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H
et grote verschil tussen 
het werk van een onder-
zoeksjournalist en een  
medewerker van Belling- 
cat is de primaire focus  
van de laatste op open-

bare bronnen. ‘Elke keer als er iets gebeurt 
of er ergens informatie over is, dan pro-
beren we dat te verifiëren via andere 
bronnen die zo veel mogelijk openbaar 
zijn. Ons onderzoek is vrijwel volledig ge- 
baseerd op openbare bronnen. Dat on-
derzoek kunnen mensen zelf opnieuw uit-
voeren’, vertelt Pieter van Huis. Het werk 
van Bellingcat is volgens de onderzoeker 
niet gebaseerd op anonieme bronnen of 
interviews. Bij de reguliere media neemt 
Van Huis een verschuiving waar: ‘Andere 
journalistieke platformen doen inmiddels 
ook wat wij doen.’

Heeft de traditionele journalistiek al  
die jaren iets laten liggen?
‘Ja, dat is sowieso waar. Wij waren een 
groep hobbyisten die er als eerste bij wa-
ren. De traditionele journalistiek verkeer- 
de al in een crisis. De journalistiek paste  
zich niet erg snel aan de ontwikkelingen 
aan. Dit kwam ook door een generatie-
verschil. Daarnaast had de journalistiek 
tijd nodig. Inmiddels zijn er genoeg an- 
dere media die van onze manier van wer- 
ken gebruikmaken. Vooral in het buiten-
land, zoals The New York Times en de BBC. 
Bij beide mediabedrijven werken mensen 
die voorheen bij Bellingcat zaten. Er zijn 
ook journalisten die buiten Bellingcat dit 
soort onderzoek doen. Het zijn er niet veel.  
Het is een klein wereldje.’

Komt de achterstand bij de traditionele 
media door de factor tijd of kennis?
‘Het is een combinatie. Wij zijn vrij snel 
in het zoeken naar informatie, omdat we 
handig zijn met computers. Tegelijkertijd 
hebben we de kennis en interesse om 
ons met dit soort zaken bezig te houden. 
Iemand kan goed zijn met computers, 
maar zonder interesse voor internationale 
betrekkingen of conflicten wordt het 
moeilijk voor die persoon om zich daar-
aan aan te passen. En andersom.’ 

Wat was jouw persoonlijke drive?
‘Ik studeerde Geschiedenis en richtte mij 
vooral op Rusland. Ik volgde het conflict 
in Tsjetsjenië op de voet. Ik keek daar des-
tijds via openbare bronnen naar. Ik had 
nooit gedacht dat dit een nieuwe vorm 
van onderzoek zou worden. Uiteindelijk 
zag ik hoe Eliot [Higgins, oprichter van 
Bellingcat, red.] hiermee begon. Hij was 
actief op een forum waar ik ook op keek. 
Het ging toen om het Libië-conflict. Later 
volgde Syrië. Ik realiseerde me dat wij 
ergens best goed in waren waar anderen 
helemaal niet zo goed in zijn. Ik sloot mij 
hierbij aan, omdat ik mij afvroeg wat voor 
ander werk ik zou kunnen doen. Het is de 
ideale baan om zoiets te doen. Ik werd er 
voor gevraagd. Zo is het gegaan.’

Wat is op dat moment een aanknopings-
punt voor verder onderzoek?
‘Een van de eerste onderzoeken die ik  
deed was naar schietpartijen in de 
Oekraïense stad Marioepol in 2014. Ik 
wilde hier een reconstructie van maken. 
Ik begreep niet wat er zich precies in 
Marioepol afspeelde en merkte dat er 
heel veel nepnieuws werd verspreid. Aan- 
vankelijk dacht ik dat het om een kleine 
reconstructie ging, maar het werd een 
grote. Het begint vaak met de eerste beel- 
den die iedereen ziet. Daarna verzamel 
je zoveel mogelijk beelden om deze ver- 
volgens te geolocaten en in de tijds-
bepaling te regelen. Vervolgens bekijk ik 
of er iets is gebeurd wat andere mensen 
niet hebben gezien, speel de beelden de 
hele tijd opnieuw af en volg de personen 
die erin voorkomen. Zo gaat dat.’ 

Is jullie aanpak in die zin vergelijkbaar 
met het werk van Forensic Architecture?
‘Daar hebben wij mee samengewerkt. 
Meestal werken zij samen met andere or-
ganisaties zoals de onze die al flink wat 
onderzoek hebben gedaan en vervolgens 
maken zij er zeer gedetailleerde recon-
structies van. Wij hebben niet de tijd om 
zelf zulke reconstructies te maken.’

Hoe merk je dat jullie onderzoeken door 
nepnieuws worden bemoeilijkt?
‘Er is continue sprake van desinformatie. 
Bij het losbarsten van het conflict in 
Oekraïne was dit nog van een vrij laag 
niveau, maar op een gegeven moment 
hadden de verspreiders van nepnieuws in 
de gaten wat gemakkelijk te weerleggen 
was en wat niet. Vanuit Syrië is de over- 
heid minder behendig in het verspreiden 
van nepnieuws of het reageren op bewijs-
last. Dat leren ze wel van Rusland. Elke 
keer als Syrië iets fout deed riep Rusland 
als eerste: ‘Valse vlag!’. Later riep Syrië het-
zelfde. De verspreiding van nepfoto’s komt 
voor, al komen wij daar achter, omdat we  
ons niet tot één bron beperken. Soms 
zien we aan de kwaliteit van een bron dat  
het om een vervalsing gaat. We tonen 
dit dan aan. Zo was er een foto van een 
extremistische Oekraïense groep die een 

Als je een casus zoals Oekraïne neemt, ben  
je dan verbaasd over hoeveel informatie 
je via openbare bronnen kunt vinden?
‘In het begin was iedereen daar enigszins 
verbaasd over. Dit gold niet alleen voor 
Oekraïne, maar ook voor Syrië. Het 
aantal beelden dat daar vandaan kwam 
was gigantisch. Voor Oekraïne was dit 
nog logisch, maar uit Syrië, waar op een 
gegeven moment weinig elektriciteit 
was, kwamen nog altijd nieuwe beelden 
tevoorschijn. Dat was een nieuwe ont-
wikkeling. Wij zagen dit direct. Anderen 
wisten hier nog niet direct raad mee.’ 

‘LAAT JE NIET  
TE GEMAKKELIJK 
OP HET VERKEERDE 
BEEN ZETTEN DOOR 
ONJUISTE BRONNEN 
OF DUBIEUZE  
ACTIVISTEN.’ 

Pieter van Huis is lid van het onderzoeksteam van Bellingcat. In Nederland kregen  
de burgeronderzoekers vooral aandacht voor hun onderzoek naar de ramp met vlucht MH17.  

Tijdens de Nacht van de Dictatuur legde Van Huis uit hoe Bellingcat te werk gaat.  
Maatschappij & Politiek sprak de onderzoeker. 

IVO PERTIJS
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Nederlandse vlag verbrandde. Wij konden 
aantonen dat het om een vervalsing ging 
door goed naar de geüploade beelden te 
kijken. Het bleek om een Russische groep 
te gaan. Uiteindelijk werd ook de locatie 
achterhaald waar een soortgelijke video 
van dezelfde groep gestaged was. De ver-
spreiders van de video deden alsof de 
beelden op het kanaal van de bewuste 
groep, het Azovbataljon, stond. Aan de 
pixels zagen wij dat het om een vervalste 
foto ging. Er worden veel beelden ver-
spreid waarvan men zegt dat het ergens 
vandaan komt, terwijl dit niet zo is. Dit 
soort beelden worden niet alleen door 
overheden verspreid. Ook door individuen. 
Dit gebeurt aan de lopende band. Ze 
proberen steeds slimmer desinformatie 
te verspreiden. Vooralsnog bracht dit ons 
nog nooit in verwarring.’

Heb je zoektips voor jongeren die  
bijvoorbeeld voor het vak maatschappij-
leer informatie over het conflict Syrië 
moeten vinden?
‘Jongeren moeten vooral de zoek-
technieken bestuderen. Als je die weet, 
nog voordat je aan een zoekopdracht be-
gint, dan verloopt het zoeken veel sneller. 
Je bent verder gevorderd dan de rest. Doe 
dit vooral, omdat er maar weinig men- 
sen zijn die dit doen. Als je de zoek-

opdrachten voor alle sociale media in je 
hoofd hebt, onderscheid je je. Zo heb je 
allerlei Google-opdrachten: tussen haakjes 
zoeken, per site zoeken, in- en uitsluiten 
bij resultaten. Maar ook: maak gebruik  
van andere zoekmachines, gebruik van 
reverse image, weet hoe je op Facebook, 
Twitter of Instagram zoekt, al dit soort 
dingen. Daar kun je achter komen zonder 
onze workshops te volgen.’ 

Kunnen docenten nog een inhaalslag 
maken?
‘Dit is nooit te laat. Het is niet zo dat als je  
iets drie jaar geleden niet hebt gedaan, dat  
het nu niet meer hoeft. De platforms en  
zoektechnieken veranderen steeds. Niet  
allemaal. Die van bijvoorbeeld Google  
blijven hetzelfde. Er komen nieuwe so- 
ciale media bij. Sommige media worden  
populairder. Als je dit interessant vindt, 
neem de moeite. Het is allemaal niet zo 
moeilijk. Bekijk het zodat je het in elk 
geval snapt.’

Is jouw wereldbeeld veranderd sinds je 
voor Bellingcat werkt?
‘Ik heb iets minder vertrouwen in de me- 
dia. Journalisten hebben goede bedoe-
lingen, maar het aantal mensen dat goed 
onderzoek kan doen is best gering. Bij de 
NOS, de Volkskrant en Nieuwsuur zit een 

aantal goede onderzoekers. Nederlanders 
die echt dossierkennis hebben, los van 
de methodiek, is toch vrij beperkt. Dit zie 
je bij de MH17-ramp. Er zijn maar weinig 
mensen die dit echt goed hebben gevolgd. 
Vroeger dacht ik dat er kundige mensen 
bij de geheime diensten zaten en dat die 
vrij intelligent zijn. Ze heten tenslotte 
intelligence. Dat valt wel mee. Geheime 
diensten kunnen bijzondere dingen doen, 
maar als ik de overheidsrapporten lees  
heb ik soms de indruk dat ze zaken laten 
zitten of er weinig van weten.’

Hoe kijk je tegen alle aandacht voor 
jullie MH17-onderzoek aan?
‘Ik ben er wel een beetje trots op, rich-
ting mijn collega’s. Het is een gevoel van 
erkenning die er uiteindelijk kwam na- 
dat het officiële onderzoeksteam dezelfde  
conclusies aanvaardde en geen bezwaar  
had om ons te noemen. Dat geeft vol-
doening. Tegelijkertijd is dit een ramp die 
ons allemaal is overkomen. Er is ook een  
gevoel van frustratie door de vele indi-
viduen die continue bezig zijn met de 
verspreiding van het Russische verhaal. 
Het lukt hen om journalisten die goede 
bedoelingen hebben maar geen kennis  
van zaken of die naïef zijn, op het ver-
keerde been te zetten. Hetzelfde over-
komt politici.’

Onderzoek door Nederlandse en Austral ische pol i t ie op de plek waar 
het v l iegtuig MH17 is terechtgekomen ( foto: Minis ter ie van Defensie)
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Er is nu weinig aandacht voor de oorlog  
in Oekraïne, terwijl deze wel door-
woekert. 
‘Aan de ene kant is dit wel begrijpelijk, 
maar er vallen wel vrijwel dagelijks doden 
aan het front. We moeten niet vergeten  
dat mensen in Oekraïne en burgers die  
in het gebied wonen veel meer mensen-
levens hebben verloren dan wij. Dat mag 
ook weleens worden gezegd. De MH17-
ramp is maar een klein deel van het aan- 
tal slachtoffers in dit conflict. Het MH17-
onderzoek toont aan wat er zich in 2014  
in dat gebied afspeelde. Het conflict is 
groter dan alleen MH17.’

Zie je hetzelfde in Syrië gebeuren?
‘Ja, dat is universeel. Het is begrijpelijk, 
omdat iets geen nieuws meer is, maar 
ik vind het een taak van de journalistiek 
om dit conflict te blijven volgen. Wat de 
hele tijd in het nieuws is, is een tweet van 
Donald Trump. Die leidt alles af. Dat is 
jammer. Op een gegeven moment was er 
een coup in Soedan die weinig aandacht 
kreeg. Als zo’n coup wel internationale 
aandacht krijgt, kan dit druk op bepaalde 
figuren zetten.’ 

Onlangs was er een aanval op een 
raffinaderij in Saoedi-Arabië. Ga je op 
zo’n moment zelf direct op zoek naar 
informatie?
‘Dat had gekund. We volgen het wel,  
maar momenteel is iedereen te druk bezig 
met ander onderzoek. Wij volgen wel wat 
andere mensen onderzoeken. We hebben 
nog geen aanknopingspunt gezien waar 
we gelijk op duiken. Het zou wel een 
moment kunnen zijn waarop een van ons 
zegt hier alles over te gaan verzamelen om 
zaken te achterhalen en de juiste vragen 
te stellen. Zo gaat dit wel in zijn werk.’ 

Scholieren groeien op in een ander 
mediatijdperk. Welke tips wil je deze 
scholieren meegeven?
‘Houd wel vertrouwen in de reguliere 
media en in de instituties. Laat je niet te  
gemakkelijk op het verkeerde been zetten 
door onjuiste bronnen of dubieuze acti-
visten. Dat zou ik in z’n algemeenheid  
zeggen. Voor individuele scholieren met 
interesse voor de zaak: ga gewoon zoeken 
en stel de juiste vragen. Dit heeft geen 
nut bij scholieren zonder interesse. Je 
kan mensen niet dwingen om interesse te 
hebben.’u

WEER ACTUEEL 
We krijgen bij maatschappijkunde een nieuwe syllabus. Als afgevaardigde van de 
NVLM, heb ik de eer deel te mogen nemen aan de commissie ter herziening van 
de huidige syllabus. Dat was ook wel nodig, want het examenprogramma komt 
uit 1998 en is in 2008 (!) voor het laatst herzien. Maatschappijvakken vallen en 
staan bij de actualiteit en dan zit zo’n examenprogramma je soms flink in de weg. 
Gelukkig mochten we daar iets aan gaan doen.

Een gemotiveerde en diverse club mensen, die het zeker niet altijd met elkaar 
eens zijn, begonnen een jaar geleden aan deze taak. Wat vooraf leek als een snel 
te klaren klusje bleek ingewikkelder dan gedacht. Alinea voor alinea, kerndoel  
voor kerndoel begonnen we de huidige syllabus beter te begrijpen. Zo eenvoudig  
is het niet om iets eenvoudiger, begrijpelijker en gelijk ook toetsbaar op te schrij-
ven. Wat moet je uitleggen, wat niet? En hoe schrijf je het op dat het voor langere 
tijd meegaat? Aan tafel bij het CvTE werd duidelijk dat alle zinnen uit de syllabus 
wel een bepaald doel dienden - hoe onhandig ze soms ook waren opgeschreven.

Dit waren allemaal punten van gesprek die tijdens de vergaderavonden voorbij-
kwamen en dan hebben we de inhoudelijke discussies nog niet meegerekend. Wat 
schrap je wel, wat schrap je niet? Waar breid je uit, waar niet? Zoveel hoofden, 
zoveel zinnen en zeker bij de syllabuscommissie van maatschappijkunde. De 
beoogde deadline van publicatie in 2019 hebben we dan ook niet gehaald; deze 
was ook wel erg optimistisch gesteld gezien de opdracht die voor ons lag. Het gaat 
de kwaliteit in elk geval ten goede komen.

Mocht je denken dat we straks de kant van maatschappijwetenschappen op gaan, 
dan kan ik je geruststellen. Onze taak was het actualiseren en verduidelijken van de 
huidige syllabus zonder daarbij de kerndoelen aan te passen. Het vak is niet voor 
niets ‘maatschappijkunde’ gaan heten, de syllabus vereist nog steeds een stevige  
kennisbasis van onze vmbo-leerlingen. Daar gaat deze herziening niets aan ver-
anderen.

Bij het uitkomen van deze column zit ons werk er helaas op. Geregeld dacht ik  
tijdens de stevige inhoudelijke discussies: wat hebben we toch een mooi en be- 
langrijk vak. In het nieuwe jaar zal de syllabus worden voorgelegd aan het werk-
veld. Spannend! Al weet ik zeker dat we erop vooruit zullen gaan. Er ligt straks een 
duidelijkere en geactualiseerde syllabus die weer flink wat jaren mee kan gaan.u

 

STEF VAN DER LINDEN 

(maatschappijleer.net) 


