Medialogica in de klas
De zaak Marianne Vaatstra
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar 16-18 jaar
VO onder-/bovenbouw

Samengevat
Geen moord die zoveel media-aandacht krijgt
als die op 16 jarige Marianne Vaatstra in 1999.
De zaak, die 72 meter aan dossiermappen
beslaat, blijft veertien jaar lang in het
nieuws. Op zoek naar nieuws worden
berichten in de media regelmatig
gedomineerd door speculaties. Nadat de
dader, de Friese boer Jasper S. eindelijk
gevonden is, wordt de zaak gesloten. Er komt
daarmee een einde aan de reeks van
hardnekkige geruchten over mogelijke
dader(s) uit het nabijgelegen
asielzoekerscentrum.
Vakgebied
Maatschappijleer / Mediawijsheid
Kerndoelen
A1-4, B13, C16, F31, 32
Burgerschapsvorming en mediawijsheid

Kijkvragen:
1 Hoe heet het dorp waar Marianne Vaatstra
vandaan komt?
2 Direct na de moord werden asielzoekers
aangewezen als mogelijke moordenaars. Wat
was een van de redenen volgens
buurtbewoners en Pim Fortuyn dat de moord
door een buitenlander zou zijn begaan?
3 Wat was volgens de officier van justitie de
reden dat een asielzoeker werd aangehouden
als hoofdverdachte?
4 Wat was de uitkomst van het DNA onderzoek
uitgevoerd door het Nederlands Forensisch
Instituut?
5 Wie bleek uiteindelijk de moordenaar van
Marianne Vaatstra te zijn?
Verdiepingsvragen
6 In hoeverre is jouw eigen beeld van
asielzoekers misschien beïnvloed door wat je
hierover via de media hebt vernomen?

Verdieping
Deze video over beeldvorming en vooroordelen
door en in de media is onderdeel van de serie
‘Medialogica in de klas’. Op de website van
Schooltv.nl staan nog meer video’s over
mediawijsheid, zoals ‘Dossier taakstraf’.
Antwoorden
1 Zwaagwesteinde 2 De keel doorsnijden is
geen ‘Friese’ manier van een moord begaan 3
Druk van de media en publieke opinie 4 Dat de
dader een man van Noordwest Europese
komaf moest zijn 5 Jasper S., een 45-jarige
man van Nederlandse afkomst uit Uitwoude
(Friesland) 6 Eigen antwoord 7 Eigen
antwoord

7 De Telegraaf publiceerde een anonieme brief
over de vermoedelijke daders. Schrijf een kort
betoog over wat jij hiervan vindt en hoe jij zou
handelen?
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