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Er zijn dagen dat de kranten er vol mee staan 
en de televisie het van het scherm lijkt te 
schreeuwen: weer een tbs’er die op proef-
verlof, tegen het onwrikbare vertrouwen 
van de inrichting, dramatisch in de fout gaat, 
opnieuw een strafzaak die herzien moet wor-
den nadat het oordeel van de deskundige niet 
de toets van de vereiste zorgvuldigheid blijkt 
te kunnen doorstaan, een ‘Maasmeisje slacht-
offer van falende hulpverlening’, politiemen-
sen en rechters-commissarissen die zich door 
hun tunnelvisie blijken te hebben vastgebeten 
in een onschuldige. Schandalen en affaires, 
justitiële dwalingen, niet of fout ingeschatte 
risico’s, ze trekken als vette krantenkoppen en 
soundbite-achtige openingen van het tv-nieuws 
voorbij aan de verbaasde blikken van het 
nieuwsconsumerende publiek. Deugt er dan 
niets meer bij de opsporende, vervolgende, 
rechtsprekende of hulpverlenende instellin-
gen in Nederland? Of is het de schuld van de 
media, die ons een andere werkelijkheid dan 
de ware voorschotelen?

‘Een andere krant lezen’ was het gevleu-
gelde antwoord van prof. Willem Nagel op 
de vraag van een student wat te doen aan de 
criminaliteit. Dat was bijna een halve eeuw 
geleden en de vragensteller doelde niet op 
bovenstaande voorbeelden, al mag het duide-
lijk zijn dat met de explosie van media Nagels 
oplossing nu niet meer zou voldoen. Het ver-
grootglas van een groeiend aantal tv-kanalen, 
radio- en tv-programma’s en kranten schept, 
in hun selectie van en focus op het negatieve, 
afwijkende en opmerkelijke, een beeld van 
een samenleving in de ban van criminaliteit 
en zijn gevolgen. Die gepubliceerde opi-
nie werkt door in de publieke opinie. Geen 

wonder dan ook dat veiligheid bovenaan staat 
op de publieksagenda van ongerustheid en 
urgentie. Men is bang slachtoffer te worden 
van criminaliteit, van falende handhaving 
en constateert met verbazing dat ook nog 
het risico bestaat slachtoffer te worden van 
een foute inschatting door een psychiater of 
reclasseringsambtenaar.

Op hun beurt voelen direct belangheb-
benden – deskundigen, politie, officieren van 
justitie, rechters – zich soms slachtoffer van die 
gemediatiseerde beeldvorming. Zij zijn geneigd 
de media de schuld te geven van het afkalvend 
vertrouwen in justitie of reclassering, zoals 
politici naar journalisten wijzen als het gaat 
om de kloof tussen publiek en politiek. Het 
rechtsprekende en handhavende deel van de 
trias politica zijn niet langer de onomstreden en 
magistratelijke pijlers van de democratische 
rechtsstaat. Eerder dan het beantwoorden van 
de schuldvraag, als dat al kan, wil ik mij in 
dit artikel echter concentreren op de vraag 
waarom media doen zoals ze doen en wat daar 
eventueel aan te doen is. Maar laat ik begin-
nen met een betrekkelijk grove kwast de ver-
anderingen te schilderen die we de afgelopen 
tien, twintig jaar hebben zien optreden in de 
relatie tussen media en criminaliteit; als een 
reminder en als een kader waarin we het functi-
oneren van de media moeten begrijpen.

Kleine sociologie van het 
 misdaadnieuws

Er is de afgelopen decennia veel gebeurd met 
de omvang, aard en stijl van het misdaad-
nieuws. In een ver verleden, toen we nog 
maar twee televisiekanalen met ’s avonds een 
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1 C. Brants en K. Brants, Van vermaak tot lering en terug. Televisie, punitiviteit en de tijdgeest, in: 
M. Moerings (red.), Hoe punitief is Nederland? Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 259.

paar nieuwsuitzendingen hadden, besteedde 
het NOS-journaal er eigenlijk nauwelijks 
aandacht aan. Uitzonderingen, en dat waren 
het, vormden een wel heel gruwelijke moord 
of als het strafrechtelijk beleid de specifieke 
aandacht van de Tweede Kamer had. En wan-
neer het een rol speelde in de verkiezingen, 
zoals in 1972 toen de VVD nadrukkelijk 
campagne voerde op het issue criminaliteit 
in het algemeen en uitkeringsfraude in het 
bijzonder. Dagbladen ruimden meer plaats in 
voor deze onderwerpen, maar de nadruk lag 
toch vooral op politieberichten van gepleegde 
misdrijven en rechtbankverslagen.

Lange tijd ref lecteerden de media eigen-
lijk het bestaande, milde punitieve klimaat, 
waarin een algemene tendens bestond tot 
humanisering van de strafrechtspleging: een 
tolerant paternalisme ten aanzien van de ‘mis-
dadiger als mens’ en zijn potentie tot reso-
cialisering.1 Bij de journalistiek overheerste 
een beroepsethiek waarin terughoudend-
heid voorop stond en het herkenbaar maken 
van verdachten en veroordeelden taboe was. 
Met de eerbied en het vertrouwen waar-
mee toch al naar de rechterlijke macht werd 
gekeken, door het ontbreken van directe en 
geïnstitutio naliseerde contacten tussen ver-
slaggevers en het OM (de persofficier werd 
in 1977 in alle arrondissementen ingevoerd) 
en met advocaten die de media nog niet als 
verdedigingsmiddel hadden ontdekt, kende 
de berichtgeving over criminaliteit een tame-
lijk saai sjabloon. Voor de televisie, die pas na 
1989 geconfronteerd zou worden met com-
merciële concurrentie, gold dit nog sterker, 
omdat men zich bewust leek te zijn van de 
stigmatiserende werking die van de verbeel-
ding van misdaad uit kon gaan. Kom daar nu 
eens om.

De grootste veranderingen zijn bij de tele-
visie te zien, en niet alleen bij de commerciële 
zenders. Ook dagbladen ruimen steeds meer 
plaats in voor misdaadnieuws. Waar voorheen 
geen aparte misdaadjournalist bestond, heeft 
het NOS-journaal in crime reporter Lex Run-
derkamp een sterverslaggever die niet meer 
van het scherm lijkt weg te slaan. Dit soort 
verslaggevers creëert tot op zekere hoogte 
zijn eigen nieuwswaarde: iets is nieuws als er 
een journalist bij is en de drempel wordt lager 

naarmate de journalist belangrijker gevonden 
wordt. Naast meer aandacht binnen bestaande 
rubrieken, zijn er nieuwe programma’s geko-
men: Peter R. de Vries, Telegraafverslaggever 
John van de Heuvel, of een door SBS uitge-
zonden Amerikaanse serie als Gevangen en 
Gevaarlijk, die opgewonden ‘een exclusieve 
kijk’ aankondigt ‘in de wereld van misdaad en 
strafrecht’. Bovendien zijn bestaande program-
ma’s van aard en stijl veranderd. Opsporing 
Verzocht, dat lange tijd de omstandigheden 
rond een misdrijf saai door een politieagent in 
de studio of door de presentator op de plek des 
onheils liet vertellen, gebruikt tegenwoordig 
steeds vaker het element van fictie, waarin het 
voorval met alle aan politieseries ontleende 
middelen wordt gedramatiseerd.

De traditionele rechtbankverslaggeving, 
waarin de argumenten van de officier en 
het pleidooi van de advocaat (en dat van de 
deskundige over het algemeen veel minder) 
gedetailleerd werden weergegeven, komt 
men nog nauwelijks bij landelijke dagbladen 
tegen. Regionale kranten doen het nog wel 
bij lokale zaken, maar het reguliere verslag, 
waarvoor vroeger een of twee redacteuren 
waren vrijgesteld, zal men tevergeefs zoeken 
in de landelijke pers. De uitzondering vor-
men spectaculaire zaken als die rond Willem 
Holleeder of de Hofstadgroep, waarvoor dan 
meteen een hele pagina wordt uitgetrok-
ken, en cursiefjes waarin een krant als NRC 
Handelsblad als een soort curiosa kleine zaken 
behandelt die misschien zelfs bij de traditio-
nele rechtbankverslaggeving zouden zijn 
gene geerd.

In het algemeen zien we dat in de verslag-
geving een verschuiving plaats heeft van het 
einde van de cyclus van de strafrechtspleging 
naar het begin en het midden. Op de zitting 
gebeuren de, voor de op onthulling gerichte 
journalistiek minder interessante, want open-
bare zaken; tenzij natuurlijk het OM een grote 
fout maakt of in een beroepszaak blijkt dat de 
deskundige toch minder deskundig blijkt te 
zijn geweest. In de rationaliteit van de Neder-
landse strafrechtspleging is bovendien weinig 
plaats voor emotionaliteit, die de journalis-
tiek ter zitting drama of kleedkamerverhalen 
kan opleveren. Het niet zichtbare deel van de 
opsporingsfase geeft daarentegen een toege-

Proces_02-2008_8.indd   48 11-4-2008   13:41:31



PROCES 2008/2 49

voegde waarde voor de journalistiek: het is 
geheim. En waar zaken geheim gehouden 
worden, valt veel te onthullen. Hoe belang-
rijker de strafzaak, hoe eerder journalisten 
zullen worden getipt of vertrouwelijke infor-
matie krijgen toegespeeld door politie, OM, 
advocaten of het criminele circuit. Geheime 
informatie en exclusieve onthullingen zijn de 
jus op de hete aardappel van de journalistiek.

Betrekkelijk nieuw is de veranderde plaats 
van het slachtoffer of zijn persoonlijke rela-
ties. Gedeeltelijk weerspiegelt dit de stem 
die het slachtoffer langzaam maar zeker in 
de strafrechtspleging wordt toegekend, maar 
waarschijnlijk is dit een veel algemener maat-
schappelijk verschijnsel. Emoties waren mis-
schien ooit een onderdeel van de private sfeer, 
nu lijken ze wel een van de meest publieke 
uitingen. Er worden bloemen gelegd op de 
plaats waar iemand is vermoord, stille mar-
sen gehouden voor zinloze daden, familie, 
vrienden, buren of soms toevallige passanten 
worden geïnterviewd. In Groot-Brittannië 
ontkomen ouders van vermiste of vermoorde 
kinderen er tegenwoordig al niet meer aan 
om een persconferentie te geven, waar met 
veel tranen verteld wordt hoe bijzonder hun 
kind (of ouder, partner, enz.) wel niet was. De 
zaal zit vol met smachtende camera’s.

Ten slotte zien we het verschijnsel dat 
journalisten en pseudo-journalisten zich gaan 
opwerpen als morele entrepreneurs, als publici-
taire zaakwaarnemers die het opnemen voor 
mogelijke slachtoffers van publieke autoritei-
ten, justitiële dwalingen of het twijfelachtige 
oordeel van deskundigen. In de empathische 
journalistiek van Peter R. de Vries, zoals in 
de Puttense moordzaak, of de manier waarop 
Maurice de Hond de media gebruikt om te 
interveniëren in de Deventer moordzaak, val-
len publieke zaak, individueel belang en wat 
het publiek interessant vindt samen.2 Niet lan-
ger zijn journalisten de waakhond van zoiets 
abstracts als de democratie, maar zij zijn nu 
ook de kruisridder voor het onrecht aange-
dane individu.

De journalistieke honger verklaard

Voor de hierboven geschetste veranderingen 
bestaat niet één allesbepalende verklaring. In 
feite is er sprake van een complex van elkaar 
versterkende, soms contradictoire mediaspe-
cifieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Ontwikkelingen in de media
Traditioneel past criminaliteit – maar dit geldt 
evenzeer voor verkeerd uitgepakte risico-
inschattingen – uitstekend in de definitie 
van nieuws als afwijkend, negatief, nieuw en 
actueel, dramatisch en makkelijk te personali-
seren. Politie en OM zijn bovendien per defi-
nitie ‘gezaghebbende bronnen’, waar men van 
op aan kan waar het de primaire definitie van 
ernst en omvang van het misdrijf betreft, zon-
der moeizaam hoor en wederhoor of dubbel 
checken. Er is ook over het algemeen sprake 
van een herkenbare narratieve structuur met 
good guys en bad guys, een tijdsvolgorde met 
een pijnlijke oorzaak en zichtbaar gevolg en, 
als het meezit, straf. En criminaliteit heeft, 
hoe vreemd het ook mag klinken, voor grote 
delen van het publiek een amusementswaarde. 
Men is bang slachtoffer te worden, maar mag 
er graag naar kijken of over lezen. Niet voor 
niets keken meer dan 7 miljoen mensen op 
3 februari 2008 naar de uitzending van Peter 
R. de Vries over Joran van der Sloot.

Er is inmiddels echter wel het een en 
ander veranderd in en tussen de media. In de 
sector woedt een hevige strijd om de aandacht 
van het publiek en, als die eenmaal verwor-
ven is, om de adverteerders. De concurrentie 
tussen publieke en commerciële omroepen, 
tussen dagbladen en gratis kranten, en tus-
sen deze twee sectoren onderling laat bij de 
media een verschuiving zien van een aan-
bodmarkt naar een vraagmarkt.3 Vanuit een 
cultuur-pedagogische logica boden de media 
voorheen hun publiek informatie, waarvan 
zij veronderstelden dat die de publieke zaak 
diende en burgers uitrustte met kennis die 
noodzakelijk werd geacht om volwaardig te 
participeren in een democratische samenle-

2 Zie voor een uitwerking hiervan C. Brants en K. Brants, Vertrouwen en achterdocht; de driehoeks-
verhouding justitie-media-burger, Justitiële Verkenningen 28 (2002) 6, p. 8-29.

3 J. van Cuilenburg, On competition, access and diversity in media, old and new, New Media & Society 
1 (1998) 2, p. 183-207.
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de uitdaging van de interpreterende journalistiek, Bestuurskunde 10 (2001) 7, p. 310-320.

8 W. Breedveld, Communicatie zonder ethos, in: N. Kramer, E. Nijpels, B. Pauw en L. Tiddens (red.), 
Politieke marketing: winst of verlies? Den Haag: SDU Uitgevers 1996, p. 113.

ving. Die licht paternalistische houding heeft, 
ook onder invloed van steeds verdergaande 
commercialisering, plaats gemaakt voor een 
journalistiek die zich mede zal laten leiden 
door marktoverwegingen, door wat zij den-
ken dat het publiek belangrijk of leuk vindt. 
Niet langer de publieke zaak, maar de zaak 
van het publiek gaat de selectie van nieuws 
bepalen. Wat de inhoud betreft betekent dit 
dat het publiek steeds meer krijgt waar het om 
vraagt dan wat de media denken dat mensen 
nodig hebben. Dat wil nog niet zeggen dat 
slechts verkoopargumenten tellen, maar wel 
dat wat nieuwswaardig is en de wijze waarop 
dat nieuws verpakt wordt, mede door markt-
overwegingen wordt bepaald. Het resultaat 
is nieuws dat dramatischer, sensationeler en 
meer human interest is geworden.4

Dat in het selectieproces van het nieuws 
de burger centraler is komen te staan, is nog 
eens versterkt door de komeetachtige opkomst 
en het dramatische verscheiden van Pim For-
tuyn. Na zijn gewelddadige dood, waarvan 
geroepen werd dat de media daar mede het 
klimaat voor hadden geschapen, en de massale 
en emotionele reacties die dat onder aanzien-
lijke delen van de bevolking opriep, kwamen 
de media al snel tot de conclusie dat zij op 
pijnlijke wijze de gevoelens van velen hadden 
miskend of onderschat. We moeten ‘van de 
staat naar de straat’, scheef de hoofdredacteur 
van het NOS-Journaal Hans Laroes in een 
intern memorandum.5 We moeten minder 
naar Den Haag luisteren, sprak Frits Wester 
van RTL-nieuws hem na.6 De redacties van 
veel kranten gingen bij zichzelf te rade hoe 
het contact met het volk te herstellen. Hoewel 
het deels bij woorden bleef, zijn veel media 
zich in hun berichtgeving meer rekenschap 
gaan geven van de publieksagenda, van de 
issues die centraal staan in de samenleving 
en de gevoelens die daarover bestaan. Dat 
brengt hen al snel bij een van de hot items op 
die agenda: criminaliteit en de vaak in krach-

tige taal vervatte perceptie dat de staat daar in 
vervolging en straffen niet genoeg aan doet, 
terwijl de zogenaamde deskundige slechts een 
vrijbrief lijkt te schrijven voor herhaling. Als 
er zich dan een incident in de reclassering of 
bij de gezinsvoogdij voordoet, krijgt de des-
kundige de schuld dat de risico’s onvoldoende 
zijn ingeschat of wordt maar weer eens dui-
delijk dat de professional niet doet wat het 
publiek verwacht.

Het gedeeltelijk opgeven van de eigen 
autonomie door de oriëntatie op markt en 
publiek, wordt tot op zekere hoogte ‘gecom-
penseerd’ doordat journalisten zich minder 
met de beschrijving en meer met de eigen 
interpretatie van verschijnselen zijn gaan 
bezighouden.7 Ze doen dit echter niet in de 
gebruikelijke betekenis van uitleggen en dui-
den. In hun interpretatie gaan journalisten 
ervan uit dat zij weten ‘wat er werkelijk speelt’ 
in de politiek en vanuit dat weten wordt iedere 
gebeurtenis of uitspraak ingekaderd. Trouw-
commentator Willem Breedveld mopperde 
hierover dat journalisten steeds vaker van de 
perstribune afkomen en zelf op het toneel gaan 
staan om het publiek te vertellen welk stuk er 
wordt opgevoerd.8 De interpretatie wordt zo 
het nieuwsthema en de journalist selecteert en 
zoekt die feiten erbij die het gelijk van zijn 
interpretatie illustreren.

Die interpreterende journalistiek krijgt 
vorm in specifieke frames, interpretatiekaders 
waarin een bepaald element van een gebeurte-
nis, beleid of persoon wordt uitgelicht. Aange-
zien in de selectie vaak wordt gefocust op het 
negatieve en het afwijkende, zal veel nieuws dat 
over staat en bestuurders gaat eerder berichten 
over waar zij falen dan wat zij hebben bereikt. 
Framing wordt dan al gauw blaming. Het gehan-
teerde vergrootglas focust zo op een specifieke 
invulling van de werkelijkheid en negeert 
andere, waardoor die verpakking er een speci-
ale betekenis aan geeft. Framing is geen journa-
listieke manipulatie, geen bewuste poging om 
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een eigen mening te geven en de werkelijkheid 
te verdraaien. Het is eerder een methode om 
de complexe werkelijkheid te begrijpen en 
begrijpbaar te maken, verschijnselen te cate-
goriseren in herkenbare en bekende rubrieken: 
zinloos geweld, fraude, vormfout, bestuurlijke 
misser. Maar het is wel een methode die een 
specifieke en vaak negatieve kijk op de werke-
lijkheid bevordert.

Het proces en het effect van interpreta-
tieve journalistiek worden nog versterkt door 
het zelfreferentiële karakter van het metier. 
Bij gebrek aan andere beoordelingscriteria 
verheffen journalisten elkaars nieuwsselectie 
tot maatstaf van nieuwswaardigheid. In hun 
berichtgeving over een bepaalde zaak ver-
wijzen zij naar elkaar en naar eerdere voor-
beelden, daarmee de indruk wekkend dat een 
en ander niet op zichzelf staat. In feite ligt de 
nieuwswaardigheid vaak niet in het nieuwe, 
maar in de mogelijkheid van terugverwij-
zing die het oude weer nieuw maakt en het 
nieuwe erger. Zo wordt nieuws gemaakt door 
de opwinding te verslaan, zoals Peter Vas-
terman dit fenomeen van nieuwsgolven en 
hypes omschrijft.9 Ieder uur een herhaling in 
het radionieuws, vele malen per dag in het 
tv-nieuws, kranten, actualiteitenrubrieken en 
talkshows die deskundigen en betrokkenen 
uitnodigen om uit te leggen of het schandalige 
te benadrukken. Het effect is een amplificatie 
van de ernst en omvang van een verschijn-
sel. Dit alles versterkt het idee bij publiek en 
politiek, maar ook in de journalistiek zelf, 
dat het hier inderdaad om een ernstige zaak 
gaat. Nieuwswaardigheid wordt daarmee een 
tautologie: als een onderwerp een bepaald 
nieuwsmomentum heeft bereikt, krijgt het 
vanzelf meer aandacht, gaat het rond zoemen, 
roept het nieuwe berichtgeving op.10 Journa-
listieke belangstelling voedt zichzelf.

Ten slotte is er het internet dat, als medium 
en drager van andere media, het onderscheid 
tussen zender en ontvanger heeft doen ver-
vagen en de burgerjournalist heeft gebaard, 
de tegenhanger van de professional die we bij 
de traditionele media vinden. Diens geloof-
waardigheid was gebaseerd op vertrouwen 
in de zorgvuldigheid en onafhankelijkheid, 

de professionele normen en waarden (zoals 
hoor en wederhoor, scheiding van feiten en 
commentaar) waarmee aan waarheidsvinding 
werd gedaan. Bij de nieuwe media ligt dat 
gecompliceerder. YouTube is niet gebaseerd 
op vertrouwen, maar op een veronderstel-
ling van authenticiteit: de persoonlijke erva-
ring vervangt de mening van de deskundige. 
Nieuwswebsites als GeenStijl laten zich er 
juist op voorstaan dat ze lak hebben aan pro-
fessionele waarden als objectiviteit, hoor en 
wederhoor, waarheidsvinding of scheiding 
van feiten en commentaar. Informatie, roddel 
en achterklap krijgen hier een andere waar-
heid en een nieuwe werkelijkheid.

Weblogs vormen bovendien de nieuwe 
plaats waar publieke opinie wordt geboren 
en de maatschappelijke opwinding van de vox 
populi wordt geuit. Met de komst van Web 2.0 
zullen we steeds vaker burgers zien die elkaar 
mobiliseren voor een bepaalde zaak, zoals het 
initiatief stadsplattegronden on line te zetten 
met daarin aangegeven de adressen (en in de 
VS ook de namen) van pedofielen. De voor-
zitter van het college van procureurs-gene-
raal, Harm Brouwer, sprak in dit verband van 
een YouTubisering van het strafrecht en van een 
amateur-politiestaat waar burgers zelf bepa-
len wie schuldig en onschuldig is.11 Politiek 
en media worden omzeild, burgers maken 
zelf wel het beleid.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Naast de mediaspecifieke trends, maar soms in 
samenhang daarmee, wordt ook de samenleving 
in brede zin geconfronteerd met ontwikkelin-
gen die invloed hebben op de sociologie van 
criminaliteit en media. Op een macroniveau 
creëert een globaliserende industriële wereld 
zijn eigen risico’s. Van global warming en het 
voedsel dat we eten tot de grensoverschrij-
dende migratie van geld en mensen, we wor-
den dagelijks geconfronteerd met de gevolgen 
en de risico’s van globalisering. De omvang en 
ernst ervan worden door de media gesignaleerd 
en uitvergroot, gepersonaliseerd als dat kan, 
en vaak van een schuldige voorzien. Omdat 
we tegelijkertijd zelf graag profiteren van wat 
deze globalisering vermag, dreigt een gevoel 

19 P. Vasterman, Mediahype. Nieuws maken door de opwinding te verslaan, Utrecht: HVU Press 1999.
10 In J. Kitzinger en J. Reilly, The rise and fall of risk reporting, European Journal of Communication 

12 (1997) 3, p. 350-391.
11 De Volkskrant, 16 februari 2008.
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12 U. Beck, The debate on the ‘individualization theory’ in today’s sociology in Germany’, Sociology 3, 
1994, p. 191-200.

13 S. Livingston, Beyond the ‘CNN-effect’: the media-foreign policy dynamic, in: P. Norris (ed.), 
 Politics and the press: the news media and their inf luences, Boulder: Lynne Rienner 1997, p. 291-314. Toen-
malig minister van Buitenlandse Zaken Van Aertsen gebruikte de term in een boos artikel in NRC 
Handelsblad, 9 september 1999.

14 R. Manin, The Principles of Representative Government, Cambridge: Cambridge University Press 1997.
15 M. Elchardus, De Dramademocratie, Tielt: Lannoo 2002.
16 K. Brants, Double bind, of de ambivalente relatie tussen politiek en media, inaugurele rede Universiteit 

 Leiden, 2000.
17 Brants en Brants, Vertrouwen en achterdocht, p. 24.

van hulpeloosheid te ontstaan, een existentiële 
onzekerheid die zich ook vertaalt in angst voor 
meer gebruikelijke risico’s dichter bij huis, zoals 
de kans het slachtoffer te worden van stijgend 
water of een misdrijf.12

Er lijkt daarbij sprake van een paradox. 
Enerzijds doet men wanneer dit soort risico’s 
werkelijkheid wordt een beroep op de overheid, 
eist feitelijk uitsluiting van risico, ook als het 
zaken betreft waar het individu misschien voor 
een groot deel zelf schuld aan heeft. Anderzijds 
wordt diezelfde overheid geacht zich zo min 
mogelijk te bemoeien met wat als de vrijheden 
en rechten van het individu worden gezien: los 
mijn problemen op, maar blijf met je vingers 
van me af. Daar komt nog een dilemma bij. 
Enerzijds voelt de overheid zich uit hoofde van 
haar positie en haar representatie gedwongen 
maatregelen te nemen als daar in de samenle-
ving krachtig om wordt geroepen. Anderzijds 
beseft zij steeds vaker (maar zegt dat wat minder 
vaak) dat de maakbaarheid van de samenleving 
misschien wel een idée fixe van het moderne 
rationele denken is, terwijl we inmiddels toch 
leven in de postmoderne werkelijkheid van de 
kleine stappen.

Ook hier kunnen de media een aanja-
gende rol vervullen. Die is al als de CNN-
factor aangeduid: een mediagestuurde, door-
geslagen vorm van agenda setting van beleid.13 
Geconfronteerd met schokkende beelden 
scharen burgers en politici zich binnen enkele 
uren achter een of andere zaak. De roep om 
harde actie klinkt, waarna op grond van en 
gedwongen door primaire emoties beleid 
gemaakt dient te worden. Minister van Justi-
tie Donner negeerde de stemmen in de Kamer 
die na ‘de zoveelste ontsnapping’ om afschaf-
fing van de tbs vroegen. De verharding van 
zijn vervolgingsbeleid, nadat de media begin 
2002 naar buiten brachten dat Schiphol werd 
‘overspoeld’ door Antilliaanse ‘bolletjesslik-
kers’, ging tegen beter weten van minister van 

Justitie Korthals in. Het gebeuren, dat ove-
rigens al veel langer bekend was, kreeg door 
het CNN-effect en het hypekarakter een dus-
danig dwingend karakter dat het de overhand 
kreeg over zijn gezond verstand. Incidenten-
journalistiek schept zo incidentenpolitiek.

Dit hangt samen met de algemene ont-
wikkeling van een partijendemocratie naar 
een zogenaamde toeschouwersdemocratie,14 
of nog somberder naar een dramademocra-
tie.15 Kenmerkend daarbij is het afnemend 
belang van politieke partijen en representatie, 
en een steeds centralere rol van personen, hun 
imago en stijl, de zichtbaarheid van hun pres-
taties, van massamedia en opiniepeilingen. In 
een toeschouwersdemocratie worden politici 
door kiezers eerder op hun ‘voorstelling’ afge-
rekend dan op wat zij bereikt hebben. Zicht-
baarheid en uitstraling van authenticiteit, 
empathie en daadkracht worden dan noodza-
kelijke voorwaarden voor succesvolle politiek. 
Met de huidige parlementaire omloopsnelheid 
– zo’n tweederde van de Tweede Kamerleden 
van 2006 vervult deze functie pas minder dan 
vier jaar – wordt die noodzaak tot performance 
voor parlementariërs alleen maar groter. Het 
risico van zo’n toeschouwersdemocratie is dat 
het politieke handelen niet wordt ingegeven 
door afweging en haalbaarheid, maar door 
scoringsdwang en dadendrang. Incidenten-
politiek en incidentenjournalistiek vallen op 
zo’n moment samen. Geen wonder ook dat 
tweederde van de schriftelijke Kamervragen 
gebaseerd is op mediaberichten.16

In de politiek worden dan voortdurend 
beloftes gedaan, zoals bijvoorbeeld dat het 
strengere strafrecht, waar ‘het’ publiek met 
zijn onrustgevoelens om vraagt, de oplossing 
biedt. Justitie tamboereert met nieuwe wetge-
ving, reorganisatie van het OM, uitbreiding 
van de politie, versoepelen van bevoegdheden 
en middelen, alles omwille van de eff iciëntie 
en de daadkracht.17 Politie, OM en hulpver-
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lening kennen ook steeds vaker prestatiecon-
tracten en moeten verantwoording af leggen 
over wat zij (niet) bereikt hebben. Dat schept 
niet alleen zijn eigen verwijtcultuur – waar 
men faalt wordt met de vinger gewezen – 
maar versterkt ook het afnemend vertrou-
wen in het oplossend vermogen van bestuur-
lijke en toezichthoudende instanties. En als 
de burger bij de overheid nul op het rekest 
krijgt, klopt hij al gauw aan bij de journalis-
tiek (als hij al niet meteen Peter R. de Vries 
belt). Uit recent onderzoek blijkt dat burgers 
meer vertrouwen hebben in de media dan in 
justitie of in het rechtssysteem als geheel.18 
In de postmoderne samenleving – met zijn 
twijfel aan rationaliteit, grote verhalen en één 
waarheid – moet de deskundige tegenwoor-
dig bovendien de ervaringsdeskundige naast 
zich dulden.

De gevestigde elite – die als het gezond 
denkende deel der natie lange tijd het pre-
rogatief van de gepubliceerde opinie bezat – 
heeft inmiddels moeten leren leven met de 
vox populi, welker stem in tv-programma’s als 
Big Brother en Peter R. de Vries uit de f les is 
gelaten. In reality shows zijn ‘gewone mensen’, 
die vaak genegeerd werden door de publieke 
omroep, gewend geraakt hun publieke ver-
ontwaardiging te mogen uiten en hun zegje te 
doen over allerhande zaken. Zij hebben daar-
mee, bij wijze van spreken, toegang gekregen 
tot het platform van de Verlichting. Naast de 
rationaliteit van het onderbouwde argument 
en de vermeende feiten klinkt nu ook de roep 
van de emotionaliteit van de onderbuik. Dat 
gaat niet zonder verzet. De Amsterdamse 
politicoloog Jos de Beus schreef bijvoorbeeld, 
met een nauwelijks verholen gevoel van wal-
ging, dat de getatoeëerde klasse het publieke 
domein was gaan beheersen.19 Evenals in de 
strafrechtspleging, is in het Verlichtingsden-
ken voor emotionaliteit en de onvoorspel-
baarheid van het gesundenes Volksempfinden 
vooralsnog niet echt plaats.20

Wat te doen?

Journalisten selecteren hun nieuws traditio-
neel op basis van negatieve criteria, waar-
door ze een verhoogde belangstelling hebben 
voor criminaliteit, schandalen of een falende 
overheid. Ontwikkelingen in de publicitaire 
wereld versterken die sociale constructie van 
nieuws niet alleen, het zal ook steeds moei-
lijker worden daar veel aan te doen wanneer 
men het idee heeft dat de beeldvorming over 
het functioneren van de eigen organisatie 
onjuist, eenzijdig of nodeloos opgeblazen is. 
Mede door de groei aan media-outlets, waar 
journalistieke normen en waarden minder 
prioriteit hebben, zien we een afnemend 
journalistiek besef van sociale verantwoor-
delijkheid voor de publieke zaak. Overwe-
gingen van ‘verkoopbaarheid’, van wat het 
publiek leuk vindt, worden belangrijker in 
de selectie van nieuwswaardige gebeurtenis-
sen. De journalistiek ontwikkelt steeds vaker 
een interpreterende stijl, waarin nieuws (nog 
meer) geframed wordt in termen van missers, 
schandalen en ‘schuldigen’. Het vertrouwen 
in het oplossend vermogen van bestuurders 
en deskundigen neemt mede daardoor af. De 
vox populi ten slotte richt zich tot de media 
en tegen een in hen ogen falende overheid, of 
maakt zelf beleid via de nieuwe virtuele wer-
kelijkheid van Web 2.0.

Moet men dan maar, als falend neerge-
zette organisatie, bestuurder, gezagsdrager of 
deskundige, het hoofd in de schoot leggen? 
Het is in ieder geval een misvatting te den-
ken dat men de media kan veranderen of kan 
paaien. Men kan er maar beter van uitgaan 
dan te moeten ervaren dat een bevriende 
journalist niet bestaat. Toch zijn er – om deze 
min of meer wetenschappelijke beschouwing 
een praktische wending te geven – wel moge-
lijkheden om te anticiperen en te reageren op 
(ongewenste) berichtgeving of initiatieven te 
ontplooien om beter in de media te komen.21

18 Eurobarometer 66, Europese Commissie, 2006, bekeken op 20 januari 2008 op url: <ec.europa.eu/
public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.htm>.

19 NRC Handelsblad, 20 oktober 2006
20 K. Brants, Media, politiek en de spiraal van wantrouwen, in: B. Snels en N. Thijssen (red.), De consti-

tutie onder vuur: Nederland in een tijdperk van hete politiek. Amsterdam: Boom/SUN, in druk.
21 Zie voor een uitgebreide handleiding bijvoorbeeld J. de Graaf en S. Steinmetz, Het mediaboek. Hoe kom 

je in de media? Amsterdam: Boom Onderwijs 2006.
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Proactief is het voor iedere maatschappelijke 
organisatie van enige omvang van belang een 
voorlichtingsapparaat te hebben of een of 
meer personen die altijd bereikbaar zijn voor 
journalisten en die gespecialiseerde redac-
teuren met enige regelmaat informeren over 
wat gedaan wordt, bereikt is of waar proble-
men bestaan. Beperken tot de usual gang van 
landelijke dagbladen, radio- en tv-nieuws of 
Nova is even begrijpelijk als onverstandig: het 
relevante publiek kan wel eens bij Hart van 
Nederland, Vier in het Land of een regionale 
krant zitten. Een open dag of een gespeciali-
seerde journalist uitnodigen om over zijn vak 
te komen spreken, zijn mogelijkheden voor 
een persoonlijker contact. Daarnaast: maak 
binnen de organisatie duidelijke afspraken 
wie wanneer waarover woordvoerder is; heb 
een handzaam informatiepakket gereed over 
de doelen, taken en verantwoordelijkheden 
van de organisatie; anticipeer op een moge-
lijk probleem waarmee of een frame waarin 
het functioneren van de organisatie in het 
nieuws kan komen; bereid een kranten-, een 
radio- of tv-interview goed voor en ga ervan 
uit dat daarin geknipt zal worden. Voor het 
kranteninterview kan men inzage eisen; voor 
het radio- en tv-interview is een live optre-
den een goede garantie dat er niet een draai 
aan de inhoud wordt gegeven. Door een pro-
actief beleid kan men de onzekerheid over wat 
media doen enigszins beheersen.

Wanneer er sprake is van een crisis, geldt 
damage control, waarbij om te beginnen open 
kaart spelen en rustig blijven de beste remedie 
zijn. Zorg dat er een woordvoerder is die van 
de hoed en de rand weet, autoriteit uitstraalt, 
en direct en zonder tijdrovende ruggespraak 
gezaghebbende uitspraken kan doen. Ten 
tweede is het in deze reactieve fase raadzaam 
aan nieuwsmonitoring te doen: hou bij wat 
de media over de organisatie en het probleem 
berichten, zodat men zicht heeft op het beeld 
dat in de gepubliceerde opinie heerst en 
daarop geïnformeerd kan reageren. Dat laat-
ste kan met telefoontjes, persberichten, pers-
conferenties, ingezonden brieven, opiniearti-
kelen, enz. Daarnaast: snel handelen; interne 
afstemming; een antwoord klaar hebben; 
eerlijkheid en openheid; gepaste vriendelijk-
heid maar geserreerde afkeuring als daar alle 
reden toe is; context voor een probleem kun-
nen aandragen zonder in omtrekkende bewe-
gingen te vervallen; door oefenen op lengte 
en begrijpelijkheid anticiperen op interviews 
waar het aankomt op soundbite-lengte.

Maar hoe goed men zich ook voorbereidt 
op slechte publiciteit of probeert crises voor te 
zijn met eigen informatie, het beste advies blijft 
toch altijd nog: je werk goed en transparant 
doen. Als men de media optimaal kon beheer-
sen en sturen, zou er bovendien iets ernstig mis 
zijn met de zo gekoesterde persvrijheid.
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