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Voorwoord d
Ditt proefschrift over mediahypes kent een lange voorgeschiedenis. Al midden jarenn tachtig werd ik gegrepen door het mysterie van de plots opduikende golven in
hett nieuws. Dit resulteerde in 1988 in een journalistiek onderzoek naar vijfjaar berichtgevingg in de Nederlandse media over incest, gepubliceerd in Reporter, het 'kritischee vakblad voor journalisten', dat ik samen met Karel J. Berkhout, Ton van
Dijkk en Theo van Stegeren eind 1986 lanceerde. Begin jaren negentig kreeg deze
belangstellingg voor trends in de berichtgeving een vervolg toen ik samen met Onno
Aerdenn De context van het nieuws schreef, waarin het laatste hoofdstuk was gewijd
aann verschillende soorten publiciteitsgolven; incidentele hypes en structurele publiciteitsgolven.. Hoewel ik voor dit hoofdstuk buitengewoon veel materiaal had
verzameld,, bleef het naar mijn gevoel onbevredigend. Er zaten teveel onopgeloste
problemenn in zoals bijvoorbeeld: wat onderscheidt de hypes van het reguliere
nieuws?? Hoe is de verhouding tussen realiteit en berichtgeving? En hoe is de verhoudingg tussen die incidentele nieuwsgolven en de opkomst van nieuwe sociale
problemenn zoals seksueel misbruik, asielzoekers, fraude of georganiseerde misdaad?
Eindd 1993 begon ik op de School voor Journalistiek met de cursus Mediahype zodatt ik samen met mijn studenten deze zoektocht kon voortzetten. Jaar in jaar uit
besprakk ik met vele generaties studenten, onder wie ook mijn dochter Juliette, de
berichtgevingg over actuele onderwerpen, variërend van het schandaal rond Michael
Jackson,, O.J. Simpson, de golf van asielzoekers, de ontuchtzaken op scholen, tot
enn met BSE, Dutroux en Diana. Toen ik in 1995 na een publicatie over mediahypess in het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap besloot om er een promotieonderzoekk van te maken was dat dan ook eerder een middel om me diepgravend met
ditt onderwerp te kunnen bezighouden dan een doel op zichzelf.
Najaarr 1996 vonden de eerste gesprekken plaats met Prof. Jan van Cuilenburg , die
niett alleen bereid was om als promotor op te treden, maar die mij bovendien introduceerdee bij de Stichting 'Het Persinstituut'waar ik een projectvoorstel indiendee om het onderwerp mediahype in de journalistiek te agenderen. Intussen schreef
ikk artikelen voor onder meer De Journalist over hypegerelateerde onderwerpen als
Ebola,, Dutroux, A D H D , BSE, huiselijk geweld en pseudo-nieuws.
Najaarr 1997 kreeg ik dankzij Huub Wijfjes de kans om bij de opleiding Journalistiekk in Groningen het zogenaamde onderzoekscollege te verzorgen. Vanaf de eerstee dag konden we de geboorte van het fenomeen zinloos geweld op de voet volgen,
laterr kwamen daar de bestuurlijke crisis rond burgemeester Hans Ouwerkerk in
Groningenn en de Docters van Leeuwen-affaire bij. We keken terug op de vermeendee golf van kindermoorden en de verstervingsaffaire rond verpleeghuis 't
Blauwbörgjee in Groningen, hetgeen resulteerde in een artikel voor De Journalist.
Inn het kader van het project voor de Stichting 'Het Persinstituut'organiseerde ik op
255 mei 1998 een forumdiscussie in De Balie in Amsterdam met als sprekers Hans
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Faroess (NOS

Journaal),

Maarten Huygen (NRC

(toen:: SBS Hart ran Nederland)

scheenn als voorstudie vervolgens Mediahype,
slaan,slaan,

uitgegeven

in d e

Handelsblad),

Jean

Mentens

en Boris Dietrich ( D 6 6 ) . In januari 1999 verCahier

nieuws maken door de opwinding

reeks van de Faculteit

te ver-

Communicatie

en

Journalistiek.. Behalve een theoretisch kader bevatte dit Cahier deelstudies over zinlooss geweld, versterving, ontuchtzaken op scholen, de affaire Ouwerkerk en de
Britsee BSE-crisis. In 2000 volgde op basis hiervan een tweede publicatie in het
'1ijdschrifi'1ijdschrifi voor

('onimunicatiewetcnschap.

Inn 1999 en 2 0 0 0 verzorgde ik samen met Kees Brants seminars bij de vakgroep
C o m m u n i c a t i e w e t e n s c h a pp aan de Universiteit van Amsterdam waarin de berichtgevingg werd onderzocht over onder meer de Bijlmerenquête, de affaires rond Van
Baaienn en Peper, de beursfraude, dioxine, stalking en pedoseksualiteit. Het leidde
66

tot diverse publicaties over de Bijlmer en de media in De Journalist

en

NRC

Handelsblad. Handelsblad.
hindd 2000 kon ik dankzij onderzoeksgelden van de faculteit C o m m u n i c a t i e en
Journalistiekk een half jaar part time doorwerken aan het promotieonderzoek. Dit
leiddee tot verschillende publicaties: een hoofdstuk
JournalistiekJournalistiek

in de multiculturele

schappelijkk tijdschrift Bestuurskunde

samenleving

in Media

en

Allochtonen,

in 2 0 0 0 ; een artikel in het we

over zinloos geweld in 2001 en later een arti-

kell (samen met Joris IJzermans van AJVIC/Nivel) over de Bijlmeraffaire in het
TijdschriftTijdschrift voor Mediageschiedenis.

In die jaren dienden zich telkens nieuwe gebeu

tenissenn en ontwikkelingen aan die mijn aandacht opeisten, zoals de vuurwerkrampp in Enschede, de nieuwjaarsbrand

in Volendam, de aanslagen van elf

septemberr 2001 en uiteraard de aanloop tot en de gevolgen van de m o o r d op Pim
Fortuyn.. Hypes leken in die periode aan de orde van de dag, terwijl de journalistiekk zwaar onder vuur kwam te liggen. Mijn belangstelling voor media, rampen en
risico'ss leidde tot verschillende publicaties en betrokkenheid bij de organisatie van
hett jubileumcongres voor de School voor Journalistiek over dit onderwerp najaar
2 0 0 1 .. D e verleiding was groot om telkens nieuwe deelstudies aan het proefschrift
toee te voegen, maar mede op advies van mijn p r o m o t o r fan van Cuilenburg heb ik
daarr van afgezien en gekozen voor een analyse van de meuwsgolven over zinloos
geweldd ( 1 9 9 7 - 2 0 0 0 ) , van de berichtgeving over seksueel misbruik van kinderen
(1980-2000)) - voortbouwend op het eerste artikel in Reporter-

en de rol van me-

diahypess in de nasleep van de Bijlmerramp ( 1 9 9 8 - 1 9 9 9 ) . D e eerste twee hoofdstukkenn bevatten een theoretisch kader waarmee het verschijnsel

mediahype

gedefinieerdd en onderzocht kan worden. I e r illustratie zijn als bijlage drie cases uit
hett vooronderzoek toegevoegd: de BSE-crisis in 1996, de affaire rond versterving
uitt 1 9 9 7 en de Groningse bestuurscrisis van 1998. De deelonderzoeken in de volgendee hoofdstukken hebben telkens een andere invalshoek. Bij zinloos geweld gaat
hett om de definitie en de dynamiek van de mediahype; bij seksueel misbruik om
dee rol van mediahypes in de verschillende ontwikkelingsstadia in de constructie
vann een sociaal probleem, terwijl bij de Bijlmerramp de rol van de berichtgeving

VOORWOORD D

wordtt onderzocht bij het benoemen van de gezondheidsproblemen van Bijlmerslachtoffers.. In het laatste hoofdstuk staat de vraag centraal of mediahypes strijdig
zijnn met de standaarden van de professionele journalistiek.
II erugkijkend op dit hele promotieonderzoek besef ik dat het niet bepaald een eenzaamm avontuur is geweest. Integendeel, de vele lessen, lezingen, interviews en forumdiscussiess met journalisten - bijvoorbeeld over de Bijlmerenquête - hebben
mijj voortdurend uit mijn studeerkamer weggesleurd en mij geïnspireerd o m door
tee gaan. Telkens waren er nieuwe discussies over de media en dienden nieuwe terreinenn zich aan. Z o is de Engelstalige cursus Reporting on Risk in feite een vertakkingg van het centrale onderwerp mediahype.
Veell mensen zijn belangrijk geweest voor mij geweest in deze spannende jaren. In
dee eerste plaats mijn p r o m o t o r Jan van C u i l e n b u r g die jarenlang met onvermoeibaree inzet en enorme precisie alles heeft gelezen en die mij met zijn kritisch c o m mentaarr telkens het vuur aan de schenen wrist te leggen.
Verderr dank ik de leden van de promotiecommissie: Kees Brants, die mij inspireerdee met zijn proefschrift over de sociale constructie van fraude, Jaap van
G i n n e k e n ,, die mij veel leerde over de massapsychologische aspecten van hypes,
Deniss McQuail, wiens Media Performance voor mij jarenlang de standaard was,
Harryy Lockefeer, die mij op initiatief van H u u b Wijfjes naar Groningen haalde
voorr het (achteraf doorslaggevende) onderzoekscollege en Klaus Schönbach, bij wie
ikk menigmaal college mocht geven over mijn favoriete onderwerp.
D ee directies van de School voor Journalistiek, van de Faculteit C o m m u n i c a t i e en
Journalistiekk en van de Stichting 'Het Persinstituut'wil

ik danken voor de finan-

ciëlee ondersteuning waardoor ik af en toe kon ontsnappen aan alledaagse verplichtingenn o m aan het proefschrift door te werken.
Eenn woord van dank verdienen verder Prof. Jo Groebel en Prof. Frank Bovenkerk
voorr h u n rol in de beginfase van het onderzoek; W e r n e r Overdijk van Crisisplan
enn Joris IJzermans van A M C / N i v e l voor h u n stimulerende inbreng bij schrijven
vann het hoofdstuk over de Bijlmeraffaire; Keith RJchburg van The Washington

Post

voorr het kritisch doorlezen van de summary en collega Peter Verwey voor alle moralal support.
Specialee d a n k ben ik H a n n e k e Engelenburg van de School voor Journalistiek verschuldigdd voor de toegewijde en creatieve manier waarop ze de vormgeving van
MediahypeMediahype

voor haar rekening heeft g e n o m e n .

Joo Bardoel en Oscar de Wit dank ik voor h u n rol als paranimf bij de promotie-

plechtigheid. .
Fenslottee draag ik dit boek op aan de twee vrouwen die het allerbelangrijkste zijn
inn mijn leven: Renée en Juliette. Aan tafel hoeven ze elkaar hopelijk niet meer te
vragen:: " H e b jij je collegekaart wel bij je?"
Deil,, 9 oktober 2 0 0 3 ,
Peterr Vasterman

7

Inhoud d
MM MEDIAHYPES: MEDIAGESTUURDE NIEUWSCOLVEN

13

1.11 Inleiding, mediahypes ter discussie

13

1.22 Gebruikelijke maar onbruikbare criteria

15

1.2.11 Overdrijving en overschatting

15

1.2.22 Berichtgeving toetsen aan de werkelijke feiten

17

1.2.33 Omvang en gevolgen van berichtgeving
1.33 Een nieuwe benadering

18
19

1.3.11 I wee andere aspecten van de hype

20

1.3.22 Een voorlopige definitie

2^

1.44 Zichzelf versterkende processen
1.4.11 Positieve terugkoppeling

24
24

1.4.22 Key event startpunt

25

1.4.33 Het nieuwsthema

26

1.4.44 Dalende nieuwsdrempels

27

1.4.55 Self-referential systeem

28

1.4.66 Maatschappelijke reacties

30

1.4.77 Golfbeweging

31

1.55 Definitie mediahype

31

1.5.11 Overwegingen

32

1.5.22 Specifieke criteria, gekoppeld aan soorten nieuws

34

1.66 Soorten mediahypes

22

37

1.6.11 De extensiverende mediahype

38

1.6.22 De intensiverende hype

38

MEDIAHYPES EN DE CONSTRUCTIE VAN SOCIALE PROBLEMEN

2.11 Media en frames
2.1.11 Kenmerken collectieve frames
2.1.22 Media: frames en templates
2.22 Ontwikkeling in de constructie sociaal probleem

41
41
42
43
45

2.2.11 Voortdurende vernieuwing van de probleemconstructie

45

2.2.22 Dynamisch amplificatiemodel

48

2.33 Rol mediahypes bij agenderen en construeren van problemen
2.3.11 Media in de framingfase
2.3.22 Omslagen in probleemconstructie

48
48
52

2.44 Media en risico-amplificatie

54

2.4.11 Risicosamenleving

54

2.4.22 Interactie tussen berichtgevingen risicoperceptie

57

9

Mll DKHVI'F

33

BERICHTGEVING OYER ZINLOOS GEWELD EEN MEDIAHYPE?

3.11 Inleiding en probleemstelling

61
61

3.22 Kwantitatieve analvse van de berichtgeving over 'Leeuwarden , 'Cjorinchem en
'' Vlaardingen
3.2.11 Vraagstel I i ngen

66
66

3.2.22 Classificatieschema inhoudsanalyse

68

3.2.33 C)tider/oeksopz.et

"0

3.2.44 Resultaten inhoudsanalvse

~1

3.2.55 Conclusies kwantitatieve analyse

92

}.*>}.*> Mediahypes en de constructie van zinloos geweld
3.3.11 Het startpunt: de zaak Tjoelkcr

94
95

13-2.13-2. Zinloos geweld: feiten en beeldvorming
100

133

Het selectieve escalatieproces

3.3.44 De mobiliserende rol van de media

120

3.3.55 Maatschappelijke effecten

124

3.44 Conclusies zinloos geweld en de media
44

100
1 10

1 29

MEDIAHYPES EN DE SOCIALE CONSTRUCTIE VAN SEKSUEEL MISBRUIK
VANN KINDEREN

4.11 Misbruik en media
4.1.11 Keuze onderzoeksobjeet
4.1.22 Specifieke vraagstellingen
4.22 Onderzoeksverslag: analyse van de berichtgeving 1980-2000

133
133
133
134
135

4.2.11 De Framïngfase van 1980 tot 1989: de media en
dee nieuwe constructie van seksueel misbruik

136

4.2.22 DeAmbivalentiefa.se van 1988 tot 1996: controverses
enn concurrerende trames

148

4.2.33 De Expansiefase van 1996 tot 2000: mediahvpes en
dee herontdekking nieuwe vertakkingen

166

4.2.44 base 4. Institutionalisering van het probleem en
afnamee van de berichtgeving
4.33 Samenvatting en conclusies
55

18""
19"7

MEDIAHYPES EN DE AMPLIFICATIE VAN GEZONDHEIDSRISICO'S.... 203

5.11 Inleiding en vraagstellingen

203

5.1.11 De Bijlmeraffaire

203

5.1.22 Specifieke vraagstellingen

204

5.22 De nasleep van de Bijlmerramp:1992-1999

205

5.33 De Bijlmerzicken en het Bijlmersvndrooin

208

5.44 Mediahvpes in de Rijlmerberichtgeving

21 1

5.4.11 Uranium, Sarin en andere mvstenes

21 1

5.4.22 Git doofpot frame

2P

5.4.33 Berichtgeving over Bijlmerzieken
5.4.44 Mediahypes tijdens de parlementaire enquête 1999
5.55 Ziek van het nieuws?

*66

218
219
230

5.5.11 Media en meldingen

231

5.5.22 Berichtgeving voedt onrust

232

5.5.33 Conclusies

234

MEDIAHYPES EN PROFESSIONELE STANDAARDEN

6.11 Theoretisch kader mediahypes

237
238

6.1.11 Definitie mediahypes

238

6.1.22 Soorten mediahypes

240

6.22 Mediahypes, frames en sociale problemen
6.2.11 Dynamisch amplificatiemodel
6.2.22 Media en risico-amplificatie
6.33 Onderzoek

241
242
243
244

6.3.11 Berichtgeving over zinloos geweld

244

6.3.22 Mediahypes en de constructie van misbruik

246

6.3.33 Mediahypes en de sociale amplificatie van gezondheidsrisico's
6.44 Mediahypes en de professionele journalistiek

249
250

6.4.11 De journalistieke standaarden

251

6.4.22 Mediahypes in strijd met journalistiek standaarden?

252

6.4.33 Aanbevelingen voor verder onderzoek

256

©SUMMARYY
Mediahypess as media constructions

299
299

Mediahypee and the construction of social problems

260

Coveragee of senseless violence

261

Mediahypee and the construction of sexual abuse in the Netherlands 1980-2000

263

Mediahypee and the social amplification of risk

264

Mediahypee and the professional standards of journalism

266

Recommendationss for further research

267

BIBLIOGRAFIEE

269

BIJLAGENN
I..

279

Verkennend onderzoek vooraf

279

Dee gekkekoeiencrisis 1996

279

Verstervingg in verpleeghuizen 1997

284

Dee Groningse bestuurscrisis 1998

288

ILL Toelichting bij kwantitatieve inhoudsanalyse zinloos geweld

293

Samenstellingg collecties artikelen

293

Classificatieschemaa inhoudsanalyse

295

]1

MF.DIAHYPH H

12 2

REGISTERR

299

NOTENN

313

LIJSTT SCHEMA'S:

317

LIJSTT GRAFIEKEN

317

Mediahypes: :
mediagestuurdee nieuwsgolven
1.11 Inleiding, mediahypes ter discussie
Inn de branding van het dagelijks nieuws doen zich regelmatig grote nieuwsgolven
voorr waarbij de media zich massaal op hetzelfde onderwerp storten. Wekenlang
voorpaginaberichten,, televisiereportages, radioverslagen en reacties op allerlei web
forumsforums over bijvoorbeeld de bolletjesslikkers, zinloos geweld, ontuchtzaken op
scholen,, fraude in de bouw, koeien die gek zijn geworden of kippen die dioxine bevatten.. Soms bereikt een dergelijke storm van nieuws internationale orkaankracht
zoalss bijvoorbeeld na de dood van Prinses Diana in 1997. Als de wind uit een bepaaldee hoek waait, wakkert de journalistieke opwinding aan en lijkt de nieuwsproductiee in een hogere versnelling te schakelen: iedere dag dienen zich weer nieuwe
gebeurtenissenn en onthullingen aan die de media steeds verder opzwepen in hun
jachtt op nóg meer nieuws over dat onderwerp. Weinig journalisten blijken immuunn voor de koorts die zich snel over de redacties verspreidt, daarvoor is de druk
omm mee te doen te groot. Maarten Huygen, redacteur van NRC Handelsblad:
"Alss iedereen zich verdringt om het nieuws bij te houden, is er geen tijd
voorr reflectie. Commentaar volgt op onthullingkje, kranten radio en televisiee plegen inhaalmanoeuvre^. Geen redactie kan het zich veroorloven de
nationalee kwestie van het moment te negeren. [...] De oorsprong van de affairee telt minder, de opwinding zelf wordt een feit" (NRC Handelsblad, 30
septemberr 1995).
Dee verschillende incidenten lijken elkaar snel op te volgen en het zojuist ontdekte
maatschappelijkee probleem komt ineens op een veel grotere schaal voor dan ooit
voorr mogelijk werd gehouden. De onvermijdelijke reacties, bezorgde commentarenn en soms wilde speculaties zorgen er vervolgens voor dat de nieuwsstroom nog
verderr aanzwelt, waardoor het onderwerp weer kan stijgen op de journalistieke
agenda.. Lezersredacteur Gerard van Nuenen van De Limburger.
"Enn daarmee ontstaat een soort spooktrein: een geheel uit zichzelf voortdenderendd geheel dat vrijwel niet te stoppen is. Steeds maar weer roept 'de
affaire'' nieuwer nieuws op en steeds weer voelt de krant zich geroepen om
hett aan zijn lezers te melden" (De Limburger, 29 april 1998).
Alss er personen in geding zijn, toont het televisienieuws de bekende scènes met de
tientallenn cameraploegen die zich verdringen om een quote van een hoofdrolspeler
va^stt te leggen. Verontwaardigde reacties uit het land completeren het beeld van een
nationalee crisis. Even onvermijdelijk neemt na verloop van tijd de nieuwswaarde
vann het onderwerp weer af, gaan de media weer over tot de orde van de dag en

]3
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komtt er een eind aan de hype, zoals critici dit soort nieuwsgolven vaak noemen.
Blijkbaarr is er een verschil tussen dit soort nieuwsgolven en ander 'groot n i e u w s \
zoalss bijvoorbeeld over oorlogen, internationale crises of grote rampen. H e t verschill zit niet alleen in de relevantie van het onderwerp, maar vooral in de manier
waaropp de media er verslag van doen. Mediahypes zouden zich kenmerken door
eenn hijgerig soort berichtgeving, gebaseerd op halve waarheden en snelle oordelen.
C o m m e n t a t o rr Marcel van D M spreekt van hype bij 'hyperinrlatie':
"Bijj bepaalde onvoorspelbare gebeurtenissen verdwijnen bijna alle verschillenn tussen de media als bij toverslag. Dan veranderen ze in een veelkoppig
monsterr dat ongestuurd en onbeheersbaar verslag doet van een keten van
gebeurtenissenn die niet zou zijn ontstaan als er geen verslag van was gedaan.
Meestall betreft het gebeurtenissen die emoties wakker maken. Iedere journalist, iedere fotograaf, iedere cameraman gaat dan op zoek naar het groot-

144

stee verdriet, de grootste vreugde, de grootste verontwaardiging, de grootste
w a n h o o p .. Kn als je dan niets anders meer leest, hoort of ziet lijkt het al
gauww of heel Nederland overmand is door verdriet, vreugde, verontwaardigingg of w a n h o o p . D e media zijn dan motor van het proces geworden. Van
eigenn beleid is geen sprake meer. W e praten dan over hyperinflatie van informatie:: een hype" {de Volkskrant,

15 augustus 2 0 0 2 ) .

Volgenss critici leidt al die opwinding in de media regelmatig tot overhaast koppensnellenn en een crisissfeer die in geen enkele verhouding staat tot de werkelijke
ernstt van de situatie. D e media zouden elkaar opjagen en meeslepen en daardoor
bepaaldee problemen e n o r m opblazen. En dat kan weer leiden tot onnodige verontrustingg of zelfs regelrechte paniek, niet alleen bij het publiek maar vooral ook
bijj de verantwoordelijke overheden die halsoverkop maatregelen treffen die bij naderr inzien op (publicitair) drijfzand blijken te rusten. Er lijkt bij hypei sprake van
eenn journalistieke vorm van groupthink,

waardoorheen zicht op de werkelijkheid

verlorenn gaat. Signalen die de opwinding kunnen versterken, worden breed uitgemetenn

terwijl

nieuwsbronnen

die het gevaar relativeren

worden

genegeerd.

Bovendienn schuilt er in de werkwijze van de media een grote mate van toevalligheidd en selectiviteit, waardoor de ene kwestie bijna per toeval e n o r m veel aandacht
krijgtt terwijl andere, veel belangrijkere issues blijven liggen. Een mediahype, de criticii samenvattend, zou zich dus kenmerken dus door een selectieve, opgeklopte,
sensationelee en overdreven uitvoerige berichtgeving die de feiten geweld aan doet
enn die vaak ongewenste maatschappelijke gevolgen heeft.
Dee journalistiek pareert deze doorgaans met de stelling dat de media alleen maar
verslagg doen van de feitelijke ontwikkelingen en de eventuele verontrusting die
daaroverr in de samenleving ontstaat. Er is hooguit sprake van een hype als het gaat
omm overdreven veel free publicity

voor nieuwe films en romans of om de zoge-

naamdee broodje aap-verhalen, maar niet als er sprake is van een echte crises of van
ernstigee maatschappelijke problemen. In de definitie van NOS Journaal
dacteurr Hans Earoes 1 gaat het bij een mediahype:

hoofdre-
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"omm een verhaal dat zich naast de werkelijkheid afspeelt en waarin bewust,
willenss en weiens halve waarheden tot grote koppen worden gemaakt. En
datt komt naar mijn idee nauwelijks voor. Er zijn in de journalistiek wel momentenn waarop je je sterk fixeert op een kwestie, maar zo'n intensieve aandachtt is nog geen mediahvpe."
Terwijll de critici misschien wel al te snel overal het etiket hype opplakken (vooral
berichtgevingg die hen niet aanstaat), hebben journalisten de neiging om een wel
heell smalle definitie te hanteren: er moet welhaast sprake zijn van een bewuste verkeerdee voorstelling van zaken, waar de media dan willens en wetens te lang op
doorgaan.. Bij dat andere groot nieuws is sprake van buitengewoon belangrijke gebeurtenissenn waar de media zo goed mogelijk verslag van proberen te doen.
Kernprobleemm bij dergelijke discussies over hype^ in de berichtgeving is dat de criteriaa niet erg duidelijk zijn: wanneer is nu eigenlijk sprake van een mediahvpe? Was
dee berichtgeving over Fortuyn's politieke opmars (zie: Kleinnijenhuis, Van Hoof,
Oegema,, De Ridder &
Vliegenthart,, 2002) in 2001 een mediahype? De nieuwsgolf dan over de moord op
Fortuyn?? Het nieuws over de "ttagische" dood van Prinses Diana of de verontwaardigingg in de media over zinloos geweld na de dood van Tjoelker in 1997? En
welkee criteria gelden dan: opkloppen en overdrijven? De jacht op nieuws? Of juist
hett rondzingen van nieuws dat daardoor steeds groter wordt? De definitie van een
verschijnsell zou gebaseerd moeten zijn op eenduidige, toetsbare criteria, maar welkee criteria uit het debat voldoen aan die eis?

1.22 Gebruikelijke maar onbruikbare criteria
1.2.1.Overdrijvingg en overschatting
Hett meest voor de hand liggende criterium voor een mediahype is overdrijving en
well in twee betekenissen, namelijk dat de media:
-- buitenproportioneel veel aandacht besteden aan kwesties die dat niet waard zijn;
-- de ernst van het probleem overschatten op basis van onwaarheden en onjuiste interpretaties. .
Eenn klassiek voorbeeld, dat aan beide criteria voldoet, is de opgewonden berichtgevingg in de Britse pers over het zogenaamde vleesetende virus dat in 1994 de kop
opp stak (Vasterman, 1995: 166). Er zou een nieuwe killer bugz\)n opgestaan die
zichh met een snelheid van ongeveer tweeeneenhalve centimeter per uur door vlees,
vett en spieren heen zou vreten. Aangezien een zere keel tot de eerste symptomen
zouu behoren, leidde deze berichtgeving (met koppen als: "Killer bug ate my face",
zoalss in The Daily Star) tot de nodige verontrusting in Engeland. Ook in
Nederlandd was na de indringende beelden in NOS Journaal &n RTL Nieuws ten effectt merkbaar in de spreekkamers (Elie, 1995: 1476) Pas toen bleek dat het ging
omm besmettingen met een al sinds eind negentiende eeuw bekende variant van de
streptokokken-AA bacterie, die soms fataal kan zijn, maar doorgaans goed te behan-
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delen,, kwam de mediastorm tot bedaren. Bovendien bleken bij nader inzien andere,, meer alledaagse besmettingen, heel wat meer dodelijke slachtoffers te maken.
Dee mediahype leek op een zeepbel die uiteindelijk uit elkaar spatte en van de killerler bugo.cn broodje aap-verhaal maakte. Deze benadering van de mediahype gaat
uitt van twee vooronderstellingen, namelijk:
-- dat de berichtgeving getoetst kan worden aan de werkelijke feiten;
-- dat er een objectieve maat is voor de hoeveelheid aandacht die een kwestie in de
mediaa verdient op basis van relevantie.

Morall panic

166

Dezee uitgangspunten zijn ook terug te vinden in de literatuur over de zogenaamdee moral panic, een concept dat in veel criminologische studies (Cohen & Young,
1973, Cohen, 1972; Hall, Critchcr, Jefferson, Clark & Roberts, 1978; Thompson,
1998)) wordt gehanteerd voor een situatie waarin de grote maatschappelijke bezorgdheidd (bijvoorbeeld over drugs of afwijkend seksueel gedrag) niet in verhoudingg staat tot de werkelijke dreiging. De media reageren overdreven paniekerig op
eenn conditie die, ten onrechte volgens de critici, als zeer bedreigend wordt beschouwd.. Bij het definiëren van een staat van morele paniek maken onderzoekers
ookk gebruik van het realiteitsgehalte criterium. Zo schrijven Goode en BenYehudaa in hun studie Moral Panics.. The Construction of Deviance (1994: 36):
"Inn short, the term moral panic conveys the implication that the public
concernn is in excess of what is appropriate if concern were directly proportionatee to objective harm. In moral panics, the generation and disseminationn of figures and numbers is extremely important - addicts, deaths,
dollars,, crimes, victims, injuries, illnesses- and most of the figures cited by
morall panic claims-makers are wildly exaggerated. Clearly in locating the
morall panic, some measures of objective harm must be taken."
Ookk bij veel agendasetting onderzoek (Dearing & Rogers, 1996) proberen wetenschapperss aan te tonen dat de opwinding en de hoeveelheid berichtgeving niet sporenn met, of zelfs tegengesteld zijn aan de zogenaamde real-world indicatoren
(algemeenn geaccepteerde indexen), zoals aantallen drugsdoden of de mate van
luchtverontreiniging.. Deze benadering vinden we ook terug in verschillende
Duitsee onderzoeken naar de verhouding tussen realiteit en berichtgeving. Brosius
enn Esser stellen in Eskalation durch Berichterstattung vast:
"Wennn beispielsweise die Massenmedien zunehmend über Verfehlungen
vonn Politikern berichten und daraufhin sich in breiten Schichten der
Bevolkerungg eine Politikverdrossenheit bemerkbar macht, dann ist [...] das
Handelnn des Journalisten nur dann legitim, wenn tatsachlich die Anzahl
derr solcher Verfehlungen zugenommen hat" (Brosius & Esser, 1995: 37).
Dee adequaatheid van de berichtgeving wordt in deze visie dus afgemeten aan de
werkelijkee feiten. Als de media meer aandacht besteden aan corruptie, terwijl het
werkelijkee aantal corruptiegevallen niet is toegenomen, dan is sprake van een in-
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adequatee berichtgeving.

1.2.2.. Berichtgeving toetsen aan de werkelijke feiten
Hoee vanzelfsprekend ook, bij onderzoek levert deze benadering onoverkomelijke
problemenn op. Bij het vleesetende virus was het nog wel mogelijk om de berichtgevingg te toetsen aan de beschikbare medische kennis, maar bij veel andere onderwerpenn is het onmogelijk om iedere claim in de berichtgeving op waarheidsgehalte
tee onderzoeken en op basis daarvan te bepalen of er sprake is van een hype. De onderzoekerr die zich wel op dit gladde ijs waagt, ontdekt dat definitieve kennis ontbreektt (kan BSE tot een CJD-epidemie leiden?), dat waardeoordelen het debat
overheersenn en dat de aangedragen feiten niet waardevrij zijn. Zeker niet als het
gaatt om sociale problemen, die immers niet objectief gegeven zijn, maar het resultaatt van een complex proces van maatschappelijke constructie, waarin allerlei groeperingenn elkaar met bestrijden met tegengestelde definities en tegenstrijdige feiten
(ziee ook: Spector & Kitsuse, 1987; Best, 1989). In zo'n situatie kan de onderzoekerr de berichtgeving wel vergelijken met de beschikbare real world cues, maar die
gegevenss zijn ook weer het resultaat van het maatschappelijk definiëringsproces op
eenn bepaald tijdsmoment.

Verschuivendee sociale definities
Toetsingg is hooguit mogelijk als de externe data bestaan uit feiten, die maatschappelijkk aanvaard zijn, dat wil zeggen gebaseerd op definities en waarnemingen die
kunnenn rekenen op brede consensus. In dat opzicht verschillen bijvoorbeeld verkeersslachtofferss van slachtoffers van ongewenste intimiteiten, waarbij feiten en
waarnemingg minder eenduidig interpreteerbaar zijn, de definities minder scherp en
dee maatschappelijke consensus veel beperkter.
Hett is niet toevallig dat Kepplinger en Habermeier in hun onderzoek {Kepplinger
&& Habermeier, 1995) naar nieuwsgolven kiezen voor drie nieuwsonderwerpen
waarbijj sprake is van eenduidige objectieve feiten, namelijk verkeersongelukken,
aardbevingenn en AIDS-doden. Zij tonen aan dat de media na een schokkende gebeurteniss soms ten onrechte de indruk wekken dat de gebeurtenissen elkaar snel
opvolgenn en dat een sociaal probleem dus toeneemt, terwijl dat in werkelijkheid
niett het geval is. De media krijgen tijdelijk meer aandacht voor dat onderwerp,
gaann meer incidenten melden, ook uit het verleden, maar die toename in berichtgevingg loopt niet meer synchroon met het feitelijke aantal meldingen.
"Thee results suggest an important conclusion for the evaluation of the
amountt of truth that lies behind news stories implying that a series of similarr events has occurred and that the problems related to them have increased"" (Kepplinger & Habermeier, 1995: 388).
Maarr bij veel ander nieuws - vooral als het gaat om sociale problemen als fraude
off seksueel misbruik - is deze toetsing vrijwel onmogelijk. De sociale definities veranderenn in de loop der tijd waardoor eenduidige waarnemingen en registraties ontbreken.. De hierboven door Brosius en Esser (1995) beschreven situatie waarbij de
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mediaa steeds vaker gaan berichten over corruptie en gesjoemel door politici, terwijl
hett werkelijk aantal incidenten van corruptie niet is toegenomen, is daar een goed
voorbeeldd van. Het optreden van de media is volgens de Duitse onderzoekers alleenn adequaat als er werkelijk een toename heeft plaatsgevonden van het aantal corruptiezaken,, maar dat hangt weer sterk af van de sociale definitie van corruptie. Als
diee sociale definities aan het schuiven zijn en de media daar een actieve rol in spelenn is het onmogelijk voor een onderzoeker om vast te stellen of er feitelijk sprake
iss van een toename. Kr kan ook sprake zijn van een verbreding van de definities van
acceptabell handelen van bestuurders en een groeiende gevoeligheid voor het zo uitdijendee probleem (zie: Bovens, 1996). In z o n klimaat zullen journalisten juist proberenn om grijze incidenten binnen de definitie van corruptie te brengen, voor een
deell als gevolg van de toegenomen aandacht, voor een deel vanuit een moreel oor188

deel. Brants en Brants schrijven in De sociale constructie van fraude dat voor journalistenn fraude niet per se samenvalt met de strafrechtelijke definitie.
"Inn de eerste plaats blijkt er naast het strafrecht ook nog zoiets te zijn als een
'morelee maatlat', waar men verschijnselen naast legt in de beoordeling." [...]
"Hett tweede probleem dat journalisten met de behandeling van fraudenieuwss hebben, en waarin hetzelfde moreel oordeel o p de achtergrond meespeelt,, is dat zij onder hetzelfde etiket verschillende soorten, meer of minder
afkeurenswaardig,, gedrag begrijpen" (Brants & Brants, 1991: 216, 217).
Journalistenn zullen er vanuit h u n professionele beroepsopvatting weinig moeite
meee hebben om een actieve rol te spelen bij het signaleren of herdefiniëren van
problemen;; ze registreren niet alleen, ze proberen ook een bijdrage te leveren aan
hett oplossen ervan. Bij dergelijke processen is het dus voor de onderzoeker o n m o gelijkk om de adequaatheid van de berichtgeving te toetsen aan de realiteit.
Zoalss ook critici van het begrip moral panic concept stellen, loopt de onderzoeker
diee op deze manier de hype* probeert te onderscheiden van de rest, het risico "obsessed"" te raken "with debunking," aldus Sparks:
"" The aim, then, is to counter or subvert the allegation of crisis bv an account
off its repetitious a n d historically relative character" (Sparks, 1995: 55).
Maarr het relativeren van de ernst of omvang van een crisis levert geen bruikbaar
criteriumm op voor het definiëren van de processen die hier als mcdiahype zijn o m schreven.. Bovendien liggen aan de basis van veel mediahypes condities die binnen
dee maatschappelijke consensus als problematisch worden geconstrueerd. De onderzoekerr die z o n probleem weg definieert loopt het risico zich buiten het maatschappelijkk debat te plaatsen (Gergen, 1994: 71).

1.2.33 Omvang en gevolgen van berichtgeving
Bovendienn zit in de notie van de overdreven aandacht de impliciete veronderstellingg dat de nieuwsmedia iedere dag de feitelijke ontwikkelingen op de voet zouden
moetenmoeten volgen. De nieuwswaardecriteria (nieuws dient actueel, relevant, afwijkend,
ongewoon,, negatief, enzovoort te zijn) zorgen er echter voor dat de media telkens
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nieuwee onderwerpen zullen belichcen en uitvergroten, o m vervolgens de aandacht
weerr te verplaatsen. De belangstelling van de media kan zo afnemen, ook al wordt
inn werkelijkheid het probleem groter of ernstiger.
H e tt omgekeerde gebeurt ook: de media blijven soms aandacht schenken aan een
probleemm terwijl dat volgens zogenaamde objectieve indicatoren steeds verder afneemt.. Z o zijn er vergelijkingen (Dearing & Rogers, 1996: 28) gemaakt tussen de
matee van luchtverontreiniging gedurende cen lange periode en de aandacht daarvoorr in de media, waaruit blijkt dat de aandacht alsmaar toeneemt terwijl de verontreinigingg objectief gezien afneemt. D a t duid t o p een disproportionele reactie
vann de media, maar aan de andere kant is de maatschappelijke consensus over aanvaardbaree normen van luchtverontreiniging zo verschoven, dat ook de lagere niveauss nog steeds onacceptabel en dus nieuwswaardig zijn. Journalisten zullen dit
beschouwenn als een relevante bijdrage aan de oplossing van een probleem en niet
alss een hype.

Negatievee effecten, dus hype?
Err is dus geen objectieve maat beschikbaar is aan de hand waarvan m e n k u n n e n
metenn hoeveel aandacht een onderwerp verdient in de media. W a a r o m zou de gekkekoeienziektee meer of minder aandacht moeten krijgen dan het gat in de ozonlaag?? H e t is een discussie die terecht w o r d t gevoerd o p nieuwsredacties, maar daar
latenn zich geen objectieve feiten voor aandragen, wel waardeoordelen. Die duiken
ookk o p in redeneringen waarin de vraag of iets een hype is afhankelijk wordt gemaaktt van de maatschappelijke effecten van de berichtgeving. W o r d e n die negatief
beoordeeld,, dan heeft m e n de neiging o m te spreken van een hype, maar ook dat
levertt geen bruikbaar criterium op.
Alss een nieuwsgolf intensieve aandacht oplevert voor een (nieuw) maatschappelijk
probleem,, k u n n e n we de vraag of er sprake is van een hype niet afhankelijk maken
vann ons oordeel over dat maatschappelijk probleem. Met andere woorden, we kunnenn niet zeggen: de berichtgeving over zinloos geweld is geen hype, o m d a t het een
goedee zaak is dat dit soort geweld eindelijk aan de orde wordt gesteld.

1.33 Een nieuwe benadering
Overzienn we deze evaluatie van de criteria die vaak ter sprake komen in het debat
overr de media, dan komen we tot de conclusie dat toetsing van het waarheidsgehaltee van de berichtgeving aan de realiteit geen rol kan spelen bij de definiëring van
hett begrip mediahype, terwijl de waardeoordelen geen rol zouden mogen spelen.
Eenn wetenschappelijke benadering van het verschijnsel mediahypes zal dus criteria
moetenn ontlenen aan de manier waarop nieuwsgolven in het algemeen en de hypey
inn het bijzonder tot stand komen.
Zijnn er verschillende soorten nieuwsgolven te onderscheiden? Is er bij mediahypes
sprakee van een andere dynamiek dan bij regulier groot nieuws? Als dat zo is, zijn
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err dan mogelijkheden voor een objectiveerbare definitie van mediahypes?

1.3.11 Twee andere aspecten van de hype
Eenn aanknopingspunt voor deze nieuwe definitie bieden twee andere aspecten die
inn de discussies over mediahypes aan de orde komen, namelijk dat de berichtgeving
somss een eigen leven gaat leiden en dat de media invloed uitoefenen op de gebeurtenissenn die ze onafhankelijk dienen te verslaan.

Eigenn leven

200

Inn de wetenschappelijke literatuur wordt verwezen naar autonome processen die in
dee berichtgeving kunnen ontstaan waardoor de aandacht voor een onderwerp toeneemt,, los van de werkelijkheid. Zo wijst Kepplinger op de "' Eigendynamik''van de
zogenaamdee "publizistischer Konflikte, " waartoe hij rekent: crises, schandalen en
publieke confrontaties tussen opponenten rond een issue:
"Diee Berichterstattung in publizistischen Konflikten stellt aus den genanntenn Gründen einen Resonanzboden dar, der in Eigenschwingungen gerat,
diee durch autëeren Einflusse überlagert und verstarkt werden können" [...]
"Diee jeweils folgenden Beitrage dann eher das Echo sind des vorangegangenenn Berichterstattung als ein Spiegel der Ereignisse" (Kepplinger, 1994:
230). .
Sommigee golven van nieuws lijken dus niet zozeer voort te komen uit het volgen
vann gebeurtenissen, als wel uit de nieuwsmakende rol van de media zelf. Soms zijn
niett de gebeurtenissen, maar juist de media leading.
"Thee media represent a self-referential system which under certain conditionss loses contact with the outside world and reacts mainly to its own activities"" (Kepplinger & Habermeier, 1995: 373).
Blijkbaarr kunnen er binnen de nieuwsproductie soms zichzelf versterkende processenn optreden, waardoor de media steeds meer nieuws gaan genereren over een
onderwerp,, min of meer los van de feitelijke ontwikkelingen. Min of meer, want
hett tweede punt is dat de media juist door hun massale aandacht voor een onderwerpp weer allerlei maatschappelijke reacties uit kunnen lokken die er niet zouden
zijnn geweest zonder die berichtgeving. Door die reacties krijgt het vliegwiel van de
nieuwsproductiee weer nieuwe impulsen voor een nieuwe ronde van de zichzelf versterkendd processen, waardoor de nieuwsgolf in stand blijft.

Mediaa toeschouwers én hoofdrolspelers
Wantt ondanks de geldende beroepsopvatting - we don 't make the news, we only reportport it- zijn de media niet in alle gevallen slechts verslaggevers van gebeurtenissen.
Somss en zeker wanneer de media massaal aandacht besteden aan een gebeurtenis,
iss de kans groot dat de media er zelf een actieve rol in gaan spelen. De berichtgevingg wordt onderdeel van de gebeurtenissen. Deze dubbelrol van toeschouwer én
hoofdrolspelerr stelt de media in staat om zelf de belangrijkste motor te vormen
achterr een nieuwsgolf. Journalisten beperken zich niet tot verslaggeving van actu-
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elee gebeurtenissen, maar peilen meningen, gaan zelf op onderzoek uit, ontdekken
gerelateerdee situaties of vergelijkbare gevallen, brengen nieuwe feiten boven water,
terwijll de maatschappelijke reacties, die daarvan het gevolg zijn, zelf ook weer
nieuwss worden. De media staan niet langs de zijlijn, maar maken deel uit van het
maatschappelijkee proces dat ze verslaan.
"Rather,, the media are actively involved in constituting the social world. By
makingg images and information available to individuals located in distant
locales,, the media shape and influence the course of events, and indeed, createe events that would not have existed in their absence" (Thompson, 1995:
117). .
Staatt in de wetenschap het zuiver houden van het onderzoeksobject voorop, de mediadia beïnvloeden de werkelijkheid juist die ze willen verslaan. Het resultaat is volgenss Fiske dat:
"Wee can no longer think of the media as providing secondary representationss of reality; they affect and produce the realities that they mediate"
(Fiske,, 1994: xv).
Zoo valt de stroom van berichten over ontuchtzaken op scholen in het voorjaar van
19966 niet uitsluitend te verklaren vanuit een toename van het aantal ontuchtgevallenn of de plotselinge taboedoorbreking rond seksueel misbruik. De media zelf
spelenn een belangrijke aanjagende rol door op onderzoek uit te gaan, ontuchtaffairess uit het verleden te onthullen en nieuwe schandalen te creëren (zie hoofdstuk 3).
All die media-aandacht heeft vervolgens weer allerlei maatschappelijke gevolgen,
zoalss een toenemende verontrusting, acties van schoolbesturen en verlate aangiftes
vann vroegere slachtoffers, die ook weer het nieuws halen. Daardoor neemt de
nieuwswaardee van het onderwerp nog verder toe en zullen de media er nog meer
werkk van gaan maken. Het resultaat is een door de media gecreëerde nieuwsgolf.
Inn het onderzoek Eskalation durch Berichterstattung (1995) gaan Brosius en Esser
ookk uit van de veronderstelling uit dat er nieuwsgolven zijn waarin de media een
volgendee rol spelen en die waarin de media een stimulerende rol spelen. In hun onderzoekk proberen ze na te gaan of de berichtgeving over gewelddadigheden jegens
asielzoekerss en allochtonen onder bepaalde omstandigheden een escalerend effect
kann hebben. Om die hypothese te toetsen vergelijken ze over een langere periode
tweee sets data: gegevens over de media-aandacht per week en gegevens over de hoeveelheidd fremdenfeindliche incidenten in diezelfde week. Als de media de incidentenn zouden volgen, dan zou uit correlaties moeten blijken dat de toenamen in het
aantall incidenten zich telkens voordoen vóórdat de media uitgebreid berichten
overr vreemdelingenhaat en (gewelddadige) acties tegen asielzoekers en allochtonen.
Uitt het onderzoek blijkt in een aantal gevallen het omgekeerde: de toename in de
media-aandachtt gaat vooraf aan de toename van het aantal incidenten.

Socialee amplificatie
Err kan dus soms sprake van een speciale dynamiek in de berichtgeving, waardoor
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nieuwsgolvenn ontstaan, enerzijds door bepaalde processen binnen de nieuwsproductiee en anderzijds door de maatschappelijke reacties die v o o r t k o m e n uit het media-optreden.. Z o was de nieuwsgolf vol verontwaardiging in

1997 over het

verstervingsbeleidd in verpleeghuizen (zie Bijlage I) voornamelijk het gevolg van een
berichtgeving,, waarin versterven anders werd gedefinieerd, namelijk als het opzettelijkk laten overlijden van patiënten door uitdroging en verhongering. Daardoor
warenn tal van overlijdensgevallen in verpleeghuizen plots interessant nieuws en leek
eenn groot schandaal in de maak. De uitgebreide media-aandacht voor de d o o d van
Meindertt Tjoelker in september 1997 (zie hoofdstuk 2) leidde tot een stroom van
verontwaardigdee reacties en bezorgde commentaren vanuit de politiek, die de mediaa vervolgens weer inspireerden o m nog meer incidenten onder de noemer van
zinlooss geweld p r o m i n e n t te gaan melden. Deze mediadynamiek heeft de kenmerkenn van een vliegwiel: eenmaal o p gang gebracht, draait het nog een hele tijd op
eigenn kracht door, vervolgens geven de maatschappelijke gevolgen van die berichtgevingg weer nieuwe slingers aan dat vliegwiel. H e t onderwerp wordt maatschappelijkk gezien steeds belangrijker en dat proces staat te boek als social

amplification:

"Sociall amplification describes why some events seem to create ripple effectss with secondary and tertiary impacts which spread beyond the initial
effectss of the hazard or event and impact u p o n previously unrelated technologiess or institutions. Such impacts include d e m a n d s for regulatory action,, loss of trust in decision authorities or industry, and stigmatization of
aa c o m m u n i t y or p r o d u c t or facility" (Petts, Horlick-Jones & M u r d o c k ,
2 0 0 1 :: 1).
Inn dit amplificatieproces k u n n e n de media een centrale rol gaan spelen wanneer
zichh die speciale dynamiek voordoet, waarbij de nieuwsproductie in een stroomversnellingg raakt en die intensieve berichtgeving meebouwt aan een keten van gebeurtenissenn die niet tot stand zou zijn gekomen zonder inbreng van de media.
Eenn goed voorbeeld van social amplification

is de Britse BSE-crisis in maart 1996,

waarbijj de media niet uitsluitend de ontwikkelingen volgen, maar er juist een actievee rol in spelen door h u n manier van berichtgeven. H e t rapport van de door de
Britsee overheid ingestelde onderzoekscommissie lekte uit, waardoor de minister
onderr d r u k kwam o m halsoverkop een persconferentie te organiseren. D e tegenstrijdigee boodschap dat rundvlees nog steeds veilig was, maar dat ingrijpende maatregelenn nodig waren om BSE de kop in te drukken, leidde tot veel speculatie en
verontrustingg in de media. H e t verband tussen BSE en de tien gevallen van de
nieuwee variant van de dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jakob in de jaren daarvoor,, kreeg in de berichtgeving al snel de status van een feit in plaats van een op
datt m o m e n t nog niet bewezen wetenschappelijke hypothese. D e opgewonden berichtgevingg over een mogelijke epidemie met wellicht honderdduizenden slachtofferss was mede her gevolg van de gebrekkige crisiscommunicatie door de overheid,
maarr de media zetten daatmee diezelfde overheid vervolgens zwaar onder druk om
nogg veel drastischer in te grijpen. Het uitgebreide slachtprogramma versterkte ver-
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volgenss weer de indruk van een groot gevaar voor de volksgezondheid. D e onzekeree gevolgen van BSE voor de volkgezondheid o p langere termijn boden de mediaa veel ruimte voor interpretatie, speculatie en het aanjagen van de politieke crisis
(Peters,, 1998).

1.3.22 Een voorlopige definitie
D ee hier beschreven dynamiek vuiini in dit onderzoek de basis voor een definitie
vann het verschijnsel mediahypes. Als we deze dynamiek kunnen vertalen in criteria,, d a n kunnen we onderzoeken bij welke nieuwsgolven sprake is van een mediahype,, dan wel van een nieuwsgolf, waarbij de media de stroom van gebeurtenissen
volgenn en die we omschrijven als een reflecterende nieuwsgolf. Wereldschokkende
gebeurtenissenn (genocide, oorlogen en aanslagen) leiden tot een gigantische berichtenstroom,, omdat er een reeks van nieuwswaardige gebeurtenissen plaatsvindt,
niett o m d a t de media het vuur aanjagen. Bij mediahypes is dat wel het geval.
Eenn mediahype kan v o o r l o p i g gedefinieerd worden als een mediabrede
nieuwsgolff die het gevolg is van een zichzelf versterkend proces waarbij,, nieuws niet alleen vervolgnieuws genereert, maar o o k maatschappelijkee gevolgen, die o o k weer nieuws opleveren.
Inn deze definitie staat de aanjagende rol van de media centraal bij de creatie van
nieuwsgolvenn en dus niet de vraag of het journalistieke vliegwiel door een gerucht,
eenn halve waarheid of een wetenschappelijk bewezen feit o p gang komt. Evenmin
iss voor d e definitie van belang of de media zich te buiten gaan aan onzorgvuldige
berichtgeving,, aan overdrijving of aan buitenproportioneel veel aandacht voor een
ogenschijnlijkk triviaal onderwerp. Bovendien spreekt er geen waardeoordeel uit dezee definitie waarin de zichzelf versterkende processen in d e berichtgeving centraal
staan.. H o e dergelijke nieuwsgolven zich verhouden tot de professionele journalistiekee standaarden is een belangrijk onderwerp van debat, maar staat los van deze
definitie.. Het etiket mediahype h o u d t dus niet a-priori een veroordeling in van het
optredenn van de media. In het laatste hoofdstuk, zullen we dieper ingaan o p de
vraagg of en in welke mate mediahypes sporen met, dan wel ontsporen uit de gangbaree journalistieke standaarden.

HyperventilerendeHyperventilerende media
Iss het van nog wel gerechtvaardigd o m de term mediahype te gebruiken, gezien de
associatiess die dat woord in het maatschappelijke debat over de media doorgaans
oproept?? H e t woord hype heeft verschillende betekenissen. Als werkwoord betekentt volgens de Webster Dictionary 'to hype' niet alleen ' t o put o n ' of ' t o deceive\
maarr ook ' t o stimulate, to enliven.' Als zelfstandig naamwoord dat speciaal betrekkingg heeft o p publiciteit betekent een hype: "promotional publicity of an extravagantt or contrived kind." H e t Nederlandse woordenboek Van Dale spreekt bij
hvpee van een "plotselinge rage rond een persoon of kwestie." Van deze verschillendee betekenissen is alleen het element van 'deception , van 'voorwenden' of 'voor
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dee gek houden' niet van toepassing in de hier gehanteerde definitie van een mediahype.. De andere betekenissen zijn wel degelijk relevant: bij een mediahvpe zou
menn kunnen spreken van een plotselinge rage rond een persoon of kwestie; van stimuleren,, van aanjagen en van publiciteit creëren. Door het woord hype te verbindenn met media in mediahype wordt benadrukt dat het hier de media zijn die
zorgenn voor de creatie van de nieuwsgolf. Dat betekent dus ook dat er allerlei anderee hype* mogelijk zijn, bijvoorbeeld commerciële hype* (georkestreerde publiciteitt rond een nieuw product, een boek, een film of een sportevenement) of ideële
hype** (sociale actoren die issues proberen te agenderen door middel van aandacht
trekkendee acties). De term mediahype sluit bovendien goed aan bij de metafoor
vann de hyperventilerende media. Rij een hype gaan de media als het ware hyperventileren:: de nieuwsproductie raakt in een stroomversnelling - de snelle, gejaagde ademhaling - en die intensivering creëert weer allerlei maatschappelijke
gevolgenn (bijvoorbeeld angst en bezorgdheid) die op hun beurt het hyperventilerenn (de massale berichtgeving) weer versterken. Van (ïinneken:
"Dee sensationele coverage komt betrekkelijk plotseling opzetten, zwelt aan,
enn verdwijnt na verloop van tijd weer even spoedig uit het zicht. In dat gevall spreken we van een mediahype" (Van Ginneken, 1999: 85).
Hett is vervolgens de vraag hoe we kunnen aantonen dat een nieuwsgolf voldoet aan
dezee definitie van een mediahype. Welke criteria zijn daarbij van belang? Daartoe
gevenn we eerst op basis van de literatuur en het vooronderzoek (Vasterman 1995,
1999,, 2000, 2001) een beschrijving de speciale dynamiek die af en toe zichtbaar is
inn de berichtgeving om vervolgens te bekijken hoe we het begrip mediahype kunnenn operationaliseren.

1.44 Zichzelf versterkende processen
Welkee processen spelen zich af op het moment dat reguliere berichtgeving zich tot
eenn mediahype lijkt te ontwikkelen? En hoe zijn deze te verklaren vanuit de journalistiekee werkwijze en de interactie tussen media en samenleving?

1.4.11 Positieve terugkoppeling
Bijj de meeste nieuwsonderwerpen volgen de media de gebeurtenissen op de voet,
journalistenn doen verslag, interpreteren en becommentariëren de ontwikkelingen
enn bieden een platform voor de maatschappelijke stromingen. Er is doorgaans sprakee van een korte spanningsboog: zodra de stroom van gebeurtenissen opdroogt,
neemtt de nieuwswaarde en daarmee de belangstelling van de media snel af, meestall binnen enkele dagen. Pas als er nieuwe ontwikkelingen zijn, komt het onderwerp
weerr terug op de journalistieke agenda. In sommige gevallen groeit de berichtgevingg echter uit tot een intensieve nieuwsgolf die niet meer te verklaren is vanuit de
feitelijkee ontwikkelingen waar de media verslag van doen. Er gebeurt blijkbaar iets
inn het journalistieke productieproces waardoor de levensduur van dit nieuws wordt
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verlengd:: de media gaan zelf nieuws maken rond het onderwerp en doen dat zo
massaall en zo omvangrijk dat deze nieuwsgolf allerlei maatschappelijke reacties kan
losmakenn die ook weer nieuws kunnen worden. Op dat moment kan er een zichzelff versterkend proces in werking treden dat telkens nieuwe impulsen kan omzettenn in nog meer berichtgeving.
Dee berichtgeving neemt steeds verder toe als gevolg van "positieve terugkoppelingslussen"" (Van Ginneken, 1999, 94): als de media veel aandacht besteden aan
geweldd op straat dan zal dit een belangrijk maatschappelijk issue worden en zullen
meerr incidenten van geweld worden gemeld, die vervolgens weer het nieuws halen,
enzovoort. .
Ditt amplificatieproces heeft alle kenmerken van een self-fiilfillingprophecy, de verslaggeverss maken er veel werk van omdat ze denken dat het belangrijk nieuws is,
vervolgenss wordt het maatschappelijk gezien ook daadwerkelijk belangrijk nieuws,
omdatt de media er veel werk van maken. Van Ginneken spreekt van het "rondzingen"" van berichtgeving:
"[...]] een spontaan verschijnsel in de mediawereld, waarbij iets aandacht
krijgt,, omdat het aandacht krijgt, meer aandacht krijgt, omdat het meer
aandachtt krijgt, en een bepaalde invalshoek volgt, omdat het een bepaalde
invalshoekk volgt" (Van Ginneken, 1999: 85).
Hett mediapubliek gaat doorgaans uit van de veronderstelling dat de hoeveelheid berichtenn een betrouwbare indicatie vormen voor de hoeveelheid gebeurtenissen. Als
err steeds meer incidenten van geweld worden gemeld, dan denkt iedereen onwillekeurigg dat het geweld zelf is toegenomen. Kepplinger en Habermeier (1995: 372)
sprekenn van de correspondence assumption, de veronderstelling bij het publiek dat:
"Thee type and frequency of the events correspond to the type and frequencyy of news coverage."
Bijj mediahypes wordt deze veronderstelling op de proef gesteld; er ontstaat een golf
vann nieuws die niet direct valt terug te voeren op een toename van het aantal incidenten.. Het publiek gaat er dan ook ten onrechte van uit dat er sprake is van een
plotselingee reële toename van het aantal incidenten. De golf van nieuws is immers
hett gevolg van de toegenomen (en de zichzelf versterkende) aandacht van de mediaa voor het onderwerp. Het is de vraag hoe dat proces op gang komt.

1.4.22 Key event startpunt
Bijj reguliere nieuwsgolven is sprake van een serie van nieuwswaardige gebeurtenissen,, maar bij door de media gecreëerde nieuwsgolven lijkt eerder sprake van één
gebeurteniss die meteen heel veel aandacht krijgt, waardoor het vliegwiel in werking
treedt.. Kepplinger en Habermeier spreken van zogenaamde key events, die zij definiërenn als:
"Spectacularr reports about more or less unusual occurrences. [...] A possible
indicatorr of a key event might be an unusual number of reports concerning
ann exactly defined occurrence" (Kepplinger & Habermeier, 1995: 373).
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Eenn key event is dus een gebeurtenis die om welke reden dan ook opvallend veel
aandachtt krijgt (meer dan vergelijkbare gebeurtenissen) en die wordt gevolgd door
eenn golf van nieuws over het onderwerp dat door die gebeurtenis o p de media
agendaa is gekomen, key events zorgen ervoor dat bepaalde issues zoals bijvoorbeeld
geweldd op straat in het centrum van de belangstelling komen te staan. H e t feit dat
keykey events nieuwsgolven ontketenen, zegt nog niets over de aard van de gebeurtenissen.. Er bestaat, stellen Kepplinger en Habermeier:
"onlyy a loose connection between the character of the happenings and their
becomingg a key event" (Kepplinger & Habermeier, 1995: 373).
Niett alleen grote, opzienbarend of schokkende gebeurtenissen die voldoen aan de
gangbaree nieuwswaarde criteria k u n n e n als key event fungeren, maar ook relatief
kleine,, op het eerste gezicht onbelangrijke gebeurtenissen, die normaal gesproken
66

niet verder dan een kort bericht zouden zijn gekomen. Een dode bij een nachtelijkee vechtpartij in een provinciestad is op zich niet voldoende o m wekenlang de aandachtt te trekken van de nationale media. Pas wanneer een politiechef her incident
labeltt als zinloos geweld en oproept tot actie tegen dit oprukkend geweld, krijgt de
gebeurteniss een nieuwe betekenis en kan deze als een trigger gaan fungeren voor een
golff van nieuws. Deze gebeurtenis fungeert dan als:
"aa cue-to-action that occurs at a point in time and serves as to crystallize attentionn and action. Such triggers help the mass media frame an issue and also
helpp the issue catch the public's attention" (Hearing & Rogers, 1996: 78).
Datt betekent dat niet alleen de objectieve kenmerken van de gebeurtenis van belangg zijn, maar vooral ook de betekenis die er aan kan worden verleend. Is het m o gelijkk o m het incident in een bredere maatschappelijk relevante context te plaatsen?
Zijnn er (controversiële) issues die aan de gebeurtenis gekoppeld k u n n e n worden?
Kann de gebeurtenis als een signaal worden gezien voor een verontrustende maatschappelijkee ontwikkeling? Kan er een herkenbaar Libel op de gebeurtenis worden
geplakt?? Of een gebeurtenis kan uitgroeien tot een key event d\c een golf van nieuws
losmaakt,, hangt verder niet alleen van de aard van de gebeurtenis en de sociale constructiee af maar ook van tal van andere factoren, zoals de concurrentie van ander
belangrijkk nieuws, de toegankelijkheid van bronnen, de beschikbaarheid van beeldmateriaall en andere mediaspecifieke productie-eisen.

1.4.33 Het nieuwsthema
Gezienn de criteria voor bronnenselectie (zie: Gans, 1980; M a n n i n g , 2001) is het
niett verbazingwekkend dat het vaak officiële of als deskundig beschouwde nieuwsbronnenn zijn die verantwoordelijk zijn voor de eerste label ing wan de gebeurtenis.
O o kk woordvoerders van bijvoorbeeld belangengroepen zullen de publiciteit aangrijpenn om hun lezing van de gebeurtenissen naat voren te schuiven. Uiteraard kan
ookk een journalist degene zijn die de eerste definitie van de situatie levert of diedoorr een speciale manier van verslaggeving de aandacht focust op een bepaald aspect.. Belangrijk is dat de labeling in grote mate bepaalt welke b r o n n e n , achter-
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gronden,, invalshoeken en andere gebeurtenissen relevanr zijn o m in de nieuwsstroomm over dit onderwerp o p te nemen.
" T h ee key event has a dual quality: o n the one hand it triggers the search for
informationn by increasing journalists attention, and on t h e other, it structuress the search, because similar events will increasingly be heeded"
(Brosiuss & Eps, 1995: 395).
Inn de eerste berichtgeving staan de feiten en ontwikkelingen rond de sleurelgebeurteniss zelf centraal, maar vervolgens ontwikkelt zich vanuit de labeling daarvan
eenn zogenaamd nieuwsthema dat vervolgens als leidraad gaat fungeren bij de daaropp volgende journalistieke activiteiten.
"AA news theme is a unifying concept. It presents a specific news event, or a
numberr of such events in terms of a broader concept" (Fishman, 1981: 102).

27 7
1.4.44 Dalende nieuwsdrempels
Alss de sleutelgebeurtenis kan worden gezien als een bevestiging van een bredere
maatschappelijkee ontwikkeling, zullen journalisten met behulp van het nieuwsthemaa (het toenemend zinloos geweld) o p zoek gaan naar bevestiging voor dat thema.
Hoewell er o p het eerste gezicht weinig nieuwe ontwikkelingen meer plaatsvinden,
groeitt de berichtenstroom, o m d a t de nieuwswaardigheid van allerlei andere gebeurtenissenn door het nieuwsthema sterk toeneemt.
" T h ee mass media are in a powerful position to synthesize seemingly fragmentedd and unconnected situations and create what appear to be widespreadd phenomena [...], (they) strive to convert stories about particular cases
intoo examples of a general situation" (Kielbowics &C Scherer, 1986: 81).
Hett belangrijkste effect van het nieuwsthema is de speurtocht naar incidenten die
vergelijkbaarr zijn met de sleutelgebeurtenis. Fishman spreekt van de consistency rule.
"Everyy crime incident that can be seen as an instance of that t h e m e will be
seenn and reported as such" (Fishman, 1981: 106).
H e tt nieuwsthema stimuleert selectieve perceptie, waardoor journalisten voornamelijkk bevestigende informatie verzamelen. H e t rapporteren van vergelijkbare incidentenn die onder normale omstandigheden het nieuws niet of nauwelijks zouden
hebbenn gehaald, zorgt ervoor d a t de correspondence assumption

niet meer opgaat.

N aa een key event zullen de media een golf van vergelijkbare incidenten rapporteren
diee niet in overeenstemming hoeft te zijn met de feitelijke ontwikkelingen.
Kepplingerr en Habermeier (1995) signaleren een tijdelijke verandering van de selectiecriteriaa na een key event, waardoor d e nieuwsdrempels 2 voor vergelijkbaar en
gerelateerdd nieuws sterk dalen. Uit h u n onderzoek blijkt dat de media na een key
event. event.
-- uitgebreider en intensiever berichten over het onderwerp dan ervoor,
-- meer aandacht besteden aan vergelijkbare actuele gebeurtenissen, ongeacht of et
sprakee is van een feitelijke toename,
-- meer aandacht besteden aan vergelijkbare gebeurtenissen uit het verleden, die
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toenn nauwelijks aandacht trokken,
-- vroegere gebeurtenissen herinterpreteren vanuit het nieuwsthema (en de overeenkomstenn tussen vroeger en nu benadrukken),
-- meer aandacht besteden aan thematisch gerelateerd nieuws (bijvoorbeeld statementsments van sociale actoren).
Dee uitgebreide berichtgeving over de sleutelgebeurtenis zelf lijkt de honger op de
redactiess naar nog meer nieuws alleen maar verder aan te wakkeren. Als er geen vergelijkbaree actuele incidenten meer te melden zijn, komen de vergelijkbare incidentenn uit het verleden in beeld. Als ze niet helemaal te vergelijken zijn, dan vindt er
eenn herinterpretatie en aanpassing aan het nieuwsthema plaats. Telkens komt een
quaa nieuwswaarde lagere categorie in beeld tot uiteindelijk ook die bronnen opdrogen.. De nieuwsgolf die daar uit voortkomt creëert:
"the false impression that events accumulate and problems become more
urgent"" (Kepplinger & Habermeier, 1995: 389). Gaat er geen key event
vooraff aan een nieuwsgolf, dan zou er wel degelijk iets aan de hand kunnen
zijn.. "In cases where news coverage increased without a preceding key event
too be noticed, one must assume that the events were indeed more frequent"
(Kepplingerr & Habermeier, 1995: 389).
Naarmatee de berichtgeving over de sleutelgebeurtenis intensiever is, des te groter zal
dee invloed zijn op de daaropvolgende berichtgeving aldus de Duitse onderzoekers.

1.4.55 Self-referential systeem
Hett is niet één redactie die met deze follow-ups aan de slag gaat, het zijn er tientallenn en ze zoeken allemaal naar een ander aspect of een originele invalshoek. Het resultaatt is een mediabrede berichtenstroom, die het nieuwsthema nog belangrijker
zall maken en nog meer nieuws zal genereren. De snelle verspreiding van het
nieuwsthemaa over alle media wordt veroorzaakt door de manier waarop de nieuwsagendaa dagelijks tot stand komt. Bij hun nieuwskeuze oriënteren de redacties zich
sterkk op elkaar, het nieuws van de andere media vormt een belangrijke inspiratiebronn voor de eigen verslaggeving.
"Bovendienn verheffen media, bij gebrek aan andere beoordelingscriteria, elkaarss nieuwsselectie tot maatstaf voor nieuwswaardigheid" (Brants, 2000:
11). .
Alss een nieuwsthema eenmaal een bepaalde drempel heeft genomen, verspreidt het
zichzich als een olievlek op het water over alle media.
"Theree is a relatively high degree of self-referentiality within the media, in
thee sense that media messages commonly refer to other media messages or
too events reported therein" (Thompson, 1995: 110).
Err is sprake van een zichzelf versterkend effect: steeds meer journalisten zullen zich
ermeee bezig gaan houden, omdat de anderen het ook doen.
"Newsworthinesss is, in this sense, a tautology: once a subject gains a certain
newsnews momentum, it attracts more, and journalistic interest feeds on itself'
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(Kitzingerr & Reilly, 1997: 334).
Dee angst om nieuws te missen leidt tot het bekende door stepping of pack journalism,lism, waarbij tientallen cameraploegen en journalisten urenlang wachten op dat ene
shott of die treffende quote van de hoofdrolspeler.
Uitt onderzoek (Halloran, Elliott & Murdock, 1970) naar de diffusie van een onderwerpp binnen de media blijkt dan ook een grote mate van eenstemmigheid in de
berichtgeving;; ui plaats van hele verschillende keuzes te maken, volgen de media
elkaar. .
Bepaaldee media kunnen in dit proces van consonante expansie functioneren als een
soortt leaders of the pack. als deze prestige media een onderwerp op een bepaalde manierr aanpakken, dan zullen de andere media er op dezelfde manier op doorgaan.
Alss de nationale televisiezenders live verslag doen van de minuut stilte voor
Tjoelkerr in Leeuwarden, dan groeit weer de druk op de dagbladen om er ook veel
aandachtt aan te besteden. Bovendien zijn de andere media geneigd om de eerste labelingbeling van de gebeurtenis als uitgangspunt te nemen voor hun journalistieke activiteiten. .
"Thee result is 2. frame of reference which is self-reinforcing and leads to the
escalationn of a chosen course, which, in turn, quite probably serves to
heightenn mutual reinforcement even more" (Noelle-Neuman & Mathes,
1987:402). .
Omdatt de hype* zich ontwikkelen vanuit één centraal nieuwsthema, levert de inhoudd van het nieuws bevestiging op voor het bredere kader, het frame (zie hoofdstukk 2) waar het nieuwsthema deel van uitmaakt. Pas in een later stadium komt er
ruimtee voor andere perspectieven, maar dan is de mediahype al over zijn hoogtepuntt heen. Zo ontstaat een grote druk om over dat onderwerp telkens weer nieuwerr nieuws te brengen en de veronderstelde informatiebehoefte bij het publiek te
stillen.. De redacties gaan op zoek naar nieuwe bronnen, andere invalshoeken of
nogg niet onthulde feiten over vergelijkbare incidenten.
"Inn feite ligt de nieuwswaardigheid niet vaak in het nieuwe, maar in de mogelijkheidd van terugverwijzing die het oude weer nieuw maakt en het nieuwee erger" (Brants, 2000: 11).
Uitt onderzoek (Walgrave & Manssens, 1998) naar de berichtgeving over de zaak
Dutrouxx in 1996 in België blijkt dat de media vrijwel dagelijks verhalen brachten
overr onopgeloste verdwijningen uit het verleden, die impliciet, maar dikwijls expliciett met de zaak Dutroux in verband werden gebracht.
Dee berichtgeving werd vervolgens verder uitgebreid met verhalen over andere
schandalenn rond fraude, smeergeld, en onopgeloste moorden. Bij de golf van ontuchtzakenn op scholen in Nederland voorjaar 1996 was de onthulling van een oude
ontuchtzaakk in Amersfoort door de Amersfoortse Courant een directe journalistieke
reactiee op de zaak Rijssen die daarvoor uitgebreid in het nieuws kwam.
Onmiddellijkk werd de verslaggever van overstelpt met telefoontjes van de landelijkee media. Daardoor traden er al snel allerlei vertakkingen op van het oorspronke-
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lijkee onderwerp die ook weer door andere media werden overgenomen en zo kwam
err steeds meer boven water. D e media werden zo de belangrijkste aanjagers achter
dee nieuwsgolf over o n t u c h t op scholen (zie hoofdstuk 4).

1.4.6.. Maatschappelijke reacties
Alss een nieuwsthema eenmaal doorbreekt, komen zichzelf versterkende processen
opp gang, niet alleen omdat de nieuwsproductie sterk selfreferential\s,

maar ook o m -

datt de massale aandacht voor een onderwerp weer veel losmaakt in de samenleving.
"Inn addition to such self-referential m o m e n t u m , the media also contribute
too the build-up of interactive m o m e n t u m , " (Kitzinger & Reilly, 1997: 335).
Doorr de activiteiten van de media (het zoeken en bellen, het uitgebreid aan de ordee stellen, het uitnodigen van mensen in programma s, enzovoort), wordt er heel
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veel losgewoeld in de samenleving. Variërend van individuele reacties (van mensen
mett vergelijkbare ervaringen die contact zoeken met de media) tot en met reacties
vann officiële bronnen (politiek) en belangengroepen. Er kan zich immers een policycy windoiv openen, zoals Kingdon dat n o e m t :
"Ann opportunity for advocates of proposals to push their solutions, or to
pushh attention to their special problems. [...] Advocates lie in wait in and
a r o u n dd government with solutions at hand, waiting for problems to float
byy to which they can attach their solutions" (Kingdon, 1994: 165).
Dezee reacties en de discussies daar weer over voeden de nieuwsstroom: vroegere incidentenn of ervaringen worden nieuws (zoals de verlate aangiftes van misbruik),
evenalss de aankondiging van maatregelen of de oprichting van een nieuwe actiegroep.. Een key event lokt een golf van nieuws uit die gebaseerd is o p een nieuwsthema,, dat de nieuwswaarde vergroot van die gebeurtenissen die er o p de een of
anderee manier (feitelijk of thematisch) mee in verband kunnen worden gebracht.
Naarmatee de nieuwsgolf groter wordt, neemt de kans toe dat de massale mediaaandachtt allerlei maatschappelijke reacties losmaakt, die ook weer nieuws zullen
worden.. Bovendien zal de uitvoerige publiciteit al snel de aandacht trekken van organisaties,, instanties en belangengroepen die een kans zien om mee te liften op het
groeiendd momentum

voor dat issue.

O pp termijn groeit de oorspronkelijke gebeurtenis soms uit tot hét prototype van dat
soortt gebeurtenissen. Prototypen vertalen een abstract concept in een concreet imagee (zie: Bennett & Lawrence, 1995). Televisieverslaggeving kan hierbij een belangrijkee rol spelen door een bepaald thema telkens te illustreren door dezelfde
beeldenn die daarmee een bepaalde symboolwaarde gaan krijgen. Z o wordt de wankelendee gekke koe synoniem voor "a food chain gone mad" (Ratzan, 1998). H e t
hoeftt geen betoog dat Meindert I joelker het symbool werd voor slachtoffers van
zinlooss geweld. En zo hebben de beelden van de uitgebrande huizen na de racistischee aanslagen in Duitsland later als prototype gewerkt bij de eerste speculaties over
dee brand in de Haagse Schilderswijk in 1997. Brosius en Eps:
"Applvingg the concept of prototypes

to news selection of journalists, one
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couldd argue that key events play the role of prototypes that c o m e to mind
mostt easily when one talks or writes about an issue. Subsequent events sharingg similar attributes will be more readilv connected to and regarded as typicall of, the issue" (Brosius & Eps, 1995: 396).

1.4.77 Golfbeweging
Eenn mediahype piekt snel, waarna de nieuwsdrempels vuor vergelijkbaar nieuws
weerr toenemen en de berichtenstroom geleidelijk afneemt. De mogelijkheden voor
vervolgnieuwss raken uitgeput: er vinden geen nieuwe gebeurtenissen plaats, terwijl
dee verbreding door andere gebeurtenissen onder dezelfde noemer te brengen o p
grenzenn gaat stuiten. Bij gebrek aan nieuwe impulsen verliest het onderwerp aan
nieuwswaarde,, waardoor de nieuwsdrempels voor thematisch gerelateerd nieuws
hogerr zullen worden. Bovendien zal het onderwerp in die neerwaartse spiraal steeds
meerr concurrentie krijgen van nieuwere onderwerpen. O p de lange termijn kan
eenn mediahype soms weer opnieuw fungeren als referentiepunt voor de interpretatiee van nieuwe gebeurtenissen en zo de basis leggen voor nieuwe mediahypes over
hetzelfdee issue. D o o r de veranderde perceptie, de verhoogde gevoeligheid voor het
onderwerp,, en de activiteiten van de sociale actoren is de kans groot dat zich nieuwee mediahypes op hetzelfde terrein voordoen. Zo lijken zich. food en health scares
enn affaires rond seksueel misbruik soms in clusters voor te doen (zie Fowler, 1 9 9 1 ;
Jenkins,, 1992).

1.55 Definitie mediahype
O pp basis van de voorafgaande beschrijving van de speciale dynamiek k o m e n we tot
dee vaststelling dat kenmerkend voor een mediahype vooral is: de aanjagende rol
vann de media, die een golf van vervolgnieuws creëren, daarmee weer allerlei maatschappelijkee reacties oproepen, o m die vervolgens ook weer als nieuws te verslaan.
Bijj een mediahype belichten de schijnwerpers van de media niet alleen de startgebeurteniss zelf, maar vervolgens o p basis van het nieuwsthema ook het hele brede
veldd eromheen waardoor vergelijkbare gebeurtenissen of problemen met het daarbijj behorende scala aan meningen en verklaringen in beeld komen. D o o r de grote
nieuwswaardee van het onderwerp dalen de nieuwsdrempels voor al het nieuws dat
ookk maar op de een of andere manier met het nieuwsthema te maken heeft. Die
bredee golf aan publiciteit, waar alle media aan meedoen, lokt weer allerlei reacties
uitt of heeft weer invloed o p gebeurtenissen die ook weer nieuws worden. Dit bevestigtt de nieuwswaarde van het onderwerp, hetgeen weer kan leiden tor nog meer
vervolgnieuws.. Na verloop van tijd neemt de nieuwswaarde af en stijgen de
nieuwsdrempelss weer, waardoor het proces in een neerwaartse spiraal terecht k o m t .
Eenn mediahype is een mediabrede, snel piekende nieuwsgolf die één gebeurteniss als startpunt heeft en die v o o r het grootste deel het gevolg is van zichzelf
versterkendee processen bij de nieuwsproductie.
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Dee snelle escalatie van de berichtenstroom bij een mediahype is dus:
-- eerder een gevolg van de nieuwsmakende dan van de verslaggevende activiteiten
vann de media;
-- eerder een gevolg van het loswoelen van maatschappelijke reacties door de massalee media-aandacht, dan van het registreren van maatschappelijke ontwikkelingenn die ook zouden plaatsvinden zonder nieuwsgolf.

1.5.1.. Overwegingen
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Nuu we het verschijnsel gedefinieerd hebben, is de vraag hoe we deze definitie kunnenn operationaliseren. Want meteen duiken er allerlei problemen op: vak er in de
praktijkk wel onderscheid te maken tussen nieuws maken en nieuws verslaan? Is het
well mogelijk om vast te stellen dat maatschappelijke reacties het gevolg zijn van
voorafgaande berichtgeving? Met andere woorden: welke criteria zijn bruikbaar
voorr de inhoudsanalyse waarmee vastgesteld kan worden of we te maken hebben
mett een mediahype?

Nieuwss maken versus nieuws verslaan
Hett criterium dat nieuwsmakende activiteiten van de media doorslaggevend zijn
voorr de nieuwsgolf is gebaseerd op het onderscheid tussen nieuws maken en
nieuwss verslaan. Dat is geen eenvoudig onderscheid: al het nieuws wordt immers
gemaakt.. Nieuws is altijd een sociale constructie van de werkelijkheid, gebaseerd
opp concepten en waarnemingen. De media zijn geen spiegels of doorgeefluiken,
maarr actieve participanten in het maatschappelijk constructieproces. Toch bestaat
err een groot verschil tussen een gebeurtenis feitelijk verslaan en het zelf maken van
nieuws.. In het laatste geval gaan journalisten op onderzoek uit, brengen nieuwe feitenn aan het licht, laten nieuwe bronnen aan het woord en belichten andere invalshoeken.. De feitelijke verslaglegging is over het algemeen terug te vinden in (korte)
nieuwsverhalen,, het maken van nieuws daarentegen vooral in achtergrondverhalen,
interviews,, columns en andere opiniërende stukken. Het onderscheid is niet haarscherpp aan te geven, maar de hoeveelheid achtergrondverhalen, nieuwsanalyses en
opiniestukkenn kan beschouwd worden een indicatie voor de nieuwsmakende activiteitenn van de media.

Realiteitt en berichtgeving
Maarr hoe verhouden die nieuwsmakende activiteiten zich dan tot de feitelijke ontwikkelingen?? Hoe komen we erachter dat al dat nieuws niet direct voortkomt uit
dee gebeurtenissen waar de media verslag van doen? Als de media na een schokkendee geweldsdelict steeds meer incidenten van geweld gaan melden, kan het zo zijn
datt het aantal incidenten is toegenomen, meer voor de hand ligt dat uitsluitend de
aandachtt van de media voor een bepaald soort geweld is toegenomen. Het toetsen
vann die veronderstelling is echter niet eenvoudig, zoals we hiervoor al hebben besproken.. Aangezien de media invloed hebben op percepties en de definities in de
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samenleving,, kan het zo zijn dat juist als gevolg van de verhoogde media-aandacht
meerr zaken worden gemeld of meei gevallen onder de noemer van het nieuwe probleemm door instanties worden gerapporteerd.
H e tt gevolg is dat de media steeds vaker melding maken van steeds meer incidenten,, maar dat het aantal incidenten zelf ook lijkt toe te nemen. Dat betekent dat
hett nagaan van de frequentie hypothese alteen zin heeft bij media-onafhankelijke
geheurtenissenn die objectiveerbaar zijn. In die gevallen kan worden nagegaan of er
eenn toename zichtbaar is in het aantal (vergelijkbare) incidenten in het nieuws, die
niett verklaard kan worden uit een werkelijke toename van dat soort incidenten.
D a nn valt aan te tonen dat de media in sommige situaties veel aandacht gaan bestedenn aan vergelijkbare incidenten, ongeacht de feitelijke ontwikkeling van het aantall incidenten.

Beïnvloedingg berichtgeving?
K e n m e r k e n dd voor de o p b o u w van een mediahype is het uitvoerig aandacht bestedenn aan de maatschappelijke reacties die een gevolg zijn van de voorafgaande berichtgeving.. Bij een hype is echter sprake van een keten van gebeurtenissen en van
eenn complexe interactie tussen media en samenleving waardoor oorzaken en gevolgenn dwars door elkaar heen gaan lopen. Is de maatschappelijke verontwaardigingg vooral een gevolg van een bepaalde overvloedige berichtgeving? O f is de
uitvoerigee berichtgeving een gevolg van de maatschappelijke verontwaardiging? Bij
eenn mediahype is sprake van een toename van nieuws over door de media beïnvloedee of uitgelokte gebeurtenissen, maar dat bewijs is wetenschappelijk gesproken
moeilijkk te leveren. H e t is vrijwel onmogelijk o m achteraf aan te tonen dat bepaaldee gebeurtenissen, beslissingen of uitspraken een direct gevolg zijn van voorafgaandee berichtgeving en dat deze niet zouden hebben plaatsgevonden zonder
berichtgeving.. Kepplinger en Habermeier doen wel een poging gebeurtenissen in
tee delen naar mediabeïnvloeding. Zij maken in h u n onderzoek naar de werking van
keykey events onderscheid naar genuine events, mediated events en staged events:
"Theyy signify, respectively, that an event evolved independent of news coverage,, was influenced by news coverage, or was arranged because of the expectationn of news coverage" (Kepplinger & Habermeier, 1995: 374).
D ee genuine

events omvatten de gebeurtenissen die niet door de media beïnvloed

k u n n e nn worden (BSE-gevallen bijvoorbeeld). H e t gaat om spontane, onvoorziene,
onverwachtee gebeurtenissen die ongeacht de eventuele aanwezigheid van de media
opp dezelfde manier zouden plaatsvinden (de d o o d van I joelker bijvoorbeeld). Bij
dee staged events gaat het om gebeurtenissen die nooit spontaan plaatsvinden, maar
diee altijd van tevoren worden bedacht, gepland, aangekondigd en uitgevoerd in
aanwezigheidd van de media met als belangrijkste doel die media coverage (zie de
pseudo-eventspseudo-events

van Boorstin, 1961; later media-events

genoemd; zie Dayan & Katz,

1992;; Gans, 1980). Denk aan persconferenties, demonstraties of verklaringen van
belangengroepen.. Bij de mediated events gaat het om gebeurtenissen die o p de een
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off andere manier door de media zijn beïnvloed.
Onderzoeksmatigg levert deze indeling veel problemen op: de genuine

events zijn

misschienn nog wel objectief vast te stellen (aardbevingen zijn tenslotte media-onafhankelijk)) maar zodra het gaat om de staged ai mediated events is dat een stuk
moeilijker.. Misschien zouden deze gebeurtenissen ook wel (hoewel misschien op
eenn andere manier) hebben plaatsgevonden zonder voorafgaande media-aandacht
voorr het onderwerp. Neemt een minister ontslag als direct gevolg van de berichtgevingg of spelen allerlei andere overwegingen een rol.' Dat is een vraag die niet op
basiss van inhoudsanalyse te beantwoorden is. hen inhoudelijke analyse van nieuws
kann immers geen uitspraken doen over de beweegredenen van allerlei actoren in
datt nieuws. Daarnaast kan men stellen dat tegenwoordig vrijwel iedere sociale gebeurtenis,, uitspraak of handeling tegenwoordig een mediakant heeft: de actoren
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anticiperen op allerlei manieren o p een mogelijke media exposure en de maatschappelijkee gevolgen daar weer van. Is de realiteit in de postmoderne samenleving
waarr de media verslag van doen niet allang gecontamineerd met het alomtegenwoordigg mediavirus' Dat zou betekenen dat het onderscheid tussen de echte media-onafhankelijkee gebeurtenissen en de pseudo-events

van Boorstm of de staged

eventsevents van Kepplinger en Habermeier aan het vervagen is. hen aardbeving, een auto-ongelukk of een sterfgeval als gevolg van Aids (de drie voorbeelden uit hun onderzoek)) zijn makkelijk te categoriseren als genuine events, maar hoe staat het met
dee val van een kabinet, een stille tocht tegen zinloos geweld of een vliegtuigkapingr
Aangezienn het buitengewoon problematisch is o mm uitspraken te doen over de oorzakenn van gebeurtenissen (al dan niet door de media beïnvloed?) kan de indeling
vann soorten gebeurtenissen naar oorzaak {Kepplinger & Habermeier, 1995) niet
wordenn overgenomen. Een inhoudsanalyse kan enkel uitspraken doen over de inh o u dd van het nieuws en niet over de oorzaken van de gebeurtenissen die in het
nieuwss voorkomen. Maar ook als alleen de inhoud van het nieuws onderzocht kan
worden,, is het wel degelijk mogelijk om de hier geformuleerde criteria voor een
mediahvpee onderzoekbaar te maken.
Hett proces dat tijdens een mediahvpe plaatsvindt, wordt immers zichtbaar in de
manierr waarop de verschillende soorten nieuws binnen de nieuwsgolf zich ontwikkelen.. Deze nieuwsstromen k u n n e n blootgelegd worden, net als de ondergrondse
lagenn in een heuvellandschap.

1.5.2.. Specifieke criteria, gekoppeld aan soorten nieuws
O pp basis van deze overwegingen k u n n e n we specifieke criteria vaststellen voor het
onderscheidenn van mediahvpes door middel van inhoudsanalyses.
—— l.r dient in ieder geval sprake te zijn van een nieuwsgolf die snel een hoogtepunt
bereikt,, niet van een geleidelijke t o e n a m e in de berichtgeving.
—— Bovendien gaan wc ervan uit dat de golf mediabreed is, dat wil zeggen dat vrijwell alle media er aan bijdragen.
—— Verder is er een duidelijk startpunt in de vorm van een gebeurtenis die om wel-
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kee reden dan ook grote nieuwswaarde heeft voor de media.
-- De snelle expansie van de nieuvwsuomcii komt voort uit de nieuwsmakende activiteitenn van de media en daartoe rekenen we:
-- het melden van vergelijkbare incidenten (actueel of recent) die zonder de
aandachtt voor dit onderwerp het nieuws vermoedelijk niet of nauwelijks
zoudenn hebben gehaald;
-- het brengen van achtergronden, analyses en opinies;
-- het brengen van nieuws over sociale actoren die reageren o p de voorafgaandee berichtgeving.
O mm deze criteria re operationaliseren, delen we de nieuwsstromen binnen de
nieuwsgolff o p in duidelijke, elkaar uitsluitende categorieën van soorten nieuws. D e
verhoudingg tussen die categorieën en de fasering tijdens de nieuwsgolf (waneer tredenn welke nieuwssoorten op?) kan dan antwoord geven o p de vraag of er wel sprakee is van een mediahype.

Incidentt versus thematisch gerelateerd nieuws
Bijj de berichtgeving over de sleutelgebeurtenis en de vergelijkbare incidenten gaat
hett duidelijk o m nieuws dat betrekking heeft op feitelijke gebeurtenissen, terwijl
hett bij de achtergronden en de reacties duidelijk gaat om nieuws dat alleen thematischh in verband staat met de oorspronkelijke gebeurtenis en het daaruit voortkom e n d ee nieuwsthema. O p grond daarvan valt in de berichtgeving onderscheid te
makenn naar incident gerelateerd nieuws en thematisch gerelateerd nieuws. Incident
gerelateerdd nieuws heeft te maken met gebeurtenissen verslaan, thematisch gerelateerdd nieuws is vooral een product van nieuws maken. Dit komt overeen met de
indelingg die Kepplinger en Habermeier (1996, 374) maken naar:
-- key events: "spectacular reports about more or less unusual occurrences;"
-- similar events: "occurrences of the same tvpe;"
-- thematically related events: "occurrences factually related with the key events, but
nott belonging to the same class of events."
Uitgangspuntt is dus dat de gebeurtenissen bij thematisch gerelateerd nieuws van
eenn andere orde zijn dan bij het incident gerelateerd nieuws.
Bijj incident gerelateerd nieuws kijken we dus naar de omvang en de frequentie van
hett nieuws over gebeurtenissen die feitelijk samenhangen met de startgebeurtenis,
dann we! daarmee in verband worden gebracht. T e verwachten valt dat bij een mediahypee veel meer vergelijkbare incidenten zullen opduiken in het nieuws die in
verbandd worden gebracht met de sleutelgebeurtenis. O o k ligt het voor de hand dat
bijj een mediahype de verslaggeving over de feitelijke gebeurtenissen al snel overwoekerdd zal raken door thematisch gerelateerd nieuws. Bij die laatste categorie kijkenn we naar de omvang en de frequentie van het nieuws dat v o o r t k o m t uit de
nieuwsmakendee activiteiten van media (achtergronden, opinie) en sociale actoren
(zowell acties en reacties). Is het zo dat bij een mediahype de media zelf veel nieuws
gaann maken onder meer door allerlei actoren aan het woord te laten? Daarnaast is
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dee vraag in hoeverre dit thematisch gerelateerd nieuws v o o r t k o m t uit de nieuwsmakendee activiteiten van de sociale actoren. Met andere woorden: hoe groot is de
invloedd van de b r o n n e n op dat thematisch gerelateerde nieuws? D o o r het nieuws
tijdenss een nieuwsgolf onder te brengen in deze inhoudelijke categorieën, is vast te
stellenn welk deel van de berichtgeving betrekking heeft op het verslaan van feitelijkee (media-onafhankelijke) gebeurtenissen en welk deel vooral is terug te voeren op
dee nieuwsmakende activiteiten van bronnen en media, die tot uitdrukking komen
inn acties en reacties van bronnen en achtergronden en c o m m e n t a r e n van journalistenn H e t onderscheid tussen bronnen en media kan duidelijk maken of dat
nieuwss maken vooral voor rekening komt van de media of van de actoren in de samenleving.. Zijn het de media zelf die aanjagen of laten ze zich vooral inspireren
** door de reacties uit de samenleving?
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Opeenvolgendee nieuwsstromen
Bijj een mediahype zal de stroom van nieuws telkens gevoed worden door verlaging
vann de nieuwsdrempels binnen de opeenvolgende nieuwscategorieën. De berichtgevingg zal zich eerst concentreren o p de sleurelgebeurtenis zelf, dan komen de actuelee incidenten in beeld die vergelijkbaar zijn met de key event: zo brengen vrijwel
allee media na het weekend van de herdenking van de d o o d van Tjoelker uitgebreidee inventarisaties van allerlei soorten geweldsincidenten in heel Nederland. Als dezee nieuwsstroom opdroogt, stijgt de nieuwswaarde van vergelijkbare gebeurtenissen
uitt het verleden, die toen misschien weinig of geen aandacht hebben getrokken.
Krantenn reconstrueren fatale mishandelingen van jaren geleden, die alsnog onder de
noemerr zinloos geweld terecht komen.
"Pastt similar events can be seen as functional alternatives for new similar
events"" (Kepplinger & Habermeier, 1995: 387).
Daarnaastt k o m t er een grote stroom aan thematisch gerelateerd nieuws op gang,
diee al snel het incident gerelateerde nieuws zal overvleugelen. D o o r middel van dat
thematischh gerelateerd nieuws k u n n e n de media uitgroeien tot de belangrijkste
aanjagerss van de groeiende berichtenstroom. D o o r media-interne impulsen kan die
nieuwsstroomm snel breed worden, vervolgens heeft die massale berichtgeving weer
invloedd o p de samenleving waar allerlei actoren met reacties zullen komen, die ook
weerr nieuws worden. O p die manier k o m t het zichzelf versterkend proces op gang,
datt er voor zorgt dat een nieuwsgolf verandert in een mediahype.
Mediahypess zijn dus als het ware opgebouwd uit verschillende

nieuwslagen.

Samenvattendd k u n n e n we vaststellen dat een mediahype zich kenmerkt zich dus
doorr de aanwezigheid van:
-- een mediabrede nieuwsgolf: de berichtgeving is niet regelmatig en gekoppeld
aann (de frequentie van) feitelijke gebeurtenissen, maar vertoont de kenmerken
vann een golf, die snel piekt en vervolgens langzaam uitdooft. De media vertonen
eenn grote mate van eenstemmigheid in de nieuwskeuzes, terwijl de nieuwsstromenn bij alle media dezelfde golfbeweging in de hoeveelheid berichtgeving over
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hett onderwerp laten zien.
-- een sleutclgebeurtenis: ei i;> spiakc van een gebeurtenis die als startpunt voor de
nieuwsgolff fungeert, deze gebeurtenis krijgt om uiteenlopende redenen meer
aandachtt dan vergelijkbare gebeurtenissen.
-- intensieve nieuwsmakende activiteiten zoals die tot uitdrukking komen in: het
meldenn van vergelijkbare incidenten (uit heden en verleden) die vaak in verband
wordenn gebracht met de sleutelgebeurtenis en die zonder de aandacht voor dit
onderwerpp het nieuws niet zouden hebben gehaald;
hett brengen van thematisch gerelateerd nieuws: achtergronden, analyses en opinies. .
-- interactie tussen media en sociale actoren: de gebeurtenissen en de berichtgevingg erover leiden tot nieuwe acties die de berichtgeving nieuwe impulsen geeft.
Dee berichtgeving lokt reacties uit die ook weer nieuws worden.
Nuu we de verzameling eigenschappen die kenmerkend is voor een mediahype hebbenn gedefinieerd, is het de vraag of de berichtgeving waarop de term wordt toegepastt ook aan alle criteria moet voldoen. Men zou de hier gedefinieerde mediahype
ookk als een ideaaltype kunnen opvatten, waar de berichtgeving in meer of minderee mate aan kan voldoen. Hoe omvangrijk zou de berichtgeving moeten zijn om
vann een nieuwsgolf te spreken? Hoeveel aandacht voor vergelijkbare incidenten is
vereist?? Die keuze is altijd arbitrair.
Onmisbaarr is echter de aanjagende rol van de media waardoor de zichzelf versterkendee processen kunnen optreden. De media jagen aan door uitvoerig bij de sleutelgebeurteniss stil te staan, vergelijkbare incidenten uit heden en verleden over te
belichtenn en door veel thematisch nieuws maken. Dat betekent dat er op z'n minst
sprakee moet zijn van een mediabrede nieuwsgolf waarin thematisch nieuws overheerstt boven incident gerelateerd nieuws. Bij de kwantitatieve inhoudsanalyse in
hoofdstukk 3 wordt dit verder uitgewerkt.

1.66 Soorten mediahypes
Bijj nieuwsgolven die voldoen aan deze algemene criteria van een mediahype, zijn
nietteminn verschillende processen zichtbaar. Soms is er duidelijk sprake van een
nieuwsgolff rond een persoon, een partij, een bedrijf of een instelling; in andere gevallenn gaat het vooral om sterke toename van de aandacht van de media voor een
(nieuw)) sociaal probleem zoals bijvoorbeeld geweld op straat. Bij de eerste categoriee is doorgaans sprake van een schandaal dat gevoed wordt door de media. Er
wordtt steeds dieper en intensiever gegraven in het verleden van de hoofdrolspelers;
nieuwee feiten worden onthuld, ieder detail breed uitgemeten en elke nieuwe ontwikkelingg meteen tot groot nieuws verheven. Het is evident dat zon stroom van
berichtenn het schandaal steeds groter maakt, waardoor een acute crisis kan ontstaan
voorr de hoofdrolspelers. Politici, gezagsdragers en celebrities komen onder grote
publicitairee druk, reputaties raken beschadigd en carrières worden afgebroken. Bij
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dee tweede categorie mediahypes ligt de nadruk op de verbreding van de berichtgevingg op basis van het centrale nieuwsthema, onder welke noemer allerlei uiteenlopendee incidenten het nieuws k u n n e n halen. Men zou derhalve

onderscheid

k u n n e nn maken naar:
-- extensiverende mediahypes die door hun brede focus zorgen voor een expansie
vann het sociale probleem, althans in de sociale constructie van het probleem en:
-- intensiverende mediahypes die sterk inzoomen op alle aspecten van één kwestie
diee daarmee tot crisis of schandaal uitgroeit.

1.6.11 De extensiverende mediahype
Bijj dit tvpe mediahvpe treedt er een inhoudelijke verbreding op in de berichtgeving.. O p basis van het oorspronkelijke nieuwsthema waaiert de berichtgeving
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steeds verder uit, waardoor telkens weer andere gebeurtenissen onder deze noemer
hett nieuws kunnen halen.
II vpische voorbeelden van de extensiverende hvpe zijn zinloos geweld, o n t u c h t op
scholenn en versterving in verpleeghuizen. In de berichtgeving komt dan een zogenaamdd containerbegrip bovendrijven, zoals zinloos geweld, fraude (Brants &
Brants,, 1991) of georganiseerde misdaad (Van Duvne, 1995), waardoor veel verschillendee gebeurtenissen in hetzelfde kader k u n n e n worden geplaatst. Daardoo r
treedtt na verloop van tijd een defïnitieverbreding op van het verschijnsel en een
toenemendee maatschappelijke verontrusting.
"Inn this sense, news alerts us to the existence of problematic realitv and therebyy generates public anxiety which in turn generates an official response
(McNair,, 1998: 51).
Hett resultaat is sociale amplificatie: een t o e n e m e n d e bewustwording en verontrusting,, hetgeen een bewijs is voor:
"thee media s power to define and then amplify problematic social reality"
(McNair,, 1998: 53).
O pp die manier kunnen de extensiverende mediahvpes een rol spelen in de ontwikkelingg van de maatschappelijke constructie van een sociaal probleem. In hoofdstuk
22 zullen we een theoretisch kader ontwikkelen waarmee die samenhang onderzocht
kann worden.

1.6.2.. De intensiverende hype
Bijj deze mediahypes staat niet de verbreding centraal als wel de intensieve berichtgevingg over een politieke of maatschappelijke kwestie, waarbij de media steeds dieperr gaan graven en steeds meer aspecten, feiten en interpretaties boven water tillen.
Daardoorr kunnen de media een aanjagende rol gaan spelen in de ontwikkeling van
hett schandaal of en de crisis die eruit voortkomt.
"Scandall serves as a term to delineate a breach in moral conduct and authority.. A media scandal occurs when private acts that disgrace or offend the
idealized,, d o m i n a n t morahtv of a social c o m m u n i t v are made public and
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narrativi/.edd by the media, producing a range of effects ranging from ideologicall and cultural retrenchment to disruption and change" (Lull en
H i n e r m a n ,, 1997: 3).
Fenn crisis daarentegen is een vorm van collectieve stress die dwingt tot directe actiee (Rosenthal, 1990: 59-76, Crisis O n d e r z o e k Team, 1997: 51). Bij grote rampen
iss evident dat er sprake is van een crisis, maar bij veel andere gebeurtenissen en ontwikkelingenn is dat niet het geval, zeker niet als direct waarneembare signalen, zoalss geweld, slachtoffers of financiële schade, ontbreken. O f er dan ook sprake is van
eenn crisis, is een kwestie van sociale constructie, dat wil zeggen: er is een collectievee voorstelling voor nodig die de conditie tot crisis verheft, die onmiddellijk ingrijpenn vereist.
"Wiee een probleem een crisis noemt, weet dat het binnen de kortste keren
inderdaadd crisisproporties kan aannemen. Het spreekt voor zich dat de mediaa een p r o m i n e n t e rol spelen bij het vastleggen van de naam en de context
vann in het oog springende gebeurtenissen" (Rosenthal, 2 0 0 1 : 142).
Dee media k u n n e n in h u n berichtgeving een belangrijke bijdrage leveren aan deze
ensisconstructiee door zich massaal op een kwestie te concentreren en vervolgens zoveell publicitaire d r u k creëren dat acties en maatregelen bijna onvermijdelijk zijn.
Bovendienn beheren de media een groot deel van de maatschappelijke openbaarheid
waarinn dat debat over de crisis in w o r d i n g zich afspeelt. Tijdens de BSE-crisis, de
nasleepp van de Bijlmerramp en de Groningse bestuurscrisis in 1998 {zie Bijlage I)
hebbenn zich dit soort intensiverende mediahypes voorgedaan, waarbij de media
zichh door hun intensieve manier van berichtgeven ontwikkelen tot een factor van
grotee betekenis in de ontvouwing van het schandaal en de crisis. Er kan in de berichtgevingg soms ook sprake zijn van intensivering én van extensivering, waarin zowell her schandaal wordt uitvergroot als het bredere verschijnsel. Hen voorbeeld
hiervann is de affaire Peper in de periode 1999-2000 (Soetenhorst & Zonneveld,
2001).. Het declaratieschandaal rond de ex-burgemeester van Rotterdam en toenmaligg minister van Binnenlandse zaken, ingeleid door onthullingen in

Algemeen

Dagblad,Dagblad, leidde tot een ware bonnetjeshype waarbij het declaratiegedrag van heel
bestuurlijkk Nederland onder een vergrootglas werd gelegd.

Tott Slot
Inn dit eerste hoofdstuk hebben we op basis van theoretische verkenningen en voorstudiess (/.ie Bijlage I) geprobeerd om her begrip mediahype zodanig te definiëren
datt we kunnen onderzoeken of er in de berichtgeving over een specifiek onderwerp
sprakee is van een mediahype. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in o p de
samenhangg tussen mediahypes en de constructie van sociale problemen en crises.

22 Mediahypes en de constructie van
socialee problemen
Zowell intensiverende als extensiverende mediahypes kunnen een belangrijke rol
spelenn in de manier waarop een conditie zich tot sociaal probleem of crisis ontwikkelt.. Media hebben, zoals bekend, een belangrijke agendasetting functie, maar
bijj een mediahype lijkt die invloed nog een stap verder te gaan. Ze agenderen niet
alleen,, maar ze framen het issue ook; ze geven aan hoe het probleem gedefinieerd
zouu moeten worden.
Mediahypess zijn gebaseerd op zichzelf versterkende processen, die gericht zijn op
bevestigingg van het oorspronkelijke nieuwsthema. Dat betekent dat mediahypes
eenn bepaald perspectief voor het voetlicht brengen en dat vervolgens weer versterkenn door op zoek te gaan naar bevestigend nieuws. De intensieve media aandacht
creëertt een golf van incidenten in het nieuws, die de indruk wekt dat het om een
ernstigg probleem gaat, dat blijkbaar steeds verder uit de hand loopt. Soms creëren
dee media prototypen die centraal staan in de beeldvorming rond een probleem.
Bovendienn zorgen de media voor de snelle verspreiding en acceptatie van zogenaamdee containerbegrippen waarmee het nieuwe probleem wordt aangeduid: zinlooss geweld, seksueel misbruik, versterving, enzovoort. Op die manier leveren
mediahypess een belangrijke bijdrage, niet alleen aan de agendering, maar vooral
ookk aan de collectieve definitie van een sociaal probleem. Vervolgens kan dat weer
eenn voedingsbodem gaan vormen voor nieuwe mediahypes die een bevestiging vormenn voor die constructie van dat probleem. Daarom is het van belang om de telkenss op een bepaald terrein opduikende mediahypes te plaatsen in het bredere
kaderr van de ontwikkeling van de sociale constructie van sociale problemen. In dit
hoofdstukk zullen we die sociale context verder verkennen.

2.11 Media en frames
"Sociall problems are what people think they are" (Spector & Kitsuse, 1 987:
73). .
Inn dit onderzoek is het uitgangspunt dat sociale problemen niet objectief gegeven
zijn,, maar dat een conditie eerst tot probleem dient te worden gedefinieerd voor er
sprakee kan zijn van een sociaal probleem. Met andere woorden: sociale problemen
zijnn sociale constructies die tot stand komen in een complex maatschappelijk
krachtenveld.. Bij een nieuw probleem vindt doorgaans eerst een bewustwordingsprocess plaats in kleine kring, vervolgens ontstaat er een sociale beweging die zich
probeertt in te vechten op de markt van sociale problemen. Als dat lukt, komt het
issuee op de politieke agenda en zal de samenleving gaan investeren in de aanpak
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vann het probleem. Centraal in dit proces staan volgens Rest (1995) de zogenaamdee claims-making

activities van sociale bewegingen, die ernaar streven om een bre-

derr publiek te overtuigen van h u n visie op het probleem. De definitie van het
probleem,, de veronderstelde oor/aken en gevolgen en de voorgestelde oplossingen
vindenn hun neerslag in een (aanvankelijk alleen binnen de beweging gemeenschappelijkk gedeeld) frame (ook wel discours, vertoog of collectieve voorstelling genoemd),, bestaande uit analyses, perspectieven en typische voorbeelden.

Een

sluitendee definitie van een frame is moeilijk te geven, zo blijkt uit de literatuur (zie:
Berting,, d Anjou & Steijn, 199" 7 ), maar over het algemeen wordt een frame beschrevenn als:
"AA series of claims or assertions, topics or themes, strung together in a m o ree or less coherent wav, and seeking, often with the aid of rhetorical flourishes,, to persuade an audience

( T h o m p s o n , 1990: 289).

FramesFrames vormen dus samenhangende argumentaties, die bijvoorbeeld aangeven of
eenn bepaalde conditie, zoals bijvoorbeeld geslachtsziekten een moreel dan wel medischh probleem is.
Entmann omschrijft: "to frame" als het selecteren van: "some aspects of a perceivedd reality and make them more salient in a c o m m u n i c a t i n g text, in such
aa wav as to promote a particular problem definition, causal interpretation,
morall evaluation and/or treatment recommendation" (Entman, 1993: 52).
henn frame is dus niet alleen diagnostisch, maar ook strategisch: een sociale bewegingg streeft er immers naar om het door haar gehanteerde frame tot dé d o m i n a n t e
maatschappelijkee definitie van het probleem te verheffen. Sommige auteurs sprekenn dan ook van strategie framing (McCarthy,

Smith & Zald, 1996: 309). M e n kan

onderscheidd maken naar collectieve versus individuele frames.
"Individuall frames are defined as mentally stored clusters of ideas, that guidee individuals' processing of information' (Hartman, 1993: 53).

2.1.11 Kenmerken collectieve frames
Collectievee frames zl\n sociaal gedeelde referentiekaders die hun neerslag vinden in
dee communicatieve uitingen van de sociale beweging. Deze collectieve frames hebbenn doorgaans de volgende kenmerken.
--

Het frame

is meestal herkenbaar aan allesomvattende termen of

metaforen

(catehphrases),(catehphrases), die een centrale rol spelen in de redeneringen. Er is vaak ee
pelingg aan een schokkende gebeurtenis, die beschouwd kan worden als startpunt,
alss tvpisch voorbeeld of als de ultieme bevestiging van het frame. Vaak is er ook
eenn beeld (een foto bijvoorbeeld) dat uitgroeit rot het icoon van hei

frame.

-- Een frame bestaat onafhankelijk van specifieke actuele problemen en kan op een
groott aantal problemen of condities worden toegepast,
"Suddenly,, thev can reveal themselves, be adopted by other actors" (media,
politicss enzovoort.), d o m i n a t e media coverage and public opinion and disappear,, and, finally, be applied again' (Van C o r p , 2 0 0 1 : 6).
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-- Frames zijn behoorlijk stabiel, maar nieuwe gebeurtenissen of onverwachte ontwikkelingenn k u n n e n leiden tot reframingxnn

het oorspronkelijke frame.

-- Er is meestal sprake van allerlei subframes binnen het grote allesomvattende core
frame. frame.
-- Uiteraard bestaan er in de samenleving meestal een groot aantal elkaar beconcurrerendee frames.
'Sociall problems may be framed in a n u m b e r of ways, and social actors oftenn struggle to imbue discussions of these issues with different meanings
andd associations" (Beckett, 1996: 1).
-- AJs de sociale beweging voldoende politieke macht verwerft, k u n n e n de opvattingenn uit het frame doordringen in wetten en regels.
Socialee bewegingen streven ernaar o m h u n frame zoveel mogelijk bekendheid te geven.. In dat streven spelen de media een zeer belangrijke rol. Claims-makers,

de ver-

tegenwoordigerss van sociale bewegingen hebben de media nodig o m h u n claims op
dee publieke agenda te krijgen, bekendheid te geven aan ' h u n ' probleem (Gusfield,
1989)) en uiteraard om de sociale beweging verder uit te bouwen door meer aanhangerss te werven.

2.1.22 Media: frames en templates
"Sociall movements increasingly depended on the press to relay their concernss to the general public, attract new members, and get their issues on the
agendass of society a n d policymakers. As an institution, however, the press
wass n o t a neutral conveyor of messages originated by any key event. Instead
thee values and routines of news organizations came to determine the q u a n tifyy and nature of media attention accorded social m o v e m e n t s " (Kielbowics
&& Scherer, 1986: 74).
Dee media fungeren weliswaar als boodschappers van nieuws over sociale problemen,, maar hebben tegelijkertijd een grote invloed o p het framing proces, de carrièress van de diverse frames en daarmee op ontwikkelingen in de sociale constructie
vann die sociale problemen. Vooral in de eerste fase wanneer een groep mensen zich
voorr het eerst organiseert rond een bepaald sociaal probleem en besluit o m collectievee actie te ondernemen, is de rol van de media cruciaal. Een belangrijk doel is dan
ookk dat de media het gepropageerde frame overnemen en daar hun berichtgeving o p
baseren.. W a n t niet alleen sociale bewegingen, maar ook de media hanteren frames
omm feiten en gebeurtenissen te structureren en in een context te plaatsen ( T u c h m a n ,
1978). .
Aann de basis van de nieuwsproductie liggen behalve de nieuwswaardecriteria (afwijkend,, ongewoon, negatief, enzovoort.) ook altijd bepaalde frames:
"Journalistss actively construct frames to structure and make sense of incomingg information" (Scheufele, 1999: 1 15).
D o o rr een bepaald frame uit te dragen en populair te maken k u n n e n de media een
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bclangrijkee bijdrage leveren aan de constructie van een sociaal probleem. De mediaa houden zich dus niet alleen bezig met agendasetting, maar ook met framesetting.
Bijj onverwachte gebeurtenissen of nieuwe problemen waarvoor nog geen duidelijkee frames beschikbaar zijn, kunnen de media een grote maatschappelijke invloed
uitoefenen,, zeker als het gaat om een nieuwsgolf die tot stand komt direct na een
onverwachtee schokkende gebeurtenis. De media zullen dan op zoek gaan naar bevestigingg voor het gekozen frame en allerlei losstaande incidenten gaan (her-)interpreterenn als bevestiging van het frarne
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Naastt de nieuwswaardecrireria en de inhoudelijke frames hanteren de media ook
watt men zou kunnen omschrijven als professionele templates, letterlijk cliché's,
waarinn bepaalde narratieve structuren zijn vastgelegd.
Peterss spreekt van: dramaturgische basisstructuren, "die bei der Ersrellung
von journalistischen Beitragen als eine Art auszufüllendes Formular dienen
undd mit denen jeweils bestimmte Rollen für Akteure und Quellen sowie
Felderr für bestimmte Informationen verblinden sind" (Peters, 1994: 178).
TemplatesTemplates leveren onder meer een duidelijke rolverdeling tussen hoofdrolspe
(tussenn de good guys en de bad guys), een bepaalde dramatisering van de gebeurtenissenn (er is sprake van het topje van de ijsberg, een schandaal, een koningsdrama,
eenn horse race, een crisis of een grote doorbraak) en een bepaalde toonzetting (verontwaardiging,, verrassing, optimisme, enzovoort). Deze templates zijn weer verbondenn met bepaalde journalistieke genres, zoals interview, achtergrondverhaal,
nieuwsanalysee of nieuwsbericht. Op die maniet kan een onthulling over frauduleuzee declaraties van een burgemeester leiden tot de toepassing van het schandaal-templateplate en tot koppeling van die gebeurtenis aan een inhoudelijk frame, namelijk dat
vann de onbetrouwbare, corrupte overheid.
Bijj de bestudering van de mediaframes en templates is het van belang om er rekeningg mee te houden dat de media in verschillende modes or rollen kunnen opereren.. Soms doen de media alleen maar verslag van lopende gebeurtenissen en
activiteitenn van sociale actoren, of geven een platform aan de verschillende claimsmakers,makers, dan weer dragen ze zeil in hun berichtgeving een duidelijke visie uit.
Dezee verschillende rollen vloeien voort uit de verschillende functies die de media
vervullen,, namelijk de nieuwsfunctie, de platformfunctie en de waakhondfunctie.
Datt betekent dat de media een bepaald frame bekendheid kunnen geven, louter
doorr het bieden van een platform aan maatschappelijke stromingen, zonder dat de
mediaa zelf dat /?v/wf overnemen of onderschrijven. Dat kan ook gelden voor de
verslaggevingg van de activiteiten van claims-makers die op basis van nieuwswaardecrireriaa veel aandacht krijgen. Tegenstanders zien dergelijke uitgebreide aandacht
alss een bewijs dat de media dat frame hebben overgenomen, maar dat hoeft niet zo
tee zijn. Aan de andere kant gebeurt uiteraard iedere vorm van journalistiek, van
waarnemenn en verslaan van de realiteit vanuit bepaalde frames. En dus kan een
nieuww frame wel degelijk doordringen in de dagelijkse verslaggeving en daar beïnvloedenn wat als relevant nieuws wordt beschouwd.

M E D I A H Y P E SS EN DE CONSTRUCTIE VAN SOCIALE PROBLEMEN

2.22 Ontwikkeling in de constructie sociaal probleem
Socialee problemen maken als issue in de samenleving een hele ontwikkeling door.
Dee in de jaren zeventig populaire theorie over issue attention cycle (Downs, 1972)
gingg uit van verschillende stadia: een "pre-problem stage"; een tweede van "alarmedd discovery' and euphoric enthusiasm"; een derde fase waarin duidelijk wordt
datt er een hoge prijs betaald zal moeten worden om het probleem op te lossen en
datt maatschappelijke structuren op de helling zullen moeten; een vierde stadium
waarinn de publieke belangstelling langzaam afneemt; en tenslotte een "post-problem"" fase waarin hooguit sporadisch het issue opflakkert: "a twilight realm of lesserr attention or spasmodic recurrence of interest" (Downs, 1972; 39-40).

2.2.11 Voortdurende vernieuwing probleemconstructie
Nelsonn (1984) heeft er in haar onderzoek naar de ontwikkeling van het issue kindermishandelingg echter op gewezen dat sociale problemen zich niet altijd ontwikkelenn zoals het model van Downs aangeeft. Sommige sociale problemen blijven
zichh telkens als het ware vernieuwen, waardoor de aandacht van de media op peil
kann blijven (zie ook: Hilgartner & Bosk, 1988).
"Fourr factors contribute to the continuing coverage of child abuse and suggestt that media attention to a host of issues can be more long-//v«l than
previouslyy assumed. These factors include topic differentiation, issue aggregation,gation, the link between professional and the mass media, and the growing
appeall of human interest stories. Especially ones with a medical deviance
twist"" (Nelson, 1984: 57).
TopicTopic differentiation, het inzoomen op een specifiek type kindermishandeling,
zorgdee telkens voor hernieuwde belangstelling vooral ook bij de media. Daarnaast
werdd kindermishandeling gekoppeld aan andere nieuwe issues als huiselijk geweld
{issue{issue aggregation). Dat kindermishandeling telkens weer in de publiciteit kwam, is
volgenss Nelson ook te verklaren vanuit de invloed die beroepsgerichte en wetenschappelijkee publicaties hebben op de wetenschapsredacties van de massamedia.
Tott slot ontstond er in de media een toenemende behoefte aan zogenaamd soft
newsnews met veel human interest waarin kindermishandeling goed paste.
"Softt news stories extend the range of story types, whereas differentiation
andd aggregation extend the range of story topics" (Nelson, 1984: 58).

Fasenindeling g
Ookk Best (1991) gaat er van uit dat de probleemconstructie een hele ontwikkeling
doormaakt,, culminerend in domain expansion, een verbreding van het terrein waaropp de probleemdefinitie betrekking heeft. Hij onderscheidt verschillende fasen in
dee ontwikkeling van een nieuw sociaal probleem.
-- De eerste is die van initial claims-making, waarin het probleem nog gevestigd
moett worden en nieuwe claims-makers zich nog moeten invechten op de competitievee markt van sociale problemen. Typification is daarbij een belangrijk mid-
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del:: het probleem wordt gedefinieerd door middel van een schokkende voorbeeld,, dat als tvpisch wordt voorgesteld voor een veel grorer aantal gevallen, uitgedruktt in ruime schattingen.
-- De tweede fase is die van erkenning, van validation: de nieuwe claims krijgen
weerklank,, er ontstaat een zekere verontrusting in de samenleving, de media zorgenn voor druk op de politiek o m onderzoek re doen en maatregelen te treffen. In
ditt stadium kan een kleine actiegroep uitgroeien tot een bredere maatschappelijkee beweging.
-- fase drie is die van de domain

expansion: niet alleen ontstaat er een uitdijende

sectorr van professionals die zich met de aanpak of bestrijding van het probleem
gaann bezighouden, het probleem /.elf lijkt zich te gaan verbreden. In werkelijkheidd worden er steeds meer condities o n d e r de noemer van het centrale probleem
4 66

gebracht.
" O n c ee the initial claims have been validated, they offer a foundation upon
whichh additional claims can be constructed. These new claims can be linkedd to the established problem: claims-makers present the new, peripheral
issuess as 'another form of... , 'essentially the same a s . . . Y ' (...) 'or equally
damagingg a s . . . ' the original, core problems. In r u m , some of those claims
aree validated, offering an even broader foundation for further rounds of
claims-making"" (Best, 1990: 80).
Juistt de mensen en instanties die zich al bezighouden met het centrale probleem
zullenn de bouwstenen aandragen voor de expansie van het probleem en de u i t b o u w
vann het maatschappelijke instituut voor de aanpak ervan.
" f o u rr social sectors are central to this process: the media, the activists,
government,, and experts. W h e n these four work together to reinforce one
anotherr their influence seems overpowering.

They constitute an 'Iron

Quadrangle'' for establishing and p r o m o t i n g new crime problems'

(Best,

1999:: 63).
D ee bredere sociale definities die hier uit voortkomen, kunnen op termijn h u n neerslagg krijgen in de formele strafrechtelijke definities, vastgelegd in het W e t b o e k van
Strafrecht.. Er kan een spanningsveld ontstaan tussen beide definities als datgene
watt als strafbaar is gedefinieerd in het W e t b o e k van Strafrecht niet meer als zodanigg wordt ervaren in de maatschappelijke consensus. O f omgekeerd als datgene wat
maatschappelijkk als onaanvaardbaar wordt beschouwd volgens het W e t b o e k van
Strafrechtt (nog) niet strafbaar is. In het eerste geval treedt er een proces op van decriminalisering,, in het tweede van criminalisering.

Amplificatiespiraal l
Dee sociale definities hebben een grote invloed op de prioriteiten in de rechtshandhavingg door de overheid (Openbaar Ministerie). Verontrusting in de samenleving
kann een reden zijn om meer werk te maken van de bestrijding van een bepaald
soortt criminaliteit (drugsoverlast, straatgeweld, enzovoort), met als gevolg dat er
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steedss meer zaken in de openbaarheid komen en dar de verontrusting alleen maar
verderr toeneemt. Bovendien is er vaak sprake van een definitieverbreding waardoor
steedss meer verschillende gevallen onder een brede noemer zullen worden gerapporteerd.. In de criminologie wordt voor dit proces de term amplificatiespiraal gebruikt:: naarmate Justitie meer aandacht gaat besteden aan de opsporing en
vervolgingg van een bepaald soort criminaliteit lijkt het verschijnsel in ernst en o m vangg toe te nemen, hetgeen weer de verontrusting voedt en daarmee weer de druk
opp Justitie.
"Inn deze paradoxale situatie beïnvloeden strafrechtelijke reactie en maatschappelijkee reactie daar weer o p elkaar over en weer: hoe meer o p een probleemm wordt gereageerd op een manier die impliceert dat er sprake is van
criminaliteit,, des te zichtbaarder en 'crimineler' wordt het probleem, des te
meerr van dit soort gedragingen worden tot het probleem gerekend, en des
tee luider wordt de roep om er met harde strafrechtelijke hand tegen op te
tredenn - en zo verder in een zichzelf versterkend proces dat met de term
'amplificatiespiraaff wordt aangeduid" (Brants & Brants, 1 9 9 1 : 16).
Dee media k u n n e n in dit amplificatieproces een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld
doorr uitvoerig aandacht te besteden aan een bepaalde gebeurtenis die als exemplarischh wordt beschouwd en door vervolgens allerlei vergelijkbare incidenten onder
dezelfdee noemer te rapporteren waardoor het beeld van een golf van incidenten
ontstaat.. O p die manier dragen de media bij aan de verbreding van de sociale definitiee van het probleem.

Valencee issue, position issue
Bijj een onderwerp als kindermishandeling zal deze expansie aanvankelijk niet op
verzett stuiten, het gaat volgens Nelson immers om een zogenaamde valence issue,
eenn probleem zonder elkaar bestrijdende partijen.
"Valencee issues are defined as those which elicit a single, strong, fairly uniformm emotional response and do not have an adversarial qualitv" (Nelson,
1984:: 27). Daar tegenover staan de "position issues that engendet alternativee and highly conflictual responses" (Nelson, 1984: 27).
Tochh kan er ook bij valence issue als kindermishandeling na verloop van tijd controversee gaan ontstaan over de steeds ruimere definities, de gehanteerde m e t h o d e n
omm mishandeling vast te stellen en de voorstellen o m het probleem aan te pakken
(Beckett,, 1996).
Bestt concludeert dat: "while there might be consensus about the core imagess of child abuse, the problem's periphery featured active debates about
whatt should be considered abuse" (Best, 1990: 83).
Dezee toenemende controverses hangen samen met de voortdurende

expansie

(d.m.v.. differentiatie en aggregatie) van het oorspronkelijke issue. Brants en Brants
signaleerdenn in h u n onderzoek naar de ontwikkeling van fraude als criminaliteitsprobleemm in Nederland in de jaren tachtig dezelfde processen: de verbreding van
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dee definities van fraude leidden uiteindelijk tot een toenemende ambivalentie en
steedss meer controverses over wat al dan niet tot fraude gerekend diende te wordenn (Brants & Brants, 1991: 205). Uiteindelijk zal het maatschappelijke debat in
dezee ambivalentiefase weer leiden tot het bereiken van een zekere maatschappelijkee consensus over het probleem. Die verandering luidt de volgende tase in van institutionalisering:: de nieuwe consensus leidt tot aanpassing van wetgeving en
overheidsbeleidd en investeringen in de uitbouw van de infrastructuur voor de aanpakk van het probleem. Het probleem behoort dan tot de groep van gevestigde problemenn waar de samenleving werk van maakt.

2.2.22 Dynamisch amplificatiemodel
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Inn dit onderzoek gaan we derhalve uit van een dynamisch amplificatiemodel, waarin de volgende stadia te onderscheiden zijn.
1.. Framingfase: initial claims-making en validation.
Socialee actoren die een bepaald probleem aan de orde willen stellen, slagen er met
eenn nieuw frame (probleemdefinitie) in om zich in te vechten op de markt van socialee problemen. Erkenning komt tot uitdrukking in onderzoek naar de omvang
enn de ernst van het probleem en beleidsvoornemens.
2.. Expansiefase: differentiatie, aggregatie en verbreding.
Maatschappelijkee consensus vormt de basis voor een verdere uitbouw van het probleem.. Het sociaal domein waarop de probleemconstructie betrekking heeft wordt
breder,, de gehanteerde begrippen worden breder en allerlei andere problemen wordenn gelinkt aan het centrale issue.
33 Ambivalentiefase: affaires en controverses.
Dee probleemexpansie zal op grenzen stuiten, er ontstaan controverses over de definitiess en de aanpak van het probleem. Andere frames doen hun intrede.
4.. Institutionaliseringsfase: consensus en infrastructuur.
Dee maatschappelijke consensus is vertaald in nieuwe wetgeving en eventueel aanpassingg van strafrechtelijke definities. Bovendien is er een infrastructuur opgebouwdd voor de aanpak van het gevestigd probleem. Eventueel ontstaan er na
verloopp van tijd weer nieuwe cycli in de ontwikkeling van hetzelfde sociaal probleem. .

2.33 Rol mediahypes bij agenderen en construeren van
problemen n
2.3.11 Media in de framingfase
Hett is de vraag welke rol mediahypes spelen in de verschillende ontwikkelingsfasenn van een sociaal probleem, om te beginnen de Frtimin$ast.\ waarin het probleem
tott de maatschappelijke agenda probeert door te dringen. In de literatuur (Goode
&& Ben Yehuda, 1994: 1 17) wordt vaak onderscheid gemaakt tussen insider en outsidersider initiatieven, acties afkomstig van groeperingen die al een gevestigde positie
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hebbenn in het maatschappelijk bestel (politieke partijen, vakbond, milieugroeperingen,, belangengroepen) en degenen die zich nog moeten invechten in die bestaandee structuren. De eerste categorie heeft gevestigde contacten met de media, de
tweedee moet helemaal van de grond af die relatie opbouwen. Bovendien nemen de
gevestigdee groeperingen deel aan institutioneel overleg dat per definitie deel uit
maaktt van de dagelijkse nieuwsagenda's (CAO-overleg).
Dee outsiders hebben echter een machtig wapen: ze komen met nieuwe claims, ze
wijzenn op nieuwe sociale problemen of op condities die plotseling crisisproporties
lijkenn aan te nemen. Vooral een opvallende, dramatische en vooral ook dramatiseerbaree gebeurtenis kan een belangrijke impuls vormen voor een nieuwe sociale
beweging.. De media hebben immers een grote voorkeur voor nieuwe problemen,
nieuwee invalshoeken en dramatische gebeurtenissen. Naarmate een sociale bewegingg beter weet in te spelen op de eisen en de routines van de media zullen ze suecesvollerr zijn bij het scoren van media-aandacht.
"Dramaticc claims also have a competitive advantage. Life-and-death issues,
taless of heroism or villainy, and stories that compel emotional reactions are
moree likely to gain attention, sympathy and action. This is where typificationn becomes important. Using compelling examples to illustrate a social
problemm shapes our reaction, not just to those cases, but to the larger problemm they supposedly represent. Often, of course, these examples can be
coupledd with statistics showing that the problem affects large numbers of
people,, that it is widespread, and so on" (Best, 1990: 79).
Inn die beginfase kunnen de nieuwkomers relatief makkelijk toegang krijgen tot de
media,, vooral wanneer het gewone burgers zijn, die werden geconfronteerd met
ernstigg leed of groot onrecht. Dat levert aantrekkelijke ingrediënten op voor de media:: het gaat om mensen met wie het publiek zich makkelijk kan identificeren;
emotiess spelen een belangrijke rol; er is zichtbaar leed of onrecht; er heeft een
schokkendee gebeurtenis plaatsgevonden; er zijn mogelijkheden om deze gebeurteniss te koppelen aan bredere issues.
"Thee mass media, particularly television, are in a powerful position synthesizee seemingly fragmented and unconnected situations and create what appearr to be widespread phenomena. The television network news programs,
inn fact, strive to convert stories about particular cases into examples of a generall situation. For members of the audience whose own experiences resemblee those of the televised cases, such media attention can serve to
cultivatee a collective awareness, laying the groundwork for a social movement"" (Kielbowics & Scherer, 1986: 81).
Inn een aantal gevallen manifesteren deze burgers zich vervolgens tot woordvoerders
vann een min of meer informele sociale beweging die op dat moment alleen nog
maarr in de publieke opinie bestaat op basis van verontwaardiging en verbondenheid.. Als deze mensen zich ontpoppen als voorvechters of als crusaders die er hun
dagtaakk van maken om het onrecht aan de kaak te stellen, kan zich vervolgens een
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grassrootsgrassroots beweging omwikkelen waarbij ook de feitelijke organisatie vorm ^
krijgen.. Voorbeelden van een dergelijke ontwikkeling zijn onder meer de W i t t e
Bewegingg in België of zinloos geweld in Nederland (zie hoofdstuk 3).

Synchroonn lopende belangen
Inn die eerste fase lopen claims en berichtgeving synchroon, omdat de belangen van
beidee partijen overeenkomen: de beweging krijgt publiciteit, de media krijgen een
interessantt nieuwsonderwerp. Bovendien zoeken de media na een key ex-ent - als er
overr die gebeurtenis niet veel nieuws meer te melden valt - altijd naar

follow-up

verhalenn over achtergronden, oorzaken, gevolgen en vooral ook andere vergelijkbaree voorbeelden. Dat geeft daims-makers

de kans om toegang te krijgen tot de me-

diaa zodat zij hun claims verder kunnen uitbouwen. Het probleem komt op een veel
00

grotere schaal voor dan ooit voor mogelijk werd gehouden, de situatie wordt met
dee dag ernstiger, er zijn steeds meer gevallen, er is geen opvang, de overheid heeft
geenn beleid, enzovoort. D e r//r/w.<-w//£m hebben er belang bij om het probleem zo
ernstigg mogelijk voor te stellen. Daarbij keren vaak dezelfde patronen terug:
-- Er wordt krachtig gegeneraliseerd vanuit één extreem geval dat veel publiciteit
heeftt gekregen. Dat geval zou typisch zijn voor een bredere ontwikkeling.
-- H e t probleem krijgt een krachtige nieuwe (pejoratieve) ferm.
-- Er komen al snel (extreem) hoge schattingen over de omvang het probleem.
-- Er worden bij die schattingen brede definities gebruikt, zodat veel verschillende
incidentenn allemaal als bewijs voor het nieuwe probleem kunnen worden gebruikt. .
-- Er worden nieuwswaardige gebeurtenissen gecreëerd o m de claims aan o p te h a n gen. .
"Itt would be difficult to contest the point that, while some participants in
somee social movements describe the conditions they wish to change accurately,, taken as a whole, social movements tend to exaggerate their extent
andd seriousness. I o be plain about it, exaggeration is a great deal more effectivee as a movement strategy than the complex task of literal, point-forpointt truth telling. M o v e m e n t claims-making makes demands on p e o p l e s
limitedd time and attention: there are many issues to deal with, and movementss must convince potentially interested parties that this particular issue
needss dealing with' 1 ((ioode, 1992: 4 3 6 ) .
Herr is geen toeval dat deze patronen naadloos aansluiten op de belangen van de
mediaa en hun belangri|kste nieuwswaardecritena:
-- Het generaliseren sluit aan bij de behoefte van de media o m direct na een opvallendee gebeurtenis uitvoerig te willen berichten over de omvang van het probleem.. Het nieuwsthema structureert de zoektocht naar vergelijkbare gevallen in
hedenn en verleden.
-- De nieuwe term heeft kans om een container begrip (it buzz word) re worden,
eenn nieuwe aantrekkelijke term die zelf carrière gaat maken in de berichtgeving.
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-- H o g e schattingen zijn populair o m d a t de media naar bevestiging zoeken voor de
stellingg dat er sprake is van een ernstig probleem, hn dat heeft meer nieuwswaardee dan een m i n d e r ernstig probleem.
-- D e brede definities bieden de media de mogelijkheid om veel verschil- lende incidentenn onder een noemer te rapporteren.
-- Gecreëerde gebeurtenissen (bezettingen, demonstraties) stellen de media in staat
omm het issue te verbinden met een concrete nieuwswaardige gebeurtenis. De mediaa zijn tenslotte sterk event

oriented.

Voorr de claims-makers kan al die publiciteit waarin zij als belangrijkste woordvoerderss optreden, betekenen dat zij het eigendomsrecht op dit probleem veroveren.
Zijj worden beschouwd als legitieme gesprekspartners die k u n n e n bijdragen aan de
oplossingg van het probleem.
" T oo own a social problem is to possess the authority to n a m e that conditionn a problem and to suggest what might be done about it" (Gusfield,
1989:433). .
D o o rr het synchroon lopen van de wederzijdse belangen en de massale media aandachtt ontstaat binnen de nieuwe beweging vaak het idee dat de media naar believenn zijn in te schakelen voor het uitdragen van de boodschap van de beweging.
Dezee instrumentele benadering loopt op een mislukking uit zodra de mediahype
rondd het onderwerp voorbij is, dan gelden andere wetmatigheden in het nieuws en
wordtt het steeds moeilijker om nog tot de media door te dringen.
"media"media coverage does produce an increase in expressions or concern about
ann issue, but those expressions of concern fade just as quickly when coveragee wanes" (Klandermans & Goslinga, 1996: 313). En dat heeft allerlei gevolgenn voor de strategieën van de nieuwe beweging. "Paradoxically, the
dynamicss of newsgathering that facilitate a movement's emergence and
maintenancee also u n d e r m i n e it, alter its structure, or change its direction.
T h ee fundamental problem stems from the media's ceaseless quest for seeminglyy new material to fill finite news holes and air time" (Kielbowics &
Scherer,, 1986: 85).
Naarmatee sociale bewegingen zich aanpassen aan de eisen van de media treden er
veranderingenn o p in h u n structuur en hun claims.
O mm toch tot de media d o o r te dringen zoekt men zijn toevlucht in hardere acties
off nog meer retoriek. Kielbowics en Scherer (85) noemen als mogelijke effecten
vann dit proces o p de sociale bewegingen:
"ann increasing radicalism or conservatism, changes in structure, including
factionalization,, and recourse to movement-controlled media a n d specializedd publications to c o m p l e m e n t the channels of mass c o m m u n i c a t i o n "
(Kielbowicss & Scherer, 1986: 85).
Kxtremee retoriek en harde acties k u n n e n binnen een beweging al snel tot conflictenn en afsplitsingen leiden tussen radicalen en gematigden. Bovendien zullen de
mediaa juist de conflicten binnen een beweging breed uitmeten en daarmee accen-
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cueren.. (Zie ook Van Zoonen [1992], die beschrijft hoe de media de vrouwenbewegingg eerst omarmden en vervolgens ondermijnden.) Sommige bewegingen overlevenn deze fase en bereiken de status van insiders in het maatschappelijke
krachtenveld.. Op dat moment vormen de woordvoerders geloofwaardige bronnen
voorr de media en zal het initiatief vaak van de media uitgaan. Media hebben een
voorkeurr voor gevestigde, legitieme en vooral gezaghebbende bronnen. Dit valt samenn met de institutionalisering van de beweging die steeds meer gebruik gaat makenn van professionele PR-mensen, die geen wilde acties nodig hebben om in het
nieuwss te komen. Een geïnstitutionaliseerde beweging zal eerder het nieuws proberenn te halen met wetenschappelijk bewijs gebaseerd op het systematisch monitorenn van incidenten.

2.3.22

Omslagen in probleemconstructie

Dee media spelen dus niet alleen een cruciale rol bij het agenderen van een nieuw
sociaall probleem, maar ook in de latere fasen wanneer conflicten en controverses
overheersen.. Aan de ene kant is er de groeiende maatschappelijke ambivalentie
overr het containerbegrip, aan de andere kant zijn er de (nieuwswaardige) scheuringenn in de sociale beweging als gevolg van meningsverschillen over de te volgen
strategie.. De media volgen dit soort ontwikkelingen op de voet en zullen de tegenstellingenn uitvergroten. Het oorspronkelijke frame kan dan uiteindelijk ook ter
discussiee komen te staan en worden vervangen door nieuwe benaderingen. Gezien
dee werkwijze van de media ligt het voor de hand om te veronderstellen dat er opnieuww een key event nodig is om een nieuw frame in de berichtgeving te laten opduiken.. Een nieuwe benadering is voor de media buitengewoon interessant omdat
hett mogelijkheden creëert voor nieuwe invalshoeken bij een onderwerp, waar het
nieuwee al lang vanaf is. Bovendien zal er - zoals gebruikelijk - een stroom van berichtenn op gang komen over gebeurtenissen die het nieuwe frame lijken te bevestigen.. Na een key event is er meer aandacht voor vergelijkbare gebeurtenissen in
hedenn en verleden en vindt er een herinterpretatie plaats van allerlei andere gebeurtenissenn die tot dat moment onopgemerkt waren gebleven. Er ontstaat een
compleett nieuw kader waarmee de media tal van gebeurtenissen en incidenten in
eenn relevant context kunnen plaatsen. Dergelijke mediahvpes kunnen gevoed wordenn door allerlei maatschappelijke actoren die een mogelijkheid zien om hun frameme xc koppelen aan de schokkende or controversiële sleutelgebeurtenis. Na verloop
vann tijd stijgen de nieuwsdrempels weer en neemt de belangstelling van de media
weerr af tot zich weer een nieuw key event aandient op dit terrein. Het publieke debatt in deze fase kan leiden tot een nieuwe consensus over de definitie van het probleemm en de vereiste aanpak. Als dat het geval is neemt in de daarop volgende
institutionaliseringfasee de belangstelling van de media geleidelijk af en gaat het onderwerpp tot het agendanieuws behoren dat gekoppeld is aan maatschappelijke instituties.. Mediahvpes zullen zich in deze fase nauwelijks meer voordoen, het
probleemm is immers onder controle. Incidenten die voorheen aan de basis stonden
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vann mediahvpes, komen nu weer in het nieuws als afzonderlijke voorvallen en niet
alss symptomen van een om zich heen grijpende epidemie.

Berichtgevingg en probleemconstructie
Inn schema 2-1 is de rol van de media en mediahypes in de verschillende ontwikkelingsfasenn weergegeven. In hoofdstuk 4 zullen we aan de hand van dit schema de
berichtgevingg over seksueel misbruik in de periode van 1980 tot en met 2000 onderzoekenn om vast te stellen welke rol media en mediahypes spelen in de verschillendee ontwikkelingsfasen van een sociaal probleem.
Opp welke manier dragen mediahypes bij aan de vestiging van een nieuw centraal
frame.,frame., aan de differentiatie- en aggregatieprocessen en aan de expansie van het probleem?? In hoeverre worden omslagen of koerswijzigingen in het centrale frame medee bepaald door mediahypes?
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Sociaall probleem

M e d i a en mediahypes
Fasee 1: Framing

-- Initial

-- Mediahypes bevestigen nieuw frame

claims-making

—— Validation:

-- Extensivering

consensus

-- Creatie golf versterkt urgentie

—— N i e u w frame

-- Beeldvorming: hoge schattingen, brede
definities,, ernstige gevallen
--

Topje-ijsberg-^m/^ft'

Fasee 2: Expansie
-- Mediahypes rond ontdekking nieuwe

-- Domeinverbreding
--

vormenn van...

Differentiatie

-- V o o r t b o u w e n d o p centrale frame

-- Aggregatie

-- Versterking daarvan

-- Verbreding definities 'm frame

Fasee 3 Ambivalentie
-- Ambivalentie, controverse en schandalen

-- Mediahypes rond nieuwe invalshoeken
vestigenn nieuwe frames

-- Alternatieve frames

—— Nieuwe golven van incidenten
-- Intensiverende mediahypes
-- SchandaA-

template

Fasee 4 Institutionalisering
-- Institutionalisering sociaal probleem

-- Afnemende belangstelling media

-- consensus over sociale en strafrechtelijke

-- Afwezigheid mediahypes op dit terrein

definities s

-- Reguliere berichtgeving over afzonderlijke

-- Infrastructuur voor aanpak probleem

incidenten n
-- Aangepaste frames

Schemaa 2-1 Media en de ontwikkelingsfasen sociale problemen
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2.44 Media en risico-amplificatie
2.4.11 Risicosamenleving
Kenn specifiek terrein binnen het grotere geheel van sociale problemen in de samenlevingg vormt dat van de zogenaamde risico issues. In de wetenschap wordt het
begripp risico gedefinieerd als de kans op een ongewenste gevolg in een onzekere situatiee (Adams, 1995). Risico is een kwestie van kansberekening en wordt uitgedruktt in getallen als bijvoorbeeld één dode op een x-aantal verkeersongevallen.
Naastt dit wetenschappelijk risico bestaat er ook nog een ander concept van risico,
namelijkk risico als sociale constructie. W a n t wie maakt uit wat ongewenste gevolgenn zijn en wie bepaalt welke risico's al dan niet acceptabel zijn?
Kenmerkendd voor dit concept van risico is de factor onzekerheid, de precieze kansenn zijn (nog) niet bekend, het gaat om gevolgen die zich mogelijk in de toekomst
344

zouden k u n n e n voordoen. Zullen later nog miljoenen mensen bezwijken aan de
ziektee van Creurzfeldt-Jakob, veroorzaakt door BSF, of zal de schade beperkt blijven?? Dat vormt een groot verschil met al die andere sociale problemen (zoals criminaliteit)) waarbij de huidige (afkeurenswaardige of disfunctionele) conditie centraal
staat.. O o k dan is er veel controverse over definities, oorzaken en oplossingen, maar
anderss dan bij risico onderwerpen tast de samenleving niet in het donker over de
mogelijkee gevolgen.

Onzichtbaree risico's
Inn de sociologie is sinds het verschijnen van Risikogesellschaft; Auf dem weg in eine

andereandere Moderne (1986) vanUlrich Beek een hele stroming ontstaan die de p o s t m o dernee samenleving definieert in termen van onzichtbare, onbeheersbare risico's.
Dee welvaart is dankzij de technologische ontwikkelingen enorm

toegenomen,

maarr dat geldt ook voor allerlei potentiële chemische, nucleaire of gentechnologischee bedreigingen. Werden risico's vroeger vooral gedefinieerd in termen van ziekte,, oorlogen, hongersnoden en religieuze gevaren (in ongenade vallen), in de
huidigee westerse samenlevingen staan de risico's centraal die voortkomen uit complexee abstracte systemen die soms (bij rampen) buitengewoon kwetsbaar blijken te
zijnn (zie: Eldridge, 1999: 109). Zoals Ulrich Beek die risico's definieert:
"Byy risks I mean above all radio-activity, which completely evades h u m a n
perceptivee abilities, but also toxins and pollutants in the air, the water and
foodstuffs,, together with the accompanying short and long-term effects on
plants,, animals and people. They induce systematic and often

irreversible

harm,, generally remain invisible, are based upon causal interpretation

and

thuss initially only exist in terms of the" (scientific and anti-scientific)
knowledgee about them. T h e y can thus be changed, magnified, dramatized
orr minimized within knowledge, and to that extent are particularlv open to
socialsocial definition or construction. H e n c e the mass media and the scientific and
legall professions in charge of defining risk, become key social and political
positions"" (Beck, 1992: 22-3).
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D o o rr hun onzichtbaarheid bestaan deze risico's maatschappelijk gezien uitsluitend
inn termen van kennis en zi)n derhalve ob|ect van sociale constructie. Risico's kunnenn worden uitvergroot en zodoende een maatschappelijke werking krijgen, of o m gekeerdd geminimaliseerd en sociaal gezien onopgemerkt blijven. Soms zorgen
opzienbarendee rampen (zoals de aanslagen van elf september 2001 in de VS of in
Nederlandd het neerstorten van de El Al-Boeing in de Bijlmermeer in 1992) voor
eenn focus op nieuwe risico's die tot dan toe onzichtbaar waren gebleven. In de nasleepp van de Bijlmerramp kwam echter niet het risico van de landing- en aanvliegroutess

boven dichtbevolkte

gebieden

centraal

te staan, maar de

mogelijke

gezondheidsrisico'ss die o m w o n e n d e n en hulpverleners hadden gelopen tijdens en
naa de ramp. Dit maatschappelijk proces, waarbij een bepaald risico sterk wordt uitvergroot,, staat in de literatuur bekend als de "social amplification of risk.''
"(This)) denotes the p h e n o m e n o n by which information processes, institutionall structures, social-group behavior and individual responses shape the
sociall experience of risk, thereby contributing

to risk

consequences"

(Kasperson,, Renn, Slovic, Brown, Kmel, Goble, Kasperson & Ratick,
1988:: 237).
Aangezienn mensen bij veel risk issues niet kunnen terugvallen op persoonlijke ervaringen,, gaan de informatiestromen een sleutelfactor vormen:
"Attributess of information that may influence the social amplification are
volume,, the degree to which information is disputed, the extent of dramatizationn and the symbolic connotations of the information'' (Kasperson et
al,, 1988: 241).
Tijdenss dit amplificatieproces worden bepaalde signalen telkens versterkt, terwijl
anderee worden afgezwakt, resulterend in een uitvergroting van een bepaald risico.
Vervolgenss zorgt dat weer voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en effecten,, die op h u n beurt dat risicoperspectief weer versterken. Risico-amplificatie kan
deell uitmaken van de hiervoor besproken ontwikkeling in de constructie van een
sociaall probleem. Vooral in de fasen van framing

en expansie is de kans groot dat

zichh een dergelijk amplificatieproces voordoet, waarbij een bepaalde constructie
vann een risico e n o r m wordt uitvergroot met alle maatschappelijke gevolgen van

dien. .
Aanjagendee rol van de media
Allerleii sociale actoren k u n n e n een belangrijke rol spelen in dit amplificatieproces,
dee overheid, de medische sector, wetenschappelijke instituten, belangengroepen
vann slachtoffers, maar die van de media is cruciaal. Door h u n manier van berichtgevenn kunnen de media een versterkende, aanjagende rol gaan spelen, zeker als zich
grotee nieuwsgolven voordoen die het onderwerp hoog op de maatschappelijke
agendaa plaatsen.
" T h ee mass media can play a critical role in dramatizing and framing of the
riskk problem or threat. Particularly important are both the extent of cover-
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agee and the particular 'facts' selected and the language used to characterize
thee risk" (Kasperson et al, 1988: 22).
Dee invloed van de media op de amplificatie is dus afhankelijk van factoren als de
omvangg en de intensiteit van de herichtgeving, de toonzetting, het woordgebruik,
dee invalshoek (bijvoorbeeld human

interest) en de context (politiek schandaal)

waarinn de feiten worden geplaatst.
"" I he media play a key role in framing and anchoring the meaning of particularr events and issues through the headline language and visual images
theyy employ" (Petts, Horlick-Jones & M u r d o c k , 2 0 0 1 : 7).
Uitgebreidee media-aandacht voor een bepaald risico kan leiden tot meer verontrustingg bij het publiek, dat alerter zal zijn op al die signalen die mogelijkerwijs een
bevestigingg van dat risico betekenen.
^66

"Because media, particularly 'tabloid' media, draw extensively on personal
testimonyy in constructing stories, self-reinforcing 'circuits' may be establishedd between lay public representations, everyday experience and social
conversation"" (Petts, Horlick-Jones & M u r d o c k , 2 0 0 1 : 7)
Datt geldt ook weer voor de media, met als gevolg dat relatief onbetekenende feitenn of kleine gebeurtenissen plotseling groot nieuws k u n n e n worden. De overheid
zall op die publiciteit moeten reageren en dat geeft weer een nieuwe impuls. O p die
manierr kan er een actie-reactie patroon optreden, waarin mediahypes vol opwindingg en verontwaardiging telkens zorgen voor een versterking van het frame, waarinn één bepaalde sociale definitie van het risico centraal staat. Bij een mediahype
stortenn de media zich massaal op het onderwerp, maken dat steeds groter vanuit
eenn centraal perspectief, oordelen en veroordelen ook meteen vanuit dat frame (er
moetenn koppen rollen), en jagen op nog meer bevestigend nieuws. G e d u r e n d e zo'n
hypee lijken kritische geluiden en filters weg te vallen en wordt één geluid almaar
versterktt (Van G i n n e k e n , 1999: 90).
Dezee mediahypes liggen in het verlengde van de manier waarop de media in het algemeenn omgaan met risico-onderwerpen (zie: Singer & Endrenv, 1993): de nadrukk in de berichtgeving ligt eerder op zeldzame, afwijkende, of exotische gevaren
dann op alledaagse risico's als verkeersongevallen of hart- en vaatziekten. Rampen of
ongelukkenn waarbij veel doden in één keer vallen, scoren hoog, met als gevolg dat
dee media-aandacht vaak omgekeerd evenredig is aan de feitelijke gezondheidsrisicoo s. In het nieuws draait het niet zozeer o m een genuanceerde wetenschappelijke
inschattingg van de feitelijke gevaren (dat gebeurt in de wetenschapsbijlagen), maar
omm schuld, angst, woede en verontwaardiging.
Hett gaat in de berichtgeving meer om outrage dan om haz/trd (Sandman, 1997).
Bronnenn die alarm slaan krijgen meer aandacht dan deskundigen die geruststellendee woorden spreken, extreme standpunten meer dan gematigde en opinies meer
dann data. Vanwege de nieuwswaarde hebben de media een i^rote voorkeur voor
worstworst case scenarios in tijden van onzekerheid.
Dee uitgebreide media-aandacht en de maatschappelijke verontrusting zorgen voor
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grotee druk op de overheid o m re reageren, ook al zijn de feitelijke risico's klein en
iss zero-risk onmogelijk.
" T h ee typical risk controversy comes when the hazard is low and the outragee is high. Captivated by the high outrage, the public insists the problem is
serious;; lulled bv the low hazard, the utility insists it isn't" (Sandman,
Weinsteinn & Hallman, 1998: 93).
Dezee situatie levert voor de overheid een groot dilemma op: niet ingrijpen zal leidenn tot een vertrouwenscrisis en het verwijt van de doofpot, wel drastische maatregelenn treffen zal de ernst van de risico's definitief

bevestigen. Vanuit h u n

waakhondfunctiee zullen de media sterk gefocust zijn op een mogelijk falende overheidd en dan vooral op het al dan niet ten onrechte achterhouden van informatie.
Berichtgevingg over risico's is dan definitief veranderd in berichtgeving over een
schandaal,, waardoor het inschatten van de feitelijke risico's naar de achtergrond
verdwijnt.. Volgens Beek draait het in de risicosamenleving dan ook vaker om het
aanwijzenn van zondebokken dan om de gevaren zelf:
"[...]] the risk society contains an inherent tendency to become a scapegoat
society:: suddenly it is not the hazards, but those who point them o u t that
provokee the general uneasiness. [...] T h e very intangibility of the threat
andd people's helplessness as it grows, p r o m o t e radical and fanatical reactionss and political tendencies that make social stereotypes and the groups
afflictedd by them into 'lighting rods' for the invisible threats which are inaccessiblee to direct action" (Beck, 1992: 75).

2.4.22 Interactie tussen berichtgeving en risicoperceptie
Stresss stoornissen
Belangrijkk in dit amplificatieproces is de interactie tussen de media en de mensen
diee direct bij de ramp of de risk event (bijvoorbeeld de veronderstelde blootstelling
aann een giftige stof) betrokken zijn geweest. D e slachtoffers voeden de media met
hunn verhalen, hun verontwaardiging en hun verontrusting; aan de andere kant zorgenn de berichten in de media vervolgens voor meer angst en onzekerheid bij deze
enn bij andere betrokkenen. Het gevolg kan zijn dat de berichtenstromen in de mediaa een belangrijke bron van stress worden voor mensen die op de een of andere
manierr bij de ramp betrokken zijn geweest. Slachtoffers van een ramp lijden vaak
enigee tijd aan acute stress; mogelijk ontstaat acuut stress syndroom (ASS), met
s v m p t o m e nn als slaap- en concentratieproblemen, herbeleving en vermijdingsgedrag.. Vervolgens ontwikkelt zich bij sommigen na enige maanden de posttraumatischee stress-stoornis (PTSS) (zie IJzermans & Van der Zee, 1999: 106).
D ee meest voorkomende symptomen hierbij zijn: obsessief bezig zijn met de ramp,
emotionelee vervlakking, slapeloosheid, hyperactiviteit of agitatie of prikkelbaarheid
enn concentratieproblemen. Onzekerheid over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid,, het gebrek aan erkenning, mogelijke arbeidsongeschiktheid, financiële
problemen,, herhuisvesting en de controverses in de media over deze kwesties vor-
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menn allemaal bronnen van stress die op de langere d u u r kunnen leiden tot nieuwe
gezondheidsklachtenn of een versterking van de bestaande (zie: Bertazzi, 1989: 8 5 100).. De betrokkenen zullen het verergeren van de klachten eerder aan de r a m p en
ciee vrijgekomen gifstoffen toeschrijven dan aan een posttraumatische stress-stoornis. .
Uitt onderzoek blijkt dat het om een relatief klein repertoire aan klachten gaat zoals:: hoofdpijn, moeheid, geheugenstoornis, pijn aan gewrichten en spieren, concentratieproblemen,, benauwdheid en slaapproblemen. Dergelijke klachten komen
niett alleen naar voren in de nasleep van grote rampen, maar ook na afloop van oorlogenn als de Golfoorlog of de Nederlandse vredesmissies in Bosnië en Cambodja.
Voorr de artsen die deze mensen onderzoeken, doet zich dan het probleem voor dat
hunn klachten doorgaans niet-speciflek zijn, hetgeen wil zeggen dat ze ook veel
88

voorkomen in de normale bevolking, waar ze nogal eens gerelateerd zijn aan psychischee klachten als depressie. De diagnose PTSS leidt bij de getroffenen doorgaanss niet tot een grotere acceptatie van psychische gevolgen van de ramp of de
oorlogg die ze hebben meegemaakt. Integendeel, het verzet hiertegen is sterk en zekerr na man-made

rampen is de neiging groot, zowel bij getroffenen als de media,

omm de verschillende symptomen te clusteren tot een syndroom of een ziektebeeld,
datt is veroorzaakt door bijvoorbeeld de bij deze ramp vrijgekomen schadelijke stoffen.. Dat sociale proces is telkens hetzelfde, alleen de labelingv&n de ziekte verschilt,
afhankelijkk van de cultureel-maatschappelijke context. Z o was vroeger sprake van
soldatenhart,, of shell shock, later van het Golfoorlogsyndroom, veroorzaakt door inentingen,, munitie met verarmd uranium of Iraakse gifgassen.

Functionelee somatische syndromen
O o kk los van rampen en oorlogen kan dit collectieve verschijnsel van clustering en

labelinglabeling optreden. In dat geval spreekt men functionele somatische syndromen
(Wessely,, N i m n u a n & Sharpe, 1999), waarbij de symptomen onder de noemer
vann een nieuwe ziekte worden gekoppeld aan biomedische verklaringen. D e gezondheidsklachtenn zijn niet-specifiek, diffuus, ambigue en endemisch en komen in
dezelfdee mate ook voor in normale gezonde populaties. Het gaat doorgaans om de
zogenaamdee unexplained

physical symptoms,

(lichamelijk onverklaarde klachten),

omm klachten als moeheid, concentratiestoornissen, problemen aan gewrichten,
huidd en luchtwegen. Bekende voorbeelden van op deze manier geconstrueerde syndromenn zijn multipele chemische sensitiviteit, sick-building

syndrome,

chronische

whiplash,, fibromyalgia-en chronisch vermoeidheidssyndroom. De syndromen kenmerkenn zich eerder door:
"'symptoms,, suffering, and disability than bv disease-specific, demonstrable
abnormalitiess of structure or function" (Barskv &C Bonis, 1999).
Inn het denken over de nieuwe ziekte ligt grote nadruk op biomedische verklaringenn waarin de blootstelling aan giftige stoffen centraal staat. D e syndromen houdenn zichzelf lange tijd in stand door een zichzelf versterkende cvclus: de angst voor
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eenn ziekte of de mogelijke gevolgen van besmetting of blootstelling zorgt voor een
verhoogdee gevoeligheid voor reeds lang bestaande, onverklaarde

symptomen .

Angstt voedt de selectieve aandacht en de eenzijdige interpretatie van die sympto
menn die allemaal onder één noemer worden gebracht waardoor de situatie van de
patiëntt steeds ernstiger lijkt te worden.

Masss psychogenic illness
Alss dit proces van clustering en labeling zich bij mensen voordoet die o p dezelfde
locatiee zijn geweest (een school of een fabriek), spreekt men van mass psychogenic
illnessillness of van mass sociogenic illness (Wessely, 2000). Bij deze sociale epidemie gaan
mensenn van dezelfde groep elkaar telkens bevestigen in de overtuiging dat ze lijden
aann een geheimzinnige aandoening, veroorzaakt door schadelijke stoffen. Kr is
meestall één concreet ziektegeval, de index-case, waarbij sprake lijkt te zijn van vergiftiging,, vervolgens gaan steeds meer mensen dezelfde s y m p t o m e n waarnemen en
zichh ook als slachtoffer van de nieuwe aandoening zien. Het k o m t echter zelden
voorr dat artsen de s y m p t o m e n in z o n groep ten onrechte diagnosticeren als psychogeen,, terwijl er wel degelijk sprake is van blootstelling aan gifstoffen. Mass psychogenicchogenic illness doet zich vooral voor bij groepen mensen die gebukt gaan onder een
collectieff gevoel van angst, onzekerheid, en vooral gebrek aan erkenning. H e t idee
slachtofferr te zijn van dezelfde ziekte schept een band, die telkens wordt versterkt
alss de groep zich manifesteert en in conflict raakt met (medische) instanties en
overheden. .
Uitt allerlei voorbeelden blijkt dat uitgebreid (lichamelijk) onderzoek naar mogelijkee chemische of biologische oorzaken een averechtse uitwerking heeft op de getroffenn groep, waarin zich vervolgens allerlei complottheorieën ontwikkelen, die
moetenn verklaren waarom de oorzaak van hun mysterieuze ziekte niet gevonden
magg worden. Als er lange tijd voorbijgaat tussen de uitbraak en het medisch onderzoekk zal de groep weinig waarde hechten aan de conclusies van de onderzoekers,
diee overigens zelf ook nooit volledig zullen uitsluiten dat mensen zijn blootgesteld
aann giftige stoffen, ook al zijn er geen bewijzen gevonden. Meestal k o m t er steun
vann buiten voor de groep: van alternatieve genezers, van dissidente artsen en gezondheidsexpertss of van woordvoerders van actiegroepen, die een link willen leggenn tussen deze ziekte en hun strijd tegen kernenergie of pesticiden.
Hett resultaat is een vijandige h o u d i n g tegenover de gevestigde medische wereld,
diee voor het dilemma komt te staan dat wel of geen vervolgonderzoek doen in beidee gevallen de groepsdynamiek zal aanjagen.

Mediaa en de creatie van syndromen
Bijj mass psychogenic illness spelen de persoonlijke contacten binnen de groep een
belangrijkee rol, bi] de functionele syndromen is aanvankelijk geen sprake van een
samenhangendee groep (die ontstaat pas later) en dus verloopt de communicatie via
dee media. De media k u n n e n bepaalde concepten (zoals bijvoorbeeld chronische
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vermoeidheid)) populair maken en ervoor zorgen dat mensen h u n klachten vanuit
datt kadet gaan intetpreteren.
Voorr de media zijn de syndromen aantrekkelijk nieuws: het lijkt te gaan o m een
nieuwe,, geheimzinnige ziekte die snel om zich heen grijpt en waar al veel mensen
aann lijden. In de berichtgeving staat meestal de individuele patiënt centraal, zijn of
haarr lange zoektocht in de medische wereld, het gebrek aan erkenning en de invaliderendee effecten van de ziekte. Vanuit één specifiek geval w o r d t vrij makkelijk gegeneraliseerdd naar een grote groep. Mensen met uiteenlopende klachten kunnen zo
onderr één noemer worden gepresenteerd. Human

interest staat centraal, terwijl

voorlopigee data, hypothesen en vermoedens al snel de status krijgen van medisch
bewijss (Showalter, 1998; Glassner, 1999). In de berichtgeving ligt een sterke nadrukk op het vinden van een biomedische verklaring, bij voorkeur een (alledaagse)
6 00

chemische substantie die een vergiftiging kan opleveren. Toezeggingen van de kant
vann de overheid om onderzoek te doen worden geïnterpreteerd als bevestiging van
dee gif-hypothese. Er is doorgaans maar weinig aandacht voor psychosociale verklaringg en voor de dynamiek zelf rond de ontwikkeling van een syndroom. Het resultaatt is een schijnbaar onbeheersbaar amplificatieproces.
"Thingss only go wrong when the nature of an outbreak is not recognized,
andd a fruitless and expensive search for toxins, fumes a n d gases begins.
Anxiety,, far from being reduced, increases. It is only then that long-term
psychologicall problems may develop" (Wessely,

1995, geciteerd

door

Showalter,, 1997: 23)
Inn hoofdstuk 5 onderzoeken we aan de h a n d van de berichtgeving over de nasleep
vann de Bijlmerramp eind jaren negentig de hypothese dat de media een aanjagendee rol k u n n e n spelen in een amplificatieproces waarin steeds meer mensen hun gezondheidsklachtenn gaan toeschrijven aan een oorzaak, namelijk de blootstelling
aann giftige stoffen. In dat kader wordt vooral ook gekeken naar de effecten van de
berichtgevingg en de mediahypes op de mensen die op de een of andere manier betrokkenn zijn bij de Bijlmerramp.

33 Berichtgeving over zinloos geweld een
mediahype? ?
3.11 Inleiding en probleemstelling
Epidemiee van zinloos geweld
Inn een grote kop over de volle breedte van de voorpagina brengt de Zwolse Courant
opp maandag 17 januari 2000 het schokkende nieuws:
"Epidemiee van zinloos geweld." "In het hele land heeft de politie het afgelopenn weekeinde arrestaties verricht wegens zinloos geweld."
Vervolgenss passeren allerlei geweldsdelicten de revue in Leeuwarden, Rotterdam,
Nijmegenn en Vlaardingen. Ook andere kranten brengen die dag uitgebreide overzichtenn van allerlei geweldsincidenten die in het weekeinde hebben plaatsgevonden.. In Vlaardingen heeft op de vrijdagavond daarvoor een stille tocht tegen
zinlooss geweld plaatsgevonden, waar naar schatting 20.000 mensen de dood herdachtenn van Daniel van Cotthem, die na een klap tegen zijn slaap in coma raakte
enn overleed. De student Journalistiek die zijn vriendin naar de trein bracht, werd
zonderr aanleiding lastig gevallen door een groepje jongeren. Aanvankelijk is de berichtgevingg nog summier, maar dan komt er al snel, net als bij eerdere gevallen van
zinlooss geweld in de jaren daarvoor een wisselwerking op gang tussen de mediaaandachtt en maatschappelijke verontwaardiging, culminerend in een drukbezochtee stille tocht. Live verslaggeving voor verschillende tv-zenders maken er definitief
eenn nationaal gebeuren van en zetten Daniel van Cotthem bij in het rijtje van bekendee slachtoffers van zinloos geweld. Joes Kloppenburg (Amsterdam 1996),
Meindertt Tjoelker (Leeuwarden 3 997), Marianne Roza en Froukje Schuitmaker
(Gorinchemm 1999) hebben al eerder centraal gestaan in grote publiciteitsgolven die
hett issue zinloos geweld definitief hebben gevestigd.
Dee term zinloos geweld is nog geen gemeengoed als Joes Kloppenburg op 17 augustuss 1996 om het leven komt na een poging een dronken vechtersbaas tot de ordee te roepen. In augustus 1997 wordt ter nagedachtenis in Amsterdam een
monumentt in neon met de tekst 'HELP' onthuld. Enkele weken daarna, op 13
septemberr 1997 overlijdt Meindert Tjoelker aan de gevolgen van een vechtpartij in
hett centrum van Leeuwaren. Aanleiding voor de confrontatie zijn de scheldwoordenn van Tjoelker aan het adres van vier mannen die fietsen lijken te vernielen.
Normaall zou hij een anoniem slachtoffer zijn gebleven op pagina drie van de plaatselijkee krant, maar na de oproep van de Leeuwarder politiecommissaris om op de
daaropvolgendee vrijdagavond een minuut stilte in acht te nemen uit protest tegen
"hett oprukkende zinloze geweld" komt in september 1997 de eerste grote nieuwsgolff over zinloos geweld op gang. In januari 1998 wanneer het proces plaatsvindt
tegenn de daders bereikt de berichtenstroom over zinloos geweld een nieuw hoogte-
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punt.. Overheersend is dan de algemene verontwaardiging over de relatief lage
straftenn voor de daders. Het zal tot januari 1999 duren voor zich weer een schokkendd geval aandient dat hinnen een week uitgroeit rot een nieuw nationaal symbooll van zinloos geweld. In de vroege zondagochtend van 10 januari 1999 o m half
tweee komt Marianne Roza, 18 jaar, om het leven als drie mannen lukraak kogels
afvurenn op de gesloten deur van muziekcafé Bacchus.

I wee andere meisjes,

Iroukjee Schuitmaker, zeventien jaar en Inge van Boxtel, 18 jaar, raken zwaargewond.. De meisjes staan achter de deur bij de garderobe, op her punt om het café
tee verlaten; ze worden bij toeval geraakt. De daders zijn eerder die avond na een
ruziee door de portier het café uitgezet. Korte tijd later komen ze terug en schiet een
vann hen zijn wapen leeg op de deur. N o g dezelfde dag arresteert de politie drie
mannenn op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. De volgende dag, op
maandagg 1 1 januari, overlijdt ook Iroukje Schuitmaker aan haar verwondingen,
henn week later op 16 januari vindt er een herdenkingstocht plaats die meer dan
25.0000 deelnemers zal trekken en die verslagen zal worden door tientallen journalistenn en cameraploegen. O p dat m o m e n t hebben de media al de hele week uitgebreidd aandacht besteed aan de schietpartij. De tientallen, zoniet

honderden

artikelen,, reportages, interviews en verontwaardigde commentaren geven aan dat
' ( l o r m c h e mm een gevoelige snaar heeft geraakt: alweer een ernstig geval van zinloos
geweld. .

Golfbewegingen n
Dee term zinloos geweld komt in de periode van september 1997 tot en met septemberr 2 0 0 0 in de landelijke dagbladen, de
Handelsblad,Handelsblad,

Trouwen

Algemeen

Volkskrant,

Dagblad,

De

Telegraaf,

NR(^

1010 maal voor. In het halfjaar

septemberr 199 -7 komen deze woorden .slechts tien maal voor. Uit (irafiek 3-1 blijkt
datt het startpunt duidelijk ligt bij de dood van Ijoelker in september 1997. Pieken
inn de berichtgeving over zinloos geweld doen zich viermaal voor: bij 1 joelker; bij
hett proces tegen de daders van Ijoelker in januari 1998; bij de afronding van het
zogenaamdee ' I waalfstedendebat geweld op straat (Ferwerda & Beke, 1 998) m novemberr

1998; bij de dood van Marianne Roza en Froukje Schuitmaker m

(jorinchemm

in januari

1999; en bij de dood van

Daniel van C'orthem

in

Vlaardingenn in januari 2000. lussen die hoogtepunten door blijft de berichtgeving
overr zinloos geweld telkens redelijk o p peil met gemiddeld zo n 25 verwijzingen
perr maand. Vóór

Ijoelker komt zinloos geweld amper in de berichtgeving voor.

Hett is de vraag hoe deze grote nieuwsgolven rond zinloos geweld verklaard k u n nenn worden. Kan er sprake zijn van mediahvpes, van door de media zelf aangejaagdee

nieuwsgolven!'

Is zinloos geweld

als nieuw

criminaliteitsprobleem

voornamelijkk een creatie van de media die al snel hyperventileren rond schokkendee incidenten van straatgeweld: Of is de berichtgeving eerder een gevolg van een
daadwerkelijkee toename van dit soort geweld en de vanzelfsprekend daaruit voortk o m e n d ee verontrusting in de samenlevmgr
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Grafiekk 3-1 Zinloos geweld in de dagbladen
Aantall artikelen in de landelijke dagbladen De Telegraaf, NRC Handelsblad, de Volkskrant, Algemeen Dagblad
enn Trouuè tussen januari 1997 en september 2000 waarin de term zinloos geweld voorkomt
Bijj sociale problemen is de veronderstelling gemeengoed dat er een direct verband
bestaatt tussen de omvang en de ernst van een probleem, de media-aandacht en de
maatschappelijkee bezorgdheid over dat probleem. Uit allerlei onderzoek naar deontwikkelingg van sociale problemen blijkt het tegendeel: niet de objectieve ernst
vann een conditie is bepalend voor de maatschappelijke verontrusting, als wel de
maniett waarop het probleem wordt geconstrueerd. Die constructie vindt plaats in
eenn complex definiëringsproces waarin allerlei maatschappelijke actoren (belangengroepen,, overheden, slachtoffers) actief zijn.
"Everyy social problem must be recognized as problem and defined as a distinctivee problem. Particular incidents come to be seen as instances of a largerr problem. This recognition is not automatic, it is an accomplishment"
(Best,, 1999: 166).
Alss verslaggevers van gebeurtenissen en als managers van het publieke debat kunnenn de media daar een zeer belangrijke rol bij spelen. Bijvoorbeeld door uitgebreid
aandachtt te besteden aan allerlei losstaande incidenten van geweld en deze onder
eenn noemer te brengen.

Socialee constructie
Zinlooss geweld is een typisch voorbeeld van een nieuw sociaal probleem waarin dat
constructieprocess een allesbepalende rol speelt. De incidenten die aan de basis liggenn zijn immers niet nieuw - dit soort straatgeweld lijkt eerder van alle tijden, zoalss bijvoorbeeld blijkt uit de vrijwel identieke nieuwsgolf in 1984 over het
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zogenaamdee kustgeweld (Franke, 1986), die ook op gang kwam na één toevallige
vechtpartijj met dodelijke afloop tussen groepjes jongeren. En evenmin lijkt er
sprakee van een plotselinge toename. De veronderstelde toenamen van dit soort geweldd kunnen volgens criminologen voor een groot deel verklaard worden door verschuivingenn in de opsporingsprioriteiten, de verbeterde registraties, verschuivingen
inn percepties bij het publiek (Vanderveen, 2001) en veranderde definities bij
Justitiee (Wittebrood & Junger, 1999). Z o signaleert Egel k a m p (2002) een verruimingg van het begrip geweld, zowel bij Justitie als bij het publiek, waardoor handelingenn die niet of nauwelijks gevolgen hebben voor het slachtoffer steeds vaker als
mishandelingg worden gekwalificeerd.
"Dee relatieve toename van het aantal lichte gevallen dat als geweldsmisdrijf
wordtt gekwalificeerd, is alleen te verklaren vanuit een toegenomen bereid644

heid van slachtoffers en politie o m ook van lichtere gevallen aangifte te
doenn en proces-verbaal op te maken" (Egelkamp, 2 0 0 2 : 273).
Daardoorr lijkt de (geregistreerde) geweldscriminaliteit toe te n e m e n . Uit het onderzoekk van criminoloog De Haan naar geweld op straat (de term zinloos geweld
iss volgens de onderzoeker onhanteerbaar) blijkt bovendien dat de vechtpartijen
mett dodelijke afloop tot de grote uitzonderingen behoren (Beke, D e Haan &
11 erlouw, 1999). D o o r het combineren van deze uitzonderlijke gevallen met statistiekenn waarin steeds meer lichte gevallen voorkomen lijkt er al snel sprake van oprukkendd straatgeweld. Dient niet de veronderstelde toename, maar de objectieve
ernstt als nieuwscriterium, dan zijn er overigens tal van andere vormen van geweld
diee jaarlijks meer dodelijke slachtoffers opeisen en die dus tot grotere nieuwsgolven
zoudenn moeten leiden. D e n k aan allerlei vormen van huiselijk geweld of kindermishandeling.. O m van de ruim duizend verkeersdoden per jaar nog maar niet te
spreken. .
D a tt er toch een heel bewustwordingsproces o p gang k o m t rond het nieuwe issue
zinlooss geweld wordt vaak toegeschreven aan de ernst van de incidenten en de activiteitenn van verontwaardigde burgers die actiecomités oprichten en stille tochten
organiserenn (Boutellier 2000a). Toch kan men zich afvragen of een dergelijke
maatschappelijkee mobilisatie wel mogelijk is zonder een grote inbreng van de media.. O f sterker nog: de vraag is of de nieuwsgolven rond 'Leeuwarden , 'Gorinchem'' en 'Vlaardingen' niet veel meer oorzaak dan gevolg zijn geweest van de brede
maatschappelijkee beroering over zinloos geweld, die hebben geleid tot de drukbezochtee stille marsen.

Aanjagendee rol van de media?
Maatschappelijkee ontwikkelingen zijn met te onderzoeken in experimentele studies,, dus nagaan wat er gebeurd zou zijn met het issue zinloos geweld zónder de
mediaa is onmogelijk. Evenmin is na te gaan of de oprichting van een actiegroep of
hett nemen van overheidsmaatregelen een direct gevolg is van de uitvoerige berichtgeving.. Wél kan op basis van inhoudsanalvse van de berichtgeving onderzocht
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wordenn of de media een volgende dan wel aanjagende rol hebben gespeeld in de
publicitairee kettingieaaics rond zinloos geweld. Is er sprake is van mediahypes, die
rorr stand komen door de intensieve nieuwsmakende activiteiten van de media of
vann nieuwsgolven die rechtstreeks voortkomen uit de feitelijke ontwikkelingen?
Hebbenn 'Leeuwarden', 'Gorinchem en 'Vlaardingen' inderdaad als key events gefunctioneerdd die een tijdelijke verandering in de selectiecriteria bij de media
veroorzakenn waardoor er veel aandacht komt vuur allerlei vergelijkbare incidenten
diee onder de noemer van zinloos geweld kunnen worden gemeld? En waardoor er
veell werk wordt gemaakt van thematisch nieuws zoals opiniërende artikelen, achtergrondverhalenn en interviews met sociale actoren? Als dat het geval is: wat betekentt dat dan voor het verband tussen de frequentie van de geweldsincidenten aan
dee ene kant en de berichtgeving in de media aan de andere kant? En welke gevolgenn hebben de mediahypes voor de manier waarop zinloos geweld als nieuw criminaliteitsprobleemm wordt gedefinieerd? Is er sprake van berichtgeving vanuit één
centraall frame, waarin het begrip zinloos geweld steeds breder wordt? Hoe verhoudtt zich dit frame in de media tot de feitelijke gegevens over de ernst en omvangg van deze vorm van criminaliteit? Welke invloed heeft deze beeldvorming op
hett ontstaan van de nieuwe sociale beweging ter bestrijding van zinloos geweld? Of
meerr specifiek: hebben de media een mobiliserende rol gespeeld bij de totstandkomingg van de stille tochten? Deze vraagstellingen zijn op onderzocht door middel
vann een uitgebreide beschrijving van de berichtgeving en de ontwikkeling van zinlooss geweld tot sociaal probleem (zie 3.3) en door middel van een kwantitatieve inhoudsanalysee van de berichtgeving over zinloos geweld in de vijf landelijke
dagbladenn {De Telegraaf NRC Handelsblad, de Volkskrant, Algemeen Dagbladen
Trouw)Trouw) in de periode september 1997 tot en met september 2000 (zie 3.2).
Kwantitatievee inhoudsanalyse
Bijj de kwantitatieve inhoudsanalyse staat centraal of de nieuwsgolven rond zinloos
geweldd de kenmerken vertonen van een mediahype zoals geformuleerd in hoofdstukk 1. Volgens die theorie kenmerkt een mediahype zich door zichzelf versterkendee processen na een key event. De intensieve nieuwsmakende activiteiten van de
mediaa zorgen ervoor dar de berichtgeving uitstijgt boven de reguliere verslaggeving
overr dergelijke gebeurtenissen. Daarmee maken de media weer veel reacties los in
dee samenleving die ook weer nieuws worden. De vraag of de nieuwsgolven aan de
kenmerkenn van een mediahype voldoen is onderzocht door ieder afzonderlijk artikell in de totale berichtgeving over de incidenten van zinloos geweld in te delen
naarr soorten nieuws: gaat het om incident dan wel thematisch gerelateerd nieuws?
Heeftt het artikel betrekking op de key event of op vergelijkbare geweldsincidenten?
Gaatt het om achtergrond, opinie of om reacties van bronnen.' Door vervolgens de
verschillendee lagen in het nieuws over de incidenten in beeld te brengen, kunnen
wee antwoord geven op de vraag of de media een aanjagende dan wel volgende rol
hebbenn gespeeld. Bovendien zullen kijken of er misschien sprake is van een cumu-
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latieff effect, waardoor iedere volgende nieuwsgolf over een geval van zinloos geweld
weerr groter dan vorige.''

Beschrijvendd onderzoek
Doorr middel van een uitgebreide beschrijving zullen we in deel m e e van dit hoofdstukk een beeld schetsen van de berichtgeving over verschillende incidenten van geweldd en de omwikkeling van zinloos geweld rot sociaal issue.
Belangrijkstee vraagstellingen bij dit onderdeel zijn:
-- H o e is de berichtgeving verlopen rond de geweldsincidenten die onder de noemerr van zinloos geweld vallen?
-- Is er sprake van een aanjagende dan wel een volgende rol van de media in de berichtgevingg over bepaalde incidenten van zinloos geweld?
666

- W a a r o m leiden andere, vergelijkbare geweldsincidenten niet tot dergelijke mcdiahvpes?? D o o r vergelijkingen te maken zijn aanwijzingen te vinden voor de factorenn die kunnen verklaren waarom alleen op bepaalde m o m e n t e n en onder
bepaaldee voorwaarden een mediahype op gang komt.
-- Als er sprake is van mediahypes, welke gevolgen heeft deze manier van bericht
gevenn dan voor de constructie van zinloos geweld tot nieuw criminaliteitsprobleem?? H o e verhoudt zich deze beeldvorming tot de feitelijke gegevens over geweldd in de samenleving? Is er sprake van uitvergroting en overdrijving?
-- Is er sprake van een inflatie van het begrip zinloos geweld door het rapporteren
vann allerlei andere geweldsincidenten onder diezelfde noemer?
-- T o t slot: is er sprake van een mobiliserende functie van de media bij de ontwikkelingg van een nieuwe sociale beweging tegen zinloos geweld zoals deze zich manifesteertt in de stille tochten.
Voorr deze beschrijving is gebruik gemaakt van een groot aantal verschillende bronnen:: niet alleen de berichtgeving over zinloos geweld in dagbladen en op televisie,
maarr ook media-externe publicaties als wetenschappelijke rapporten.

3.22 Kwantitatieve analyse van de berichtgeving over
'Leeuwarden',, 'Gorinchem' en 'Vlaardingen'
3.2.11 Vraagstellingen
Iss er in de berichtgeving over zinloos geweld inderdaad sprake is geweest van mediahvpes?? O m deze vraag te beantwoorden is een kwantitatieve inhoudsanalyse van
dee berichtgeving in A7\(ï Handelsblad,

de Volkskrant,

De Telegraaf, 1 rouw, en

AlgemeenAlgemeen Dagblad uitgevoerd voor de periode september 1997 tot en met sept
berr 2000. De inhoudsanalyse heeft betrekking op de berichtgeving over "Leeuwarden',, (na de dood van Meindert 'I joelker op 13 september 1997), het proces
tegenn de daders van Leeuwarden op 6 januari 199"", voortaan: 'Leeuwarden 2 genoemd,, Xiorinchem (na de dood van Marianne Roza en Froukje Schuitmaker op
100 januari 1999), A'laardingerL (na de dood van Daniel van C o t t h e m op 14 janu-
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—B—incidentt nieuws —*—thematisch nieuws ^ — t o t a l e nieuwsgolf

Grafiekk 3-2 De voorspelde nieuwsstromen
arii 2000) en het issue zinloos geweld in de periode van september 1997 tot en met
septemberr 2000. Deze vier gebeurtenissen4 zijn daarbij beschouwd als afzonderlijkee key events die telkens gevolgd werden doof een golf van nieuws. Bij een mediahypee groeit de stroom van nieuws door verlaging van de nieuwsdrempels binnen
dee verschillende nieuwscategorieën. De berichtgeving zal zich eerst concentreren
opp de sleutelgebeurtenis zelf in de eerste dagen, dan komen al in de eerste week
(maarr vooral in de tweede week) de vergelijkbare incidenten in beeld, die al dan
niett gerelateerd worden aan de startgebeurtenis, terwijl het thematisch nieuws in
dee vorm van opiniestukken, achtergrondverhalen en artikelen over acties reacties
vann bronnen al vanaf de eerste week langzaam opkomt om vervolgens de berichtgevingg over de incidenten volledig te overheersen. De te verwachten incident en
thematischh gerelateerde nieuwsstromen zijn zichrbaar gemaakt in grafiek 3-2.
Inn de nieuwsgolf als geheel is er uiteindelijk meer thematisch nieuws dan gebeuiteniss georiënteerd nieuws. Een grote nieuwsgolf zal vervolgens nog lang doorwerkenn in het nieuws, nog maandenlang zal er thematisch nieuws volgen over het
onderwerp,, eventueel geïnspireerd door nieuwe feitelijke ontwikkelingen. Door de
verschillendee nieuwsstromen in de nieuwsgolf te onderzoeken kunnen we vaststellenn of en in welke mate de onderzochte nieuwsgolven rond zinloos geweld voldoen
aann de criteria van het ideaaltype van de (extensiverende) mediahype.
Naastt de vraag of er bij zinloos geweld sprake is geweest van mediahypes, zullen we
dann ook kijken naar de samenhang tussen de verschillende nieuwsgolven: is er spra-
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kee geweest van een cumulatief effect waardoor iedere volgende mediahype rond
zinlooss geweld groter is dan de vorige? Hangt de berichtgeving over de incidenten
directt samen met de (thematische) berichtgeving over het probleem zinloos geweld? ?

3.2.22 Classificatieschema inhoudsanalyse
Bijj de inhoudsanalyse is uitgegaan van de in hoofdstuk 1 ontwikkelde indeling
naarr soorten nieuws, namelijk het onderscheid tussen incident gerelateerd en thematischh gerelateerd nieuws. Bij de eerste categorie gaat het om nieuws over gebeurtenissenn die feitelijk samenhangen met de key event, dan wel daarmee in verband
wordenn gebracht, de vergelijkbare incidenten. Bij thematisch nieuws gaat het om
nieuwss dat voortkomt uit de nieuwsmakende activiteiten van de media (achtergrondenn en opinie) en de sociale actoren (acties en reacties). Op basis daarvan kunnenn we binnen de categorie incident gerelateerd nieuws onderscheid maken naar
nieuwss over de key event zelf en de latere, ermee verbonden gebeurtenissen enerzijdss en nieuws over de vergelijkbare incidenten anderzijds. Binnen de laatste categoriee maken we onderscheid naar incidenten die wél en die niet in verband worden
gebrachtt met de key event. Bij thematisch gerelateerd nieuws maken we onderscheidd naar media generated en source generated nieuws. In het eerste geval gaat het
omm achtergrondverhalen, die geheel, gedeeltelijk of slechts marginaal gewijd zijn
aann het centrale nieuwsthema zinloos geweld. Bij de achtergrondverhalen geldt als
criteriumm dat niet één bron het verhaal domineert, het gaat om het verhaal waarbij
dee verslaggever zelf de verbanden legt. Daarnaast vallen onder mediagestuurd alle
opiniestukkenn van journalisten over zinloos geweld. Bij brongestuurd nieuws overheerstt één bron in het nieuwsbericht. Deze categorie is een signaal voor hoeveel de
keykey eventen de berichtgeving erover heeft losgemaakt in de samenleving. Er is onderscheidd gemaakt naar actie en reactie om te kunnen onderzoeken hoe sterk het
initiatieff ligt bij de bron zelf. Bij reacties zou men kunnen stellen dat de rol van de
bronnenn passiever is dan bij acties; het initiatief voor het artikel gaat uit van de
Thematischh gerelateerd nieuws
Incidentt gerelateerd nieuws
sourcesource generated
mediamedia generated
vergelijkbare vergelijkbare
keykey event
incidenten incidenten
actie e
losstaande e
opinie e
feitelijke e
gebeurtenissen n

incidenten n
mett key event
vergeleken n
incidenten n

achtergrond d
marginale e
verwijzingen n

reactie e

Schemaa 3-1 Indeling soorten nieuws
Voorr de operationele definities van deze categorieën, zie Bijlage II: Toelichting bij inhoudsanalyse zinloos ge-
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journalist,, hij peilt de meningen. Bij acties gaat het om aankondigingen van maatregelenn of activiteiten, niet de uitvoering daarvan, dat valt onder incident gerelateerd.. Dit geeft het volgend totaaloverzicht van soorten nieuws (zie schema 3-1).
Doorr de omvang in aantallen artikelen van deze inhoudelijke categorieën in de
nieuwsgolff vast te stellen, kunnen we nagaan welk deel van de berichtgeving betrekkingg heeft op het verslaan van feitelijke (media-onafhankelijke) gebeurtenissen
enn welk deel vooral is terug te voeren op de nieuwsmakende activiteiten van de media.. Het onderscheid tussen bronnen en media kan duidelijk maken of dat nieuws
makenn vooral voor rekening komt van de media dan wel van de actoren in de samenleving.. Zijn het de media zelf die aanjagen of laten ze zich inspireren door de
reactiess uit de samenleving? Daarnaast is het mogelijk om met deze indeling te onderzoekenn of er inderdaad sprake is van een grote mate van overeenstemming bij
dee landelijke dagbladen ten aanzien de golfbeweging en de soorten nieuws daarin.
Tijdenss een mediahype valt te verwachten dat deze specifieke nieuwsstromen er
ongeveerr als volgt uitzien. (Zie grafiek 3-3)
Bijj de inhoudsanalyse zullen we bekijken in hoeverre de onderzochte nieuwsgolven
aann dit beeld voldoen: is sprake van een hype conforme nieuwsstroom?
Hett volgende schema (3-2) geeft een overzicht van de criteria die we zullen hanterenn voor het vaststellen van de vraag of er sprake is van een extensiverende mediahype.. Voor elke nieuwsgolf zal per criterium een score bepaald worden: voldoet wel
off niet aan dit criterium, of is onbeslist. Een grens trekken is altijd arbitrair, maar

Grafiekk 3-3 De bij een mediahype te verwachten nieuwsstromen
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Score e

Criteria a

gezienn de voorwaarden die in hoofdstuk 1 zijn

1.. key event

geformuleerdd zou een mediahvpe minimaal po-

2.. Nieuwsgolf

sitieff moeten scoren op de eerste vijf criteria.

3.. Mediabreed
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4.. Vergelijkbare incidenten
5.. Thematisch nieuws

T e nn behoeve van het onderzoek werden in de

6.. Media/source

landelijkee
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generated

dagbladen,

Volkskrant,Volkskrant,

.. Actie/reactie

NRC

'l rouw.

Handelsblad,
Algemeen

de

Dagblad

8.. Opinie/Achtergrond

!! elegraaf alle berichten geselecteerd die te ma-

9.. Marginale verwijzingen

kenn hebben met de incidenten: 'Leeuwarden 1 ,

10.. H y p e conforme

'Leeuwardenn 2' (in totaal 460 artikelen), ' G o r i n -

nieuwsgolf f

cherrff (339 artikelen), 'Vlaardingen' (156 artikelen)) en met zinloos geweld (1010 artikelen).

Totaal l

Alss onderzoeksperiode

Schemaa 3-2 Criteria mediahype scores

is gekozen

september

19977 tot en met september 2000. Deze verzamelingenn kunnen niet bij elkaar worden opgeteld

o m d a tt in veel stukken over 'Ciorinchem 1 en 'Vlaardingen' ook de trefwoorden zinlooss geweld en of 'Tjoelker' voorkomen .
Daarnaastt zijn nog specifieke periodes onderzocht: drie maanden vóór en na
'Tjoelker'' in alleen de Volkskrant (46 artikelen), en de eerste maand vóór en na de
anderee key events'm NRC Handelsblad,

de Volkskrant,

I rouwen

Algemeen

Dagblad.

Bijj deze twee collecties zijn artikelen over verschillende soorten geweld verzameld
diee niet in verband worden gebracht met een van de key events. Bij de Volkskrant is
gezochtt naar drie soorten geweldsincidenten: vandalisme, geweld tussen bekenden
enn geweld tussen o n b e k e n d e n in de publieke ruimte. Bij de steekproef van een
maandd voor en na de andere key events is alleen nieuws over met zinloos geweld vergelijkbaarr geweld verzameld. Deze vergelijkbare geweldsincidenten die niet in verbandd gebracht worden

met de key event kunnen

niet zo makkelijk

worden

opgespoordd in de databanken, daarom is hier gekozen voor kleinere en specifiekeree steekproeven. Voor een uitgebreide toelichting bij de onderzoeksopzet zie
Bijlagee II: Loehchting bij inhoudsanalvse zinloos geweld.
Dee teleenheid bestond uit een afzonderlijk artikel in een van de zes dagbladen. L'it
dee databank Lactlane (voorheen: Nederlandse Lersdatabank) en I.exis/Nexis is per
artikell de volgende informatie gebruikt bij de analyse: dagblad, d a t u m , pagina in
dee krant, aantal woorden, kop van het artikel en de context (bestaande uit gemiddeldd 60 woorden) waarin het gezochte woord (Tjoelker bijvoorbeeld) voorkomt.
Alss die informatie onvoldoende was, is ook nog gekeken naar de intro van het artikell (60 woorden met de naam van de auteur) of is het artikel in de gedrukte versiee opgezocht. Dat betekent dus dat niet de hele inhoud van het artikel is
onderzocht,, maar dat er op basis van kop en context is geclassificeerd in soorten
nieuws.. Ieder artikel is daarbij als afzonderlijke nieuwseenheid beschouwd. Bleef de
strekkinyy van het artikel onbekend, omdat de databank alleen de kop van het arti-
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keii liet zien (een gevolg van het niet beschikken over de auteursrecht op het artikel),, dan werd dit artikel ingedeeld in de categorie onbekend of niet van toepassing.. Ren belangrijke overweging om de genoemde landelijke dagbladen te kiezen
enn niet bijvoorbeeld de nationale televisieberichtgeving vormt de digitale beschikbaarheidd van de nieuwsarchieven. Kr is geen gedigitaliseerde database met tv-nieuws
voorhandenn zoals in de VS. De keuze voor de landelijk dagbladen is gerechtvaardigdd o m d a t deze vijf een centrale plaats innemen in de Nederlandse nieuwsvoorzieningg

en o m d a t

aangenomen

mag worden

dat de selectiepatronen

bij

televisienieuwss overeen zullen komen met die van de dagbladen.
T o tt slot: bij de analyse is voornamelijk gerekend met de verdeling van het aantal
artikelenn over de verschillende nieuwsstromen. D e frequentieverdelingen op de
tijdass bleken bij gegevens op basis van aantallen woorden volkomen identiek te zijn
aann de frequentieverdelingen o p grond van aantallen artikelen (zie: grafiek: 3-4).
D a a r o mm is ervoor gekozen om de nieuwsstromen te bestuderen aan de hand van de
frequentieverdelingg van het aantal artikelen per periode. Het verschil in lengte per
artikell zegt vooral iets over de journalistieke genres (een achtergrondverhaal is per
definitiee langer dan een nieuwsbericht) en de verschillende dagbladformules {De
TelegraafTelegraafheeftheeft

korte nieuwsverhalen dan de andere dagbladen), niet over de ver-

schillenn in nieuwskeuze.

3.2.44 Resultaten inhoudsanalyse
Zijnn de kenmerken van een mediahype van toepassing op de nieuwsgolven in de
berichtgevingg over zinloos geweld in 1997 tot en met 2000?

Nieuwsgolff met key event
Volgenss de hiervoor geformuleerde mediahype index zou sprake moeren zijn van
eenn mediabrede nieuwsgolf, die een duidelijk startpunt kent {key event) en die aanvankelijkk sterk toeneemt om vervolgens langzaam uit te doven.
Zinlooss geweld algemeen
D ee berichtgeving over het issue zinloos geweld verloopt duidelijk in golven (zie
grafiekk 3-4). Er is sprake van vijf golven die telkens groter worden: 'Leeuwarden 1'
(septemberr 1997), 'Leeuwarden 2' (januari 1998), het 'Twaalfstedendebaf

(no-

vemberr 1998), 'Gorinchenf (januari 1999) en 'Vlaardingen' (januari 2000). Vóór
septemberr 1997 komt het begrip zinloos geweld niet of nauwelijks voor in de berichtgeving,, 'Tjoelkef markeert duidelijk de start van zinloos geweld. Tussen de
grotee golven door blijft de berichtgeving over zinloos geweld, vaak in combinatie
mett een van de key events, behoorlijk op peil. Pas tegen het eind van 2 0 0 0 begint
dee golf verder af te vlakken. In grafiek 3-4 is het aantal artikelen en het aantal
woordenn per maand weergegeven. Hieruit blijkt dat het beeld op basis van het aantall woorden per maand in de artikelen waarin de woorden zinloos geweld voork o m tt verschilt niet of nauwelijks van het patroon op basis van het aantal artikelen.
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Grafiekk 3-4 Zinloos geweld, aantal woorden en artikelen
Aantall artikelen en aantal woorden (gedeeld door 1.000) waarin zinloos geweld voorkomt, januari 1997 tot
enn met september 2000 in de onderzochte dagbladen
Dee berichtgeving over de afzonderlijke incidenten
D ee nieuwsgolven over zinloos geweld kennen een duidelijke startgebeurtenis, die
onmiddellijkk een sterke toename in de berichtgeving losmaakt. In drie gevallen
gaatt het om een geweldsincident, in de twee andere gevallen om een vonnis en een
afsluitendd debat waarin de overheid maatregelen aankondigt. In deze analyse concentrerenn we ons op de vier nieuwsgolven waarin sprake is van een duidelijk raedia-onafhankelijkk incident, zodat we k u n n e n onderzoeken hoe de verhouding is
tussenn feitelijk en thematisch nieuws.
Perr week
Inn elke van de vier gevallen ('Leeuwarden 1' en ' 2 ' , ' G o r i n c h e m ' en 'Vlaardingen')
iss sprake van nieuwsgolven die snel toenemen en langzaam weer

afnemen.

'Leeuwardenn 1' levert in de eerste vier weken een nieuwsgolf van 108 artikelen op
inn de onderzochte dagbladen, waarvan de meeste geschreven worden in de tweede
weekk (47). 'Leeuwarden 2' k o m t daar boven uit met 140 artikelen in vier weken,
maarr hier ligt de nadruk wel op de eerste week met 88 attikelen. ' G o r i n c h e m ' haalt
inn de eerste vier weken 185 artikelen, waarvan 89 in de eerste en 73 in de tweede
week.. 'Vlaardingen' levert een kleinere nieuwsgolf op met 103 artikelen, waarvan
611 in de eerste week (zie: grafiek 3-5).
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Grafiekk 3-5 Aantal artikelen per week, de eerste vier weken
Perr dag
Bijj drie van de vier nieuwsgolven is sprake van een steile toename van het aantal
artikelenn in de eerste week, alleen bij 'Leeuwarden 1' ligt de hoogste score in de
tweedee week (zie grafiek 3-6). Bij alle vier de incidenten neemt het aantal artikelen
dee tweede en derde dag sterk toe, dan volgt er een dag een terugval en vervolgens
iss er weer een toename die samenvalt met de zaterdagkranten bij de drie van de vier
incidentenn (die in het weekend plaatsvonden). In de tweede week neemt het aantall artikelen weer gestaag af.
Opp langere termijn
Vann de drie affaires levert 'Leeuwarden' in de eerste twaalf maanden^ na het incidentt de meeste artikelen op (460, maar dat is inclusief'Leeuwarden 2'), gevolgd
doorr 'Gorinchem' (339) en 'Vlaardingen' (156). 'Leeuwarden' blijft het meest uitgebreidd in het nieuws op langere termijn (zie grafiek 3-7). Uit het aantal woorden
blijktt dat Tjoelker' uitgebreider in het nieuws is geweest (309.258 woorden in
twaalff maanden, tegen 177.190 bij 'Gorinchem' en 82.926 bij 'Vlaardingen') en
datt de artikelen ook gemiddeld langer waren (672 woorden tegenover 523 en 532).
Bovendienn haalt 'Leeuwarden' tweemaal zo vaak de voorpagina's als 'Gorinchem'
enn bijna vier maal zo vaak als 'Vlaardingen.' Opvallend is dat 'Leeuwarden' in de
eerstee maand nauwelijks hoger scoort dan 'Vlaardingen' (88 tegen 85), terwijl
'Gorinchem'' twee maal zoveel attikelen oplevert (177). Verder is duidelijk dat het
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Grafiekk 3-6 Nieuwsgolven per incident
process rond de Tjoelker zaak veel hoger scoort dan de andere twee rechtszaken
(resp.. 145, 39, 22)&
Keyy events en zinloos geweld
Err is een duidelijke samenhang zichtbaar tussen de key events en de frequentie van
artikelenn waarin de term zinloos geweld" voorkomt in de periode van januari 1997
tott en met december 2000 (zie grafiek 3-1 en 3-2). Met dien verstande dat het aantall artikelen waarin zinloos geweld voorkomt bij iedere nieuw key event sterk toeneemt.. Waren er in de maand van 'Leeuwarden 1': 53 artikelen waarin de term
zinlooss geweld viel, bij 'Vlaardingen' ruim twee jaar later waren dat er al bijna
tweemaall zoveel (97). Daar tussen in scoorde "Leeuwarden 2': 48, het 'Twaalfstedendebat':: 67 en 'Gorinchem': 84 artikelen. Voorlopige conclusie is dat er bij de
laatstee key eventin Vlaardingen minder berichtgeving is over de affaire zelf en meer
overr zinloos geweld in het algemeen zonder directe referenties naar actuele incidenten. .

Mediabredee nieuwsgolf
Err is sprake van een mediabrede nieuwsgolf als de media in een bepaalde tijdsperiodee dezelfde golfbeweging vertonen in de hoeveelheid berichtgeving over het onderwerp.. Het gaat hierbij niet om verschillen in de totale hoeveelheid nieuws, maar
omm de overeenkomsten dan wel verschillen in de frequentie waarmee de afzonder-
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Grafiekk 3-7 Aantal artikelen per affaire over twaalf maanden
lijkee dagbladen berichten. De hoeveelheid aandacht in ieder dagblad wordt immers
voorall bepaald door de journalistieke formule, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het feit
datt De Telegraaf per krant veel minder artikelen publiceert dan de andere dagbladen.. Maar als dagbladen met dezelfde journalistieke formule ongeveer evenveel
aandachtt besteden aan zinloos geweld en de incidenten, is dat wel een ondersteuningg voor de stelling dat er sprake is van een mediabrede nieuwsgolf.
Dee golfbeweging in de eerste maand
Voegenn we de vier nieuwsgolven ('Leeuwarden 1' en '2', 'Gorinchem' en 'Vlaardingen')) in de eerste maand bij elkaar per dagblad en vergelijken we die golfbeweging
mett het gemiddelde, dan ontstaat het volgende beeld, zie grafiek 3-8. De afwijkingenn van de gemiddelde golfbeweging zijn redelijk beperkt; Trouw zorgt voor uitschieterss telkens aan het eind van de eerste en de tweede week door heel veel
reactiess te publiceren, bijvoorbeeld op het vonnis 'Tjoelker.' De Telegraaf'valt op
doorr veel minder dan gemiddeld te berichten na de eerste week. De standaarddeviatiee per dagblad bevestigt dat beeld: Algemeen Dagblad: 1,50; de Volkskrant 1,68;
NRCNRC Handelsblad 1,50; Trouw 3,39 en De Telegraaf~2,93. Gemiddeld zijn er 22
artikelenn per dag, per dagblad gemiddeld 4,4.

Dee golfbeweging op lange termijn
Kijkenn we naar het patroon op langere termijn over twaalf maanden na de drie ge-
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Grafiekk 3-8. Artikelen per dag per dagblad, vier nieuwsgolven, vier weken
Hett gaat om vier maal zes dagen, de zondagen buiten beschouwing gelaten

weidsincidenten,, dan blijkt dat de dagbladen allemaal volgens dezelfde golfbewegingg bericht geven. De verschillen zitten vooral in de hoeveelheid nieuws, zo brengt
TrouwTrouw bij alledrie de meeste artikelen (173), De Telegraaf'de minste (57), de an
deree drie kranten schrijven ongeveer evenveel (rond de 130).
Voorr 'Leeuwarden', zie grafiek 3-9.
Voorr 'Gorinchem' zie grafiek 3-10.
Voorr 'Vlaardingen' zie grafiek 3-11.

Dee term zinloos geweld
Watt betreft het aantal keren (1.010 maal) dat de term zinloos geweld valt in de periodee van september 1997 tot en met september 2000 liggen Algemeen Dagblad,
NRCNRC Handelsbladen Trouwheel dicht bij elkaar (met resp. 225, 225, 228 vermeldingen),, terwijl de Volkskranthoger scoort met 261 en De Telegraafveel lager met
711 vermeldingen (zie grafiek 3-12). NRC Handelsblad'besteedt de meeste woorden
aann het onderwerp, namelijk 193.750, gemiddeld per artikel 861 woorden. Bij de
anderee kranten ligt dat gemiddelde tussen de 600 en 700 woorden (zie grafiek 313).. Bekijken we de frequentie van het woord zinloos geweld bij de dagbladen tussenn september 1997 en oktober 2000 dan blijkt dat de dagbladen vrij dicht bij
elkaarr blijven: de toppen corresponderen met de key events en het Twaalfstedendebat'' in 1998 (zie grafiek 3-14).
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Grafiekk 3-9 Nieuwsgolven 'Leeuwarden' september 1997, augustus 1998
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Grafiekk 3-10 Aantal artikelen per dagblad over 'Gorinchem' in 1999
Aandeell per dagblad in het totaal aantal artikelen waarin de term zinloos geweld voorkomt, september 1997
toll en met september 2000
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Grafiekk 3-11 Aantal artikelen per dagblad over 'Vlaardingen' in 2000
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Grafiekk 3-12 Zinloos geweld per dagblad
Aantall artikelen waarin de term zinloos geweld valt per dagblad, september 1997 tot en met september 2000
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Grafiekk 3-13 Aandeel per dagblad woorden zinloos geweld
Aandeell per dagblad in het toraal aantal woorden van de arrikelen waarin de term zinloos geweld valt, septemberr 1997 tot en niet september 2000
Dee mediabrede nieuwsgolf
Zowell in de eerste maand als op langere termijn vertonen de dagbladen dezelfde
patronenn in de frequentie van bericht geven over de vier key events. Er zijn wel verschillenn in de hoeveelheid berichtgeving waarbij vooral De Yelegraafopvah met een
veell kleiner aantal en Trouw met een groter aantal artikelen. Wat betreft het aandeell van ieder dagblad in het totaal aantal artikelen waarin de term zinloos geweld
valt,, is de conclusie dat de dagbladen uitgezonderd De Telegraaf'een vergelijkbaar
aandeell hebben van ruim een vijfde (tussen 22 en 26 procent van het totaal). In de
periodee september 1997 en oktober 2000 volgen de dagbladen globaal dezelfde frequentiess in de vermelding van de term zinloos geweld.

Nieuwsmakendee activiteiten
Alss kenmerkend voor een mediahype is verder genoemd: een sterke toename van
thematischh gerelateerd nieuws (achtergronden, opinies, reacties) ten opzicht van
incidentt gerelateerd nieuws", een gevolg van de nieuwsmakende activiteiten van de
media.. Bovendien zullen de media bij een mediahype in de weken na de key event
vakerr melding maken van vergelijkbare incidenten dan in de periode ervoor. Vaak
wordenn in de artikelen over deze incidenten verwezen naar de startgebeurtenis.
Incidentt versus thematisch nieuws
Hierbijj gaat het niet alleen om de verhouding tussen incident en thematisch in de
berichtgevingg als geheel, maar ook om die verhouding in de verschillende fasen van
dee nieuwsgolven. Te verwachten valt dat de hoeveelheid incident nieuws alleen in
dee eerste week na de key event grotet zal zijn dan het thematisch nieuws, want dan
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Grafiekk 3-14 Zinloos geweld dagbladen 1997-2000
concentreertt de berichtgeving zich nog sterk op het incident zelf. In de totale berichtgevingg over de drie9 key events (telkens twaalf maanden) is de verhouding tussenn incident en thematisch 39 versus 61 procent. Over de eerste zes maanden is dat
411 versus 59 procent. Bekijken we de drie nieuwsgolven afzonderlijk dan valt op
datt bij 'Leeuwarden 1&2' en 'Gorinchem' thematisch nieuws wel overheerst (bij
dee Tjoelker' is er zelfs 70 procent thematisch nieuws), maar dat bij 'Vlaardingen'
incidentt nieuws groter is: 53 tegen 47 procent.
Hoee ligt deze verhouding in de eerste vier weken als de nieuwsgolf op haar hoogtepuntt verkeert? Bij alle vier de nieuwsgolven is de verhouding gemiddeld 66 procentt thematisch versus 34 procent incident nieuws. 'Vlaardingen' wijkt sterk van
ditt beeld af met een omgekeerde verhouding (34 versus 61). 'Leeuwarden 1' heeft
ookk meer incident dan thematisch nieuws. 'Gorinchem' en vooral 'Leeuwarden 2'
hebbenn zeer veel thematisch nieuws met 85 procent (zie grafiek 3-15). Zijn er nog
verschillenn per week in die eerste maand? Bij 'Leeuwarden 1' is er in de eerste week
meerr incident dan thematisch nieuws, maar bij het vonnis ('Leeuwarden 2') en laterr bij 'Gorinchem' is dat niet het geval, hier is er vanaf het begin meer thematisch
nieuws.. Bij 'Vlaardingen' is er ook in die eerste week meer incident dan thematisch
nieuws. .
Dee conclusie is dat 'Vlaardingen' er anders uit ziet dan de andere drie nieuwsgolven:: omdat de incidenten overheersen zou men hier kunnen spreken van een reflecterendeflecterende nieuwsgolf. Bij 'Leeuwarden' en 'Gorinchem' zien we wel een

nieuwsmakendee rol van de media, zeker bij het proces rond de daders van Tjoelker
enn vooral ook bij de start van 'Gorinchem' en dat past wel bij een mediahype.
Volgenss de criteria voor een mediahvpe zou de berichtgeving in de afzonderlijke
dagbladenn overeenkomsten moeten vertonen in de verhouding tussen incident en
thematischh nieuws. Uit de gegevens blijkt dat dit voor een groot deel het geval is:
AlgemeenAlgemeen Dagblad, de Volkskrant en NRC Handelsblad hebben iedet een ongeveer
evenn groot aandeel in het totale thematisch nieuws over de drie incidenten (twaalf
maanden),, namelijk rond de 20 procent. Alleen De Telegraaf en Trouw wijken van
datt beeld af met respectievelijk 7 en 32 procent. Trouw neemt dus een groter aandeell in het thematisch nieuws dan de andere dagbladen, De Telegraaf een kleiner
deel.. Kijken we naar de totale berichtgeving per dagblad dan blijkt dat vier van de
vijff landelijke dagbladen rond de 60 procent thematisch nieuws brengen, alleen De
TelegraafTelegraaf scoort lager met minder dan vijftig procenr thematisch nieuws. Hier
blijktt duidelijk dat deze krant een andere journalistieke formule hanteert dan de
anderee dagbladen waar meer aandacht is voor achtergrond en opinie.
Meldenn vergelijkbare incidenten
Vindtt er een toename plaats in het aantal berichten over vergelijkbare incidenten
inn de periode na de key event? En worden deze incidenten dan ook in verband gebrachtt met het ootspronkelijk incident waarmee de nieuwsgolf begint? Op basis
100%% n

70%% -

tt
v..-

0%% -

Leeuwardenn 1

Leeuwardenn 2
EE incident

Gorinchem m

Vlaardingen n

othematisch

Grafiekk 3-15 Incident en thematisch nieuws
Percentagee incident en thematisch nieuws in de eerste maand van vier key events, vijf onderzochte dagbladen
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vann de theorie mag verondersteld worden dat er in vergelijking met andere periodess meer van dat soort incidenten zullen worden gemeld direct na een key event.
W ee kijken eerst naar het aantal meldingen van vergelijkbare incidenten waarbij niet
wordtt gerefereerd aan de key event. Het gaat hier o m actuele gevallen van geweld,
mishandeling,, vechtpartijen op straat of in openbare gelegenheden russen onbekendenn (waarbij soms ook de politie betrokken raakt). Daarbij gaat het zowel om
groepenn als om individuen en is er geen sprake van een noemenswaardige aanleidingg voor her geweld. Instrumenteel geweld (zoals beroving) en rekuiegeweld zijn
buitenn beschouwing gelaten. Alleen nieuwe meldingen zijn meegeteld, niet bijvoorbeeldd veroordelingen van eerdere delicten. Bovendien is alleen gekeken naar
hett aantal meldingen in de kranten, niet het aantal artikelen per geweldsincident
(hoewell dat vaak overeenkwam), omdat het ons hier gaat om het aantal meldingen
vann afzonderlijke incidenten, niet om de hoeveelheid aandacht voor ieder geval.
O pp de beschreven manier is telkens een periode van zes weken vóór en zes weken
naa 'Leeuwarden 2', ' G o r i n c h e m ' en 'Vlaardingen' onderzocht in de
NR(.NR(. Handelsblad,

1

'l rouwen Alge?neen Dagblad. "

Volkskrant,

Leeuwarden T komt aan bod in

hett volgende deelonderzoek over een langere periode. Hieruit blijkt dat er in de zes
wekenn vóór 'Leeuwarden 2': zeven vergelijkbare losstaande incidenten worden gemeldd en erna tien; zes weken vóór 'Gorinchem 1 ; 18 en zes weken erna: 32. Bij
'Vlaardingen'' zijn er twee incidenten zes weken vóór en drie in de zes weken na de
doodd van Van C o t t h e m . In totaal dus 27 voor en 45 na de veelbesproken incidenten.. Daarnaast is in de periode van 1 juni 1997 tot en met 10 december 1997 in
dede Volkskrant^

geïnventariseerd hoeveel incidenten van zinloos geweld worden ge-

meld.. Vervolgens zijn deze gegevens vergeleken met meldingen van ernstige vormenn van vandalisme (brandstichtingen, v u u r w e r k b o m m e n ) en met meldingen van
geweldd tussen bekenden met een aanleiding, op straat of in openbare gelegenheid.
Criminelee afrekeningen en huiselijk geweld zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.. O p basis van de theorie kan worden verwacht dat het aantal vergelijkbare geweldsincidentenn na de dood van Tjoelker zal toenemen, terwijl er bij de twee
anderee vormen van geweld geen grote verschillen zullen zijn.
Uitt dit onderzoek blijkt dat na 'Leeuwarden' het aantal berichten over geweld tegenn objecten afneemt, het aantal berichten over geweld tussen bekenden met aanleidingg gelijk blijft, terwijl het aantal berichten over met Tjoelker vergelijkbaar
geweldd toeneemt van elf naar vijftien incidenten, waarbij twaalf incidenten plaatsvindenn in de eerste zes weken na de d o o d van Tjoelker (zie grafiek 3-16).
Mett key event vergeleken incidenten
Daarnaastt zijn er de artikelen over vergelijkbare incidenten waarin wél melding
wordtt gemaakt van de key event. Uit de inhoudsanalyse blijkt dat er na een key
eventevent inderdaad telkens een piek is van artikelen over vergelijkbare incidenten
waarinn wordt verwezen naar de oorspronkelijke gebeurtenis. In de eerste week gebeurtt dat nog niet of nauwelijks, maar in de tweede week wel, bij 'Leeuwarden 1'
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Grafiekk 3-16 Drie vormen van geweld vergeleken
Driee vormen van geweld, aantal meldingen drie maanden voor en na Leeuwarden, de Volkskrant
gaatt het dan om twaalf incidenten, bij 'Gorinchem' om zeven, en bij 'Vlaardingen'
omm zes artikelen. Alleen bij 'Leeuwarden 2' vallen de meeste gevallen (vier) in de
eerstee week.
Perr maand bekeken zijn er telkens in de eerste twee maanden na de key event veel
artikelenn over geweldsincidenten die vetgeleken worden met bijvoorbeeld
'' I joelker.' In de eerste twee maanden na de dood van Tjoelker wordt dat verband
255 maal gelegd, in de maanden daarna komt dat nog maar sporadisch voor, met
uitzonderingg van de maand van het vonnis waarin vijf verwijzingen voorkomen.
Bijj 'Gorinchem' en 'Vlaardingen' treedt hetzelfde verschijnsel op, maar zijn de absolutee aantallen kleiner: er zijn respectievelijk tien en acht meldingen in de eerste
maand,, terwijl de rest van het jaar nauwelijks meer vergeleken incidenten opduikenn (zie grafiek 3-17). Het verwijzen naar de key event in artikelen over vergelijkbaarr geweld blijkt zich dus vooral voor te doen in de eerste weken, daarna is het
effectt snel uitgewerkt. De algemene conclusie is dat er in de onderzochte dagbladenn bij alle onderzochte nieuwsgolven in de periodes na de key events duidelijk
meerr meldingen waren van (vergelijkbaar) geweld, waarin al dan niet wordt verwezenn naar de key event. Het is niet uitgesloten dat er telkens toevallig in de periodee erna daadwerkelijk meer geweld plaatsvond waardoor de media ook meer
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Grafiekk 3-17 Met key event vergeleken incidenten
Aantall met key event vergeleken incidenten, per maand: Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, Trouw en de
Volkskrant Volkskrant
kondenn melden, maar aan de andere kant lijkt het er wel op namee van het aantal vergeleken incidenten - dat de dagbladen
geweldsincidentt in de vier tot zes weken daarna meer aandacht
lijkbaree incidenten. Daarmee creëren deze media een golf van
dentenn in het nieuws in de periode na een key event.

ook gezien de toena een schokkend
tonen voor vergevergelijkbare inci-

Thematischh nieuws, media of source generated?
Belangrijkk kenmerk van een mediahype is de overheersende rol van de media bij
hett genereren van thematisch nieuws. Om dit te kunnen onderzoeken is binnen
thematischh nieuws onderscheid gemaakt naar media generated nieuws (opinie en
achtergrond)) en source generated nieuws (acties en reacties). Ook bronnen (sociale
actoren)) kunnen immers thematisch nieuws genereren door standpunten in te nemenn en acties en maatregelen voor te stellen. Bij een mediahype valt te verwachten
datt er meer media generated dan source generated nieuws is en dat het bij deze laatstee categorie nieuws meer draait om reacties van om acties. Hoe is de verhouding
tussenn media- en brongestuurd nieuws bij 'Leeuwarden 1' en '2', 'Gorinchem' en
'Vlaardingen'' in de eerste vier weken na de key event: Voor alle vier nieuwsgolven
bijj elkaar opgeteld geldt dat beide categorieën in totaal elkaar min of meer in evenwichtt houden (177 versus 188).
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Perr affaire zijn er verschillen (zie grafiek 3-18): bij 'Gorinchem' genereren de mediaa zelf veel meer nieuws dan de bronnen (66 procent tegen 34 procent), terwijl bij
dee dood van Tjoeiker, het proces Tjoelker en bij 'Vlaardingen' het vooral de bronnenn zijn die domineren in het thematisch nieuws (met resp. 60, 65 en 56 procent).
Bekijkenn we deze verhouding op langere termijn (zes maanden) dan ontstaat hetzelfdee beeld. Bij 'Leeuwarden' en 'Vlaardingen' nemen de bronnen een groter aandeell in het thematisch nieuws dan de media (met resp. 62 en 56 procent), terwijl
bijj 'Gorinchem' het media-aandeel groter is met 59 procent van het thematisch
nieuws.. Het meest opvallend is dat in de nieuwsgolf de eerste week na het proces
'Tjoelker'' de bronnen zo'n grote rol spelen met 56 artikelen op 77 artikelen met
thematischh nieuws. Dat betekent dat het vonnis voor de media aanleiding was om
zeerr uitgebreid aandacht te besteden aan de maatschappelijke reacties die bol stondenn van de verontwaardiging. 'Gorinchem' past perfect in de criteria van een mediahypee door het grote aandeel media generatednieuws, bij de andere nieuwsgolven
enn vooral bij 'Leeuwarden 2' spelen de bronnen een actieve rol. Binnen de categoriee source generated'is onderscheid gemaakt naar actie en reactie; komen sociale actorenn zelf met initiatieven (maatregelen of acties) of gaat het uitsluitend om
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Grafiekk 3-18 Thematisch nieuws
Thematischh nieuws: percentuele verhouding tussen bron- en mediagestuurd nieuws, eerste maand, onderzochtee landelijke dagbladen. In de kolommen staan de absolute aantallen
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Grafiekk 3-19 Brongestuurd nieuws: actie en reactie
Brongestuurdd nieuws: percentuele verhouding tussen actie en reactie, eerste maand, onderzochte landelijke
dagbladen.. In de kolommen staan de absolute aantallen
meningen,, die gepeild worden door de media? Bij alle onderzochte nieuwsgolven
iss bij source generated nieuws het actie nieuws in de minderheid, vooral in de eerstee vier weken in een verhouding van een staar tot drie. Over een langere periode
iss deze twee staat tot drie (zie grafiek 3-19). Het source generated nieuws bestaat dus
voorr het grootste deel uit reactie nieuws, hetgeen betekent dat dit nieuws eerder gedragenn wordt door meningen van bronnen dan door concrete plannen of maatregelenn om de problemen rond zinloos geweld aan te pakken. Concluderend kunnen
wee stellen dat bij twee van de drie nieuwsgolven source generated nieuws groter is
dann media generated nieuws. 'Gorinchem' voldoet het best aan de critetia van een
mediahypee omdat de media hier het thematisch nieuws domineren. Vooral bij
'Leeuwardenn 2' spelen de bronnen een belangrijke rol, een groot deel van het thematischh nieuws bestaat uit reacties van bronnen. Deze actieve rol van de sociale actorenn wordt genuanceerd door het gegeven dat het meest bronnieuws uit reactiess
bestaat,, waarvan het initiatief bij media ligt: de media peilen de meningen. Het
bron-nieuwss bestaat maar voor een klein deel uit verslaggeving over initiatieven in
dee samenleving om het probleem aan te pakken.
Achtergrondd en opinie
Bijj een mediahype zal binnen de categorie media generated nieuws opinie veel groterr zijn dan achtergrond. Aan dat criterium blijken alle onderzochte nieuwsgolven
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tee voldoen, behalve ' G o r i n c h e m , ' Bij 'Leeuwarden 1' is er in de eerste maand evenveell opinie als achtcigiond. Bij 'Leeuwarden 2' en bij ' G o r i n c h e m

verschijnen

tweee tot drie maal zoveel opinie als achtergrondstukken. In absolute aantallen
scoortt opinie het hoogst bij ' G o r i n c h e m , namelijk 62 opiniestukken in twaalf
maanden. .
Daarnaastt zijn er de stukken die maar voor een (klein) deel of zelfs alleen marginaall betrekking hebben op de key events. Deze categorie is een signaal voor de uitwaaieringg van het onderwerp zinloos geweld. 'Tjoelker' kom het meest frequent
aann bod in dit soort artikelen (52 keer), ' G o r i n c h e m ' veel minder (29) en
'Vlaardingen'' slechts veertien keer. Bij de meeste nieuwsgolven is deze categorie
groterr dan het aantal achtergrondverhalen dat volledig over een van de drie incidentenn gaat. De media leggen bij thematisch nieuws de nadruk o p opiniërende
stukken,, in ieder geval wat betreft het aantal stukken. Daarnaast k o m e n er in anderee achtergrondverhalen verwijzingen voor naar (een van) de drie incidenten; bij
'Leeuwarden'' gebeurt dat het meest. De zaak Tjoelker kan blijkbaar worden gekoppeldd aan tal van andere discussies, gebeurtenissen en onderwerpen. Dit een
duidelijkk signaal voor extensivering.
Dee onderzochte dagbladen spelen in de nieuwsgolven een aanjagende rol door veel
werkk te maken van opiniërende artikelen, waardoor de nieuwsstroom groeit. H e t
aantall achtergrondverhalen is aanzienlijk kleiner dan de hoeveelheid opiniestukken.. Het grote aantal achtergrondverhalen waarin alleen wordt verwezen naar de
keykey events is typerend voor een extensiverende mediahype.

Soortenn nieuws tijdens een mediahype
Vooraff is aangegeven hoe de nieuwsstromen er tijdens een mediahype uit zouden
k u n n e nn zien (zie grafiek 3-1 en 5-2). N u alle soorten nieuws in beeld zijn gebracht
perr onderzochte nieuwsgolf k u n n e n we zien of deze verwachting in de praktijk uitkomt.. We focussen hier o p de verschillen in aandacht voor de key event, vergelijkbaree incidenten, mediagestuurd en brongestuurd nieuws. Bij 'Leeuwarden 1' (zie
grafiekk 3-20): is er aanvankelijk veel nieuws over de key event, vervolgens zien we
eenn sterke toename van het aantal meldingen van vergelijkbare incidenten en in
weekk twee zijn er veel artikelen over acties en reactie van b r o n n e n . De hoeveelheid
mediagestuurdd nieuws (opinie- en achtergrondstukken, marginale verwijzingen)
blijftt tamelijk klein, maar neemt sterk toe in week drie. 'Leeuwarden 1' past daarmeee redelijk in het verwachte beeld van een mediahype, alleen brongestuurd
nieuwss heeft in de tweede week een groter aandeel dan verwacht ten opzichte van
mediagestuurdd nieuws. 'Leeuwarden 2' (zie grafiek 3-21) valt vooral o p door de geringee hoeveelheid aandacht voor de key e vent zelf en het grote aantal artikelen waarinn bronnen reageren op het vonnis. O o k hier is brongestuurd nieuws groter dan
mediagestuurdd nieuws. D e totale omvang is aanzienlijk groter dan 'Leeuwarden 1.
' G o r i n c h e m '' (zie grafiek 3-22) past misschien wel het best in het ideaalbeeld van
eenn mediahvpe: de aandacht voor de key event neemt snel af,

mediagestuurd
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Grafiekk 3-20 Soorten nieuws 'Leeuwarden 1 '

Grafiekk 3-21 Soorten nieuws 'Leeuwarden 2'
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Grafiekk 3-22 Soorten nieuws 'Gorinchem'
nieuwss (opinie, achtergrond en marginale verwijzingen) neemt sterk toe en is groterr dan brongestuurd nieuws (actie en reactie bronnen). De nieuwsgolf is in de
tweedee week nog behoorlijk op peil en neemt pas af in de derde en vierde week.
Vergelijkbaree incidenten worden vooral gemeld in week twee. 'Vlaardingen' (zie
grafiekk 3-23) wijkt duidelijk af van de andere nieuwsgolven: het grootste deel van
dee media-aandacht gaat uit naar de key event, slechts een kJein deel naar vergelijkbaree incidenten, media- en brongestuurd nieuws, bovendien neemt de nieuwsgolf
sterkk af in de tweede week. Uit deze vergelijkingen kunnen we concluderen dat
'Gorinchem'' het beste voldoet aan het ideaalbeeld van een mediahype en
'Vlaardingenn het minst, omdat hiet de berichtgeving over de feitelijke gebeurtenissenn overheerst. Bij 'Leeuwarden 2' blijken de bronnen een grote rol te spelen
mett reactie nieuws, terwijl bij 'Leeuwarden 1' de mediahype pas echt op gang komt
inn de tweede week en ook daar spelen de bronnen een belangrijke rol door nieuwswaardigee acties te presenteren.
Cumulatieff effect
Omdatt zich rond zinloos geweld een aantal nieuwsgolven hebben voorgedaan in
1997,, 1998, 1999 en 2000 is het de vraag of er sprake kan zijn van een cumulatief
patroonn waardoor iedere volgende golf weer groter uirvalt dan de vorige? Levert iederr key event telkens meer nieuws op over zinloos geweld:
Iss iedere volgende mediahype over een incident van zinloos geweld telkens groter?
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Grafiekk 3-23 Soorten nieuws 'Vlaardingen'
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Grafiekk 3-24 Aantal artikelen in de eerste maand per key
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Grafiekk 3-25 Berichtgeving zinloos geweld en de key events
Aantall artikelen per key event in de eerste vier weken en het aantal artikelen waarin zinloos geweld voorkon
vann januari 1997 tot en met september 2000
Vierr weken 'Leeuwarden 2' (140) levert inderdaad meer nieuws op dan 'Leeuwardenn 1' (108), en 'Gorinchem' overtreft weer 'Leeuwarden 2' (met 185), maar
'Vlaardingen'' is weer kleiner in omvang (103). Opvallend is wel dat 'Vlaardingen'
inn de eerste vier weken bijna even omvangrijk is als 'Leeuwarden 1.' De zaak 'Tjoelker'' levert over een langere periode het meest nieuws op (460 artikelen in twaalf
maanden),, omdat er zich twee nieuwsgolven voordoen, maar 'Gorinchem' is over
twaalff maanden ook omvangrijk met 338 artikelen. 'Vlaardingen' is weer een stuk
kleinerr met 159 stukken (zie grafiek 3-24). Zoals we al eerder hebben geconstateerdd ten aanzien van de frequentie waarmee het woord zinloos geweld voorkomt
inn de berichtgeving, is er sprake van een stijgende lijn: ieder nieuw key event leven
meerr berichtgeving op waarin de term valt. Bij de laatste nieuwsgolf'Vlaardingen'
inn januari 2000 valt op dat de berichtgeving over het incident zelf veel kleiner is
dann de voorafgaande, maar dat er wel veel meer dan daarvoor geschreven wordt
overr zinloos geweld in het algemeen. De term valt in die maand 84 keer. Grafiek
3-255 geeft een beeld van het aantal artikelen waarin de term zinloos geweld valt en
hett aantal artikelen in de maand van de vier key events. Overigens is niet onderzocht
off het om dezelfde artikelen gaat waarin zowel zinloos geweld als het concrete geweldsincidentt voorkomen. Vermoedelijk is er van een zekere overlap sprake.
Dee conclusie is gerechtvaardigd dat er tussen 1997 en 2000 sprake is geweest van
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eenn cumulatief patroon, de mediahypes rond de incidenten zinloos geweld werden
steedss groter, bij 'Vlaardingen' daarentegen is de berichtgeving over het incident
relatieff gezien kJeiner (absoluut even groot als 'Leeuwarden 1), maar is er meer berichtgevingg over zinloos geweld dan in de jaren daarvoor. De omvang van de
nieuwsgolff biijkt echter nauwelijks van invloed op de omvang van de berichtgeving
inn de maanden erna.

3.2.55 Conclusies kwantitatieve analyse
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Bijj de kwantitatieve inhoudsanalyse stond de vraag centraal of de vier grote
nieuvvsgolvenn rond incidenten van zinloos geweld de typische kenmerken hebben
vann een (extensiverende) mediahype, een nieuwsgolf die tot stand komt, niet als gevolgg van nieuwe feitelijke gebeurtenissen, maar als gevolg van de nieuwsmakende
activiteiten van de media. En die media maken zelf nieuws door meer aandacht te
bestedenn aan vergelijkbare incidenten (en deze in verband te brengen met het oorspronkelijkk incident); door achtergrondverhalen, opiniërende stukken en door
marginalee verwijzingen in tal van andere stukken.
Bovendienn besteden de media veel aandacht aan de reacties vanuit de samenleving.
Bijj een ideale mediahype neemt de golf van nieuws snel toe en vervolgens weer
langzaamm af, waarbij thematisch nieuws gaat domineren in het nieuws.
Dee conclusies van de inhoudsanalyse luiden samengevat:
-- Er is tussen 1997 en 2001 vijfmaal sprake geweest van een nieuwsgolf drie keer
naa een incident van geweld, een keer na een uitspraak van de rechter en een keer
naarr aanleiding van een politiek debat. In de eerste vier gevallen is sprake van een
onafhankelijkk key event.
-- Er is een duidelijk verband tussen de berichtgeving over de incidenten en de golfbewegingg in de berichtgeving over zinloos geweld.
-- Het ging daarbij om mediabrede nieuwsgolven. De landelijke dagbladen verschillenn qua hoeveelheid nieuws, maar vertonen min of meer dezelfde golfbewegingenn in hun berichtgeving over de incidenten en over zinloos geweld. Het
aandeell van ieder dagblad in de totale berichtgeving is uitgezonderd De Telegraaf
ongeveerr even groot.
-- Met betrekking tot thematisch nieuws zijn er verschillen. In de berichtgeving
overr 'Leeuwarden 1' en 'Vlaardingen' overheerst in de eerste vier weken niet het
thematisch,, maar juist incident gerelateerd nieuws. Bij 'Leeuwarden T en
'GorinchenVV is er wel veel meer thematisch dan incident nieuws in alle fasen van
dee berichtgeving. De media hebben dus intensieve nieuwsmakende activiteiten
ontplooidd bij deze twee nieuwsgolven en minder bij de andere twee.
-- Bij alle vier nieuwsgolven zijn er meer meldingen van vergelijkbare incidenten in
dee eerste maand dan in de periode daarvoor en daarna. Bovendien zijn er meer
artikelenn met vergelijkbare incidenten waarin wordt verwezen naar de key event.
-- Binnen thematisch nieuws overheerst tijdens een mediahype media generated

BERICHTGEVINGG OVER ZINLOOS GEWELD KLN MEDIAHYPE?

nieuwss en daarbinnen weer opiniërend nieuws. Bovendien zal er meer reactiedann actienieuws binnen de categorie wune generated nieuws. Hier duiken meer
verschillenn op: bij G o r i n c h e m genereren de media het meest thematisch nieuws,
maarr bij 'Leeuwarden 1' en ' 2 ' , en bij 'Vlaardingen', zijn het de b r o n n e n die
meerr nieuws opleveren. Uitschieter hier is 'Leeuwarden 2 ' met zeer veel brongestuurdd nieuws. Bij source generated nieuws is voornamelijk sprake van reactie in
plaatss van actie.
-- D e toename in het aantal meldingen van vergelijkbare incidenten, en de vele
marginalee verwijzingen vormen een signaal voor extensivering tijdens de media-

hype. .
-- Er is sprake van een cumulatief patroon: de eerste drie nieuwsgolven groeien telkenss in o m v a n g en pas bij de vierde ('Vlaardingen') neemt de hoeveelheid artikelenn af, hoewel deze nieuwsgolf n o g steeds even groot is als de eerste rond
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Tjoelker. .
Inn schema 3-3 staat een overzicht van de tien gehanteerde criteria en de mate waarinn de vier nieuwsgolven aan die criteria voldoen. Er is gewerkt m e t globale scores:
dee nieuwsgolf voldoet wel of niet aan een criterium of maar voor een deel. Scoort
eenn nieuwsgolf positief op een criterium d a n levert dat een punt op, negatief geen
p u n tt en onbeslist een half p u n t . D a t geeft voor iedere nieuwsgolf een totaalscore
o pp een schaal van nul tot tien.
Mediahypee criteria
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Dee criteria en de analvse overziend kunnen we concluderen dat 'CionnchenV in allee opzichten aan de criteria voor een mediahype voldoet. 'Vlaardingen' voldoet
daarr het minst aan, omdat de berichtgeving sterk incident georiënteerd is gebleven.
Bijj 'Ciorinchem' overheerst thematisch nieuws, met daarbinnen weer vooral mediagestuurdd nieuws in plaats van brongestuurd, bovendien scoort opinie binnen
mediagestuurdd weer hoger dan achtergrond. Bij de andere nieuwsgolven is dat
beeldd genuanceerder: bi) 'Leeuwarden 1 overheerst in de eerste maand nog incidentt nieuws, bij 'Leeuwarden 2 brongestuurd nieuws, voornamelijk bestaand uit
reactiess van bronnen op het vonnis. De conclusie is dat bij sommige nieuwsgolven
dee vele reacties van bronnen een expansie van de nieuwsstroom kunnen opleveren.
Hett is echter altijd een door de media bemiddelde rol van de bronnen, want de
hoeveelheidd actie-nieuws is in de berichtgeving relatief klein. De data bevestigen
944

het beeld van telkens nieuwe key eve)its <\\c worden gevolgd door een schokgolf van
nieuws. .

3.33 Mediahypes en de constructie van zinloos geweld
Inleiding g
Inn het eerste deel van dit hoofdstuk hebben we door middel van een kwantitatieve
inhoudsanalysee vastgesteld dat tenminste drie van de vier nieuwsgolven rond zinlooss geweld voor een groor deel, dan wel helemaal voldoen aan de kenmerken van
eenn mediahype. In dit tweede deel zullen we ons meer focussen op de inhoud van
datt nieuws en beschrijven op welke manier de media deze aanjagende rol hebben
kunnenn spelen. O m de eerder geformuleerde vraagstellingen nog even in herinneringg te roepen:
-- H o e verliep de berichtgeving rond 1 joelker (1997), Roza en Schuitmaker (1 999)
enn Van C o t t h e m (2000)? Waaruit blijkt de aanjagende rol van de media?
-- W a a r o m leiden sommige incidenten wel tot mecliahvpes en blijft het bij andere,
vergelijkbaree geweldsincidenten stil?
-- Welke beeldvorming rond zinloos geweld komt in deze berichtgeving naar voren
enn welke rol spelen de mediahvpes daarin:'
-- Hoe verhoudt zich deze probleemconstructie tot de feitelijke gegevens ener geweldd in de samenleving?
-- Is er sprake van een inflatie van het begrip zinloos geweld door het rapporteren
vann allerlei andere geweldsincidenten onder diezelfde paraplu?
-- H e b b e n de media een mobiliserende functie gehad bij de ontwikkeling van de
nieuwee sociale bewering tesien zinloos geweld?
W ee zullen eerst de berichtgeving beschrijven in 199"7 en 1998 toen het begrip zinlooss geweld werd gelanceerd na de dood van Meindert 1 |oelker, vervolgens kijken
wee naar feiten en beeldvorming rond deze vorm van geweld. Daarna vergelijken we
driee gevallen van zinloos geweld, die alledrie hebben geleid tot een stille tocht,
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maarr die maar in een geval, namelijk 'GorinchenT hebben geleid tot een mediahvpe.. I or slot gaan we in op de mobiliserende rol van de media en de ontwikkeling
vann de nieuwe sociale beweging tegen zinloos geweld.

3.3.11 Het startpunt: de zaak Tjoelker
Leeuwarden,, zaterdag 13 september 1997, halt drie in de ochtend.

Meindert

II joelkcrr (30) die met /.ijii vriendin en twee bevriende stellen uit is geweest, loopt
viaa de Nieuwestad in het centrum naar huis. Aan de overkant van de gracht zien
zee een luidruchtig groepje m a n n e n , die een fiets op de weg lijken te gooien. "Moet
datt nou, stelletje klootzakken, doe niet zo asociaal," roept Tjoelker naar de overkant,, waarop een stevige woordenwisseling volgt. De vier m a n n e n rennen daarop
dee voetgangersbrug over ("We pakken ze even," roept een van hen) en bij de confrontatiee die volgt, krijgt Tjoelker als eerste een vuistslag in het gezicht. Hij verdedigtt zich, maar tijdens de korte vechtpartij komt hij ten val en krijgt op de grond
nogg een trap tegen het hoofd, met dodelijk hersenletsel als gevolg. Hij overlijdt enkelee uren later in het ziekenhuis. De vier daders zijn na de vechtpartij even verderopp een café binnengestapt, waar ze een half uur later worden aangehouden. Ze zijn
zichh duidelijk niet bewust van de fatale afloop van h u n vechtpartijtje.
O n d e rr normale omstandigheden zou de naam M e i n d e r t Tjoelker onbekend zijn
geblevenn en zou zijn gewelddadige dood hooguit een bericht o p pagina drie van de
LeeuwarderLeeuwarder

(ïourant

hebben opgeleverd. In plaats daarvan werd Tjoelker binnen

enkelee dagen belangrijk nieuws voor zo ongeveer alle Nederlandse media, met
voorpaginastukken,, c o m m e n t a r e n , achtergronden en live verslaggeving van de herdenkingsbijeenkomstt een week later. Wekenlang zal het zinloze geweld de berichtgevingg beheersen want telkens doen zich weer nieuwe incidenten voor die de
berichtenstroomm voeden. Zinloos geweld lijkt aan de orde van de dag, voor sommigee journalisten reden o m te spreken van een toenemende geweldsspiraal. H e t is
nogg maar de vraag of er wel sprake is van een plotselinge toename van dit soort geweld,, veel aanwijzingen zijn daar niet voor, aannemelijker is dat er na de ruime
aandachtt voor I joelker een zichzelf versterkend nieuwsproces op gang komt dat er
voorr zorgt dat het thema zinloos geweld nog maandenlang op de voorgrond zal
staan. .

Oproepp politiecommissaris
Dee eerste stap in de richting van die media-escalatie wordt de dag na de vechtpartijj gezet door de districtschef

van het politiekorps

Bangma,, die besluit in de Leeuwarder

Midden-Friesland,

Cees

Courant een oproep te doen om o p vrijdag-

avondd om elf uur een m i n u u t stilte in acht te nemen:
"omm iedereen duidelijk te maken dat de Friese samenleving niet gedachtelooss het o p r u k k e n d e zinloze geweld aanvaardt" (Leeuwarder

Courattt,

16

septemberr 1 997).
Hijj wil niet zozeer het geval als wel het verschijnsel zinloos geweld aan de orde stel-
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len.. Achteraf is hij verbaasd over de impact van zijn brier 1 -:
"Ikk had niet gedacht dat er zoveel reactie op zou komen, ik hoopte dat er
inn de lokale samenleving van Leeuwarden iets zou gebeuren, maar dat het
zoo massaal zou worden, zo landelijk en zo langdurig, het is sindsdien echt
eenn thema op de politieke agenda geworden, dat had ik niet durven dromen/ /
DeDe Volkskrant in een terugblik enkele maanden later:
' M a a n d a g o c h t e n dd stond zijn brief in de krant, een kwartier na verschijning
beldee Radio Frvslan, vervolgens hing er een nationale televisiezender aan de
lijnn en de rest is geschiedenis" {de Volkskrant, 3 januari 1998).
DeDe Volkskrant zelf bracht het eerste bericht over I joelker overigens pas op dinsdag
dee zestiende, de dag na de oproep van Rangma. Volgens de politiecommissaris fun9 66

geerde de oproep tot her stille protest op vrijdagavond "als een kanalisatiepunt
waarr iedereen zich op kon richten.

O o k voor de media werd die aangekondigde

gebeurteniss een richtsnoer voor de berichtgeving in die week.
Dee tweede belangrijke stap is de oproep van burgemeester Stekelenburg van Tilburgg om de herdenking ook te laten gelden voor Justus Hertig die de dag na de
brieff van Bangma aan de gevolgen van een steekpartij is overleden die twee weken
daarvoorr bij een vechtpartij op het terras van een café in de binnenstad heeft plaatsgevonden.. H e t samenbrengen van deze twee gevallen versterkt het beeld van een
golff van gewelddadigheden. In de berichtgeving worden deze twee zaken vervolgenss gekoppeld aan vroegere slachtoffers van zinloos geweld, van wie Joes Kloppenburgg de bekendste is.
Dezee Amsterdamse student kwam op 17 augustus 1996 om het leven na een pogingg een dronken vechtersbaas tot de orde te roepen. O p 17 augustus 1997 is in
Amsterdamm nog een m o n u m e n t in neon met de tekst " H E L P " o n t h u l d ter nagedachreniss aan Kloppenburg. Zijn dood en de rechtszaak tegen de dader heeft in
19966 ook nogal wat publiciteit opgeleverd, en ook toen is er een herdenkingsbijeenkomstt geweest, maar lang niet zo massaal als die in Leeuwarden een jaar later.
O o kk andere gevallen uit het recente verleden worden in verband gebracht met het
verschijnsell zinloos geweld: in de berichtgeving duiken de namen op van onder
meerr Marcel Kretzer (Hilversum 1995;, Mark W h i t e (Berkhout 1996), Floris
Sebregtss ( I ilburg 1996). Opvallend is dar de media nier veel bewijsvoering nodig
hebbenn om het beeld van een reeks van incidenten van zinloos geweld te staven. Er
schuiltt bovendien een zekere willekeur in de o p s o m m i n g e n , waarbij bepaalde namenn gaan rondzingen, terwijl andere slachtoffers zelden of nooit worden genoemd,
zoalss Serge Heederik (Heerlen 1996) 1 '. Is bij Kloppenburg en 1 joelker duidelijk
sprakee van tussenbeide komen en bij wijze van sociale controle reageren op geweld
off vernieling, in de berichtgeving vindt echter al snel een verbreding plaats van dezee definitie: ook gevallen waarin helemaal geen sprake is van tussenbeide komen
wordenn gerangschikt onder zinloos geweld. Het is opvallend dat uitgerekend het
gevall Hertig dat mede aanleiding was voor de massale verontwaardiging niet valt
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onderr zinloos geweld in de oorspronkelijke betekenis. Enkele maanden later verklaartt een Tilburgse p o h t i e c o m m a n d a n t in een uitzending van Peter R. de Vries
weinigg overeenkomsten te zien tussen Hertig en Tjoelker, o m d a t Hertig gewoon
meee ging vechten met zijn vriend die slaags was geraakt met een andere cafébezoeker.. In de berichtgeving in de m a a n d e n na Tjoelker zullen ook andere uit de hand
gelopenn caféruzies met dodelijke afloop o n d e r de noemer zinloos geweld gemeld
woiden. .

Mediaa dynamiek
N aa de brief van Bangma en de reactie van Stekelenburg komt de mediadynamiek
verderr op gang: de rest van de week kan toegewerkt worden naar de massale herdenkingsbijeenkomstt van aanstaande vrijdag met achtergronden, interviews, terugblikkenn en commentaren.

D e naam Meindert Tjoelker wordt inmiddels
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landelijkk bekend en persoonlijke details kleuren het beeld verder in: Tjoelker (landb o u w k u n d i gg ingenieur, "geen vechtersbaas, maar een vriendelijke man die zijn
burgerplichtt deed," NRC Handelsblad,

16 september 1997) zal begraven worden

opp de zaterdag waarop hij zou gaan trouwen met Jennifer, zijn vriendin. D e fatale
avondd uit blijkt zijn vrijgezellenavond te zijn geweest. In de loop van de week markeertt een almaar groeiende bloemenzee de plek waar Tjoelker werd gedood. D e
vergelijkingg met het eerbetoon aan Prinses Diana twee weken daarvoor dringt zich
onwillekeurigg op. O p de herdenkingsavond zelf doen verschillende nieuwsprog r a m m a ' ss //^f verslag van de woorden van burgemeester Apotheker en de massale
o p k o m s tt in Leeuwarden. H e t is duidelijk dat de oproep van Bangma en de groeiendee media-aandacht voor zinloos geweld veel respons krijgt, niet alleen in
Leeuwardenn maar ook in andere steden, waar ook een m i n u u t stilte in acht wordt
genomen.. Wiebe Pennewaard 1 ' van de Leeuwarder

Courant.

"Hett is een gaal voorbeeld van een hype. Iets ontstaat vrij incidenteel en dat
blijktt dan zo geweldig aan te slaan, kennelijk had Bangma een gevoelige
snaarr geraakt. Normaal zou het een tweekolommer op de binnenpagina zijn
geweest.' 1 1
Vrijwell zonder uitzondering brengen de media o p de maandag daarna op de voorpaginaa s overzichten van allerlei geweldsincidenten van het afgelopen weekend uit
z o nn beetje heel Nederland. "Geweld gaat gewoon door in rustig weekend {de
Volkskrant,Volkskrant,

22 september 1997). "Geweld luwt maar even {De Telegraaf

temberr 1997). Het melden van al deze reguliere incidenten die normaal gesproken
niett verder komen dan de regionale kranten of nieuwsbladen versterken de beeldvormingg dat er plots sprake is van een geweldspiraal. O o k in de artikelen zeil duikenn vaak omschrijvingen op die dat bevestigen. Lr is vaak sprake van " t o e n e m e n d "
off van "oprukkend geweld', zowel in De Telegraaf als in de Volkskrant. Twee wekenn na de dood van 7 joelker volgen twee Vo/^j^raHf-verslaggevers een nacht lang
dee Zwolse politie: "In Zwolle neemt het straatgeweld nog steeds toe {de

Volkskrant,

299 september 1 997). Aan de andere kant nuanceert deze laatste krant dat beeld ook

22 sep-
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weerr in het stuk met de kop "Straatgeweld in statistiek moeilijk terug te vinden (de
\'olkskrant,\'olkskrant,

20 september 1 99"").

Dee berichtgeving over het fenomeen zinloos geweld loopt vervolgens nog weken, /o
niett maanden door. Eind september ' 9 ^ overlijdt bij een ontgroening in Groningen
eenn student aan de gevolgen van het drinken van een liter jenever en ook die gebeurteniss haalt een krant (Utrechts Nieuwsblad,

22 september 1997) onder de noe-

merr van zinloos geweld. Kr ontstaat een discussie over de aanpak van het probleem,
politiekee partijen vliegen elkaar in de haren over de politiesterkte en komen er initiatievenn tot stand die veel publiciteit krijgen, zoals de oprichting van de Landelijke
Stichtingg Tegen Zinloos Geweld met het Lieveheersbeestje als symbool. De presentatiee van de stichting vind plaats op de landelijke

Dag tegen Geweld' in

Utrecht,, die dat jaar voor de tweede keer wordt georganiseerd op initiatief van
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slachtoffers van geweld en hulpverleners. In de berichtgeving wordt zinloos geweld
inn verband gebracht met kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik
vann kinderen.
Kardinaall Simonis gaat nog een stap verder door zinloos geweld te koppelen aan
euthanasiee en abortus, hetgeen hem op felle reacties k o m t te staan, onder meer van
ministerr Lis Borst (die zijn uitspraken 'ontoelaatbaar en onbegrijpelijk

acht).

Hett is duidelijk dat de berichtenstroom niet meer wordt gevoed door nieuwe, incidenten,, die passen binnen de oorspronkelijke definitie van zinloos geweld waarbijj het slachtoffer tussenbeide k o m t of ingrijpt. De media hanteren een bredere
definitiee en rangschikken ook vecht- en steekpartijen zonder duidelijke aanleiding
o n d e rr ''zinloos geweld, dat als een kwade geest door Nederland waart.'
Volkskrant'Volkskrant'
Schaijkenaarr

de

(17 november 1997): "Ruzie om sigaretten, het is toch belach

(19) neergestoken

na woordenwisseling met groepje

"Uitbarstingenn zinloos geweld," schrijft het Brabants

jongeren."

Dagblad over enkele kleine

incidentenn van geweldpleging die weinig met l 1 joelker te maken hebben. O o k het
publiekk reageert op dezelfde manier: een dodelijk slachtoffer bij een steekpartij
zonderr noemenswaardige aanleiding in Schiedam leidt tot een wake en een bloemenzee.. Bovendien is er aandacht voor de ervaringen van slachtoffers van zinloos
geweldd en het reconstrueren van vergelijkbare gebeurtenissen uit het verleden. O p
100 januari 1998, een paar dagen na de vonnissen in de zaak Tjoelker staat de
Volkskrant,Volkskrant,

uitvoerig stil bij een vergelijkbare zaak, namelijk die van de vijf

rigee Pieter fan Roorda die op 1 1 juni 1994 overleed na zonder enige aanleiding in
eenn café met karateslagen te zijn toegetakeld.

Kustgeweldd en zinloos geweld
Opvallendd zijn de overeenkomsten tussen deze zinloos geweld publiciteitsgolf en
dee maanden durende ophef in 1 984 over het zogenaamde kustgeweld, die door criminoloogg H e r m a n franke uitvoerig werd geanalyseerd (franke 1986). O o k dan
k o m tt er naar aanleiding van één vechtpartij met dodelijke afloop (in Lgmond aan
Zee)) een zelfde dynamiek op gang. Hoewel er in vergelijking met de jaren ervoor
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helemaall niet méér wordt gevochten of mishandeld - eerder minder- vormt deze
vechtpartijj in E g m o n d aan Zee het startsein voor een golf van publiciteit over dit
soortt geweld. Brachten verschillende kranten deze geweldpleging aanvankelijk nog
alss een losstaand incident, al vrij snel wordt melding gemaakt van "meer vechtpartijen'' {NRC Handelsblad)

en citeert Algemeen Dagblad een woordvoerder van de

rijkspolitiee in Alkmaar die de dodelijke vechtpartij typeerde als: "een triest dieptep u n tt van een lange reeks gewelddadigheden rond de cafe's in E g m o n d aan Zee."
Vervolgenss beginnen ook andere kranten ook aandacht te besteden aan de "lange
reekss vechtpartijen" en het "dramatisch dieptepunt in golf van kroeggeweld." W a n neerr zich in het weekend erna twee vechtpartijen voordoen in twee nabijgelegen
Noord-Hollandsee plaatsjes wordt het fenomeen kustgeweld geboren, zoals blijkt uit
koppenn als: "Geweldsgolf langs de kust van N o o r d - H o l l a n d , " of: "Kustgeweld."
Wanneerr korte tijd later zelfs het NOS JournaalVeel

aandacht besteedt aan de "golf

vann geweld," is het verschijnsel definitief gevestigd.
O o kk hier speelt een officiële bron een belangrijke rol bij de labelingen

de definië-

ringg van het nieuwe verschijnsel. Wanneer zich een week later elders aan de kust
nogg eens twee vechtpartijen voordoen kan het beeld van een golf van geweld wordenn bevestigd. N e t als bij Tjoelker wordt op basis van enkele incidenten een verschijnsell gedefinieerd dat vervolgens door de verbreding van de oorspronkelijke
definitiee telkens weer met nieuwe (andersoortige) incidenten gevoed kan worden.
Bovendienn zijn er de (voorspelbare) reacties van belangengroepen, organisaties en
overheden.. Kustgeweld werd vooral aangegrepen o m te pleiten voor meer politie,
Tjoelkerr leverde ook een discussie op over meer blauw o p straat en het n u t van een
zerozero tolerance beleid. Dit zorgt voor een publicitair sneeuwbaleffect van reacties o p
reacties.. O o k de verontwaardigde commentaren destijds o p de lage straffen voor de
daderss van E g m o n d aan Zee vertonen overeenkomsten met de felle reacties op het
vonniss van de rechter in de zaak Tjoelker. N a een m a a n d e n d u r e n d e mediahype
moetenn de vonnissen welhaast tegenvallen.
D ee twee hoofdverdachten in de zaak Tjoelker worden o p 6 januari 1998 veroordeeldd tot een gevangenisstraf van 16 maanden wegens openlijke geweldpleging, een
derdee verdachte krijgt een werkstraf van 240 uur en zes m a a n d e n voorwaardelijk.
Eenn vierde verdachte is al eerder ontslagen van vervolging. D e rechtbank wijst er
inn het vonnis o p dat gelijke gevallen gelijk besttaft moeten worden en dat "de publiekee verontwaardiging en commotie daarop geen invloed mogen hebben." D e
vonnissenn leiden tot verontwaardigde commentaren en beschouwingen over de te
laagg geachte straffen en de strafrechtelijke (on-) mogelijkheden o m groepsgeweld
tee vervolgen. D e familie van Tjoelker roept na het vonnis op tot twee minuten stiltee uit protest tegen de uitspraak van de rechter. De zaak Tjoelker zal in het nieuws
blijvenn o m d a t het O M in hogere beroep gaat en o m d a t de familie via rechtszaken
eenn vervolging van de vierde dader probeert af te dwingen. D a t lukt, maar najaar
19988 wordt deze verdachte vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.
Inn het voorjaar van 1998 vermindert de mediabelangstelling voor zinloos geweld,
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dee meeste geweldsincidenten die zich voordoen krijgen weer de reguliere journalistiekee behandeling, d.w.z. halen de krant als afzonderlijke gevallen. Toch is er iets
veranderd,, een schietpartij in een discotheek in Tiel begin mei, waarbij een omstanderr wordt gedood door een verdwaalde kogel, is voor een leraar van een middelbaree school aanleiding tot het organiseren tot een protestbijeenkomst en (weer)
eenn bloemenzee voor de disco met kransen waarop sprake is van zinloos geweld.
Dann neemt de media-aandacht voor zinloos geweld weer toe, met name de commerciëlee televisiezenders doen uitgebreid verslag van dit soort initiatieven en gebeurtenissen.. Als zich eind mei weer drie incidenten voordoen van mishandeling
zonderr aanleiding zorgt dat voor een korte opleving van het thema in de media, de
VolkskrantVolkskrant besteedt op 26 mei bijna een hele pagina aan achtergronden en
views. .
"De dood van Meindert Tjoelker en Joes Kloppenburg maakte 1997 tot het

jaarr van het redeloze geweld. Tienduizenden Nederlanders ageerden tegen
dee onveiligheid op straat. Vorige week zijn opnieuw mensen zomaar mishandeld.. Moeten we daarmee leren leven, of er iets tegen doen?"
Enn ook als in juli een Amsterdamse fietsenhandelaar wordt doodgestoken door een
ongeduldigee klant laait de verontwaardiging even op, maar zet de escalatie niet
door.. De (schokkende) gebeurtenis alleen is duidelijk niet voldoende. De belangstellingg van de media gaat in dit stadium vooral uit naar de politieke beleidsdiscussiess en lokale initiatieven, zoals het invoeren van zero tolerance in bijvoorbeeld
Leeuwarden,, waarbij iedere overtreding, hoe klein ook, moet worden aangepakt.
Inn reactie op de maatschappelijke verontrusting stelt het kabinet de nota Geweld op
straatstraat op, waarin openbare discussies werden aangekondigd, het zogenaamd
'Twaalfstedendebatt geweld op straat.' Op de slotbijeenkomst, in Leeuwarden een
jaarr na de dood van Tjoelker, die kan rekenen op veel media-aandacht, lanceert
premierr Kok het idee om getuigen en slachtoffers van geweld de mogelijkheid te
gevenn om anoniem aangifte te doen. Enkele maanden later volgt een nieuwe mediahypee rond zinloos geweld als in januari 1999 twee meisjes om het leven komen
eenn derde zwaargewond raakt als een man lukraak kogels afvuurt op de gesloten
deurr van muziekcafé Bacchus in Gorinchem.
Voorr we toekomen aan een inhoudelijke analyse van de latere nieuwsgolven rond
zinlooss geweld, gaan we eerst in op de sociale constructie van zinloos geweld. Hoe
ziett de beeldvorming rond zinloos geweld er tussen 1997 en 2000 uit en hoe verhoudtt zich die tot de feitelijke gegevens over geweld op straat tussen onbekenden?
Iss er inderdaad sprake van een nieuw criminaliteitsprobleem of is alleen de perceptiee en de veroordeling van dit soort geweldsincidenten is veranderd?

3.3.22 Zinloos geweld: feiten en beeldvorming
Tott voorjaar 1996 heeft de term zinloos geweld geen specifieke betekenis. In de berichtgevingg wordt zinloos geweld vooral in verband gebracht met oorlogen, opstandenn en conflicten met bijbehorende slachtpartijen. Ook in discussies over
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relevisiegeweldd duikt regelmatig de term zinloos geweld op. Er vinden uiteraard
well allerlei gevallen van willekeurig geweld''1 plaats die iater onder de noemer zinlooss geweld zouden zijn geplaatst, maar die nu nog worden behandeld als afzonderlijkee incidenten.
Dee eerste keer dat zinloos geweld wordt gebruikt in de latere betekenis van willekeurigg straatgeweld is in het geval van Marcel Kretzer in Hilversum in 1995.
"Hilversumm eert slachtoffer bruut geweld. De 25-jarige kunstenaar Marcel
Kretzerr werd vorige week op straat zwaar gewond aangetroffen. Hij was na
eenn avondje stappen door onbekenden dusdanig in elkaar geslagen dat hij
eenn dag later aan zijn verwondingen overleed. Zijn vrienden van het kunstenaarscollectieff Lupus Ludens organiseerden zaterdag een groots opgezette,
drukbezochtee koffietafel. Als eerbetoon aan Marcel en om mensen bewust
tee maken van zinloos geweld." (Het Parool, 16 oktober 1995).
Ookk KRO's Brandpuntbesteedt ruim aandacht aan dit slachtoffer van straatgeweld.
Bijj een rechtszaak in 1 996 tegen een groep mannen die in Amsterdamm voor het oog
vann de camera van AT5 een inwoner uit Hulst hadden gemolesteerd gebruikt de
officierr van Justitie ook de kwalificatie "buitenproportioneel, zinloos geweld (Het
Parool,Parool, 17 juli 1996). Toch heeft de term op dat moment nog geen specifieke betekenis,, het gaat nog steeds om het veroordelen van incidenten, niet om het beschrijvenn van een nieuw sociaal probleem. Dat gaat geleidelijk veranderen na de
gewelddadigee dood van Joes Kloppenburg in de Amsterdamse Voetboogsteeg op
177 augustus 1996. De lokale en later ook de landelijke media besteden ruim aandachtt aan deze gebeurtenis en aan de herdenkingsdienst enige dagen later, waar de
moederr van het slachtoffer een toespraak houdt:
"Enn zo opeens, mijn liefste, die vreselijke nacht verpletterde onze droom,
diepp in mijn hart verwond, omdat zinloos geweld jouw hulpvaardigheid en
mensenliefdee niet verstond."
Ookk burgemeester Patijn zegt in zijn toespraak dat hij moet vaststellen "dat zinloos
geweldd steeds vaker voorkomt." Opvallend is de meelevende, geschokte toon van
dee berichtgeving in bijvoorbeeld Het Parool blijkens woorden als "moord", "drama",, "slachtpartij" en "hartverscheurende taferelen." Er worden inmiddels bloemenn gelegd bij de plek des onheils en er is al meteen sprake van het oprichten van
eenn gedenkteken.
Eenn jaar later wordt in de Voetboogsteeg een monument in neon onthuld met de
tekstt 'HELP.' De rechtszaak tegen de dader levert eind 1996 veel vervolgpubliciteitt op over dit soort geweld:
"Geweldd jongeren op straat wordt grover. Onderzoek is er niet naar gedaan
maarr 'zinloos' geweld van jongeren ziet de Amsterdamse strafrechter B. de
Poorter,, die tot begin dit jaar kinderrechter was, ook relatief stijgen.
'Passantenn worden bewusteloos getrapt, al valt er niets te stelen." (NRC
Handelsblad,Handelsblad, 28 september 1996).
Dee vader van Kloppenburg geeft regelmatig interviews en zal zich later gaan ma-
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nifesterenn als een woordvoerder van de beweging tegen zinloos geweld. Belangrijk
bijj de zaak Kloppenburg is niet alleen het gebruik van de term zinloos geweld,
maarr vooral ook de specifieke duiding van de gebeurtenis: Joes Kloppenburg kwam
tussenbeidee toen onschuldige voorbijgangers werden mishandeld door een paar
dronkenn m a n n e n . Het was dus geen 'gewone vechtpartij or caféruzie met een of
anderee aanleiding, hoe triviaal ook. D a t aspect van ingrijpen en vervolgens zelf
slachtofferr worden, heeft een grote rol gespeeld bij de uitgebreide publiciteit over
dezee zaak. Het zou immers iedereen k u n n e n overkomen die o p k o m t voor anderen
diee lastig worden gevallen, het geweld is volstrekt willekeurig en daarmee angstaanjagend.. De zaak Kloppenburg bood tal van identificatiemogelijkheden waar de
mediaa op door konden gaan, ook maanden later nog. Algemeen Dagblad (8 februarii 1997):
1022

" Z o veilig en toch zo kwetsbaar, zinloos geweld kan iedereen op elk momentt overkomen." [...] "Geweld is van alle tijden en overal, maar het gemakk waarmee mensen elkaar tegenwoordig naar het leven staan maakt dat
eenn mensenleven nauwelijks nog telt. De opmars van het onbeheersbare geweld.'' [...] "Het verhaal" (Kloppenburg - 1'V) schokte de natie, hen verhaall zó gruwelijk dat het verdient gekoesterd te worden, uit te groeien tor
eenn klassieke geschiedenis over zinloos geweld.
Alss enige tijd later Ajax-fan Picornie na een massale vechtpartij bij Beverwijk tussenn Ajax en Fevenoord supporters dood achterblijft, duikt de term zinloos geweld
ookk weer op in de k r a n t e n k o l o m m e n , ook al gaat het hier om totaal andere gewelddadighedenn als in Amsterdam. "Justitie eist cel en tbs voor zinloos geweld."
Schrijftt Algemeen Dagblad op 13 september 1997 bij het hoger beroep tegen de daderr die Kloppenburg ombracht. Kn dat is precies op de dag waarop M e m d e r t
II joelker in Leeuwarden om het leven k o m t bij een vechtpartij die op het eerste gezichtt veel overeenkomsten vertoont met de zaak Kloppenburg. O p dat m o m e n t is
err al duidelijk een basis gelegd voor het bewustwordingsproces waarin zinloos geweldd als ernstig criminaliteitsprobleem kan worden gedefinieerd. Zinloos geweld is
dann nog geen algemeen aanvaard begrip, maar dat verandert snel door de nieuwsgolff in september 1997 na de gewelddadige d o o d van I joelker. Zinloos geweld
groeitt uit tot een algemeen aanvaarde term voor een nieuw maatschappelijk probleemm met I joelker als nationaal icoon.
Hett is echter de vraag of het ook daadwerkelijk om een nieuw criminaliteitsprobleemm gaat of dat alleen de perceptie en de beoordeling van dit soort geweldsincidentenn is veranderd. Hoe ziet de beeldvorming rond zinloos geweld er tussen 1997
enn 2 0 0 0 uit en hoe verhoudt zich die tot de feitelijke gegevens over geweld op
straatt tussen onbekenden'".

Feitelijkee gegevens over geweld
Zinlooss geweld maakt snel carrière m het publieke debat, maar al meteen wordt
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duidelijkk dat er nauwelijks feitelijke gegevens zijn over aard en omvang van dit
soortt geweld. Bovendien blijkt zinloos geweld hij nader inzien moeilijk te definiëren,, dat blijkt al snel als de regering in 1998 advies inwint bij de Raad voor
Maatschappelijkee Ontwikkeling. De K M O (1998) stelt dat het geweld in het publiekee d o m e i n weliswaar verontrustend is, maar dat er over de relatieve o m v a n g feitelijkk niets bekend is.
"Lcnn gedegen analyse van het probleem ontbreekt." [...] De term 'zinloos'
geweldd is inhoudsloos. Betrouwbare cijfers over toename ontbreken. F.n
nogg voordat er duidelijkheid is over de maatschappelijke context, roepen
kamerledenn en bewindslieden om gelegenheidswetgeving zoals het opvoerenn van a n o n i e m e getuigen en strengere straffen" {NRC Handelsblad,

3 de-

cemberr 1998).
Inn de jaren daarna vinden verschillende onderzoeken plaats naar zinloos geweld, al
zall die term dan als wetenschappelijk onbruikbaar terzijde worden geschoven. In
eenn van de eerste publicaties van het ministerie van Justitie (het W O D C rapport
ZinloosZinloos geiveld, Momentopname,

april 1999) w o r d t zinloos geweld wel nog als uit-

gangspuntt gekozen en als volgt omschreven:
"Inn het algemeen wordt onder zinloos geweld verstaan: een spontane vorm
vann fysiek geweld (of dreiging) waarbij het opzettelijk verwonden of doden
vann iemand centraal staat (expressief geweld). H e t geweld kenmerkt zich
doorr zijn incidentele aard, en ook door de willekeurige wijze waarop de daderr het slachtoffer kiest. O n d e t deze algemene definitie van zinloos geweld
k u n n e nn verschillende vormen voorkomen: uitgaansgeweld, verkeersgeweld,
geweldd tegen overheidsfunctionarissen en overige vormen (zoals geweld op
straatt enzovoort)."
Inn deze brede omschrijving gaat het bij zinloos geweld al o m veel meer dan alleen
geweldd als gevolg van het vervullen van de burgerplicht: het o p k o m e n voor anderee slachtoffers (Kloppenburg) of het corrigeren van a n d e r m a n s gedrag (Tjoelker).
Inn 1999 k o m t er wel specifiek onderzoek beschikbaar over zinloos geweld, maar de
onderzoekerss blijken de term zinloos geweld meteen overboord te hebben gegooid,
o m d a tt het beantwoorden van de vraag wanneer geweld zinloos is niet mogelijk is
(Beke,, D e H a a n & Terlouw, 1999). Dit deelonderzoek. Geweld; gemeld en geteld,
betreftt de eerste fase van een veel uitgebreider onderzoek in de politieregio's
R o t t e r d a m - R i j n m o n dd en IJsselland. De onderzoekers concentreren zich dan ook
opp geweld op straat, gedefinieerd als:
"fysiekk geweld tegen personen gericht en uitgeoefend 'buiten' op de openbaree weg." H e t beperkt zich tot geweld tussen o n b e k e n d e n . " H e t blijkt dat
err in ongeveer eenderde van alle geweldsincidenten sprake is van dergelijk
fysiekk geweld, waarbij de dader en het slachtoffer o n b e k e n d e n van elkaar
zijn.. O m g e r e k e n d naar een landelijk beeld zijn er ongeveer 20.000 tot
2 5 . 0 0 00 van dit soort confrontaties per jaar."
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Buitenproportioneell geweld nooit zonder aanleiding
Dee meest opvallend conclusie is dat geweld zonder aanleiding nagenoeg niet voor
komt.. "Volgens de onderzoekers liggen (kleine) irritaties or spontane conflicten ten
grondslagg aan deze confrontaties." Aldus een persbericht van het Ministerie van
Justitiee (8 december 1999) Bovendien doen de meeste incidenten zich voor in
woonwijkenn (35 procent) en in het verkeer (24 procent) en een veel mindere matee in de uitgaansgebieden (19 procent). Bij de meeste incidenten gaat het bovendienn om jongeren, bijna tweederde is jonger dan 25 jaar. In tweederde van de
gevallenn leidt het geweld tot licht fysiek letsel, maar in een op de vijf gevallen moestenn slachtoffers zich laten behandelen. H e t meest voorkomende geval is een situatiee met één dader en één slachtoffer (die nog niet in aanraking zijn geweest met
dee politie), waarbij sprake is van licht fysiek geweld, een paar klappen over en weer.
1044

In zeven procent van de gevallen is volgens de onderzoekers sprake van disproportioneell geweld, dat niet in verhouding staat ror de aanleiding en de krachtsverhoudingenn russen dader en slachtoffer. Vooral bij geweld in uitgaanscentra was sprake
vann veel buitenproportioneel geweld. Dat is misschien een reden waarom in de
beeldvormingg zinloos geweld zich vooral voordoet in het uitgaansleven, terwijl de
meestee incidenten zich voor blijken te doen in woonwijken en in het verkeer.
Uitt het onderzoek blijkt dat vechtpartijen met dodelijke afloop zoals bij I joelker
torr de uitzonderingen behoren. Hoewel er vaak over ' m o o r d ' gesproken wordt in
dee berichtgeving over zinloos geweld gaat het volgens de onderzoekers eerder o m
uitt de hand gelopen situaties. Willem de Haan noemt in Vrij Nederland
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septemberr 1999 de dood van Meindert Tjoelker:
"eenn noodlottig ongeluk dat het gevolg is van riskant gedrag in het sociaal
verkeer.. M a n n e n die met elkaar uitgaan en die veel drinken o p een manier
diee voor mannen gebruikelijk is. Ze krijgen ruzie en willen niet afgaan tegenoverr de anderen." [...] Ik blijf liever nuchter dan dat ik de daders demoniseer."" [...] W e willen het niet begrijpen, want we willen het niet
goedpraten.. Er gaat meestal een confrontatie vooraf aan de vechtpartij, de
daderr kan de volgende keer slachtoffer zijn. Het zijn wisselende rollen.

Mythevormingg rond slachtoffer
Dezee benadering wordt ondersteund door de feiten rond de dood van Meindert
Tjoelker.. Werd in de eerste berichten nog gesproken over 'een vechtpartij , na de
oproepp voor de stille tocht ontstond in de media al snel de beeldvorming dat
Tjoelkerr 'door vier mannen is doodgeschopt toen hij vandalen tot de orde riep.
Voorall de lire uitgezonden toespraak van burgemeester Apotheker benadrukte dat
beeld: :
" O pp deze plaats werd Meindert 'Tjoelker als gevolg van nodeloos en redelooss geweld door vier jonge m a n n e n geslagen en geschopt. Doodgeschopt.
::

...]...]

Hij sprak hen aan op hun gedrag, omdat /ij fietsen vernielden. Hij

waagdee her om iets te zeggen en heeft dat met de dood moeten bekopen.
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O pp dat m o m e n t waren de feiten rond de vechtpartij echter nog lang niet allemaal
duidelijk.. Het zwart-wit beeld van de 'gewelddadige m o o r d ' blijft nog lange tijd de
berichtgevingg beheersen.
Volgenss Leeuwarder
eenn complot

om

JournalistJournalist

Courant journalist Wiebe Pennewaard leek "het wel
M e i n d e r t Tjoelket

heilig te h o u d e n . "

Volgens

De

(26 februari 1999) bleef "de mythe dat M e i n d e r t Tjoelker van-

dalenn berispte en werd doodgeschopt hardnekkig in de media rondspoken,
terwijll die in de rechtszaal allang (was) ontkracht."
Hett d u u r t lang eer de nuances aan bod k o m e n in de media. De Leeuwarder

Cou-

rantrant belichtte ook de kant van de daders, maar dat verhaal werd niet door de anderee media overgenomen.
Hetzelfdee gold voor een interview van Nova met de moeder en de vriendin van de
verdachte.. Pas in de loop van 1998 k o m e n er meer publicaties die de beeldvorming
rondd de vechtpartij bijstellen. Wiebe Pennewaard van de Leeuwarder Courant'm
Journalist: Journalist:

De

"Hett beeld van de onschuldige Tjoelker is pas laat en maar ten dele omgebogenn naar 'een s t o m m e vechtpartij waarbij Tjoelker toevallig het slachtofferr is geworden."'
Uitt de feiten die bij de rechtszaak ter tafel zijn gekomen, is gebleken dat een van
dee verdachten door zijn vrienden werd uitgedaagd om over een geparkeerde fiets te
springen,, maar met zijn voet bleef haken en ten val kwam. T o e n hij door zijn
vriendenn werd uitgelachen smeet hij de fiets op het wegdek. Tjoelker (in het gezelschapp van zijn vriendin en vijf anderen) riep vanaf de overkant: " M o e t dat nou,
stelletjee klootzakken, doe niet zo asociaal." En in de woordenwisseling die volgt:
"Moett je hier komen, sla ik je voor je bek, kom maar op, klojo, dikke hufter." De
vriendinn van Tjoelker probeerde hem meerdere malen te kalmeren, maar hij ging
doorr met roepen tegen de groep die zich daardoor uitgedaagd voelden. De vier stakenn het bruggetje over en Tjoelker krijgt een harde vuistslag in het gezicht. Hij verdedigtt zich en slaat de man die h e m in het gezicht heeft geslagen. Vervolgens wordt
err over en weer geslagen, Tjoelker komt ten val, krijgt nog een trap en blijft gewond
opp de grond liggen. De vier gaan wat eten in een shoarmazaak, waar ze enige tijd laterr worden gearresteerd. Zowel Tjoelker als drie van de vier daders hebben zwaar gedronkenn die avond.

Demoniserenn daders
Hett demoniseren van de daders in dit soort gevallen is een bekend verschijnsel.
O o kk bij de 'golf van kustgeweld' in 1984 werden de daders van de fatale vechtpartijj in de media neergezet als moordenaars. De aanleiding vormde een vechtpartij in
Egmondd aan Zee die enige gelijkenis vertoont met die in Leeuwarden dertien jaar
later.. Slecht weer, veel jongeren in vakantiecentra, veel drank en veel verveling, in
diee context raken twee vrienden, Keesman en Spies, betrokken bij een vechtpartij.
Eenn jongen die kort daarvoor een plastic strip van een gevel heeft gesloopt bij een
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vechtpartijtjee zwaait ermee dreigend naar tweetal. De twee vrienden gaan er nier
opp in en lopen weg, maar de man met de plastic strip k o m t even later weer opdagenn en roept tegen Keesman: "Moet je in elkaar?" Hij antwoordt: "Je lijkt wel Sinterklaass met die staf. Doe een beetje rustig aan, man. Doe niet zo mans.
Volgenss criminoloog H e r m a n Franke (franke 1996) die onderzoek deed naar dezee geweldsgolf in de media, liepen de meningen tijdens her latere strafproces uiteenn over wat er daarna gebeurde en wie de eerste klap uitdeelde. Vast staat wel dat
toeschouwerss tussenbeide komen en dat Keesman wegvlucht in de richtingvan het
strandd waarbij hij nog door vijf jongens word achtervolgd. Enige tijd later vinden
zijj hem bewusteloos op het strand. In de loop van de nacht overlijdt hij in het ziekenhuis.. Later zal blijken dat het slachtoffer een gebroken neus had, waardoor veel
bloedd in zijn luchtwegen terecht was gekomen. Door het rennen is hij buiten adem
1066

geraakt en uiteindelijk gestikt in zijn eigen bloed. Net als bij 1 joelker ontstaat ook
hierr de beeldvorming dat:
" H e tt slachtoffer nietsvermoedend plotseling zou zijn doodgeslagen en - getrapt.. 1 loewel ook tijdens de rechtszitting vast kwam te staan dat het slachtofferr tijdens zijn vlucht naar het strand alleen nog van één persoon
stompenn tegen het lichaam had gekregen, wisten kranten al veel eerder te
meldenn dat hij liggend langs de vloedlijn net zo lang was getrapt tot de
d o o dd erop volgde" (Franke 1996).
Inn latere berichtgeving is sprake van "de strandmoord." Kenmerkend voor de
beeldvormingg rond dit geweld is de volstrekt willekeur (het kan iedere achteloze
badgastt in de zomer overkomen) en de nietsontziende gewelddadigheid van de daders.. Franke:
" H e tt geweld kon zich herhalen, het geweld was harder dan vroeger, de daderss waren dronken beesten en de vriendelijke slachtoffers kwamen toevalligg voorbij" (Franke 1996).
Krachtigee concepten als 'kustgeweld' of zinloos geweld kunnen de feiten rond de
geweldsdelictenn sterk gaan overwoekeren. Van Ciinneken verwijst voor een verklaringg naar het psychologische proces van serial distortion dat zich ook bij geruchtenvormingg voordoet:
" D o o rr middel van leveling, sharpening and assimilation

(vrij vertaald: van

gladstrijken,, aanscherpen en inpassen)" ontstaat er een "typerend, stereotyperendd of zelfs archetvpisch verhaal - een ocrverhaal dat resoneert met onzee diepste angsten en verlangens" (Van Ciinneken, 1999: 90).
Inn de berichtgeving bestaat dan ook de neiging o m allerlei incidenten van geweld
aann te passen aan het algemene concept, waardoor de echtheid van het brede verschijnsell weer wordt bevestigd.

Randomm violence
Inn dit opzicht zijn er ook overeenkomsten met het verschijnsel random

violence

waaroverr in de Verenigde Staten midden jaren negentig grote verontrusting ont-
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stond.. O o k random violence \s een verzamelbegrip waar allerlei vormen van peweld
onderr vallen die op her eerste gezichr geen enkele logica bezitten, maar iedereen
slachtofferr van zou k u n n e n worden.
"Concernn about random, senseless violence has become a central theme in
contemporaryy culture. In addition to gang initiation rices, we worry about seriall murders, carjackings, freeway shootings, sexual predators, wilding, hate
crimes,, kids with guns, stalking in schools, and other unpredictable threats"
(Best,, 1999: 2).
D ee intensieve mediaberichtgeving rond opvallende, gewelddadige incidenten zorgt
volgenss Rest voor een angstaanjagende beeldvorming.
"" 1 he message seems to be that 'random violence' is everywhere and you are
noo longer safe - not in your suburban home, c o m m u t e r or train, or automobilee - and the police and the courts cannot or will not help you. ...It is rand o mm violent crime, like a shooting in a fast food restaurant" (Best, 1999: 3).
Alss er nieuwe incidenten plaatsvinden die op de een of" andere manier passen binnenn deze beeldvorming wordt er al snel gesproken van een spiraling epidemie. Een
definitiee van random

violence k o m t volgens Best in de berichtgeving niet voor,

doorgaanss illustreren de media het begrip met enkele aangrijpende voorbeelden.
Belangrijkerr zijn de impliciete betekenissen van het begrip random violence, namelijkk de volstrekte willekeur en zinloosheid van het geweld. Bij nader inzien blijkt
volgenss Best dat het bedoelde geweld helemaal niet willekeurig of doelloos is en
evenminn is er sprake van een onbeheersbare toename. Uit allerlei criminaliteitsgegevenss blijkt dat sommige groepen een veel grotere kans hebben o m betrokken te
rakenn bij geweld dan anderen. De grootste risico groepen (daders en slachtoffers)
vormenn jonge m a n n e n en nonwhites. W a t betreft de zinloosheid wordt de beeldvormingg sterk bepaald door opvallend gruwelijke incidenten die uitgroeien tot typischee voorbeelden van random violence. O f geweld zinloos is, hangt af van het
perspectieff van de waarnemer: de daders hebben wel degelijk motieven voor h u n
daden,, variërend van dominantie tot wraak, ook al worden deze motieven niet geaccepteerdd door de samenleving en als irrationeel beschouwd. Natuurlijk er zijn
ookk voorbeelden van mensen die dodelijk getroffen worden door toevallig rondvliegendee kogels. Dir soort incidenten zijn dus inderdaad 'zinloos', maar volgens
Bestt groeien dit soort uitzonderingen te makkelijk uit tot de typische voorbeelden
vann het algemeen oprukkend zinloos geweld. Al die andere schiet- en moordpartijenn zijn zeker met pointless, maar krijgen veel minder aandacht van de media.
Dee hypothese dat het geweld toeneemt is volgens Best zeer aanvechtbaar. Dat soort
uitsprakenn wordt over het algemeen sterk bepaald door de definities en vooral ook
doorr het tijdvak dat wordt gekozen voor een vergelijking. Daarnaast worden de statistiekenn sterk beïnvloed door onder- of overrapportage door de verantwoordelijke
instantiess en door een al niet geïntensiveerd opsporingsbeleid. Dit soort nuanceringenn spelen over het algemeen geen rol in de berichtgeving over random
ce,ce, integendeel

er gaat een grote aantrekkingskracht

uit van de

violentypische
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voorbeeldenn en het idee dat iedereen slachtoffer zou k u n n e n zijn. Volgens Best
biedtt het begrip random violence ook een ideale invalshoek voor allerlei belangengroepenn om h u n standpunten uit te dragen. Het begrip mobiliseert maatschappelijkee bezorgdheid, maar overstijgt allerlei politieke tegenstellingen en gaat voorbij
aann "issues of race and class" (Best, 1999: 22). O p die manier k u n n e n progressievee belangengroepen het probleem omzeilen dat zwarte Amerikanen vaker betrokkenn zijn bij geweld dan blanke Amerikanen. O p een vergelijkbare manier hebben
conservatievenn er belang bij o m het probleem van armoede en criminaliteit te o m zeilen. .

Klooff feiten en beeldvorming
Vergelijkenn we zinloos geweld in Nederland en random violence in de VS dan val1088

len behalve de verschillen vooral veel overeenkomsten op. Een belangrijk verschil
iss dat het in de VS om zeer uiteenlopende vormen van (dodelijk) geweld gaat, terwijll in Nederland zinloos geweld vooral betrekking heeft o p geweld in het uitgaansleven.. Overeenkomstig zijn aspecten in de beeldvorming als de volstrekte
willekeurr (het kan iedereen zomaar overkomen), het ontbreken van een noemenswaardigee aanleiding (het is geen instrumenteel geweld), de veronderstelde t o e n a m e
vann geweld en het uitvergroten van incidenten die een symboolfunctie krijgen.
Dezee impliciete boodschappen achter beide concepten worden echter niet bevestigdd door de feiten: het is de vraag of het geweld in het algemeen dan wel dit specifiekee geweld toeneemt; geweld zonder aanleiding k o m t vrijwel nooit voor; de
risico'ss zijn niet gelijkmatig verdeeld over de bevolking; vechtpartijen met dodelijkee afloop zijn uiterst zeldzaam; en nog uitzonderlijker zijn gevallen waarin zomaar
iemandd op straat wordt doodgeslagen.
Voorr het tweede onderzoek naar geweld o p straat, Geweld verteld (Beke, De H a a n
&& Terlouw, 2001) werden zestig gevallen van bovengemiddeld disproportioneel
geweldd nader onderzocht met behulp van politiedossiers en door middel van interviewss met daders, slachtoffers en omstanders. O p basis daarvan onderscheiden
dee onderzoekers zes geweldscenario's: de terechtwijzing (vooral in het verkeer), het
rott de orde roepen (vooral in de uitgaanscontext), eigenrichting (vooral in w o o n wijken),, vechterij, (rotzooi trappen, uitsluitend in de uitgaanscontext), klopjacht
(voorall in de buurtcontext), waanzin (gestoorde daders, vooral in de woonwijken).
" D ee analyse van motieven van geweldplegers laat zien dat niet iedereen
zomaarr slachtoffer zal worden van zinloos geweld. Geweld o p straat is doorgaanss de uitkomst van interactieprocessen waarin twee partijen een aandeel
hebben.. Niet alleen daders, maar ook slachtoffers handelen daarbij vaak impulsieff en o n d o o r d a c h t " (Beke, De Haan & Terlouw, 2 0 0 1 : 1 1).
Inn tweederde van de onderzochte gevallen was sprake van tweezijdig geweld, terwijll in de meeste gevallen dader en slachtoffer inwisselbaar waren. Het belangrijkstee motief is volgens de onderzoekers dat de daders zich niet voldoende serieus
genomenn en beledigd voelen o m d a t zij niet het respect krijgen dat zij m e n e n te ver-
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dienen.. Ongeveer eenderde van de onderzochte gevallen 'Verdient het predikaat
zinlooss geweid. Voornamelijk bij incidenten die verlopen volgens het scenario van
dee klopjacht waarbij daders groepsgewijs op grond van een moedwillig gezochte
aanleidingg een willekeurig slachtoffer in het nauw drijven en incidenten die verlopenn volgens het scenario van de waanzin waarbij daders door onnavolgbare wanen
wordenn gedreven tot geweld tegen volslagen onbekenden, is vol te houden dat - althanss vanuit het perspectief van het slachtoffer - sprake is van zinloos geweld. Uit
dee analyse van de motieven van geweldplegers blijkt echter dat zelfs in dergelijke
extremee gevailen feitelijk geen sprake is van zinloos geweld omdat daarvoor in de
optiekk van de daders, motieven zijn aan te wijzen.
"Geweldd als zinloos bestempelen geeft uitdrukking aan afschuw en bewust
onbegripp voor wat er in Amsterdam, Leeuwarden en andere plaatsen is gebeurd"" (Beke, De Haan & Terlouw, 2001: 16).
Dee term zinloos geweld is dus vooral een morele categorie, niet een concept waarmeee een specifiek soort geweld kan worden omschreven. Bovendien signaleren de
onderzoekerss dat het begrip zinloos geweld aan een sterke inflatie onderhevig is.

Uitzonderlijkee gevallen
Inn de beeldvorming rond zinloos geweld ligt dus sterk de nadruk op het veel voorkomenn en toenemen van ernstig, (soms dodelijk) willekeurig geweld dat zomaar iemandd op straat kan overkomen. Daar tegenover staan de resultaten van
criminologischh onderzoek waaruit blijkt dat de meeste geweldsincidenten hele anderee kenmerken vertonen. Ongeveer 2,5 procent van alle geweldsincidenten tussen
onbekendenn in de publieke ruimte zou men kunnen rekenen tot willekeurig geweldd jegens onschuldige slachtoffers. Een deel daarvan komt weer voor rekening
vann psychische gestoorde daders. Achteraf gezien behoort het geval Kloppenburg
('opkomenn voor anderen') tot de uitzonderingen, hetzelfde geldt voor de schietpartijj in Gorinchem. Tjoelker' behoort eerder tot het tweezijdige geweldsscenario
'tott de orde roepen', terwijl de 'Van Cotthem' alle kenmerken heeft van een 'klopjacht',, waarbij jongeren slachtoffers provoceren en in het nauw drijven. Volgens de
doorr Beke, De Haan en Terlouw gehanteerde definities zou alleen dat laatste geval
eenn typisch voorbeeld van zinloos geweld zijn.
Dee beeldvorming in de media wordt sterk bepaald door schokkende incidenten die
zijj sterk uitvergroten en als representatief beschouwen voor een veel groter aantal
geweldsincidenten,, dat vervolgens onder de noemer van zinloos geweld het nieuws
zall haalt. Volgens criminoloog Boutellier heeft de term zinloos geweld in
Nederland: :
"voorall een demonstratieve betekenis: men kan en wil zich niet inleven in
dee motieven van de dader. Deze nieuwe gewelddadigheden maken emoties
loss van verbijstering en woede, die maar al te graag worden geëxploiteerd
doorr de media" (Boutellier 2000b).
Hett is dan de vraag waarom sommige geweldsincidenten wel leiden tot massale
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mediaa aandacht en brede maatschappelijke verontwaardiging, terwijl het rond anderee gevallen stil blijft.

3.3.33 Het selectieve escalatieproces
Dee golfbewegingen in het nieuws met dalende of stijgende nieuwsdrempels zorgen
ervoorr dat sommige gebeurtenissen wel worden opgetild en deel uit gaan maken
vann een intensief, maar kortstondig escalatieproces, terwijl andere, even ernstige of
minstenss even 'zinloze' gevallen in de anonimiteit van de éénkolommers blijven
steken. .
Z oo groeien

de bijeenkomsten

voor Meindert

Tjoelker

Mariannee Roza en Froukje Schuitmaker (Gorinchem

(Leeuwarden

1997),

1999), en Daniel van

G o t t h e mm (Vlaardingen 2000) uit tot nationale manifestaties tegen zinloos geweld.
1100

Maar rond andere stille tochten, zoals bijvoorbeeld voor Nasit Waseen Rana
(Amsterdamm 1998) en M e h m e t Yilmaz ( D e n Haag 1999) blijft het wel heel erg stil,
inn de media wel te verstaan.
-- "Fietser steekt man dood bij verkeersruzie" {de Volkskrant,

15 december 1998).

-- " D o d e als gevolg van steekpartij" {Haagsche Courant, 2 januari 1999).
-- "Bezoekster muziekcafé gedood" {Trouw,

11 januari 1999).

Dee drie gevallen uit de bovenstaande krantenkoppen vertonen een opmerkelijke
overeenkomst:: telkens hebben nabestaanden een stille herdenkingstocht georganiseerdd met bloemen, fakkels en portretten. En werd er gedemonstreerd tegen dit
soortt zinloos geweld. Maar er is ook een groot verschil: terwijl ' G o r i n c h e m ' nationalee betekenis kreeg, kwamen de steekpartijen in Amsterdam en Den Haag niet
verderr dan de éénkolommers. H e t is de vraag waarom Nasit Waseen Rana en
M e h m e tt Yilmaz naamloze slachtoffers zijn gebleven.

Verkeersruzie e
O pp zondagavond 13 december 1998 vindt in Amsterdam een steekpartij plaats
waarbijj de 25-jarige Nasit Waseen Rana om het leven k o m t . De doorgang in de
smallee Damstraat wordt geblokkeerd door een fietser. Rana stapt uit zijn auto, gaat
eenn woordenwisseling aan en bij het handgemeen dat daarop volgt steekt de fietser
hemm met een dertien centimeter lang mes neer. D e twee politieagenten die met hun
surveillancewagenn achter de auto van Rana stilstaan, stappen uit om in te grijpen
maarr dan zakt Rana al dodelijk getroffen in elkaar. De dader blijkt onder invloed
vann alcohol en drugs. Korte tijd later, op Z1 december, organiseren nabestaanden en
eenn herdenkingstocht om te protesteren tegen dit zoveelste geval van zinloos geweld.
Mett fakkels en foto's loopt de groep van ongeveer driehonderd mensen door het
centrumm van Amsterdam. Nog weken later hangen l o t o s en bloemen aan een geïmproviseerdd hek op de plaats van de fatale steekpartij. Het incident en de stille tocht
halenn nauwelijks de landelijke media. De steekpartij zelf leidt tot korte berichten
mett het woord 'verkeersruzie in de kop. Bijvoorbeeld: " M a n doodgestoken bij ver-
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keersruzie"" {Algemeen

Dagblad

15 december 1998): Fn: "Fietser steekt bij ver-

keersruziee autoniubilisc d o o d " [Tronic,

}*> december 1998).

Dee stille tocht kan rekenen op een foto met een klein bericht (variërend van V tot
966 woorden). Veel achtergrondinformatie over Rana staat er niet in die stukken,
alleenn De Telegraaf van 28 december 1998 voegt in "Stille tocht tegen geweld" enkelee persoonlijke gegevens toe.
Z o n d a g a v o n dd 13 december werd Waseen, die net getrouwd was en een eigenn zaak had gestart, doodgestoken door een 35-jarige drugsverslaafde die
mett zijn fiets voor de auto van het slachtoffer stond. D e ontzetting over
Waseenss zinloze dood werd gisteravond uitgedrukt in de stille tocht.
II ientallen bloemstukken werden neergelegd o p de plek van het misdrijf."
O pp de televisie zijn er korte reportages te zien bij de lokale o m r o e p A T 5 en de landelijkee zender SBS 6.

Rustigg oudjaar
Inn de vroege ochtend van 1 januari 1999 vindt et in de Schilderswijk in Den Haag
inn een portiek een steekpartij plaats waarbij de 24-jarige Turks-Koerdische man,
M e h m e tt Yilmaz om het leven komt en twee andere slachtoffers gewond raken.
Rondd één uur 's nachts wordt er in de Joris van der Haagenstraat een Vreugdevuur'
gesticht.. N a d a t een a u t o c h t o n e buurtbewoner een Turkse jongen van 16 een klap
heeftt gegeven en hem in het vuur probeert te duwen, vindt er een opstootje plaats
tussenn a u t o c h t o n e en allochtone jongeren. Deze b u u r t b e w o n e t , die later M e h m e t
enn zijn vriend zal neersteken, schiet ook nog in het wilde weg met zijn pistool, maar
niemandd wordt geraakt. Hij is, zo blijkt later, zwaar onder invloed van drugs en alcohol.. D e inmiddels gearriveerde politie arresteert uiteindelijk een Turkse man, die
hett wil o p n e m e n voor het slachtoffer. Deze is inmiddels behandeld door ambulancepersoneel.. Na de vechtparrij blijft sfeer gespannen, maar de politie trekt zich
terug. .
Frr heeft net weer een schermutseling plaatsgevonden tussen de groepen als Mehmett Yilmaz en zijn vriend Salih Koca de straat inlopen. Ze zijn op weg naar een
koffiehuiss als ze zonder aanleiding worden lastig gevallen door het groepje Nederlandsee jongeren. Koca krijgt een klap en maakt zich samen met Yilmaz uit de voeten.. Z e rennen terug naar de Joris van der Haagenstraat, maar worden achtervolgd
enn tijdens de daaropvolgende vechtpartij in het portiek, waarbij ook nog een broer
vann Koca betrokken raakt, trekt een van de Nederlandse jongeren een mes en
steektt eerst de broer neer, vervolgens Koca en tenslotte Yilmaz, die de twee steken
inn zijn hart niet overleeft. De gealarmeerde politie arresteert de dader, die eerder
ookk de schoten heeft gelost. Dader en slachtoffer zijn geen bekenden voor elkaar.
'ss Avonds, op 1 januari komen Turkse buurtbewoners bij elkaar en besluiten een
demonstratievee herdenkingstocht te organiseren. O p vier januari lopen enkeleh o n d e r d e nn nabestaanden en buurtbewoners mee in een herdenkingstocht, waarvoorr de autoriteiten aanvankelijk geen toestemming voor willen geven uit angst
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voorr ongeregeldheden. Uiteindelijk mag de tocht doorgaan, maar niet door het
centrumm van Den Haag. Een woordvoerder van de RSA (Regionale Steunfunctie
Allochtonen)) spreekt voor de camera's van de lokale televisiezender van een "laffe
racistischee moord.'
"Oudejaarsnachtt rustig verlopen." Meldt De Telegraafop 2 januari 1999. Dat is de
algemenee stemming in de media over oudejaarsavond 1998, ook het NOS Journaal
opentt op 1 januari met de mededeling dat de oudejaarsavond dit keer zonder noemenswaardigee incidenten is verlopen. In veel kranten maakt de steekpartij deel uit
kortee opsommingen van oudejaarsincidenten.
"Inn de vier grote steden hebben zich geen ernstige ongeregeldheden voorgedaan."" Aldus NRC Handelsblad ("Jaarwisseling blijft opnieuw rustig") op
22 januari. "Wel kwam een 24-jarige inwoner van Den Haag om het leven
naa een steekpartij. [...] De politie vermoedt ruzie als oorzaak."
Dee informatie over de steekpartij is summier, verwijzingen naar de etnische afkomstt van de slachtoffers ontbreken, ook De Telegraaf {2 januari 1999) stelt zich
neutraall op door te schrijven over de 24-jarige Hagenaar, die:
"gisterochtendd werd gevonden in een portiek aan de Joris van der Haagenstraat.. Hij bleek door messteken in zijn borst om het leven gebracht. De
politiee Haaglanden trof in dezelfde straat nog drie gewonde mannen aan.
Inn totaal werden vijf verdachten, drie mannen en twee vrouwen aangehoudenn omdat ze mogelijk betrokken waren bij de fatale steekpartij."
Naa de herdenkingstocht brengen de verschillende dagbladen korte stukken of soms
alleenn een foto met onderschrift, zoals NRC Handelsblad (5 januari 1999) doet.
Opvallendd in al die stukken over de tocht is de nadrukkelijk ontkenning door de
politiee dat er sprake zou van een racistische achtergrond zoals de nabestaanden en
eenn woordvoerder van de Regionale Steunfunctie Allochtonen (RSA) zeggen.
"Beschuldigingenn van Turkse nabestaanden dat het zou gaan om een racistischee aanslag zijn echter volgens de politie 'voorbarig en nog niet bewezen.'"" schrijft de Haagsche Courant, die overigens wel al spreekt van
"moord." "
Dezelfdee ontkenning is ook in sommige andere dagbladen terug te vinden.
Gorinchemm nieuwsgolf
Inn de vroege zondagochtend van 10 januari om half twee komt Marianne Roza, 18
jaar,, om het leven door schoten op de deur van muziekcafé Bacchus. Twee andere
meisjes,, Froukje Schuitmaker, zeventien jaar en Inge van Boxtel, 18 jaar, raken
zwaargewond.. De meisjes staan achter de deur bij de garderobe, op het punt om
hett café te verlaten; ze worden bij toeval geraakt. De daders zijn eerder die avond
naa een ruzie door de portier het café uitgezet. Korte tijd later komen ze terug en
schiett een van hen zijn wapen leeg op de deur. Nog dezelfde dag arresteert de politiee drie mannen op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. De volgende
dag.. op maandag 1 1 januari, overlijdt ook Froukje Schuitmaker aan haar verwon-
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dingen.. Een kleine week later, op zaterdagavond 16 januari, vindt er een herdenkingstochtt plaats die meer dan twintigduizend deelnemers zal trekken en die verslagenn zal worden door tientallen journalisten en cameraploegen. O p dat moment
hebbenn de media al de hele week uitgebreid aandacht besteed aan de schietpartij.
Dee tientallen, zoniet honderden artikelen, reportages, interviews en verontwaardigdee commentaren geven aan dat 'Gorinchem' een open zenuw heeft geraakt: alweer
eenn ernstig geval van zinloos geweld. De eerste berichten op maandag over de
schietpartijj zijn 'regulier', men doet zakelijk verslag van de gebeurtenissen en de
achtergronden.. Maar dan gaat het snel en zwelt de berichtgeving aan tot een gigantischee nieuwsgolf, culminerend in de {live) verslaggeving die van de herdenkingstochtt een nationale gebeurtenis maakt, die Tjoelker' ruim zal overtreffen. Het is
niett eenvoudig om precies te traceren waar de omslag plaatsvindt, die bij Rana en
Yilmazz duidelijk niet tot stand is gekomen. Zorgen de geschokte reacties in Gorinchemm voor die impuls? Zijn de kenmerken van de schietpartij zelf doorslaggevend
off gaat het toch vooral om de context waarin de gebeurtenis wordt geplaatst? De
meestt voor de hand liggende verklaring voor de grote aandacht voor 'Gorinchem',
iss de ernst van de gebeurtenis: twee doden en één zwaargewonde. Bovendien zijn
hett volstrekt onschuldige slachtoffers, drie meisjes, die bij toeval worden geraakt.
Bijj de twee andere gevallen was er sprake van een vechtpartij tussen (mannelijke)
daderss en slachtoffers die leidde tot de fatale verwondingen. 'Den Haag' en 'Amsterdam',, zo zou men kunnen stellen, zijn dus minder ernstig dan 'Gorinchem.'
Maarr toch is die verklaring onbevredigend, ook bij 'Tjoelker' ging het om één dodelijkk slachtoffer van een uit de hand gelopen vechtpartij.
Dee aard en ernst van de gebeurtenis spelen dus wel een rol, maar er zijn meer factorenn nodig voor het op gang brengen van die speciale wisselwerking tussen de media-aandachtt en maatschappelijke verontwaardiging. Een belangrijke stap in dat
process is het plaatsen van de gebeurtenis in een zodanige context dat deze extra
nieuwswaardee krijgt. Bij 'Tjoelker' is er de emotionele oproep van politiecommissariss Bangma om op vrijdagavond om elf uur een minuut stilte in acht te nemen
uitt protest tegen het oprukkende zinloze geweld.
Inkadering g
Ookk de schietpartij in Gorinchem wordt vanaf het begin gedefinieerd als een extreemm geval van zinloos geweld en daarmee als een bevestiging van een waargenomenn trend, namelijk het toenemend straatgeweld. Die inkadering levert voor de
mediaa een nieuwsthema op, dat vervolgens als leidraad gaat fungeren voor de verslaggeving.. De nieuwswaardigheid van allerlei aan de schietpartij gerelateerde informatiee neemt daardoor sterk toe. Als de gebeurtenis dan ook nog als 'schokkend
wordtt gedefinieerd, gaan journalisten er vanuit dat er een grote informatiebehoeftee bij het publiek bestaat (zie: Kepplinger & Habermeier, 1995). Zo ontstaat een
grotee druk op redacties om uitgebreid met vervolgnieuws te komen over de gebeurtenis,, de gevolgen en de achtergronden.
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Dee concurrentie tussen de media dwingt de verslaggevers om te zoeken naar anderee invalshoeken of nog niet eerder geciteerde bronnen en zo groeit de nieuwsstroom.. Als zich dan ook nog allerlei nieuwe ontwikkelingen voordoen die breed
wordenn uitgemeten en daar ook weer reacties op komen, dan treedt het publicitairee vliegwiel van de mediahype in werking. De media worden de belangrijkste aanjagerss in de berichtgeving en voeden zo de brede maatschappelijke verontrusting.
O pp de zondag na de schietpartij komen de docenten al bij elkaar om te overleggen
overr de opvang van de klasgenoten van de meisjes, terwijl ongeveer tweehonderd
mensenn s avonds de Verwerkingsbijeenkomst' bezoeken, belegd door de politie in
samenwerkingg met Bureau Slachtofferhulp. Blijkens de berichtgeving een dag later,, duikt op die zondag al de term zinloos geweld op. H e t A N P meldt op maandagg dat er in G o r i n c h e m stemmen opgaan om op zaterdag een stille tocht te
1144

houden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de schietpartij bij muziekcafé
Bacchuss afgelopen weekeinde. "Het idee van een stille tocht is afkomstig van de eigenaarr en personeel van het café en van het pastoraat.

Ken woordvoerder van de

Stichtingg I egen Zinloos Geweld ondersteunt het initiatief volgens dat AN P-bericht
waarinn ook de naam Tjoelker valt. O o k burgemeester IJssels van Gorinchem hanteertt de term zinloos geweld, terwijl de politie spreekt van 'willekeurige' slachtoffers.
"Zinlooss geweld is aan de orde van de dag, maar nu k o m t het ineens heel
dichtbij",, aldus een inwoonster van G o r i n c h e m in

Trouw

(11 januari

1999).. De Telegraaf ("Gorinchem ontzet door d i s c o - m o o r d ' , 11 januari
11 999) schrijft over "een nieuwe uitbarsting van zinloos geweld,' - [...] dat het
zoveelstee geval is binnen korte rijd van zinloos geweld in de Nederlandse
uitgaanswereldd waarbij willekeurige dodelijke slachtoffers zijn gevallen."
[...]] "De bevolking van Gorinchem en wijde omgeving reageerde geschokt.
Nett als bij eerdere gevallen van zinloos geweld met dodelijke slachtoffers
legdenn mensen gisteren bloemen op de plaats van het misdrijf en werden
waxinelichtjess aangestoken.'
Nuu de context van zinloos geweld gevestigd is, stijgt de nieuwswaarde van de daaropvolgendee gebeurtenissen snel voor de media. Zeker als vervolgens op maandagavondd
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Schuitmaker
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haar v e r w o n d i n g e n .

In
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berichtgevingg op dinsdag duikt overal de link op met zinloos geweld, zoals in de
VolkskrantVolkskrant in een grote sfeerreportage op de voorpagina.
" W ee zagen het eerst in Leeuwarden, in Amsterdam, 'f'iel. Kindhoven, en nu
inn G o r i n c h e m . De term zinloos geweld valt, de vergelijking met Meindert
II joelker wordt g e t r o k k e n ' {de Volkskrant,

12 januari).

"Ditt is gemener dan zinloos geweld,' aldus burgemeester Piet l|ssels van
Gorinchemm in NRC. Handelsblad'van

12 januari 1999.

Naa de uitgebreide sfeerreportages op de voorpagina 's k o m t de kwestie in een
stroomversnelling:: de daders blijken niet alleen van Turkse afkomst te zijn, de
hoofdverdachtee is ook nog eigenaar van een koffieshop in G o r i n c h e m . Reden voor
dee burgemeester om een link te leggen tussen de schietpartij en het gedoogbeleid:
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dee verkooppunten van softdrugs zijn volgens hem 'bronnen van agressie en criminaliteit"" {de l'olkskranr,

13 januari 1999). O o k ai zijn er geen aanwijzingen voor

drankmisbruik,, minister-president Kok pleit meteen voor maatregelen tegen buitensporigg alcoholgebruik als middel om agressie re voorkomen. Al in de eerste berichten,, bijvoorbeeld in NRC

Handehbhid

o p maandag en in De Telegraaf op

dinsdag,, is vermeld dat de daders van Turkse afkomst zijn. de Volkskrant ("Hoe leg
jee het onbegrijpelijke uit?") doet dat o p een indirecte manier en schrijft: 'volgens
ooggetuigenn zijn het 'dezelfde Turkse klootzakken' die eerder op de avond wegens
ruziee uit het café zijn gezet" f 12 januari 1999).
Dee vermelding van de allochtone achtergrond van de daders is ook aanleiding tot
veell vervolgnieuws, vooral o m d a t woordvoerders van allochtone organisaties deze
'taboedoorbreking'' goedkeuren. De gebeurtenis biedt daarmee veel aanknopingsp u n t e nn voor nóg meer nieuws over deze zaak en als dat actie-reactie patroon eenmaall op gang komt, zullen nog meer media zich met dit onderwerp en alle
mogelijkee vertakkingen bezig gaan h o u d e n .
Bijj de nieuwskeuze en het vaststellen van prioriteiten voor de verslaggeving oriënterenn de redacties zich sterk o p elkaar. Iets is belangrijk nieuws o m d a t de concurrentiee het ook belangrijk genoeg vindt o m er veel werk van te maken. En zo groeit
opp iedere redactie de druk o m ook uitvoerig aandacht te besteden aan zinloos geweld,, bij voorkeur vanuit een andere invalshoek of met andere bronnen. AJs op
woensdagg ook nog bekend wordt dat de herdenkingstocht definitief doorgaat op
zaterdag,, lijkt het hek van de d a m . D e media beschikken nu net als bij 'Tjoelker'
overr een referentiepunt waar men in de berichtgeving naar toe kan gaan werken.
Inn de dagen voorafgaand aan de stille tocht putten de media zich uit in reportages,
discussiess en interviews over ' G o r i n c h e m ' en het zinloos geweld in Nederland.
Alless k o m t aan bod, het leed van de ouders, de reacties van vrienden en vriendinnen,, de begeleidende rol van de dominee, de verontschuldigingen vanuit de Turkse
gemeenschap.. De media spelen in deze fase duidelijk een escalerende rol, ze lokken
reactiess uit, mobiliseren de publieke opinie en dragen zo bij aan de massale opkomstt op zaterdagavond.

"Iss er wel zinvol geweld?"
Dee herdenkingstocht met ongeveer Twintigduizend deelnemers met fakkels en wittee rozen ("Is er wel zinvol geweld" staat op de T-shirts) kan rekenen op zeer uitvoerigee berichtgeving in alle regionale en landelijke media. De televisiezenders
Nederlandd 2 en R T L 5 doen live verslag van de tocht. De meeste dagbladen brengenn uitgebreide sfeerverhalen met grote foto's. De Telegraaf (18 januari 1999)
schrijft: :
"Indrukwekkendd protest tegen geweld." "Een massa van 30.000 m a n n e n ,
vrouwenn en kinderen liet tijdens de stille mars in Gorinchem op indrukwekkendee wijze, simpelweg door hun aanwezigheid zien schoon genoeg te
hebbenn van de weerzinwekkende m o o r d p a r t i j e n . '
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Datt er sprake is van een grote nieuwsgolf in de dagbladen blijkt uit het feit dat er
vanaff 14 januari tot en met 30 januari over ' G o r i n c h e n f maar liefst 162 artikelen
(mett bij elkaar ongeveer 89.000 woorden) verschijnen in Trouw, de
NRCNRC Handelsblad,

Volkskrant,

De Telegraaf en Algemeen Dagblad. T e r vergelijking: de andere

tweee affaires komen maar tot enkele duizenden woorden in een tiental stukken.

Context t
Datt 'GorinchenV o p deze manier is uitgegroeid tot een nationale nieuwsgebeurteniss kan maar voor een deel worden verklaard vanuit de aard van de gebeurtenis
zelf.. Doorslaggevend is dat de gebeurtenis vanaf het begin zowel door allerlei
nieuwsbronnenn als door de media in de context is geplaatst van zinloos geweld. Bij
dee Amsterdamse en de Haagse affaire is dat niet (of in ieder geval niet meteen) ge1166

beurd. Over het algemeen baseert de journalistiek zich in de allereerste fase van de
berichtgevingg op officiële bronnen zoals de politiewoordvoerder en dat verschaft
dezee bron een grote invloed op de labeling van de gebeurtenis. Als de politie
spreektt van verkeersruzie, zoals in het geval van Rana, of ontkent dat er sprake is
vann racistische motieven, zoals bij Yilmaz, dan is dat perspectief doorgaans bepalendd voor de manier waarop de media met het onderwerp aan de slag zullen gaan.
Diee invalshoek bepaalt voor verslaggevers de nieuwswaardigheid van de steekpartij
enn de daaropvolgende gebeurtenissen. D a a r o m haalt de verwerkingsbijeenkomst in
Gorinchemm wel het nieuws, maar de drukbezochte bijeenkomst van de Turkse gemeenschapp in de Schilderswijk o p 1 januari niet. D a a r o m verschijnen er geen achtergrondverhalenn of interviews met betrokkenen of nabestaanden waardoor de
gebeurteniss in een context kan worden geplaatst. Rana en M e h m e t blijven daardoorr a n o n i e m e slachtoffers, ze krijgen in de berichtgeving geen gezicht, waardoor
hett publiek zich niet kan identificeren met het leed van de nabestaanden. Pas als
dee stille tochten in Amsterdam en Den H a a g plaatsvinden, is er weer een aanleidingg o m erover te berichten, maar echt groot nieuws kan het dan al niet meer worden.. Dat er bij die herdenkingstochten expliciet wordt gedemonstreerd tegen
zinlooss of racistisch geweld, maakt bij de media weinig meer los. Bovendien zijn
err al meer van dat soort herdenkingstochten geweest"' en gaat het niet om duizenden,, maar o m honderden mensen. Opvallend is dat zich bij de Amsterdamse en
Haagsee herdenkingstochten geen officiële vertegenwoordigers hebben aangesloten;
weerr een reden minder voor de media om er veel aandacht aan te besteden. O m gekeerdd zorgt juist massale media-aandacht vooraf voor druk op autoriteiten om
juistt wel aanwezig te zijn, waardoor de nieuwswaardigheid vervolgens weer toeneemt. .

Racistischh incident?
Dee controverse over het vermeende racisme in de Schilderswijk had voor de pers
meteenn aanleiding kunnen zijn om dieper op de zaak in te gaan, maar dat is in januarii niet gebeurd. Behalve een voorkeur voor toegankelijke, officiële bronnen kan
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hierbijj een rol spelen dat journalisten minder makkelijk contacten leggen in de
Turksee gemeenschap in de Schilderswijk. Daardoor werd vóór de herdenkingstochtt voor Yilmaz niet duidelijk wat zijn gewelddadige d o o d in de Schilderswijk
hadd losgemaakt.
Daarnaastt speelt waarschijnlijk een rol dat de vermeende racistische aanslag in 1997
o pp de familie Kösedag menigeen huiverig heeft gemaakt voor het label 'vreemdelingenhaat.'' In de afgelopen jaren zijn er nogal war berichten geweest over racistische
off antisemitische brandstichtingen, vernielingen en m i s h a n d e l i n g e n 1 , die bij nader
inzienn niet standhielden. Al deze gevallen hebben d e journalistiek gemaand tot
voorzichtigheid.. W a a r in het verleden tamelijk snel werd gespeculeerd over racistischee motieven, overheerst n u terughoudendheid. Woordvoerders die, zoals Ahmed
Daskapan,, Haags raadslid van GroenLinks en directeur van de RSA, wijzen o p racistischee motieven voor de steekpartij, worden weliswaar geciteerd, maar h u n uitsprakenn worden altijd direct gevolgd door de o n t k e n n i n g van de politie.
D ee stilte rond de Haagse steekpartij wordt eind januari verbroken door een opiniestukk in NRC Handelsblad'(21

januari 1999) van journaliste Stella Braam met als

titel:: "Froukje had een Turkse broer." Enkele dagen na de herdenkingstocht in
G o r i n c h e mm haalt Braam fel uit naar de selectiviteit van d e Nederlandse media:
"Err was geen aandacht voor het staaltje zinloos en racistisch geweld in de
Joriss van der Haagenstraat. H e t leek alsof Nederland zat te wachten op
slachtofferss die méér tot verbeelding spreken. [...] W a a r o m zwegen de media?" "
Alss reactie hierop brengt Netwerk op 12 februari een uitgebreide reconstructie van
dee Haagse steekpartij. Voor het eerst krijgt de affaire een menselijk gezicht: niet alleenn d e negentienjarige weduwe van M e h m e t k o m t uitgebreid aan het woord: "Hij
iss d o o d voor niets. Gewoon voor de lol." O o k de andere twee slachtoffers van de
steekpartijj mogen gedetailleerd vertellen in welke situatie ze verzeild raakten in de
oudejaarsnacht.. Verbijstering, woede en frustratie spreken uit de verhalen, ook uit
diee van de andere familieleden en allochtone buurtbewoners.
O pp de achtergrond spelen volgens Netwerk spanningen tussen allochtone en autochtonee buurtbewoners: racistische leuzen op de m u r e n , brandjes bij I urken, huizenn die dichtgetimmerd worden als er een Turks gezin k o m t wonen. "Hier heerst
intimidatie",, aldus Netwerk,

duidelijk verwijzend naar racistische motieven bij de

dader:: " N a het opstootje loopt de dader agressief rond, hij wil zijn woede koelen
o pp een Turk. M e h m e t en Salih lopen toevallig langs." D e boodschap is duidelijk:
alss het al geen racisme was, dan toch zeker een typisch geval van zinloos geweld.
D ee Turkse jongeren in de reportage onderstrepen dat: waarom werd de naam
M e h m e tt niet genoemd hij de herdenkingstocht in G o r i n c h e m r
Inn april publiceert Braam de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de achtergrondd van de steekpartij. H e t rapport, Vanavond

maak ik een '1urk af is geba-

seerdd o p 3 3 interviews met slachtoffers, getuigen, bewoners, sleutelfiguren en de
politie.. In het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de RSA, komt Braam
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torr de conclusie dar "her aannemelijk is dat racistische factoren een rol hebhen gespeeldd (Braam, 2000)."
Bovendienn is de politie volgens Braam medeverantwoordelijk o m d a t in de afgelopenn jaren weinig daadkrachtig is opgetreden regen de groep, die al vaker betrokken
wass bij incidenten en o m d a t zij die bewuste avond de ernst van de situatie heeft
onderschat.. Zowel Braam als Netwerk

komen tor dezelfde conclusies waar her de

achtergrondenn en de motieven van de dader betreft.
Hett rapporr krijgr niet veel aandacht, maar als erover wordt geschreven zijn de mediaa buitengewoon sceptisch. Afgezien van de vraag of er daadwerkelijk racistische
motievenn ten grondslag lagen aan de steekpartij, valt op dat de verslaggevers van de
dagbladenn nauwelijks zelf onderzoek doen naar de achtergronden van de steekpartij.. Dar geldt nier alleen de landelijke media maar ook de Haagsche Courant, die de
steekpartijj niet belangrijk genoeg acht om er een achtergrondverhaal aan te besteden.. D e verslaggeving blijft beperkt tot het verzamelen van reacties van een zeer beperktt groep, voornamelijk officiële bronnen (de politie, de burgemeester, de
advocaat,, de woordvoerders van belangenorganisaties in de Schilderswijk).
Diee eenzijdige hronnenkeuze blijkt ook uit het ontbreken van Turks-Koerdische
bronnen:: er zijn geen citaten van de weduwe of de andere slachtoffers van de steekpartij,, terwijl Daskapan vaak alleen maar indirect wordt aangehaald. O o k Braam
wordtt niet apart geïnterviewd, er wordt enkel uit haar rapport geciteerd. Waarschijnlijkk wordt het rapport als te belangengebonden gezien. Een uitzondering
vormtt de uitzending van Netwerk

waarin wel buurtbewoners, familieleden en de

weduwee van Yilmaz uitgebreid aan het woord k o m e n .
Dee over het algemeen eenzijdige berichtgeving over Den Haag staat in schril contrastt tot de berichtgeving over X . o r i n c h e m ' waarin wel alle mogelijke b r o n n e n aan
bodd komen, variërend van ouders, broers en zusters tot en met woordvoerders van
allochtonee organisaties en de politiek. De discussie over de vermeende racistische
motievenn van de dader heeft er waarschijnlijk toe geleid dat de context van zinloos
geweldd niet is toegepast op de Haagse steekpartij.

Selectievee escalatie
Bi]] het proces (op 24 april 1999) tegen de fietser die Waseen Rana doodstak,
noemtt de officier van Justitie deze daad "het zoveelste voorbeeld van zinloos geweld.. Naar aanleiding van een futiliteit is het leven van een jonge man en zijn nabestaandenn verwoest" [de Volkskrant, 24 april 1999). Maar het aangeven van deze
contextt enkele maanden na de gebeurtenis leidt niet tot enig vervolg of verontwaardiging.. Bij de eerste berichtgeving is sprake van een verkeersruzie en een vechtpartijj o m d a t Rana zich kwaad maakte over de blokkade door de fietser. Na de stille
tochtt is de omschrijving positiever voor het slachtoffer:
"Dee 25-jarige A m s t e r d a m m e r werd in de Damstraat neergestoken, nadat
hijj had gevraagd of een fietser aan de kant wou gaan, zodat hij er met zijn
autoo door kon" {'Trouw, 28 december 1998).
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Bijj Rana zijn er wel a a n k n o p i n g s p u n t e n aanwezig om de journalistiek op het spoor
tee zetten van gcrclatceide d i c m a s , zoals drugsoverlast, wapenbezit, deelnemen aan
hett verkeer onder invloed van drugs en alcohol, enzovoort, maar er zijn te weinig
impulsenn om deze achtergronden verder uit te diepen. Pas wanneer een halt jaar laterr een fietser na een woordenwisseling door twee jongens op een bromfiets wordt
doodgeschoten,, refereren de meeste kranten weer aan het geval Rana.
Inn de week na de stille tocht in Gorinchem publiceert Vrij NedeiLuid

{2?> januari

1999)) onder de kop "Blind geweld. Selectieve verontwaardiging" een overzicht van
andere,, veel minder bekende gevallen van zinloos geweld met dodelijke afloop in
19988 die weinig of geen ophef losmaakten. Vrij Nederland

concludeert:

"Antilliaann schiet Surinamer dood in salsatent die vooral veel allochtone
jongerenn trekt. Arnhem windt zich er niet over op. '
Dee suggestie is duidelijk: de afkomst van dader en slachtoffer is doorslaggevend is
voorr de aandacht en de verontwaardiging. Toch valt uit de hier geanalyseerde voorbeeldenn te concluderen dat die selectiviteit van de media eerder het resultaat is van
eenn stapsgewijs proces dan van het projecteren van vooroordelen. Als een incident
vann geweld o p zichzelf beschouwd niet extreem schokkend is (er valt een dode of
eenn gewonde), wordt de berichtgeving sterk gestuurd door de context die aan de
gebeurteniss wordt meegegeven door de bronnen waar de journalistiek in eerste instantiee op afgaat. En dat zijn doorgaans officiële b r o n n e n die daarmee een grote
invloedd hebben o p de daaropvolgende berichtgeving. Er dient een zinvolle context
tee worden geschapen, die verbonden is met bredere maatschappelijke issues die op
datt m o m e n t in de belangstelling staan. Bij voorkeur controversiële issues die reactiess oproepen. Vervolgens dienen er allerlei maatschappelijke initiatieven plaats te
vindenn die de nieuwsstroom weer k u n n e n voeden. O p dat p u n t aanbeland kan het
vliegwiell nog een tijd op eigen kracht doordraaien.
Inn de meeste gevallen waarbij her stil is gebleven, was er geen duidelijke
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dee gebeurtenis. Soms ontbraken de maatschappelijke initiatieven of waren journalistenn niet op de hoogte van dergelijke reacties, bijvoorbeeld omdat ze in subculturenn plaatsvonden

die niet direct verbonden

zijn

met de netwerken

van

de

verslaggevers.. In het geval van Yilmaz is duidelijk dat de Haagse politie er geen enkell belang bij had om er een andere context aan te geven dan die van het toevallige
incident.. Een toevallig incident is immers niet te voorkomen en dus valt de politie
nietss te verwijten. Pas op 13 december 1999, bijna een jaar na de gewelddadige
doodd van Yilmaz, wordt de 27-jarige, volledig toerekeningsvatbaar geachte dader
veroordeeldd tot tien jaar gevangenisstraf wegens doodslag, poging tot doodslag,
mishandeling,, wapenbezit en brandstichtingen. De officier van Justitie heeft twee
wekenn daarvoor in zijn requisitoir afstand genomen van de conclusie in het onderzoeksrapportt van Braam dat er sprake zou zijn van discriminatie. Het drama zou
alless te maken hebben met "een aantal asociale mensen dat zich voortdurend schuldigg maakte aan intimidatie. Een grenzeloze domheid gepaard aan machtswellust."
Hijj gaat echter niet in o p de vraag waarom juist de allochtone buurtbewoners het
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slachtofferr waren van her geweld en de brandstichtingen. D e rechtbank daarentegenn doet bij de veroordeling geen uitspraken over racisme of discriminatie.
Hett vonnis leidt niet tot veel publiciteit: alleen de Haagsche Courant brengt twee
uitgebreidee rechtbankverslagen, ANP en Trouwen

enkele regionale dagbladen vol-

staann met een kort bericht, terwijl de overige landelijke kranten niets melden.
Z o n d e rr koppeling aan controversiële maatschappelijke issues is de steekpartij alleen
nogg maar een steekpartij en bovendien is het alweer bijna een jaar geleden.

3.3.44 De mobiliserende rol van de media
Kenmerkendd voor de beweging tegen zinloos geweld is de stille tocht, voor de eerstee maal gehouden een week na de dood van Tjoelker. Later zullen er nog vele volgen,, ter nagedachtenis aan: Erik Jan den Haan in Tiei op 23 april 1998: Waseen
00

Rana in Amsterdam op 27 december 1998; M e c h m e t Yilmaz in D e n Haag op 4
januarii 1999; M a r i a n n e Roza en Froukje Schuitmaker in G o r i n c h e m op 16 januarii 1999; Marianne Vaarstra op 7 mei 1999; een vrouw en vijftienjarige dochter
vermoordd in Zwolle o p 30 september 1999; Ismael El-Yousfi, doodgestoken in
Zeistt op 30 oktober 1999; Chanel N a o m i Eleveld vermoord in Assen september
1999;; Daniel van C o t t h e m o p 10 en 14 januari 2 0 0 0 , twee tochten; de vermoordee vrouw van schrijver Richard Klinkhamer op 14 februari 2000; Amin Quich,
doodgestokenn in R o e r m o n d o p 15 februari 2000; Recep Uzer in Amsterdam op 13
meii 2000; Ismael Sidi Abdelghani in Den Haag op 29 september 2000; het door
eenn buurjongen vermoorde meisje Yasmina Habchi in Utrecht, 17 oktober 2000;
driee verkeersslachtoffers in Maastricht op 22 mei 2001 (zie ook: Boutellier 2002).
Inn totaal zo'n twintig stille tochten, jaarlijks gemiddeld vier tot vijf tochten, met de
aantekeningg dat het niet in al die gevallen gaat o m typische gevallen van zinloos geweld,, maar ook o m (lust-) moorden. Daarnaast is er ook nog een Nationale T o c h t
tegenn zinloos geweld geweest op 28 september 1999 in Den Haag. Massaal bezocht
enn gecoverd worden ze zeker niet allemaal: alleen bij Tjoelker, Roza en Schuitma
kerr en Van C o t t h e m is sprake van tienduizenden deelnemers en veel media-aandacht.. De andere komen vaak niet verder dan enkele honderden deelnemers en alleenn regionale mediabelangstelling. H e t is de vraag hoe de o p k o m s t van deze
publiekee manifestaties van rouw en protest verklaard kan worden en welke mobiliserendee rol de media daarbij spelen. Het kan bijna geen toeval zijn dat de eerste
grotee manifestatie tegen zinloos geweld in Leeuwarden plaatsvond precies een week
naa de gigantische mediagolf rond de dood van Prinses Diana op 3 september 1 997.
Hett publieke rouvwertoon. de bloemenzee op de plek des onheils, de vele cameraploegen,, de overeenkomsten springen in het oog. Daarnaast is er misschien ook een
voorbeeldwerkingg uitgegaan van de Witte Mars in Brussel een jaar daarvoor op 20
oktoberr 1 996 toen honderdduizenden Belgen naar aanleiding van de zaak Dutroux
demonstreerdenn tegen de falende overheid. Eerdere publieke rouwrituelen in allochtonee kring (Bijlmer en vliegramp Zanderij) kunnen een voorbeeldwerking
hebbenn gehad. Dat geldt ook voor de kleinere manifestaties na de dood van Kret/er
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(1995)) en van Kloppenburg (1997) die een voorbereidende rol k u n n e n hebben gespeeld.. De onthulling van het m o n u m e n t voor Kloppenburg, waarbij driehonderd
mensenn aanwezig waren, vond plaats enkele weken voor de dood van Tjoelker.
Dee herdenkingsbijeenkomst in Leeuwarden die uitgebreid en lire door nationale
televisiezenderss wordt gecoverd vormt hét grote voorbeeld voor de tochten die zullenn volgen. Na een paar keer, en zeker na G o r i n c h e m lijkt de stille tocht een ritueell karakter te krijgen. Onmiddellijk na een geweldsincident met dodelijke afloop
iss er meteen de vraag naar een stille tocht (vaak gesteld door de media). D a t gebeurtt bijvoorbeeld ook na de m o o r d op Maartje Pieck in Kampen in juli 2000,
maarr de ouders wijzen dat idee van de hand. Verder verlopen de tochten vrijwel op
dezelfdee manier. In het geval van G o r i n c h e m heeft de burgemeester het draaiboek
voorr de stille tocht opgevraagd bij zijn collega in Leeuwarden. O p tv was bovendienn te zien hoe drie jongeren uit G o r i n c h e m advies gingen inwinnen bij de organisatorenn van de stille tocht in Tiel (Het Parool, 13 januari 1999).
Vaakk ontstaan de eerste initiatieven o p een spontane manier, vooral in de vriendenkringg van het slachtoffer (zie de eerste informele tocht voor Van C o t t h e m op
100 januari 2000), vervolgens nemen de autoriteiten het roer over, zoals bij de tweedee bijeenkomst voor Van C o t t h e m o p vrijdag 14 januari 2000). De zwijgende protestmarsenn tegen zinloos geweld zorgen voor een directe sociale kanalisering van de
verontrustingg en de gevoelens van machteloosheid. Bovendien versterken de tochtenn de nog tamelijk ongestructureerde sociale beweging tegen het geweld. D e bije e n k o m s t e nn

bieden

gezagsdragers

natuurlijk

ook

een

mogelijkheid

om

betrokkenheidd te tonen, en duidelijk te maken achter de doelstellingen van de socialee beweging te staan. Opvallend is de centrale rol die de burgemeesters bij al die
stillee tochten hebben opgeëist. In zekere opzichten zijn er vergelijkingen te maken
mett de W i t t e Beweging in België: ook hier gaat het om een outsiders

initiative

(Best,, 1990), dat langzaam geïnstitutionaliseerd raakt en uiteindelijk de vorm
krijgtt van een politieke partij of een politieke carrière voor de voormannen van de
beweging. .

Vergelijkingg met Witte Mars in België
Hett mag opmerkelijk worden genoemd dat de Nederlandse televisie van verschillendee stille tochten live beelden heeft uitgezonden (Leeuwarden, Gorinchem en
Vlaardingen).. Het doorbreken van reguliere programmaschema s vindt alleen
plaatss bij grote rampen, zoals bijvoorbeeld de vuurwerkramp in Lnschede. De uitzendingenn vinden plaats omdat de tocht van nationaal belang wordt geacht; aan de
anderee kant krijt^t de bijeenkomst pas echt nationale betekenis als deze op verschillendee zenders tegelijkertijd kan worden gevolgd. Bovendien lijken de media in
dee aanloop naar de stille tocht een grote mobiliserende rol te spelen. Dat gold in
iederr geval voor de Belgische media bij de t o t s t a n d k o m i n g van de grote W i t t e Mars
inn Brussel op 1 8 oktober 1996, zo blijkt uit onderzoek van de Belgische sociologen
Walgravee en Manssens (1998). Het opmerkelijke van de Brusselse mars was dat al
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diee honderdduizenden Belgen binnen twee weken werden gemobiliseerd, terwijl er
geenn grote ot bestaande organisatie aan ten grondslag lag. De mars werd opgezet
doorr enkele kleine, pas opgerichte comités die niet beschikten over een groot netwerkk or veel financiële middelen. " D e rol van de media in de mobilisatie voor de
Wittee Mars is groter dan tot nu voor mogelijk werd gehouden.' Aldus Walgrave
enn Manssens in hun onderzoek (1998: 3 7 0 ) . De aandacht in de media voor de zaak
D u t r o u xx en later de aangekondigde Witte Mars was enorm, bovendien c o m m u n i ceerdenn de media één centraal frame, namelijk dat van de breuk tussen het volk en
dee gezagsdragers. Dutroux wordt beschouwd als s y m p t o o m van falend svsteem. De
berichtgevingg is sterk gekleurd, emotioneel en duidelijk participerend. De media alduss deze sociologen, "profileerden zich als participanten, als actoren en medespelers
inn maatschappelijke gebeurtenissen" (1998: 370). Daardoor ging er een enorme
wervingskrachtt uit van de berichtgeving aan de vooravond van de Witte Mars.
O o kk al is de Belgische Witte Mars van een andere orde dan de Nederlandse stille
tochten,, toch is het interessant om te kijken of de mobiliserende rol van de media
vergelijkbaarr is. De Nederlandse tochten richten zich niet tegen politiek of Justitie,
maarr lijken eerder een algemene verbroedering uit te drukken tegenover de gemeenschappelijkee vijand, het zinloos geweld. Voor het vaststellen van de mobiliserendee rol van de media hanteren Walgrave en Manssens als relevante criteria:
-- Zeer veel media-aandacht voorafgaande aan de tocht.
-- hmotionele, participerende berichtgeving, {"wij", "onze kinderen").
-- Activerende berichtgeving (servicetips en aanbiedingen).

Zeerr veel aandacht
D ee media hebben in de aanloop van de drie 'succesvolle' Nederlandse tochten veel
aandachtt besteed aan het incident en de bredere discussie rond zinloos geweld. In
vergelijkingg met de slecht bezochte bijeenkomsten in Amsterdam (1998) en Den
Haagg (1999) zelfs gigantisch veel meer aandacht. Bij ' ( l o r i n c h e m ' schrijven
dede Volkskrant, NRC. Handelsblad,

Algemeen Dagbladen

De Telegraafm

Trouw,

totaal 89 ar-

tikelenn (met 4 7 . 7 1 8 woorden) in de zes dagen na de schietpartij, waarvan 43 (mer
2 5 . T i "" woorden) op vrijdag en zaterdag, de dag van de stille tocht verschijnen. O p
dee maandag na de stille tocht zijn er 25 artikelen, terwijl er in de eerste twee wekenn in totaal 162 artikelen zijn met in totaal 8 8 . 9 4 8 woorden. Ter vergelijking: bij
dee stille tocht na de dood van I joelker zijn er op donderdag en vrijdag, de dag
waaropp de herdenking plaatsvindt, in totaal 12 artikelen met 5.892 woorden. Bij
' O o r i n c h e mm verschijnen er dus 3,5 keer zoveel artikelen als bij 'Leeuwarden.

Emotionele,, participerende berichtgeving
Onmiddellijkk na de fatale gebeurtenis in G o r i n c h e m is de berichtgeving nog zakelijk,, maar in de daarop volgende dagen overheersen uitgebreide sfeerreportages en
interviewss met betrokkenen die emotionele uitspraken doen.
"Ditt is gemener dan zinloos geweld." [NRC Handelsblad,

12 januari 1999)
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"henn stille tocht op een winterdag in G o r i n c h e m .

{Algemeen Dagblad,

12

januarii 1999)
" G o r i n c h e m .. Even na elf uur 's ochtends loopt een stille stoet van een paar
h o n d e r dd leerlingen door het oude centrum van G o r i n c h e m . Veel jongeren
houdenn elkaar vast, de arm om de schouder. De gezichten zijn vaak betraand,, meisjes deppen bij elkaar tranen weg."
" H o ee leg je her onbegrijpelijke uit?" {de Volkskrant

12 januari 1999).

Dee laatste kop staat op de voorpagina boven een sfeerverhaal met een foto van de
bloemenzeee en treurende scholieren bij de deur.
Inn veel kranten zijn foto's te zien van de slachtoffers, soms gefotografeerd bij de
bloemenn met een kaartje "Waarom?" De Telegraaf ("Gorinchem ontzet door discomoord")) gebruikt veel emotioneel beladen woorden ("het afschuwelijke drama;
overall bloed in de hal waar de kogels dood en verderf /.aaiden") en generaliseert
makkelijk:: de krant schrijft over de verslagenheid van "de gehele Nederlandse bevolking."" De Telegraaf kopt de zaterdagochtend van de stille tocht: "Hele land
rouwtt om geweldslachtoffers."
" D ee gewelddadige d o o d van de meisjes Marianne Roza (18) en Froukje
Schuitmakerr (17) uit Gorinchem is voor het Nederlandse volk hét sein o m
zichh massaler en openlijker dan ooit te verzetten tegen zinloos geweld.
N i m m e rr was de woede en verontwaardiging over een redeloze moord op
onschuldigenn in ons land zo enorm en het aantal steunbetuigingen aan de
nabestaandenn

zo overweldigend.

De stille protestmars, vanavond

in

G o r i n c h e m ,, lijkt dan ook een recordaantal deelnemers te gaan trekken."
Typerendd voor een \\\]-jïame

zijn woorden als "het Nederlandse volk"; "onschul-

digenn in ons land" en "hele land rouwt" Algemeen Dagblad {\5 januari 1999):
" D ee gruwelijke, dubbele moord in het halletje van muziekcafé Bacchus in
G o r i n c h e mm lijkt morgen te leiden tot een ongekend grote demonstratie tegenn redeloos geweld.'
Typerendd voor de berichtgeving voorafgaande aan de W i t t e Mars waren de vele
uitvoerigee aankondigingen van een historische gebeurtenis en de grote gevolgen ervan,, iedere dag werden de opkomstverwachtingen naar boven bijgesteld. O o k in
Nederlandd krijgt de berichtgeving sterk het karakter van een self-fulfilling
"Massalee herdenking Gorinchem-drama," schrijft De Telegraaf'(15

prophecy.
januari

1999)) de dag vót>r de stille tocht: "Nederland lijkt zich massaal o p te makenn om het laffe schietincident te herdenken."
NRCNRC

Handelsblad

(15 januari 1999) schrijft:"Duizenden

stillee tocht in G o r i n c h e m .

verwacht voor

En op 16 januari 1999: " G o r i n c h e m wacht o p

invasiee voor stille tocht."

Activerendee berichtgeving
Nett als in de Belgische kranten bij de Witte Mars is er ook in Nederland uitvoerigee media-aandacht voor de extra (soms gratis) treinen en extra veerdiensten naar
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Gorinchemm die zullen worden ingezet. Ook de voorbereidingen van de tocht wordenn bijvoorbeeld op televisie uitvoerig belicht.
Dee Raad van Kerken roept kerkbesturen op de klokken te laten luiden, Radio 3 zal
eenn minuut stilvallen, trams, bussen en metro's in Rotterdam en Amsterdam zullenn stoppen. Namens het kabinet zullen minister Korthals (Justitie) en zijn collega
Vann Boxtel (Grote Steden beleid), die in Gorinchem woont, deelnemen. Die aankondigingg onderstreept weer het nationale belang van de herdenkingstocht.
Inn de Nederlandse kranten zijn dus duidelijk mobiliserende elementen terug te vinden:: de uitgebreide berichtgeving voorafgaande aan de stille tocht, de op emoties
enn human interest georiënteerde sfeerverhalen, het generaliseren van de verontwaardigingg (heel Nederland), het uitgebreid aankondigen (praktische service), het benadrukkenn van het belang (via autoriteiten) en tot slot het van tevoren al voorspellen
van een massale opkomst. Z o n mediagolf draagt vrijwel zeker bij aan de mobilisatiee van een grote groep mensen om deel te nemen aan een redelijk laagdrempelige
collectievee actie. Bovendien hebben de stille tochten een uitgesproken apolitiek karakterr en ook dat speelt een rol. Maar uiteraard kunnen de media alleen dergelijke
effectenn uitlokken als er al een voedingsbodem aanwezig is en er al een zeker onbehagenn bestaat over geweld in de samenleving.

3.3.55 Maatschappelijke effecten
Hett is duidelijk zijn dat er in dit hele proces rond zinloos geweld geen sprake is van
simpelee oorzaak en gevolg- ketens, de verschillende actoren en factoren beïnvloedenn elkaar op wisselende momenten, afhankelijk van de fase waarin het hele process zich bevindt. Mediahypes zorgen voor escalaties, maar de hypes zelf (zeker
'Gorinchem')) zijn ook weer een gevolg van bewustwordingsprocessen die al gaandee waren. De media hebben wel het begrip zinloos geweld 'groot' gemaakt en daarmeee weer allerlei maatschappelijke effecten bewerkstelligd.

Onveiligheidsgevoelens s
Zoo zijn er duidelijke effecten op de algemene publieke opinie. Uit een TNO-onderzoekk (Dijkstra, 1999) naar de effecten van de mediagolf na Tjoelker blijkt dat
dee bevolking aanzienlijk banger is voor geweld op straat dan daarvoor. Het onderzoekk is gebaseerd op landelijke surveys naar de perceptie van gezondheidsrisico's,
waarbijj de laatste twee plaatsvonden in respectievelijk oktober 1997 (enkele weken
naa Tjoelker), en februari 1998 (enkele weken na het proces tegen de daders).
Hett percentage respondenten1*: "dat wel eens of (vrij) vaak bang is voor
aantastingg van de eigen gezondheid door geweld op straat steeg van 47,2
procentt in oktober 1996 via 54,6 procent in oktober 1997 tot 61,0 procent
inn februari 1997" (Dijkstra, 1999: 318).
Hett gemiddelde percentage 'bang voor geweld op straat' stijgt tussen 1 996 en 1998
harderr dan dat van de andere onderzochte gezondheidsitems (milieu, aids, kanker,
enzovoort). .
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Inn de periode waarin de zaak Kloppenburg speelt (1996), die veel minder media
aandachtt trekt dan Tjoelker, is slechts een lichic stijging te zien van 46,1 naar 4/, 1
procent.. Tussen 1992 en 1996, wanneer er geen mediagolven over geweld op straat
plaatsvinden,, is de bevolking niet banger geworden, maar na de mediagolf over
Tjoelkerr stijgt geweld in de risicopercepties (Dijkstra, 1999: 320).
Ookk in algemene opiniepeilingen zijn de effecten van mediagolven terug te vinden.
Zoo blijkt uit een enquête van bureau Interview-NSS in opdracht van Nova en het
ANPANP {4 januari 2000) dat 65 procent van de ondervraagden zinloos geweld noemt
alss grootste zorg, vóór de afbraak van het milieu en de groeiende kloof tussen arm
enn rijk. Bij eerdere peilingen bijvoorbeeld in 1996 scoren bijvoorbeeld asielzoekers
hoog,, volgend op een jaar waarin het asielzoekers vraagstuk maandenlang voorpaginanieuwss is geweest. Er kunnen eventueel ook gedragsveranderingen optreden, te
denkenn valt aan een toename van de aangiftebereidheid, waardoor het aantal geregistreerdee geweldsdelicten kan toenemen of een toename van het aantal meldingen
bijj grootschalige slachtofferenquêtes.
Ookk de verschuivende definities kunnen hierbij een rol spelen, getuige de toename
vann het aantal bedreigingen (gedefinieerd naar situaties waarin men zich bedreigd
voelt).. Door de mediagolven rond geweld kunnen mensen allerlei situaties immers
eerderr als bedreigend gaan waarnemen. Verder speelt de toegenomen aandacht op
televisiee voor criminaliteit en vooral ook de voor slachtoffers een belangrijke rol.
Bijj de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (LOS) signaleerde men in 1997 al
datt slachtoffers van geweld steeds vaker met hun problemen naar buiten durven
komenn onder invloed van allerlei talkshows. Er vindt een emancipatie van het
slachtofferr plaats:
"Hett is geen taboe meer om seksueel of anderszins te zijn belaagd en slachtofferss ontdekken dat ze rechten hebben en de schade kunnen verhalen."
Alduss LOS woordvoerder La Poutré in de Volkskrant van 6 mei 1997:
"Slachtofferss van geweld treden meer naar buiten."

Socialee beweging
Opvallendd bij zinloos geweld is de opkomst van een sociale beweging die vrij snel
structuurr krijgt. Op 29 september 1998 wordt de Stichting Tegen Zinloos Geweld
opgerichtt met het Lieveheersbeestje als symbool. Ook allerlei bedrijven doen mee
alss sponsor (bijvoorbeeld SBS, Net5, Pepsi, Radio 538, World On Line). De presentatiee van de stichting vindt plaats op de landelijke Dag tegen Geweld in
Utrecht,, die dat jaar voor de tweede keer wordt georganiseerd op initiatief van
slachtofferss van geweld en hulpverleners. In oktober 1998 richt Jan Kloppenburg
dee Stichting Kappen Nou op (naar de laatste woorden van zijn zoon), een "landelijkee organisatie ter voorkoming van geweld in het openbaar {de Volkskrant, 19 oktoberr 1998). Soms zijn het slachtoffers van straatgeweld die een campagne
opzetten.. Een voorbeeld is Jacqueline de Jong, die samen met haar vriend op straat
inn Rotterdam werd mishandeld, hetgeen bij toeval werd gefilmd door de lokale tv.
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Zijj nccmt in maart 1999 het initiatief voor de campagne Meld Geweld in de regio
Rotterdam.. In september 2000 besluiten de 19 verschillende organisaties tot samenwerkingg onder de noemer: Landelijke Organisatie voor Veiligheid en Respect
(L.OVR). .
" H u nn oprichters komen uit alle lagen van de samenleving, uit elke leeftijdsgroep.. [...] De meesten begonnen h u n actie o m d a t ze zelf slachtoffer
werdenn van geweld - thuis, op straat, in het verkeer, in de trein

(NRC

HtVidehbLift,HtVidehbLift, 21 oktober 2000).
Kenmerkendd voor de expansie van het begrip zinloos geweld is het feit dat de ouderss van een in 1997 in Groningen vermoord meisje betrokken zijn bij de oprichtingg van de L O V R . Verder organiseren allerlei maatschappelijke organisaties zoals
bijvoorbeeldd het Humanistisch Verbond discussiebijeenkomsten. Half mei 2001
66

lanceert de Stichting 'Legen Zinloos Geweld een grote campagne; in uitgaansgebiedenn komen honderden stoeptegels met een afbeelding van een lieveheersbeestje;; muziekzender M T V gaat een avond op zwart en vertoont een lijst van allerlei
delicten,, terwijl de overheid in Postbus 51 spotjes probeert duidelijk te maken hoe
mensenn moeten handelen bij geweld op straat. "Weet waar je voor staat als het om
geweldd g-uit."
Uitt dit overzicht blijkt dat de aanvankelijk spontane acties tegen zinloos geweld (de
stillee tochten en het oprichten van m o n u m e n t e n ) een vervolg krijgen in meer georganiseerdd verband, al zijn er allerlei verschillende stichtingen en platforms die pas
laterr aan samenwerking toekomen. Het nieuwe sociale probleem krijgt een plaats
opp de politieke agenda, in opiniepeilingen blijkt zinloos geweld hoog te scoren en
dee overheid stelt allerlei maatregelen voor om het geweld te bestrijden. Inmiddels
wordtt er ook gericht onderzoek gedaan naar het verschijnsel door bijvoorbeeld het
W OO D C in opdracht van het ministerie van Justitie. Bovendien wordt er ook een
specialee Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid opgericht op basis van samenwerkingg tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden,
hett Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) te
Leiden,, de Vrije Universiteit van Amsterdam en I N O .

Daklozee issues
Mecha-aandachtt is nodig om een nieuw probleem onder de aandacht te brengen,
maarr dat is onvoldoende om het issue langdurig o p de maatschappelijke prioriteitenlijstt te krijgen. D e mediahvpes zorgen voor een kortstondige focus op het probleemm door dramatische incidenten breed uit te meten, vergelijkbare gevallen (in
hedenn en verleden) te melden en thematisch gerelateerd nieuws te brengen. Die
nieuwsgolff neemt weer af als zich geen nieuwe ontwikkelingen meer voordoen en
ookk de invalshoeken uitgeput raken. O p m o m e n t zouden activisten, belangengroepenn of professionals zich over het nieuwe probleem moeten ontfermen, anders
iss de kans klein dat het onderwerp nog een keer een nieuwe hvpe veroorzaakt, dievoortbouwtt op een vorige. Zo bleek de mediahvpe over versterving in verpleeg-
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huizenn naar aanleiding van de Blauwbörgje-affaire in 1 99"' duidelijk een eenmaligee kwestie. Misschien is het begrip \cisiervmg enigszins besmet geraakt, maar belangrijkerr is dat er op geen enkele manier een aanzet is gegeven tot een vervolg, er
zijnn geen belangengroepen, politici of professionals die zich specifiek richten op de
manierr waarop verpleeghuizen omgaan niet patiënten in een terminale fase. En die
nieuwee incidenten in die context zouden k u n n e n plaatsen. In de VS bleven wilding"ding"

en fir f way violence, willekeurige schietpartijen op snelwegen dakloos; stal-

kingking en hate crimes daarentegen werden al snel geadopteerd door allerlei bestaande
socialee bewegingen (Best, 1999: 64). Bij zinloos geweld zijn het vooral nieuwe (outsiders)siders) initiatieven die de aanzet gegeven hebben, later overgenomen door bestaandee organisaties, lokale overheden en uiteindelijk de landelijke politiek.

Het

overnemenn van nieuwe claims biedt deze actoren allerlei voordelen: bestaande issuess rond geweld krijgen een nieuwe impuls; er is hernieuwde media-aandacht
voorr de organisatie of partij; politici krijgen mogelijkheden om zich te profileren,
enzovoort.. Herzelfde geldt voor bedrijven die optreden als sponsors van de actiegroepenn tegen zinloos geweld. Het apolitieke karakter van een 'issue zonder tegenstanders'' maken die betrokkenheid dan ook een stuk makkelijker.

Belangg van framing
D ee o p k o m s t van deze maatschappelijke betrokkenheid legt de basis voor nieuwe
mediahypes.. H e t geval ' G o r i n c h e m ' was weliswaar van een andere orde dan de eerderee incidenten, maar het was ernstiger (twee d o d e n ) , de slachtoffers waren volstrektt onschuldig (er was geen vechtpartij aan voorafgegaan zoals bij Tjoelker) en
err waren voldoende actoren die de gebeurtenis als een typisch voorbeeld van zinlooss geweld konden labelen. Kn dat is bij allerlei andere geweldsincidenten zoals
hett volgende voorbeeld niet het geval:
" H e tt slachtoffer kreeg ruzie met een andere fietser, die hem enkele keren
stakk met een mes. Hij is een uur later in het ziekenhuis overleden. De politiee zegt er vooralsnog niet van uit te gaan dat de steekpartij een geval is van
zinlooss geweld waarbij slachtoffer en dader elkaar niet kennen"
Handelsblad,Handelsblad,

(NRC

20 maart 2000).

Ditt nieuws k o m t dan ook niet verder dan een twaalfregelige eenkolommer. Bij
'GorinchenTT was er meteen die term, een duidelijk frame en het begin van een socialee beweging, waardoor er al meteen al op zondag actie werd o n d e r n o m e n .
Z o n d e rr het issue zinloos geweld zou de schietpartij misschien terecht gekomen zijn
inn een andere referentiekader, bijvoorbeeld dat van drugsgerelateerde, criminaliteit.
D ee burgemeester van Gorinchem gebruikte die invalshoek toen hij de fatale schotenn in verband bracht met het falend gedoogbeleid ten opzichte van coffeeshops.
O o kk de invalshoek allochtonen en wapengeweld heeft op dat m o m e n t geen kans
vann slagen. D e I urkse gemeenschap in G o r i n c h e m distantieert zich nadrukkelijk
vann de daders, terwijl de ouders van f roukje Schuitmaker in een ingezonden brief
latenn weten een stigmatisering van de Turkse gemeenschap te veroordelen.
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Naa de dood van Renc Steegmans in Venlo op 22 oktober 2 0 0 2 was er voor het
eerstt sinds Van C o t t h e m (januari 2000) weer een grote nieuwsgolf rond zinloos geweld,, maar deze keer werd het ra tale incident wél helemaal in de context geplaatst
vann het probleem van de mislukte integratie van allochtonen. Steegmans overleed
aann de gevolgen van een mishandeling nadat hij twee jongens (onder wie de allochtonee dader) o p een b r o m m e r voor de deur van een supermarkt tot de orde had
geroepen:: "René vroeg respect en is klinisch dood {Algemeen Dagblad, 24 oktober
2002).. Vergelijkbare incidenten blijken dus op verschillende manier te k u n n e n
wordenn gejramed\

afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen van dat

m o m e n t .. Een paar maanden na de m o o r d op Pim Fortuyn en de opzienbarende
verkiezingenn vormden integratie allochtonen en criminaliteit een centraal issue in
dee openbare meningsvorming.

Dalingg op de prioriteitenlijst
Zinlooss geweld verdwijnt in 2001 als issue langzaam uit het nieuws, er vinden tot
dee zaak Steegmans in oktober 2 0 0 2 geen grote nieuwsgolven rond vergelijkbare incidentenn meer plaats. De meldingen van geweld halen nog wel de kram, maar eerderr als losstaande incidenten dan als bevestiging van een breder maatschappelijk
probleem.. Daardoor neemt in de maatschappelijke perceptie de urgentie van het
probleemm geleidelijk weer af. Uit de reeks geweldsincidenten die nog steeds als eenkolommerr het nieuws halen, valt af te leiden dat er zeer waarschijnlijk geen sprake
iss van een afname van geweld sinds de aandacht voor zinloos geweld. Deze langzamee daling van zinloos geweld o p de maatschappelijke prioriteitenlijst is mogelijk
ookk beïnvloed door de verdere inflatie van het begrip en door het weer uiteenvallenn van de sociale beweging door allerlei conflicten tussen rivaliserende organisaties.. Het etiket zinloos geweld wordt inmiddels op allerlei andere problemen
geplakt,, variërend van pesten op scholen {Trouw,

2 maart 2001), geluidsoverlast

("Verbaall zinloos geweld," Het Parool 28 januari 2000) tot en met het ruimen van
dierenn tijdens de MKZ-crisis voorjaar 2 0 0 1 . Er komen zelfs nieuwe actiegroepen
rondd zinloos geweld op die andere terreinen, zoals 'Stop zinloos geweld tegen mens
enn dier' en 'Zinloos Geweld tegen Dieren.' Deze laatste stichting wordt in Enschedee opgericht nadat een dierenbeul paarden heeft mishandeld {Algemeen

Dagblad,

277 augustus 2001). Het begrip zinloos geweld lijkt zo aan het eigen succes ten onderr te gaan en een tamelijk nietszeggend begrip te worden.
Daarnaastt blijken de samenwerkingsverbanden tussen de organisaties en actiegroepenn op het terrein van zinloos geweld door onderlinge conflicten weer snel uit elkaarr te vallen. Zinloos geweld is waarschijnlijk een te algemene noemer om allerlei
maatschappelijkee tegenstellingen te overbruggen, bovendien gaat het inmiddels
ookk om zeer uiteenlopende vormen van geweldscriminaliteit. Intussen gaan de mediaa de nieuwe beweging net zo behandelen als andere belangengroepen, die niet
zonderr meer nieuws kunnen maken door een persbericht te versturen. De acties op
hett gebied van zinloos geweld krijgen steeds minder aandacht in de media, die in-
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middelss in de ban zijn van allerlei andere problemen zoals de aanslagen van 11 septemberr in de VS en laccr de opkomst van Pim Fortuvn.

3.44 Conclusies zinloos geweld en de media
Kwantitatievee analyse
Bijj de kwantitatieve inhoudsanalyse is een aantal kenmerken onderzocht van de berichtgevingg over 'Leeuwarden', ' G o r i n c h e m ' , 'Vlaardingen' en her issue zinloos geweld.. Daarbij is vooral gekeken naar de nieuwsmakende, aanjagende rol van de
media.. Uit het onderzoek blijkt dat de media een zeer actieve rol hebben gespeeld
doorr zeer veel aandacht te besteden aan deze affaires; door zelf o p dat nieuws door
tee gaan (veel follow-ups in de vorm van opiniërende stukken en achtergrondverhalen)) en door veel aandacht te geven aan reacties vanuit de samenleving.
Bovendienn zijn er aanwijzingen voor een tijdelijke overrapportage van vergelijkbaree incidenten in de weken na de key events. Kr was sprake van mediabrede nieuwsgolven,, waarbij de media een grote mate van eenstemmigheid vertoonden ten
aanzienn van de frequentie van berichtgeven. Uit de gegevens blijkt dat de berichtgevingg in de eerste dagen sterk gebeurtenis georiënteerd is, maar dat vervolgens de
mediaa en de b r o n n e n het nieuws gaan bepalen.
Opvallendd is dat de b r o n n e n een groot aandeel hebben in sommige nieuwsgolven.
Daartoee moeten ze wel in staat gesteld worden door de media, want het gaat in
overgrotee meerderheid niet o m zelfstandige acties van bronnen (maatregelen, besluiten,, demonstraties, enzovoort), maar om reacties, o m visies en meningen, die
gepeildd worden d o o r de media.
Dee berichtgeving laat (tijdelijk) een cumulatief effect zien: de belangstelling van de
mediaa neemt met iedere nieuwe golf verder toe. Rekening h o u d e n d met de geformuleerdee criteria voor een mediahype voldoet ' G o r i n c h e m ' daar in de meeste o p zichtenn aan, terwijl 'Vlaardingen' daar een stuk lager o p scoort, vooral door de
sterkee gebeurtenis

georiënteerde

in plaats van

thematische

berichtgeving.

'Leeuwardenn 1' en 'Leeuwarden 2' voldoen tot op zekere hoogte aan de criteria,
voorall in het tweede geval blijken de bronnen een belangrijke rol te spelen in de
nieuwsstromen. .

Beschrijvendd onderzoek
Inn het tweede deel van dit hoofdstuk hebben we door middel van een gedetailleerdee beschrijving van de berichtgeving over zinloos geweld a n t w o o r d proberen te
vindenn op de vraag welke rol de nieuwsgolven hebben gespeeld bij de constructie
vann zinloos geweld tot sociaal probleem en het ontstaan van een nieuwe sociale beweging.. Hebben de media een aanjagende en mobiliserende rol gespeeld?
D ee beeldvorming in de media is vervolgens afgezet tegen de feitelijke gegevens over
ditt soort geweld. Is er sprake van inflatie van het begrip zinloos geweld in de berichtgeving?? Daarnaast is gekeken naar de factoren die k u n n e n verklaren waarom
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sommigee incidenten aanleiding zijn reit een mediahvpe, terwijl andere vergelijkbaree incidenten geen aandacht trekken.
Dee beschrijving van de berichtgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen biedt
duidelijkk ondersteuning voor de theorie dat de media een belangrijke aanjagende
enn mobiliserende rol hebben gespeeld.
Dee uitgebreide berichtgeving over de /aak Tjoelker heeh het issue zinloos geweld
opp de kaart gezet, bovendien zorgen de media telkens voor een golf van geweld
doorr na 'Leeuwarden', 'Ciorinchem en 'Vlaardingen een tijdlang allerlei incidentenn van geweld te melden, ook als deze ver afstaan van wat onder zinloos geweld
wordtt verstaan. Bovendien is er in de artikelen regelmatig sprake van een toename
vann geweld in de samenleving of zelfs van een geweldspiraal. In dit opzicht vertoontt zinloos geweld veel overeenkomsten met het o p r u k k e n d kustgeweld in de zo1300

mer van 1984. De uitgebreide berichtgeving rond Ijoelker, de mvthevorming en
dee d e m o m s e r i n g van de daders legt de basis voor de nationale verontwaardiging
rondd het vonnis in januari 1998.

Feitenn en beeldvorming
Dee beeldvorming rond zinloos geweld dat er sprake is van toename en dat iedereenn op straat her risico loopt om zomaar zonder enige aanleiding slachtoffer te wordenn van zinloos geweld, is in tegenspraak met de feiten over dit soort geweld.
Zinlooss geweld is een onbruikbare categorie voor onderzoek, maar uitgaande van
geweldd in de openbare ruimte tussen onbekenden blijkt uit onderzoek dat het geweldd niet willekeurig is; dat er wel degelijk risicogroepen zijn; dat er altijd een aanleidingg is en dat in veel gevallen dader en slachtoffer wisselende rollen zijn.
Bovendienn doen de meeste incidenten zich niet in het uitgaansleven voor zoals de
beeldvormingg suggereert en behoren confrontaties met dodelijke afloop tot de grotee uitzonderingen. O o k de veronderstelde toename van dit soort geweld staat in de
criminologiee ter discussie, al was het alleen al o m d a t er zowel bij het publiek als bij
dee politie verschuivingen zijn opgetreden in de definitie van geweld, waardoor lichtee gevallen eerder leiden tot aangifte en vervolging.
Dee berichtgeving zorgt ervoor dat het begrip zinloos geweld al snel aan een sterke
inflatiee onderhevig is. Uit de vergelijking van de drie incidenten die maar in één gevall hebben geleid tot een mediahvpe blijkt dat niet alleen de aard en de ernst van de
gebeurteniss een belangrijke rol spelen maar vooral ook de labeling van de gebeurteniss door een gezaghebbende bron. Z o n d e r een duidelijke nieuwswaardige context
kann een op zichzelf schokkend geweldsincident in de berichtgeving bh]ven steken
alss een betreurenswaardig, maar o p zichzelfstaand incident. O o k het houden van
eenn stille tocht enkele dagen later kan dat met meer verhinderen; de media missen
eenn duidelijk en geijkt frame op basis waarvan nieuwe verhalen geschreven kunnen
wordenn over de gebeurtenis.
Dee beschikbaarheid en de toegankelijkheid van voor de media betrouwbare bronnenn spelen hierbij een doorslaggevende rol, zoals blijkt uit de beschrijving van de
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gevallenn mee allochtone slachtoffers, die niet of nauwelijks tot de media doordringen. .

Mobiliserendee elementen
Naa de d o o d van I joelker ontstaat een aanvankelijk nog tamelijke diffuse sociale
bewegingg tegen zinloos geweld. De stille tochten na fatale incidenten van geweld
fungerenn als een soort bindmiddel voor de nieuwe beweging. De media gaven dezee stille tochten extra gewicht door er (zowel voor- als achterafl veel aandacht aan
tee besteden en live uitzendingen te verzorgen op verschillende zenders, als ware het
nationalee manifestaties. Uit een analyse van de berichtgeving in de dagen voorafgaandd aan de stille tocht in Ciorinchem komen duidelijk aanwijzingen voor een
mobiliserendee rol van de media. Niet alleen besteden de media vlak voor de herd e n k i n gg zeer veel aandacht aan de aangekondigde tocht, er is bovendien in de landelijkee dagbladen duidelijk sprake van een emotionele ("laffe schietincident'),
generaliserendee berichtgeving ("Hele land rouwt") met veel o p emoties en

human

interestinterest gerichte sfeerverhalen. O o o r van tevoren een massale opkomst te voorspellenn krijgt de berichtgeving de trekken van een self-fulfilling

prophecy.

D ee mediahypes vormen een belangrijke ondersteuning voor de uitbouw van de socialee beweging tegen zinloos geweld, dat inmiddels ook in opinieonderzoek hoog
blijktt te scoren als issue waar veel mensen zich zorgen over maken. Het gevoel van
onveiligheid,, zo blijkt uit ander onderzoek, neemt duidelijk toe tijdens een mediahypee over zinloos geweld.
O m g e k e e r dd zal de aanwezigheid van een sociale beweging weer van invloed zijn geweestt o p het ontstaan van de latere nieuwsgolven rond zinloos geweld. Het onderwerpp verdwijnt na 2000 langzaam uit het nieuws, waarin zich nog maar een keer
eenn grote nieuwsgolf over geweld voor zal doen, namelijk bij de dood van
Steegmanss in Venlo in oktober 2002. Maar dit incident k o m t in een totaal anderee context terecht, namelijk die van de mislukte integratie van allochtonen. Het
wegebbenn van zinloos geweld heeft zeer waarschijnlijk ook te maken met de inflatiee van de term en met de conflicten die de beweging uit elkaar hebben doen vallen. .
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44 Mediahypes en de sociale constructie
vann seksueel misbruik van kinderen
4.11 Misbruik en media
Inn de voorafgaande hoofdstukken is vooral gekeken naar de dynamiek van de racdiahype,, dit hoofdstuk concentreert zich op de vraag welke rol dergelijke nieuwsescalatiess spelen in de ontwikkeling van sociale problemen op basis van de in
hoofdstukk 2 geformuleerde theorie. Daarbij gaat het niet alleen om de ontdekking
vann een nieuw probleem, zoals bij de beschrijving van zinloos geweld, maar voorall ook om de daaropvolgende fasen waarin het maatschappelijk probleem zich door
middell van differentiatie, aggregatie en domeinexpansie steeds verder zal ontwikkelen. .
Centraall daarbij staan de verschuivingen in de voor de probleemconstructie gehanteerdee frames. Welke rol spelen de media met hun mediahypes in de verschillendee fasen van deze ontwikkeling? Stimuleren ze de differentiatie, aggregatie en
expansieprocessen?? Dragen ze bij aan de opkomst van nieuwe frames met de bijbehorendee sleutelbegrippen? Vervullen de media een aanjagende rol in het sociale
amplificatieprocess rond een nieuw sociaal probleem?

4.1.11 Keuze onderzoeksobject
Omm deze vraagstellingen te onderzoeken is gekozen voor het onderwerp seksueel
misbruikk van kinderen in de periode 1980-2000. Na de (her-)ontdekking van incestt en de herdefiniëring daarvan tot seksueel misbruik van kinderen begin jaren
tachtig,, hebben zich in de daarop volgende twee decennia telkens weer nieuwe ontwikkelingenn voorgedaan, waardoor het onderwerp prominent in het nieuws is gebleven.. Het is een voorbeeld van een sociaal probleem dat niet, zoals te verwachten
zouu zijn volgens de issue attention cycle-theorie, langzaam uit het nieuws is verdwenen,, integendeel. Telkens komen er in dit tijdsbestek weer andere vormen van misbruikk prominent in de media. Regelmatig zijn er mediahypes rond schandalen,
affairess of grootschalige misbruikzaken.
Hett meest opvallende in deze ontwikkeling zijn de vele vertakkingen van het oorspronkelijkee sociale probleem van incest binnen het gezin. Het is net alsof stapsgewijss en met de regelmaat van de klok een nieuwe misbruikvariant wordt ontdekt,
waarbijj zich telkens dezelfde patronen voordoen, zowel in de berichtgeving als in
dee samenleving. Aanvankelijk is er verbazing, dan haalt een stroom van vergelijkbaree incidenten het nieuws en lijkt het nieuwe probleem plotseling in omvang toe
tee nemen, hetgeen weer leidt tot maatschappelijke verontrusting. Aanvankelijk gaat
hett in de berichtgeving alleen om incest, om seksueel misbruik van meisjes binnen
hett gezin (de vader als dader), vervolgens om misbruik door verwanten (ooms,
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grootvaders),, gevolgd door misbruik door anderen (meestal een kennis). Dan blijkenn er zich extreme misbruikgevallen voor te doen, waarbij sprake is van langdurig
misbruik,, mishandeling, sadisme, abortus or zelfs babymoord. Vervolgens duiken
err zeer grootschalige misbruikaffaires op waarbij dentallen zoniet honderden kinderenn (jongens én meisjes) zouden zijn misbruikt. Inmiddels is dan ook misbruik
vann jongens aan de orde gesteld, misbruik in gezagsverhoudingen (de kerk, de
sportclub,, de school, de psvchotherapie), satanisch ritueel misbruik, date rape, ongewenstee intimiteiten op het werk, misbruik van verstandelijk gehandicapten, misbruikk dóór verstandelijk gehandicapten, kinderporno, kinderprostitutie tot en met
ontvoeringg en moord.
Dee laatste jaren van de vorige eeuw is de aandacht gefocust op pedofilie, lustm o o r d e nn en jongeren die andere jongeren (al dan niet in groepsverband) misbruiken.. Het onderwerp incest in het gezin is dan al jaren geen nieuws meer. Dat de
locuss telkens wordt gericht op andere vormen van seksueel misbruik komt voort
uitt gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de zaak D u t r o u x , maar het heeft ook te makenn met de ontwikkeling die de sociale constructie van het probleem doormaakt,
finn die ontwikkeling vertoont een eigen dynamiek waarin de media een belangrijkee rol spelen. Dat is de invalshoek van dit hoofdstuk. Uitgaande van het in hoofdstukk 2 geformuleerde perspectief over media en sociale problemen zijn de volgende
vraagstellingenn ten aanzien van de ontwikkelingsgang van seksueel misbruik en de
roll van de media van belang.

4.1.22 Specifieke vraagstellingen
Inn hoofdstuk 2 is het verband uitgewerkt tussen de ontwikkelingsstadia van een sociaall probleem en de rol van de media daarin. O p basis van deze theorie valt te verwachtenn dat de ontwikkeling van seksueel misbruik vier stadia zal doorlopen,
namelijkk die van h'tunning, Kxpansie, Ambivalentie en Institutionalisering.
Inn de Fnn/iingtiisL- wordt het probleem ontdekt, verkend en erkend (validation).

In

dezee fase wordt een nieuw frame geïntroduceerd om het probleem te construeren.
Vervolgenss breekt de hxpansiefasc aan waarin het domein waarop het frame betrekkingg heeft steeds bieder wordt. Aggregatie, differentiatie en expansie zijn hier
sleutelwoorden. .
Inn de derde fase leidt deze ontwikkeling tot ambivalentie, controverses en de opkomstt van alternatieve frames. In fase 4 tenslotte is sprake van een geïnstitutionaliseerdd sociaal probleem waarover een zekere mate van consensus bestaat, die zich
vertaaltt in wijzigingen in het strafrecht en het vervolgingsbeleid.
Bijj ons onderzoek zullen wc kijken naar de vraag of het probleem seksueel misbruikk van kinderen in de periode 1980 tot 2000 deze ontwikkelingsstadia doorloopt.. In hoeverre zijn er afwijkingen van deze stadia en hoe zijn deze te verklarenr
Daarnaastt zullen we ons per fase concentreren op de rol van de media en die van
dee mediahvpes. Hij de uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling zullen we ons
latenn leiden door de volgende vraagstellingen.
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Fasee 1 Framing
-- W o r d t de berichtgeving gekenmerkt door (extensiverende) mediahypes met hogee schattingen, brede definities en ernstige gevallen?
-- Welke rol spelen deze mediahypes bij de maatschappelijke erkenning van het
probleemm en de vestiging van het nieuwe frame (en de bijbehorende terminologie)? ?
-- Is er sprake van de toepassing van het topje-van-de-ijsberg-^w/;/,//^

Fasee 2 Expansie
-- Dragen mediahypes rond nieuwe aspecten of vormen van seksueel misbruik bij
aann definitieverbreding, differentiatie, aggregatie en domeinexpansie waardoor er
eenn sterke sociale amplificatie van het probleem plaatsvindt?
-- Leidt de berichtgeving tot een versterking en uitbouw van het nieuwe frame rond
seksueell misbruik?

Fasee 3 Ambivalentie
-- Ontwikkelen de media zich tot een a u t o n o m e defmiéringsmacht (Brants &
Brants,, 1991)? Ln draagt dat bij tot groeiende ambivalentie en de opkomst van
concurrerendee fr-ames".
-- W o r d t de berichtgeving gekenmerkt door (intensiverende) mediahypes rond personenn en of instellingen?
-- Is er sprake van de toepassing van een schandaal-/rw/>/tf/r?

Fasee 4: Institutionalisering
-- Is er sprake van institutionalisering van het sociale probleem?
-- O p welke manier vertalen de veranderde sociale definities zich in strafrechtelijke
definities? ?
-- Is er sprake van een sterke afname van de berichtgeving en de mediahvpes op dit
terrein?? Verandert de aard van de berichtgeving?
Ditt onderzoek heeft nadrukkelijk een verkennend en beschrijvend karakter. D o o r
eenn uitgebreide beschrijving van de maatschappelijke ontwikkelingen rond seksueell misbruik en van de berichtgeving daarover zullen we proberen antwoorden te
formuleren.. Daarbij maken we gebruik van een zeer uiteenlopend scala aan wetenschappelijkee en journalistieke bronnen.

4.22 Onderzoeksverslag:
analysee van de berichtgeving 1980-2000
Wiee de ontwikkeling van seksueel misbruik als sociaal probleem in Nederland reconstrueert,, ontdekt al snel dat de feitelijke ontwikkeling anders verloopt dan op
basiss van de bovengenoemde fasen-indeling verwacht mag worden. Het belang-
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rijkstee verschil is dat de Expansiefase en de Ambivalentierase zich in een andere
volgordee blijken voor te doen dan op basis van de in hoofdstuk 2 geformuleerde
theoriee zou mogen verwachten. Na het eerste stadium, globaal van 1980 tot en met
1988,, treedt een periode op waarin zich de affaires en schandalen (bijvoorbeeld
O u d ee Pekela in 1 9 8 7 / 1 9 8 8 en de Bolderkar in 1988) voordoen die o p basis van
diee theorie in de Ambivalentiefase thuishoren. De vele vertakkingen van het oorspronkelijkee misbruikprobleem, behorend bij de Expansiefase, doen zich pas voor
inn de periode daarna, in de jaren negentig.
Bijj de beschrijving van de ontwikkeling gaan we daarom uit van de volgende fasen: :
1.. De Framin^zse

van 1980 tot 1989: de media en het nieuwe

misbruik-frame,

2.. De Ambivalentiefase van 1988 tot 1996: controverses, affaires en concurreren1366

de frames,
3.. De Expansiefase van 1996 tot 2000: mediahypes en de nieuwe vertakkingen.
4.. De Institutionaliseringfase na 2000: afname berichtgeving over inmiddels geïnstitutionaliseerdd probleem.
W ee zullen daarbij antwoord proberen te geven op de vraag waarom deze fasen zich
inn een andere volgorde hebben voorgedaan dan verwacht zou mogen worden op
basiss van de theorie. Per fase zullen we wel dezelfde probleemstellingen ten aanzien
vann de rol van de media en de mediahypes onderzoeken.

4.2.11 De Framingfase van 1980 tot 1989
Nieuwee termen als seksueel misbruik, seksuele kindermishandeling, seksueel geweldd en ongewenste intimiteiten markeren begin jaren tachtig de intrede van een
nieuww frame ten aanzien van onvrijwillige seksuele contacten en seksuele contactenn met kinderen. De veranderingsgezinde jaren zestig en zeventig brachten niet
alleenn de seksuele revolutie voort, maar ook de vrouwenbeweging die de onderdruktee positie van de vrouw in de samenleving aan de kaak stelde. De macht van
dee zuilen, de kerken en de politieke partijen was tanende, de anticonceptiepil en
nieuwee antibiotica (tegen geslachtsziekten) werkten bevrijdend (Mooij, 1993: 186)
enn Aids zou nog ruim twintig jaar o p zich laten wachten. D e seksuele revolutie is
gebaseerdd op de emancipatie van het individu en de vrije beleving van ieders seksualiteitt (Kool, 1999: 138), op met andere woorden: "seksueel enthousiasme"
(Mooij,, 1993: 187).
Allerleii uitingsvormen van de seksualiteit, ook de tot dan toe als afwijkend beschouwde,, variërend van homoseksualiteit, biseksualiteit, overspel, partnerruil tot
enn met sadomasochisme, worden bespreekbaar en komen uit de taboesfeer zoals
datt in het tvpische jaren zeventig jargon wordt genoemd. En bespreekbaar maken
betekendee in die jaren doorgaans: moet kunnen. De media en met name de televisiee spelen hierbij de rol van grote taboedoorbreker. Onvermijdelijk komen ook
pedofiliee en seksuele contacten met kinderen aan bod als een van die seksuele variantenn die in het nieuwe tijdsgewricht misschien met andere ogen bekeken zou-

Mii DlAHYPi s K\ i)I soUAl I ( O N M R K 'lit. VAN ShkM ! H MIsRRUK \ AN KINDFRi N

denn kunnen worden. Breed draagvlak voor een nieuwe visie is er niet, maar als onderwerpp komt het pedofilie zeker aan de orde. In 1978 bijvoorbeeld in een uitzendingg van Koos Postema's Een Groot Uur U, waarin de pedofiele PvdA-senator E.
Brongersmaa uitspraken 1 ' 1 kan doen die een decennium later niet meer voor uitzendingg geschikt zouden worden geacht. Er is nog geen aandacht voor seksueel misbruikk van kinderen, wel in t o e n e m e n d e mate voor kindermishandeling en de
behandelingg van kinderen in tehuizen van de kinderbescherming. In de periode
19711 tot en met 1973 doet zich de eerste grote nieuwsgolf in de media voor over
ditt onderwerp (Peen, d'Anjou & Van den Ende, 1977). In 1972 verschijnt het eerstee jaarverslag van de in 1971 door de regering ingestelde vier vertrouwensartsen.
Zijj vormen ook telkens de belangrijkste "prikkel, die de pers steeds nodig schijnt
tee hebben o m aandacht te besteden aan het onderwerp kindermishandeling" (Peen,
ett al, 1977: 229). Maar in de sociale constructie van kindermishandeling speelt o p
datt m o m e n t seksueel misbruik geen enkele rol.
Eindd jaren zestig, begin jaren zeventig wordt seksueel misbruik nog niet erkend als
ernstigg maatschappelijk probleem, maar de vrouwenbeweging begint steeds duidelijkerr stelling te nemen tegen de seksuele revolutie die vooral een bevrijding zou betekenenn van de mannelijke seksualiteit (Schnabel, 1990).
" H e tt is niet verwonderlijk dat juist in een klimaat van seksueel enthousiasmee ook de aandacht voor de schaduwzijden toeneemt. Immers, seksuele
problemenn en zaken als seksueel misbruik vallen uit de toon o p het m o m e n t
datt seks eigenlijk, goed, prettig en gewenst hoort te zijn" (Mooi), 1993:
188). .
Inn de vrouwenbeweging^ 1 ontstaat geleidelijk een frame waarin eerst mishandeling
enn later ook de seksuele uitbuiting van vrouwen wordt beschouwd als onderdeel
vann de structurele onderdrukking van vrouwen in de samenleving. O p dat m o m e n t
iss incest nog helemaal geen onderwerp in de vrouwenbeweging of daarbuiten. D e
nieuwee sociale beweging richt zich in eerste instantie op issues als vrouwenmishandelingg (de oprichting van het eerste Blijf van Mijn Lijf-huis in Amsterdam
vindtt plaats in 1974) en pornografie (die op dat m o m e n t inmiddels is toegestaan
inn kleine sekstheaters en seksboetieks). Een belangrijke stap in de richting van het
issuee k i n d e r m i s b r u i k

is de h e r o n t d e k k i n g

en

reframing

van

verkrachting.

Tegenoverr het beeld van de onbekende, gestoorde dader in de donkere bosjes steldee de vrouwenbeweging dat van de verkrachter die zijn eigen vriendin of vrouw regelmatigg tot seks dwingt. Verkrachting was geen uitzondering, maar onderdeel van
dee structurele seksuele uitbuiting van vrouwen in het algemeen. Verschillende publicatiess markeren deze verschuiving, in de VS verschijnt in 1975 Against our Will:
Men,Men,

Woman

and

Verkrachting,Verkrachting,

Rape, van Susan Brownmiller en in Nederland

in

1976

ervaringen, vooroordelen, achtergronden xz\\ Jeanne Doornen, een doc-

toraalscriptiee waarin veel aandacht was voor ervaringen van slachtoffers. In 1979
ontstaatt de Werkgroep O p v a n g Slachtoffers Seksueel Geweld in Utrecht, waar laterr de landelijke Stichting Tegen Seksueel Geweld uit voortkomt (Kool, 1999:
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13 7 ).. O o k in 1979 stelt de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken de
werkgroepp Aangifte Sexuele Misdrijven in, die voorstellen moet doen voor verbeteringg van de aanpak op dit terrein (Kool, 1999: 146, het rapport verschijnt pas in
1985).. In 19~9 publiceert het vrouwenblad W/v/de resultaten van een oproep aan
lezeressenn om h u n ervaringen met ongewenste intimiteiten (zoals het Amerikaanse
begripp sexual harassment \s vertaald) te melden. O o k in 19T"9 verschijnt in een feministischee bundel het eerste artikel over incest, geschreven door José Rijnaarts.
H e tt zal nog enkele jaren duren voor er maatschappelijk een vertaalslag wordt gemaaktt naar seksueel misbruik van kinderen, gemarkeerd door de oprichting van de
Verenigingg tegen seksuele kindermishandeling binnen het gezin (VSK) in 1982 na
eenn oproep in het feministische maandblad

Opzij.

Krr worden contact gezocht met Catherine Keyl van N C R V ' s actualiteitenrubriek
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Hier en Nu die op 8 mei 1982 aandacht besteedt aan incest. Vanaf dat m o m e n t is
dee geest uit de fles en begint een niet aflatende stroom van debatten, publicaties,
onderzoeken,, artikelen, radio- en tv-programma's over incest, die kenmerken vertoontt van een mediahvpe. De vele publiciteit maakt weer veel reacties los die ook
weerr nieuws worden; ieder nieuws incident kan rekening op veel belangstelling van
dee media; slachtoffers besluiten na jaren alsnog aangifte te doen, enzovoort. D e
VSKK groeit snel en start een groot aantal zelfhulpgroepen in heel Nederland. In
19822 publiceert de VSK De straf op zwijgen is levenslang waarin vrouwen hun ervaringenn met misbruik openbaren. De VSK is een zelffiulporganisatie: de deelnemerss definiëren zichzelf als ervaringsdeskundigen en plaatsen zich als zodanig
tegenoverr de gevestigde deskundigen (artsen, hulpverleners, wetenschappers) die
zichh naar hun idee veel te weinig met incest hebben beziggehouden. Bovendien definiërenn de ervaringsdeskundigen incest niet als een privé-probleem:
"maarr een

maatschappelijk

probleem, veroorzaakt

machtsverhoudingenn tussen m a n n e n en vrouwen

door de

ongelijke

(VSK, 1985: 1).

Dee vereniging neemt afstand van "de verhullende sluiers" van het eufemistische
woordd incest, dat suggereert dat er misschien sprake zou kunnen zijn van wederzijdsee instemming. O o k de dan al in de vrouwenbeweging gebezigde term dochter/zusterr verkrachting voldoet niet, omdat er ook andere familieleden bij betrokken
kunnenn zijn en omdat het om veel meer gaat dan alleen geslachtsgemeenschap. Elke
gedwongenn seksuele handeling is een vorm van seksuele kindermishandeling.
Misbruikk van jongens wordt wel erkend, maar een "sekse neutrale benaming zou
dee oorzaak van incest afzwakken en verborgen h o u d e n " (VSK, 1985: 1) en daaro mm ligt de nadruk op misbruik van meisjes door m a n n e n . De beweging tegen seksuelee kindermishandeling is dus primair een slachtofferbeweging die veel investeert
inn de opvang en hulpverlening aan medeslachtoffers. En dat is een groot verschil
inn vergelijking met de claims-makers die kindermishandeling hebben geagendeerd;
zowell in Nederland als de Verenigde Staten ging het om professionals ; ; niet om
slachtoffers.. Die slachtofferrol vormde de grote kracht achter de beweging tegen
kindermisbruik,, vrouwen met incestervaringen konden zich identificeren met de
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persoonlijkee verhalen die de VSK naar buiten bracht. D e stormachtige publicireir
eindd 1984, begin 1985 leverde telkens vele reacties o p . O o k op andere terreinen
boektt de VSK succes: in 1984 wordt subsidie toegekend voor het opzetten van een
opvanghuiss voor jeugdige slachtoffers dat in 1985 van start gaat en al meteen de
grotee toeloop niet aankan. Daarnaast heeft de beweging grote invloed o p het overheidsbeleidd zoals blijkt uit de publicatie van de nota Bestrijding van seksueel geweldd tegen vrouwen en meisjes in 1984, waarin onder meer wordt voorgesteld om
dee omvang van het probleem van seksueel misbruik in kaart te brengen. Ken voorstell dat uiteindelijk in 1998 zal resulteren in het onderzoek Seksueel misbruik
meisjesmeisjes door verwanten

van

(Draijer, 1988). Z o krijgt seksueel misbruik van meisjes in

relatieff korte tijd erkenning als ernstig maatschappelijk probleem dat o p alle frontenn aandacht verdient.

Kenmerkenn nieuw misbruikframe
Dee herontdekking en agendering van het nieuwe probleem leidt tot de introductie
vann een nieuw frame met bijbehorende termen, voorbeelden, verbanden en verklaringen.. Beckett (1996) vat dit frame, door haar Collective Denial genoemd, als volgt
samen: :
"Societyy denies the reality of child sexual abuse. Children are uniquely vulnerablee victims, and, contrary to some claims, are not able to give informed
consent."" [...] Claims of abuse have been denied for too long as a result of
ourr unwillingness to face this unpleasant reality. Both children and adults
aree likely to downplay or hide these painful experiences rather than exaggeratee or make up stories of abuse. T h e problem is therefore under-reporting,, n o t over-reporting."
Daarnaastt onderscheidt Beckett nog een feministische versie van dit frame AM zij
MaleMale Prerogative n o e m t : seksueel misbruik van kinderen is een gevolg van de mannelijkee overheersing:
" kk is only by challenging male dominance both inside and outside the homee that the problem or child sexual abuse will be diminished."
Kenmerkendd voor het nieuwe frame rond seksueel misbruik van kinderen is niet alleenn de link tussen de individuele gevallen van misbruik en de structurele onderdrukkingg van vrouwen en meisjes, maar ook het negatieve beeld van de manier
waaropp de samenleving tot dan toe met incest was omgegaan. Her zou om een ernstigg onderschat probleem gaan, daders zouden niet worden vervolgd en slachtoffers
zoudenn niet worden geloofd dan wel medeschuldig zijn.
Uitt de vakliteratuur o p dit terrein, gepubliceerd vóór de herontdekking van seksueell misbruik, blijkt dat er in die periode wel degelijk werk werd gemaakt van de
vervolgingg en veroordeling van incestplegers en dat overheersende n o r m was dat
incestt niet door de beugel kon. In een van die studies, Incest. Een oriënterend

on-

derzoek,derzoek, doet psychiater S. van der Kwast uitvoerig verslag van dertig gevallen van
incestt in de periode 1 960 en 1 962. Hij stelt dat onbekend is hoeveel meisjes slacht-
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offerr zijn van incest o m d a t "vele gevallen nimmer o n t d e k t w o r d e n " (Van der
Kwast,, 1963: 46). Verder wijst hij op de mogelijke traumatiserende invloed van
incestt op de dochter, al tekent hij aan dat de psychopathologische stoornissen die
zichh soms pas vele jaren later ontwikkelen niet uitsluitend door incest verklaard
k u n n e nn worden. In het Collective Denial denken is weinig aandacht voor dit soort
geluidenn uit het verleden, in het boek Het blijft toch onder ons. Opening van zaken
overover incest mx. 1995 diskwalificeren de auteurs (De Klein en Geerlings, 1995) benaderingenn als die van Van der Kwast als vergoelijkend ten opzichte van de incestpleger.. Van der Kwast legt inderdaad geen relatie tussen misbruik en bredere
maatschappelijkee patriarchale structuren, maar hij is duidelijk zijn veroordeling
vann incest en de incestplegers. Dat is in overeenstemming met de strenge seksuele
moraall in de jaren vijftig, die incest niet bagatelliseerde, maar die er wel voor zorg1400

de dat veel gevallen nooit naar buiten kwamen. Door schaamte heerste in veel familiess absoluut stilzwijgen. Bovendien was er weinig aandacht voor de slachtoffers
enn hun problemen. Niettemin zijn er ook in de jaren vijftig en zestig reeksen veroordelingenn van daders, zoals ook blijkt uit de dertig veroordelingen uit de provinciee Utrecht in de periode 1960-1962--*, die Van der Kwast gebruikte voor zijn
onderzoek.. Naar schatting waren er dan ook in die tijd enkele h o n d e r d e n rechtszakenn rond incest per jaar in Nederland. Incest werd in die periode wel sterk veroordeeld,, maar nog niet gedefinieerd als afzonderlijk maatschappelijk probleem,
datt object van bijzondere (overheids-)zorgzou moeten zijn. H e t was een van de velee problemen op het terrein van onmaatschappelijk gedrag. Bovendien speelde de
discussiee over incest zich niet in de brede openbaarheid af zoals in de jaren tachtig.. De media berichten overigens alleen over afzonderlijke incestzaken op een manierr die vergelijkbaar is met berichten over andere vormen van criminaliteit. Aan
dee andere kant is het bij het beoordelen van deze houding van belang om rekening
tee houden met het tijdsgewricht van toen: er was in de periode van de wederopbouww over de hele linie weinig aandacht voor slachtoffers met psychosociale problemen,, of die nu een gevolg waren van lijfstraffen,

mishandeling,

seksueel

misbruikk of zelfs oorlogstrauma's (zie: Withuis, 2002). H e t concentratiekampsyndroomm moest nog worden uitgevonden. In het klimaat van toen overheerste het
ideee dat ieder individu op zijn of haar manier het verleden (en het noodlot) diendee te aanvaarden en te verwerken. H e t latere slachtofferdenken, typerend voor de
socialee bewegingen tegen het eind van de twintigste eeuw bestond in de eerste decenniaa na de Tweede Wereldoorlog nog niet.
"Inn het algemeen geldt dat het slachtoffer van criminaliteit pas in het begin
vann de jaren zeventig werd 'gezien.' Voor die tijd was het slachtoffer hooguitt aangever bij de politie en speelde het een rol bij de bewijsvoering. Na
dee instelling van het schadefonds voor slachtoffers van geweldsmisdrijven
inn Vr^

kreeg men meer oog voor de bejegening van slachtoffers door po-

litiee en openbaar ministerie, voor hun opvang en traumaverwerking en
voorr het recht op schadevergoeding" (Boutellier, 2 0 0 0 b : 2).
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Dee rol van de media in de eerste fase
Dee periode tussen 1981 en 1985 vormt in de benadering van Best {Best, 1990) de
fasee van initial clainn-making, waarbij de nieuwe sociale beweging zich met een
nieuww frame moet invechten op de markt van sociale problemen. De beweging tegenn seksuele kindermishandeling blijkt buitengewoon succesvol in het agenderen
vann het probleem door middel van de media. De eerste publiciteitsgolf begin jaren
tachtigg beperkt zich nog voornamelijk tot dag- en weekbladen, maar als televisie
eindd 1984 breed aanhaakt, begint er een vloedgolf aan incestberichtgeving los te
komen.. Iedere uitzending zorgt voor honderden reacties en vele aanmeldingen
voorr de zelfhulpgroepen van de VSK. Ook de Stichting Korrelatie krijgt zoveel reactiess op incestprogramma's binnen dat er in 1985 een speciale brochure aan wordt
gewijd. .
Centraall in al die media-aandacht staan de persoonlijke verhalen van de ervaringsdeskundigenn en de slachtoffers. Voor de nieuwe sociale beweging vormen die vaak
schokkendee en schrijnende verhalen het belangrijkste middel om in de media door
tee dringen en zo niet alleen andere slachtoffers te bereiken, maar vooral ook het
grotee publiek. Voor het overbrengen van het nieuwe frame waarin misbruik is gedefinieerdd als een gevolg van de structurele onderdrukking van vrouwen, blijkt de
praktijkk van de media een stuk weerbarstiger. Verschillende actievoerders van het
eerstee uur stellen dat de media zich teveel concentreren op het schokkende of zieligee verhaal zonder de nieuwe maatschappijanalyse aan de orde te stellen. De VSKoprichterss zijn zich daar al in 1985 van bewust:
"Hett is vaak moeilijk gebleken om deze kant van het verhaal voldoende
aandachtt te laten krijgen in de media. Incest als maatschappelijke problematiekk is vaak nog te bedreigend, het is gemakkelijker om incest af te schilderenn als een seksueel privé-probleem (VSK, 1985: 1 12).
Bovendienn wil de beweging duidelijk maken dat vrouwen niet alleen als slachtoffer
gezienn willen worden, maar ook als "sterke vrouwen, weerbaar, strijdbaar en ondernemend."" Aldus José Rijnaarts, die eind jaren zeventig als van de eersten incest
aann de orde stelde, in een terugblik op die periode (Rijnaarts, 1996: 26). Zij stelt
datt de VSK-vrouwen de media teveel zagen als een instrument dat zich naar believenn zou laten gebruiken om de samenleving te doordringen van het issue seksueel
misbruik.. De media verslaan het nieuwe probleem en de nieuwe sociale beweging,
maarr wel volgens journalistieke nieuwswaardecriteria. De belangen van de media
enn die van de sociale beweging lopen dan ook alleen in de beginfase svnchroon,
daarnaa verzelfstandigt die berichtgeving zich en nemen de media zelf het voortouw.
Inn de termen van Brants en Brants (1991): de media verwerven autonome definiëringsmachtt op dit terrein en dan zullen zich affaires gaan voordoen die tegen de belangenn van de beweging indruisen. Uit mijn uit 1988 daterende analyse
(Vasterman,, 1988)-* van de berichtgeving in kranten en tijdschriften van 1982 tot
enn met februari 1988 blijkt dat de media één centraal frame communiceren ten
aanzienn van misbruik.
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Incestt komt op grote schaal voor, in ieder toeval veel vaker dan ooit voor mogelijk
werdd gehouden; het gaat in veel gevallen om ernstige vormen van misbruik en er
iss sprake van diepgaande traumatiserende effecten op de slachtoffers.
Ditt komt voor een groot deel overeen met de boodschap die de VSK uitdraagt, zij
hett dat de maatschappijkritische analyse ontbreekt, waarin incest wordt gekoppeld
aann de structurele onderdrukking van vrouwen. Het frame da de media hanteren,
staatt onder invloed van de claims van de VSK, maar komt ook voort uit de regulieree professionele journalistieke werkwijze en de standaard formats die op ieder
nieuwee sociaal probleem worden toegepast. Het mediaframe\s

een aanscherping of

zoo min wil versimpeling van het oorspronkelijke (Collective Denial-frame.
nalistiekee nieuwswaardecrireria

schrijven

De jour-

voor dat het nieuwe probleem

pas

nieuwswaardee heeft als het op grote schaal voorkomt (want dan is het relevant voor
eenn grote groep), dan wel als her op een veel grotere schaal voorkomt dan daan-oor
werdd aangenomen (dat is afwijkend ten opzichte van het bestaande beeld). Hetzelfdee geldt voor de ervaringen van slachtoffers; ernstige verhalen hebben

meer

nieuwswaardee dan lichte gevallen van misbruik. Verder stijgt de nieuwswaarde als
err mogelijkheden zijn om het overheidsbeleid (of dat van politie en Justitie) aan de
kaakk te stellen. D e toepassing van deze criteria zorgt ervoor dat de media de beeldvormingg rond incest als sociaal probleem zwaar aanzetten

Hogee schattingen, brede definities en ernstige gevallen
Kenmerkendd voor de berichtgeving in deze periode is;
1.. H e t zoeken naar beeldbevestigende b r o n n e n en naar beeldversterkende informatie. .
2.. Extensivering: het melden van uiteenlopende, maar doorgaans hoge schattingen
m.b.t.. de omvang van het probleem, gebaseerd op vage maar, vooral brede definitiess van seksueel misbruik.
3.. H e t projecteren van prevalentiecïjfers (ooit misbruikt) op incidentiecijfers (actueell misbruik).
4.. Het brengen van schokkende verhalen met nadruk op ernstige en langdurige
vormenn van misbruik.
Add 1. Uit eerdere analyse (Vasterman, 1988) blijkt dat de beweging tegen kindermisbruikk erin slaagt om in de media als de belangrijkste defïnieerders op te treden
enn de prinuuy

definition

te leveren. De media koersen die eerste jaren sterk op

b r o n n e nn uit kringen van ervaringsdeskundigen en VSK-oprichters; dit gaat ten
kostee van de (traditionele) professionele of wetenschappelijke bronnen.
Verderr zijn daders of mannen die worden beschuldigd van misbruik opvallend afwezigg in de berichtgeving tussen 1982 tot eind 1987. Er wordt wel óver hen gesprokenn door slachtoffers, deskundigen en onderzoekers, maar vrijwel nooit met
henn over hun motieven en achtergronden. Misschien was het niet makkelijk om
incestplegerss te spreken te krijgen, maar een meer voor de hand liggende verklaring
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iss dar er lange tijd een taboe rustte op het aandacht geven aan de daders. Het onderwerpp incest werd geclaimd door ervaringsdeskundigen die in dat stadium niets
niett de daders te maken wilden hebhen.
Add 2. In die eerste jaren zijn er nog geen wetenschappelijke studies beschikbaar in
Nederlandd naar de feitelijke omvang van het probleem en dat zet de deur wijd open
voorr de meest uiteenlopende speculaties over hoeveel vrouwen te maken zouden
hebbenn (gehad) met incest en/of misbruik.
Inn januari 1 9 8 8 meldt de Volkskrant bijvoorbeeld o p basis van een lezing van de
Amerikaann Prof. D . Finkelhor: "Helft van de vrouwen als kind misbruikt." De percentagess variëren van anderhalf tot en met 62 procent, terwijl bovendien in de
meestee artikelen onduidelijk is op welk onderzoek of welke definities de cijfers zijn
gebaseerd.. Achter het begrip seksueel misbruik gaan zeer uiteenlopende omschrijvingenn schuil:
seksuelee handelingen; onvrijwillige incest; seksueel contact; seksuele avances;; gedwongen geslachtsgemeenschap; seksueel geweld; verkrachting; incestueuzee contacten; seksuele initiatieven van naaste verwanten; seksueel
misbruik;; seksuele mishandeling; incestueuze ervaringen; enige vorm van
seksuelee mishandeling; in meer of mindere mate seksueel misbruikt; enzovoort. .
Sommigee schattingen gaan al snel een eigen leven leiden in de berichtgeving zonderr dat duidelijk is aan welke onderzoek ze ontleend zijn. In 1985 publiceert de
psychologee Nel Draijer van de Universiteit van Amsterdam haar vooronderzoek De
omgekeerdeomgekeerde wereld, waarin zij her beschikbare Amerikaanse en Nederlandse onderzoekk naar waarde probeert re schatten. De grote verschillen in de gegevens over de
omvangg van seksueel misbruik zijn volgens Draijer te verklaren vanuit uiteenlopendee definities van misbruik, verschillen in methoden en technieken, de uitermatee hoge non-response bij dit soort onderzoek (vaak meer dan 50 procent) en de
nadelenn van retrospectief onderzoek (mensen hebben gekleurde herinneringen of
verdringenn gebeurtenissen). Bovendien zijn de Nederlandse steekproeven te klein
omm landelijk generaliseerbare uitspraken te kunnen doen. Draijer schat op basis
vann het beschikbare onderzoek dat seksueel misbruik (ooit gedurende h u n jeugd)
bijj meisjes ongeveer tussen de vijf en de 16 procent v o o r k o m t en rond de anderhalff procent bij de jongens (Draijer, 1985).
Add 3. H e t beeld dat incest plotseling op enorme schaal voorkomt, wordt verder
aanzienlijkk versterkt door het verwarren rwee soorten statistische gegevens-', namelijkk prevalenticcijfers en incidentiecijfers. In de berichtgeving wordt vaak geen onderscheidd gemaakt tussen het aantal meisjes dat op dit m o m e n t (of dit jaar)
slachtofferr is van seksueel geweld (incidentie) en het aantal vrouwen dat ooit in
hunn leven incestervaringen heeft meegemaakt (prevalentie). D e cijfers uit het steekproefonderzoekk hebben altijd betrekking op het laatste: zij geven een beeld van het
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aantall vrouwen dat ooit in h u n jeugd slachtoffer is geweest van seksueel misbruik.
O mm een indruk te krijgen van de actuele situatie is veel moeilijker: het aantal meldingenn bij Justitie, politie of hulpverlening zegt nog maar weinig over het werkelijkee aantal gevallen in een bepaald tijdsbestek. T o c h k u n n e n journalisten de
verleidingg niet weerstaan om vanuit de prevalentiecijfers de onjuiste stap te zetten
naarr incidentie.
"Eenn op de tien meisjes wordt binnen het gezin misbruikt. W a t betekent
datt in een straat of een flatgebouw? Veel meisjes van nog maar drie of vier
jaar.. O o k van twee jaar en jonger. Baby's zijn geen uitzondering meer." {De
TelegraafTelegraaf 29 n o v e m b e r 1986).
Dee publiciteitsgolf rond incest wekt niet alleen de suggestie dat er sprake is van een
behoorlijkee toename van het aantal misbruikgevallen, dat wordt vaak bevestigd
11 44

door uitspraken door woordvoerders van de beweging. D e oprichter van het eerste
incestopvanghuiss Betty Mijlof stelt bijvoorbeeld in De

Telegraaf

"Wijj moeten de vloedgolf aan incest ellende nu keren. Een d a m opwerpen,
wantt het gaat niet o m tienduizenden maar om h o n d e r d d u i z e n d e n plegers
enn slachtoffers" {De Telegraaf 20 december 1986).
Add 4. De claims ten aanzien van de ernst van het misbruik en de e n o r m e o m v a n g
vann het probleem k u n n e n h u n weg vinden in de media, o m d a t die informatie is ingebedd in de persoonlijke en vaak schokkende verhalen van de slachtoffers. Dat behoortt tot het topje-van-de-ijsberg-verhaal over een nieuw sociaal probleem. Dat
bestaatt uit een combinatie van ruime schattingen en extreme verhalen van slachtoffers.. Zillmann en Brosius omschrijven die werkwijze als:

exemplification.

" T h ee news media thrive on exemplification. Accounts of societally relevant
p h e n o m e n aa tend to be conveyed by samplings of cases. T h e focus is mostlyy on the extraordinary rather than on the typical cases. T h e samplings therefore,, are selective cases that do not impartially represent the population of
casess that define particular p h e n o m e n a . T h e likely result of this partial,
non-representativee accounting is the inaccurate perception, if not plain
misperceptionn of the projected p h e n o m e n a " (Zillmann & Brosius, 2 0 0 0 :
viii). .
Iss het onderzoek met de hoge schattingen doorgaans gebaseerd op brede definities
vann seksueel misbruik, in de media komen vrijwel uitsluitend vrouwen aan het
woordd die ernstig en vaak langdurig seksueel misbruikt zijn. In de berichtgeving
vanaff 1983 zijn ruim dertig verhalen - en daarbij gaat het vaak o m paginagrote
achtergrondverhalenn - te vinden waarin vrouwen zeer expliciet uitleggen welke
vormenn van seksueel geweld zij binnen het gezin hebben meegemaakt. (Soms vertellenn deskundigen uitgebreid wat anderen is overkomen). Daarbij gaat het om gebeurtenissenn als verkrachtingen (doorgaans niet eenmalig, en soms door meer
m a n n e n ) ,, orale en genitale contacten, bewerken met voorwerpen, sadistische praktijken,, seks met h o n d e n , enz. Die voorkeur van de media voor ernstige gevallen van
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seksueell misbruik heeft behalve met nieuwswaarde ook met de keuze van de bronnenn te maken. Journalisten kunnen meestal aan gevallen komen voor hun verhaal
doorr een beroep te doen op de hulpverleners. Daarbij gaat het uiteraard om vrou
wenn die veel hebben meegemaakt en soms ernstig getraumatiseerd zijn geraakt, anderss zouden ze niet in dat circuit terecht zijn gekomen. Op die manier worden in
dee achtergrondverhalen bijna ongemerkt twee soorten onderzoek in elkaar geschoven:: namelijk .^nry-onderzoek naar het vóórkomen van misbruik in brede zin, en
klinischee studies die gericht zijn op mensen die in de hulpverlening terecht gekomenn zijn vanwege ernstige problemen.
"Thee exemplification of phenomena is, of course, often complemented by
moree general descriptions." [...] Particular manifestations of a phenomenonn may be distinguished in terms of any number of criteria, for instancee their absolute and relative incidence can be determined. Information
off this kind has been labeled as base rate information. It often accompanies
exemplifications,, and it is generally considered to be less partial and hence
moree reliable than the information provided by selective exemplars"
(Zillmannn & Brosius, 2000: viii).
Dee atypische verhalen uit het hulpverleningscircuit worden geprojecteerd op de basese rate gegevens uit het jwm^onderzoek en zo ontstaat de suggestie dat al die mensenn die ooit iets hebben meegemaakt bijna per definitie slachtoffer zijn van ernstige
vormenn van misbruik. "De pers vraagt me altijd om een vreselijk persoonlijk drama."" AJdus een therapeut op een congres over incest en media {de Volkskrant, 7
septemberr 1994).

Beeldvorming g
Dee wisselwerking tussen enerzijds de sociale beweging die publiciteit en erkenning
will en anderzijds de media die vooral vanuit nieuwswaardecriteria opereren, resulteertt in een sterk dreigingsbeeld rond seksueel misbruik. Binnen VSK-kringen
dringtt dan het besef door dat de beweging misschien wel de greep op de publiciteitt is kwijtgeraakt en dat er een soort ernstinflatie aan het optreden is, waardoor
gewonee incestverhalen niet meer interessant zijn voor de media. José Rijnaarts analyseertt in haar terugblik:
"Tochh bleek die dubbele rol (van slachtoffer én strijdbare vrouw-PV) in de
perss niet te handhaven, In de eerste plaats werden de ervaringsdeskundigen
steedss meer verdrongen door professionele deskundigen, die zich uit hoofdee van hun beroep voor incest interesseerden. In de tweede plaats werden
sommigee ervaringsdeskundigen zelf professionals." [...] De term ervaringsdeskundigee stierf uiteindelijk in de pers een stille dood. Ondertussen werd
dee berichtgeving over incest sensationeler. De gebeurtenissen waarover
werdd bericht werden steeds gruwelijker, de gevolgen ervan voor de slachtofferss steeds akeliger" (Rijnaarts, 1996: 27).
Daarmeee is de ontwikkeling van seksueel misbruik van kinderen midden jaren
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tachtigg op het niveau van de validation gekomen, zoals Best (1990) dar omschrijft:
err ontstaat een brede maatschappelijke beweging; het sociale probleem krijgt erkenningg en er komen allerlei overheidsinitiatieven om her probleem aan te pakken.
Kenmerkendd voor deze fase is de werenschappelijke o n d e r b o u w i n g van het nieuwe
niisbruik/77/w.. In september 1988 publiceert Draijer de resultaten van haar in opdrachtt van de overheid ingesteld onderzoek (Draijer, 1988): Seksueel misbruik
meisjesmeisjes door verwanten.

van

Een landelijk onderzoek naar de omvang, de aard, de nezin

achtergronde}!,achtergronde}!, de emotionele betekenis en de psychosomatische gevolgen. Me
dezee status van officieel overheidsstandpunt krijgt het onderzoek buirengewoon
veell aandacht in de media. Bovendien verschijnt er tegelijkertijd een publieksversiee hen lege plek in mijn geheugen. (Draijer, 1988b). Opvallend is dat Draijer zich
beperktt tot meisjes, omdat seksueel misbruik van jongens veel minder voortkomt.
1466

Bovendien zou deze vorm van misbruik zich nog in de taboesfeer bevinden en een
.w/v;y-onderzoekk dus prematuur zijn (Draijer, 1988: 12). Voor haar onderzoek
heeftt ze 1054 uit een steekproef van 2182 vrouwen van 20 tot en met 40 jaar kunnenn ondervragen over hun ervaringen met seksueel misbruik. Bij het onderzoek is
gekozenn voor een definitie van seksueel misbruik waarbij in ieder geval sprake moet
zijnn van lichamelijk contact van:
"daadwerkelijkee seksuele aanrakingen," die "plaatsvinden tegen haar zin, of
zonderr dat zij (meisje jonger dan 16 jaar - PV) [...] het gevoel heeft (gehad)
dee seksuele contacten te kunnen weigeren" (Draijer, 1988: 70).
Daarmeee sluit zij allerlei vormen van misbruik uit die later wel, zoals zal blijken,
binnenn het frame van seksueel geweld gaan vallen als: seksueel getinte opmerkingen,, met de ogen uitkleden, gluren of exhibitionisme. Bovendien maakt Draijer
onderscheidd naar lichte, eenmalige vormen van misbruik en langdurig, ernstig seksueell geweld. Daarnaast hanteert de onderzoekster ook de categorie gewenste contacten,, die door 16 vrouwen, anderhalf procent, worden gemeld. Overigens in
bijnaa alle gevallen met leeftijdgenoten. Uit de resultaten blijkt dat van de 1054
geïnterviewdee vrouwen er 164 (15,6 procent) melding maken van één of meer ervaringenn met seksueel misbruik door verwanten. "Dit komt neer op één op de zes
aa zeven van alle ondervraagde vrouwen" (Draijer, 1988: 91). In totaal 2 5 " geïnterviewdee vrouwen, 24,4 procent, maakten melding van seksueel misbruik voor het
zestiendee jaar door anderen dan verwanten. Beide gegevens combinerend luidt deconclusiee dat 34 procent, een op de drie vrouwen, een of meer ervaringen met seksueell misbruik heeft gehad. Deze ervaringen lopen in ernst en schadelijkheid sterk
uiteen.. Bij de 164 vrouwen die misbruikervaringen met verwanten melden gaat het
inn 55,6 procent om onschuldige tot eenmalige, vervelende seksuele toenaderingen
enn ambivalent beleefde seksuele experimenten (Draijer, 1988: 143). In totaal "1
vrouwenn (44,4 procent) maken melding van ernstig (44 gevallen) rot zeer ernstig
seksueell misbruik (31 vrouwen): variërend van genitale betastingen, gedwongen
masturbatie,, verkrachtingen'" of pogingen daartoe.
Volgenss Draijer bleken degenen:
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"diee door verwanten seksueel misbruikt zijns op alle punten

significant

nicerr en ernstiger klachten te vertonen dan de controlegroep.
O pp volwassen leertijd bleek de misbruikgroep depressiever, angstiger, en
"vertoondee vaker klachten die als reactie op traumatische ervaringen kunnenn worden beschouwd. 1 [...] " D e verschillen in traumatisering binnen de
misbruikgroepp bleken samen te hangen met de ernst van het misbruik. De
groepp die slechts lichte vormen van seksueel misbruik onderging, zoals belastingenn over de kleren, vertoonde in het geheel geen klachten." (Draijer,
1988:: 297).
D ee publicatie van het onderzoek in september 1988 leidt tot een nieuwsgolt over
seksueell misbruik. H e t NOS Journaal opent ermee o p vijf september 1988 ("Een
opp de zeven kinderen binnen het gezin wordt seksueel misbruikt") en ook de dagbladenn hebben de resultaten de volgende dag o p de voorpagina's (zie ook: Fiselier,
1990).. D e berichtgeving is sterk gefocust op de twee statistieken, misbruik door
verwantenn een o p zeven en misbruik in totaal een op drie. Een greep uit de koppenn op de voorpagina's van zes september:
"Vierr o p de tien meisjes seksueel misbruikt" ( 1 rouw).
"Eenn o p de drie vrouwen op jonge leeftijd seksueel misbruikt"

{NRC

Handelsblad). Handelsblad).
"Eenn op zeven vrouwen slachtoffer van incest" {De
"Veell meisjes misbruikt" {Algemeen

Telegraaf).

Dagblad).

"Seksueell misbruik treft een op de drie vrouwen" {de

Volkskrant).

Inn zijn speech na het overhandigen van het rapport spreekt minister J. de Koning
over:: "een epidemie van seksueel geweld." Uit het rapport zou blijken: "dat iedere
onderwijzerr per twee jaar minstens een ernstig slachtoffer van incest in haar/zijn
klass moet hebben." N e t als bij het NOS Journaal \$ ook hier weer sprake van het
tenn onrechte projecteren van prevalentiecijfers o p incidentiecijfers.

Bovendien

wektt de vergelijking met een epidemie de indruk dat er sprake is van een plotselingee sterke toename van misbruik in de samenleving.
Sommigee dagbladen zoals De Gelderlander

nemen de "epidemie van misbruik"

overr in de kop boven het artikel. Zoals zoveel media meldt Algemeen

Dagbladdat

dee studie:
"volgenss de onderzoekster nog maar het topje van de ijsberg laat zien.
V r o u w e nn verdringen pijnlijke en schaamtevolle herinneringen, willen er
mett niemand over praten en weigeren om die reden medewerking aan een
onderzoekk naar seksueel misbruik." "Vermoedelijk", schrijft de

Volkskrant,

"iss er in haar onderzoek sprake van vertekening. In werkelijkheid zou het
allemaall wel eens veel erger kunnen zijn."
Inn de berichtgeving gaan al snel de nuances in de definities van lichte en ernstige
vormenn van misbruik verloren, ook al geeft Draijer bijvoorbeeld in het

NOS

JournaalJournaal (van 5 september 1988) een genuanceerd beeld: "...daar zit alles in, vanaf
betasten,, zoenen, tot en met de meest perverse, sadistische handelingen.' Draijer
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probeertt telkens duidelijk te maken dat het in de helft van de gevallen gaat o m
lichte,, eenmalige ervaringen om zo de beeldvorming te voorkomen dat een op drie
vrouwenn ernstig misbruikt is. AJ eerder heeft Draijer geprotesteerd tegen het over
éénn kam scheren van verschillende ervaringen. Z o schreef zij een half jaar voor de
verschijningg van het onderzoek een ingezonden brief naar de Volkskrant naar aanleidingg van het artikel over Finkelhor ("Helft vrouwen als kind misbruikt," januarii 1988), waarin zij stelt dat:
"ervaringenn die in d u u r en ernst sterk uiteen k u n n e n lopen eigenlijk niet
opp een h o o p k u n n e n worden gegooid." (...) Het zou goed zijn als de berichtgevingg over seksueel misbruik genuanceerder en minder sensatiebelust
zouu zijn."
Inn de week waarin haar onderzoek in de openbaarheid komt, is er ook veel aandachtt voor wat de Maurikse incestzaak is gaan heten, waarbij een meisje langdurig
enn ernstig misbruikt zou zijn door een reeks van daders binnen en buiten de familie.. In de berichtgeving over het onderzoek wordt dan ook vaak verwezen naar dezee incestzaak, waardoor het beeld wordt versterkt dat het in alle gevallen uit het
onderzoekk om dergelijke ernstige vormen van misbruik gaat. In verschillende interviewss en artikelen (Draijer, 1988c: 1296) eind 1 9 8 8 " stelt Draijer gemengde
gevoelenss te hebben over de berichtgeving en de beeldvorming. De journalistieke
fixatiee op de hoogste cijfers ("een idiote ratatouille aan percentages") hebben volgenss haar voor nodeloze verwarring gezorgd. De algemene beeldvorming rond het
onderzoekk vormt een bevestiging van het centrale misbruik/röw^, dat stelt dat misbruikk op grote schaal v o o r k o m t en vrijwel altijd ernstige traumatiserende gevolgen
heeft.. Deze beeldvorming is niet alleen een gevolg van de werkwijze van de media
enn h u n focus op de twee statistieken en ernstige gevallen, maar wordt ook veroorzaaktt door in het onderzoek brede definities van seksueel misbruik te hanteren
waarbijj ook lichte eenmalige ervaringen ("een hinderlijke aanraking") in de totaalcijferss (een of zeven, een o p drie) worden meegeteld.
Tenn aanzien van de eerste fase in de ontwikkeling van seksueel misbruik als sociaall probleem kunnen we concluderen dat de media niet verschillende mediahvpes
eenn belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de maatschappelijke erkenning van
hett probleem en de vestiging van een nieuwe frame. De berichtgeving in de eerste
helftt van de jaren tachtig werd gekenmerkt extensiverende mediahvpes, gedomineerdd door topje-van-de-ijsberg-verhalen met hoge schattingen, brede definities en
ernstigee gevallen.

4.2.22 De Ambivalentiefase van 1988 tot 1996:
controversess en concurrerende frames
Inn de eerste jaren van de berichtgeving over incest en misbruik ligt de nadruk op
dee individuele ervaringen van slachtoffers. Daarnaast is er in achtergrondverhalen
aandachtt voor opvang, hulpverlening en therapieën. Controverse over het onderwerpp is er niet of nauwelijks, aanhangers van een vrijere seksuele omgang met jon-
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gerenn en kinderen (door Beckett, [1996], het Positive Pedophilia Package genoemd)
bevindenn zich na de uitvoerige aandacht voor seksueei misbruik dan inmiddels al
inn de periferie van de maatschappelijke meningsvorming. Het welwillend klimaat
inn de berichtgeving en de volgende h o u d i n g ten aanzien van de slachtofferbewegingg zal in de jaren daarna radicaal omslaan. D e berichtgeving over seksueel misbruikk zal zich steeds vaker concentreren op affaires, schandalen en controverses.
Extremee misbruikzaken, zowel qua omvang als ernst, zullen daarin centraal staan.
Hett Collective Denial-frame

k o m t daarbij tijdelijk onder zware d r u k te staan en be-

landtt in de berichtgeving o p een zijspoor. Nieuwe frames doen h u n intrede en er
ontbrandtt een strijd over de definities en de competenties van de professionals die
bijj de o p s p o r i n g en

b e h a n d e l i n g van

misbruikervaringen

betrokken

zijn.

Incesthulpverlenerss veranderen in dit nieuwe mediaframe \\x\ aanklagers in aangeklaagden. .
Directee aanleiding voor die confrontaties vormen in Nederland de O u d e Pekelaenn de Bolderkar-affaire. In O u d e Pekela wordt in 1987 bekend dat meer dan honderdd kinderen zouden zijn misbruikt door onbekende daders ten behoeve van de
porno-industrie.. Als na langdurig onderzoek geen spoor van bewijs wordt gevonden,, slaat de s t e m m i n g o m en duikt de term massahysterie op. Bij medisch kleuterdagverblijff D e Bolderkar in Vlaardingen onttrekken hulpverleners (najaar 1988)
eenn groot aantal kinderen aan de ouderlijke macht vanwege incestvermoedens, naar
laterr blijkt onterecht. H e t is opmerkelijk dat dit soort affaires zich min of meer gelijktijdigg in tal van Westerse (vooral Angelsaksische) landen voordoen. Daarnaast
komenn er steeds meer extreme misbruikzaken in het nieuws, waar ook veel controversee over gaat ontstaan. Z o k o m e n er gevallen in de openbaarheid van zogenaamd
satanischh ritueel misbruik, waardoor discussie ontstaat over de betrouwbaarheid
vann getuigenverklaringen van slachtoffers. In het verlengde daarvan ligt de controversee over de hervonden herinneringen. Een ander voorbeeld is de Eper incestzaak,
diee begin jaren negentig tweemaal voor de rechter komt, de eerste keer wegens extreemm en langdurig misbruik van het slachtoffer, de tweede wegens gedwongen
abortussenn en b a b y m o o r d e n .
H e tt is opvallend dat zich vergelijkbare ontwikkelingen voordoen in andere landen
zoalss bijvoorbeeld in Groot-Brittannic, waar de aandacht ook verschuift naar de
grootschaligee en extreme zaken. Onderzoekers van The Child Sexual Abuse and the
MediaMedia Project, van de Glasgow University Media G r o u p concluderen dat de hoeveelheidd berichtgeving in de Britse media vanaf 1980 gestaag toeneemt met een absoluutt hoogtepunt in 1987 wanneer de zogenaamde Cleveland-affaire speelt, een
zaakk die in alle opzichten te vergelijken is met de Nederlandse Bolderkar-affaire.
" T h ee news coverage of child sexual abuse is case-dominated i.e. focusing on
particularr cases rather than discussing general issues around the p h e n o m e n a / '' [...] "In the early days of the 'discover)'' of child sexual abuse theree was significant discussion about the causes and or prevention of child
sexuall abuse, however this was later superseded by a focus on intervention
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(i.e.. discussions of- professional responses to abuse allegations). Twenty
sevenn percent of reports in our 1986 sample included some discussion or
prevention,, but this was only true of 6 percent of press reports in 199] and
analysiss or the Times Index shows a rapid decline in such interest from 1 986
onwards"" (Kitzinger & Skidmore, 1995: 3).
Inn de volgende paragrafen zullen we deze ontwikkelingen beschrijven en telkens
analyserenn o p welke manier de media erover hebben bericht. Daarbij gaan we uit
vann de vraag welke rol de media spelen in de o p k o m s t van concurrerende frames,
enn dan met n a m e de rol van intensiverende mediahypes rond personen of instellingenn waardoor schandalen worden geconstrueerd. Daarnaast zoeken we antwoordd op de vraag waarom deze ambivalentiefase voorafgaat aan de fase van de
expansiee en de vertakkingen van het sociale probleem.

Grootschaligee misbruikzaken
Dee nieuwe fase in de ontwikkeling van het sociale probleem van seksueel misbruik
enn de berichtgeving daarover breekt aan in de tweede helft van de jaren tachtig als
zichh vrijwel tegelijkertijd in tal van landen grootschalige misbruikzaken lijken voor
ree doen. H e t kan bijna geen toeval zijn dat de o n t d e k k i n g (of constructie) van dezee gevallen, waarbij het meestal ging om tientallen zoniet h o n d e r d e n kinderen die
zoudenn zijn misbruikt, plaatsvindt in een fase waarin de claims van de beweging en
dee berichtgeving een sterk dreigingsbeeld hebben gecreëerd. Het lijkt erop dat de
maatschappelijkee verontrusting die daar uit v o o r t k o m t zich vervolgens projecteert,
niett op misbruik door verwanten, vrienden of kennissen (centraal in het Collective
DenialDenial frame),

maar o p misbruik door anderen, door onbekende daders ( O u d

Pekela)) of door professionals aan wiens zorg de kinderen zijn toevertrouwd (de
Bolderkar).. Kenmerkend voor al deze grootschalige zaken in binnen- en buitenlandd is dat het verhaal over het vermeende misbruik een hele ontwikkeling gaat
doormaken,, waardoor er telkens nieuwe onthullingen, nieuwe daders en nieuwe
gruwelijkee vormen van misbruik bijkomen. In die verhaallijnen duiken vervolgens
steedss vaker gebeurtenissen op die te maken hebben met rituelen, satanisme, kannibalisme,, kindermoorden, het offeren van dieren en kinderen, enzovoort. De
langdurigee en vaak geruchtmakende rechtszaken leiden doorgaans tot vrijspraak
o m d a tt ieder tastbaar bewijs voor de aanklachten ontbreekt. H e t patroon is telkens
herzelfde:: hulpverleners en ouders geloven hun kinderen onvoorwaardelijk, maar
politiee en Justitie slagen er niet in om bewijzen te vinden. De media gaan eerst voluitt mee met ouders en hulpverleners, maar naarmate bevestiging uitblijft, slaat daar
dee stemming radicaal om. Na jaren van empathische en positieve mediabelangstellingg wordt seksueel misbruik een controversieel issue met nieuwe rolverdelingen en
nieuwee frames. Misbruik verandert van een valence issue, een issue zonder tegenstanderss in een position

issue (Beckett, 1996), een issue vol controverse. De aan-

dachtt verschuift van het misbruik zelf naar de aanpak van het probleem en dan met
namee de rol van hulpverleners bij het ontdekken van misbruik. In plaats van de
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b r o n n e nn in het veld te volgen, gaan de media ner als bij fraude (Brants & Brants,
1991)) zeil op onderzoek uit om schandalen te onthullen zoals de misstanden bij
kinderdagverblijff De Bolderkar. Ken koerswijziging waar de sociale beweging tegen
misbruikk niet goed raad mee weet. Niet in de laatste plaats o m d a t het vaak vrouwenn zijn die worden beschuldigd van seksueel misbruik.

Multi-victim,, multi-offender
Bijj elkaar hebben zich tussen begin jaren tachtig en midden jaren negentig ruim
veertigg grootschalige misbruikzaken voorgedaan, in de literatuur ook wel MultiVictim,, Multi-Offender ( M V M O ) cases g e n o e m d . Niet alleen in de Verenigde
S t a t e n : \\ maar ook in Canada, Nieuw Zeeland, Australië, Engeland, Schotland,
Nederlandd en Duitsland. Kr zijn grote overeenkomsten tussen al deze zaken;
1.. Ze spelen zich doorgaans a f i n (privé-) kinderdagverblijven, (kleuter)-scholen,
crèches,, en dergelijke.
2.. D e vermeende daders zijn soms ouders, maar meestal mensen die met kinderen
werken:: kinderleidsters ol schoolmeesters.
3.. D e affaire begint meestal met een (doorgaans vage) beschuldiging van misbruik
vann één kind door één dader (soms een ander kind).
4.. Vervolgens breidt de zaak zich in een korte tijd sterk uit en is er sprake van tallozee gevallen van misbruik waarbij tientallen daders en slachtoffers betrokken
zijn.. Daders zijn zowel mannen als vrouwen.
5.. Aanvankelijk gaat het allen om misbruik, maar al snel is er sprake van groepsverkrachtingen,, satanische rituelen, het vermoorden en offeren van baby's, van
martelingg en verminking, van ondergrondse gangen en van geheime kelders.
6.. Kr vinden langdurige rechtszaken plaats die in de meeste gevallen tor vrijspraak
leiden,, maar sommige aangeklaagden krijgen lange gevangenisstraffen.
7.. Vaak is er één of een aantal personen aan te wijzen die de drijvende kracht vormenn achter de ontwikkeling van deze verhalen.
8.. Meestal is sprake van een duidelijk besmettingsmoment, waarbij ouders worden
geïnformeerd,, die vervolgens hun eigen kinderen aan suggestieve vragen gaan
onderwerpenn die dan nieuwe herinneringen gaan

produceren.'

9.. D e media spelen in de beginfase een belangrijke aanjagende rol door de verhalenn gedetailleerd te publiceren en door vooral ouders en aanklagers aan het
woordd te laten.
10.. In een volgende fase (als tastbaar bewijs uitblijft) gaan de media juist de rol spelenn van debunkers door zeer kritisch te berichten over de beschuldigingen, het
politieonderzoekk en de rechtszaken.

Oudee Pekela
Dee bekendste M V M O - z a a k in Nederland is de O u d e Pekela-affaire uit 1987, die
meteenn veel publiciteit oplevert.
" O u d ee Pekela op eerste Pinksterdag, een verlaten oord. De o n t u c h t met de
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kinderenn drie tor zes jaar blijkt gepleegd te zijn in de paasvakantie. De kinderenn

zijn

allemaal

in het ziekenhuis van

Winschote n

onderzocht.

Sommigenn bleken met een mes geprikt, or met een brandende sigaret toegetakeld.. Politie en Justitie doen geen mededelingen" [NOS Journaal, 7 junii 1987).
Nett als bij veel buitenlandse voorbeelden komt de zaak aan het rollen door een vermoedenn van misbruik bij één kind, al kan er volgens Justitie ook sprake geweest
zijnn "van een ruw spelletje tussen kinderen" {Wimchoter

('ouraut, 21 mei 1987).

Dee moeder en de huisarts denken wel meteen aan ontucht, er wordt contact gezochtt met andere ouders, en zo begint het verhaal zich re ontwikkelen. D e politie
neemtt na de aangifte de verklaringen o p en gaat vervolgens allerlei andere kinderenn horen. Is er aanvankelijk sprake van een grote jongen, al snel ontwikkelr het
11 52

verhaal zich in de richting van volwassen kinderlokkers en gaat er een sluis van fantasieverhalenn open. Doorslaggevend voor de uitbouw van de verontrusting en de
velee verhalen van de kinderen is een door het huisartsenechtpaar Jonker georganiseerdee voorlichtingsbijeenkomst o p 14 mei die door ruim tweehonderd ouders
wordtt bijgewoond. Na deze bijeenkomst beginnen de verontruste ouders h u n kinderenn te ondervragen om vast te stellen or zij ook zijn meegeweest, zoals dat inmiddelss genoemd wordt. O p 15 mei zijn er al 27 kinderen op het politiebureau geweest,
diee op 17 mei onderzocht worden in het ziekenhuis van Winschoten. Nadat alle ouderss met kinderen tussen de drie en de zes jaar schriftelijke informatie over de zaak
hebbenn ontvangen, loopt het aantal meldingen o p tot 52. O p dat m o m e n t is O u d e
Pekelaa nog niet veel verder gekomen dan de regionale pers.Op vijf juni aan de
vooravondd van het Pinksterweekend verschijnr er een p e r s c o m m u n i q u é van de
rijkspolitiee waarin sprake is van zeventig slachtoffers en van daders die als clown
verkleedd waren. Vanaf dat m o m e n t is O u d e Pekela voorpaginanieuws in Nederlandd en kort daarna ook in de internationale pers. Maanden van onderzoek leveren
echterr geen spoor van bewijs op, reden voor Justitie om de recherche te staken, hetgeenn op fel verzet van de ouders stuit. O m een impasse te voorkomen krijgt een
jeugdpsychiaterr de opdracht van Justitie om de verhalen van de kinderen opnieuw
tee onderzoeken. Zijn onderzoeksrapport dat op 6 september 1987 verschijnt, bevestigtt dat de meeste verhalen van de 21 door hem ondervraagde kinderen authentiekk zijn. Nieuw onderzoek van de recherche levert weer geen resultaat op,
maarr de geruchtenstroom gaat gestaag door en de spanningen in O u d e Pekela lopenn steeds verder op. O u d e r s voeren actie tegen het falend beleid van Justitie en
blijvenn vervolgonderzoek eisen. Uiteindelijk zal Justitie op 17 oktober 1988 het
onderzoekk officieel stopzetten. Het huisartsenechtpaar Jonker publiceert jaren laterr de resultaten van hun onderzoek op basis van de verhoren van de kinderen
(Jonkerr & Jonker-Bakker, 1994). In de Volkskrant van 4 maart 1994 stellen zij:
" / oo veel kinderen uit O u d e Pekela vertellen hetzelfde verhaal dat er geen
sprakee kan zijn geweest van fantaseren of massahysterie over seksueel misbruik. .
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O o kk leveren ze bijdragen aan Amerikaanse wetenschappelijke literatuur en zetten
O u d ee Fekela daarin neer ais een typisch voorbeeld van SRA, van satanic ritual abuse-'se-' (Jonker & Jonker-Rakker, 1991, 1997).

Dee media over Oude Pekela
Aanvankelijkk beschouwen de media O u d e Pekela daadwerkelijk als een grootschaligee en zeer ernstige misbruikzaak met schokkend veel slachtoffers en iapporteren
daarr ook navenant over ("Bizarre lugubere gebeurtenissen hebben hier plaatsgevonden,, kindermisbruik voor de porno-industrie"), later k o m t de omslag. Anders
dann de media in de VS , ( I reageert de Nederlandse pers al vrij snel behoorlijk sceptisch.. De koppen in de eerste week geven feitelijk weer wat er o p dar m o m e n t bekendd gemaakt is:
"Kinderlokkerss in O u d e Pekela liepen als clowns r o n d " ( Wimehoter
rant,rant, 6 juni 1987); "Zeventig kinderen seksueel misbruikt" {de

CouVolkskrant,

99 juni 1987); "Seksspelletjes met kleuter O u d e Pekela voor porno-opnamen"" {Leeuwarder

Courant, 9 juni 1987); " O n t u c h t met peuters en kleu-

terss in O u d e Pekela 'professioneel' opgezet" (NRC

Handelsblad.,

1987);; "Sekszaak groter dan gedacht" {Algemeen Dagblad,
"Alleenn jeugd zag ontuchtige clowns" {De

Telegraaf, 10 juni

"Clownss verdwenen zomaar in het niets" {Leeuwarder

10 juni

10 juni 1987);
Courant,

1987);
1 1 juni

1987);; enzovoort.
Eenn groot deel van de berichtgeving daarna bestaat uit verslaggeving van feitelijke
gebeurtenissen:: bijeenkomsten van ouders, verklaringen van woordvoerders en
standpuntenn van deskundigen. In het begin is er nog geen spoor van twijfel te vindenn bij de verslaggevers, die dan ook massaal neerstrijken in O u d e Pekela, net als
eenn groot aantal buitenlandse collega's ("Pied piper sex monsters leave village paralyzedd with fear: streets were children dare not play," The Star, 15 juni 1987).
Maarr de twijfel laat niet zo lang op zich wachten als bij de verslaggevers van de
M c M a r t i nn misbruikzaak. Al snel valt het woord massahysterie in verschillende
krantenn en actualiteitenrubrieken. Naarmate harde bewijzen uitblijven, groeit de
twijfell in c o m m e n t a r e n , columns en reportages, maar intussen gaat de verslagleggingg van de feitelijke gebeurtenissen rond O u d e Pekela gewoon door. Z o verslaat
hett NOS Journaal sommige bijeenkomsten van de ouders lire'm de uitzending. Ln
all dat nieuws rond de voortgang van de onderzoeken en de reacties van de ouders
wektt de indruk dat er nog steeds sprake is van een grootschalige misbruikzaak.
Sommigee media blijven standvastig achter het misbruikverhaal staan, ook nog
ruimm een jaar later. Z o publiceert Vrij Nederland

op 13 februari 1988 een uitge-

breidee reportage onder de kop "Het verhaal van O u d e Pekela is internationaal.
Zodraa de ontkenningsmolen gaat draaien, zijn kinderen de d u p e .

In het stuk

wordtt O u d e Pekela in verband gebracht met international kinderpornohandel en
bovendienn met de Amerikaanse voorbeelden van ritueel misbruik in kinderdagverblijven.. O p deze manier worden de gebeurtenissen in O u d e Pekela in het centrale
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misbruikk /?v/wondergebracht: de slachtoffers liegen niet, twijfelaars verkeren in de
ontkenningsfase.. De chums-makers

op het terrein van seksueel misbruik staan aan-

vankelijkk vierkant achter de grootschalige misbruik/aken. Kritiek of wantrouwen
wordtt verklaard als het willen ontkennen van de/e ernstige feiten, net zoals de samenlevingg vroeger de ogen had gesloten voor misbruik binnen het gezin. Hierbij
speeltt natuurlijk een rol dat het hier gaat om een slachtofferbeweging die slachtofferss onvoorwaardelijk steunt en gelooft. De meeste verhalen, hoe bizar soms ook
wordenn zonder meer als geloofwaardig beschouwd: slachtoffers zijn te lang afgeschilderdd als hysterische vrouwen die misbruikverhalen fantaseerden. Dit levert ten
aanzienn van de media een vertrouwensbreuk op, de tijd van positieve berichtgeving
iss voorbij, de media gaan zich steeds kritischer opstellen en gaan ook weer vaker
anderee bronnen raadplegen.

Dee media contra incest hulpverleners
Daarnaastt doet zich nog een andere categorie grootschalige misbruikaffaires voor
waarbijj hulpverleners, artsen of maatschappelijk werkers in een korte periode grotee aantallen kinderen diagnosticeren als seksueel misbruikt, hetgeen leidt tot uithuis-plaatsingg van de kinderen en soms het arresteren van de ouders of verzorgers.
O mm misbruik vast te stellen wordt medisch of psychologisch onderzoek gebruikt,
wantt het zijn meestal niet de kinderen zelf die met beschuldigingen k o m e n . Soms
kann dat ook niet o m d a t het om zeer jonge kinderen gaat. Voorbeelden van dit
soort,, doorgaans spraakmakende zaken vormen onder meer de zaak Cleveland" in
Groot-Brittanniëë en de Bolderkar-affaire in Nederland in 1988.
Najaarr 1988 werd bij veertien van de in totaal vijftig kleuters bij medisch kinderdagverblijff De Bolderkar in Vlaardingen seksueel misbruik werd vastgesteld.
HandelsbladHandelsblad'is'is

NRC

de krant die de zaak begin december aan het rollen brengt m

stukkenn waarvan één op de voorpagina met als kop: "Vlaardingen in greep incestz.aken."" Het is vooral het tweede stuk (kop: "Voorkeur voor m a m a boven jam is
'signaal,, chapeau: "Kinderdagverblijf Vlaardingen meldt het ene incestgeval na het
andere.")) dat het startsein geeft voor de affaire. D e orthopedagogen van De
Bolderkarr werkten volgens NRC Handelsblad

(9 december) dat jaar voor het eerst

mett "zogeheten anatomisch correcte poppen {levensechte poppen met geslachtsorganenn en schaamhaar) waarmee de kinderen in spelsituaties zouden kunnen aangevenn dat ze worden misbruikt." [...] "Bij een van de testen wordt de kinderen
gevraagdd zinnetjes af te maken zoals: 'ik hou het meeste van

' Antwoordt een

kindd met jam of pindakaas dan is dat volgens (orthopedagoge) D e u t e k o m doorgaanss een goed teken. Zegt het kind: ' M a m a / dan zou dit een signaal kunnen
zijn. .
Volgenss methodoloog I en Have die de affaire vooral analvseert als een strijd russenn professionals onderling is dit tweede artikel heel anders van toon:
"Hierr wordt vooral het bruuske van de uithuisplaatsingen en de machteloosheidd xwn de ouders geschilderd. Dit wordt impliciet gecontrasteerd met
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dee aanmatigende zekerheid van De Bolderkar, venvoord door de directeur
enn de orthopedagoge waarbij de ongeloofwaardigheid \an de methoden van
dee laatste wordt gesuggereerd, door haar optreden nauwelijks verhuld te ridiculiseren"" (Ten Have, 1990: 109).
D ee onthulling van de Bolderkar-affaire leidt tot een e n o r m e mediahype in de
Nederlandsee media, vergelijkbaar met de berichtgeving in Engeland over de /aak
Clevelandd (waar overigens in verschillende Nederlandse publicaties naar wordt verwezen),, ledere dag zijn er weer nieuwe verwikkelingen en onthullingen, terwijl cameraploegenn en verslaggevers wekenlang het kinderdagverblijf belegeren. H e t

NOS

JournaalJournaal gebruikt bij ieder Bolderkaritem een anatomisch correcte p o p p e n d u o als
logo.. De maatschappelijke discussie spitst zich sterk toe o p de geloofwaardigheid
vann de gebruikte methoden om incest te herkennen, waarbij de visie dat hier sprakee is van overspannen hulpverleners die overal incestsignalen menen te herkennen,
overheerst.. Vooral de p o p p e n m e t h o d e staat ter discussie, evenals de definities van
misbruikk en de methodes voor het herkennen van incestsignalen. Al snel komt een
vertrouwelijkk stuk van De Bolderkar in de openbaarheid waarin staat dat ook "het
bespiedenn van het kind bij het uitkleden of in bad gaan" valt onder de definitie van
seksueell misbruik. Uit het rapport k o m t het beeld naar voren dat de hulpverleners
snell ingrijpen in de gezinssituatie op basis van allerlei signalen belangrijker achten
dann zorgvuldig onderzoek. De ouders staan hierbij volkomen buiten spel: "De ouderss hebben geen inzage in de verslagen in verband met de privacy van het kind.'
Alduss het rapport, geciteerd in NRC Handelsblad

vzw 13 december 1998. Allerlei

deskundigenn vegen na De Bolderkar de vloer aan met de methode, het is "boerenbedrog",, "beunhazerij" en "misbruik van de psychologie' (Ten Have, 1990: 119).
Hett is opmerkelijk dat het hoofdbestuur van het N I P , het Nederlands Instituut
vann Psychologen wel een standpunt inneemt ( " p o p p e n m e t h o d e moet worden ontraden"),, maar dat de beroepsvereniging van de pedagogen, de

Nederlandse

Verenigingg van Opvoedkundigen ( N V O ) zich niet in het debat mengt. Er lijkt
zichh een tegenstelling al te tekenen tussen de nieuwe misbruikdeskundigen (de inmiddelss professionele ervaringsdeskundigen en de binnen het nieuwe misbruik/mmeme opgeleide, vaak jonge hulpverleners) en de traditionele experts die in de jaren
tachtigg werden geconfronteerd met de kritiek van een krachtige sociale beweging
datt zij te weinig aan het grote misbruikprobleem hadden gedaan. Zij kunnen nu
hunn slag slaan:
"Err is veel schijndeskundigheid. Iedereen die een keer met poppen heeft gewerkt,, wordt door maatschappelijk werkers van de Kinderbescherming of
dee politie al snel tot deskundige gebombardeerd. Dat is heel gevaarlijk.
Alduss de Utrechtse klinisch psycholoog Prof. W i m Wolters in NRC

Handelsblad,

(133 december 1988).
Uitt het eindrapport van de door de Inspectie Volksgezondheid ingestelde onderzoekscommissiee (onder leiding van professor H e r m a n Baartman die zich juist als
beschermheerr van de orthopedagogen had opgesteld) dat eind april 1989 ver-
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schijnt,, blijkt dat de poppen een cruciale rol hebben gespeeld: "medisch onderzoek
werdd in vrijwel alle gevallen pas gedaan nadat het spelinterview 'signalen' had opgeleverd."" {NRC Handelsblad

22 april 1989). De lijst met 52 signalen van incest

deugtt ook niet omdat "het in feite algemene signalen van distress u]n die passen bij
allee mogelijke opvoedingsconflicten.''
Z oo groeit de Bolderkar-affaire vooral uit tot een clash tussen verschillende claims-

makersmakers die de zeggenschap opeisen met betrekking tot de definiëring en het vas
stellenn van kindermisbruik. D e media spelen hierbij een cruciale rol,
HandelsbladHandelsblad

NRC

zorgt voor de onthulling, de gezamenlijke media voor het aa

vann de affaire. D e discussie over misbruik sluimerde nog, toen een paar m a a n d e n
daarvoorr het onderzoeksrapport van Nel Draijer verscheen, maar k o m t nu volop
inn de openbaarheid. Bovendien worden de affaires toegeschreven aan het over566

spannen beeld dat rond incest dan is ontstaan.
"Volgenss het NIP-bestuur zijn er in de samenleving door een zeer ruime definitiee van seksueel misbruik bepaalde verwachtingspatronen over het vóórkomenn ervan ontstaan. Daardoor heeft de mening postgevat dat subtiele
veranderingenn in het gedrag van kinderen met een zekere waarschijnlijkheidd aan seksueel misbruik zijn toe te schrijven. Waar vroeger duidelijke indicatorenn van seksueel misbruik over het hoofd werden gezien, wordt nu
misschienn aan onduidelijke indicatoren teveel betekenis gehecht."
Handelsblad,Handelsblad,

{NRC

30 december 1988).

H e tt mediaframe van de overijverige hulpverleners die overal signalen van incest in
zienn vormt een uitdaging aan het adres van de voorvechters van het

Collective

DenialDenial frame. Hetzelfde geldt voor de onbetrouwbare getuigenverklaringen van d
kinderenn in de O u d e Pekela-achtige grootschalige misbruikzaken. H e t idee dat
kinderenn niet kunnen liegen over wat hen zou zijn overkomen, was gebaseerd op
hett uitgangspunt van de slachtofferbeweging dat het misbruikte slachtoffer onvoorwaardelijkee steun nodig heeft en dat er niet getwijfeld mag worden aan haar
verhaal. .
Inn eerste instantie leken de grootschalige misbruikzaken een bevestiging van het
CollectiveCollective Denial frame, de grote aantallen slachtoffers pasten naadloos in de
datt seksueel misbruik van kinderen en vrouwen op grote schaal plaatsvindt in dezee samenleving, maar dat het altijd werd ontkend. Toen duidelijk werd dat er geen
bewijzenn waren voor misbruik o p grote schaal ,bleven sommigen vasthouden aan
dee ontkenningstheorie, terwijl anderen naar verklaringen gingen zoeken voor de
verhalenn van de kinderen.
Naarmatee de zaken zich tot schandalen of affaires ontwikkelden nam in deze kringenn vooral de kritiek op de pers toe en voorspelde men een ernstige

backlash

(iVlvers,, 1994), waarbij misbruik weer van de maatschappelijke agenda afgevoerd
zouu gaan worden en hulpverleners niet snel meer in actie zouden k o m e n bij misbruikk uit angst om net als de collega s van De Bolderkar aan de schandpaal genageldd te worden. Opmerkelijk is dat de vertegenwoordigers van de beweging niet
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zelff openlijk hebben meegedaan aan het debat over Oude Pekela, De Bolderkar en
dee talloze vergelijkbare affaires in hei buitenland. Integendeel, men concentreerde
zichh later op theorieën die mogelijkerwijs zouden kunnen verklaren hoe het mogelijkk was dat zoveel misbruik zo lang onopgemerkt was gebleven. Het resultaat was
dee theorie over de hervonden herinneringen.

Nieuwee frames in de berichtgeving
Naa de Framingfase (initial claims-making en validation) volgt in Nederland dus
meteenn die van ambivalentie, controverse en oppositie. Deze verandering gaat gepaardd met een sterke omslag in de berichtgeving. Het tot dan toe gehanteerde ernstig-sociaal-probleem-/rawff (de hoge cijfers en de extreme verhalen) begint te
kantelenn en centraal komt te staan het voor journalisten welbekende schandaal-/rame,me, onschuldige mensen zoals iedereen worden zonder aanleiding onrechtvaardig
behandeldd door ongrijpbare bureaucratische instellingen. Zowel ouders als kinderenn zijn de dupe van kille bureaucraten en overspannen hulpverleners die spoken
zien.. Dit inhoudelijk/rawf wordt gegoten in journalistieke templates waarin schandaall en human interesteen belangrijke rol spelen: in dit geval in de vorm van emotionelee verhalen over kinderen die uit het gezin worden weggerukt. Daarbij zal
zekerr een rol hebben gespeeld dat de media zijn uitgekeken op de bekende slachtofferverhalenn en dat De Bolderkar een hele nieuwe, spannende invalshoek bood,
namelijkk dat van ouders die groot onrecht is aangedaan door bureaucratische organisaties. .
Dee daarvoor doodgezwegen en gedemoniseerde daders blijken plots ook onschuldigee slachtoffers te kunnen zijn van valse beschuldigingen. Deze nieuwe invalshoek
rondd misbruik doorbreekt het taboe op de daarvoor onaantastbare claims van de
slachtofferbeweging.. Ironisch genoeg hadden de media juist op basis van die claims
eenn tamelijk overspannen beeld rond incest gecreëerd en was het incestverhaal een
versletenn cliché geworden. Nu, na de verschillende grootschalige misbruikzaken die
bijj nader inzien geen stand houden, blijkt dat de media behoorlijk eenstemmig en
radicaall een ander frame gaan hanteren om deze gebeurtenissen te verslaan.
Volgenss Katherine Beckett (1996) krijgt het Collective Denial-frame na 1985 concurrentiee van het frame van False Accusations and Official Misconduct, dat zij als
volgtt karakteriseert:
"Whilee no one condones child abuse, concern about child sexual abuse now
borderss on hysteria." [...] Accusations are made too easily and cannot be
acceptedd at face value." [...] The child abuse industry operates on the presumptionn of guilt."
Eerstt herhalen de media volgens Beckett eindeloos dat kinderen nooit liegen over
misbruik,, vervolgens weer dat kinderen buitengewoon gevoelig zijn voor suggestievee vragen en een rijke fantasie hebben. Door de snelle overschakeling naar een
anderr frame kan de berichtgeving af en toe nogal tegenstrijdig lijken. Het ene momentt is er sympathie voor de incestdeskundigen, enige tijd later blijkt de publieke
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brandstapell al klaar te staan. Deze verschuiving hangt samen niet het geleidelijk
verdwijnenn van de ervaringsdeskundigen uit het nieuws, wier rol wordt overgenomenn door professionele hronnen uit de wereld van hulpverlening, wetenschap en
overheid. .
Alss reactie op hef False Accusation-frame

ontwikkelt zich volgens Beckett een sub-

frameframe van het Collective DcwW-denken, omschreven als Survivors Speak. Bekende
tv-personahtiess als actrice Roseanne Barr en vooral talkshow host O p r a h W i n f rev
bestedenn veel aandacht aan de nood/aak "to break the silence.

In dit frame wordt

ervann uitgegaan dat de uitermate pijnlijke herinneringen aan misbruik soms zo
sterkk worden onderdrukt dat het slachtoffer deze volkomen vergeet totdat ze later
weerr aan de oppervlakte komen. Beckett over dit

subfrawc.

"'I'hee memories of incest, ritual abuse, and all child abuse survivors must be
88

treated respectfully rather than dismissed as the result of suggestion, fantasy,, or delusion. Deriving their validitv and attacking therapists who help to
uncoverr them is simply another means bv which the reality of sexual abuse
iss denied. Because the tragedies of incest and child abuse are perpetuated bv
silencee and denial, it is crucial that adult survivors of abuse speak out and
thatt the reahtv of their experiences be affirmed.
Inn Nederland k o m t deze benadering ook naar voren in de berichtgeving over de
hervondenn herinneringen, satanisch ritueel misbruik, de affaire Finkensieper, en de
Eperr incesrzaak. In reactie hierop ontwikkelt zich volgens Beckett een nieuw subfra»ie\Aï\fra»ie\Aï\

het balse Accusation-frame,

namelijk het False Memory-frame.

In Ne

landd zien we vergelijkbare omslagen in de door de media gehanteerde frames.

Hervondenn herinneringen
Dee verhalen over Satanic Ritual Abuse (SRA) waren al langer bekend uit de VS,
Engelandd en Australië, al dan niet gekoppeld aan schandalen over day care centers,
maarr eind jaren tachtig, begin jaren negentig doken ze ook steeds vaker in
Nederlandd op. E O s actualiteitenrubriek Tijdsei)! besteedde in 1989 vier uitzendingenn aan het onderwerp, ben Nederlandse vrouw herkende zich in de verhalen
vann de Amerikaanse slachtoffers uit de eerste uitzending en had daarop gereageerd.
Zee had meegemaakt dat ze in een doodkist had gelegen, waarop een lijk werd gelegd.. Iemand anders bewoog de ledematen van het stoffelijk overschot die haar betastten.. O o k komt het relaas aan bod van de ouders van een meisje dat heeft
waargenomenn dat op de basisschool in kindertjes wordt gestoken en dat er mensenvleess wordt gegeten (Singelenberg, 1992). Het onderwerp wordt op dat momentt nog niet overgenomen door de andere media, dat gebeurt pas enkele jaren
later. .
Inmiddelss blijken dergelijke verhalen over satanisch misbruik echter steeds vaker
opp te duiken in allerlei therapieën, vooral bij vrouwen die lijden aan het omstreden
svndroomm van de meervoudige persoonlijkheid, volgens de aanhangers een gevolg
vann ernstig misbruik tijdens de jeugd. Volgens de critici is het svndroom eerder een
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creatiee van een omstreden therapie waarin al te naarstig is gezocht naar herinneringenn aan misbruik die dan ook onvermijdelijk gevonden woiden. Ais verklaring
voorr het o p d u i k e n van deze hervonden herinneringen dient de theorie van het
meervoudigg persoonlijkheidsyndroom. O m het misbruik als kind te kunnen overlevenn heeft het slachtoffer afzonderlijke persoonlijkheden gecreëerd die geen gedeeldee herinneringen hebben.
Dee therapieën zijn gebaseerd o p de omkering van het gegeven dat mensen die ooit
slachtofferr zijn geweest van misbruik later ernstige psychische klachten ontwikkelenn (zie het onderzoek van Draijer, 1988). Mensen m e t psychische klachten zoudenn dus wel een misbruikverleden hebben, dat tijdens therapeutische sessies boven
waterr moest k o m e n voordat genezing mogelijk was. H e t meervoudig persoonlijkh e i d s y n d r o o mm neemt in de jaren tachtig epidemische vormen aan, er worden
steedss

meer

patiënten

Personalities,Personalities,

gediagnosticeerd.
Multiple

Disorders.

Volgens
Psychiatric

de auteurs

van: Multiple

(Classification

and Media

( N o r t h ,, Ryall, Ricci & Wetzel, 1993: 1 57) leidt de uitgebreide media-aandacht tot
imitatiee en het aanleren van het gedrag dar hoort bij M E D , Multiple

Personality

Disorder, Disorder,
D ee verhalen over de verdrongen herinneringen vinden rond 1990 h u n weg in de
openbaarheidd en vooral in de populaire cultuur: het wordt een thema voor talkshows,, zelfhulpboeken, romans en vooral ook tv-films.
'Sensationall tales about recovered memories of incest have been grist for celebrity-magazinee cover stories. A n d repressed-memory incest and saranic-ritual-abusee victims have been featured p r o m i n e n t l y on T.V. shows of
Geraldo,, O p r a h , Sally Jessey Raphael a n d othet daytime talk-shows. In
Americann bookstores, pop-psychology sections are fdled with dozens of
self-helpp survivor titles. By far the most controversial and best selling ( m o ree than 7 0 0 . 0 0 0 copies) of these books is The Courage to Healhv

Ellen Bass

andd Laura Davis. In their 1988 publication," [...] they include such dogmaa as: 'If you think you were abused a n d your life shows the symptoms,
thenn you were"' ( Time Magazine,

N o v e m b e r 2 9 , 1993).

Enn die s y m p t o m e n bestaan doorgaans uit redelijk algemene ziektebeelden als depressies,, eetstoornissen en angsten. H e t gevolg is een reeks van beschuldigingen,
aangiftess en rechtszaken op basis van hervonden herinneringen in de VS, waarbij
s o m m i g ee zaken tot nationale affaires uitgroeien (zie: MacLean, 1993). Een belangrijkk keerpunt in deze ontwikkeling is de o p k o m s t van organisaties van beschuldigdee ouders, niet alleen in de VS, maar later ook in Engeland, Nederland en
België.. Volgens Beckett kwam tussen 1992 en 1994 daardoor het False

Memory-

frameframe sterk o p de voorgrond in de Amerikaanse media:
" T h ee focus is the falseness of adult survivors 'recovered memories of abuse,, the role of the mental health professionals in creating these memories
andd the fallibility of memory/perception in general."
Inn Nederland gebeurt hetzelfde naar aanleiding van de Eper incestzaak tussen 1 9 9 2
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enn 1 994, maar daarvoor speelt eerst nog de zaak Finkensieper, die juist een bevestigingg opleverde voor Survivors Speak, in de terminologie van Beckett. De voormaligg psvehiater-directeur T h e o Finkensieper van de Heldring stichtingen in Zetten
wordtt in 1990 veroordeeld tor zes gevangenisstraf en elf jaar ontzetting uit de geneeskunstt wegens seksueel misbruik van meisjes die in zijn inrichting verbleven.
Opmerkelijkk is dat de vrouwen voor en tijdens het proces actie voeren tegen Finkensieper,, onder andere door rubrieksadvertenties in landelijke dagbladen te plaatsenn waarin ze lotgenoten oproepen.
Dee dader op zijn beurt laat zich ook niet onbetuigd en zoekt bewust de publiciteit
doorr interviews te geven, ook op tv. Dat is een duidelijke verschil met de onzichtbaarheidd van de daders in de periode daarvoor. Aan Finkensiepers schuld wordt
overigenss in de berichtgeving nergens getwijfeld. Zijn daden worden verklaard
1600

vanuit de ontsporing van het alles-moet-kunnen, jaren zestig denken, die zou hebbenn geleid tot zijn onorthodoxe b e h a n d e l m e t h o d e n , zoals realistisch nagespeelde
verkrachtingscènes.. De zaak zorgt voor een belangrijke vertakking in het centrale
m i s b r u i k / m / ww namelijk: misbruik k o m t ook o p grote schaal voor in inrichtingen,
zorginstellingen,, kerkelijke instellingen en de hulpverlening. Misbruik binnen het
gezinn komt steeds minder centraal te staan, ook in de berichtgeving.

Dee Eper incestzaak
Dee Fper incestzaak kan vanaf het begin rekenen o p veel media aandacht. Niet alleenn o m d a t hier sprake is van extreme vormen van misbruik door meer daders, inclusieff de moeder, maar ook o m d a t zich telkens nieuwe, verbazingwekkende
ontwikkelingenn voordoen die uiteindelijk tor veel controverses zullen leiden, met
namee over de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen van incestslachtoffers.
Hoofdrolspeler,, de dan 22-jarige J o h a n n a van H., die zichzelf Yolanda noemt, kiest
ookk voor een high profile in de media door strijdbaar veel interviews te geven, ook
opp televisie, bijvoorbeeld bij Son ja Barend (14 februari 1994). Bovendien publiceertt ze na afloop van de rechtszaken tegen haar ouders het boek Yolanda,

Mijn

verhaalverhaal (Yolanda & Snoijink, 1994) over wat haar overkomen zou zijn. Het in
ressantee aan de F,pese incestzaak is dat - net als bij de spraakmakende misbruikzakenn in de VS- er steeds meer, steeds onwaarschijnlijker beschuldigingen bijkomen.
Dee verhalen in het boek vertonen grote overeenkomsten met het typische repertoiree dat hoort bij Satanic Ritual Abuse, het vermoorden en offeren van pasgeborenn baby's, enzovoort. O p dat m o m e n t zijn er al ruim vier jaar verstreken sinds de
eerstee aangifte in oktober 1990 tegen de vader, de moeder en de broer van beide
zusjess en de ex-man van Johanna. In januari 1991 worden de daders voor de eerstee keer veroordeeld tot gevangenisstraffen, variërend van drie tot zeven jaar wegenss het jarenlang op sadistische wijze seksueel misbruiken van de twee dochters,
fohannaa en Fveline. Tweeëneenhalf jaar later doet Johanna opnieuw aangifte, ditmaall van de gewelddadige dood van verscheidene baby s die zij in de jaren tachtig
alss ^evoly van het jarenlange misbruik had gekregen. Bovendien zouden zwanger-
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schappenn met geweld zijn afgebroken. D e vermoorde babv's zouden begraven liggenn in de bossen rond Epe.
'Volgenss de aanklacht werd het kind korr na de geboorte met een scherp
voorwerpp gestoken en gesneden, nier een hamer op het hoofd geslagen of
mett (elektrisch) gereedschap in stukken gesneden" {Algemeen

Dagblad,

2

septemberr 1993).
D ee politie doet uitgebreid onderzoek, verhoort ruim tweehonderd getuigen en verrichtt een zestal arrestaties. De omvang van de zaak lijkt bij iedere nieuwe o n t h u l lingg verder te groeien. O o k de huisarts uit Epe zou bij het incestnetwerk betrokken
zijn,, melden de kranten op 13 juli 1993 (de arts wordt overigens niet gedagvaard).
Enkelee weken later blijkt dat J o h a n n a heeft verteld in de periode 1 9 8 0 - 1 9 8 3 te zijn
misbruiktt door vier politieagenten, die daarop onmiddellijk worden geschorst.
Yolandaa tipt Algemeen Dagblad overigens vooraf over de beschuldiging. In oktober
volgtt de beschuldiging dat ook de twee kinderen van Johanna, toen twee en drie
jaarr oud, zouden zijn misbruikt in het incestnetwerk. Kort daarna wordt bekend
datt de agenten niet zullen worden vervolgd wegens gebrek aan bewijs, tot grote
woedee van de agenten die daarop een aanklacht indienen tegen J o h a n n a wegens het
doenn van valse aangifte. Zij vecht vervolgens de beslissing van her O M aan om de
agentenn niet te vervolgen. D o o r de eindeloze herhaling in d e media heeft de beschuldigingg van babymoorden dan al bijna de status van een feit gekregen.
Inn januari 1994 vindt het tweede proces in de Eper incestzaak plaats, waarbij de officierficier van Justitie tot veler verbazing de beschuldiging van moord heeft geschrapt,
o m d a tt er onvoldoende bewijs is dat in de jaren tachtig drie pasgeboren kinderen
enn twee levensvatbare foetussen zijn vermoord. Hoewel niet alle p u n t e n uit de aanklachtt bewezen worden geacht, meent de rechtbank wel dat o p "walgelijke en meedogenlozee wijze" de lichamelijke integriteit van het slachtoffer is geschonden en
veroordeeltt de vader tot vijf jaar, de moeder tot drie jaar en de ex-man tot tweeëneenhalff jaar gevangenisstraf. In hoger beroep krijgen beide ouders vier jaar, terwijl
dee ex-man wordt vrijgesproken.
Vanwegee alle gruwelijke horrordetails is de Eper incestzaak jarenlang groot nieuws
inn de media. In de landelijke dagbladen verschijnen ruim driehonderd artikelen
tussenn 1991 en 1995. Aanvankelijk levert de tweede rechtszaak een duidelijke bevestigingg op van het centrale misbruik/?v?wr, het was jarenlang doodgezwegen,
maarr incest leidt regelmatig tot zwangerschappen die soms worden afgebroken.
Naa het bekend worden van de kindermoorden in Epe, melden verschillende bronnenn dat daar meer voorbeelden van bekend zijn. "Daders maken vaker h u n uit incestt geboren babv 'zoek 1 , meldt Trouw (1 2 juni 1993) op basis van uitspraken van
Nell Draijer. "Korrelatie vindt na Eper affaire verhalen gruwelijker worden." Aldus
dede Volkskrant op 1 juli 1994:
"Hett laatste halfjaar meldden veertien vrouwen dat h u n babv kort na de bevallingg was gedood en zeven vrouwen dat hun zwangerschap, ontstaan door
incest,, op brute wijze was afgebroken."
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Epee fungeert duidelijk als key event, de media gaan dan op zoek naar vergelijkbare
gevallenn (vaak in het verleden), waardoor al snel het beeld ontstaat dat er sprake is
(geweest)) van een golf van babymoorden. De onthullingen leiden overigens zelden
strafrechtelijkee

onderzoeken

of

vervolgingen,

behalve

in

het

geval

van

Augustinusgaa waar een vrouw haar vader beschuldigd van twee babvmoorden, een
inn 1974 en een in 1976. De Telegraaf mc\d\. op 1 ~! mei 1994: "Epe-drama in het
oostenn van I riesland. Justitie zoekt vermoorde b a b v s na aangifte incest in boerderij..

Voor de media is Epe een buitengewoon aantrekkelijke affaire, er zijn telkens

weerr nieuwe ontwikkelingen te melden, bovendien zorgen de dalende nieuwsdrempelss ervoor dat zelfs de kleinste details nog belangrijk nieuws k u n n e n zijn. Na
dee uitvoerige berichtgeving werkt het tweede Epe-proces als een anticlimax: er
groeitt steeds meer twijfel, zeker als getuige-deskundige Prof. W . Wagenaar ernstig
gaatt twijfelen aan de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen van het slachtoffer.. Bovendien trekken verschillende verdachten h u n bekentenissen ten aanzien
vann de babymoorden weer in en beschuldigen de advocaten het O M van ongeoorloofdee praktijken bij de verhoren. Dit leidt tot geheel andere koppen dan in het
jaarr daarvoor: " M o o r d e n en abortussen in Epe onwaarschijnlijk

( Vrouw, 1 juni

1994)) en: "Veel verhalen Yolanda kunnen niet waar zijn" ( 'Vrouw, 6 juni 1994).
II ijdens het proces en vervolgens ook in de berichtgeving volgt een onontwarbare
kluwenn van tijdstippen, jaartallen, tijdlijnen, medische onmogelijkheden, locaties
enn afwijkende details. Dagboeken werden o p advies van de politie herschreven; aangiftess kwamen pas tot stand na tientallen gesprekken (en veel aandacht voor nonverbalee signalen) met een rechercheur die zich als vertrouwenspersoon opstelde;
zwangerschappenn bleken onwaarschijnlijk zo niet onmogelijk; pseudo-herinneringenn bij de verdachten als gevolg van suggestieve ondervragingen; pluche aapjes warenn pas in 1991 en niet in 1983 al te koop in Nederland; enzovoorts. Tot verbazing
vann de pers komen er lagere eisen, maar volgt er een veroordeling rot hogere straffenn bij het hoger beroep voor het plegen van illegale abortus en zware mishandeling.
Dee verdachten zijn vrijgesproken van allerlei vormen van sadistische moord op baby's,, al dan niet met een rirueel karakter. In de media verschijnen dan vooral kritischee

verhalen

over

de

onbetrouwbaarheid

van

achteraf

geconstrueerde

herinneringenn en worden verbindingen gelegd met de bekende Amerikaanse en
Engelsee affaires op het gebied van Satanic Ritual
Aanhangerss van het (Collective Denial/Survivors

Abuse.

Speak-frat/ie doen in de media geen

uitsprakenn meer over het waarheidsgehalte van de beschuldigingen van misbruik
enn kindermoorden, maar wijzen erop dat de slachtoffers ernstig getraumatiseerd
zijn,, juist als gevolg van ernstige vormen van misbruik.

Ritueell misbruik
O pp het terrein van ritueel en satanisch misbruik doen zich begin jaren negentig
ookk allerlei nieuwe ontwikkelingen voor. O p 28 juni 1993, Vier jaar na de E O uitzending,, besteedt Nova aandacht aan satanisch ritueel misbruik in Nederland,
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volgenss presentator W i t t e m a n een afschuwelijk probleem, waar de redactie maandenn onderzoek naar heeft gedaan. O p afgelegen plaatsen vinden erediensten plaats
waarr kinderen en volwassenen worden geofferd. De Inspectie Jeugdhulpverlening
inn N o o r d - H o l l a n d bevestigt dat in dat ravon zeventien van zulke gevallen bekend
zijn.. Vervolgens komen rwee vermeende slachtoffers van satanisch ritueel misbruik
onherkenbaarr in beeld, die vertellen over martelingen en mensenoffers aan satan.
Tweee deskundigen bevestigen de verhalen, maar zeggen dat harde bewijzen o m brekenn ( C r o m b a g & Merkelbach, 1996: 157). In de A'Ww-uitzending een dag laterr staat centraal wat de overheid en Justitie k u n n e n o n d e r n e m e n tegen dit nieuwe
fenomeen;; inmiddels is er dan al sprake van zeventig gevallen van ritueel misbruik.
D ee onthullingen van Nova vinden snel hun weg in de k r a n t e n k o l o m m e n : "Slachtofferss rituele kindermishandeling zwijgen uit angst." Volgens Algemeen Dagblad (3
julii 1993) kreeg de Stichting Korrelatie 1 22 telefoontjes naar aanleiding van de tvuitzendingg van wie er 35 melding maakten van ritueel satanisch misbruik.
"Veell reacties slachtoffers satanrituelen," meldt Het Parool op 3 juli 1993. Er moet
volgenss deskundigen snel een landelijke opvang voor deze slachtoffers komen, of
anderss o p zijn minst een meldpunt. D e overheid besluit een onderzoekscommissie,
dee W e r k g r o e p Ritueel Misbruik, in te stellen onder leiding van advocaat-generaal
bijj het Arnhemse gerechtshof, J. A. Hulsenbek, die in april 1994 verslag zal uitbrengen, ,
"Werkgroepp twijfelt ernstig aan bestaan ritueel misbruik" (7rouw,
1994).. "Voor het daadwerkelijk

voorkomen

22 april

van ritueel misbruik

in

Nederlandd is geen enkel bewijs. Onomstotelijk bewijs voor het tegendeel
evenmin,, maar op basis van 'goede g r o n d e n ' w o r d t het fenomeen ernstig
betwijfeld." "
Dee commissie heeft het vermoeden dat de verhalen fungeren als defensiemechanismee waarmee minder extreme traumata verwerkt k u n n e n worden. De verhalen
zijnn geïnspireerd door in de media circulerende urban

legend} (zie: Brunvand,

2000)) en door therapeuten die het ritueel misbruikverhaal induceert bij de patiënt.
Enkelee dagen later maken de media melding van een vergelijkbare onderzoeksrapportt in C r o o t - B r i t t a n n i ë waar 84 vermeende gevallen tevergeefs zijn onderzocht.
Dee redactie van Nova k o m t na lezing van het rapport van de Werkgroep Ritueel
Misbruikk echter tot geheel andere conclusies:
"Err is in Nederland sprake van zeer ernstige, georganiseerde mishandeling,
hett gaat om tientallen gevallen, er is sprake van symbolen, rituelen en satanisme,, maar de juridische bewijzen ontbreken nog' (geciteerd in C r o m b a g
&& Merkelbach, 1996: 181).
Uitgerekendd o p dezelfde dag maken de media melding van een geval van ritueel
misbruik: :
" O n d e r z o e kk naar ritueel misbruik van meisje" {Algemeen Dagblad, 22 april
1994).. "Justitie in Alkmaar onderzoekt een grootscheeps 'ritueelachtig
misbruikk van een twaalf-jarig meisje in Den Helder.
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"Negenn verdachten van rituele incest" {Het Parool, 22 april 1994).
"Volgenss advocaat J. de Goeij is sprake van ritueel misbruik, gezien de beschilderingenn en het dragen van maskers tijdens het seksueel misbruik."
Dee onthulling lijkt eindelijk het tastbare bewijs dat de commissie Hulsenbek niet
konn vinden, maar bij het proces in augustus blijkt van ritueel misbruik in het geheell geen sprake. In de jaren hierna komt ritueel misbruik amper meer in de berichtgevingg voor, hooguit in discussies over 'Epe' en in 1996 naar aanleiding van
dee zaak Dutroux:
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"Belgiëë voor sommigen bewijs van bestaan ritueel misbruik ( Trouw, 29 augustuss 1996).
Volgenss Kitzinger en Reilly (1997) legt de berichtgeving over 'Cleveland' de basis
voorr de latere kritische berichtgeving over zaken als de hervonden herinneringen,
in de media al snel gelabeld As false memories, niet als repressed memories. Voor de
mediaa biedt dit onderwerp een nieuwe invalshoek voor het inmiddels sleetse misbruikverhaal,, namelijk dat van valse beschuldigingen. Verder spelen, net als in de
VS,, de nieuwe belangengroepen van beschuldigde ouders zoals de British False
MemoryMemory Society een belangrijke rol in het aanjagen van het nieuws.
Inn Nederland vindt de oprichting van de Werkgroep Fictieve Herinneringen
(WFH)) enkele jaren later plaats, in 1994. De berichtgeving in Nederland is vanaf
19944 net als in Groot-Brittannië buitengewoon kritisch over de incestbeschuldigingenn op basis van hervonden herinneringen. Zo kan het boek van Crombag en
Merkelbachh Hervonden berinneringen en andere misverstanden, dat in juli 1996 verschijnt,, rekenen op veel publiciteit. Bezoeken aan Nederland van de Amerikaanse
geheugendeskundigee Elizabeth Loftus (University of Washington) leiden tot interviewss in dagbladen en op televisie. In de loop van de jaren komen ook steeds meer
ouderss aan het woord die door hun kinderen beschuldigd worden van misbruik op
basiss van hervonden herinneringen.

"Tenn onrechte beschuldigd van incest" (de Volkskrant, 19 oktober 1996),"
"Ouderss klagen Justitie aan om geheimhouding." {de Volkskrant, 10 maart
1998)) "De man beschuldigde hen twee jaar geleden van satanisch ritueel
misbruikk nadat hij in behandeling was geweest bij een zogeheten recovered
memorymemory therapeut. Dergelijke hervonden herinneringen zijn zeer om
den.. De afgelopen jaren werden tientallen ouderparen aangeklaagd nadat
hunn kinderen na behandeling zich opeens de gruwelijkste misdrijven herinneren." "
Hett gaat tussen 1994 en 2001 om ongeveer 250 ouderparen, jaarlijks komen er
enkelee tientallen gevallen bij. In een op de zes gevallen volgt er ook daadwerkelijk
eenn aangifte en een juridische procedure. Vanaf 2000 worden misbruikzaken bij
Justitiee gefilterd en gevallen waarin sprake is van herinneringen vóór het derde levensjaar,, of van satanische rituelen na regressie- of hypnotherapie, moeten worden
voorgelegdd aan een landelijke expertisegroep die adviseert over de aanpak van het
onderzoek. .
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Uitt het verslag over de eerste anderhalfjaar (van oktober 1999 tot december 2001)
blijktt dat geen van de 26 onderzochte gevallen heelt geleid tot een strafrechtelijke
veroordeling.. In de berichtgeving valt op dat de pleitbezorgers van de hervonden
herinneringenn en meervoudig persoonlijkheidsyndroom er nauwelijks in voorkomen,, dat geldt niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor therapeuten en
voorall ook de misbruikslachtoffers zelf. In Vrij Nederland (23 september 1995) reageertt onderzoekster Draijer:
"Nuu er veel aandacht is voor seksueel misbruik zullen er zeker meer onwaree verhalen verteld worden, omdat mensen denken dat ze dan zeker geholpenn zullen worden.[...) Maar de politie heeft inmiddels genoeg ervaring om
tee doorzien wanneer een aangifte terecht wordt gedaan."
Dee pleitbezorgers van het Collective Denial-frame betrekken over het algemeen de
stellingg dat de fantasierijke verhalen van de slachtoffers een direct gevolg zijn van
ernstigee misbruikervaringen tijdens hun jeugd. Hun verhalen zullen niet altijd
waarheidsgetrouww zijn, maar vormen wel een belangrijke indicatie van ernstig misbruik.. De verhalen verdienen respect omdat dat hun werkelijkheid is die ook bij de
therapiee centraal staat.
Hett is denkbaar dat de voortrekkers uit de eerste fase zich bewust buiten dit debat
hebbenn willen houden, maar het kan ook aan de media liggen die geen belangstellingg meer hebben voor afwijkende standpunten. De Amerikaanse onderzoeksjournalistt Mike Stanton (Stanton 1997) onderzocht de berichtgeving over False
MemoriesMemories en komt tot de conclusie dat de media zich tamelijk radicaal hebben bekeerdd tot de standpunten van de Amerikaanse False Memory Syndrome Foundation.
Dee berichtgeving in Nederland lijkt genuanceerder, al overheerst in tijden van opwindingg en verontwaardiging telkens maar één frame. Ook hier valt op dat vooral
dee ouders in zaken van vermeende valse beschuldigingen aan het woord komen,
maarr niet de kinderen, een verschijnsel dat Kitzinger en Reilly ook signaleren in de
Britsee berichtgeving.
"Individuall journalists judged the parents to be very ordinary, 'credible',
'nice'' and 'clearly in great pain.' By contrast, adults alleging abuse were not
interviewedd at all" (Kitzinger & Reilly, 1997: 332).
Bijj een congres in Nederland in september 1994 {de Volkskrant, 7 september 1 994)
terr gelegenheid van tien jaar incest-hulpverlening is er is veel kritiek op de sensatiezuchtt van de media, maar de claims-makers van het centrale misbruik/rawi* hebbenn geen duidelijk antwoord op de discussies over waarheidsvinding en de
betrouwbaarheidd van getuigenverhalen bij de grote affaires zoals Oude Pekela, Bolderkar,, Epe en ritueel misbruik. In de terugblik Het blijft toch onder ons uit 1995
(Dee Klein en Geerlings, 1995) sommen de auteurs alle affaires op, maar laten in
hett midden wat er waar is van alle beschuldigingen.
Overzienn we deze tweede fase in de ontwikkeling van seksueel misbruik dan komen
wee tot de conclusie dat zich tijdens de opzienbarende affaires, schandalen en controversess /rawfverschuivingen voordoen. Het centrale mishïuWframe {Collective
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Demal)Demal) wordt vervangen door dar van de valse beschuldigingen en hulpverlene
diee ontsporen in de jacht op misbruiksignalen. Aanvankelijk spelen de media een
volgendee rol, maar na verloop van tijd ontwikkelen zij a u t o n o m e definiéringsmachtt door zeil schandalen te onthullen (De Bolderkar) en intensiverende mediahvpess re doen ontbranden rond hulpverleners en betrokken instellingen. Zoals in
hoofdstukk 1 geformuleerd spelen dergelijke hvpes een aanjagende rol in het ontstaann van een crisis of schandaal door in zoomen op dat ene geval en steeds meer
belastendd materiaal te onthullen. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen de media meteenn vanuit de nieuwe / r a w w g a a n berichten, zoals bijvoorbeeld rond het issue van
dee hervonden herinneringen.
Blijftt de vraag waarom deze affaires zich (ook internationaal) allemaal in deze tweedee fase - in de tweede helft van de jaren tachtig - voordeden en niet later zoals het
1666

theoretisch kader aangeeft? Hen mogelijke verklaring kan zijn dat er door de zwaar
aangezettee berichtgeving in de eerste fase een sterk dreigingsbeeld is ontstaan, waardoorr hulpverleners en professionals te sterk gefocust raakten op het veronderstelde
alomtegenwoordigee misbruik van kinderen. Vervolgens spelen de media bij grootschaligee misbruikzaken die in deze periode aan het licht komen, in de beginfase een
aanjagendee rol door het publiceren van zeer gedetailleerde, maar niet geverifieerde
verhalenn van ouders, slachtoffers en professionals. Als vervolgens definitief bewijs
uitblijft,, slaat de stemming in de media radicaal o m en doet een nieuw frame zijn
intrede,, namelijk dat van False Accusations and Official Misconduct,

in de termino-

logiee van Beckett.
D ee oorzaak voor het optreden van controverse en ambivalentie in deze tweede fasee ligt dus waarschijnlijk in de overspannen beeldvorming ten aanzien van de o m vangg en de ernst van het probleem, die in de eerste fase is ontstaan, mede als gevolg
vann een eenzijdige berichtgeving. De maatschappelijke gevolgen daarvan, en dan
mett name de algemene verontrusting en de overgevoeligheid voor mishruiksignalenn leggen de basis voor de grootschalige misbruikzaken die bij nader inzien geen
standd houden.

4.2.33 De Expansiefase van 1996 tot 2000: mediahypes
enn de herontdekking van telkens nieuwe vertakkingen
Hrr mag dan buiten de hper incestzaak minder aandacht zijn voor misbruik door
verwantenn (waarmee het issue ooit begon), begin en midden jaren negentig ontstaann er wel regelmatig mcdiahvpes rond andere vormen van misbruik, meestal
ontuchtt in een gezagsverhouding: op scholen, bij de politie, bij sportclubs of in de
kerk.. In de zomer van 1 996 na de arrestatie van de Belg Mare Dutroux wegens ontvoering,, verkrachting en moord komt daar een nieuwe vertakking bij. De zaak
D u t r o u xx zorgt voor een enorme schokgolf, ook internationaal, met als gevolg dat
vanaff dat m o m e n t het pecioseksuele gevaar (inclusief kinderporno en kinderprostitutie)) in de tweede helft van de |aren negentig centraal komt te staan in de berichtgeving.. Het ontdekken van telkens nieuwe vormen van misbruik is volgens de
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theoriee van Nelson (1984) een vorm van topic differentiation,

met als gevolg een

verbredingg van het domein waarop de sociale constructie rond seksueel misbruik
bestrekkingg heeft. Dit proces van vertakkingen wordt gestimuleerd door de media
diee voortdurend op zoek zijn naar nieuwe problemen of nieuwe invalshoeken rond
bekendee problemen. Beckett signaleert in haar onderzoek naar de berichtgeving
overr misbruik en de daarin gehanteerde frames dat de media begin jaren negentig
telkenss heen en weer slingeren tussen het Collective Denial-Frame

en het False

AccusationsAccusations Package om oververzadiging te voorkomen.
' T h ee media's related interest in novelty may also be relevant. T h e ideal storyy contains a new angle or twist that helps it retain its dramatic edge. Both
sponsorss and media personnel constantly seek new ways of presenting issuess in order to inject a sense of urgency in their discussions of t h e m "
(Beckettt 1996, zie ook Hilgartner & Bosk, 1988: 62).
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O o kk volgens Best (1995) hebben de claims-makers van het eerste uur er belang bij
omm telkens nieuwe claims toe te voegen aan het oorspronkelijke frame o m de aandachtt van de media en daarmee de samenleving vast te h o u d e n . D e nieuwe vertakkingenn in de jaren negentig zorgen voor een terugkeer en versterking van het
centralee Collective Denial-Frame,

alleen nu richt de focus zich op misbruik buiten

hett gezin, eerst nog door bekende daders (trainers, leraren, enzovoort), later door
dee o n b e k e n d e daders, die kidnappen en moorden.
D ee berichtgeving rond de (her-)ontdekking van zo'n nieuwe vorm van misbruik
looptt langs de gebruikelijke patronen van de extensiverende mediahype: een opvallendee key event zorgt voor een golf van meldingen van vergelijkbare incidenten,
waardoorr de indruk ontstaat dat het verschijnsel tamelijk plotseling crisisproportiess heeft aangenomen. D e verontrusting die daar weer uit voortkomt, leidt tot
overheidsmaatregelenn en weer tot meer berichtgeving over deze vormen van seksueell misbruik.
H e tt eerste voorbeeld van de nieuwe ontwikkeling is de Finkensieper affaire in
1990,, maar in de jaren daarna doen zich tal van affaires voor rond misbruik in gezagsverhoudingen,, zoals 1993 de zaak rond justitieel jongensinternaat D e Dreef,
waarr de directeur zich schuldig zou hebben gemaakt aan misbruik van pupillen (de
Volkskrant,Volkskrant,

15 juli 1995). Na 100 dagen voorarrest volgt vrijspraak voor de direc-

teur. .
Eenn ander voorbeeld van een nieuwe vertakking is seksueel misbruik van verstandelijkk gehandicapten. In 1995 haalt een onderzoek van het N I S S O naar seksueel
misbruikk van verstandelijk gehandicapten de voorpagina's:
"Sexmisbruikk bij honderden zwakzinnigen" {NRC

Handelsblad,

12 juni

1995)":: "Veel seksueel misbruik gehandicapten" {Apeldoornse Courant,

12

junii 1995); "Verstandelijk gehandicapte vrouw vaker misbruikt dan vermoed"" {Het Parool

13 juni 1995); "Zwakzinnigen vaak misbruikt. Ruim

11 100 gevallen in twee jaar" [Utrechts Nieuwsblad,

12 juni 1995).

Inn de berichtgeving over dit onderzoek gaan de media op dezelfde manier tewerk
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alss bij eerder onderzoek naar misbruik: er is weinig of geen aandacht voor de manierr waarop de cijfers tot stand zijn gekomen en evenmin voor de definitieproblemenn die zeker bij dit soort misbruik naar voren komen. Zoals gebruikelijk ontstaat
dee indruk dat dit soort misbruik plots op grote schaal voorkomt. In de maanden
naa het onderzoek is uiteraard meer aandacht voor dergelijke gevallen:
" O p n i e u ww groepshoofd verdacht van o n t u c h t " {de Volkskrant,

15 april

1996).. "Twee maanden geleden werd bekend dat een ander groepshoofd"
(vann Huize Vincentius in U d e n h o u t - PV) jarenlang o n t u c h t heeft gepleegdd met tenminste negen verstandelijk gehandicapten."
Eenn andere vertakking vormt misbruik in de kerk. Voorjaar 1996 wordt bekend
datt een in 1992 door de Interkerkelijke Stichting tegen Seksueel Misbruik in
Pastoralee Relaties ingesteld m e l d p u n t voor seksueel misbruik voor pastores inmid1688

dels 4 0 0 klachten heeft ontvangen over ontsporingen door priesters en dominees.
Volgenss een woordvoerder is dat nog maar "het topje van ijsberg" {de Volkskrant.,
200 februari 1996). Een goed beeld van de patronen in de berichtgeving bij dergelijkee herontdekkingen geeft de mediahype over o n t u c h t op scholen in 1996.

Ontuchtzakenn op scholen
"Godsdienstleraarr vergreep zich eerder." "Weer ex-leraar in arrest na ontucht."" " O o k ontuchtzaak op school in Ermelo." "Weer leraar ontslagen
wegenss ontucht." "Leraar zmlk-school verdacht van o n t u c h t . "
Lelystad,, Rijssen, D o k k u m , Amersfoort, Ermelo, 's Gravenzande, Zwijndrecht,
Veghel,, Den
W o e r d e n ,,

Haag, Apeldoorn, Oldenzaal, Heerenveen, Geleen,

Hengelo, M i d d e l b u r g ,

Nijmegen,

Haarlem,

Leuth,

Apeldoorn,
Grootebroek,

Kampen,, Schiebroek, Heesch, Woerden
Inn het voorjaar van 1996 k o m t een groeiende stroom van berichten over ontuchtzakenn op scholen op gang. Halen in de jaren daarvoor slechts een enkele misbruikgevallenn in het onderwijs het nieuws, in 1996 is er, zo lijkt het, iedere dag wel
ontuchtnieuwss aan het onderwijsfront te melden. Hetzelfde geldt voor de sport:
nadatt enkele judokampioencs h u n voormalige coach hebben beschuldigd van ontucht,, komen er steeds meer zaken aan het licht: van een watcrpolotrainer in
Barendrechtt tot en met een jeugdleider van de Hengelose voetbalclub I ubantia.
Weerr later blijken er ook ontuchtgevallen te zijn bij Scouting en in het jeugdwerk.
Pass ver na de zomer van 1996 lijken de ontuchtzaken op h u n retour en neemt de
publiciteitt weer af, maar het aantal zaken blijft in de berichtgeving hoger dan in de
jarenn voor de ontuchtgolf van 1996. Aan dergelijke nieuwsgolven gaat een opvallendee gebeurtenis vooraf die in korte tijd veel publiciteit krijgt. In dit geval gaat het
omm twee veelbesproken gevallen die zich kort na elkaar voordoen, namelijk de ontuchtzaakk in Rijssen en de beschuldigingen van bekende j u d o k a s kort daarvoor.
Reidee zaken hebben voor de media aantrekkelijke kenmerken. Bij de judoka s gaat
hett om bekende kampioenes, een prominente coach en om o n t u c h t die zich gedurendee een lange periode in het verleden heeft afgespeeld. De kwestie krijgt veel aan-
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dachtt in de media met uitgebreide relevisie-interviews en reportages, ook in sportprogramma's. .
Inn Rijssen gaat het om een godsdienstleraar van de Christelijke Scholengemeenschapp Reggesteijn die gedurende een lange periode een groot aantal slachtoffers
heeftt gemaakt, bij elkaar zo'n dertig jongens. Korte tijd later wordt ook de oud-decaann van deze school aangehouden wegens ontucht in het verleden.
Hett gaat om mensen die deel uitmaken van de Noorse Broederschap, volgens NRC
HandelsbladHandelsblad een
"fundamentalistischh protestantse geloofsgemeenschap die een grote preoccupatiee heeft met het Kwaad. Vooral als het zich voordoet in de vorm van
sekss en lustgevoel dient de 'oorlog' aan het vlees te worden verklaard" {NRC
Handelsblad,Handelsblad, 6 maart 1996).
Hett zijn interessante ingrediënten voor de media, evenals de afpersing door een
oud-leeriingg waardoor de zaak bij de politie terecht is gekomen.
Rijssenn wordt beschouwd als een schokkende "ontuchtzaak van ongekende omvang,"" zoals Het Parool (6 maart 1996) schrijft, maar bij het langdurig seksueel
misbruikk van leerlingen blijkt het uiteindelijk te gaan:
"omm tastende en aaiende vingers óp de gulp, en in een enkel geval in de
gulp.. In één geval zou er sprake zijn geweest van 'wederzijdse bevrediging.'
Vann verkrachtingen of anaal verkeer door beide leraren is volgens de openbaree aanklager nooit sprake geweest" {NRCHandelsblad, 6 maart 1996).
Uiteindelijkk veroordeelt het gerechtshof de godsdienstleraar in januari 1997 wegenss ontucht tot 240 uur onbetaalde werkstraf en een proeftijd van twee jaar waarinn hij zich moet laten behandelen.
Alss eenmaal een of twee opvallende affaires het nieuws hebben gehaald, gaan de
mediaa hun schijnwerpers gezamenlijk richten op vergelijkbare zaken en zelfonderzoekk doen. Dit leidt tot de onthulling van een ontuchtzaak die Rijssen qua mediaaandachtt nog zal overtreffen: ook in Amersfoort blijkt zich in het verleden op een
christelijkee (gereformeerd vrijgemaakte) middelbare school een grote ontuchtzaak
tee hebben afgepeeld. Welke rol de journalistiek heeft gespeeld bij die ontdekking,
valtt te lezen in een interview met Cees van der Laan, de verslaggever die het schandaall rond de Guido de Brès-school aan het rollen bracht:
"Dee aanleiding was natuurlijk de affaire in Rijssen. We zaten in overleg bij
dee GPD en wij wilden iets doen met het onderwerp seksueel misbruik op
scholen.. Ik riep toen, ik weet nog wel wat, dat kan ik wel eens gaan uitzoeken."" Als oud-leerling van de school had hij al heel snel beet: "de eerste
oud-leerlingg die ik belde bevestigde het meteen. Ik herinnerde me dat die
eenn nogal close relatie met de dader had. Toen kwamen de feiten van eindjarenn zeventig boven water" {De Journalist, 22 maart 1996).
Dee invalshoek van zijn onthulling op zes maart 1996 is niet het misbruik op zich,
maarr het leit dat de schoolleiding de zaak heeft verzwegen en de leraar pas in 1993
heeftt ontslagen. Volgens de rector is in overleg met ouders, betrokken leerlingen
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enn andere leden van de schooldirectie besloten geen aangifte te doen. Dat gebeurdee o m d a t "politie-onderzoek en de hele juridische r o m p s l o m p , voor leerlingen en
ouderss verschrikkelijk zou zijn", aldus rector Van M i d d e l k o o p in NRC

Handels-

bladblad'van'van 7 maart 1996. Vanaf dat m o m e n t zal de G u i d o de Brés dagenlang vo
paginanieuwss zijn en komen er telkens weer nieuwe feiten aan het licht. Z o wordt
ookk een andere leraar ook beschuldigd van ongewenste seksuele handelingen, die
zichh ergens in de jaren tachtig, moeten hebben voorgedaan. H e t stilhouden voeg;
eenn extra dimensie toe aan de zaak die voor journalisten nu extra interessant wordt:
dee schoolleiding heeft niet naar behoren gehandeld, gaan er nu koppen rollen? H e t
schoolbestuurr heeft er meer dan een week voor nodig o m de knoop door te hakkenn en de rector tijdelijk op non-actief te stellen. Her gevolg is dat de media een
weekk lang vrijwel iedere dag een update zullen brengen over de positie van de rec1700

tor. De intensieve media-aandacht voor Rijssen en Amersfoort heeft verschillende
gevolgen:: niet alleen krijgen journalisten meer belangstelling voor andere o n t u c h t zaken,, er blijken ook meer gevallen aan het licht te k o m e n . Soms besluiten slachtofferss

alsnog aangifte

te doen,

ook

al heeft

het

misbruik

plaatsgevonden,, zoals in het geval van de Zwijndrechtse

lang

geleden

scholengemeenschap

W a l b u r gg (jaren zeventig), het Kalsbeek College in W o e r d e n (eind jaren zeventig),
hett Bornego College in Heerenveen (midden jaren tachtig) of de Apeldoomse
jacobuss Fruytier Scholengemeenschap (eind jaren tachtig). O o k op een andere
schooll in Apeldoorn, het Veluws College, wordt aangifte gedaan:
" D ee zegsman van de politie acht het mogelijk dat de leerlinge nu pas met
haarr beschuldigingen naar buiten is gekomen, o m d a t er laatste weken meer
ontuchtaffairess op middelbare scholen aan het licht zijn gekomen" ( Trouw,
199 maart 1996).
Datt kan ook een rol spelen bij die zaken die in het nieuws komen omdat de schoolleidingg meer openheid betracht en de ouders per brief op de hoogte stelt, zoals in
hett geval van Zandevek College in 's Gravenzande ( Z H ) , waarbij de leraar het jaar
ervoorr al is ontslagen na rwee aangiftes. Soms gaan schooldirecties onmiddellijk tot
ontslagg op staande voet, zoals in Heerenveen, ook al zijn er op dat m o m e n t nog
geenn aangiftes gedaan. In andere gevallen speelt een ontucht/zaak al langer, maar
k o m tt deze nu pas, bij de veroordeling, in het nieuws, zoals bij de zaak in Ermelo
opp de Prins Willem-Alexander-basisschool.
Inn het kielzog van al die ontuchtzaken k u n n e n soms relatie! kleine, weinig o p zienbarendee incidenten toch voorpaginanieuws worden:
"Zijnn schorsing als leraar van het Johannes Fontanus College in Barneveld
voorr het geven van een zoen (op de wang) aan een leerlinge is voor E. de
Graaff geen aanleiding het lidmaatschap van de gemeenteraad voor de RPF
inn zijn woonplaats Putten op te geven" (Utrechts

Nieuwsblad,

2} maart

1996). .
Eenn dag later k o m t dit geval ook voor in een artikel in dezellde krant over de reeks
vann ontuchtzaken die dan in de afgelopen rwee maanden dagelijks voorpagina-
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nieuwss zijn geweest. Daarnaast ontstaat er ecu stroom van achtergrondverhalen, reportagess en talkshows waarin voornamelijk deskundigen, hulpverleners en betrokkenenn hun licht laten schijnen op het verschijnsel in het algemeen. Daarbij worden
all die ontuchtzaken regelmatig beschouwd als 'slechts het topje van de ijsberg.'
Inn die berichtgeving overheersen termen als slachtoffers, o n t u c h t , seksueel misbruikk en seksueel geweld, waardoor er weinig ruimte is voor nuancering en relativering.. Slechts in een enkel artikel of interview (bijvoorbeeld in Nova met de
advocaatt van een leraar) wordt erop gewezen dat het niet terecht is o m elke seksuelee handeling tussen een jongere en een oudere per definitie seksueel misbruik te
noemen.. D a t er sprake is van verschuivende maatschappelijke opvattingen over
seksualiteitt blijkt ook uit de reactie {de Volkskrant, 7 maart 1996) van de rector van
dee Amersroortse G u i d o de Brès-school op de vraag of:
"ouderss er niet op moeten kunnen vertrouwen dat zij worden ingelicht als
hunn kinderen o p school worden misbruikt?" " D a t hangt ervan af hoe je de
termm misbruik opvat." Aldus de rector: "In 1990 was er geen sprake van
misbruik.. De kinderen hadden samen met de docent naar pornofilms gekeken,, en af en toe was er sprake van masturbatie. D a t hoort niet, dat geef
ikk toe, maar van misbruik was geen sprake."
Inn het voorjaar van 1996 vormen dit soort handelingen, in ieder geval in de mediaberichtgeving,, een ernstige vorm van seksueel misbruik.
Eenn jaar later is de ontuchtgolf terug te vinden in het gestegen aantal klachten over
seksuelee intimidatie bij de onderwijsinspectie van 106 in 1995 naar 178 in 1996.
Somss wordt deze stijging van het aantal meldingen verward met een feitelijke toenamee van het verschijnsel zoals in deze kop op de voorpagina van
NieiuvsbladNieiuvsblad(5(5

Utrechts

maart 1997): "Misbruik op scholen neemt toe." Volgens het artikel

varieerdenn "de grieven van te seksueel getint gedrag (opmerkingen, blikken) van
docentenn tot daadwerkelijk seksueel misbruik." D e onderwijsinspectie draagt bij
aann de verbreding rond misbruik door allerlei klachten o n d e r de noemer te brengenn van seksuele intimidatie, die in 80 procent van de gevallen geen aanleiding is
voorr een aangifte. In de helft van de gevallen waarin dat wel gebeurde (in totaal 38
inn 1996) < : leidde dat tot een veroordeling. In de jaren daarna neemt het aantal
klachtenn bij de onderwijsinspectie verder telkens toe tot uiteindelijk 210 in 2001
(ziee grafiek 4-1).. In de berichtgeving neemt het aantal ontuchtzaken o p scholen
well weer af, maar her gaat nog steeds om meer zaken dan in de jaren voor 1 996.
Dee massale media-aandacht voor ontuchtzaken op scholen heeft een bijdrage geleverdd aan een maatschappelijk bewustwordingproces rond misbruik: de grenzen van
(on-)) toelaatbaar gedrag zijn verder aangescherpt, scholen hebben gedragscodes en
vertrouwenspersonenn (sinds 1994 verplicht) ingevoerd, en schooldirecties zullen
snellerr openheid van zaken geven en eerder maatregelen treffen. Leraren daarentegenn klagen over paranoïde toestanden: "Leraren hebben last van aanrakingsangst"
{de{de Volkskrant,

16 oktober 1998). In 1999 besluit de staatssecretaris dat alle scho-

len,, ook de bijzondere scholen de plicht hebben om bij een redelijk vermoeden van
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Grafiekk 4-1 Klachten seksuele intimidatie onderwijs
Aantallenn door de inspectie ontvangen klachten inzake seksuele intimidatie en misbruik in de jaren 1994 tot
enn met 2001. Bron: Onderwijsinspectie 2002. In 67 van de 210 gevallen in 2001 was sprake van vermoedens
vann zedenmisdrijven als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht, waarbij het voornamelijk ging om ontucht met
misbruikk van gezag (art. 249 Sr) en aanranding (art. 246 Sr). De 143 overige meldingen betroffen in de meestee gevallen ongewenste, hinderlijke aanrakingen
misbruikk van een minderjarige leerling door een docent aan te geven bij de politie
(de(de Volkskrant, 27 januari 1999). H e t gevolg is wederom een stijging van het aantall klachten in het onderwijs.
D ee nieuwsgolf rond ontuchtzaken op scholen heeft duidelijk kenmerken van een
mediahypee zoals geformuleerd in hoofdstuk 1: er is een key event, een mediabrede
nieuwsgolf,, het melden van vergelijkbare incidenten (uit heden en verleden), veel
thematischh nieuws (opinie en achtergrond) en veel maatschappelijke reacties, waaronderr een toename van het aantal meldingen en klachten bij instanties als de onderwijsinspectie.. Dit patroon doet zich ook voot bij de andere vertakkingen in de
jarenn negentig, zoals bijvoorbeeld bij misbruik binnen de kerk of in de sport. Daarnaastt onrwikkelt zich midden jaren negentig een geheel nieuw b r a n d p u n t voor media-aandacht:: het pedoseksuele gevaar. In die verschuiving speelt de Belgische zaak
Dutrouxx een buitengewoon belangrijke rol. Vanaf augustus 1996 zal de berichtgevingg zich in toenemende mate gaan focussen op stranger danger, de o n b e k e n d e misbruikdader,, die kinderen ontvoert, vetkracht en vermoord, al dan niet vanuit
commetciëlcc bedoelingen of in pedofiele misbruiknetwetken.
Dutrouxx zorgt er daarmee voor dat pedofilie en kinderporno centtaal komen te
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staann in de berichtgeving tussen 1996 en 2000. En dat is een groot verschil met de
periodee daarvoor waarin de verwante of bevriende incestpleger centraal staat die
doorgaanss geen pedofiel is.

Dee zaak Dutroux
Toenn de Belgische politie op 1 5 augustus bij een inval twee ontvoerde Waalse tienermeisjes,, Laetitia (14) en Sabine (13), bevrijdde uit de geheime kelder van Mare
Dutrouxx begon daarmee een van de grootste publiciteitsgolven die België ooit heeft
meegemaakt.. Maandenlang bestond er in België weinig ander nieuws meer dan
Dutroux.. Als oorlogsverslaggevers volgden honderden journalisten dagenlang de
graafwerkzaamhedenn op het erf van de hoofdverdachte. Zelfs internationaal, tot in
Australiëë toe, was af en toe sprake van een waar mediaspektakel rond de Belgische
kinderhorror.. Mare Dutroux werd beschuldigd van ontvoering en misbruik van zes
enn van moord op tenminste vier meisjes. In zijn tuin ontdekte de politie de uitgehongerdee lichamen van twee achtjarige Belgische meisjes, Julie en Melissa, die
sindss een jaar werden vermist. Na lang graven in de tuin van een ander huis van
Dutrouxx werden op 4 september ook de stoffelijke resten gevonden van de andere
tweee verdwenen meisjes An (17) en Eefje (19). Verbijstering maakte plaats voor
woedee toen duidelijk werd dat Dutroux in 1992 vervroegd was vrijgelaten nadat
hijj in 1989 samen met zijn vrouw Michèle Martin was veroordeeld tot dertien jaar
gevangenisstraff wegens het ontvoeren en verkrachten van vijf jonge meisjes. Bovendienn bleken agenten die het huis van Dutroux een jaar daarvoor - kort na de ontvoeringg van Julie en Mélissa- hadden doorzocht de geheime kelder over het hoofd
tee hebben gezien. Tal van tips werden door Justitie genegeerd met fatale gevolgen.
Dee begrafenis van de meisjes, live op televisie, groeide uit tot een massaal evenement.. Het schandaal werd met de dag groter en leidde uiteindelijk tot de opzienbarendee Witte Mars van 20 oktober 1996 in Brussel, waar meer dan 300.000
Belgenn hun medeleven betuigden en protesteerden tegen het in hun ogen vermolmdee Belgische justitieapparaat dat ernstig had gefaald. Deze ongekende mobilisatiee kwam in een zeer korte tijd tot stand (op 7 oktober deden de ouders van de
vermoordee kinderen de oproep om deel te nemen aan een herdenkingsmars), terwijll er nauwelijks sprake was van een grote organisatie. De Belgische socioloog
Maree Hooghe (Hooghe, 1998: 293) spreekt van de "witte mobilisatie" die aanvankelijkk puur emotioneel was, maar die al snel een politieke dimensie kreeg.
"Dee zaak kon zo'n emotionele weerklank krijgen omwille van drie redenen.. "[...] "Ten eerste was er het feit dat de slachtoffers kinderen en minderjarigenn waren." [...] "Ten tweede was er als het ware een dramatisch
opgevoerdee spanning."
All een jaar lang berichtten de media over verdwijningen en vergeefse zoekacties
waardoorr een "collectief verwachtingsproces" ging ontstaan. Na de eerste onthullingenn op 15 augustus werd de publieke opinie overstelpt met nieuwe ontdekkingenn en ontwikkelingen.
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"Eenn derde verklaring voor de grore emotionele betrokkenheid was de sterkee mate van identificeerbaarheid."
Dee n a m e n An en F.efje or Julie en Melissa werden al snel een begrip in België, de
voorheenn vaak anonieme slachtoffers hadden een naam en een gezicht. Bovendien
groeidenn de ouders ook uit tot publieke figuren, die actiegroepen en later politiekee partijen oprichtten. Bijzonder was dat deze emotionele weerklank vervolgens
eenn politieke dimensie kreeg waarbij de falende overheid medeverantwoordelijk
werdd gesteld voor de gebeurtenissen. H e t gebrek aan betrokkenheid en inzet van
dee overheidsinstellingen werd het hoofdmotief van de mobilisatie na het zogen a a m d ee spaghetti-arrest waarbij de onderzoeksrechter werd ontheven van zijn opdrachtt o m d a t hij een schijn van partijdigheid had gewekt door deel te nemen aan
eenn spaghettidiner ter ere van twee ontvoerde, maar levend teruggevonden meisjes.

Mediaa en collectieve mobilisatie
H e tt is duidelijk dat de Belgische media en cruciale rol hebben gespeeld in dit hele
collectievee mobilisatieproces. "Bijna van u u r tot uur werd de spanning opgebouwd
rondd de vraag of er al 'iets' gevonden was" ( H o o g h e , 199: 293). Dat de media in
augustuss continue en zeer uitgebreid - vaak live-

de onthullingen en opgravingen

volgden,, is niet zo verwonderlijk, wel dat die nieuwsgolf nog maanden zou aanhouden.. Walgrave en Manssens (1998) becijferden dat de Belgische kranten maandenlangg gemiddeld ruim eenderde van h u n n i e u w s k o l o m m e n en foto's besteedden aan
D u t r o u x .. Uiteraard vaak op de voorpagina, vaak met grote koppen en grote foto's.
O pp sommige dagen lag het aandeel van D u t r o u x in het totale nieuws boven de vijfenzeventigg procent.
"Allee kwantitatieve parameters wijzen o p een ware Dutroux-mania van
middenn augustus tot eind oktober 1996 en dat in alle kranten, zowel kwaliteitskrantenn als populaire kranten' 1 (Walgrave & Manssens, 1998: 348).
HetHet Laatste Nieuws

bijvoorbeeld publiceerde iedere dag, tweeéneenhalve maand

lang,, meer dan veertien foto's over de zaak D u t r o u x . Sommige redacties schoven de
normalee dagbladindeling opzij, soms werden foto's van slachtoffers afgedrukt met
rouwbandjes,, en weer een andere krant vulde een hele voorpagina met enkel één uitvergrotee tekst. D e televisie-journaals besteedden in de eerste weken zeventig procent
vann h u n zendtijd aan Dutroux. Een nieuwslezer bracht tijdens een uitzending de
condoleancess van zijn hele redactie over ( Trouw, 14 september 1996). De begrafenis
vann An en Eefje werd integraal uitgezonden in een coproductie van de publieke
B R T NN en de commerciële V T M . O p de dag van de begrafenis van Julie en Mélissa
iss de voorpagina van La Dernière Heure gitzwart. De berichtgeving nam eind septemberr af, maar piekte weer enorm vlak voor de Witte Mars op 20 oktober.

Mediaa frames
Uitt de inhoudsanalv.se van Walgrave en Manssens blijkt dat de media behoorlijk
eensgezindd waren in hun berichtgeving: ze interpreteerden de gebeurtenissen vrij-
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well allemaal vanuit herzelfde frame, het zogenaamde breukdiscours. Hierin stonddcc breuk centraal tussen bevolking en overheid, tussen de burger en het svsteem.
Dee berichtgeving was bovendien sterk gekleurd, emotioneel en vooral participerend.. De Vlaamse media vielen vrijwel allemaal uit hun traditionele rol van afstandelijkee en objectieve waarnemers en profileerden zich als actieve participanten die
opriepenn tot verzet. Masuy (1997: 25, geciteerd door Walgrave & Manssens, 1998:
36~')) schrijft over de Waalse media en de zaak-Dutroux min of meer hetzelfde:
"Auu fïl des jours et des événements, les journalistes semblent s é t r e transformess en accompagnateurs médiatiques d u n m o u v e m e n t social. Il ne s'agissaitt plus d'informer, mais de participer, de faire participer a une emotion
collective." "
Walgravee en Manssens concluderen:
"All het empirische materiaal wijst in dezelfde richting: de pers heeft meer
dann een klein steentje bijgedragen tot de consensusmobilisatie en de actiemobilisatiee voor de Witte Mars. Zowel de massaliteit van de Dutroux-berichtgevingg als de politiekstructurele

interpretatie

van de

gruwelijke

gebeurtenissen,, de thematisering van de Witte Mars zelf en de activering van
hett publiek was indrukwekkend. Daardoor werden vrijwel alle mobilisatiebarrièress met goed gevolg genomen" (Walgrave & Manssens, 1998: 367).
Dee arrestatie van D u t r o u x had in de berichtgeving voorspelbare gevolgen: niet alleenn was er veel aandacht voor de dagelijkse ontwikkelingen, de dalende nieuwsdrempelss zorgen ervoor dat alles wat ook maar o p de een of andere manier in
verbandd gebracht zou k u n n e n worden met D u t r o u x nieuws kan worden. Dutroux
inspireerdee de redacties tot een ware stormloop op de archieven in een zoektocht
naarr andere onopgehelderde verdwijningen.
"Vrijwell dagelijks kwam een krant op de proppen met een 'nieuw' verhaal
overr een of andere onopgeloste zaak uit lang vervlogen tijden die impliciet
maarr dikwijls ook expliciet aan Dutroux werd gehaakt." [...] Soms leek het
eropp dat kinderverdwijningen dagelijkse kost zijn in België: 31 procent van
allee

329

krantenexemplaren

gewaagde

van

andere

verdwijningen"

(Walgravee & Manssens, 1998: 354).
Daarnaastt plaatsten de media Dutroux in een reeks van schandalen en affaires in
Belgiëë in de afgelopen decennia, variërend van de Bende van Nijvel tot de moord
opp André Cools in 1991 . Voortdurend zijn er speculaties over de betrokkenheid
vann hooggeplaatsten, zoals dat werd aangeduid, bij de zaak D u t r o u x en netwerken
vann kinderporno. O p die manier ontstaat het beeld dat D u t r o u x de spil was in een
luguberr netwerk met uitgebreide vertakkingen, ook buiten België, dat bescherming
genoott van bondgenoten bij politie. Justitie en de politiek. Hoogwaardigheidsbeklederss zouden betrokken zijn bij zogenaamde roze balletten, seksfeesten met kinderen.. Her d u u r d e niet lang of er werden ook verbindingen gelegd tussen Dutroux
enn satanisch ritueel misbruik: hij zou de meisjes leveren die geofferd werden tijdens
gruwelijkee sessies {de Volkskrant, 28 december 1996).
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Hoewell het proces tegen D u t r o u x medio 2 0 0 3 , zeven jaar later, nog steeds niet van
startt is gegaan, is in die periode wel duidelijk geworden dat de meerderheid van dit
soortt verhalen volkomen uit de lucht waren gegrepen. Z o hlijkt in november 1996
all dat er nauwelijks kinderporno is gevonden op de duizenden bij D u t r o u x in beslagg genomen videobanden. De vermoorde meisjes, noch vooraanstaande politici
off magistraten zijn op de banden te zien (ANP, 1 5 november 1996). Voorjaar 1998
rapporteertt de speciaal ingestelde parlementscommissie dat er geen bewijzen zijn
voorr een complottheorie in de zaak Dutroux:
"Normvervagingg en corruptie! gedrag o p diverse niveaus zijn de oorzaak
vann de ontsporing van de Belgische politie en Justitie in de affaire-Dutroux.
Err is geen samenhangend complot geweest om Mare D u t r o u x en zijn kompaann in het kwade, Michel Nihaul, uit handen van Justitie te h o u d e n . " [...]
1766

H e t rapport is één grote o p s o m m i n g van amateuristische fouten, corruptie,
vriendendienstenn en luiheid bij politie en Justitie" (de Volkskrant,

18 re-

bruarii 1998).
"Hysteriee

België rond

Dutroux

geluwd."

Meldt de correspondent

van

de

VolkskrantVolkskrant in Brussel op 10 december 1999. Enkele jaren later, het proces
Dutrouxx is nog steeds niet begonnen, meldt Algemeen Dagblad (25 februari 2003):
" D ee jongste ontwikkelingen vormen voor veel Belgen een bevestiging dat
naa de vondst van de stoffelijke overschotten van Julie, Melissa, An en Eefje
verhalenn over wijdvertakte, door prominenten beschermde netwerken tot
absurdee proporties zijn opgeblazen."
Inn een interview in februari 2 0 0 3 verklaarde een van de in 1996 na 80 dagen gevangenschapp bevrijde meisjes dat zij nooit iemand anders dan D u t r o u x heeft gezien.
" D ee verklaringen van deze kroongetuige in het proces ondergraven de overtuigingg van velen in België die menen dat Dutroux deel uitmaakte van een
netwerk,, waarin meisjes 'op bestelling' van de straat werden geplukt en misbruikt." "

Dutrouxx in Nederland
O o kk in Nederland zorgt de zaak D u t r o u x in augustus dagenlang voor voorpaginanieuwss maar in vergelijking met de mediagolf in België is de Nederlandse berichtenstroomm een stuk beperkter, terwijl de toonzetting meestal redelijk ingetogen en
nuchterr is. Natuurlijk zijn er verschillen tussen bijvoorbeeld De Telegraaf ("An en
Eefjee ook dood") en NRC Handelsblad,

hoewel ook deze krant het nieuws van de

arrestatiee van een man in Amstelveen de opening en een foto van de tuin waard
vindtt op de voorpagina: "Nederlander vast, tuin 'omgewoeld'; Zedenzaak vertakt
naarr Amsterdam" (NRC. Handelsblad,

24 augustus 1996).

Tochh is D u t r o u x ook in Nederland omvangrijk: in de eerste zes weken brengt het
ANPANP 182 berichten (Bron: Lexis/Nexis). De vijf dagbladen van de VCM,

beschik-

baarr in databank factlane, komen in de tweede helft van 1996 op in totaal ""50 artikelenn waarin de naam D u t r o u x voorkomt, gemiddeld per dagblad 1 S0. Dat is een

MfIMAfIVI'FSS l \

in

sOCIAll- C O N s l K l ' l

] IF Y - \ \ M KsL Fl 1 MlsBlU'lK \ \N KINOFKIN

halfjaarr lang iedere dag een arcikel over Durroux. Vanaf 16 tot en met 31 augustus:: 148 artikelen, iti :>eplcmbcr: 225; in oktober: 207; in november 91 en in december:: 79. En ook de Nederlandse actualiteitenrubrieken en televisiejournaals
vullenn vele minuten - liefst live- met Dutroux.
Inn de eerste fase staan de schijnwerpers allemaal nog op België gericht. De nieuwshongerr is groot, zowel bij het publiek als bij de media: elk nieuw detail is in deze
fasee belangrijk nieuws. De druk om met nieuws te komen, verleidt menigeen verleidtt tot het publiceren van speculaties en geruchten. In de fase daarna creëert de
sleutelgebeurteniss een nieuwsthema, waaronder heel veel verwante onderwerpen
hett nieuws zullen kunnen halen. Wekenlang wordt Nederland overspoeld met artikelenn en reportages over pedoseksuelen, kinderporno, kinderprostitutie, ontvoeringen,, verdwijningen, en de gevolgen van seksueel misbruik.

Vergelijkbaree gebeurtenissen
Doorr het nieuwsthema krijgt ieder nieuw geval van misbruik van kinderen, al dan
niett ten behoeve van pornoproductie, veel aandacht, maar zulke incidenten zijn
schaarss in Nederland. De grootscheepse arrestatie van de man uit Amstelveen is natuurlijkk groot nieuws, ook omdat daarmee het beeld van een internationaal netwerkk met vertakkingen naar Nederland wordt bevestigd. Even later wordt de man
overigenss weer vrijgelaten. Veel aandacht, vooral op tv, gaat eind augustus ook uit
naarr de verdwijning van de Luikse tieners, die na twee dagen worden teruggevonden:: "Belgische meisjes na ontvoering in Keulen gevonden" {de Volkskrant, 2 septemberr 1996). Een maand later blijkt dat zij hun eigen ontvoering hebben
verzonnen,, hetgeen nauwelijks aandacht in de pers krijgt. Opzienbarend is ook de
zaakk van het Duitse meisje dat door haar tante en haar vriend zou zijn ontvoerd naar
eenn camping in Nederland. Later zijn er nog andere incidenten die het nieuws halenn en die lijken te bevestigen dat ook Nederland zijn Dutroux kent. Bij nader inzienn gaat het om losstaande incidenten van misbruik van kinderen, vaak door
ouders,, verwanten of bekenden in plaats van door onbekende daders; de Belgische
contextt zorgt echter voor een bevestiging van het beeld dat er overal professionele
kidnap-- en pornonetwerken actief zijn, óók in Nederland.
Alss er zich geen nieuwe, met België vergelijkbare incidenten voordoen, verplaatst
dee aandacht zich naar het reconstrueren van oude zaken en het koppelen aan brederee issues als kinderprostitutie in de wereld. In Stockholm vindt eind augustus het
eerstee Wereldcongres plaats 'Legen Seksuele Commerciële Uitbuiting van Kinderen.. In de berichtgeving zorgt Dutroux voor de verbinding tussen misbruikte kinderenn in het westen en de kinderprostitutie in de Derde Wereld. Ter illustratie laat
hett NOS Journaal een interview zien met een onherkenbaar gemaakt slachtoffer
vann kinderporno ("Het gebeurt hier even hard als in België"), al is niet duidelijk
vann welk netwerk zij slachtoffer was en of het tot een veroordeling is gekomen. Een
anderee zaak uit het verleden is die van een Vlaams-Nederlands kinderpornocircuit
datt tussen 1990 en 1992 minderjarige jongens en meisjes uit België naar Utrecht
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smokkeldee om voor porno-opnames. Sommige Nederlandse kranten nemen ook
hett nieuws over van de Belgische krant De Morgen die onthult dat in de jaren zestigg herhaaldelijk

jonge meisjes werden misbruikt op een luchtmachtbasis in

Belgisch-I.imburg.. "De krant baseert zich op getuigenissen van twee slachtoffers.
Dee vrouwen - meisjes toen - moesten volgens de krant ook deelnemen aan bizarree rituelen, zoals zwarte missen met dierenoffers, verkrachtingen en folteringen."
Alduss het Brabants Dagblad. Zo komt via D u t r o u x satanisch ritueel misbruik weer
inn beeld.
Inn een verhaal met als titel "Het is nog veel erger dan iedereen denkt...." brengt

PanoramaPanorama (19 september 1996) een overzicht van alle kinderporno en misbrui
kenn uit de afgelopen jaren.
"Hett lijkt onvoorstelbaar, maar de 'sexhorror rond de ontvoerde en gruwelijkk misbruikte jonge meisjes in België is absoluut geen lokaal incident.
O o kk in Nederland zijn de afgelopen jaren niet te vatten gruwelijkheden aan
hett licht gekomen waarbij jonge kinderen beestachtig werden misbruikt."
Opvallendee is ook de reportage van 'Twee Vandaag{l~

augustus 1996) die een brug

probeertt te slaan tussen Dutroux en wereldwijde kinderpornonetwerken waarin invloedrijkee Nederlanders actief zouden zijn:
" O o kk mensen in Nederland zijn betrokken bij een wereldwijd netwerk van
dee commerciële seksuele exploitatie van kindeten." [...] O o k in Nederland
verdwijnenn kinderen, worden kinderen gedood en mishandeld."
Dee reportage wekt de indruk dat achter de Spartaan
voorr homo's, in werkelijkheid
schuilgaat..

Guide, een bekende reisgids

een kinderprostitutie- en

kinderpornonetwerk

1 heo Sandfort van de Utrechtse Universiteit -

"een

invloedrijke

Nederlander"" - zou deel uitmaken van dat wereldwijde kinderpornonetwerk; de
hngelsee versie van zijn proefschrift (over seksuele contacten in de vroege jeugdjarenn met leeftijdsgenoten en volwassenen) is immers in 1988 verschenen bij uitgeverijj Spartaeus. Sandfort eist vervolgens een rectificatie van Twee

Vandaag.

O pp zaterdag 28 september 1996 publiceert de X'olkskrant een schokkende artikel
("Kleinee meisjes moeten zwijgen") van een Belgische freelancer over een tienjarig
meisjee dat tijdens een bezoek aan Disneyland Parijs enige tijd gekidnapt en misbruiktt zou zijn. Na klachten besloot de krant tot een intern onderzoek, waaruit
bleekk dat ernstig getwijfeld moest worden aan het waarheidsgehalte van het artikel.
O pp 23 november 1996 publiceerde de hoofdredactie een verontschuldiging aan de
lezers:: "de Volkskrant acht zich misleid," maar het is duidelijk dat de opwinding
vann het m o m e n t heeft geleid tot het accepteren van een behoorlijk ongeloofwaardigg verhaal.

Thematischh gerelateerde onderwerpen
Naa de vergelijkbare incidenten krijgen thematisch gerelateerde onderwerpen steeds
meerr aandacht, waardoor er een verbreding van het oorspronkelijke thema kan
plaatsvinden.. Kindermoord en kinderporno worden gekoppeld aan kinderprosti-
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rurie,, sekstoerisme, kindermishandeling, en meer algemeen de uitbuiting van kinderen.. Het congres is Stockholm over kinderprostitutie en misbruik krijgt daardoorr nog veel meer aandacht dan van tevoren al verwacht mocht worden. In de
dagbladenn van de PCM {de Volkskrant, Trouw, Het Parool, Algemeen Dagblad en
NRCNRC Handelsblad) is die toename duidelijk terug te vinden: in de periode 199219966 (tot de zaak Dutroux in augustus) werden 123 artikelen gepubliceerd over dit
onderwerp,, per maand gemiddeld twee artikelen. Van augustus tot en met decemberr 1996: verschijnen er 87 artikelen, ruim 17 gemiddeld per maand; in 1997: 86
(gemiddeldd zeven) en in de periode 1998 tot 2002: 156 artikelen, gemiddeld vier
stukkenn per maand. Bij veel artikelen over deze thematisch gerelateerde onderwerpenn staan foto's die te maken hebben met de zaak Dutroux.
Doorr die verbreding groeit de nieuwsstroom, want steeds meer zaken en onderwerpenn worden onder dezelfde actuele noemer gebracht. Bovendien vindt er verbredingg en verschuiving van kernbegrippen plaats. Zo wordr minderjarig in de
berichtgevingg steeds vaker synoniem voor kind. Alle vormen van prostitutie waarbijj minderjarige jongens en meisjes betrokken zijn, gaan na Dutroux kinderprostitutiee heten. Er zijn in het verleden tal van reportages verschenen over bijvoorbeeld
allochtonee jongens die zich prostitueren, maar zelden of nooit werd daarvoor de
termm kinderprostitutie gehanteerd. Ook in de berichtgeving dit voorjaar over de
veertienn jonge Utrechtse meisjes, die door hun Marokkaanse vrienden werden gedwongenn zich te prostitueren werd deze term niet gebruikt.
Eenzelfdee verbreding treedt op rond de term kinderporno: op grond van de Belgischee zaak denkt het publiek aan gruwelijke zaken, maar in de publiciteitsgolf wordenn al snel ook afbeeldingen van blote kinderen/jongeren onder de noemer van
kinderpornoo gebrachr. In Twee Vandaagbhden een deskundige door het fotoboek
vann Sally Mann om vervolgens te concluderen dat een foto van een kind met kledingg aan, slapend naast een paar balen hooi een stuitende vorm van kinderporno
is.. Dezelfde foto's stonden overigens een paar jaar daarvoor nog prominent in de
NewNew York Times zonder aanstoot te geven.
Onderr thematisch gerelateerd nieuws vallen ook onderwerpen als seks en geweld in
dee reclame (waarbij vooral campagnes van Mexx en HIJ het moeten ontgelden);
vermissingenn (er kan immers een verband zijn met de Belgische zaak); de zin van
langee gevangenisstraffen en tbs-behandeling en de gevolgen van het verdwijnen van
apartee afdelingen zedenzaken bij veel korpsen. Veel schaarser zijn de artikelen of
reportagess waarin pedofielen zelf aan het wootd komen, zoals in HP/De Tijden de
Volkskrant.Volkskrant. "Pedofiel heeft gevoel terug bij af te zijn. Slinger van de tijd slaat door
naarr repressie" (de Volkskrant, 20 september 1996). Dat zijn dissidente geluiden in
eenn brede stroom aan berichten die allemaal bevestigen dat de kinderpornonetwerkenn een omvangrijk probleem vormen en dat pedofielen daarin een hoofdrol
spelen.. Veel thematisch nieuws wordt gecreëerd door politici en woordvoerder van
belangengroepenn die bij de media een gewillig oor vinden voor hun standpunten.
Eenn goed voorbeeld is de uitspraak van her CDA-kamerlid H. Hillen over de
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wenselijkheidd van chemische castratie, een term die publiciteitsgolfje oplevert (de
Volkskrant,Volkskrant, 2 september 1996). Daarnaast nemen christelijke partijen en de
gelegenheidd te baat om de discussie over de leeftijdsgrens van twaalf jaar en het zogenaamdee klachrvereiste nieuw leven in te blazen, met als argument dat de huidige
wetgevingg kinderen onvoldoende bescherming biedt tegen pedofielen. Vergelijkbaarr is de actie van de PvdA naar aanleiding van een Netwer£-reportage tegen de
verkoopp van heimelijk opgenomen video's en foto's van naakte spelende kinderen.
Omdatt geen sprake is van seksuele gedragingen, vallen de beelden niet onder kinderpornoo en is verkoop dus geen strafbaar feit. De actiegroepen op het terrein van
herr kindersekstoerisme kunnen ook rekenen op veel belangstelling van de media.
Woordvoerderss van de Stichting Retour en Childright Worldwide gebruiken de
Belgischee zaak om te bewijzen dat het niet allemaal ver van het bed plaatsvindt,
maar ook dicht bij huis. In De Telegraaf(24 augustus 1996) leidt dat tot een groot
beschuldigendd verhaal:
"Kinderpornoo is overal. Volgens gegevens van de Amsterdamse politie ligt
hett aantal misbruikte kinderen rond de 10.000. Ongeveer 1.000 kinderen
werkenn in de prostitutie."
Off al die 10.000 kinderen zijn misbruikt voor kinderporno blijft onduidelijk,
evenminn op welk tijdvak het getal betrekking heeft. Waarschijnlijk wordt hier misbruikk in het algemeen bedoeld en misschien gaat het om jongeren die actief zijn in
dee prostitutie. Op 19 oktober 1996 meldt De Telegraaf met een forse, onderstreeptee kop:
"Seksmoord-video'ss in Nederland."
Nederlanderss zouden een belangrijke rol spelen in een wijd vertakte pedofielenbendee die betrokken is
"bijj de productie van zogeheten snujf movies waarop te zien is hoe jonge
kinderen,, na te zijn verkracht worden vermoord."

Drukk op politiek
Opzienbarende,, verontrustende gebeurtenissen als de zaak Dutroux oefenen een
grotee druk uit op de decision-makers in de politiek om een gebaar te maken en
maatregelenn aan te kondigen. De pers besteedt veel aandacht aan de reacties van
politicii op 'Stockholm' en aan het besluit van de EU-ministers van Justitie en Binnenlandsee zaken om Europol te belasten met de opsporing van kinderporno en gedwongenn prostitutie. Een belangrijk gevolg van de zaak Dutroux is de overweging
vann de regering om de leeftijdsgrens van twaalf jaar in zedelijkhcidswetgeving uit
19911 te verhogen naar veertien jaar. Veel kranten, zoals ook Trouw, schrijven over
hett "terecht" terugdraaien van de liberalisering van de wetgeving uit ] 991. Volgens
TrouwTrouw zou de door Hirsch Ballin ingediende wet zou ertoe hebben geleid:
"datt in de praktijk moeilijk kon worden opgetreden tegen kinderprostitutiee en kinderporno" ( Trouw, 20 september 1996).
Dee ex-minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, maakt in een uitgebreide inge-
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zondenn brief vervolgens duidelijk dar deze "beschuldigingen de zaken werkelijk
volkomenn op hun kop zetten." Er is geen sprake van dat de wetgeving uit 1991 een
versoepelingg inhield ten opzichte van de periode daarvoor. Hei klachtvereiste is
niett in 1991 ingevoerd als liberalisering, maar bestond al vanaf 1936. In de nieuwee wet is deze regeling versterkt en geldt deze voor meisjes én jongens tot 16 jaar.
TrouwTrouw slaat de plank mis vindt de verontwaardigde ex-minister omdat kinderpornoo en kinderprostitutie onderwerp zijn van bepalingen in het strafrecht en die zijn
juistt aanzienlijk aangescherpt ("Wetgeving inzake kinderseks in 1991 juist aangescherpt"" {Trouw, 24 september 1996).
Schokkendee gebeurtenissen werken op deze manier heel lang door in het nieuws.
Err ontstaat een publicitair sneeuwbaleffect dat ervoor zorgt dat het thema kinderporno/prostitutiee zich als een olievlek in de media gaat verspreiden. Situaties die
langee tijd werden geaccepteerd, genegeerd of zelfs doodgezwegen - zoals prostitutiee door jongeren - worden nu geherinterpreteerd en als ernstige maatschappelijke
problemenn gedefinieerd. Voor een deel is dat het werk van actiegroepen, belangengroepenn en andere maatschappelijke stromingen die de sleutelgebeurtenis aangrijpenn om hun visies naar voren te brengen. Voor een andere deel is dat het directe
gevolgg van de dynamiek die zich in de periode na een key event meester maakt van
dee media.
Dee publiciteitsgolf leidt uiteindelijk tot een verschuiving in de maatschappelijke
consensus,, zoals treffend wordt geïllustreerd door de verwijdering van een foto bij
eenn tentoonstelling van Robert Mapplethorpe, waarover NRC Handelsblad: (20
septemberr 1996) schrijft:
"Dee galeriehouders besloten een van de foto's uit de verzameling, Rosalie
(1976),, te schrappen, omdat die foto een driejarig meisje toont dat op een
bankk zit en onder haar jurkje geen ondergoed draagt. De beslissing volgt op
eenn goede raad van de Britse politie, die van oordeel is dat in de huidige
contextt van internationale pedofiliezaken de waarneming van foto's met
(halfnaakte)) kinderen niet meer dezelfde is als in 1976."

Dee opkomst van het pedo-frame
Dee jacht op kinderporno raakt na Dutroux in een stroomversnelling, zeker als
blijktt dat daders steeds vaker gebruik maken van het nieuwe internet om materiaal
wereldwijdd te verspreiden. Al eind jaren tachtig staat Nederland volgens
Amerikaansee bronnen te boek als het middelpunt van de internationale handel in
kinderporno.. Aanvankelijk wordt daar in Nederland laconiek op gereageerd, maar
beginn jaren negentig maakt Justitie steeds meer werk van de opsporing van kinderporno.. In Amsterdam wordt zelfs een speciaal kinderpornoteam opgericht onderr leiding van politie-inspecteur jaap Hoek.
Iederr jaar duikt er vervolgens wel een grote kinderpornozaak op in de berichtgeving.. In januari 1992 worden vijf mannen gearresteerd op verdenking van ontucht
mett minderjarigen ten behoeve van kinderporno.
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19933 staar in het teken van de arrestatie van een Zwitsers echtpaar dat gezocht
wordtt in verband met kinderporno, ontvoering en verkrachting. Politie vindt kinderpornoo bij de Zwitsers (NRC Handelsblad,

4 februari 1993). De gruwelijke de-

tailss op de videobanden worden in de kranten breed uitgemeten. Weer een jaar
laterr worden in Drachten, Alphen aan den Rijn en Amsterdam acht m a n n e n en
tweee vrouwen aangehouden op verdenking van o n t u c h t met twaalf minderjarige
jongens. .
Inn de zomer van 1998 komt Nova met de onthulling dat Zandvoort het middelpuntt vormt in een internationaal kinderpornonetwerk dat gebruik maakt van
Internet.. Kr zouden duizenden afbeeldingen zijn gevonden van seks met kinderen,
vann wie sommigen nog geen twee jaar oud zijn. De redactie beschikt over beelden
maarr vindt deze zo schokkend dat ze niet worden uitgezonden. In de meeste krantenn is de Zandvoortse zaak voorpaginanieuws en ook de Journaals openen er dagenlangg mee. Vrijwel onmiddellijk krijgen politie en Justitie de wind van voren, ze
zoudenn niet tijdig hebben gereageerd o p tips over het netwerk afkomstig van een
Belgischee actiegroep. Bovendien focust de discussie zich sterk op bestrijding van
kinderpornoo op het steeds populairder w o r d e n d e internet. De zaak leidt tot veel
verontrustingg en verontwaardiging, maar uiteindelijk blijft er tijdens het politieonderzoekk van het grote internationale kinderpornonetwerk niet veel meer over.
AlgemeenAlgemeen Dagblad{27

april 1999):

"Netwerkk kinderporno: één man."
" D ee kinderporno die vorige zomer in Zandvoort werd gevonden, blijkt niet
hett werk te zijn van een internationaal opererende bende. O o k heeft er
nooitt een pedofiel netwerk bestaan dat o p grote schaal in kinderporno handelde." "
Hoofdofficierr van Justitie H . van B r u m m e n meldt dat het ongeveer een miljoen
guldenn kostende onderzoek is geslaagd.
" W ee hebben de feiten van de Zandvoortse pornozaak tot werkelijke proportiess teruggebracht."

Berichtgevingg en actie's tegen pedo's
D u t r o u xx heeft de media op het spoor gezet van alles wat met pedofilie en kindermisbruikk door onbekende daders te maken heeft. Mede onder invloed van ontwikkelingenn in de VS en (iroot-Brittannië komt een stroming opgang die sterk
voorstanderr is van naming and shaming.

De namen en adressen van misbruikple-

gerss moeten bekend worden gemaakt, zodat de buurtbewoners beter kunnen wakenn over de veiligheid van hun kinderen. In F.ngeland beginnen verschillende

tabloidstabloids met het publiceren van foto's, naam en toenaam van al dan niet vermee
dee seksdelinquenten. In cle VS is in 1996 Megan's Law van kracht geworden genoemdd naar de zevenjarige door een seksrecidivist verkrachte en vermoorde Me^an
Kankaa die voorschrijft dat buurtbewoners o p de hoogte worden gesteld van de (terug-)komstt van een dader in hun omgeving. Deze aanpak zorgt voor grote contro-

M m i A m nn w-N nr M>n-\n- c o\>>i'Rri i u v-\\ VIKM'IH MISBKUK VAN KINDI KI N

versess in de media, maar vooral voor veel verontrusting in allerlei buurten. Volgens
Kitzingcrr in 1 he ultimate

miglwum

j>om hell. Stranger

danger ana' the media

FramingFraming of paedophiles (In: franklin, 1999) zorgden wetsvoorstellen voor het m o nitorenn van zedendelinquenten ervoor dat het onderwerp o p de agenda kwam.
"Butt media coverage and public debate shihed rapidly as particular communitiess and sections of the media began to agitate for public access to the
registerr and d e m a n d that communities be notified when dangerous individualss moved up into their neighborhood" (Kitzinger, 1999: 209).
Voorall de regionale pers speelt een zeer belangrijke, vaak pro-aciieve rol bij de ontwikkelingg van het protest tegen het pedofiele gevaar in de buurt.
O o kk in Nederland is sprake van een toenemende pedofobie, er doen zich steeds
meerr gevallen voor van dreigementen en eigenrichting tegen pedoseksuelen. In
19955 is er n o g maar een geval (Stevensweert); in 1996 twee (Maastricht, Herveld);
inn 1997 zes (Velp, Culemborg, Silvolde, Heerlen, Roosendaal, Reusichem); in
19988 drie (Nieuwe Niedorp, O c h t e n , Amsterdam); in 1999 veertien (Urk, Deventer,, Ypenburg, Delfshaven, (ioor, Enschede, Henegelo, Haaksbergen, Bolsward,
Roelofarendsveen,, Schecmda, Rijsbergen, Stadskanaal, D e n Bosch) en in 2000 een
gevall (Heibloern).
Inn vier gemeenten (Best, Blerick, Varsseveld, O o s t e r h o u t ) vinden

individuele

wraakactiess plaats waarbij drie pedo's door geweld o m het leven k o m e n . Deze incidentenn worden in de pers "aangemerkt als 'eigenrichting', 'volksgericht', 'volksopstand'' of'lynchpartij 1 " (Van der Poel, 2 0 0 1 : 9 4 8 ) . In dertien gemeenten hebben
zichh gevallen voorgedaan van naming and shaming

(affiches m e t foto, naam en

adres,, en handtekeningenacties); in acht gemeenten moeten het huis of de bezittingenn van de verdachte het ontgelden; in vijf gemeenten worden pedoseksuelen
aangevallenn en mishandeld. Daders die voor m o o r d of doodslag op pedoseksuelen
voorr de rechter komen kunnen rekenen o p allerlei steungroepen uit de buurt.
"Bestuurlijkk Nederland lijkt te worden overvallen door de oplaaiende maatschappelijkee

onrust

over t e r u g k e r e n d e

'pedoseksuele

delinquenten.

Burgemeesterss hebben in 1999 hun handen vol aan het handhaven van de
openbaree orde in buurten waar de bewoners dreigen op eigen houtje actie
tee o n d e r n e m e n als het gemeentebestuur hen niet onverwijld verlost van een
'pedoseksuele'' buurtbewoner" (Van der Poel, 2 0 0 1 : 9 5 7 ) .
Krr komen allerlei werkgroepen, plannen en beleidsmaatregelen o m de onrust in
uoedee
banen te leiden. Soms hebben ogoedbedoelde informatieavonden voor buurttee
bewonerss averechtse effecten en wordt de onrust nog verder opgezweept. Het eindresultaatt is dat tegenwoordig het Scenario zedenzaken

en maatschappelijke

onrust in

iederee gemeente klaar ligt om dit soort zaken aan te pakken. Daarin zijn ook richtlijnenn o p g e n o m e n voor omgang met de media. Veel discussies zijn er over databanken,, zwarte lijsten, levenslange gevangenisstraffen, enzovoort. D e berichtgeving
overr de anti-pedo-acties laten een dubbel gezicht zien: aan de ene kant is er de uitvoerigee en soms ook wel aanjagende berichtgeving tijdens de spiraal van onrust en
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verontwaardiging,, aan de andere kant is er distantie en kritiek op dit soort lynchpartijen: :
"Cestrafree pedofiel wacht volksgencht" [Algemeen Dagblad 2 oktober 2000).

Golff van lustmoorden?
henn belangrijke gebeurtenis bij het aanjagen van deze pedofobie is de m o o r d op de
zevenjarigee Chanel N a o m i Eleveld uit Assen, gepleegd door een buurtbewoner, een
zedendelinquentt die kort daarvoor in vrijheid was gesteld. "Dit is het monster van
Assen,"" kopt De Telegraaf (23 augustus 1999) bij een foto van dader fan S. o p de
voorpagina.. De uitgebreide berichtgeving gaat hand in hand met de groeiende
maatschappelijkee verontwaardiging over de gang van zaken waarbij Justitie en reclasseringg ernstig lijken te hebben gefaald.
Alss in de zomer van 2000 de vijftienjarige Maartje Pieck vermoord wordt teruggevondenn in de bossen bij Kampen, leggen verschillende media, ook het NOS

Jour-

naalnaal een verband met andere gevallen in de afgelopen jaren, waardoor al snel de
suggestiee wordt gewekt dat Nederland te maken heeft met een golf'van pedoseksuelee lustmoorden. Persbureau ANP publiceert een lijst van eerdere drama's onder
dee kop "Nederland regelmatig opgeschrikt door kindermoord." In 1999 worden
dee dertienjarige Sybine Jansons uit Maarn, de zevenjarige Chanel N a o m i Eleveld
uitt Assen en de zestienjarige M a r i a n n e Vaatstra verkracht en vermoord; in 2000 de
zestienjarigee Ankie Blommaert

uit Lelystad, de tienjarige Nienke Kleiss uit

Schiedamm en de vijftienjarige Maartje Pieck. In de jaren daarvoor, van 1992 tot
1998,, zijn er gemiddeld twee gevallen per jaar. In de zomer van 2 0 0 0 verdwijnen
naa Maartje Pieck kort na elkaar nog twee kinderen, een tweejarige peuter die met
zijnn ouders op een camping in Ermelo verblijft en een elfjarige meisje in Utrecht.
Hoewell de toedracht nog o n b e k e n d is, gaan zowel de media als de politie er vanuitt dat er sprake zal zijn van het zoveelste zedendelict. Elke zoektocht wordt uitgebreidd in de media belicht, iedere dag zijn er nieuwe updates te melden over de
verdwijningen.. I wee weken later blijkt de peuter te zijn verdronken in een vijver
enn blijkt het meisje vrijwillig bij familie te verblijven in Nieuwegein. Ruim een
maandd later, eind september verdwijnt de vijfjarige Yasmina Habchi in Utrecht.
Zijj wordt na een week teruggevonden op een vuilstortplaats en is naar later blijkt
vermoordd door haar in paniek geraakte buurjongen, die haar probeerde aan te randen.. O p 17 oktober h o u d t de buurt een stille tocht zoals dat ook is gebeurd bij
Chanell Naomi Eleveld in Assen. De veroordeling in hoger beroep tot een levenslangee gevangenisstraf voor de moordenaar van Chanel vindt plaats enkele dagen
voorr de verdwijning van Maartje Pieck.
Dee maatschappelijke perceptie van dit soort moorzaken is sinds D u t r o u x aanzienlijkk veranderd, vergelijkbare m o o r d z a k e n ^ kwamen in het verleden ook in het
nieuws,, maar na 1996 leiden ze tot veel publiciteit, brede maatschappelijke verontwaardiging,, stille tochten en de roep om harde maatregelen vooral ten aanzien
vann recidivisten. In 1999 eist de Tweede Kamer strenge maatregelen van de mi-
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nisterr van Justitie om "de maatschappij te beschermen tegen zedendelinquenten
(NR(.'(NR(.' Handelsblad,

2 november 1999). Sommige media zeilen kritische kantteke-

ningenn bij de opwinding op dat m o m e n t door het gevaar van recidiverende zedendelinquentenn in perspectief te plaatsen. In NRC Handelsblad

{A november 1999)

zegtt een woordvoerder van de recherchedienst CRI:
"Onzee ervaring is dat het aantal zedenmisdrijven regen kinderen de afgelopenn jaren niet is toegenomen. Wij zien in de praktijk geen stijging van de
omvangg van het probleem. Wel zien we een enorme stijging van de aandachtt in de media. Er zijn de afgelopen jaren veel televisiezenders bijgekomenn die elkaar beconcurreren met emotionele onderwerpen. Kennelijk zit
dee samenleving daarop te wachten. W e zien dat de subjectieve beleving van
ditt probleem geweldig toeneemt, maar dat is iets heel anders dan de ware
omvangg van het probleem.'
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Dee krant prijst in een c o m m e n t a a r de minister van Justitie die niets voelt voor
overhaastee wetswijzigingen om pedoseksuelen harder aan te pakken.

Hett pedo-gevaar
D ee zaak Dutroux heeft een grote invloed gehad op de concentratie van de media
opp lustmoorden en pedofilie. Misbruik binnen het gezin verdwijnt naar de achtergrond,, terwijl het pedogevaar centraal k o m t te staan. Misbruik en verkrachting komenn voornamelijk voor rekening van onverbeterlijke, gestoorde kinderlokkers, diestratenn en parken onveilig maken voor kinderen. Het zijn geen gewone vaders uit
gezinnenn in de buurt, maar gevaarlijke rondzwervende roofdieren o p zoek naar hun
prooi.. Pedofilie staat gelijk aan moord en verkrachting. In dit Stranger

Danger-fra-

meme wordt sterk benadrukt dat de b u u r t beschermd moet worden tegen deze delinquentenn die eigenlijk nooit meer o p vrije voeten zouden mogen k o m e n , o m d a t
recidivee onvermijdelijk is. D e overheid en de hulpverlening falen, o m d a t b u u r t e n
niett worden geïnformeerd en o m d a t delinquenten vervroegd vrijkomen op basis
vann wazige psychiatrische rapporten. Deze focus op het gevaar van buitenaf heeft
tott gevolg dat misbruik door verwanten en bekenden langzaam uit beeld verdwijnt.
Inn feite vormt het Pedo-frame

een constructie die door de beweging tegen seksuele

kindermishandelingg indertijd werd bekritiseerd: men zette zich juist af tegen het
beeldd 'van de enge m a n n e n in regenjassen die uit donkere bosjes te voorschijn
springen// Het meeste misbruik gebeurt gewoon thuis, maar in de maatschappelijkee beeldvorming is de dader nu een zieke psychopaat. In dat nieuwe beeld komen
nauwelijkss meer verwijzingen voor naar de structurele maatschappelijke achtergrondenn van geweld tegen kinderen en vrouwen.
Kitzingerr benadrukt dat deze concentratie op de pedofiel:
"restrictss definitions of 'the problem' and thus limits how we can envisage
solutions.. If we adopt the word 'paedophile and see it as synonymous with
'childd sexual abuse' then we narrow the policy agenda. I he fact that most
childrenn are assaulted by someone that they know virtually disappears from
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thee debate and policies which would be deemed unacceptable if applied to
' o r d i n a n '' m e n ' become allowable" (Kitzinger, 1999: 219).
O m v a n gg en inhoud van de berichtgeving over bet pedogevaar leiden zeer waarschijnlijkk tot een sterke overschatting van het probleem en cle risico's die kinderen
opp straat lopen.
"Whilee it is well documented that sexual risk to children is most likelv to
bee posed by intimates, it is stranger danger' that hits the headlines, capturess the popular imagination and informs education campaigns." [...] It is
perhapss therefore hardly surprising that a recent stuck' found that fear of attackk by strangers was seen as the single most significant risk to children
whenn they ventured outside of the h o m e " (Scott &

Backett-Milburn,

1998). .
11 erugkijkend op de LxpansieKi.se, de derde fase in de ontwikkeling van seksueel
misbruikk en de berichtgeving, kunnen we vaststellen dat deze periode werd toekenmerktt door een verschuiving richting misbruik in gezagsverhoudingen, gevolgd
doorr een sterke concentratie op de pedokiller. Incest binnen het gezin verdwijnt
nagenoegg uit het nieuws, dat steeds meer beheerst lijkt te worden door extreme zaken,, waarin kidnapping, misbruik en moorden centraal staan.
"Inn de jaren tachtig ging de aandacht met n a m e uit naar seksueel misbruik
inn huiselijke kring, in de jaren negentig spitst het debat zich vooral toe op
kinderpornoo en pedoseksueel geweld. Hoewel beide seksuele perversies vrijwell altijd zijn afgewezen (op een korte periode in de jaren zeventig na) is
hett opmerkelijk hoe zij het publieke debat zijn gaan beheersen" (Boutellier,
2 0 0 2 :: 58).
Dee vertakkingen naar misbruik in gezagsverhoudingen zijn het gevolg van topic ciif
ferentiittionferentiittion

(Nelson 1984), gestimuleerd door de drive van de media om te

nieuwee problemen aan te boren. Rond de herontdekking van nieuwe vormen van
misbruikk spelen zich telkens mediahypes af die het centrale (j)llective

Deniitl-fiuwie

versterken.. Kr vindt een verbreding van definities van seksueel misbruik plaats,
waardoorr allerlei zaken nu als ernstige vormen van misbruik kunnen worden beschouwd.. De zaak Dutroux focust de media en de samenleving op het criminele
pedoseksuelee gevaar met /vy?/<. differentiaties in de richting van kinderprostitutie en
kinderporno.. In dat proces wordt ook de definitie van het begrip kind steeds brederr en lijkt kinderprostitutie sterk toe te nemen. D e Belgische berichtgeving over
dee zaak Dutroux is mede als gevolg van de groeiende onvrede in België, extreem
vann omvang, van intensiteit en van geïnvolveerdheid. O o k de Nederlandse media
makenn veel werk van Dutroux met als gevolg dat de nieuwsdrempels voor al het
gerelateerdee nieuws sterk dalen. Het eindresultaat is sociale amplificatie en een
sterkee focus op het pedoseksuele gevaar en de mensen die in opstand komen tegen
dee aanwezigheid van zedendelinquenten in hun buurt. Het Wèo-fr,vne

overheerst

dee berichtgeving ten koste van de aandacht voor seksueel misbruik door familieleden,, vrienden of bekenden.
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4.2.44 Fase 4. Institutionalisering van het probleem en
afnamee van de berichtgeving
Inn de fase die aanbreekt na de grote aandacht voor het pedogevaar valt de relatieve
stiltee in de media op rond seksueel misbruik. Kr dienen zich geen grote affaires of
opzienbarendee zedenzaken aan, de berichtgeving beperkt zich tot feitelijke verslaggevingg over afzonderlijke zaken, waarbij de gebruikelijke mediahype achterwege
blijft.. Zaken die ten tijde van de D u t r o u x - o p w i n d i n g ror grote voorpaginastukken
zoudenn hebben geleid, krijgen nu nog maar mondjesmaat aandacht. Voorbeelden
daarvann zijn de arrestatie van een huisarts in Oss wegens k i n d e r p o r n o en o n t u c h t
mett patiënten ("Kinderporno gevonden bij huisarts in Oss," NR('Hatidelsblad,
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februarii 2001) en de zaak van de crècheleider in Groningen die ervan wordt verdachtt gedurende een lange periode tot juli 2001 elf jonge meisjes te hebben misbruiktt in kinderdagverblijf

Deromi ("Drie jaar geëist tegen crècheleider," de

Volkskrant,Volkskrant, 8 februari 2002). Maar na 2000 lijken deze zaken snel over te waaien
enn vormen geen aanleiding voor nieuwe mediahypes rond misbruikzaken.
Inn 200 1 en 2 0 0 2 k o m t er meer aandacht voor verzonnen seksueel misbruik en voor
hett al te snel labelen van een handeling als zedendelict. Politie en Justitie kijken
veell kritischer na aangiftes en proberen overaangifte (Veraart 1997) tegen te gaan.
Kinderenn die andere kinderen misbruiken is de laatste vertakking van het probleem
vann seksueel misbruik die tussen 1999 en 2001 in de publiciteit komt. Een zaak
diee veel aandacht trekt is die van de Enschedese zusjes Deborah (13) en Melissa
(11)) die in 1999 worden aangehouden op verdenking van misbruik van tientallen
kinderen.. D e oudste wordt veroordeeld tot jeugddetentie en jeugd-tbs, de jongste
verblijftt in een jeugdhuis voor bewaring o m d a t ze te jong is voor een rechtszaak.
Laterr k o m e n andere gevallen in de publiciteit: "Jongen (1 3) opgepakt vanwege verkrachtingg (de Volkskrant,

19 februari 2000). Kn: "Jongen (14) verdacht van aan-

randingg (de Volkskrant, 22 december 2001). I och is er nu meer relativering:
"Sindss de affaire-Dutroux zijn mensen gealarmeerd over seksueel geweld tegenn minderjarigen," stelt brigadier Van Hoek in de Volkskrant ("Is het afwijkendd seksueel gedrag of nietr'

22 december 2001), " O o k seksuele

verkenningenn van kinderen worden zo in de sfeer van een zedendelict getrokken."" Ernstig seksueel geweld moet worden vervolgd, maar niet elk "zedenfeitt behoeft automatisch te leiden tot aangifte en vervolging."
Dee geïnterviewde relativeert dan ook de cijfers van het CBS die wijzen op een explosievee groei van het aantal gehoorde minderjarige verdachten van seksuele misdrijven.. W a n n e e r zich in het najaar van 2002 kort na elkaar drie gevallen voordoen
vann verzonnen groepsverkrachtingen in Hooge/.and, Assen en Nijmegen is dat aanleidingg voor de media om de/e kentering bij de politie te belichten. Het uitgangspuntt dat slachtoffers van misbruik met liegen, heeft plaatsgemaakt voor een grotere
alertheidd op kenmerken van valse aangiftes ("Misbruik wordt niet meer steevast geloofd,,

de Volkskrant, 8 november 2002).
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Onderr controle
N aa het Collective Denial-,
StrangerStranger Danger-frame,

het False Accusations

and Official Misconduct-

en het

lijkt de berichtgeving in deze rase gedomineerd te wor

doorr een frame dat omschreven zou kunnen worden als het Controle-yraw^. Er zijn
nauwelijkss of geen publicaties meer die de verontrustende o m v a n g van het probleemm aan de kaak stellen of het gebrek aan overheidsbeleid, evenmin zijn er controversess over zedenzaken, straffen of de methoden om misbruik o p te sporen en
vastt te stellen. Gevallen van misbruik en ontucht die de media halen, worden behandeldd als afzonderlijke incidenten en niet meer als s y m p t o m e n van een gevaarlijkee epidemie van misbruik. H e t nieuwe frame luidt samengevat:
seksueell misbruik k o m t voor in allerlei sectoren van de samenleving, al berustt niet iedere beschuldiging o p waarheid, maar het probleem is dankzij
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verbeterde hulpverlening, aangescherpte wetgeving en geïntensiveerde opsporingg onder controle.
Dee berichtgeving over seksueel misbruik komt zo in rustiger vaarwater, er doen
zichh geen grote controverses meer voor en ook de roep om strengere straffen en databankenn voor zedendelinquenten verstomt. O o k de incidenten waarbij p e d o s
doorr hun buurtgenoten worden belaagd, behoren tot het verleden. Het lijkt erop
datt seksueel misbruik van kinderen een geïnstitutionaliseerd probleem is geworden,, waarmee de nieuwswaarde afneemt. Er is sprake van een geïnstitutionaliseerd
sociaall probleem als er een zodanige maatschappelijke consensus over is bereikt dat
dezee vertaald kan worden in aangepaste strafrechtelijke definities. Tweede kenmerk
iss de aanwezigheid van een effectieve infrastructuur voor de aanpak van het probleem,, de o p v a n g v a n slachtoffers en begeleiding van daders. Seksueel misbruik behoortt daarmee tot een gevestigd sociaal probleem.

Aanpassingg strafbaarstelling en strafmaat
Dee vertaling van de bredere sociale definities rond seksueel misbruik in strafrechtelijkee aanpassingen heeft haar beslag gekregen eind jaren negentig, begin 2000.
Allerleii vormen van gedrag zijn in de loop der jaren onder de sociale definitie van
seksueell geweld of seksuele intimidatie gebracht: daarbij gaat het onder meer om
opmerkingen,, nafluiten, grappen, tekeningen en seksueel getinte blikken. D e beantwoordingg van de vraag of iets als seksuele intimidatie moet worden beschouwd
k o m tt steeds meer bij het slachtoffer te liggen. Zo zegt bijvoorbeeld Anke Visser van
hett Project Preventie Seksuele Intimidatie op Scholen in een uitzending van Twee
Vandaag(\2Vandaag(\2

september 1996): "Er is sprake van seksuele intimidatie als dege

hett overkomt dat als zodanig ervaart. Of het nu gaat om een o p m e r k i n g of een aanraking.. Degene om wie het gaat, bepaalt."
O o kk de overheid heeft bijgedragen aan deze verbreding van de sociale definities
doorr bijvoorbeeld het lanceren van de overheidscampagne Preventie Seksueel
Geweldd (1991 tot 1996), die duidelijk moest maken dat zaken als het nafluiten van
vrouwenn of het maken van dubbelzinnige opmerkingen tot vormen van seksueel
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geweldd behoren. Uir evaluaties bleek overigens dat veel m a n n e n en jongens dit
soortt gedrag niet als seksueel geweld beschouwen: " M a n n e n beschouwen nafluitcn
nogg steeds niet als seksueel geweld" {de Volkskrant,

10 juli 1999).

D ee veranderde opvattingen over seksueel misbruik waar wel maatschappelijke consensuss over is bereikt, hebben inmiddels geleid tot aanpassing van de strafbaarstellingg en de gehanteerde strafmaat.
Volgenss de Leidse hoogleraar strafrecht T h e o de Roos staat de wetgever onder perm a n e n t ee druk o m wettelijke mogelijkheden, zowel met betrekking tot de opsporing,, vervolging en berechting, als met betrekking tot de primaire criminalisering
(strafbaarstelling)) en sanctionering uit te breiden.
T o c hh is: "het creëren van werkelijk nieuwe strafbaarstellingen is betrekkelijkk zeldzaam, ook in het bijzonder strafrecht. H e t gaat in de regel o m uitbreidingenn

en verscherpingen

van

reeds bestaande

strafbepalingen,

aanpassingenn van de bedreigde strafmaxima, meestal in opwaartse richting"
(Dee Roos, 2000: 11).
Nieuwee termen als seksueel misbruik, seksuele kindermishandeling, seksueel geweldd en ongewenste intimiteiten markeren in de jaren tachtig de intrede van een
nieuww frame ten aanzien van onvrijwillige seksuele contacten in het algemeen en
seksuelee contacten met kinderen in het bijzonder. In het W e t b o e k van Strafrecht
komenn deze termen nog steeds niet voor, maar de wetgever, de rechtspraak en het
beleidd van Justitie hebben zich wel degelijk aangepast aan de veranderde sociale definitiess op dit terrein.
"Hett is evident dat de seksuele moraal de laatste decennia ingrijpend is gewijzigd.. In sommige delictsbestanddelen kan een gewijzigde moraal worden
verwerkt.. Z o moet een begrip als aanstotelijkheid voor de eerbaarheid wordenn opgevat naar de hier te lande heersende zeden, welke worden bepaald
doorr de bij een belangrijke meerderheid van het Nederlandse volk o p dit punt
levendee opvattingen, terwijl een begrip als ontucht ook naar de heersende
seksueell moraal moet worden uitgelegd" (Cleiren & Nijboer, 1997: 761).
H e tt liberalere denken over seksualiteit en de afkeer van een moraliserende overheid
leiddee aan de ene kant tot decriminalisering, maar de nieuwe opvattingen over seksueell misbruik leidden aan de andere kant juist tot een versterking van de beschermingsgedachtee en een uitbreiding van het bereik van het strafrecht.
D ee belangrijkste wijzigingen vinden plaats in 1991 wanneer onder meer het bestanddeell 'buiten echt in de verkrachtingsbepaling wordt afgeschaft, de strafbepalingenn sekseneutraal worden geformuleerd en formulering 'vleselijke gemeenschap
wordtt vervangen door 'seksueel b i n n e n d r i n g e n van het lichaam.
'Voorall onder invloed van de vrouwenbeweging was het inzicht doorgedrongenn dat deze delicten primair als geweldsdelicten moesten worden beschouwd"" (De Roos, 2 0 0 0 : 17).
H e tt Wetboek van Strafrecht onderscheidt sinds 1991 drie soorten misdrijven tegen
dee zeden (titel XIV, boek 2 van het Wetboek), gerangschikt naar graad en ernst.
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1.. Schennis van de eerbaarheid , het kwetsen van het schaamtegevoel van mensen:
artikell 239, 240 (pornografie), 240a, 240b (kinderpornografie), WvSr.
2.. ' O n t u c h t , 'feitelijke aanranding van de eerbaarheid,
d w i n g e nn

tot

het

plegen

of

het

dulden

van

artikel 246 WvNr: het

ontuchtige

handelingen.

"Handelingenn van seksuele aard die in strijd met de sociaal-ethische norm zijn"
(Cleirenn & Nijboer, 1 9 9 - : ~ 6 l ) . Lichamelijk contact is hier geen vereiste.
Verderr behoren hiertoe: artikel 247 dat betrekking heeft op o n t u c h t met bewusteloze,, onmachtige, gestoorde of kind; artikel 249 dat handelt over ontucht
mett misbruik van gezag en artikel 245 dat betrekking heeft op gemeenschap
mett iemand beneden de zestien jaar waarvoor een klachrvereiste geldt.
3.. 'Verkrachting , een ander met geweld of geweldsdreiging dwingen tot 'gemeenschap.. Artikel 242 WvSr: 'handelingen die bestaan uit het seksueel binnen900

dringen

van

het

lichaam.

Hierbij

horen

verder:

artikel

243,

seksueel

binnendringenn van een bewusteloze, onmachtige of gestoorde en artikel 244:
seksueell binnendringen van iemand beneden de twaalf jaar.
Voorr alle drie hoofdvormen van zedenmisdrijven geldt dat als het slachtoffer van
jeugdigee leeftijd is dat de maximaal op te leggen straf hoger is.
"Iss het slachtoffer het eigen kind, stief- of pleegkind van de dader of kan dedaderr (als bestuurder, baas, dokter, onderwijzer of autoriteit van andere
aard)) gezag doen gelden over zijn minderjarige slachtoffer, dan geldt dat als
verzwarendee factor (de maximale straf wordt dan

rwee jaar hoger.)"

( C r o m b a gg & Merkelbach, 1996: 24).
Hett belangrijkste kenmerk van de zedelijkheidswetgeving is de bescherm ingsgedachre:: "een ieder heeft het recht om beschermd te worden tegen ongewenste seksuelee contacten" (Kool, 1999: 129). H e t meest uitgesproken is die gedachte als het
gaatt om de jeugd, hier krijgt de beschermingsgedachte een haast absolute geldingskracht.. Dit komt tot uitdrukking in Artikel 244 WvNr.
"Hierr wordt een verbod geformuleerd op seksuele contacten met minderjarigenn beneden de twaalf jaar met als onweerlegbaar rechtsvermoeden, de lichamelijkee en psvehische kwetsbaarheid van het jonge kind. Daarentegen
berustt de strafbaarstelling van seksuele contacten tussen meerderjarigen en
minderjarigenn op een weerlegbaar rechtsvermoeden: voor strafbaarheid is
vereistt dat het een 'ontuchtige handeling betrek, bewezen dient te worden
datt de minderjarige niet in vrijheid heeft k u n n e n besluiten tot het seksuele
contact.. Hier geldt een ander rechtsvermoeden, dat uitwerking heeft gekregenn in het klachtvereiste. Immers, door een klacht in te dienen geven de
jeugdige,, respectievelijk diens wettelijke vertegenwoordigers aan dat zi] het
seksuelee contact strafwaardig achten. De keuze voor generieke begrippen als
'seksueell binnendringen

en 'ontuchtige handelingen

brengt voorts met

zichh mee dat allerhande seksuele contacten onder de strafwet kunnen vallen,, waardoor de bepalingen een maximale reikwijdte (kunnen) hebben
(Kool.. 1999: 129).
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Volgenss Kool is er sinds de invoering van her Werboek van Strafrecht in 1886 tot
nett einde van de twintigste eeuw sprake van een blijvende consensus ten aanzien
vann de bescherming.sgedachre.
"Ookk de kortstondige liberale periode aan het eind van de jaren zestig, beginn jaren zeventig brengen hierin geen verandering. Wèl is er sprake van een
bezinningg o p de betekenis van de strafwetgeving als maatschappelijk stuurmiddel.. Er is sprake van een algemeen streven naar emancipatie, dat, in sam e n h a n gg met de herwaardering van seksualiteit, leidt tot liberalisering van
dee criminele zedelijkheidspolitiek" (Kool, 1999: 131).
D ee maatschappelijke verontrusting over seksueel misbruik van kinderen in de jarenn tachtig zorgt voor grote weerstand tegen de voorstellen voor de liberalisering
vann seksuele contacten met minderjarigen.
D ee veranderingen die in 1991 in het Wetboek van Strafrecht worden opgenomen
zijnn gericht o p het verbeteren van de positie van de maatschappelijk kwetsbaren.
"Zoo worden de strafbepalingen sekseneutraal geformuleerd, waardoor ook
mannelijkee slachtoffers onder de bescherming van artikel 242 en 244 Sr komenn te vallen. O o k de invoering van de term 'seksueel binnendringen' in
artikell 244 en 245 Sr verruimt de beschermende werking van de strafwet,
waardoorr diverse vormen van penetratie nu o n d e r zwaardere strafbepalingenn k o m e n te vallen" (Kool, 1999: 133).
Inn verschillende arresten van de H o g e Raad is bijvoorbeeld de term 'seksueel binnendringen'' uit het wetsartikel, waarin verkrachting strafbaar wordt gesteld, toegepastt op het met een seksuele intentie binnendringen en betasten van de vagina met
dee vingers (1994), het dwingen van de vrouw tot orale seks (1994) en het onder
dwangg geven van een tongzoen (1998), handelingen die daarmee als verkrachting
k u n n e nn worden beschouwd.
" O o kk ogenschijnlijk minder ernstige vormen van binnendringen van het lichaamm met een seksuele strekking k u n n e n immers als een ingrijpende aantastingg van de lichamelijke integriteit worden ervaren en kunnen even
kwetsendd zijn als gedwongen gemeenschap," aldus de H o g e Raad, geciteerd
inn de Volkskrant van 27 mei 1998.
O pp het p u n t van de seksuele exploitatie van minderjarigen voor commerciële doeleindenn is de strafwetgever, hierbij beïnvloed door een groeiende mondiale zorg, wel
bereidd tot aanscherping van de zedelijkheidswetgeving (Kool, 1999: 133).
T o tt de belangrijkste wijzigingen in het strafrecht behoren de verlenging van de verjaringstermijnn voor zedendelicten, vanaf 1994 is die termijn twaalf jaar nadat het
slachtofferr meerderjarig is geworden. Verder vinden er telkens aanscherpingen
plaatss van de wetgeving rond kinderporno. Gold vroeger dat het o m een grote hoeveelheidd moest gaan, bedoeld voor distributie, later zal ook het enkelvoudig bezit
strafbaarr worden. Vanaf 1 februari 1996 wordt het verspreiden, openlijk tentoonstellen,, vervoeren enzovoort en het in voorraad hebben van kinderpornografie (afbeeldingg van een seksuele gedraging waarbij een persoon die kennelijke jonger is
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dann 16, is betrokken) gestraft met een gevangenisstraf van vier jaar (was drie maanden).. Hierdoor wordt voorarrest mogelijk (de Volkskrant, 26 januari 2 0 0 0 ) . W o r d t
vann dit misdrijf een beroep of gewoonte gemaakt, dan is de m a x i m u m straf zes jaar.
Inn 1998 bepaalt de H o g e Raad dat ook privé-be/it van kinderporno strafbaar is.
"Bijj de bestrijding van kinderpornografie genieten echter commerciële en professionelee productie en distributie en de grootschalige ruilhandel prioriteit." Aldus de
toenmaligee minister van Justitie Korthals. Dat neemt niet weg dat mensen wel degelijkk vervolgd worden als kinderporno op hun computer wordt

aangetroffen,

voorall als het gaat om m a n n e n die in het onderwijs werken. O p het verhandelen
enn verspreiden staat nu zes jaar. D e strafbare leeftijd voor modellen bij p o r n o wordt
verderr verhoogd van zestien naar achttien jaar. De directie Recherche van het
Korpss Landelijke Politie Diensten, KI.PD, start in hetzelfde jaar het
Kinderpornoo en Pedofilie {NRC

Handelsblad,

Project

30 september 2000). In 2001 stelt

dee minister van justitie voor om ook virtuele kinderporno strafbaar te stellen, dat
iss kinderporno die tot stand komt dooi digitale montagetechnieken zonder dat een
kindd daadwerkelijk wordt misbruikt (NRC Handelsblad,

13 januari 2001).

Alss vervolg op de toezeggingen gedaan o p het Wereldcongres tegen Commerciële
Seksuelee Kxploitatie van Kinderen, gehouden in Stockholm augustus 1996 komt
hett ministerie van Justitie in 2000 met een Nationaal Actieplan Aanpak Seksueel
Misbruikk van Kinderen (NAPS), gebaseerd op de in 1999 verschenen Notitie
Seksueell Misbruik en Geweld tegen Kinderen.
"Bijj het O p e n b a a r Ministerie zijn relevante aanwijzingen' 1 aangepast, die
opp 1 juli 1999 in werking treden en voornamelijk betrekking hebben op
seksueell misbruik in de relationele sfeer (zonder commerciële context).
Daarnaastt is verbetering van nationale en internationale wetgeving in voorbereiding.. Als deze regelgeving tot stand is gebracht zullen nog betere instrumentenn beschikbaar zijn om met name commerciële seksuele exploitatie
vann kinderen aan te pakken.
Inn deze notitie valt de uitgebreide aandacht op voor commercieel seksueel misbruik
inn de vorm van kinderporno, kinderprostitutie en kinderhandel. Betrouwbare gegevenss over commercieel misbruik in Nederland ontbreken, de aandacht gaat voorall uit naar seksuele exploitatie in Derde Wereldlanden.
Bijj de opheffing van het bordeelverbod zijn wel vormen van exploitatie waarbij
minderjarigenn betrokken zijn, strafbaar gesteld. O o k degene die seksuele handelingenn bedrijft met een minderjarige (van zestien en zeventien) tegen betaling is nu
strafbaar.. Wanneer de o n t u c h t wordt gepleegd met een minderjarige prostituee van
twaalff tot zestien is geen klachtvereiste meer nodig om tot vervolging over te gaan.
Hett klachtvereiste bemoeilijkte in de praktijk de vervolging van daders die in het
buitenlandd minderjarige prostituees bezochten. Inmiddels is voorgesteld om het
klachtvereistee bij ontucht met kinderen tussen twaalf en zestien [aar te laten vervallenn met de aantekening dat de minderjarige in staat moet worden gesteld om
zijnn visie uiteen te zetten (NAPS, 2000). In de oude situatie kwam het voor dar de

M ll DIAHVPl.s !-"N [>!•. SOCIAL! ( O W l R l C I l l

VAN S l K M i i J

M I S B R U k \ AN K I N I U K I N

ouderss een klacht indienden terwijl de minderjarige dat niet wilde. Seksuele handelingenn (tussen iccflijdgeiiuten) die niet als ontucht k u n n e n worden gekwalificeerd,, vallen overigens buiten de strafwet. De nota Seksueel Misbruik en Geweld
tegenn Kinderen concentreert zich verder o p allerlei preventieprojecten, het opsporings-- en vervolgingsbeleid en samenwerking tussen verschillende instanties en ministeries.. Zedenzaken waar minderjarigen bij betrokken zijn krijgen prioriteit bij
politiee en Justitie. Twee aanwijzingen van het College van Procureurs-generaal, bedoeldd om de opsporing van seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties te verbeteren,, zijn daarop gericht. Daarnaast zal bij elk parket een 'zedenaanspreekofficier
vann Justitie' worden aangesteld.

Toenamee zedenzaken
D ee veranderingen in de wetgeving en in de prioriteiten van Justitie leiden in de jarenn negentig regelmatig tot sterke toenamen van het aantal strafzaken op dit terrein. .
"Aantall zedenzaken met kinderen stijgt sterk." Meldt NRC Handelsblad

op

122 september 1997: " H e t O M schrijft de stijging onder meer toe aan de
toegenomenn mogelijkheden die de wet biedt op het gebied van zedenzaken.
Meerr handelingen dan voorheen vallen onder de strafwet. O o k de verjaringstermijnn van zedendelicten is verlengd."
Inn grafiek 4-3 met geregistreerde zedendelicten is deze sterke toename in 1997 terugg te vinden voor seksuele delicten waarbij kinderen betrokken zijn: dat aantal
neemtt toe van 1.100 naar 2.600 gevallen, een toename van 136 procent.
Hett ligt niet voor de hand o m te veronderstellen dat plotseling aanzienlijk veel
meerr incidenten van seksueel geweld plaatsvinden, eerder weerspiegelen deze statistiekenn het maatschappelijk bewustwordingsproces, de verhoogde inspanningen
vann Justitie en de aanscherping (uitbreiding) van de

zedelijkheidswetgeving.

Slachtofferss of h u n ouders doen bijvoorbeeld eerder aangifte dan vroeger, gesteund
doorr aangescherpte procedures. Z o is sinds juli 1999 het bevoegd gezag in het onderwijss verplicht aangifte te doen bij een vermoeden van een strafbaar

feit.

Personeelsledenn zijn verplicht o m vermoedens van misbruik te melden bij het bevoegdd gezag van de onderwijsinstelling en dat geldt ook voor de zorgsector:
"Misbruikk in instellingen gehandicapten moet gemeld {de Volkskrant,

12 oktober

2000). .
Verderr is sinds oktober 1994 al een bepaling in de Arbeidsomstandighedenwet van
krachtt die de werkgever verplicht een beleid te voeren om werknemers te beschermenn tegen seksuele intimidatie. Bovendien zal een deel van de aangiftes betrekking
hebbenn op misbruik in het verleden. Zoals bleek uit de beschrijving van de ontuchtzakenn in 1996 kan mediapubliciteit als trigger fungeren om alsnog jaren later
aangiftee te doen.
C r o m b a gg en Merkelbach (1996: 224) maken in dit verband onderscheid naar
"contemporaine"" en "vertraagde aangiftes." De laatste categorie is een gevolg van
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verschovenn maatschappelijke dehnities, waardoor mensen gebeurtenissen uit het
verledenn achteraf als vormen van misbruik definiëren. Dit wordt ook wel een 'retrospectieff trauma

genoemd (Roiphe,

1993). Daarnaast wijzen ( ' r o m b a g en

Merkelbachh op de valse aangiftes die voortkomen uit het herontdekken van 'onderdrukte'' herinneringen aan seksueel misbruik. D e zedenadvocaat C

Veraart

heeftt er op gewezen dat er soms ook sprake kan zijn van over-aangifte, een aangiftee die:
"bewustt of onbewust is opgeblazen. [...]

"Daarbij kunnen allerlei achter-

grondenn en motieven een rol spelen, maar in veel van deze gevallen vindt
err een samenspel plaats tussen de aangeefster, de hulpverleners, de politie
enn het openbaar ministerie." W a a r d o o r in de termen van Veraart: "een misluktee vrijage verandert in een verkrachting." Het slachtoffer wordt kritiek1944

loos geloofd,

"naarmate er meer

personen

of

instanties

met

elkaar

samenwerkenn of met de /.aak bezig zijn, lijkt de zaak groter en belangwekkenderr te worden." [...] Relativering is uitgesloten

( C Veraart, 199"7; 58).

T o tt slot zijn er natuurlijk ook nog de valse aangiftes die plaatsvinden uit wraak of
rancunee (bijvoorbeeld bij een echtscheiding) of die het gevolg zijn van een soort
overidentificatiee door de ondervragers met het vermeende slachtoffer.
Bekendstee voorbeeld is de affaire Lancee^, waarbij de politie de non-verbale verklaringg van de dochter heeft omgezet in een expliciete aangifte van misbruik. O o k
bijj de Eper incestzaak heeft de welwillende bijna therapeutische benadering van de
politiee geleid tot een onbewijsbare stroom aan beschuldigingen.
Hett is o n b e k e n d hoe groot het aandeel is van vertraagde, de herontdekte, de valse
enn de opgeblazen aangiftes, aannemelijk is wel dat een deel van de stijging van het
aantall zedenzaken in de jaren negentig daardoor verklaard kan worden. In de mediaa ontbreekt overigens vaak het onderscheid tussen een toename van het aantal
meldingenn en een feitelijke toename van het verschijnsel. Koppen als: "Misbruik
opp scholen neemt toe ( Utrechts Nieuwsblad* 5 maart 1997)" wekken de indruk dat
hett sociale probleem in omvang toeneemt, terwijl er sprake is van verschuivingen
inn de sociale zowel als strafrechtelijke definities en effecten op de aangiftebereidheid.. De ontwikkelingen in het aantal geregistreerde zedenmisdrijven tussen 1980
enn 2 0 0 0 geven het volgende beeld (zie grafiek 4-2).
-- Het aantal geregistreerde gevallen van verkrachting (art. 242 WvSr) neemt het
sterkstt toe in de eerste vijf jaar (plus 50 procent), vervolgens gemiddeld met acht
procentt om in de laatste fase weer te stijgen met 29 procent. 1 otale toename in
twintigg |aar is 125 procent.
-- Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (ontucht, art. 246 WvSr) neemt in totaall toe met 6 " procent, met de sterkste toename in de laatste vijf jaar (plus 6~
procent). .
-- De categorie 'Overige seksuele misdrijven' (art. 243 t/m 2 4 5 , 246 t/m 249
WvSr)"" die betrekking heeft op verkrachting en ontucht waarbij een "bewusteloze,, onmachtige, gestoorde of kind

betrokken is, laar eerst een toename zien.
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Grafiekk 4-2 Geregistreerde zedenmisdrijven, geïndexeerd, 1980 en 1999
Geregistreerdee zedenmisdrijven, geïndexeerd, tussen 1980 en 1999, in tijdvakken van vijf jaar en ingedeeld
naarr artikelen Wetboek van Strafrecht. 1980=100
vervolgenss een scherpe afname midden jaren negentig (min 42 procent) om vervolgenss sterk toe nemen in de laatste vijf jaar met 79 procent.
-- Schennis van de eerbaarheid (art. 239 en 240 WvSr pornografie en kinderpornografie)) vertoont vanaf 1985 een dalende lijn, in totaal min 45 procent.
Opmerkelijkk in het laatste tijdvak is dat in 1997 het aantal 'Overige seksuele misdrijven'' waar kinderen dan wel minderjarigen bij betrokken zijn, zeer sterk toeneemtt (plus 136 procent ten opzichte van 1996), om daarna op datzelfde niveau
tee blijven (zie: grafiek 4-3).

Samenhangg toenamen en ontwikkelingsfasen
Err zijn aanwijzingen dat de veranderingen in de omvang van de geregistreerde zedenmisdrijvenn samenvallen met de verschillende fasen in de ontwikkeling van seksueell misbruik tot sociaal probleem.
-- In de eerste fase waarin een nieuw frame rond misbruik wordt geïntroduceerd,
neemtt met name het aantal geregistreerde gevallen van verkrachting sterk toe
mett 50 procent (1980-1985). De andere vormen van misbruik nemen ook toe
maarr minder sterk. De nadruk ligt hier op de ernstige vormen van seksueel misbruik. .
-- De gegevens over de tweede fase van 1988 tot 1 996, die zich kenmerkt door con-
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Verkrachtingg (art. 242)
-- Feitelijke aanranding der eerbaarheid (art. 246)
-Overigee seksuele misdrijven (art. 243 t / m 245, 247 t / m 249)
-Schenniss der eerbaarheid (art. 239 en 240)

Grafiekk 4-3 Geregistreerde zedenmisdrijven, geïndexeerd, 1995-1999
Geregistreerdee zedenmisdrijven per jaar, geïndexeerd tussen 1995 en 1999, de Expansiefase, ingedeeld naar artikelenn Wetboek van Strafrecht. 1995= 100. Bron: F. Huls e.a. (redactie): Criminaliteit en rechtshandhaving
2000.. Ontwikkelingen en samenhangen. WODC in samenwerking met CBS
troverses,, affaires en concurrerende frames, laten eerst een toename zien van 20
procent,, maar dan weer een scherpe afname van de categorie seksuele misdrijven
mett kinderen tussen 1990 en 1995 van ruim 40 procent. Waarschijnlijk wordt
err minder snel aangifte gedaan als gevolg van de controversiële zaken waarbij de
geloofwaardigheidd van de slachtoffers ter discussie staat.
-- De derde fase van de vertakkingen midden en eind jaren negentig laat weer een
scherpee stijging zien van zedenmisdrijven waar kinderen bij betrokken zijn (plus
1277 procent).
Dee affaire Dutroux in 1996 en de concentratie op het pedogevaar spelen hier waarschijnlijkk een belangrijke rol in. Ook de andere categorieën zedenmisdrijven (uitgezonderdd schennis van de eerbaarheid) nemen in deze fase toe met ruim 25
procent. .
-- In de vierde fase van institutionalisering na 2000 kan een stabilisatie van de geregistreerdee zedenmisdrijven verwacht worden, 7.eker wanneer het probleem uit
dee frontlinie van de media-aandacht is verdwenen.
-- De sterke afname van het aantal gevallen in de categorie 'schennis der eerbaarheid'' begin jaren negentig hangt waarschijnlijk samen met de veranderde seksuelee moraal, zoals bijvoorbeeld rond pornografie. Het gaat daarbij om een toetsing
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aann de algemene eerbaarheid, niet om de eerbaarheid van de individuele slachtofferss (Cleiren &£ Nijboer, 1 99^: 764). Aan de andere kant zoigl de toename van
hett aantal gevallen van kinderpornografie er waarschijnlijk voor dat her aantal
gevallenn in deze categorie tussen 1995 en 2000 nauwelijks meer daalt.
Naa 2000 breekt een nieuwe fase aan in de ontwikkeling van seksueel misbruik als
sociaall probleem, er doen zich geen mediahypes of geruchtmakende affaires meer
voor,, de berichtgeving komt duidelijk in rustiger vaarwater. Gevallen van misbruik
halenn de pers voornamelijk als afzonderlijke incidenten en niet meer als symptoom
vann een epidemie van misbruik. Men zou kunnen spreken van een nieuw frame
waarinn centraal staat dat het probleem onder controle is. Dit sluit aan bij de maatschappelijkee institutionalisering waar sprake van is als er consensus is over de nieuwee moraal en als er een effectieve infrastructuur bestaat voor de aanpak van het
probleem.. De veranderde opvattingen over seksueel misbruik hebben in de jaren
negentigg geleid tot aanpassing van de strafbaarstelling en de gehanteerde strafmaat.
Inn de beschikbare gegevens over de geregistreerde seksuele misdrijven zijn deze ontwikkelingenn terug te vinden. Het aantal geregistreerde zedendelicten is aanzienlijk
toegenomen,, maar voor de afzonderlijke vormen van seksueel geweld zijn er grote
verschillen,, die samenhangen met de verschillende fasen in de ontwikkelingsgang
vann het probleem. Zo neemt het aantal delicten waar kinderen bij betrokken zijn
scherpp toe in de jaren na Dutroux. Deze statistieken weerspiegelen de effecten van
hett maatschappelijk bewustwordingsproces, de verhoogde inspanningen van
Justitiee en de aanscherping (uitbreiding) van de zedelijkheidswetgeving. Te verwachtenn valt dat de cijfers zich in de institutionaliseringfase zullen stabiliseren.

4.33 Samenvatting en conclusies
Inn dit hoofdstuk stond de vraag centraal welke ro! media en mediahypes spelen in
dee verschillende fasen in de sociale constructie van seksueel misbruik. Uitgangspuntt daarbij vormde de theorie dat sociale problemen voorspelbare stadia doorlopen:: na de Framingfase (introductie van een nieuw frame) volgt de Expansiefase
(waarinn het probleem zich steeds verder gaat vertakken en uitbreiden), dan de Ambivalentiefasee (met controverses en concurrerende frames), eindigend in een Fase
vann Institutionalisering van het sociale probleem op basis van consensus. De mediaa kunnen een aanjagende rol spelen bij het agenderen en construeren van een sociaall probleem, vooral wanneer zich extensiverende mediahvpes voordoen die een
mcuwmcuw frame kunnen bevestigen. In de volgende fase dragen de media bij aan de expansiee van het sociaal probleem, maar vervolgens kunnen zich omslagen voordoen
inn de berichtgeving die juist bijdragen aan controverse in plaats van consensus.
Mediaa gaan zeil schandalen onthullen hetgeen leidt tot intensiverende mediahypes
rondd personen of instellingen.
UitUit de beschrijving van de ontwikkeling van seksueel misbruik en de rol van de
mediaa bleek dat de verschillende fasen zich hierbij in een andere volgorde voor-
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doen.. D e Ambivalentiefase volgt in 1988 meteen op de FramiHgfase. Medio jaren
negentigg volgt dan alsnog de Expansiefase en vanaf 2 0 0 0 de Institutionaliseringfase.. Kijken we eerst per fase naar de rol van de media uitgaande van de vraagstellingenn dan luiden de conclusies als volgt.

Framingfase e
Uitt de beschrijving blijkt dat de berichtgeving in de eerste helft van de jaren tachtigg inderdaad wordt gekenmerkt door extensiverende mediahvpes, gedomineerd
doorr topje-van-de-ijsberg-verhalen met hoge schattingen, brede definities en ernstigee gevallen. O p die manier leveren de media met een niet aflatende stroom aan
incestberichtgevingg een belangrijke bijdrage aan de erkenning en de nieuwe constructiee van het probleem van seksueel misbruik. Dit frame, door Beckett (1996)
1988

Collective Denial genoemd, stelt dat de samenleving veel te lang seksueel misbruik
vann kinderen heeft ontkend. Misbruik k o m t op veel grotere schaal voor dan ooit
gedachtt en heeft in de meeste gevallen ernstige gevolgen voor de slachtoffers.

Ambivalentiefase e
Vanaff 1988 doen zich opzienbarende affaires, schandalen en controverses voor
waarinn de media een belangrijke aanjagende rol spelen. Het Collective

Denial-fra-

meme wordt vervangen door dat van de False Accusations and Official Misconduct: van
overspannenn hulpverleners die ontsporen in de jacht o p misbruiksignalen. Dit inhoudelijkk frame wordt gegoten in journalistieke templates waarin schandaal en humanman interest een belangrijke rol spelen: in dit geval in de vorm van emotionele
verhalenn over kinderen die uit het gezin worden weggerukt. De media spelen een
actievee rol door intensiverende mediahvpes te creëren rond betrokken personen of
instellingenn (als De Bolderkar). Vervolgens ontwikkelen zich elkaar beconcurrerendee subframes,
traall staat

(niet

namelijk Survivors Speak, waarin respect voor de slachtoffers cende betrouwbaarheid

van

hun

verhalen)

en

halse

Memory

(herontdektee herinneringen aan misbruik zijn therapeutische constructies achteraf). .
Hett is de vraag waarom deze fase zich meteen voordoet na de /-)v/w/;/^ase. ben mogelijkee verklaring voor deze ontwikkeling kan liggen in het sterke dreigingsbeeld dat
hett gevolg is van de zwaar aangezette berichtgeving in de eerste fase, waardoor ouders,, hulpverleners en professionals sterk gefocust raakten op de veronderstelde epidemiee van seksueel misbruik van kinderen. De maatschappelijke gevolgen daarvan,
enn dan met name de algemene verontrusting en de overgevoeligheid voor misbruiksignalen,, leggen de basis voor de grootschalige misbruik/aken die bij nader inzienn geen stand houden.

Expansiefase e
Inn de daarop volgende fase verdwijnt incest binnen het gezin uit het nieuws om
plaatss te maken voor misbruik m gezagsverhoudingen (ontucht o p scholen, sport
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cnn kerk). Rond deze nieuwe vormen van misbruik spelen zich telkens mediahvpes
aff die het oorspronkelijke Collective Denial-frame

versterken. Vervolgens vindt er

eenn verbreding van definities van seksueel misbruik plaats, waardoor veel meer incidentenn als ernstige vorm van seksueel misbruik k u n n e n worden beschouwd.
Dee zaak D u t r o u x focust de media en de samenleving o p het criminele pedoseksuelee gevaar met topic differentiaties in de richting van kinderprostitutie en kinderporno.. Dit leidt tot de opkomst van het nieuwe Stranger

Danger-frame,

het

grootstee gevaar vormen de pedofielen die kinderen van de straat plukken, ze misbruikenn en soms /.drs vermoorden. Bij het Pedo-fratne
all centraal, terwijl het Collective Denial-frame

staat het gevaar van buiten-

juist het gevaar van binnenuit

benadrukte:: de vader die zijn dochter misbruikt. D e uitvoerige berichtgeving over
hett pedogevaar leidt tot vele, soms zelfs gewelddadige acties tegen zedendelinquenten..

199

Institutionaliseringfase e
Naa 2 0 0 0 breekt een nieuwe fase aan in de ontwikkeling van de constructie van seksueell misbruik tot sociaal probleem; er doen zich geen mediahvpes of geruchtmakendee affaires meer voor, de berichtgeving komt duidelijk in rustiger vaarwater. D e
angstt voor het pedogevaar lijkt sterk af te n e m e n . Gevallen van misbruik halen de
perss voornamelijk als afzonderlijke incidenten en niet meer als symptoom van een
epidemiee van misbruik. M e n zou k u n n e n spreken van een nieuw frame waarin centraall staat dat het probleem onder controle is. Dit sluit aan bij de maatschappelijkee institutionalisering waar sprake van is als er consensus is over de nieuwe moraal
enn als er een effectieve infrastructuur bestaat voor de aanpak van het probleem. De
veranderdee opvattingen over seksueel misbruik hebben in de jaren negentig geleid
tott aanpassing van de strafbaarstelling en de gehanteerde strafmaat. Het aantal geregistreerdee zedendelicten is aanzienlijk toegenomen, maar voor de afzonderlijke
vormenn van seksueel geweld zijn er grote verschillen, die samenhangen met de verschillendee fasen in de ontwikkelingsgang van het probleem. Deze statistieken weerspiegelenn

het

maatschappelijk

bewustwordingsproces,

de gevolgen

van

de

berichtgeving,, de verhoogde inspanningen van Justitie en de aanscherping van de
zedelijkheidswetgeving. .
Inn dat proces heek het Collective Denial-frame

lange tijd een centrale rol gespeeld,

ondankss de Ambivalentieperiode waarin het werd uitgedaagd door frames waarin
dee nadruk lag op valse beschuldigingen, onbetrouwbare herinneringen en een anderee categorie slachtoffers, namelijk de beschuldigde ouders. In de Expansiefase
komtt (Collective Denial weer sterk terug, maar na D u t r o u x ontwikkelt zich het
Vedo-frameVedo-frame

dat zich concentreert op het gevaar van de onbekende dader. \ ' e t als

tegenn het eind van de /-raniDigiasc levert de Expansiefase een tamelijk overspannen
dreigingsbeeldd op dat leidt tot eigenrichting en de roep o m /waardere straffen voor
zedendelinquenten.. In de Institutionaliseringfase is sprake van nuancering en relativeringg van het pedoseksuele gevaar en de vermeende epidemie van seksueel mis-
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bruik.. Seksueel misbruik k o m t voor in allerlei sectoren van de samenleving, al berustt niet iedere beschuldiging op waarheid, maar het probleem is dankzij verbeterdee hulpverlening, aangescherpte wetgeving en geïntensiveerde opsporing onder
controle. .

Mediaa en framewisselingen
Uitt het onderzoek blijkt dat de omslagen in de constructie van seksueel misbruik
wordenn gemarkeerd door mediahypes die zich vanuit één bepaald frame ontwikkelen.. Kenmerkend voor mediahypes is dat de media vanuit één centrale definitie van
dee situatie opereren en vooral bevestiging daarvoor zoeken in de vorm van het rapporterenn van vergelijkbare gebeurtenissen en van thematisch gerelateerd nieuws
overr het issue. O p die manier k u n n e n ze een bijdrage leveren aan de verbreding van
000

de definitie en de expansie van het probleemdomein. De golf van o n t u c h t / a k e n op
scholenn in de expansiefase bijvoorbeeld is voornamelijk een product van de werkwijzee van de media tijdens een mediahvpe. Het melden en herinterpreteren van allerleii verschillende incidenten kan een bijdrage leveren aan de definitieverbreding,
diee de claims-tnakers. nastreven. D e intensieve berichtgeving is een steun in de rug
voorr de sociale beweging en betekent voor de overheid een toenemende druk om
tee reageren, hetgeen ook weer nieuws zal zijn. D e jacht op extreme gevallen, de tijdelijkee overrapportage van incidenten, de focus op de brede definities en de hoge
(prevalentie-)cijferss zorgen regelmatig voor een tamelijk overspannen en opgewondenn berichtgeving, waardoor het probleem plots crisisproporties lijkt aan te n e m e n .
Mediahypess maken daarmee een bepaalde fi-ame populair, maar zorgen er ook voor
datt alternatieve constructies op z n minst tijdelijk uit het zicht verdwijnen. De
schokk waarmee de ontdekking van een nieuwe vorm van misbruik gepaard gaat,
creëertt een klimaat waarin iedere relativering, nuancering of twijfel wordt geïnterpreteerdd als een soort verraad aan de slachtoffers. H e t ontbreken van kritische geluidenn werkt versterkend voor het d o m i n a n t e frame, waardoor maatschappelijke
onwelgevalligee geluiden nog minder kans hebben om in de media door te dringen.
Periodess van intensieve berichtgeving in de vorm \\\n mediahypes vormen een belangrijkee schakel in de sociale amplificatie van het probleem; zonder uitvoerige berichtgevingg ontstaat er geen maatschappelijke verontrusting en geen roep om
harderee maatregelen en geen druk op de overheid om bijvoorbeeld de opsporing te
intensiveren. .
Maarr de media kunnen ook plotseling en tamelijke radicaal vanuit een ander perspectieff gaan berichtgever). De nieuwswaarde van verhalen die het bestaande frame
bevestigen,, kan na verloop van tijd afnemen en als zich dan ongewone gebeurtenissenn voordoen, die afwijken van wat dat frame voorschrijft, zullen de media zich
juistt gaan richten op die /aken die dat perspectief uitdagen. W'ant dat is groot
nieuws:: instanties die zich schuldig maken aan machtsmisbruik, experts die hun
boekjee te buiten gaan, hulpverleners die ellende aanrichten. Bi| deze omkering hanterenn de media dan ook het schandaal-template, aanklagers veranderen in aange-
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klaagden,, daders in slachtoffers en good guys in bad guys. Het resultaat is dat de mediaa het overspannen dreigingsbeeld aan de kaak kunnen stellen waar ze zelf eerst
aann hebhen bijgedragen.
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55 Mediahypes en de amplificatie
vann gezondheidsrisico's
5.11 Inleiding en vraagstellingen
5.1.11 De Bijlmeraffaire
Bijj het neerstorten van de El Al vracht Boeing 747 op twee

flatgebouwen

in de

Bijlmermeerr op zondagavond vier oktober 1992 vallen inclusief de b e m a n n i n g 4 3
dodenn en een relatief klein aantal gewonden. Knkele honderden mensen krijgen in
dee maanden daarna enige vorm van psychologische begeleiding om het trauma van
dee ramp te helpen verwerken. D e oorzaak van de ramp is vrij snel duidelijk: metaalmoeheidd in de borgpennen van de m o t o r o p h a n g i n g leidt tot het afbreken van
beidee motoren op de rechtervleugel. Daarmee lijkt de zaak afgedaan, maar net als
bijj veel andere rampen biedt ook de Bijlmerramp een vruchtbare voedingsbodem
voorr speculaties, geruchten en complottheorieën. Meteen al na de ramp zijn er geruchtenn over plunderingen op de rampplek en veel grotere aantallen slachtoffers
(onderr wie honderden illegalen), van wie geen spoor teruggevonden kon worden
doorr de intense hitte. In de jaren daarna k o m e n er steeds meer mysteries bij, waarinn de lading (gevaarlijke stoffen of zelfs chemische en biologische wapens) en de
mogelijkee betrokkenheid van geheime diensten (mannen in witte pakken) een centralee rol spelen.
D ee overheid slaagt er in al die jaren niet in om cruciale vragen over de lading en
hett verarmd uranium bevredigend te beantwoorden. Er is weinig samenhang in de
(elkaarr soms tegensprekende) reacties van de verschillende overheden, die telkens
overvallenn worden door onverwachte incidenten en opzienbarende onthullingen.
Datt trage en o n s a m e n h a n g e n d optreden (Boin, Van Duin cV Heyse, 2 0 0 1 ; IJzermanss & Gersons, 2002) leidt iedere keer tot nog meer verontrusting en nog meer
wantrouwenn tegenover de autoriteiten en instanties, vooral ook bij de media, die
hett als een uitdaging gaan beschouwen om de vele mysteries rond de Bijlmerramp
opp re lossen. Ze worden daarbij gesteund door een geheel nieuwe groep Bijlmerslachtoffers,, mensen die hun gezondheidsklachten toeschrijven aan de bij de Bijlm e r r a m pp vrijgekomen giftige stoffen. Aanvankelijk gaat het nog om

enkele

tientallen,, maar later om h o n d e r d e n , zelfs duizenden mensen die zeggen ziek te
zijnn geworden van de ramp, en die psychische verklaringen als posttraumatische
stress-stoorniss (PTSS) verontwaardigd van de hand wijzen.
"Inn de jaren daarna ontstond bij sommigen echter het gevoel dat ze door
onbekendee chemische of biologische invloeden tijdens de ramp gezondheidsproblemenn hadden gekregen. Deze hulpverleners hadden het idee dat
err onvoldoende gehoor was voor h u n klachten, in hun omgeving, bij werk-
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gevers,, bij h u n dokters, bij de autoriteiten en de wetenschap. De opvang
deedd voor hun gevoel geen recht aan de veronderstelde lichamelijke oorzaken.. Iemand beschreef het zo: 'ze denken dat het tussen de oren zit, maar
dee klachten zijn wel degelijk echt.' Volgens deskundigen was het niet denkbaarr dat er bij de ramp chemische of andere invloeden zouden zijn geweest
diee voor een zo breed scala van klachten verantwoordelijk konden zijn.
Velenn in de overheid en de medische zorg waren er dan ook oprecht van
overtuigdd dat het wel meeviel; de mensen met klachten, waar die dan ook
vandaann kwamen, konden bovendien terecht bij de reguliere zorg. Toch
verdwenenn de klachten en de bezorgdheid niet" ( M O V B , 2 0 0 3 : 6).
Pass na een tumultueus verlopen parlementaire enquête voorjaar 1 999 wordt duidelijkk dat er wel degelijk sprake is van stressgerelateerde klachten, al sluit de en044

quêrecommissie niet uit dat individuen chronische gezondheidsklachten hebben
opgelopenn door blootstelling aan giftige stoffen. Die o n t n u c h t e r e n d e conclusies
staann in een schril contrast tot al die opzienbarende berichten in de media, zowel
vóórr als tijdens de parlementaire enquête, over de geheimzinnige, ziekmakende giftigee lading, over m a n n e n in witte pakken en pogingen van de overheid de hele zaak
inn de doofpot te stoppen.
Hett t o e n e m e n d aantal Bijlmerslachtoffers leek het gelijk van de media te bevestigenn dat er wel een verband moest zijn tussen de Bijlmerzieken, het git en de doofpot.. Terugkijkend valt echter op dat zich telkens na periodes van intensieve
berichtgevingg nieuwe groepen mensen meldden als slachtoffers van de ramp. H e t
iss dan ook de vraag of de toename van het aantal mensen met gezondheidsklachtenn oorzaak of juist gevolg is van de golven in de berichtgeving. Met andere woorden:: is het mogelijk dat de berichtgeving, waarin sterk de nadruk lag op het gif, de
doofpott en de klachten, van invloed is geweest op dat attributieproces, waarbij
steedss meer mensen allerlei gezondheidsklachten gaan toeschrijven aan de ramp?
Henn dergelijk proces kan immers leiden tot het ontstaan van een nieuw functioneel
somatischh syndroom ( het Bijlmersyndroom). Vervolgens kan nieuwe stress weer
leidenn tot nieuwe gezondheidsklachten die ook aan dezelfde oorzaak zullen worden
toegeschreven.. Misschien zijn steeds meer mensen ziek zijn geworden van het
nieuwss óver de ramp, in plaats van ziek dóór de ramp. Deze vraagstelling zullen we
onderzoekenn op basis van een analyse van de berichtgeving in 1998 en 1999 in de
landelijkee dagbladen (De Telegraaf

Troim\

NRC, Handelsblad,

Algemeen

Dagblad

enn de Volkskrant) plus Het Parooien gegevens over de manier waarop patiënten h u n
klachtenn definieerden

(Ifzermans, Van der Zee & Cersons, 1999; IJzermans,

Donker,, & Vasterman (2003).

5.1.22 Specifieke vraagstellingen
1.. Berichtgeving
-- Hebben zich nieuwsgolven voorgedaan in de berichtgeving over de nasleep van
dee Bijlmerramp in 199H en 1999 en op welke momenten?
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-- Vertonen deze nieuwsgolven de kenmerken van een mediahype?
-- Vanuit welke frame ontwikkelen zich deze mediahypes?
2.. Ontwikkeling gezondheidsklachten
-- Is er sprake van attributie van algemene gezondheidsklachten aan de ramp in 1992
bijj de mensen die zich in 1998 en 1999 melden voor gezondheidsonderzoeken?
-- Op welke momenten komen er nieuwe groepen Bijlmerzieken bij?
3.. Samenhang media en gezondheidsklachten
-- Volgen de toenamen in de aantallen mensen met klachten op de verschillende
mediahypess of gaan deze juist vooraf aan de nieuwsgolven?
-- Bestaat er inhoudelijk bezien een overeenkomst tussen het in de media gehanteerdee frame en de motivaties van mensen om zich aan te melden voor onderzoek?
-- Is er sprake van invloed van de media en de mediahypes op de risico-amplificatiee en het ontstaan van een nieuw functioneel somatisch syndroom en man psychogenicchogenic illness?
Alss blijkt dat zich telkens nieuwe groepen mensen melden met gezondheidsklachtenn nadat zich mediahypes hebben voorgedaan waarin de relatie tussen ramp en
klachtenn centraal staat, en wanneer mensen verwijzen naar die berichtgeving, dan
iss het aannemelijk dat de media een belangrijke rol spelen in het attributieproces
enn daarmee in het proces van risico-amplificatie.
Inn dit hoofdstuk geven we eerst een overzicht van de nasleep van de Bijlmerramp
inn de periode 1992 tot en met 1999. Vervolgens komen het Bijlmersyndroom aan
bodd en de berichtgeving over de Bijlmer.

5.22 De nasleep van de Bijlmerramp: 1992-1999
Hett raadsel van de lading
All vrij snel na de ramp, eind oktober 1992, komen de eerste geruchten op gang
overr de mogelijk militaire lading van het vliegtuig. Een Bijlmerbewoner ontdekt op
dee rampplek restanten van de vrachtbrieven waarin sprake is van "military ordince
eqp",, hetgeen in tegenspraak is met de officiële lezing dat de El Al Boeing voornamelijkk computers, bloemen en parfum vervoerde. Nader onderzoek toont aan dat
hett vliegtuig inderdaad military equipment vervoerde, maar specifieke informatie
overr de inhoud van die lading dan is niet meer te achterhalen.
Hett duurt nog ongeveer een jaar voordat Trouw onthult dat het vliegtuig gevaarlijke,, giftige storfen vervoerde.
"Milieudeskundigenn omschrijven het ramptoestel als 'een vliegende verf- of
chemiefabriek/"" Op de zogenaamde 'notification to captain', staan 43 partijenn chemicaliën, variërend van verf tot "zeer brandbaar nafta', en van
"lijmm tot zeer schadelijk fluorzuur.f...] Verder was er zeer explosief nitrocel-
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lulosee aan boord alsook een partij stoffen die bij brand nadrukkelijk niet
mett water geblust mocht worden." ( 7rouw, 16 september 1993).
O pp dat m o m e n t komen ook de eerste meldingen van Bijlmerbewoners en hulpverlenerss met gezondheidsklachten.
" D o o rr sommigen wordt een relatie gelegd met de Bijlmerramp. W a n n e e r
inn oktober 1993 de Stichting Visie (een afsplitsing van de antikernenergie
actiegroepp LAKA, Landelijk Anti Kernenergie Archief - PV) openbaar
maaktt dat in het verongelukte vliegtuig verarmd uranium als balansgewicht
wass verwerkt, neemt de ongerustheid toe' {Een beladen vlucht, 1999: 300).
Verschillendee onderzoeksinstanties zijn van mening dat de gezondheidsklachten
niett veroorzaakt kunnen zijn door gevaarlijke stoffen in het vliegtuig. Maar de preciezee lading is nog steeds niet bekend en van de 385 kilo verarmd uranium is dan
066

slechts 1 12 kilo teruggevonden en bovendien zijn er andere deskundigen, vooral
uitt de antikernenergiehoek, die de onschadelijkheid van verarmd u r a n i u m betwisten.. Het gevolg is uitgebreide media aandacht voor verarmd uranium en de mogelijkee gevolgen voor de gezondheid. Na onderzoek blijkt 48 kilo verarmd uranium
russenn de brokstukken van het vliegtuig te liggen. Die ontdekking leidt later tot een
nieuwee groep verontrusten, namelijk de mensen die de restanten hebben verzameld
enn degenen die in de hangar hebben gewerkt waar de wrakstukken zijn opgeslagen.

Verontrustingg over onthullingen
Dee berichten over verarmd uranium leiden tot veel verontrusting en een toenem e n dd aantal mensen met gezondheidsklachten. Trouw (1 1 mei 1994) maakt meldingg "van nier- en longproblemen bij mensen en verlammingsverschijnselen o n d e r
huisdieren.' 11 Daar komen voorjaar 1994 weer nieuwe berichten bij in Erouw over
dee aanwezigheid van munitie in de lading. De G G & G D concludeert in april 1994
naa gesprekken met vijf Bijlmerbewoners dat de klachten te divers zijn o m te k u n nenn relateren aan de ramp. O o k huisartsen en bedrijfsartsen rapporteren geen verb a n d e nn

tussen

klachten

en

de

ramp.

De

GG&GD

stopt

daarna

alle

nazorgactiviteiten. .
Inn de zomer van 1994 word bekend dat de rest van het verarmd u r a n i u m vermoedelijkk terecht is gekomen op een stortplaats, waar medewerkers meteen een onderzoekk eisen. In 1995 is er weinig aandacht voor de Bijlmerramp, afgezien van een
kortee opleving in augustus waneer uit grondonderzoek blijkt dat er geen uranium
iss aangetroffen, hetgeen weer wordt betwist door de antikernenergiegroep LAKA
enn de Universiteit Delft.
Inn 1996 dringt G r o e n l i n k s in de T w e e d e Kamer aan op een breed gezondheidsonderzoek.. Lr zijn weer nieuwe meldingen van mysterieuze gezondheidsproblemen,, bovendien meldt \'ova dat maar een fractie van de lading bekend was bij de
autoriteiten.. Vervolgpubliciteit over de ontbrekende vrachtbrieven zet de minister
vann Verkeer en Waterstaat onder druk om alsnog de resterende informatie boven
waterr te halen. In februari 1997 ontstaat nieuwe onrust over verarmd u r a n i u m , als
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uirr Israël het bericht komt d.it bij verdamping gevaarlijke stoften vrijkomen. In het
najaarr onthult 1 ruutv (1 7 september 1997) dat dit bij veel lagere temperaturen kan
gebeurenn dan de overheid tot dan toe heeft gemeld. Bovendien wordt duidelijk dat
dee Rijksluchtvaartdienst (RLD) al langer op de hoogte was van de gevaren van verarmdd uranium en de noodzakelijke maatregelen na zo'n ramp. In antwoord op kamervragenn

zegt de

minister

van Volksgezondheid,

Welzijn

en Sport

een

gezondheidsonderzoekk toe, uit te voeren dooi liet Amsterdamse ziekenhuis A M C .
Kortt daarvoor, o p 27 september, bevestigt de KLM een melding van verhoogde,
maarr lage radioactiviteit in hangar 8, waar de Hl AJ Boeing was opgeslagen. O p dat
m o m e n tt is er sprake van één medewerker met gezondheidsklachten. De discussies
leidenn tot het instellen van een nieuw onderzoek naar de lading, uit te voeren dooidee commissie Hoekstra, die in de zomer van 1998 zal rapporteren.
Uraniumsporen n
Inn maart 1998 ontstaat opnieuw opschudding wanneer de Stichting Visie meldt
datt er verhoogde niveaus van uranium zijn ontdekt in de faeces van enkele hulpverleners.. Meteen k o m t er veel kritiek op dit onderzoek, maar de onthulling dat
eenn aantal medewerkers uit hangar 8 ook gezondheidsklachten meldt, zorgt weer
voorr nieuwe onrust. Gevolg is een spoeddebat in de T w e e d e Kamer. Inmiddels is
dann (in opdracht van het ministerie van VWS) het gezondheidsonderzoek van het
A M CC van start gegaan, bestaande uit interviews met huisartsen, analyses van medischee dossiers en het instellen van een telefonisch m e l d p u n t voor mensen met
klachten.. In de maanden daarna neemt de onzekerheid alleen maar verder toe: de
commissiee Hoekstra kan van 34 ton lading de inhoud niet achterhalen, en onderzoeksinstituutt E C N (Energieonderzoek C e n t r u m Nederland) blijkt na nieuw o n derzoekk niet uit te sluiten dat er misschien toch verarmd uranium is verstoven
tijdenss de crash. Als klap op de vuurpijl onthult NRC Handelsblad

op 30 septem-

berr dat het vliegtuig grondstoffen voor het zenuwgas Sarin aan boord had. O p
zichzelff niet gevaarlijk, oordelen deskundigen, maar de verontrusting neemt weer
verderr toe. Kort daarna besluit de Tweede Kamer een parlementaire enquête te
houden.. Trouw komt in het kielzog van de A/#C-onthulling met het nieuws dat de
ladingg van de El Al Boeing nucleair moet zijn geweest ("Lading El Al-Boeing nucleair,"" Trouw,

1 oktober 1998) op basis van onderzoek van monsters Bijlmer-

grondd en stof uit hangar 8. Inmiddels hebben AMC-onderzoekers

melding

gemaaktt van enkele gevallen van auto-immuunziekte.
O pp 27 januari 1999 meldt De Telegraaf dn de Amerikaanse biochemicus Garth
Nicholsonn bij twee Bijlmerslachrorfers net als bij Golfoorlogveteranen "genetisch
gemanipuleerdd mycoplasma" heeft aangetroffen.

Parlementairee enquête
Dee parlementaire enquête voorjaar 1999 trekt buitengewoon veel media-aandacht.
Dee ontdekking van een geluidsband waarop verkeersleiders met El Al afspreken
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omm informatie over lading (giffen, gassen, explosieven) 'onder de pet te h o u d e n , '
leidtt tot nationale verontwaatdiging. Deze grote doorbraak blijkt bij nader inzien
opp een misverstand te berusten en na alle opwinding en verontwaardiging komt het
eindrapport,, dat o p 22 april 1999 verschijnt, als een anticlimax. H e t rapport Een

beladenbeladen vlucht rekent af met alle complottheorieën, geruchten en speculaties ro
dee Bijlmerramp. Geen giftige lading, geen wapens, geen explosieven, geen plutonium,, geen gebrekkig o n d e r h o u d , geen betrokkenheid van geheime diensten, geen
extraa gezondheidsrisico's door het verarmd uranium, geen mycoplasmabesmettingen.. Misschien bestaat er een relatie tussen een aantal gevallen van a u t o - i m m u u n ziektee en de ramp, maar dat is niet wetenschappelijk aangetoond. D e commissie
spreektt wel van een directe relatie tussen de ramp en gezondheidsklachten, die zijn
toegenomenn door traagheid en onderschatting bij de overheid, maar dan gaat het
088

voornamelijk om PTSS-gerelateerde problemen. De enquêtecommissie sluit echter
niett uit dat "individuen" chronische gezondheidsklachten hebben opgelopen door
blootstellingg aan giftige stoffen.
Dee aanbeveling om vervolgonderzoek te doen leidt tot het instellen van het M e dischh Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer ( M O V B 2 0 0 2 ; 2003), bestaand uit een
individueell medisch onderzoek en een epidemiologisch onderzoek onder hulpverlenerss en bewoners.
D ee verantwoordelijke ministers krijgen tijdens de behandeling van Een

beladen

vluchtvlucht in de Tweede Kamer veel kritiek, maar dit leidt niet tot h u n aftreden. In d
maandenn daarna verdwijnt de Bijlmeraffaire snel uit het nieuws. N a afloop van de
enquêtee melden zich ruim zesduizend mensen aan voor het individueel medisch onderzoekk dat op advies van het eindrapport wordt ingesteld. N e t als bij eerder onderzoekk kan er geen ziektebeeld worden vastgesteld, laat staan een oorzaak als
verarmdd uranium, gifgassen of dioxine.

5.33 De Bijlmerzieken en het Bijlmersyndroom
G e d u r e n d ee de lange nasleep van de Bijlmerramp groeit het aantal Bijlmerzieken,
zoalss ze in de media worden genoemd, mensen die ervan overtuigd zijn dat h u n
ziektee is veroorzaakt door blootstelling aan giftige stoffen als gevolg van de ramp.
Bijj nader inzien gaat het echter om verschillende groepen die zich op verschillendee m o m e n t e n melden en die in de loop der jaren telkens in o m v a n g toenemen.
Hett gaat in de eerste plaats (vanaf 1993) om hulpverleners die op de rampplek actieff zijn geweest; Bijlmerbewoners die hun woning moesten verlaten en mensen die
dee ramp zagen gebeuren. Daarnaast is er een groep bewoners en passanten die in
dee nabijheid (maar op enige afstand) van de rampplek waren.
Laterr (vanaf 1998) komen daar bij de medewerkers van het bedrijf dat het puin en
dee vervuilde grond heeft afgevoerd en verbrand. En tenslotte zijn er (vanaf 1998)
dee KLM-medewerkers die in hangar 8 hebben gewerkt waar de brokstukken van
dee verongelukte Boeing tijdelijk waren opgeslagen.
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Gezondheidsonderzoeken n
Uill de twee gezondheidsonderzoeken,

waarover

is gerapporteerd

in

i999

(IJzermanss &: Van der Zee, 1999) en 2 0 0 2 ( M O V R , 2002) blijkt dat de gezondheidsklachtenn van deze Bijlmerzieken zeer uiteenlopend zijn en dat slechts in uitzonderingsgevallenn

sprake

is van

een

identificeerbare

aandoening,

zoals

bijvoorbeeldd kanker of een a u t o - i m m u u n ziekte, een verzamelterm van ziekten, zoalss systematische lupus crythematodes (SLE) en vasculitis waarbij antilichamen
wordenn aangemaakt tegen lichaamseigen weefsel. Deze gevallen vertonen echter
geenn overeenkomsten, terwijl een causale relatie met de ramp bovendien niet kan
wordenn aangetoond.
Uitt interviews in 1998 met 51 huisartsen in Amsterdam Zuidoost met bij elkaar
9 2 . 0 0 00 patiënten blijkt dat de huisartsen bij 300 van h u n patiënten een relatie tussenn de ramp en de gezondheidsklachten waarschijnlijk achten. Daarbij gaat het
voornamelijkk o m psvehische problemen zoals angst, slaapproblemen, concentratiestoornissenn en niet gespecificeerde lichamelijke klachten zoals moeheid.
" N o gg eens 400 van h u n patiënten legden zelf z o n relatie, waarbij de huisartss deze niet kon bevestigen" (IJzermans & Van der Zee, 1999: 134).
Daarbijj ging het vooral om luchtwegproblemen. Volgens de huisartsen was er in
dee loop der jaren een verschuiving zichtbaar van psychische problemen die te makenn hadden met rouwverwerking en acute stress naar klachten die verband hielden
mett ongerustheid over de lading. H e t klachtenpatroon van de patiënten is dus diffuus:: het gaat om een grote diversiteit aan psychische en ongespecificeerde klachtenn die niet verschillen bij groepen die geen r a m p hebben meegemaakt.
"Huisartsenn meenden dat de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van
klachtenn de traumatische ervaring o p zichzelf is, daarna gevoed door de media"" (IJzermans & Van der Zee, 1999: 135).
H e tt telefonisch meldpunt, ingesteld in juni 1998, wordt gebeld door 9 0 3 mensen,
vann wie 846 mensen minstens een klacht (gemiddeld vier klachten) melden. Voor
877 procent van de klachten is medische hulp ingeroepen, zowel bij huisartsen als
specialisten.. Door de onzekerheid over de lading van de El Al-Boeing deden huisartsenn in de Bijlmer eerder meer onderzoek en verwees men vaker door naar een
specialist. .

Vastt repertoire aan klachten
Bijj de grote groep mensen met gezondheidsproblemen gaat het om klachten als:
chronischee vermoeidheid, concentratie- en geheugenverlies, gewrichtsproblemen,
spierpijnen,, ademhalingsproblemen, slapeloosheid, hoge bloeddruk, eczeem, haaruitval,, rode vlekken, jeuk, huiduitslag, enzovoort. Daarbij gaat het overigens voor
eenn deel o m klachten die al vóór oktober 1 992 (1 3 procent van de 846 mensen) of
pass vanaf 1998 (15 procent) bekend waren bij de huisarts (IJzermans, Van der Zee,
1999:: 137). Volgens de onderzoekers van het A M C zijn er geen klachtenpatronen
diee wijzen op specifieke ziektes of aandoeningen.
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"Manyy of the reported symptoms and diagnosis in this study would fit intoo the medically unexplained physical symptoms (MUPS) and/or functionall

somatic

syndrome

(FSS)

categories'

(Donker,

IJzermans,

Spreewenhergg & Van der Zee, 2 0 0 2 : 919).
Dezee conclusies komen overeen met tal van ander onderzoek waaruit blijkt dat
mensenn na rampen een vast repertoire aan psychische en (niet-specifieke) lichamelijkee klachten rapporteren, waarbij zelden een klinische samenhang of biologische
basiss wordt gevonden. Een veel v o o r k o m e n d e complicatie is natuurlijk dat na verloopp van tijd stressgerelateerde klachten en de (endemische) lichamelijk onverklaardee klachten niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. H e t gevoel niet erkend
tee worden als slachtoffer levert weer nieuwe stress op die kan leiden tot nog meer
klachten. .

Epidemiologischh onderzoek
Uitt het tweede gezondheidsonderzoek, het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeerr ( M O V B ) , ingesteld na de parlementaire enquête, komen dezelfde conclusiess naar voren. Het M O V B bestaat uit een individueel medisch onderzoek, een
epidemiologischh onderzoek onder bewoners en hulpverleners en een effectenonderzoek.. H e t epidemiologisch onderzoek onder bewoners wordt in 2001 afgeblazen,, o m d a t het niet mogelijk blijkt een geschikte controlegroep samen te stellen.
Uitt de resultaten van het individuele medisch onderzoek blijkt dat van de 4 8 0 6 bewonerss en hulpverleners ongeveer 24 procent is geadviseerd o m zich via de huisartss te laten verwijzen naar het Advies- en Behandelcentrum Nazorg Vliegramp
Bijlmermeerr (ABC). Bij de rest bestond geen reden voor enige medische behandeling.. In februari 2 0 0 3 verschijnen de resultaten van het epidemiologisch onderzoek
onderr 2 5 0 0 hulpverleners: brandweer- en poliriemensen en medewerkers die in
contactt zijn geweest met de brokstukken in hangar 8. Uit de resultaten blijkt dat
eenn deel van de hulpverleners ruim zeven jaar na de ramp meer lichamelijke en psychischee klachten heeft dan niet-betrokkenen.
"Voorbeeldenn van deze klachten zijn: huiduitslag, gewrichtsklachten, moeheid,,

chronisch

hoesten,

concentratieproblemen

en

depressiviteit' 1

( M O V B :: 2 0 0 3 : 10). "Daarnaast is in bloed en urine gezocht naar aanwijzingenn die kunnen duiden op blootstelling aan mogelijk schadelijke stoffen.
Hierbijj gaat het om de concentratie van carnitine in bloedplasma, de concentratiee van verarmd uranium in urine, nierfunctiestoornissen als mogelijk
gevolgg van overmatige blootstelling aan verarmd uranium en de aanwezigheidd van D N A van de bacterie mycoplasma fermentans in witte bloedcellen.
Inn geen van deze gevallen is een verschil aangetoond tussen de betrokkenen
bijj de Bijlmerramp en de niet-betrokkenen" ( M O V B : 2003: 10).

Lichamelijkk onverklaarde klachten
Dee MOVB-onderzoekers vergelijken de situatie rond de Bijlmerramp met die na
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eenn giframp, waarbij bevolkingsgroepen mogelijk zijn blootgesteld aan giftige stoffen:: "deze blootstelling kan zowel reeei ais vermeend zijn.
nenn

er ook

lichamelijke

effecten

optreden

In beide gevallen kun-

zoals v e r h o o g d e

bloeddruk

of

immunologischee veranderingen door de stressgevoelens over de mogelijke blootstellingg aan schadelijke stoffen. D e gezondheidsklachten van de hulpverleners en de
hangarmedewerkerss vertonen overeenkomsten met de clusters van klachten die lichamelijkk onverklaarde klachten woiden genoemd. Het ligr voor de hand om te
veronderstellenn dat de onzekere en onrustige nasleep van de Bijlmerramp een sterkee en langdurende t o e n a m e heeft opgeleverd van psychische s y m p t o m e n {distress)
bijj mensen die betrokken waren bij de ramp of in de nabijheid w o o n d e n .
Bijj de KLM-medewerkers van hangar 8 lijkt eerder sprake te zijn geweest van mass
psychogenicpsychogenic illness, waarbij één ziektegeval aanleiding is geweest voor een hausse aan
klachtenn bij honderden medewerkers die op dezelfde locatie actief waren. D e kans
opp een dergelijke sociale epidemie is groter naarmate mensen gebukt gaan onder
collectievee gevoelens van angst, onzekerheid en een gebrek aan erkenning. Uitgebreidd onderzoek o m de patiënt gerust te stellen blijkt daarbij vaak een averechts effectt te hebben en hem te bevestigen in de overtuiging ernstig ziek te zijn. Het
M O V B - r a p p o r tt (2003) concludeert:
" H e tt onderzoek heeft daarmee bevestigd wat velen inmiddels vermoedden:
samengevatt zijn de resultaten te beschouwen als een normale reactie o p een
abnormalee gebeurtenis. Waarbij die abnormale gebeurtenis niet alleen de
rampp zelf betreft, maar ook de langdurige en vaak verwarrende maatschappelijke,, politieke en media-aandacht, die in relatie tot rampen in Nederland
zonderr precedent was" ( M O V B , 2 0 0 3 : 6).
Dee uitvoerige berichtgeving in 1998 en 1999 heeft dus vermoedelijk een belangrijkee rol gespeeld in dit proces, maar wat waren de kenmerken van de bij vlagen excessievee media-aandacht voor de Bijlmerramp? Was er sprake van mediahypes en
welkee frames domineerden in die berichtgeving'

5.44 Mediahypes in de Bijlmerberichtgeving
5.4.11 Uranium, Sarin en andere mysteries
Inn de berichtgeving over de Bijlmer na de ramp doen zich lange periodes van stiltee voor, afgewisseld door een plotseling sterk oplaaien van het onderwerp. In 1998
doenn zich verschillende nieuwsgolven voor, die het karakter hebben van een mediahype:: eerst rond de ontdekking van uraniumsporen bij hulpverleners, vervolgenss over de verhoogde radioactiviteit in hangar 8 en tenslotte na de onthulling dat
err grondstoffen voor zenuwgas Sarin aan boord waren. In 1999 krijgt de parlementairee enquête vliegramp Bijlmermeer zeer vee! aandacht en ook daarbinnen
doenn zich mediahvpes voor, bijvoorbeeld na de bekendmaking van de geluidsband
waaropp een lijst met gevaarlijke stoffen wordt voorgelezen en het verzoek deze informatiee o n d e r de pet te h o u d e n . '
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Grafiekk 5-1 Berichtgeving Bijlmerramp 1998-1999
Aantall artikelen in NRC Handelsblad, De Telegraaf, Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Trouwen Het Paro
nuarii 1998 tot en met juli 1999

Verarmdd uranium

Dee eerste nieuwsgolf van 1998 doet zich eind maart voor rond de risico's van het
verarmdd uranium. Eerst wordt bekend dat er een onderzoek loopt naar de mogelijkee samenhang tussen de verhoogde radioactieve straling in hangar 8 en de gezondheidsklachtenn bij veertig {de Volkskrant) tot honderd (Trouw) werknemers, de
VolkskrantVolkskrant meldt het bericht op 28 maart onder de stellige kop: "KLM'ers z
werkk bij wrak van Bijlmerramp." Verschillende kranten leggen de link met de anderee Bijlmerldachten:
"Omwonendenn in de Bijlmer maken zich tot op heden zorgen over de gevolgenn van verbrand uranium dat in de contragewichten van het toestel zat,
off van onbekende stoffen" (Het Parool 28 maart 1998).
Volgenss de berichten ontkent de KLM enig verband tussen de "geringe straling"
enn de gezondheidsklachten. Vervolgens krijgt de berichtgeving op diezelfde zaterdagg een nieuwe impuls: het NOS Journaal meldt 's avonds prominent de uitkomstenn van een Zweeds onderzoek in opdracht van de Stichting Visie, waaruit zou
blijkenn dat in de ontlasting van vijftien personen, die langdurig op de rampplek
aanwezigg zijn geweest, een verhoogd uraniumgehalte is aangetroffen. De timing
vann deze onthulling in het Journaal roept twijfels op, zeker als bekend wordt dat
hett onderzoek al drie maanden daarvoor is afgerond en er binnen de actiegroep zelf
grotee aarzeling bestond over de betrouwbaarheid van het onderzoek. In overleg met
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eenn Jouniaal-vcrshggever die zich dan sinds kort met de Bijlmerramp bezighoudt,
besluitt Visie de resultaten alsnog te publiceren (de Volkskrant, 31 maart 1998). De
dagbladenn kunnen het nieuws pas op de maandag daarop meenemen en andere
bronnenn erop laten reageren.
"Meerr uranium vrij bij Bijlmerramp" (de Volkskrant).
HetHet Parool: "De vergiftiging bij de Bijlmerslachtoffers zou zijn ontstaan
doordatt laagiadioaclicf, verarmd uranium, dat in vliegtuigen wordt gebruiktt als contragewicht en tevens om de eventuele lading in balans te houden,, in brand vloog."
Inn de dagen daarna zetten de meeste dagbladen grote vraagtekens bij het onderzoek
enn de motieven van de Stichting Visie.
"Testt op uranium rammelt" {Algemeen Dagblad);
"Toxicoloogg wijt klachten na Bijlmerramp eerder aan kerosine" ( Trouw),
"Expertss noemen uraniumgehalte in feces na Bijlmerramp normaal" (de
Volkskrant);Volkskrant); en:
"Stichtingg wist al weken van ondeugdelijke test uranium" (Algemeen
Dagblad). Dagblad).
Ondankss deze relativeringen van de uitkomsten van het inmiddels omstreden onderzoekk komt er in de berichtgeving een eigen dynamiek op gang: er verschijnen
tall van artikelen over de Bijlmerslachtoffers die zeggen ziek te zijn geworden van
dee ramp en die het vertrouwen in de overheid hebben verloren.
"Onzee verhalen zijn nooit geloofd" (Algemeen Dagblad, 30 maart 1998);
"Zee zeiden dat ik de enige was met klachten" (Trouw, 2 april 1998);
"Slachtofferss voelen zich niet serieus genomen" (Het Parool30 maart 1998).
Dee berichtgeving over het uraniumonderzoek leidt weer tot onrust bij brandweerliedenn en agenten die op de rampplek waren, terwijl de Amsterdamse korpschef
steltt dat de "paniekberichtgeving" wordt veroorzaakt door aanhoudende onduidelijkheidd over de lading. Voor veel kranten is deze kwestie dan ook aanleiding om
allee andere onopgeloste kwesties rond de Bijlmer weer in herinnering te roepen:
"Bijlmerrampp blijft vragen oproepen" (NRC HandelsbLid, 30 maart 1998).
Dee uitkomst is dat minister Borst van VWS na een spoeddebat in de Tweede
Kamerr de toezegging doet een meldpunt in te stellen waar mensen met hun klachtenn terecht kunnen. Vervolgens levert de belangenorganisatie van Bijlmerslachtoffers,, Klankbord, weer felle kritiek op die plannen en op het in gang gezette
gezondheidsonderzoek.. De Stichting Visie besluit een eigen meldpunt voor mensenn met gezondheidsklachten te openen. De discussie over het instellen van een
parlementairee enquête laait weer op en zo levert de Bijlmerramp iedere dag weer
nieuww nieuws op voor alle media. De andere raadsels en geruchten blijven daarin
terugkeren:: "Meer raadsels Bijlmerramp; Vluchtgegevens 'mysterieuze helikopter'
verdwenen"" (Algemeen Dagblad, 9 april 1998). Dat geldt ook voor de persoonlijke
verhalenn van Bijlmerbetrokkenen, justitie hoort inmiddels getuigen over de mannenn in de witte pakken en minister Jorritsma krijgt van Israël de vrachtbrieven van
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hett vliegtuig. Volgens Israël had de Boeing geen gevaarlijke stoffen aan boord. O o k
dee mogelijk vervuilde grond van de rampplek wordt nader onderzocht op sporen
vann uranium. O p de voorlopige conclusies van de rijksrecherche over de m a n n e n
inn witte pakken ("Geruchten KI Al-ratnp o n t z e n u w d , " Het Parool 14 april 1998:
"Verhalenn over de ' m a n n e n in witte pakken' die na de Bijlmerramp materialen
hebbenn weggehaald, berusten op niets.") k o m e n weer tal van kritische reacties:
"11 ientallen getuigen
Dagblad,Dagblad,

sluiten

uit dat het om

hulpverleners ging."

[Algemeen

16 april 1998). Vervolgens besluit de recherche tot uitbreiding van

onderzoek.. "De geest is uit de Hes over de Bijlmerramp." Meldt Het Paroold-m

ook

eindd april.

Flardenn van informatie
Inmiddelss heelt de Tweede Kamer de W e r k g r o e p Vliegramp Bijlmermeer ingesteldd die moet bekijken of een parlementaire enquête noodzakelijk is om alle vragenn op te helderen. O o k in mei en juni blijft de Bijlmerramp in het nieuws:
Israëlischee geheime agenten zouden het rampterrein hebben afgestruind; er is sprakee van geheimzinnige extra chartervluchten direct na de ramp (aldus NOVA),

het

ramptoestell zou toch munitie hebben vervoerd, terwijl een deel van de Bijlmergrondd nog steeds zoek is. Telkens k o m e n er nieuwe flarden van informatie beschikbaarr die door het fragmentarische karakter alleen maar meer vragen oproepen.
Datt geldt ook voor de rapportage door de commissie Hoekstra die concludeert dat
344 van de 107 ton lading voor altijd onbekend zal blijven, maar dat dit deel van de
ladingg vermoedelijk geen gevaarlijke stoffen bevatte. Kind juni wordt bekend dat er
waarschijnlijkk sprake is van een bloedafwijking bij vijftig KkM-medewerkers:
"Internistt Kurk verwacht b i n n e n k o r t de oorzaak te weten van de gezondheidsklachten.. De medewerkers zelf wijten de klachten aan het werk met
restenn van de neergestorte KI Al-Boeing" {Het Parool, 29 juni 1998).
Uitt een ander onderzoek blijkt:
"Oud-medewerkerss van N B M Milieu hebben geen nadelige gevolgen ondervondenn van het verbranden van bij de Bijlmerramp vervuilde grond"
{Algemeen{Algemeen Dagblad, 18 augustus 1998).
Zoo suddert de Bijlmer door in de berichtgeving, met af en toe een nieuw onderwerp,, zoals dat van de onbekende doden ("Verwarring over aantal slachtoffers
Bijlmerramp,"" Trouw, 3 september 1998). In september k o m t de Stichting Visie
weerr opnieuw in de publiciteit met een onderzoek, dat zou aantonen dat stofmolisterss uit hangar 8 te hoge concentraties verarmd uranium bevatten. Ditmaal nemen
dee media (met uitzondering van Trouw) meer afstand:
" H o ee betrouwbaar dit onderzoek is, staat nog niet vast," aldus
DagbladDagblad(14(14

Algemeen

september 1998): "Visie verloor in maart veel geloofwa

heidd toen de stichting ondeugdelijke informatie naar buiten bracht." [..,]
Herr onderzoek bleek later wetenschappelijk van geen waarde; de gevonden
waardess komen ook bij gezonde mensen voor." Trouw spreekt van "con-
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crctee aanwijzingen dat het uranium van de KI Al-Boeing bij de Bijlmerramp
iss verbrand" (14 september 1998).
Inn allerlei overzichten komen de onderzoeken van de Stichting Visie min ot meer
alss feiten weer terug. Ken voorbeeld in de Volkskrant van 19 september 1998 (onderr de kop "Vragenlijst werd in zes jaar alleen maar langer"):
"Kindd maart 1998 komen onderzoeksgegevens van een Zweeds instituut in
dee publiciteit. Bij een aantal mensen met gezondheidsklachten is mogelijk
sprakee van uraniumbesmetting. Minister Borst van Volksgezondheid besluitt tot een gezondheidsonderzoek."

Nieuwee onthullingen
Terwijll de Tweede Kamer neigt naar het h o u d e n van een parlementaire enquête
k o m tt er een nieuw rapport uit van K C N , waarin niet wordt uitgesloten dat er deeltjess verarmd uranium zijn vrijgekomen bij de r a m p (NRC

Handelsblad,

17 sep-

temberr 1998). Verarmd uranium zo blijkt uit literatuuronderzoek kan ook bij
lageree temperaturen oxideren (tussen 350 en 600 graden). Kerder had KCN gesteld
datt het u r a n i u m intact was gebleven bij de crash. Hall september adviseert de
Werkgroepp Vliegramp Bijlmermeer een parlementaire enquête te houden naar de
toedrachtt en de nasleep van het ongeluk met het KI Al-vlicgtuig. Ken meerderheid
vann de kamercommissie van Verkeer en Waterstaat is op 2 9 september voor een
enquête,, alleen de V V D en D 6 6 zijn tegen.
Misschienn wel het allerlaatste zetje dat nodig is voor een parlementaire enquête is
afkomstigg van NRC Handelsblad

datop 30 september o n t h u l t dat de Boeing "240

kiloo grondstof voor het zenuwgas Sarin aan boord had."
" D ee stof, D M M P (dimethyl methylfosfonaat), was bestemd voor het Israel
Institutee for Biological Research in Ness Z i o n a bij Tel Aviv. Dit blijkt uit
eenn vrachtdocument in het bezit van NR(J Handelsblad.

De grondstof werd

geleverdd door Solkatronic Chemicals in Morrisville (VS)."
Hett nieuws leidt tot grote koppen en veel o p w i n d i n g in de media, het bewijs lijkt
eindelijkk geleverd dat het vliegtuig een uiterst giftige lading aan boord had. Dat de
informatiee bij verschillende kamerleden al twee jaar bekend was (maar dat niemand
hadd gezien dat dimethyl methylfosfonaat voor de productie van zenuwgas kan wordenn gebruikt); dat drie grondstoffen nog niet hetzelfde is als een zenuwgas en dat
extraa gezondheidsrisico's niet aan de orde zijn, dat wordt in de marge wel gemeld,
maarr zonder afbreuk te doen aan de totale beeldvorming. In de eerste twee weken
naa de Sarin-onthulling publiceren
Handelsblad,Handelsblad,

Algemeen

Trouw,

de Volkskrant,

De Telegraaf,

NRC

Dagblad en Het Parool ruim honderd artikelen over de

Bijlmerr waarbij zich weer hetzelfde dynamiek herhaalt als bij de berichtgeving over
dee onderzoeken van de Stichting Visie. Alle media gaan door op het Sarin-nieuws:
err heerst verbijstering in de politiek ("Kamer geschokt over grondstof voor gifgas
bijj Bijlmerramp," Trouw,

1 oktober 1998); de Bijlmerbewoners voelen zich ge-

sterktt door het nieuws ("Bijlmer opgelucht door c o m m o t i e gif," Het Parool, 5 ok-
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toberr 1998); huisartsen in de Bijlmer zien relatie klachten en de Bijlmerramp {de
Volkskrant,Volkskrant, 2 oktober 1998); er zijn nog steeds veel mensen met klachten
mensenn ziek door Bijlmerramp," Trouw, 2 oktober 1998); de Israëliërs houden zich
bezigg met biologische wapens ("Biologisch instituut Israël 'geheimer' dan kernreactor,"" de Volkskrant,

2 oktober 1998); deskundigen betwisten de schadelijkheid

vann de Sarin grondstof, de politiek reageert daar weer op, enzovoorts. Bovendien
verschijnenn er weer tal van overzichten met onbeantwoorde vragen over de Bijlmer
enn wordt er alvast vooruitgekeken naar de enquête: wie zullen er allemaal verhoord
gaann worden? Trouwkoim

op 1 oktober in het kielzog van de Sarin onthulling ove-

rigenss met het nieuws dat de lading van de El Al-Boeing nucleair moet zijn geweest
("Ladingg

El Al-Boeing

nucleair.")

op

basis van onderzoek

van

monsters

Bijlmergrondd en stol uit hangar 8. Deze nog schokkender onthulling wordt door
166

de andere media echter niet overgenomen.
biett nieuws op tien oktober dat het A M C een bloedtest adviseert voor de mensen
mett klachten om te onderzoeken of er sprake is van auto-immuunziekte, maakt het
beeldd van een giftige, ziekmakende lading compleet. O p 14 oktober wordt de onderzoekscommissiee voor de parlementaire enquête geïnstalleerd, bestaande uit: T h .
Meijerr ( C D A ) , R. O u d k e r k (PvdA), M. van den Doel ( W D ) , T. Ocdayraj Singh
Varmaa (GroenL.inks) en M. Augusteijn ( D 6 6 ) . Half oktober komen de m a n n e n in
dee witte pakken weer in het nieuws, o m d a t Het Parool vin een procedure in het kaderr van de W e t Openbaarheid van Bestuur ( W O B ) het rapport van de rijksrecherchee in handen heeft gekregen. "Twee agenten zagen wel degelijk witte pakken"
{Het{Het Parool

17 oktober 1998). Invalshoek is dat de conclusies veel minder een-

duidigg zijn dan minister Sorgdrager aan de Tweede Kamer heeft gemeld. De meestee andere landelijke dagbladen nemen dit nieuws niet over.
O pp zes november maakt het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu ( R I V M ) op
basiss van onderzoek bekend dat het risico dat mensen kanker hebben opgelopen
doorr het inademen van verarmd u r a n i u m "verwaarloosbaar klein" is. O o k het risicoo op kanker door andere zware metalen die bij de crash zijn verspreid, is klein:
"Extraa risico van kanker na brand m i n i e m " (NRCHandelsblad,

6 november 1998).

Hett is opvallend dat dit onderzoek in ieder dagblad maar één artikel oplevert en
datt er geen vervolgnieuws uit voortkomt.
Inn de rest van november is de Bijlmer weer even uit het nieuws, in december zijn
err regelmatig berichten over de werkwijze van de enquêtecommissie die dan met
hett vooronderzoek bezig is. Net voor kerst signaleert

Trouw

("Puinverwerkers

ziek,"" 24 december 1998) een nieuwe groep Bijlmerslaehtoffers: "Bijna de helft van
dee dertig lopendeband-medewerkers, die puin van de getroffen flats moesten sorteren,, hebben problemen met h u n gezondheid." Andere kranten benadrukken juist
datt de mensen die betrokken waren bij de verwerking van afval zich blijkens een
medischh onderzoek geen zorgen hoeven maken over hun gezondheid: "Geen zorg
voorr afvalverwerkers" {Algemeen Dagblad, 24 december 1998).
DeDe Telegraaf \o\vj. een geheel eigen koers door zich srerk te focussen op de theorie
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datt genetisch gemanipuleerd mycoplasma de oorzaak is van alle gezondheidsklachten.. Hen benadering die doui de andcic media niet wordt gedeeld.

5.4.22 Gif doofpot frame
Err is sprake van mediahvpes in deze berichtgeving over de Bijlmerramp o m d a t de
mediaa telkens dezelfde dynamiek in werking zetten: hoewel de oorspronkelijke
aanleidingg op z'n minst discutabel is (qua reiten) of qua presentatie (een grondstof
iss niet hetzelfde als zenuwgas Sarin), creëren de media een nieuwsgolf door followupsups te maken over de gezondheidsklachten, het w a n t r o u w e n , de ontbrekende antwoorden,, de reacties van de politiek en de gevaren van chemische of biologische
wapens.. Telkens k o m e n er nieuwe flarden van informatie beschikbaar die door het
fragmentarischee karakter alleen maar meer vragen oproepen. Daarbij is weinig aandachtt voor uitspraken en feiten die in een andere richting wijzen, alles lijkt te moetenn passen in één centraal frame., namelijk dat van het ziekmakend gif in de
doofpot.. Dat frame luidt samengevat:
dee giftige lading van de Boeing (inclusief verarmd u r a n i u m ) is de belangrijkstee oorzaak van de vele gezondheidsklachten; de getroffenen zijn jarenlangg o m de tuin geleid, hun klachten werden niet serieus genomen; de
overheidd heeft allerlei informatie achtergehouden, dan wel geen pogingen
gedaann de waarheid over de lading te achterhalen; er is sprake van een reeks
vann doofpotten rond de vliegramp die heeft geleid tot een vertrouwensbreukk tussen Bijlmergetroffenen en de overheid.
Dee toepassing van dit frame blijkt niet alleen uit de nieuwskeuze, en het construerenn van een context, maar vooral ook uit het woordgebruik. 1 ypische termen zijn:
Bijlmerzieken,, Bijlmerslachtoffers, gif, straling, kankerverwekkend, lichamelijk onderzoek,, w a n t r o u w e n , argwaan, gebrek aan erkenning, ongerustheid, onzekerheid,
frustratie,, raadsels, raadselachtig, mysteries, geheimzinnig, onverklaarbaar, enzovoort.. De d o m i n a n t i e van het gif-in-de-doofpot-/raw<:' hangt samen met de freq u e n t i ee

waarmee

bepaalde

bronnen

(Stichting

Visie,

Bijlmerslachtoffers,

advocaten,, enzovoort) in dat nieuws voorkomen. Andere woordvoerders zien zich
vervolgenss gedwongen om te reageren in de termen van het frame, dat daardoor
weerr wordt versterkt. Daarnaast komt in de berichtgeving ook nog een ander framevoor,mevoor,

namelijk dat van de debunking,

dat stelt dat:

err nog veel onopgeloste vragen rond de ramp zijn en dat de overheid veel
tee verwijten valt, maar dat er geen reden is o m geruchten en onbevestigde
berichtenn te publiceren of voetstoots aan te nemen dat de gezondheidsklachtenn veroorzaakt zijn door giftige stoffen. De veronderstelde gezondheidsrisicoo 's zijn overdreven, dan wel wetenschappelijk slecht onderbouwd,
mediaa laten zich te snel op sleeptouw nemen door belangengroepen.

Geenn dynamiek bij ontkennende informatie
Ditt frame komt wel aan bod in commentaren, opiniestukken en achtergrondver-
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halen,, maar is in de minderheid en het ontbreekt vooral in de dagelijkse nieuwsstroom,, die meer gericht is op de activiteiten van de betrokken sociale actoren. Als
err reiten in liet nieuws komen die het centrale frame weerspreken, worden ze wel
gemeld,, maar blijk het bij eenmalige publicaties.
Hett RIYM-onderzoek dat het risico op kanker door verarmd uranium of andere
zwaree metalen verwaarloosbaar klein is, levert in ieder dagblad maar één, meestal
kortt artikel op, maar vervolgnieuws k o m t er verder niet uit voort. Met andere
woorden,, de gebruikelijke dynamiek die optreedt bij /wwcbevestigend

nieuws

blijkk hier achterwege. H e t gif in de doofpot frame domineert de berichtgeving en
daardoorr is er weinig aandacht voor uitspraken en feiten die in een andere richting
wijzen,, alles lijkt te moeren passen in dat frame dat daardoor natuurlijk weer wordt
versterkt.. Als er leiten in het nieuws komen die dat frame weerspreken, worden ze
188

wel gemeld, maar blijft het bij eenmalige publicaties, met andere woorden, de dvnamiekk zoals bij het /?7?wdievestigend nieuws blijft achterwege.
Hett fragmentarische karakter van de berichtenstroom over de Bijlmerramp zorgt
ervoorr dat verbanden vaker worden gesuggereerd dan feitelijk aangetoond. Het resultaatt is een complottheorie waarin alles op z.'n plaats valt en waarvoor de
Bijlmerenquêtee het definitieve bewijs zal moeten leveren. Ken voorbeeld uit Het
Parool: Parool:
"Inn de lading zou alles moeten samenvallen: de poging tot landen op
Schipholl in plaats van op het Ijsselmeer, de gezondheidsklachten van bewonerss en hulpverleners, de aanwezigheid van geheimzinnige veiligheidsm a n n e n .. Als de lading geheim moest blijven, dan moest de piloot er alles
aann doen zijn toestel terug te brengen naar Schiphol" {Het Parool 11 juni
1998). .

5.4.33 Berichtgeving over Bijlmerzieken
O o kk de berichtgeving over de Bijlmergetroffenen vindt in 1998 sterk plaats vanuit
hett centrale gif-in-de-doofpot-//v^;/f en is als gevolg daarvan eenzijdig en onkritisch.. Het zijn telkens dezelfde mensen die als woordvoerder optreden, maar de rest
blijftt tamelijk onzichtbaar en anoniem in de berichtgeving, / i j vormen de verpersoonlijkingg van de grotere groep waarover voortdurend wordt gegeneraliseerd; in
dee verhalen over deze mensen staan vaak verwijzingen naar de grotere groep, naar
collegaa s of andere buurtbewoners die ook allemaal vergelijkbare klachten hebben.
Krr is vaak sprake van 'veel slachtoffers' met een 'reeks van onverklaarde klachten.'
Dee klachten die in de verhalen van de slachtoffers aan bod komen zijn vrijwel identiek:: het gaat om de bekende verschijnselen als vermoeidheid, aanvallen van benauwdheid,, slapeloosheid, hoge bloeddruk, eczeem, haaruitvak nachtmerries, rode
vlekken,, jeuk, huiduitslag, vergeetachtigheid, long- en oogklachten, vaak verkouden,, pijn op de borst en in de botten, spierontstekingen, enzovoort. Ken voorbeeld
uitt A7\(ï Handelsblad'van
stoffen: :

5 oktober 1998 na de o m h u l l i n g over de Sarin-grond-
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"'Dee regering wist dus wel wat er in het toestel zat, zegt S. Tariq. Ze heeft
eenn hoofddoek om. maar spreekt met een Amsterdams accent. Haar zoon
heeftt bronchitis, haar man longontsteking, nierontsteking en zenuwontsteking.. En zij heeft last van haar rug. Allemaal als gevolg van de Bijlmerramp,
wantt ze woonden vijftien nieter van 'het gat.' Haar man staat naast haar:
'Wijj willen nu eens weten wat er precies aan boord was. D a n k u n n e n de
artsenn mij berer behandelen. Ik krijg nu aldoor andere medicijnen."'

Klachtenpatroonn gesuggereerd
Dee in de media telkens terugkerende o p s o m m i n g e n suggereren een samenhangend
klachtenpatroonn als gevolg van dezelfde ziekte. Wie weike klachten heeft blijft tamelijkk onduidelijk, wel k o m t altijd aan de orde dat de artsen meestal geen fysieke
oorzaakk kunnen vinden en daarom concluderen dat het dan wel psychisch zal zijn.
Ditt wordt als een afwijzing gezien, als het niet serieus nemen van de klachten.
Artsenn gaan te snel op de psychische toer, zo luidt de klacht telkens, waarom wordt
err niet meer lichamelijk onderzoek gedaan? D e conclusie van het A M C dat er geen
clusterss van klachten voorkomen wordt dan ook geïnterpreteerd als een weigering
omm de slachtoffers te onderzoeken en te behandelen. In feite zijn Bijlmerbewoners
mett ernstige klachten wel degelijk in behandeling, o.a. bij artsen van het AMC'.
D ee verslaggevers gebruiken doorgaans geen andere bronnen o m het verhaal van het
slachtofferr te controleren. Als er al specialisten of deskundigen in het verhaal voorkomen,, doen ze alleen in algemene zin uitspraken over stressgerelateerde klachten,
uitsprakenn die door de slachtoffers weer worden bekritiseerd als gebrek aan erkenning. .
H e tt gebrek aan erkenning door de overheid en de medische stand is de invalshoek,
niett de opvallende overeenkomsten met andere syndromen die dezelfde lijstjes met
algemenee klachten opleveren, zoals het Golfoorlogsvndroom. H e t gebrek aan erkenningg door de overheid of de reguliere geneeskunde is de voornaamste invalshoekk in de berichtgeving. Lit de verhalen over de Bijlmerzieken blijkt geen
kritischee journalistieke houding, eerder een sterke identificatie met het leed van de
ondervraagdenn en hun subjectieve beleving. Daarmee ondersteunt deze berichtgevingg telkens weer opnieuw het centrale gif-in-de-doofpot-/7W//<*.

5.4.44 Mediahypes tijdens de parlementaire enquête 1999
Bijj de start van de openbare verhoren op 27 januari 1999 door de parlementaire
enquêtecommissiee breekt een nieuwe fase in de berichtgeving aan. D e Bijlmer zal
vanaff dat m o m e n t maandenlang de voorpagina's en de openingen van radio- en televisiejournaalss en actualiteitenrubrieken beheersen. In februari
/rouw,/rouw,

de Volkskrant,

De Telegraaf, !\'RC Handelsblad,

1999 besteden

Algemeen Dagblad tin Het

ParoolParool AAA artikelen aan de Bijlmerenquête. De openbare verhoren zijn lire op televisiee te volgen en trekken vanaf het begin af aan veel kijkers. Door die openbare
verhoren,, de uitvoerige berichtgeving, de reacties van Bijlmerslacfuoffers, de com-
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inentarenn van deskundigen, de beschuldigingen richting politiek, de politieke reactiess en niet te vergeten de lekken vanuit de commissie gaat de enquête een geheel
nieuwee dvnamiek opleveren. Aanvankelijk overheersen woede en verbijstering,
maarr na het publiceren van het eindrapport op 22 april 1999 resteert voornamelijkk teleurstelling.
Dee media hebben in die maatschappelijke dynamiek een zeer belangrijke rol gespeeld,, niet alleen door de dagelijkse verhoren te verslaan, maar ook door het reconstruerenn van het grotere geheel waarin al die losse puzzelstukjes

mogelijk

zoudenn k u n n e n passen (Vasterman: 1999). Het belangrijkste probleem bij de verslaggevingg van de enquête was dat de 89 getuigen verklaringen aflegden (onder
ede)) waarvan o p dat m o m e n t (nog) niet duidelijk was of dat de definitieve feiten
overr dat onderdeel zouden zijn, of dat er nog andere (tegengestelde) verklaringen
2200

zouden volgen. O o k was natuurlijk nog helemaal niet duidelijk hoeveel waarde de
onderzoekscommissiee in haar eindrapport zou hechten aan bepaalde verklaringen.
D o o rr het ontbreken van duidelijk afgeronde feiten en zekerheden en door het ontbrekenn van overzicht stond de pers voor de moeilijke opgave om iedere dag zelf de
getuigenverklaringenn op h u n waarde te schatten en een plek te geven in het totaalbeeld.. De Tweede Kamerleden die de enquête uitvoerden, beschikten op basis van
hett uitgebreide vooronderzoek uiteraard over veel meer achtergrondinformatie dan
dee verslaggevers. Bovendien had de commissie door de volgorde van de verhoren,
dee vraagstellingen, de manier van ondervragen een grote invloed o p de inhoud en
dee toonzetting van de primaire informatiestroom rond de enquête. Dat maakte de
perss makkelijk te beïnvloeden, niet alleen d o o r de enquêtecommissie, maar vooral
ookk door de talloze V>\]\mcv-watchers die iedere dag fris van de lever commentaar
leverdenn op de verhoren. Deze omstandigheden leiden al snel in de tweede week
vann de enquête tot de grootste mediahype in de Bijlmergeschiedenis. Gezien de
voorgeschiedeniss is het niet verbazingwekkend dat het

gif-in-de-doofpot-/7vzra^

daarbijj centraal blijkt te staan.
Dee eerste week van de verhoren staat vooral in het teken van de verhalen van
slachtofferss en hulpverleners die zeggen ernstige gezondheidsklachten te hebben
sindss de ramp. D o o r zo p r o m i n e n t met hun getuigenverklaringen te openen, lijkt
dee commissie te erkennen dat de gezondheidsklachten inderdaad veroorzaakt zijn
doorr gif dat bij de ramp (of later in hangar 8) is vrijgekomen. De ondervraagde
huisartss A. M a k d o e m b a k s somt tijdens zijn verhoor een reeks ziektegevallen op:
"Dee psychische klachten noteer ik niet meer. Die groep patiënten is namelijkk heel klein geworden: die mensen functioneren weer. [...] Bij de fysieke
klachtenn die ik vanaf 1993 tot heden heb genoteerd, gaat het om een groep
vann 120 mensen: daarbij zijn er 50 met a u t o - i m m u u n z i e k t e , 50 met zwangerschapsproblemen,, kinderen met misvormingen, zeldzame chromosoomafwijkingen,, drie gevallen van wiegendood, waarvan één van de ouders
slachtofferr is van de Bijlmerramp. Er zijn daarna twee miskramen geweest.
Alss ik de groep a u t o - i m m u u n / i e k t e n verder onderverdeel, begin ik met sys-
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tematischee lupus erythematodes (SLE). Een jongen van 18 jaar is reeds
overleden." "
D ee commissie laat niet blijken deze verklaringen in twijfel te trekken, de media zettenn evenmin kritische vraagtekens. Erkenning is een woord dat frequent terugkeert
inn de berichtgeving die eerste week.

Dee schok van de Bijlmertape
D ee grote onthulling die enkele dagen later op woensdag drie februari volgt, lijkt
hett git-in-de-doofpot-scenario volledig te bevestigen. D a n blijkt namelijk tijdens
hett verhoor van S. Koopmans (chef Luchtverkeersleiding) dat hij in een kluis een
'vergeten 11 geluidsband heeft ontdekt, waarop te horen is dat de verkeersleiders op
dee rampavond bellen met een El Al-medewerker over de lading, die eerst de vrachtbrieff voorleest en vervolgens aan de luchtverkeersleider vraagt over de lading geen
mededelingenn te doen waarop deze dat toezegt: "Dat zullen ze niet van ons horen."
D 6 66 kamerlid Augusteijn leest langzaam het citaat van de El Al medewerker voor:
"Err zat een behoorlijke hoeveelheid explosieven aan boord, cartridges. Er
zatt gif aan boord. Er zaten gassen aan boord, niet gevaarlijk, brandbare gassen.. Brandbare vloeistoffen." Zij vervolgt: "El Al dringt er dan op aan, over
dezee uitspraken geen mededeling te doen. Een medewerker van de verkeersleidingg zegt dit toe: 'Dat zullen ze niet van ons horen.' W a t vind u van
diee houding?"
Uitt deze laatste vraag blijkt dat de commissie er o p dat m o m e n t vanuit gaat dat de
b a n d e nn inderdaad correcte informatie bevatten en dat het er nu vooral om gaat o m
eenn oordeel te vellen over het feit dat de verkeersleiders en de voorlichter afspreken
o mm bepaalde informatie 'onder de pet' te h o u d e n (vanaf dat m o m e n t een gevleugeldee uitdrukking in de berichtgeving). Bij het vaststellen van de conclusies van dit
verhoorr meldt de voorzitter:
"Tenslotte:: de verkeersleiding wist een halfuur na de ramp dat er zich in het
vliegtuigg gevaarlijke stoffen bevonden." K o o p m a n s : "Dat klopt ook, maar
daarr heeft zij verder formeel geen taak in."
H e tt nieuws van de Bijlmertape slaat vervolgens in als een bom; eindelijk de grote
doorbraakk in het Bijlmerdrama, dat is de teneur in de krachtige koppen op 3 en 4
februari. .
"Lading:: 'explosieven, munitie, gif" {NRC
"Zess jaar belazerd" {Algemeen Dagblad),

Handelsblad).

De begeleidende foto van een rij

hulpverlenerss op een grasveld heeft als onderschrift: " O n w e t e n d en onbeschermdd zoeken hulpverleners naar restanten van de verongelukte El Al-

Boeing." "
"Gevaarlijkee vracht Boeing verzwegen" {de

Volkskrant).

"Bijlmerramp:: de doofpot gaat open. Gevaarlijke lading verzwegen, hulpverlenerss onbeschermd, Justitie gelast onderzoek' ( Vrouw).
" H a r d ee waarheid schokt Bijlmer. W o e d e om doofpot El Al-gif' {De Tele-
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graaf).graaf). "Pas nu blijkt/' aldus De Telegraaf'm

een hoofdredactioneel co

mentaar,, 'dat de Israëlische vliegtuigmaatschappij El Al op de avond van de
Bijlmerrampp

Nederlandse

luchtvaartautoriteiten

heeft ingelicht dat er

brandbaree en giftige gassen, explosieven en munitie aan boord van het
vliegtuigg waren. De betrokken autoriteiten die door El Al om stilzwijgen
warenn gevraagd, hielden hun m o n d en waarschuwden niemand. Een schokkendee en verbijsterende affaire die gisteren terecht een golf van verontwaardigingg door het land deed gaan.'
Eenn dag later concludeert 7rouw.
"" lerwijl half Nederland gistermorgen nog bijkwam van de onthulling van
dee parlementaire enquêtecommissie dat doelbewust is verzwegen dat de
neergestortee El Al-Boeing gevaarlijke lading aan boord had, kwamen de betrokkenn bewindslieden al voor de camera s om verontwaardigd re melden
datt zij van niets hebben geweten. De verbijstering die de onthulling van de
parlementairee enquêtecommissie teweegbracht, werd daarmee bijna overtroefdd door de massale onwetendheid die de bestuurlijk verantwoordelijken
uitstraalden. .

Schandaal l
Hett 'onder de pet houden' zorgt voor een mokerslag die de daarop volgende berichtgevingg totaal gaat beheersen. De stroom van woedende reacties en beschuldigingenn leidt tot een breed uitgemeten collectieve verontwaardiging. Het eindeloos
herhalenn van het nieuws over de geluidsband versterkt het gevoel dat de waarheid
eindelijkk boven water komt en dat de enquête daarmee zijn bestaansrecht al na een
weekk heeft bewezen. D o o r het geheimhouden van de informatie over de lading, zo
iss de algemene indruk in de berichtgeving, zijn mensen op de rampplek o n n o d i g
inn gevaar gebracht en later misschien zelfs wel ziek geworden van de giftige gassen.
Alless lijkt daarmee op zijn plaats te vallen, de doofpot, de giftige stoffen en de
Bijlmer/leken. .
Dee verontwaardiging in de media is zo groot dat alle onzekerheden en twijfels wegvallenn en het schandaal nog eens extra zwaar wordt aangezet. Getuigen veranderen
all snel in verdachten, zoniet schuldigen. O p dat m o m e n t is de letterlijke tekst van
tapee nog niet eens beschikbaar, dat gebeurt pas een dag later, het gevolg is dat de
preciezee formuleringen en de context waarin deze op de avond van de ramp gedaan
zijn,, nog nier bekend zijn. Sommige berichten suggereren dat de banden jarenlang
opzettelijkk geheim gehouden zijn
Uitsprakenn in latere verhoren die week dat de El Al-medewerker de verkeerde lijst
heeftt voorgelezen, worden door de commissie en de media dan ook niet serieus gen o m e n .. Rampenonderzoekers f. Erhart en H. W'olleswinkel die spreken van een
misverstandd over de lijst worden en eerder als medeplichtigen dan als betrouwbare
getuigenn neergezet. / r o u w bijvoorbeeld begint het kleine artikel over het verhoor
vann Erhart als volgt:
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"Onderzoekerr f. Erharr was er cot gisteren van overtuigd dat er geen gevaarlijkee lading en munitie in het vrachtvliegtuig heeft gL/.cten. 'I let berust
ookk op een misverstand," verklaarde hij gisteren tegenover de parlementairee enquêtecommissie.
HetHet Parool meldt over Erhart:
"Dee EÏAI-medewerker moet het verkeerde d o c u m e n t voor zich hebben gehad,, fdosoteerde hij.'
Zowell in 1 rouw As in De I'e/e'graaf ontbreekt twee dagen later in het verslag over
Wolleswinkell zijn bevestiging van het voorlezen van de verkeerde lijst.
"Naarr verluidt is ook de positie van ramponderzoeker Wolleswinkel sinds
zijnn uiterst zwakke optreden gistermiddag bij de enquêtecommissie uiterst
wankel." "
Alduss De I 'elegraaf die 'vergeet' te melden dat Wolleswinkel onder ede heeft verklaardd dat de El Al medewerker de verkeerde lijst heeft voorgelezen.
Dee Bijlmertape leidt in de dagen daarna tot allerlei uitvoerige beschouwingen over
hett

indienen

Dagblad,Dagblad,

van

schadeclaims

5 februari

("Bijlmer-advocaten

platgebeld,"

Algemeen

1999); de mogelijkheden voor strafrechtelijke

vervolging

("Achterhoudenn informatie ernstige misdaad," de Volkskrant, 6 februari 1999), het
beschadigdee vertrouwen in de overheid ("Eindelijk erkenning," de Volkskrant 5 februarii 1999), en natuurlijk over de politieke gevolgen. "Kabinetscrisis reëel optienaa Bijlmerenquête," speculeert Algemeen Dagblad op zes februari. O o k is er veel
speculatiee over wie al dan niet op welk m o m e n t op de hoogte was van de explosievee lading.

("Wie wisten

Handelsblad,Handelsblad,

van de explosieve lading in

El Al-toestel"

NRC

5 februari 1999).

Veell aandacht is er ook voor de reacties van de Bijlmerslachtoffers:
"Bewonerss van de Bijlmer en hulpverleners hebben gisteren geschokt en
mett woede gereageerd op de onthulling dat de luchtverkeersleiding al een
halff uur na de ramp wist dat er gevaarlijke lading aan

boord

was.

fegelijkertijdd is er ook opluchting omdat de gezondheidsklachten die veel
bewonerss aan de lading wijten, nu waarschijnlijk eindelijk serieus zullen
wordenn genomen." Aldus Algemeen

Dagblad onder de kop:

'Misschien

wordenn we nu eindelijk serieus g e n o m e n " (4 februari 1999).
Inn De Telegraaf komen brandweermensen aan het woord die zeggen "diep gekrenkt"" te zijn: jarenlang hebben ze geprobeerd om een gezondheidsonderzoek van
dee grond te krijgen maar dat werd altijd afgewezen o m d a t er "geen gevaarlijke stoftenn werden vervoerd" (De Telegraaf 4 februari 1999).
Dee dagen na de Bijlmertape-onthulling komen ook veel Bijlmerzieken aan het
woord,, die het idee hebben dat ze eindelijk gelijk krijgen.
"Mevrouww H. Spreij, die onder meer last heeft van spierpijn, vermoeidheid
enn concentratieproblemen: 'Je werd altijd met scheve ogen aangekeken als
jee het er over had. N u heb ik al van mensen te horen gekregen dat we het
duss toch altijd bij het rechte eind hebben gehad.'
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Dagblad (4 februari 1999} vervolgt: "Hen van de bekendste

hulpverlenerss die na de ramp gezondheidsklachten kreeg, de vrijwillige
brandweermann

C. Boer, reageerde gisteren verbijsterd op het nieuws.

'Iemandd lieert het dus al die tijd geweten. Veel mensen beschouwden ons
alss idioten, maar nu is duidelijk dat het dus de waarheid i s . "
O pp vijf februari, twee dagen na de onthulling, brengt de Volkskrant uls eerste de letterlijkee tekst van de telefoongesprekken, waaruit blijkt dat sommige uitspraken in
eenn geheel andere context thuishoren dan eerder gesuggereerd en dat sommige /.innenn onvolledig zijn, o m d a t het geluid onverstaanbaar is. Belangrijk is de zin:
"Maarr KI Al bidt ons uiteraard om dat onder de pet te h o u d e n . W a n t dan
krijgg je natuurlijk daar ligt het aan." Het woordje 'dat' slaat op"gif en gassen.'' Waar in het gesprek meteen aan toe wordt gevoegd: "Maar ze zijn niet
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gevaarlijk en zijn ICAO-vervoerbare stoffen. Maar daar moeten we geen
ruchtbaarheidd aan geven.
Hett is evident dat de gesprekspartners dit willen doen om te v o o r k o m e n dat et allerleii speculaties komen over een relatie tussen de lading en het plaatsvinden van
dee ramp. Uit een ander deel van de band, gepubliceerd op 8 februari in Het Parool
blijktt dat sommige medewerkers op dat m o m e n t het idee hebben dat de Boeing is
geëxplodeerdd in plaats van neergestort. Bij een andere passage is uit de context glashelderr dat er niet wordt gesproken over het aantal 'vracht...', maar over het aantal
slachtoffers.. "Maar er worden geen uitspraken gedaan over (onverstaanbaar) het
aantall vracht..." In een interview met de Volkskrant op 5 maart 1999 zegt El Almedewerkerr H . Aaij dat hij in het geruchtmakende telefoongesprek niet sprak over
'vracht../,, maar over slachtoffers, hetgeen ook past in zijn verontrusting op de
avondd van de ramp over 'obscene' telefoontjes.
Inn de eerste dagen na de grote onthulling is er in de media nauwelijks ruimte voor
enigee twijfel of kritische tegengeluiden. Integendeel, de reactie van Kok en
Netelenboss om drie verkeersleiders en de voormalige directeur-generaal van de
Rijksluchtvaartdienst,, f. Weck, te schorsen is voor de media het definitieve bewijs
vann de doofpot. ("Kabinet bestraft verzwijgen lading {de Volkskrant,
1999).. "Kok laat koppen rollen {De Telegraaf 6 februari 1999).

6 februari

NRCHandelsblad

houdtt nog wel een slag om de arm in een nieuwsanalyse:
"Alss Wolleswinkel en Erhart gelijk hebben met h u n bewering dat de lading
geenn extra gevaren heeft opgeleverd voor de hulpverleners ter plaatste, verliestt ook de poging van enkele luchtvaartfunctionarissen om de kwestie in
dee doofpot te stoppen aan betekenis. Die werkten dan immers in het luchtledige:: een luchtbel laat zich moeilijk is de doofpot stoppen.
DeDe X'olkskrant is een van de eerste media die drie dagen na de Bijlmertape in een
achtergrondverhaall her begrip gevaarlijke stoffen, zoals gebruikelijk in de luchtvaart,, enigszins nuanceert: ook cosmetica en parfum vallen daar namelijk onder.
Dee gevaarlijke stoften deskundigen in dir artikel zijn verbaasd over zoveel o n k u n d e
enn massahvstene. En die lijkt er inderdaad te zijn en dan niet alleen in de politiek
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zoalss De Telegraaf op 9 februari meldt: "Politiek in paniek over Kamerenquête."
Volgenss Algemeen Dagblad'zijn

"veel mensen echt in paniek. Bijlmcradvocaten plat-

gebeld."" Naar later blijkt hebben zich na deze opzienbarende week honderden m e n senn met gezondheidsklachten gemeld.

Non-informatie e
D ee media zijn allemaal nog volledig in de ban van de giffen, gassen en explosieven
alss de Volkskrant een week later o p 10 februari 1999 na het bestuderen van de gevaarlijkee stoffenlijst van de vlucht New York-Amsterdam-Tel Aviv en de ladingsplattegrondd onthult dat de "Ramp-Boeing geen explosieven vervoerde."
" D ee El Al-medewerker heeft abusievelijk de gevaarlijke stoffenlijst,

de

N o t o cc over de hele vlucht d o o r g e n o m e n . "
Vreemdd genoeg blijft het in de andere media stil, deze belangrijke primeur wordt
niett overgenomen, er volgt geen bijstelling van de betekenis van de uitspraken op
dee beruchte geluidsband, de verontwaardiging en zelfs de paniek lijken alleen maar
verderr toe te nemen. D e Stichting Korrelatie krijgt honderden telefoontjes, terwijl
artsenn van het A M C zich zelfs persoonlijk bedreigd voelen en niet herkenbaar gefilmdd willen worden tijdens h u n persconferentie.
Z oo maakt Trouw (1 1 februari 1999) zich nog steeds druk over wie er van de geheimee lading geweten zou moeten hebben; "Politie kende gevaarlijke lading in
ramp-Boeing."" Maar deze informatie kwam niet door bij commissaris M . Weiten
enn de hulpverleners. In een van de laatste alinea's vermeldt de krant wel dat de
meestee vracht in Amsterdam werd uitgeladen, maar er wordt geen verband gelegd
mett het voorlezen van de verkeerde lijst door de El Al-medewerker. Het

Parool

daarentegenn opent op de dag van de Volkskrant onthulling met de kop: "Rol giftigee lading El Al-Boeing overschat." In het artikel stelt de directeur van het bedrijf
D G MM (Dangerous G o o d s M a n a g e m e n t ) dat het verbranden van de kerosine en de
Bijlmerflatss meer schadelijke effecten zal hebben opgeleverd dan de kleine hoeveelhedenn gevaarlijke stoffen.
"Dee leiding van Schiphol heeft al op de avond van de ramp met de El AlBoeingg in de Bijlmer in 1992 vastgesteld dat er geen explosieven en gevaarlijkee stoffen aan boord waren van het verongelukte toestel. De staf was
opp de hoogte van berichten van het tegendeel, maar kwam na een kort onderzoekk tot de conclusie dat het daarbij om een misverstand ging. Er is dus
nietss 'onder de pet' geschoven" {NRC Handelsblad,

12 februari 1999).

Pass na het verhoor op vrijdag 12 februari van b r a n d w e e r c o m m a n d a n t Ernst begint
hett besef door te dringen dat, zoals NRC Handelsblad

schrijft, het bericht over de

gevaarlijkee lading 'non-informatie was, maar Irouiu heeft een dag later voorlopig
alleenn 'twijfel' of het bericht over de gevaarlijke lading juist was. NRC

Handelsblad

opp 1 3 februari:
"Deedd de Bijlmerenquête Nederland vorige week nog op zijn grondvesten
schuddenn met de onthulling over pogingen van verkeersleiders om infor-

Mff niAHYPi:

mariee over de gevaarlijke lading onder de pet te h o u d e n , deze week bleef
daarr weinig van over. In het NOS journaal

erkende ook voorzitter Th,

Meijerr dat dit nieuws 'een lading heeh gekregen die achteraf misschien anderss had moeten worden gebracht.
AlgemeenAlgemeen Dagblad'zet

de kop 'Lading van Boeing niet gevaarlijk' voor de zeke

maarr tussen aanhalingstekens. De Telegraaf probeert de onwelgevallige boodschap
vann brandweerbaas Ernst nog enigszins te ontzenuwen door de toevoeging dat
"Commissieledenn na afloop van de verhoren lieten doorschemeren de verschillen
(mett de voorgesprekken - PV) in de verklaringen van de b r a n d w e e r c o m m a n d a n t
heell merkwaardig te vinden,

En Trouw ("Uranium onbekend ) vindt niet de

non-informatie'' van Krnst het belangrijkste, maar de uitspraak dat de leiding van
dee brandweer en de politie niet op de hoogte was van het verarmd uranium. In een
2266

nieuwsanalvse signaleert Trouw nu ook eindelijk twijfels over de tapes, maar wijst
err vervolgens wel op dat er geen bewijzen, geluidsbanden of logboeken zijn die het
verhaall van Krnst ondersteunen. O o k al groeit de twijfel over de vermeende gevaarlijkee lading, voor de meeste c o m m e n t a t o r e n is dat nog geen reden tot een
koerswijziging:: het feit dat de verkeersleiders informatie onder de pet hielden is inmiddelss het werkelijke schandaal, niet of het achterhouden ook daadwerkelijk extraa

risico's

heeft

opgeleverd

voor

de

hulpverleners.

Opvallend

is

dat

c o m m e n t a t o r e nn over het algemeen niet terug komen o p eerder ingenomen standp u n t e n ,, al waren die gebaseerd op bij nader inzien onjuiste onthullingen. Als uiteindelijkk El Ai-medewerker Aaij op 17 februari aan de beurt is bij de verhoren,
maaktt De Telegraaf hem onder de kop "Medewerker El Al geeft fouten toe," min
off meer verantwoordelijk voor de c o m m o t i e die is ontstaan.
"Dee giffen, explosieven en bevroren gassen [...] zijn uitgeladen in Amsterdam.
Ell AJ-medewerker gaf dit gisteren voor de enquêtecommissie toe. Hij had rot
zijnn spijt de verkeerde ladinglijst met gevaarlijke stoffen voorgelezen.
Desondankss blijft het onder de pet houden het werkelijke schandaal, niet de mogelijkee gezondheidsrisico s. Dit leidt tot een reeks van artikelen over de vraag of ministers,, topambtenaren of andere gezagsdragers al dan niet op de hoogte waren van
bepaaldee informatie, of ze die hadden moeten hebben en of ze er iets anders mee
haddenn moeten doen dan ze deden. D e media blijven de enquête wekenlang verslaann vanuit de optiek dat er nog steeds een groot (gezondheids-) schandaal m de
maakk is. Het is duidelijk dat ook de enquêtecommissie mede verantwoordelijk is
voorr deze beeldvorming door telkens hierop door te vragen, alsof er nog steeds
sprakee was van een giftige lading. Dat blijkt vooral tijdens de verhoren in de week
vann de gezondheid begin maart. De verslaggevers lijken zich - gesteund door de
commissiee — te willen vastklampen aan de iedere aanwijzing dat de lading, het verarmdd uranium of dan maar de hele kerosinebrand de gezondheidsklachten moeten
hebbenn veroorzaakt. Vanuit dat perspectief wordt selectief geciteerd uit de verhoren.. Geruststellende, relativerende informatie wordt genegeerd, gebagatelliseerd of
ontkrachtt door verontrustende koppen, zoals in De Telegraaf op 5 maart: "Veel
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meerr zieken door Bijlmerramp." O o k al hebben alle onderzoekers in deze week uitgeslotenn dat het verarmd uranium extra gezondheidsrisico's hoeft veRUM zaakt, is
datt niet het beeld dat uit de berichtgeving naar voren komt. " U r a n i u m oorzaak
Bijlmerklachten,"" meldt De Telegraaf op basis van een uitspraak tijdens een verhoorr dat auto-immuunziekte veroorzaakt "kan worden door toxische stoffen." De
o n t d e k k i n gg dat bij twaalf mensen zeer zeldzame auto-immuunziekten zijn vastgesteldd (bij vier zeker en bij acht vrijwel zeker) geldt voor tie media als een hard be
wijss voor de relatie tussen de ramp en de gezondheidsklachten.
"Steedss meer ziektegevallen." Schrijft Trouw op 6 maart 1999: "Er zijn wel
degelijkk vermoedens dat o m w o n e n d e n en hulpverleners ziek zijn geworden
doorr de Bijlmerramp, maar harde bewijzen heeft de enquêtecommissie nog
niett k u n n e n vinden."
TrouwTrouw wijst erop dat de auto-immuunziekten en het vermoeidheidssvndroom bij
zestigg Schiphol-medewerkers veroorzaakt kan zijn door giftige stoffen en het verarmdd u r a n i u m . NR(.'

Handelsblad

(6 maart

1999) kiest eerder voor scepsis:

"Bijlmersyndroomm nog niet bewezen." Kr zijn wel giftige stoffen vrijgekomen maar
hett staat in het geheel nog niet vast dat die de oorzaak vormen van de gezondheidsklachten. .
Bijj het verhoor van minister Borst komen er nog twee gevallen van a u t o - i m m u u n ziektee bij en dan lijkt het bewijs toch wel geleverd. De Volkskrant op 13 maart:
"Relatiee Bijlmerramp en ziektes vrijwel zeker. Minister meldt voor enquêtecommissiee twee nieuwe gevallen van zeldzame aandoening."
D a tt "opvallend hoge" aantal gevallen van a u t o - i m m u u n z i e k t e is op dat m o m e n t
nogg het enige concrete aanknopingspunt voor het gezondheidsschandaal. In de berichtgevingg over de verschillende onderzoeken naar de gezondheidsrisico's rond de
brandd valt o p dat minimale interpretatie- en meningsverschillen breed worden uitgemetenn ("Onzekerheid over gevaar van brand," NRC Handelsblad,

5 maart 1999),

tenn koste van de aandacht voor de conclusies waarover wetenschappelijke consensuss bestaat, namelijk dat de brand, noch het uranium extra gezondheidsrisico's
heeftt opgeleverd (zie: Gezondheidsraad, 2001). Z o vermoedt een van de verhoorde
onderzoekerss dat zich in de smeulfase dioxines hebben gevormd en zou het beter
zijnn geweest als de brandweer met perslucht had gewerkt. Volgens 'Trouw beschouwt
dezee onderzoeker dioxine als het "grootste risico voor de betrokkenen van de
Bijlmerramp,'' terwijl hij in werkelijkheid stelt dat iedereen dagelijks dioxines opneemtt en dat niet uit de literatuur is op te maken "of eenmalige piekdoseringen inderdaadd rot klachten kunnen leiden.
D ee verhoren waarin posttraumatische stress-stoornissen of de resultaten van het
A M GG gezondheidsonderzoek aan bod komen, krijgen in de media nauwelijks aandacht.. Daardoo r blijft verwarring bestaan over "de weigering van het A M G om een
gerichtt lichamelijk onderzoek uit te voeren," zoals de standaardformulering luidt.
H e tt A M G is inderdaad tegen een ongericht grootschalig lichamelijk onderzoek,
maarr iedereen met klachten is onderzocht en w o r d t of werd behandeld. Wanneer
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halff april na afloop van de enquête, maar nog voor het verschijnen van het eindrapportt de derde tussenrapportage van het A M C - o n d e r z o e k bekend wordt gemaakt,, reageren de media buitengewoon gereserveerd. Volgens het A M C er is geen
sprakee van een Bijlmersyndroom, terwijl ook het vermeend hoge aantal auto-imm u u n a a n d o e n i n g e nn sterk wordt gerelativeerd. Volgens de onderzoekers valt er
geenn statistisch verband aan te tonen tussen de r a m p en de gesignaleerde gevallen
vann auto-immuunziekten. Gebrek aan openheid, traagheid en onderschatting bij
lokalee en landelijke overheden hebben tot meer angst en meer psychische klachten
bijj de betrokkenen geleid.
Behalvee een grote nadruk op het gif-in-de-doofpot-yram^ valt in de berichtgeving
tijdenss de enquête ook op dat de verschillende media h u n eigen koers varen, waarbijj onthullingen van de concurrentie worden genegeerd. Bovendien trekken som288

mige dagbladen gezamenlijk op met belanghebbende bronnen.
Eenn voorbeeld daarvan is de nauwe samenwerking tussen De Telegraaf en de als
privé-onderzoekerr aangeduide L. Bertholet, die telkens met onthullingen k o m t
rondd het genetisch gemodificeerd mycoplasma, de mannen in witte pakken en natuurlijkk de (nog steeds) explosieve, giftige lading. Begin februari bij het begin van
dee e n q u ê t e

zijn

drie slachtoffers,

vergezeld

van

een vertrouwensarts

Bijlmerspeurderr Louis Bertholet, op kosten van De Telegraafnaar
vlogenn om

hun

bloed te laten testen door de omstreden

en

Los Angeles geprofessor

Garth

Nicholson. .
O pp 13 februari kan De Telegraaf

melden:

"Bloedafwijktngg door EL Al-ramp. Golfsyndroombacterie K L M - m a n bewezen."" De Bijlmerzieken zoals KLM-medewerker van O s zijn het slachtofferr van vergiftiging door deze "gemene onzichtbare bacterie", hetgeen
volgenss deze krant bewijst "dat het rampvliegtuig gevaarlijke chemicaliën
voorr chemische en biologische oorlogsvoering aan boord had."
DeDe TelegraafConstateert

generaliserend dat de klachten van deze drie slachtoffers

overeenkomenn met die van
"honderdduizendenn veteranen uit de Golfoorlog" en "enkele h o n d e r d e n
slachtofferss en voormalig hulpverleners van de Bijlmerramp."
D ee mycoplasmatheorie wordt niet serieus g e n o m e n , door de commissie, noch door
dee andere media. Hetzelfde lot zijn andere door Bertholet geïnspireerde onthullingenn van De Telegraafbeschoren,

zoals bijvoorbeeld dat de mannen in witte pakken

lidd zouden zijn van een speciale defensie-eenheid en dat verschillende militairen inmiddelss ernstig ziek zouden zijn. O p 6 maart, dus vier weken na de Bijlmertape,
besteedtt De Telegraafweer

een hele pagina aan Bertholet die stelt dat de

"Ramp-Boeingg vol verborgen gevaren zat. Aan boord was onder andere
kwik,, kankerverwekkende verf, fluor-waterstof, explosieven en helium...."
Zelfss de verf op het vliegtuig is volgens De Telegraaf: "zeer gevaarlijk" en
"kankerverwekkend." "
Eenn andere krant met discutabele onthullingen die niet door andere media worden
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overgenomen,, is Trouw. Volgens deze krant zou de Boeing een nucleaire lading
hebbenn vervoerd en is in de hangai 8 up Schiphol CCMUIU-137 aaiigcüuffcn, dal
"gevaarlijkk is bij huidcontact en inademing en na jaren huid- en eierstokkanker kan
veroorzaken."" Een dag later meldt Trouw dat het Cesium een overblijfsel is van de
kernrampp in Tsjernobil in 1986 en dat er geen sprake is van risico's.

Beladenn vlucht
Dee presentatie van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie op 23
aprill is uiteraard zeer groot nieuws, want daarin staat dat de opeenvolgende kabinettenn de Tweede Kamer "onduidelijk, onvolledig, ontijdig of onjuist" hebben
geïnformeerdd over de Bijlmerramp. In de media is waardering voor het boven waterr tillen van de ladingdocumentatie en het ontzenuwen van tal van geruchten en
complottheorieën,, maar daar staat tegenover dat nog vele vragen onopgelost blijven.. De berichtgeving concentreert zich vervolgens meteen op de vraag of er in de
politiekk koppen gaan rollen. Wat de gezondheidsklachten betreft komt Een beladenden vlucht niet tot heldere conclusies. Het rapport stelt dat er:
"eenn directe relatie tussen gezondheidsklachten en de ramp in de Bijlmermeerr bestaat" en dat "traagheid en onderschatting bij lokale en landelijke
overhedenn in combinatie met te weinig uitgaan van klachten en teveel van
mogelijkee oorzaken, heeft uiteindelijk de gezondheidsklachten in aantal en
aardd heeft doen toenemen."
Maarr om welke klachten het bij deze algemene conclusies precies gaat — stressgerelateerdd of veroorzaakt door gif? - is niet duidelijk.
Dee commissie concludeert wel dat voor
"grotee groepen geen chronische gezondheidsklachten voortgekomen zijn uit
dee vrijgekomen schadelijke stoffen" en dat er "een directe relatie (bestaat)
tussenn psychische klachten, waaronder PTSS, en de Bijlmerramp," maar zij
sluitt niet uit dat (enkele) "individuen chronische gezondheidsklachten hebbenn opgelopen door bijvoorbeeld het inademen van uraniumoxide."
Dee enquêtecommissie lijkt vast te houden aan onderscheid tussen klachten die het
gevolgg zijn van psychische problemen en klachten die niet tussen de oren zitten,
maarr die het directe gevolg zijn van blootstelling aan toxic agents. Maar welke
Bijlmerziekenn in welke categorieën thuishoren, dat blijft volstrekt onduidelijk. Als
individuenn wel een uraniumbesmetting kunnen hebben opgelopen, betekent dat
dann dat de overige groep met dezelfde klachten — zoals de hele hangar 8-groep — in
dee categorie psychisch thuishoort? Daar doet de commissie geen uitspraken over,
terwijll er aanwijzingen zijn dat zich bij deze medewerkers waarschijnlijk een geval
vann mass psychogenic illness heeft voorgedaan. De commissie verwerpt de theorie
overr genetisch gemanipuleerd mycoplasma als verklaring voor gezondheidsklachtenn van Bijlmerslachtoffers, maar is wel van mening:
"datt bij een medisch advies over gezondheidsklachten van Bijlmerbewoners
enn hulpverleners aandacht moet worden besteed aan mycoplasma in relatie

229

MFDIAHVI'h h

torr een storing in het afweersysteem."
Dee Bijlmerzieken zelf worden na de publicatie van het rapport heen en weer geslingerdd tussen een gevoel van erkenning (het rapport spreekt van een verband tussen
dee ramp en gezondheidsklachten, et komt een grootschalig gezondheidsonderzoek)
enn van teleurstelling (een groot deel van de klachten lijkt nu toch psychisch, de mycoplasmatheoriee is afgeserveerd.) Het Parool'{23 april 1999) registreert de reacties in
dee Bijlmer:
"Inn D e Bonte Kraai volgt Boer, vastgelegd door vele cameraploegen, de verklaringg van commissievoorzitter Meijer als was het een interland. Hij klapt,
joeltt en balt de rechtervuist als Meijer spreekt van een directe relatie tussen
gezondheidsklachtenn en de ramp. Naast hem zit Van Os, onverstoorbaar,
dee handen gevouwen, het gezicht in de plooi."
2 3 00

Het is niet verbazingwekkend dat de berichtgeving over de gezondheidsklachten en
dee ramp even vaag is als het eindrapport. Er is voortdurende sprake van de gezondheidsklachtenn en de Bijlmerzieken zonder een duidelijk onderscheid tussen
PP ISS-gerelatcerde klachten en somatische aandoeningen mogelijk als gevolg van
gil.. O o k is in de berichtgeving niet duidelijk welke klachten in aard en omvang
ernstigerr zijn geworden in de loop der jaren. De berichtgeving suggereert dat mensenn jarenlang op medische behandeling van hun ziekte hebben m o e t e n wachten,
terwijll er bij nader inzien voornamelijk sprake is van psychische klachten. De relatiee tussen de ramp en a u t o - i m m u u n z i e k t e wordt bovendien als een vaststaand feit
gemeld,, terwijl de commissie dat ' n i e t uitsluit," en AMC-specialisten de relatie afwijzen.. Z o blijft het gif-in-doofpot-/?v/wf nog steeds doorwerken in de berichtgeving,, ook al heeft het eindrapport definitief afgerekend met tal van speculaties over
verarmdd uranium, m a n n e n in witte pakken en p l u t o n i u m .

5.55 Ziek van het nieuws?
Dezee eenzijdige, door medianvpes beheerste berichtgeving lijkt van invloed te zijn
opp het aantal mensen dat zich telkens aanmeldt voor een gezondheidsonderzoek.
Inn juni 1998 (na de eerste hype over de uramumsporen) is het m e l d p u n t van het
A M CC van start gegaan, waarbij zich meteen 61 1 mensen aanmelden. In de maand
julii stijgt dat aantal tot 839 om in oktober na de o p w i n d i n g over de Sarin grondstoffenn uit te komen op 1072 mensen. Golven van nieuws blijken telkens duidelijkk

samen

te

hangen

met

nieuwe

golven

Bijlmerzieken.

De

intensieve

berichtgevingg gaat telkens vóóraf aan de toenamen van het aantal mensen dat
klachtenn meldt. Normaal gesproken zou men het omgekeerde verwachten, namelijkk dat er eerst meer ziekmeldingen komen en dat dan pas de aandacht van de mediaa toeneemt. Dat de instelling van een telefonisch

meldpunt

leidt tot een

toestroomm van mensen met klachten is vanzelfsprekend, zeker o m d a t het A M C op
allerleii manieren mensen heeft opgeroepen om deel te nemen. M i n d e r voor de
handd liggend is dat er in de maanden daarna telkens nieuwe groepen Bijlmerzieken
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bijkomen,, die zich daarvoor nog nooit hebben gemeld. Dat zijn sterke aanwijzingenn voor de vcrondei stelling dat de golven van verontrustend nieuws, bi|voorbeeld
overr Sarin-grondstoffen, mensen op het idee brengen om zich te melden. Soms
verwijzenn zij daarbij direct naar die berichtgeving, zoals deze bellers in oktober
1998: :
"Nuu ik gelezen heb dat er troep in het vliegtuig zat, wil ik me nog aanmeldenn voor het AMC-onderzock, omdat ik sinds de lamp altijd heel moe ben
geweestt en ik nu snap waarom."
"Ikk wil me nog aanmelden voor het onderzoek. Ik had het er gisteren nog
mett mijn vrouw over: heb me eigenlijk nooit meer goed gevoeld, nadat ik
naarr de ramp was gaan kijken."
Hett patroon van nieuwsgolven en telkens nieuwe groepen die zich als
Bijlmerziekenn gaan melden zal zich tijdens de parlementaire enquête nog enkele
malenn voordoen.

5.5.11 Media en meldingen
Inn de dagen na de onthulling van de Bijlmertape komen bij het AMC honderden
telefoontjess binnen van bezorgde, angstige mensen.
"Onderr hen zijn veel mensen met een ernstige ziekte, die nooit een relatie
mett de ramp zagen, maar zich aanmelden onder het motto 'je weet maar
nooit"" (IJzermans en Van der Zee, 1999: 158).
Hett AMC besluit in februari tot het instellen van een speciaal call center waar tn
totaall een kleine duizend mensen naar toe zal bellen. Bij de Stichting Korrelatie die
opp verzoek van de Enquêtecommissie telefoonlijnen open heeft in februari tot en
mett begin maart, komen in die vijf weken in totaal 692 telefoontjes binnen. Maar
hett meest in het oog springend is misschien wel de verdriedubbeling van het aantall mensen met klachten bij de start van het Medisch Onderzoek Vliegramp
Bijlmermeerr direct na de parlementaire enquête in maart 1999. Uiteindelijk, voorjaarr 1999 zal de teller op 6.430 mensen blijven steken (zie grafiek 5-2). In grafiek
5-33 zijn deze toenamen geprojecteerd op de golven in de berichtgeving.
Uitt grafiek 5-3 blijkt dat in de tijd gezien de mediahypes telkens voorafgaan aan
dee toenamen van het aantal mensen dat claimt te kampen met gezondheidsklachtenn als gevolg van de ramp. Bovendien bestaan er duidelijk inhoudelijk overeenkomstenn tussen de berichtgeving en de manier waarop mensen hun klachten
toeschrijvenn aan de ramp zoals blijkt uit citaten" als:
"Vreselijkk wat ik nu gehoord heb. Ik ben destijds op de rampplek wezen kijkenn en heb nu kanker. Ik denk dat ik nu wel weet waar ik dat heb opgelopen,, denkt u ook nietr Je weet het nooit."
"Heeftt u gisteren de krant gelezen? Mijn dochter heeft sinds de ramp last
vann haaruitval. Ik had haar altijd gesust, maar nu weet ik wel beter."
"Mijnn dokter heeft mij twee maanden geleden verteld dat ik een auto-immuunziektcc heb. Ik werkte in de buurt van de rampplaats en zag gisteren
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Grafiekk 5-2 Meldingen gezondheidsklachten mei 1998 tot en met april 1999
Aantall aanmeldingen (cumulatief) van mensen met gezondheidsklachten tussen mei 1998 en april 1999
opp de tv dat er nog meer mensen zon ziekte hebben.
Hett feit dat deze mensen zich nooit eerder hebben gemeld, bijvoorbeeld voor het
eerstee AMC-onderzoek in 1998, is een sterke aanwijzing voor een media-effect.
Blijkbaarr zijn zij pas na de mediahype over de giftige lading in de eerste week van
februarii op het idee gekomen om een verband te leggen tussen de ramp en hun gezondheidsklachten.. In de berichtgeving overheerst dan het beeld dat er eindelijk
eenn grote doorbraak is bereikt rond de 'onder pet gehouden' lading en de gezondheidsklachten. .

5.5.22 Berichtgeving voedt onrust
Uitt tussenrapportages van het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer
(MOVB)) voorjaar 2002 blijkt dat circa een kwart (1.100) van de 4.800 deelnemers
iss geadviseerd om zich via de huisarts door te laten verwijzen naar de speciale nazorgg van het Advies- en Behandelcentrum Nazorg Vliegramp Bijlmermeer.
Daarmeee komr het MOVB na alle inspanningen weer uit bij oorspronkelijke aantall van het AMC-onderzoek van juli 1998. Bij driekwart van de onderzochte groep
iss geen enkele aanwijzingen gevonden voor klachten als gevolg van de ramp. Dat
iss een belangrijke aanwijzing voor de hypothese dat duizenden mensen door de berichtgevingg op het idee gebracht zijn om hun (bestaande) ziekte of (vage) gezond-
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Grafiekk 5-3 Berichtgeving Bijlmer en meldingen gezondheidsklachten
Aantall artikelen per maand 1998 en 1999 (De Telegraaf, Trouw, NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, de
VolkskrantVolkskrant en Het Parool] en het aantal aanmeldingen (cumulatief) van mensen met gezondheidsklachten
heidsklachtenn in verband te brengen met de ramp, en dan vooral met de vermeendee giftige stoffen. Vermoedelijk heeft de berichtgeving ook bijgedragen aan het verergerenn van de PTSS-gerelateerde klachten bij bewoners en hulpverleners die vanaf
hett begin betrokken zijn geweest bij de Bijlmeraffaire. De MOVB-onderzoekers
signalerenn in h u n rapportage van 2 0 0 3 een wisselwerking tussen de speculatieve
berichtgeving,, de h o u d i n g van de overheid en de reacties van de Bijlmerzieken:
"Volgenss deskundigen was het niet denkbaar dat er bij de ramp chemische
off andere invloeden zouden zijn geweest die voor een zo breed scala van
klachtenn verantwoordelijk konden zijn. Velen in de overheid en de medischee zorg waren er dan ook oprecht van overtuigd dat het wel meeviel; de
mensenn met klachten, waar die dan ook vandaan kwamen, konden bovendienn terecht bij de reguliere zorg. T o c h verdwenen de klachten en de bezorgdheidd niet. Daarbij kwam dat er regelmatig berichten verschenen over
allerleii veronderstelde chemische of biologische oorzaken en verklaringen.
Dezee berichten werden, in veel gevallen zonder deugdelijk onderzoek naar
waarheidsgehalte,, breed uitgemeten in kranten en op televisie. D e vaak speculatievee inhoud van dergelijke berichten versterkte bij de overheid en de
gezondheidszorgg het idee dat die gezondheidsklachten weinig serieus genomenn hoefden te worden." [...] " D e onrust onder de hulpverleners bleef ech-
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terr bestaan. Deze zorgen werden aangewakkerd doordat in de media regelmatigg en soms tegenstrijdig bericht werd over de mogelijke lading van het
verongeluktee vrachtvliegtuig. Allerlei hypotheses over schadelijke invloeden
alss uranium, plutonium, Mycoplasma bacteriën, gifgassen en grondstoffen
werdenn breed gepubliceerd en bediscussieerd.
Dee beeldvorming tijdens de parlementaire enquête kwam uiteraard niet uitsluitend
voorr rekening van de media. De enquêtecommissie had voor een groot deel de regiee zelf in handen; zij bepaalde de volgorde van de verhoren, de vraagstellingen en
dee toonzetting rond bijvoorbeeld de Bijlmertapes. Door het uitgebreide vooronderzoekk had de commissie een grote voorsprong op de media die voor de moeilijkee opgave stonden om allerlei uitspraken tijdens de verhoren op waarde te schatten
enn in een breder kader te plaatsen. Aan de andere kant konden de media de verleiMM

ding niet weerstaan om allerlei zeer voorlopige brokjes informatie onmiddellijk in
hett centrale gif-in-de-doofpot-/?Y/wf te passen en daar meteen conclusies aan te verbinden.. Met als gevolg een grote mediahype vol verontwaardiging over de
Bijlmertape,, die een zakelijke verslaggeving van de enquête daarna vrijwel o n m o gelijkk maakte. In dat opzicht sluit de berichtgeving tijdens de enquête naadloos aan
bijj de hvpes in 1998 over het verarmd u r a n i u m en de Sarin-grondstoffen. O o k ten
aanzienn van de gezondheidsklachten v o r m t de periode van de enquête een voortzettingg van de ontwikkelingen in 1998. N a iedere mediahype melden zich telkens
weerr nieuwe groepen mensen die hun gezondheidsklachten in verband brengen
mett de Bijlmerramp. In hun verhalen komen talrijke verwijzingen voor naar de berichtgevingg over de mogelijke giftige stoffen. Ruim tien jaar na de ramp is er nog
steedss onrust in de Bijlmer, er heerst nog steeds een gevoel van miskenning en er
zijnn nog steeds allerlei geruchten. Rond de herdenking op 4 oktober 2 0 0 2 duiken
diee verhalen over mysterieuze ziektegevallen, m a n n e n in de witte pakken en geheimee diensten ook weer op in de pers.

5.5.33 Conclusies
Inn dit hoofdstuk hebben de samenhang onderzocht tussen de berichtgeving over de
Bijlmerrampp en het attributieproces waarbij mensen hun (endemische) gezondheidsklachtenn gaan toeschrijven aan een oorzaak, namelijk de blootstelling aan giftigee stoffen. W e hebben geconcludeerd dat zich in 1998 en 1999 verschillende
mediahvpess hebben voorgedaan die zich telkens ontwikkelden vanuit een centraal

frame,frame, namelijk dat van het ziekmakend gif in de doofpot. 1 elkens deed zich da
bijj dezelfde dvnamiek voor: zodra nieuwe brokjes informatie (hoe discutabel ook)
hett frame leken te bevestigen, creëerden de media een nieuwsgolf over de gezondheidsklachten,, het wantrouwen en de ontbrekend e antwoorden. Informatie die in
strijdd is met het frame wordt wel gemeld (vaak summier), maar leidt niet tot en vergelijkbaree dvnamiek. De grootste mediahvpe doet zich voor als de geluidsband
wordtt onthuld die suggereert dat de Boeing een gevaarlijke, explosieve lading aan
boordd had en dat deze informatie 'onder de pet werd' gehouden.
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Inn de loop der jaren groeit het aantal Bijlmerzieken, mensen die ervan overtuigd
zijnn dat ze ziek zijn geworden van de ramp. Het gaat niet alleen o m hulpverleners,
bewonerss en omstanders maar later ook om medewerkers uit hangar 8 waar brokstukkenn tijdelijk lagen opgeslagen. H u n aantal neemt toe van enkele honderden tot
medioo 1999 ruim zesduizend mensen. Uit twee gezondheidsonderzoeken (1999 en
2002)) blijkt dat de gezondheidsklachten zeer uiteenlopend zijn en dat slechts in
uitzonderingsgevallenn is sprake van een identificeerbare aandoening, waarbij een
causalee relatie met de ramp niet kan worden aangetoond. O o k uit het epidemiologischh onderzoek onder hulpverleners, politieagenten, brandweerlieden en hangar
8-medewerkerss komen geen aanwijzingen dat de klachten een gevolg zouden kunnenn zijn van blootstelling aan giftige stoffen. D e langdurige stress en onzekerheid
overr die giftige stoffen kunnen volgens de onderzoekers lichamelijke klachten opleveren.. D e media lijken in dar proces een belangrijke rol te spelen. Telkens na intensievee mediahypes vanuit het gif-in-de-doofpot-/ra?wf

melden

zich

nieuwe

groepenn die claimen ziek te zijn geworden van de r a m p of het werken in de
Hangar.. Bovendien verwijzen ze in hun verhalen expliciet naar de berichtgeving.
Zee herkennen kJachten van andere Bijlmerslachtoffers en leggen een link naar h u n
eigenn problemen. D a t geldt niet alleen voor mensen met vrij algemene klachten,
maarr ook voor mensen met ernstige aandoeningen die de r a m p als oorzaak gaan
zien.. Waarschijnlijk is er sprake geweest van een wisselwerking tussen media, overheidd en Bijlmerbetrokkenen. Deskundigen bij de overheid waren ervan overtuigd
datt er geen verband kon bestaan tussen de klachten en de ramp, bovendien kondenn de mensen met h u n klachten terecht bij de reguliere zorg. Het gevoel niet erkendd te worden als slachtoffer werd vervolgens aangewakkerd door een nogal
eenzijdigee berichtgeving waarin verschillende mediahypes waarin de relatie tussen
hett gif en de klachten voor waar werd aangenomen. O p die manier hebben de mediaa een rol gespeeld in het attributieproces waarin uiteenlopende klachten worden
geclusterdd en gelabeld tot een nieuw functioneel somatisch syndroom. In de lange
nasleepp van de Bijlmerramp hebben de media zo telkens gezorgd voor nieuwe impulsenn in her amplificatieproces waarin relatief kleine gezondheidsrisico's enorm
wordenn uitvergroot.
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66 Mediahypes en professionele
standaarden n
Inleiding g
Inn dit laatste hoofdstuk blikken we ecibl terug op onze theoretische uitgangspuntenn en de resultaten van de verschillende deelonderzoeken naar de berichtgeving
overr zinloos geweld, seksueel misbruik en risico-amplificatie. Vervolgens gaan we
inn op de vraag of mediahypes al dan niet afbreuk doen aan de professionele standaardenn die de journalistiek nastreeft. Kunnen de media tijdens een mediahype
nogg wel kritisch, onafhankelijk en pluriform berichten over relevante onderwerpen??
Uitgangspuntt voor dit onderzoek was de discussie over het verschijnsel mediahypes;; bij dergelijke nieuwsgolven lijken de media volledig in de ban te raken van een
gebeurtenis,, een conflict of een schandaal. Die massale media-aandacht roept soms
weerr allerlei maatschappelijke reacties op die ook weer nieuws worden, waardoor
dee nieuwsgolf telkens nieuwe impulsen krijgt. Dan ontstaat er een zichzelf versterkendd effect waardoor de nieuwsstroom steeds verder aanzwelt. Daardoor neemt de
kanss toe dat de media een grote invloed gaan uitoefenen op de manier waarop een
probleem,, een conflict of een crisis zich zal ontwikkelen. Soms is de crisis zelfs een
directt gevolg van de mediahype. In plaats van verslaggevers langs de zijlijn blijken
dee media zich bij hypes steeds vaker te ontwikkelen tot medespelers in het veld die
invloedd hebben op de maatschappelijke ontwikkelingen die ze pretenderen te verslaan. .
Vanaff midden jaren negentig in de vorige eeuw hebben deze mediahypes dan ook
veell discussies opgeleverd over de kwaliteit van de berichtgeving en de maatschappelijkee verantwoordelijkheid van de media. Laten de media zich niet teveel meeslepenn door de hype van de dag met halve waarheden en snelle oordelen? Leiden
mediahypess tot een hijgerig soort berichtgeving waarin overdrijving onvermijdelijk
is?? Zorgt al die media aandacht niet voor een enorme uitvergroting van relatief onbelangrijkee kwesties? Voor een overschatting van mogelijke gevaren en risico's? Is
dee berichtgeving tijdens die nieuwsstormen te eenzijdig met weinig aandacht voor
anderee feiten, interpretaties en invalshoeken? Bepalen mediahypes door het versterkenn van een bepaald frame de (eenzijdige) beeldvorming bij het publiek rond
bepaaldee issues of personen? En vooral: gaat de berichtgeving een eigen leven leiden:: in hoeverre heeft de door de media geconstrueerde werkelijkheid nog wel een
verbandd met de feitelijke ontwikkelingen?
Volgenss critici gaat het bij mediahypes om opgewonden en opgeklopte berichtgevingg die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, maar die wel allerlei ongewenstee maatschappelijke gevolgen heeft. Deze benadering van de nieuwsstormen
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iss doordrenkt van waardeoordelen en eigenbelang, want wie maakt uit wat ongewenstee gevolgen zijn? Of wie bepaalt wanneer sprake is van overdrijving van een
probleemm of van buitensporig veel aandacht? D e journalistiek reageert vaak nogal
defensieff op de kritiek door het verschijnsel te o n t k e n n e n of te bagatelliseren en
eenn zeer smalle definitie (hvpe is met opzet onjuiste berichtgeving) te hanteren.
Hett gevolg is een debat vol begripsverwarring.
Dee discussie over mediahypes kan alleen maar gevoerd worden als duidelijk is o m
welkk verschijnsel in de nieuwsproductie het nu precies gaat. W a t zijn de typische
kenmerkenn van een mediahype? Pas dan is een discussie mogelijk over de gevolgen
vann mediahypes voor de kwaliteit van de berichtgeving: vormen dit soort nieuwsgolvenn inderdaad een bedreiging voor de professionele standaarden van de journalistiek? ?

6.11 Theoretisch kader mediahypes
Inn het eerste hoofdstuk van dit onderzoek hebben we een werkbare definitie van
hett verschijnsel proberen op te stellen. Daarbij zijn vaak gehanteerde criteria als
buitenproportioneell veel aandacht besteden aan een onderwerp, dan wel overdrijvingg van de ernst van het probleem, al snel afgevallen. Een absolute norm voor de
juistee hoeveelheid aandacht voor een gebeurtenis valt immers niet af te leiden uit
diee gebeurtenis zelf, de relevantie van een gebeurtenis is altijd gebaseerd op een socialee constructie. Toetsing van de berichtgeving aan de ware feiten, om vast te stellenn of sprake is van overdrijving van de ernst van een probleem is o m dezelfde
redenn onmogelijk. Hoogstens kan men de berichtgeving vergelijking met mediaexternee data, er rekening mee h o u d e n d dat die ook weer het resultaat zijn van een
bepaaldee maatschappelijke constructie op een bepaald m o m e n t . Hen complicerendee factor daarbij is dat uitvoerige berichtgeving juist weer van invloed is op die socialee constructie, waardoor er geen sprake meer is van een media-onafhankelijke
werkelijkheid,, waarmee de berichtgeving kan worden vergeleken.

6.1.11 Definitie mediahypes
Inn dit onderzoek ontlenen we de criteria voor een definitie van het verschijnsel mediahypess aan de werking van de nieuwsgolven zelf, los van waardeoordelen over die
berichtgeving.. Uitgangspunt vormt het idee dat de media zelf een aanjagende rol
kunnenn spelen door zelf veel nieuws te maken rond een onderwerp en de reacties
daaropp ook weer tot nieuws te verheffen. Zolang de media een volgende en geen
aanjagendee rol spelen is er dus geen sprake van een mediahype. O p grond hiervan
zijnn twee soorten nieuwsgolven te onderscheiden: de mediahype, met de media als
belangrijkstee aanjagers, en wat men zou kunnen noemen: de reflecterende nieuwsgolff met de gebeurtenissen als belangrijkste motor. In het laatste geval is de corres-

pondencepondence assumption juist dat berichtgeving en feitelijke ontwikkelingen synch
lopen,, in het eerste geval is die aanname niet terecht.
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Alss de frequentie van incidenten en de maatschappelijke relevantie van de gebeurtenissenn de nieuwsgoif niet kunnen verklaren, dan moeren er andere factoren zijn
inn de nieuwsproductie die zorgen voor de creatie van de nieuwsgoif. Er moet sprakee zijn van zichzelf versterkende effecten in de nieuwsproductie waardoor de berichtgevingg steeds verder kan uitdijen, ook los van de feitelijke ontwikkelingen. In
dee journalistieke productie zitten blijkbaar positieve terugkoppelingslussen, zowel
inn de interactie tussen de media onderling als in de interactie tussen media en samenleving,, ook wel respectievelijk self referential momentum
tumtum

genoemd.

Bij reflecterende

nieuwsgolven

en interactive

is sprake van een

momenserie van

nieuwswaardigee gebeurtenissen, bij door de media gecreëerde nieuwsgolven is sprakee van één gebeurtenis die meteen heel veel aandacht krijgt, waardoor her vliegwiel
inn werking kan treden.
Eenn mediahype begint hij een zogenaamd key event, een gebeurtenis die om welke
redenn dan ook opvallend veel aandacht krijgt en die wordt gevolgd door een golf
vann nieuws over het onderwerp dat door die gebeurtenis op de agenda van de mediaa is g e k o m e n . De gebeurtenis levert een nieuwsthema op, dat vervolgens de journalistiekee productie gaat aansturen. De snelle verspreiding van het nieuwsthema
overr alle nieuwsredacties k o m t voort uit de hoge mate van self-referentiality

binnen

dee media: de angst om nieuws te missen is sterker dan de wil om zelf de eigen
nieuwsagendaa te bepalen. Als een nieuwsonderwerp eenmaal in de berichtgeving
eenn bepaalde drempel heeft genomen groeit de nieuwswaardigheid, o m d a t de anderee media het ook als nieuws beschouwen. In plaats van per redactie eigen nieuwskeuzess te maken, volgen de media elkaar. Hen key event lokt een golf van nieuws
uitt die gebaseerd is op een nieuwsthema, dat de nieuwswaarde vergroot van die gebeurtenissenn die er o p de een of andere manier (feitelijk of thematisch) mee in verbandd gebracht kunnen worden. Naarmate de nieuwsgoif groter wordt, neemt de
kanss toe dat de massale media aandacht allerlei maatschappelijke reacties losmaakt,
diee ook weer nieuws zullen worden. Bovendien zal de uitvoerige publiciteit ai snel
dee aandacht trekken van organisaties, instanties en belangengroepen die een kans
zienn om mee te liften op het groeiend momentum

voor dat issue. H e t onderwerp

wordtt maatschappelijk gezien steeds belangrijker en dat proces staat te boek als socialcial amplification.

De media zoeken in eerste instantie vooral naar informatie die-

hett nieuwsthema kan bevestigen, zoals bijvoorbeeld nieuws over vergelijkbare incid e n t e n ,, ongeacht of er sprake is van een feitelijke toename. Vervolgens besteden ze
aandachtt aan vergelijkbare gebeurtenissen uit het verleden, die onder de noemer
vann het nieuwsthema worden gebracht. O p die manier zijn de media in staat om
directt na een key event een ware golf van vergelijkbare incidenten te creëren.
Daarnaastt gaan de media zelf veel nieuws maken dat thematisch gezien samenhangtt met het nieuwsthema. Sociale actoren die met het nieuwsthema te maken
hebben,, krijgen bovendien de ruimte om zelf ook nieuws te maken. De reacties o p
reactiess vormen vervolgens weer de basis voor weer nieuw nieuws. Mediahvpes zijn
duss als het ware opgebouwd uit verschillende nieuwslagen. O m d a t de hvpes zich
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ontwikkelenn vanuit één centraal nieuwsthema is de inhoud van het nieuws frameverstetkend.. Het nieuws levert een bevestiging op voor het frame waar het nieuwsthemaa in past. Pas in een later stadium komt er ruimte voor andere perspectieven,
maarr dan is de mediahype al over zijn hoogtepunt heen.
Opp basis hiervan is als definitie geformuleerd: een mediahype is een mediabrede,
snell piekende nieuwsgolf die één gebeurtenis als startpunt heeft en die voor
hett grootste deel het gevolg is van zichzelf versterkende processen binnen de
nieuwsproductie. .

2400

tenn mediahype kenmerkt zich dus door het optreden van:
eenn mediabrede nieuwsgolf:
-- de berichtgeving is niet regelmatig en gekoppeld aan (de frequentie van) reitelijke gebeurtenissen, maar vertoont de kernmerken van een golf, die snel piekt en
vervolgenss langzaam uitdooft;
-- de media vertonen een grote mate van eenstemmigheid in de nieuwskeuzes, terwijll de nieuwsstromen bij alle media dezelfde golfbeweging in de hoeveelheid berichtgevingg over het onderwerp laten zien.
eenn sleutelgebeurtenis:
-- er is sprake van een duidelijk startpunt voor de nieuwsgolr;
-- deze gebeurtenis krijgt om uiteenlopende redenen meer aandacht dan vergelijkbaree gebeurtenissen.
intensievee nieuwsmakende activiteiten zoals die tot uitdrukking komen in:
-- het melden van vergelijkbare incidenten (uit heden en verleden) die vaak in verbandd worden gebracht met de sleutelgebeurtenis en die zonder de aandacht voor
ditt onderwerp het nieuws niet zouden hebben gehaald;
-- het brengen van thematisch gerelateerd nieuws: achtergronden, analyses en opinies. .
interactiee tussen media en sociale actoren:
-- de gebeurtenissen en de berichtgeving erover leiden tot nieuwe acties die de berichtgevingg nieuwe impulsen geeft;
-- de berichtgeving lokt reacties uit die ook weer nieuws worden.
Hett gaat hier uiteraard om een ideaaltype van een hype. Het is dan ook de vraag
aann hoeveel criteria de berichtgeving moet voldoen om te kunnen spreken van een
vann een mediahype. In hoofdstuk 3 is als norm gehanteerd dat er minimaal sprake
moett zijn van een mediabrede nieuwsgolf na een key event, waarin thematisch
nieuwss het incident gerelateerd nieuws overheerst en waarin een toename zichtbaar
iss van aantal berichten over vergelijkbare incidenten.

6.1.22 Soorten mediahypes
Rijj nieuws^olven die voldoen aan deze algemene criteria van een mediahype zijn
nietteminn verschillende processen zichtbaar. Soms is duidelijk sprake van een
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nieuwsgolff rond een persoon of instelling, in andere gevallen gaat het vooral om
sterkee toename van de aandacht van de media voor een (nieuw) sociaal pioblcem,
zoalss bijvoorbeeld geweld op straat. Bij de eerste categorie is doorgaans sprake van
eenn schandaal dat gevoed wordt door de media. Er wordt steeds dieper en intensieverr gegraven in het verleden van de hoohdrolspelers; nieuwe feiten worden onthuld;; ieder detail breed uitgemeten en elke nieuwe ontwikkeling meteen tot groot
nieuwss verheven. Bij de tweede categorie mediahypes ligt de nadruk op de verbredingg van de berichtgeving op basis van het centrale nieuwsthema, onder welke noemerr allerlei uiteenlopende incidenten het nieuws kunnen halen. Er is derhalve
onderscheidd gemaakt naar:
-- extensiverende mediahypes die door hun brede focus zorgen voor een expansie
vann het sociale probleem, althans in de sociale constructie van het probleem. Het
resultaatt is sociale amplificatie: een toenemende bewustwording en verontrusting
inn de samenleving. Extensivering blijkt uit een toename van het aantal meldingenn van vergelijkbare incidenten, een toename van artikelen waarin (zijdelings)
wordtt verwezen naar de key event., en een verbreding van het nieuwsthema.
-- intensiverende mediahypes die sterk inzoomen op alle aspecten van één kwestiee die daarmee tot crisis of schandaal uitgroeit. Of er sprake is van een crisis, is
eenn kwestie van sociale constructie, en daarin kunnen de media een doorslaggevendee rol spelen. Intensivering blijkt uit een toename van het aantal artikelen
overr de betrokken persoon of instelling waarin steeds meer aspecten en details
wordenn uitgediept.
Err kan in de berichtgeving soms ook sprake zijn van intensivering én van extensivering,, waarin zowel het schandaal wordt uitvergroot als het bredere verschijnsel.

6.22 Mediahypes, frames en sociale problemen
Inn hoofdstuk 3 is gekeken naar theorieën over de bredere maatschappelijke context
waarinn mediahypes functioneren: welke rol spelen mediahypes bij het agenderen en
voorall ook frame fi van een sociaal probleem? Omdat mediahypes voortkomen uit
zichzelff versterkende processen, gericht op bevestiging van het oorspronkelijke
nieuwsthema,, valt te verwachten dat de media invloed hebben op de collectieve definitiefinitie van sociale problemen. De mediacreatie van een golf van incidenten kan het
probleemm doen stijgen op de politieke prioriteitenlijst of zelfs een probleem tot crisisproportiess laten uitgroeien. Om dit te onderzoeken is onderscheid gemaakt naar
collectievee frames (sociaal gedeelde referentiekaders), medïaframes (door de media
gehanteerdee kaders) en journalistieke templates, letterlijk clichés, waarin bepaalde
narratievee structuren zijn vastgelegd (zoals bijvoorbeeld het schandaal). De media
kunnenn frames uitdragen, niet alleen door veel aandacht te besteden aan bepaalde
bronnenn en hun collectieve voorstellingen, maar ook door zelf nieuws te maken en
tee interpreteren vanuit een bepaald referentiekader.
Dee media fungeren weliswaar als boodschappers van nieuws over sociale proble-
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men,, maar kunnen regel ijkertijd een grote invloed op het fiawhigproces,

de con-

currentiee tussen verschillende frames en daarmee op de ontwikkelingen in de socialee constructie van het sociale probleem. Daarom is het van belang om onderzoek
naarr mediahypes te koppelen aan de verschillende ontwikkelingsfasen in die socialee constructies. In de beginfase wanneer zich een nieuw sociaal probleem aandient,
spelenn de media een andere rol dan waneer het om een geïnstitutionaliseerd probleemm gaat waarvoor een hele infrastructuur is opgezet.

6.2.11 Dynamisch amplificatiemodel
Socialee problemen hebben een dynamisch karakter: ze maken als sociale constructiee een hele carrière door waarin verschillende stadia zijn aan te wijzen. Het klassiekee issue attention O'c/t'-model, waarin een probleem o p k o m t , veel aandacht krijgt
omm vervolgens weer langzaam te verdwijnen, biedt geen verklaring voor het reit dat
sommigee problemen telkens nieuwe ontwikkelingen d o o r m a k e n . Daarom is uitgegaann van een dynamisch amplificatiemodel waarin de nadruk ligt op deze vernieuwingsprocessen. .
lopiclopicdifferentiatiedifferentiatie

(het inzoomen op telkens nieuwe vormen van..}, iss

tiee (...is ook een vorm van ..) en domeinexpansie (verbreding terrein van aanpak]
zijnn hierbij sleutelbegrippen. Bij het onderzoek is uitgegaan van de veronderstelling
datt de sociale constructie van sociale problemen doorgaans de volgende stadia
doorloopt. .
1.. D e Framingfase: initial claims-making en validation.
Socialee actoren die een bepaald probleem aan de orde willen stellen, slagen er
mett een meuw ft a n/e (probleemdefinitie) in om zich in te vechten op de markt
vann sociale problemen. Erkenning komt tot uitdrukking in onderzoek naar de
omvangg en de ernst van het probleem en in beleidsvoornemens.
2.. D e Expansiefase: differentiatie, aggregatie en expansie.
Maatschappelijkee consensus vormt de basis voor een verdere uitbouw van het
probleem.. Het terrein waarop de probleemconstructie betrekking heeft wordt
breder,, de gehanteerde begrippen worden breder en allerlei andere problemen
wordenn verbonden met het centrale issue.
3.. D e Ambivalentiefase: ambivalentie en controverses.
Dee probleemexpansie zal op grenzen stuiten, er ontstaan controverses over de
definitiess en de aanpak van het probleem. Andere frames doen hun intrede.
4.. D e Institutionaliseringfase: consensus en infrastructuur.
Dee maatschappelijke consensus is vertaald in nieuwe wetgeving en eventueel
aanpassingg van strafrechtelijke definities. Bovendien is er een infrastructuur opgebouwdd voor de aanpak van het gevestigde probleem, hventueel ontstaan er na
verloopp van tijd weer nieuwe cvcli in de ontwikkeling van hetzelfde sociaal probleem. .
Dee media spelen in deze ontwikkelingsfasen telkens een andere rol. !n de eerste fa-
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see lopen de belangen van de claims-makers en de media behoorlijk synchroon, maar
laterr k u n n e n er juist belangentegenstellingen ontslaan en k u n n e n de media bijdiagenn aan de controverses en de opkomst van nieuwe, concurrerende frames. Het
strevenn van de sociale actoren in de beginfase o m de ernst en de omvang van het
probleemm te benadrukken en nieuwe frames te introduceren sluit naadloos aan bij
dee nieuwswaardecriteria die de media hanteren. In de berichtgeving domineren
dann ook vaak ernstige gevallen, hoge schattingen en brede definities van het pro
bleem.. In de tweede fase zorgt de probleemexpansie ervoor dat de media geïnteresseerdd blijven in het onderwerp, telkens is er weer nieuws te melden. In de derde
fasee nemen de media een andere positie in; concurrerende claims krijgen nieuwswaarde,, er wordt kritischer gekeken naar de opstelling van de overheid en de belangenorganisatiess en er ontstaan controverses, affaires en schandalen. In de vierde
fasee verandert het sociale probleem in een regulier nieuwsonderwerp, gekoppeld
aann de agenda s van institutionele b r o n n e n . De nieuwswaardigheid neemt steeds
verderr af
O pp basis van deze theorie valt te verwachten dat de mediahypes in de verschillendee fasen telkens andere rollen spelen: van agendering in de eerste fase en uitbouw
tott en met de introductie van alternatieve frames in de derde fase. In de vierde fasee doen zich waarschijnlijk geen mediahypes meer voor en k o m t de berichtgeving
inn rustiger vaarwater.

6.2.22 Media en risico-amplificatie
Voorall onderwerpen die te maken hebben met risico's en met onzekerheid lijken
eenn ideale voedingsbodem voor mediahypes. D a a r o m is in het laatste deel de focus
gerichtt op de relatie tussen mediahypes en de sociale amplificatie van risico.
H i e r m e ee wordt bedoeld het maatschappelijk proces waarbij een bepaald risico sterk
wordtt uitvergroot en in het c e n t r u m van de openbare meningsvorming terecht
k o m t .. D e interactie tussen overheid, belangengroepen, media en publiek zorgen
ervoorr dat het amplificatieproces telkens nieuwe impulsen kan krijgen. De media
k u n n e nn afhankelijk van de omvang en intensiteit van de berichtgeving en het gehanteerdee frame een centrale rol hierin spelen. Belangrijk hierbij is de wisselwerkingg tussen media en publiek: de uitgebreide aandacht voor een bepaald risico kan
leidenn tot een toenemende verontrusting bij het publiek, dat weer alerter zal zijn
opp al die signalen die een bevestiging voor het veronderstelde risico kunnen opleveren.. Vervolgens kunnen de media daar weer op doorgaan en zullen de sociale actorenn (met name de overheid) daar weer o p moeten reageren en zo ontstaat een
actiee reactie patroon waarbinnen een frame almaar wordt versterkt. Soms ontstaan
gedurendee z o n amplificatieproces zogenaamde functional

somatic syndromes dan

well vormen van mass psychogenic illness. Mensen die kampen met gezondheidsklachtenn zullen onder invloed van uitvoerige en verontrustende berichtgeving die
klachtenn gaan herinterpreteren, clusteren en labelen tot een nieuwe ziekte die het
gevolgg is van blootstelling aan onbekende giftige stoffen.
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6.33 Onderzoek
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Omm bovenstaande theoretisch kader te toeten is onderzoek gedaan naar de rol van
mediahypess in de berichtgeving over zinloos geweld (1997-2000), seksueel misbruikk van kinderen (1980-2000) en de nasleep van de vliegramp Bijlmermeer
(1998-1999).. Ieder onderzoek kende een andere invalshoek.
-- Bij zinloos geweld ligt de nadruk op de vraag of er aan de hand van de in hoofdstukk 1 ontwikkelde criteria is vast te stellen of er in de berichtgeving sprake is van
mediahypes.. Bovendien komt aan bod welke gevolgen mediahypes hebben voor
dee manier waarop zinloos geweld als nieuw criminaliteitsprobleem wordt gedefinieerd. finieerd.
-- Bij seksueel misbruik van kinderen staat de theorie uit hoofdstuk 2 over de rol
van mediahypes centraal in de ontwikkeling van de sociale constructie van een
sociaall probleem centraal. Daartoe is voor de periode van 1980 tot en met 2000
zowell de berichtgeving als de sociale ontwikkelingen op dit gebied onderzocht.
-- Bij het onderzoek naar de berichtgeving over de nasleep van de Bijlmerramp, die
inn 1999 leidt tot een parlementaire enquête, staat risico-amplificatie centraal: is
err een verband tussen de mediahypes over het mysterie van de Bijlmer en de duizendenn mensen die zich aanmeldden voor een gezondheidsonderzoek?

6.3.11 Berichtgeving over zinloos geweld
Doorr middel van een kwantitatieve inhoudsanalyse van de berichtgeving over zinlooss geweld en een uitgebreide beschrijving van die berichtgeving en de maatschappelijkee context is onderzocht of er tussen 1997 en 2000 sprake is geweest van
mediahypes.. En zo ja, of deze een aanjagende rol hebben gespeeld in het maatschappelijkee bewustwordingsproces rond een nieuw criminaliteitsprobleem?

Kwantitatievee inhoudsanalyse
Uitt dit deelonderzoek blijkt dat het wel degelijk mogelijk is om na te gaan of er
sprakee is van een mediahype aan de hand van objectiveerbare crireria. Als de verschillendee nieuwslagen in de berichtgeving over drie veelbesproken geweldsincidentenn worden blootgelegd, blijkt dat de nieuwsgolf over 'Gorinchem' (na de
schietpartijj in januari 1999 waarbij Marianne Roza en Froukje Schuitmaker om
hett leven komen) voldoet aan alle tien criteria voor een mediahype, terwijl
'Vlaardingen'' (na de fatale mishandeling van Daniel van Cotthem in januari 2000)
slechtss op iets meer dan de helft van deze criteria positief scoort. De nieuwsgolven
'Leeuwardenn 1' (na de gewelddadige dood van Meindert Tjoelker in september
1997)) en 'Leeuwarden 2' (na het uitspreken van het vonnis tegen de daders in januarii 1998) voldoen aan een groot deel van criteria voor een (extensiverende) mediahype.. Dat betekent dat bij drie van de vier onderzochte nieuwsgolven duidelijk
sprakee is van mediabrede nieuwsgolven met een duidelijk startpunt die voortkomenn uit de nieuwsmakende activiteiten van de media. Ln dat doen ze door meer
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aandachtt te besteden aan vergelijkbare incidenten (en deze in verband te brengen
mett het oorspronkelijk incident); door achtergrondverhalen, opiniërende stukken
enn door marginale verwijzingen in tal van andere stukken. Bovendien besteden de
mediaa veel aandacht aan de reacties vanuit de samenleving. De golf van nieuws
neemtt telkens snel toe, niet door meer incident gerelateerd nieuws, maar juist door
dee snelle uitbouw van thematisch gerelateerd nieuws, dat de berichtgeving gaat domineren.. De hoeveelheid berichtgeving over zinloos geweld in het algemeen loopt
dann ook synchroon met de nieuwsgolven over de specifieke incidenten. Bij thematischh gerelateerd nieuws is ook gekeken naar de invloed van de bronnen op dat
nieuwss en daaruit blijkt dat het bij 'Gorinchem' vooral de media zijn die het meest
thematischh nieuws genereren, maar dat bij de andere nieuwsgolven ook de bronnenn een belangrijke rol spelen door te reageren op de gebeurtenissen en acties of
maatregelenn aan te kondigen. Verder blijkt sprake van een cumulatief patroon: de
eerstee drie nieuwsgolven groeien telkens in omvang en pas bij de vierde
('Vlaardingen')) neemt het aantal artikelen af, hoewel deze nieuwsgolf nog steeds
evenn groot is als de eerste rond Tjoelker. 'Vlaardingen' scoort dus het laagst als mediahype,, omdat de berichtgeving over Van Cotthem sterk incident gerelateerd is.
'Vlaardingen'' zorgt daarentegen wel voor een sterke opleving van het debat over
zinlooss geweld, maar dat lijkt zich los te maken van de concrete incidenten.

Beschrijvendd onderzoek
Ookk de beschrijving van de berichtgeving en de maatschappelijke context biedt
ondersteuningg voor de hypothese dat de media een belangrijke aanjagende en mobiliserendee rol hebben gespeeld. De uitgebreide berichtgeving over de zaak
Tjoelkerr heeft het issue zinloos geweld op de kaart gezet, bovendien zorgen de mediaa telkens voor een golf van geweld door na de veelbesproken incidenten een tijdlangg allerlei incidenten van geweld onder dezelfde noemer te melden, ook als deze
verr afstaan van wat onder zinloos geweld wordt verstaan. Bovendien is er in de artikelenn regelmatig sprake van een toename van geweld in de samenleving of zelfs
vann een geweldspiraal. De uitgebreide berichtgeving rond 'Tjoelker', de mythevormingg en het demoniseren van de daders legt de basis voor de nationale verontwaardigingg rond het vonnis in januari 1998. De beeldvorming rond zinloos geweld
datt er sprake is van toename en dat iedereen op straat het risico loopt om zomaar
zonderr enige aanleiding slachtoffer te worden van zinloos geweld, is in tegenspraak
mett de feiten over dit soort geweld. Het geweld is niet willekeurig, er is altijd een
aanleidingg en in veel gevallen zijn dader en slachtoffer wisselende rollen.
Confrontatiess met dodelijke afloop behoren in tegenstelling tot het mediabeeld tot
dee grote uitzonderingen. Ook de veronderstelde toename van dit soort geweld staat
inn de criminologie ter discussie, al was het alleen al omdat er zowel bij het publiek
alss bij de politie verschuivingen zijn opgetreden in de definitie van geweld, waardoorr lichte gevallen eerder leiden tot aangifte en vervolging. De berichtgeving
zorgtt ervoor dat het begrip zinloos geweld al snel aan een sterke inflatie onderhe-
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vigg is. Uit de vergelijking van drie gelijksoortige incidenten die maar in één geval
hebbenn geleid tot een mediahype, blijkt dat niet alleen de aard en de ernst van de
gebeurteniss een belangrijke rol spelen, maar vooral ook de primaire labelingv.m

de

gebeurteniss door een gezaghebbende bron. Zonder een duidelijke nieuwswaardige
contextt kan een op zichzelf schokkend geweldsincident in de berichtgeving blijven
stekenn als een zichzelfstaand incident zonder veel nieuwswaarde. O o k het houden
vann stille tochten enkele dagen later kunnen dat niet meer verhinderen; de media
missenn een duidelijk en geijkt frame op basis waarvan nieuwe verhalen geschreven
k u n n e nn worden over de gebeurtenis. De beschikbaarheid en de toegankelijkheid
vann voor de media betrouwbare bronnen spelen hierbij een doorslaggevende rol,
zoalss blijkt uit de beschrijving van de gevallen met allochtone slachtoffers, die niet
off nauwelijks tot de media doordringen.
Naa de dood van Tjoelker ontstaat een aanvankelijk nog tamelijke diffuse sociale
bewegingg tegen zinloos geweld. De stille tochten fungeren als bindmiddel voor de
nieuwee beweging. He media geven deze stille tochten extra gewicht door er (zowel
voor-- als achteraf) veel aandacht aan te besteden en live uitzendingen te verzorgen
opp verschillende zenders, als ware het nationale manifestaties. Uit een analyse van
dee berichtgeving in de dagen voorafgaand aan de stille tocht in G o r i n c h e m komen
duidelijkk aanwijzingen voor een mobiliserende rol van de media. Niet alleen bestedenn de media vlak voor de herdenking zeer veel aandacht aan de aangekondigdee tocht, er is bovendien in de landelijke dagbladen duidelijk sprake van een
generaliserendee berichtgeving met veel op emoties en human interest gerichte sfeerverhalen.. D e mediahvpes vormen een belangrijke ondersteuning voor de uitbouw
vann de sociale beweging tegen zinloos geweld, dat inmiddels ook in opinieonderzoekk hoog blijkt te scoren als issue waar veel mensen zich zorgen over maken. Het
gevoell van onveiligheid, zo blijkt uit ander onderzoek, neemt duidelijk toe na een
mediahypee over zinloos geweld.
Omgekeerdd zal de aanwezigheid van een sociale beweging weer van invloed zijn geweestt op het ontstaan van de latere nieuwsgolven rond zinloos geweld. Het onderwerpp verdwijnt na 2000 langzaam uit het nieuws, waarin zich nog maar een keer een
grotee nieuwsgolf over geweld voor zal doen, namelijk bij de d o o d van Steegmans in
Venloo in oktober 2 0 0 2 . Maar dit incident komt in een totaal andere context terecht,
namelijkk die van de mislukte integratie van allochtonen. Het wegebben van zinloos
geweldd heeft zeer waarschijnlijk ook te maken met de inflatie van de term en met
dee conflicten die de beweging uit elkaar hebben doen vallen.

6.3.22 Mediahypes en de constructie van misbruik
Naastt de vraag of er sprake is van een mediahype in de berichtgeving, is de brederee context van belang: welke rol spelen dat soort nieuwsgolven in de verschillende
fasenn die de constructie van een sociaal probleem doorloopt? Met andere woorden:
opp welke manier dragen mediahvpes bij aan het amplificatieproces waarin een
(nieuw)) sociaal probleem steeds groter en ernstiger lijkt te worden?
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O mm deze vraagstelling te onderzoeken, is een uitgebreide beschrijving gemaakt van
dee ontwikkeling van seksueel misbruik van knidcicn en de berichtgeving daarover
inn de periode 1980 tot en met 2ÜÜÜ. Hen belangrijke overweging voor deze keuze
vormtt het feit dat zich op dit terrein jarenlang tal van grote nieuwsgolven hebben
voorgedaann en er telkens andere aspecten van het misbruikprobleem in de openbaarheidd kwamen.
Uitt het onderzoek blijkt dat de media een aanjagende rol kunnen spelen bij het
agenderenn en construeren van een sociaal probleem, vooral wanneer zich extensiverendee mediahvpes voordoen die een nieuw frame uitdragen. De ernst van de het
probleemm wordt benadrukt door topje-van-de-ijsberg-verhalen met hoge schattingen,, brede definities en ernstige gevallen. De media versterken één frame waarin
centraall staat dat de samenleving het probleem jarenlang heeft ontkend waardoor
sprakee is van een sterke onderrapportage. Seksueel misbruik van kinderen k o m t op
veell grotere schaal voor dan ooit gedacht en daar gaan Justitie en hulpverlening niet
adequaatt mee om. Misbruik wordt gezien als onderdeel van de structurele maatschappelijkee onderdrukking van vrouwen.

Ontwikkelingsfasenn sociaal probleem en mediahypes
-- In deze eerste zogenaamde Framingiasc

lopen de belangen van de media en die

vann de öwtt/Wfr-beweging tegen misbruik synchroon; de beweging zoekt publiciteit,, de media interessant nieuws. Voor de slachtofferbeweging vormen de schokkendee en schrijnende verhalen het belangrijkste middel om in de media door te
dringenn en zo niet alleen andere slachtoffers te bereiken, maar vooral ook het
grotee publiek. D e wisselwerking tussen enerzijds de sociale beweging die publiciteitt en erkenning wil en anderzijds de media die vooral vanuit nieuwswaardecriteriaa opereren, resulteert in een sterk dreigingsbeeld rond seksueel misbruik.
-- De daarop volgende fase blijkt niet, zoals op basis van de theorie te verwachten,
diee van de Probleemexpansie, maar al de Ambivalentiehise, zoals blijkt uit een
reekss van opzienbarende affaires en schandalen zoals O u d e Pekela en

De

Bolderkar.. Kr doen zich dan (eind jaren tachtig) mediahypes voor die juist een
concurrerendd frame versterken, namelijk dat van de valse beschuldigingen en de
ontspoordee hulpverlening. Bij sommige affaires spelen de media een voortrekkersroll door zelf met onthullingen te komen en intensiverende mediahypes op
basiss van het

schandaal-template.

-- In de fase daarna (begin en midden jaren negentig) treedt alsnog de verwachte
probleemexpansiee op: incest binnen het gezin verdwijnt uit de belangstelling en
maaktt plaats voor allerlei andere problemen zoals misbruik in gezagsverhoudingenn en het pedoseksuele gevaar. D e processen van differentiatie, aggregatie en
domeinexpansiee zijn hier van toepassing. Rond die herontdekkingen spelen zich
telkenss vergelijkbare extensiverende mediahypes af, die nieuwe frames vestigen
zoalss het Stranger Danger-frame.

Kr is telkens sprake van sociale amplificatie rond

éénn bepaald issue van seksueel geweld.

MlDIAMVl'K K

-- In de vierde rase van institutionalisering k o m t de berichtgeving in rustiger vaarwater.. Er is sprake van institutionalisering van het probleem, omdat er een zekeree maatschappelijke consensus is gegroeid, die vertaald is in strafrechtelijke
termenn en omdat er een infrastructuur is ontstaan voor de aanpak van het probleem.. Gevallen van misbruik halen de pers weer net als vroeger als afzonderlijkee incidenten en niet meer als s y m p t o m e n van een voortwoekerende epidemie.
Daarmeee wordt een nieuw frame zichtbaar in de berichtgeving, namelijk dat het
probleemm onder controle is: seksueel misbruik k o m t voor in allerlei sectoren van
dee samenleving, al berust niet iedere beschuldiging op waarheid, maar het probleemm is dankzij verbeterde hulpverlening, aangescherpte wetgeving en geïntensiveerdee opsporing onder controle.
Dee ontwikkeling van het aantal geregistreerde zedendelicten houdt gelijke tred met
dee ontwikkelingsfasen van het probleem en de mediahypes in de berichtgeving:
aanvankelijkk neemt het aantal geregistreerde gevallen van ernstige vormen van misbruikk sterk toe, maar de Ambivalentiefase laat juist een scherpe daling zien van het
aantall geregistreerde seksuele misdrijven tegen kinderen. De derde fase van de vertakkingenn (zoals ontuchtzaken op scholen en de zaak Dutroux) laat weer een scherpee stijging zien, resulterend in de (te verwachten) stabilisatie van het aantal
geregistreerdee gevallen in de Institutionaliseringfase. De cijfers weerspiegelen dehnitieverschuivingen,, aangiftebereidheid en opsporingsbeleid, maar deze ontwikkelingenn worden weer sterk beïnvloed door het optreden van mediahvpes in de
berichtgeving. .

Framewisselingen n
Inn de onderzochte twintig jaar hebben zich dus verschillende /raw^wisselingen
voorgedaann in de constructie van het probleem van seksueel misbruik van kinderen.. Uit het onderzoek blijkt dat de omslagen in de constructie van seksueel misbruikk vaak wordt gemarkeerd

door extensiverende, dan wel

intensiverende

mediahypess die zich vanuit één bepaald frame ontwikkelen.
Kenmerkendd voor extensiverende mediahypes is dat de media vanuit één centrale
definitiee van de situatie opereren en vooral bevestiging zoeken in de vorm van het
rapporterenn van vergelijkbare gebeurtenissen en van thematisch gerelateerd nieuws
overr het issue. O p die manier kunnen ze een bijdrage aan de verbreding van de definitiee en de expansie van het p r o b l e e m d o m e i n . De nieuwswaarde van gebeurtenissenn die het bestaande frame bevestigen, kan na verloop van tijd afnemen en als
zichh dan ongewone gebeurtenissen voordoen, die afwijken van wat dat frame voorschrijft,, zullen de media zich juist gaan richten op die zaken die dat perspectief uitdagen.. 1 ypisch voor intensiverende mediahypes die dan ontstaan, is de uitbouw
vann het schandaal door telkens nieuwe belastende feiten en achtergronden rond de
hoofdrolspelerss te onthullen. De onverwachte ontwikkeling dat de Ambivalentiefasee meteen volgt op de eerste fase waarin het probleem wordt gevestigd, zou misschienn verklaard kunnen worden door het sterke dreigingsbeeld dat in die eerste
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fasee is ontstaan, mede als gevolg van de zwaar aangezette berichtgeving, waardoor
ouders,, hulpverleners en professionals sterk gefocust raakten op liet \cioudcisicidc
alomtegenwoordigee seksueei misbruik van kinderen. De maatschappelijke gevolgenn daarvan, en dan met name de algemene verontrusting en de overgevoeligheid
voorr misbruiksignalen, leggen de basis voor de grootschalige misbruikzaken die bij
naderr inzien geen stand houden.
UitUit het onderzoek naar de berichtgeving over seksueel misbruik blijkt dat media
hvpess //YWjfversterkende effecten kunnen hebben, maar dat zij ook aan de basis
kunnenn staan van omslagen in de collectieve definitie van het probleem. Het is net
alsoff de expansie op grenzen stuit en de media juist het uitdagen van de gevestigdee opvattingen als bijzonder nieuwswaardig gaan zien. In zon fase maken de mediaa zich dan ook los van hun bronnen en ontwikkelen zij zich tot een autonome
definiëringsmachtt die het debat een totaal andere kant uit kan sturen.

6.3.33 Mediahypes en de sociale amplificatie
vann gezondheidsrisico's
Inn hoofdstuk 5 is aangetoond dat er een samenhang bestaat tussen de mediahypes
overr de Bijlmerramp in 1998 en 1999 en het attributieproces waarbij steeds meer
mensenn hun gezondheidsklachten gaan toeschrijven aan de mogelijke blootstelling
aann giftige stoffen tijdens of jaren na de ramp.

Mediahypess over het gif en de doofpot
Dee nasleep van de Bijlmerramp is een goed voorbeeld van het maatschappelijk amplificatieprocess rond een specifiek, maar relatief klein risico. Het neerstorten van
dee El Al-Boeing op het twee flats in de Bijlmermeer leidt niet zoals men zou verwachtenn tot brede maatschappelijke verontrusting over aanvliegroutes boven dichtbevolktee gebieden, maar tot een groeiende bezorgdheid over gezondheidsklachten
diee het gevolg zouden zijn van giftige stoffen aan boord van het vliegtuig. De vele
onbeantwoordee vragen over de gevaarlijke lading van het vliegtuig, de betrokkenheidd van geheime diensten (mannen in witte pakken) en het verdwenen verarmd
uraniumm blijken niet alleen een uitdaging voor de media om de vele mysteries op te
lossen,, maar ook een ideale voedingsbodem voor speculaties, geruchten en complottheorieën.. Na verloop van tijd blijken steeds meer BijSmerslachtoffers gezondheidsklachtenn toe te schrijven aan de ramp, uiteindelijk zullen ruim zesduizend
mensenn zich na de parlementaire enquête voorjaar 1999 melden voor een gezondheidsonderzoek.. Uit het onderzoek naar de berichtgeving over de Bijlmeraffaire in
19988 en 1999 blijkt dat zich telkens nieuwe mediahypes hebben voorgedaan vanuit
hetzelfdee frame, namelijk dat van het gif-in-de-doofpot. Daarbij is iedere keer dezelfdee dvnamiek zichtbaar: zodra nieuwe brokjes informatie (hoe discutabel ook)
datt frame lijken te bevestigen creëren de media een nieuwsgolf over de gezondheidsklachten,, het wantrouwen en de ontbrekende antwoorden. Informatie die in
strijdd is met het fame wordt wel gemeld (vaak summier), maar leidt niet tot een
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vergelijkbaree dynamiek. D e grootste mediahype doet zich voor als de geluidsband
wordtt onthuld, die suggereert dat de Boeing een gevaarlijke, explosieve lading aan
boordd had en dat deze informatie 'onder de pet werd' gehouden.

Toenamee aantal Bijlmerslachtoffers
Inn de loop der jaren groeit het aantal Bijlmerzieken, mensen die ervan overtuigd
zijnn dat /e ziek zijn geworden van de ramp. Het gaat niet alleen om hulpverleners,
bewonerss en omstanders, maar later ook om medewerkers uit hangar H waar brokstukkenn tijdelijk lagen opgeslagen. H u n aantal neemt toe van enkele h o n d e r d e n tot
medioo 1999 ruim zesduizend mensen. Uit twee gezondheidsonderzoeken (1999 en
2002)) blijkt dat de gezondheidsklachten zeer uiteenlopend zijn en dat slechts in
uitzonderingsgevallenn is sprake van een identificeerbare aandoening, waarbij een
2^00

causale relatie met de ramp niet kan worden aangetoond. Ook uit het epidemiologischh onderzoek onder hulpverleners, politieagenten, brandweerlieden en hangar
8-medewerkerss komen geen aanwijzingen dat de klachten een gevolg zouden kunnenn zijn van blootstelling aan giftige stoffen. D e langdurige stress en onzekerheid
overr die giftige stoffen kan volgende de onderzoekers lichamelijke klachten opleveren.. 1 elkens na de mediahypes vanuit het gif-in-de-doofpot-/7v//w melden zich
nieuwee groepen die claimen ziek te zijn geworden van de ramp of het werken in de
hangar.. Bovendien verwijzen ze in h u n verhalen expliciet naar de berichtgeving. Ze
herkennenn klachten van andere Bijlmerslachtoffers en leggen een link naar hun eigenn problemen. Dat geldt niet alleen voor mensen met vrij algemene klachten,
maarr ook voor mensen met ernstige aandoeningen die de ramp als oorzaak gaan
zien.. Kr is bij de Bijlmeraffaire sprake geweest van een wisselwerking tussen media,
overheidd en Bijlmerbetrokkenen. De overheid ontkende het verband tussen de
klachtenn en de ramp met als gevolg een sterk gevoel van miskenning bij de
Bijlmerslachtofferss en een volharding in het idee van de doofpot. Dit proces werd
vervolgenss sterk aangewakkerd door de eenzijdige berichtgeving vol mediahvpes
waarinn de relatie tussen het gif en de klachten voor waar werd aangenomen. O p die
manierr hebben de media een rol gespeeld in het attributieproces waarin uiteenlopendee klachten worden geclusterd en gelabeld tot een nieuw functioneel somatisch
syndroom,, In de lange nasleep van de Bijlmerramp hebben de media zo telkens gezorgdd voor nieuwe impulsen in het amplificatieproces waarin relatief kleine gezondheidsrisicoo s enorm werden uitvergroot.

6.44 Mediahypes en de professionele journalistiek
Nuu we de dynamiek en de gevolgen van mediahvpes in verschillende situaties hebbenn onderzocht, komt de vraag aan de orde hoe deze manier van )ournahstiek bedrijvenn zich verhoudt tot de professionele journalistieke standaarden. H e b b e n de
criticii gelijk als zij stellen dat de media zich tijdens een hvpe zo laten meeslepen dat
err van een kritische, onafhankelijke en evenwichtige berichtgeving over relevante
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onderwerpenn geen sprake meer is? En dat de media in strijd met h u n journalistiekee uitgangspunten meebouwen aan een onvoorspelbare keten van gebeurtenissen
diee niet zou plaatsvinden zonder liet optreden van die mediahvpesr

6.4.11 De journalistieke standaarden
Inn deze studie zijn we uitgegaan van de sociologische benadering dat nieuws een
reconstructiee is van een selectief waargenomen werkelijkheid, gebonden aan de
specifiekee professionele eisen en de maatschappelijke context van dat m o m e n t .
"Journalism,, then, is not simply the representation of new or useful data.
W h a tt journalism is, or aspires to be, is revealed truth, mediated

reality, an

accountt of the existing, real world as appropriated by the journalist and
processedd in accordance with the particular requirements of the journalisticc m e d i u m through which it will be disseminated to some section of the
public"" (McNair, 1998: 9).
Vanuitt deze benadering is het niet mogelijk om de berichtgeving te toetsen aan dé
werkelijkheidd of dé werkelijke feiten om daarmee aan te tonen dat de media die
werkelijkheidd vertekenen. Wel kunnen we onderzoeken hoe die journalistieke constructiee tot stand k o m t en of de media recht doen aan de journalistieke standaardenn die de media zichzelf vanuit de professionele beroepsopvatting opleggen.
"Serieuzee media plaatsen het nieuws in perspectief, voorzien het van contextt en uitleg. En van mening, apart van de berichtgeving. [...] Ze vormen
hett p o d i u m bij uitstek voor het maatschappelijk debat en spelen een rol bij
dee voortdurende vorming of aanpassing van breed gedragen normen en
waardenn in een snel veranderende wereld. Ze dragen bij tot de social fabric
diee ook in een complexe samenleving essentieel is. [...] Ze vertolken het
fundamentelee recht o p informatie, onthullen wat verborgen zou blijven, en
proberenn de openbaarheidverplichting van de overheid te maximiseren"
(Lockefeer,, Laroes, O l d e Kater, H e n n e m a n &: Rensen, 2000).
Rekeningg h o u d e n d met de verschillende functies van de journalistieke media
(nieuwsfunctie,, platformfunctie en waakhondfunctie) kunnen de volgende journalistiekee standaarden worden onderscheiden (zie ook MeQuail, 1992; l.ambeth,
1992;; Kovach & Rosenstiel, 2 0 0 1 ; R M O , 2003):
-- Betrouwbaarheid: nieuws dient gebaseerd te zijn op attributie (informatie toeschrijvenn aan meerdere, identificeerbare bronnen) en verificatie (informatie moet
gebaseerdd zijn op feiten);
-- Evenwichtigheid: nieuws dient recht te doen aan verschillende perspectieven;
-- Pluriformiteit: nieuws dient verschillende meningen en stromingen in de publiekee opinie aan bod te laten komen;
-- Onafhankelijkheid: nieuws dient tot stand te komen los van commerciële, politiekee of welke beïnvloeding dan ook;
-- Afstandelijkheid: nieuws dient onpartijdig te zijn en de media dienen alleen verslagg te doen en niet zelf gebeurtenissen te creëren;
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-- Relevantie: nieuws dient de burger te informeren over de belangrijkste maatschappelijkee problemen waarover de democratische organen beslissingen moeten
nemen; ;
Maatschappelijkee verantwoordelijkheid: de journalistiek dient rekening te
houdenn met de maatschappelijke gevolgen van de nieuwsproductie en daarover
ookk verantwoording af te leggen.
Alss we vanuit deze professionele standaarden terugkijken naar de manier waarop
dee media functioneren tijdens mediahypes, ontstaat het volgende beeld.

6.4.22 Mediahypes strijdig met journalistiek standaarden?
Uitt het onderzoek naar de dynamiek van de mediahype is gebleken dat de media
zichh naar aanleiding van één gebeurtenis massaal o p hetzelfde nieuws storten, o m
2522

vervolgens die nieuwsstroom steeds verder uit te bouwen doorvan uit één centraal
perspectieff {frame) o p nog meer bevestigend nieuws te jagen en veel werk te makenn van de maatschappelijke reacties, die het mede gevolg zijn van die berichtgeving.. Mediahypes worden gedragen door zichzelf versterkende processen: het
onderwerpp wordt vanzelf belangrijk nieuws, o m d a t steeds media er zo uitgebteid
overr berichten en o m d a t er al zoveel nieuws over is, stijgt het steeds hoger op de
nieuwsagenda.. Vanwege die massale media-aandacht krijgt het onderwerp onvermijdelijkk ook grote maatschappelijke betekenis.
Zichzelff versterkend is ook de nadruk op /rawd^evestigende informatie; alles wat
pastt binnen het frame wordt breed uitgemeten, andere informatie verdwijnt naar
dee achtergrond. H e t resultaat is bevestiging van het oorspronkelijke frame dat in de
mediahypee als het ware beeldvullend wordt. Gebeurtenissen of uitspraken die daar
niett in passen krijgen wel enige aandacht, maar leiden niet tot nieuwsgolven en zijn
duss niet beeldbepalend. H e t is de vraag of dat proces recht doet aan de bovengen o e m d ee journalistieke uitgangspunten. Als we de dynamiek van de mediahype
stapsgewijss d o o r n e m e n komen we tot de volgende evaluatie.

Selectiviteit t
Tvperendd voor mediahypes is de schoksgewijze verandering van de criteria voor
nieuwsselectiee na een gebeurtenis die om welke reden dan ook meer aandacht trekt
dann gebruikelijk. Deze gebeurtenis kan beschouwd worden als key event als er directt een golf van nieuws ontstaat. Uit het onderzoek (zie zinloos geweld) is geblekenn dat er soms sprake is van een grote mate van toeval en selectiviteit bij het
uitgroeienn van gebeurtenissen tot key events. De concurrentie van ander nieuws
speeltt een rol (komkommertijd), evenals de allereerste labeling van de gebeurtenis
doorr een gezaghebbende bron.
Journalistiekee standaarden die hierbij in het geding zijn, zijn relevantie, evenwicht,
enn onafhankelijkheid. D e beoordeling van de maatschappelijke relevantie van de
gebeurteniss wordt bij de star: van de mediahype misschien wel te sterk en te volgzaamm bij bepaalde, als gezaghebbend beschouwde, b r o n n e n gelegd. F.r is te weinig
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aandachtt voor andere bronnen en andere lezingen en interpretaties van de gebeurtenis:: bovendien maken de media te weinig werk van het controleren van de oorspronkelijkee feiten en interpretaties. Klopt de eerste lezing wel? is een gebeurtenis
tee beschouwen als een losstaand incident of als een onderdeel van een reeks van samenhangendee gebeurtenissen? Dat vereist een onafhankelijk oordeel van de verslaggeverr die zich niet op sleeptouw mag laten nemen door sociale actoren die
belangg hebben bij een bepaalde labeling.

Journalistiekee meutevorming
Kenmerkendd voor een mediahype is de snelle verspreiding van het nieuwsthema
overr alle redacties die allemaal met hetzelfde onderwerp aan de slag zullen gaan. De
nieuwswaardee van een onderwerp lijkt bewezen als de andere media er werk van
maken.. Geen medium kan achterblijven en dit leidt tot journalistieke meutevorming,, ofwel pack journalism en een grote mate uniformiteit in de nieuwskeuze van
dee media.
Hett gemeenschappelijk interpretatiekader structureert de journalistieke zoektocht
naarr nog meer nieuws. De journalistieke standaard die hierbij aan de orde komt is
diee van onafhankelijkheid bij de nieuwskeuze, en dan vooral ook onafhankelijk van
dee nieuwsagenda w van de andere media. Een redactie behoort volgens de professionelee normen zelfstandig de relevantie en de nieuwswaarde van onderwerpen te
bepalenn in plaats van te volgen wat andere media kiezen. Maar dat vereist eigen
nieuwsgaringg of onderzoek en daarvoor ontbreekt door alle deadlines vaak de tijd
bijj de media. Bij het overnemen van de nieuwskeuze van andere media spelen
waarschijnlijkk ook commerciële motieven een rol: de marktwaarde van het onderwerpp is al bewezen, de aandacht van het publiek al veroverd en dan is het verleidelijkk om maar op dat onderwerp door re gaan.
Creatiee golf van incidenten
Bijj een mediahype groeit de nieuwsstroom door verlaging van de nieuwsdrempels
voorr alles wat maar op de een of andere manier met het nieuwsthema te maken
heeft.. De media gaan op zoek naar vergelijkbare incidenten (in heden en verleden)
diee meer aandacht krijgen dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn.
Bovendienn vindt er vaak herinterpretatie plaats van allerlei gebeurtenissen vanuit
hett frame dat de mediahype stuurt. Deze werkwijze leidt onherroepelijk tot de creatiee van een golf van vergelijkbare of gerelateerde incidenten in de berichtgeving,
waardoorr de indruk ontstaat dat het probleem plotseling sterk is toegenomen. Of
datt het geval is, valt echter op grond van een dergelijke berichtgeving niet te beoordelen. .
Dee selectieve perceptie die hier optreedt in het journalistieke productieproces kan
inn strijd komen met de eisen van betrouwbaarheid en evenwichtigheid. De golf van
incidentenn is een gevolg van de journalistieke werkwijze, terwijl van de media verwachtt mag worden dat zij die veronderstelde toename verifieert aan de hand van
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anderee feiten. O o k relevantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn hier
vann belang. W o r d t de samenleving o p basis van een dergelijke door de media gecreëerdee golf van incidenten wel goed en evenwichtig geïnformeerd?

Aanjagenn sociale amplificatie
Daarnaastt zorgen de media voor een stroom aan thematisch nieuws met achtergrondverhalen,, opiniestukken en interviews waarin aandacht wordt besteed aan de
actiess en reacties van de sociale actoren. Daardoor versterken de media de
maatschappelijkee werking van het nieuwsonderwerp dat ze zelf eerst groot hebben
gemaakt.. Het gevolg is dat de media een actieve rol gaan spelen in een maatschappelijkee ontwikkeling die sterk het karakter krijgt van een self-fulfilling

prophecy.

Dee maatschappelijke verontrusting, die het gevolg is van de creatie van de golf van
nieuwss over incidenten en reacties, /.orgt weer voor een nieuwe impuls in dit process van sociale amplificatie.
Hett gevolg kan zijn dat het probleem snel tot crisisachtige proporties uitgroeit,
waardoorr bijvoorbeeld de overheid onder druk k o m t om misschien wel overhaaste
maatregelenn te nemen. Vervolgens k u n n e n die maarregelen weer leiden tot maatschappelijkee reacties en tot berichtgeving daarover, die dat amplificatieproces nog
verderr zullen aanjagen.
Alss een samenleving meer werk maakt van de aanpak van het probleem, zal dat
probleemm paradoxaal genoeg in de perceptie en de sociale constructie (denk aan de
toenamee van het aantal meldingen en de stijgende statistieken) alleen maar groter
worden.. Vervolgens k u n n e n de media dan weer met onrustbarende koppen meldenn dat het probleem nog verder uit de hand dreigt te lopen. Het is de vraag of een
dergelijkk oncontroleerbaar proces een goede manier voor de openbare meningsvormingg rond sociale problemen.

Ongenuanceerdee dreigingsbeelden
Uitt de onderzochte voorbeelden blijkt dat mediahvpes in een korte tijd een overspannenn dreigingsbeeld kunnen opleveren rond een bepaald issue, of dar nu zinlooss geweld is, het gevaar van de pedokiller of cle risico 's van verarmd uranium. Die
beeldvormingg in de media is mede gebaseerd op her generaliseren vanuit één extreemm geval (de key event die als prototype fungeert), dat gekoppeld wordt aan hoge
schattingenn en brede definities van het probleem.
Dee containerbegrippen die bier uit voortkomen zijn vervolgens sterk aan inflatie
onderhevig,, omdat steeds meer incidenten onder deze noemer worden gerapporteerd;; zowel door de media als door de sociale actoren. Het gevolg is dat het probleemm telkens m ernst en omvang lijkt toe te nemen.
henn dergelijke werkwijze doet geen recht aan standaarden als onafhankelijkheid
(mediaa laten zich op sleeptouw nemen door sociale actoren) en betrouwbaarheid:
iss er nog wel sprake van een gedegen beoordeling van de ernst en de omvang van
hett gesignaleerde probleem?
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Mobiliserendee werking
Inn de eenzijdige uirbouw van de berichtenstroom tijdens een mcdiahvpc bestaat de
kanss dat de media zich als liet wuie vasikükken aan een beperkte groep bronnen
diee belang heeft bij een dergelijke berichtgeving. Bij de onderzochte mediahvpes is
bovendienn soms sprake van een sterk mobiliserend effect: de (emotionele) berichtgevingg na de schietpartij in Cïorincheni mobiliseert mensen om massaal deel te nemenn aan de stille tocht, terwijl de nieuwsgolven over het gif-in-de-doofpot bij de
Bijlmeraffairee mensen op het idee brengt om hun gezondheidsklachten in verband
tee brengen met de ramp en zich aan te melden voor gezondheidsonderzoeken. De
mediahvpess over het pedoseksuele gevaar speelden zeer waarschijnlijk een rol bij de
plotselingee toename van het aantal gevallen van dreigementen en eigenrichting tegenn pedoseksuelen in 1997, het jaar na Dutroux.
Dee identificatie met bepaalde bronnen en dergelijke mobiliserende effecten raken
journalistiekee .standaarden als onafhankelijkheid, afstandelijkheid en verantwoordelijkheid.. De media gaan zo een actieve rol spelen in de ontwikkelingen die ze o p
afstandd behoren te verslaan, l o t op zekere hoogte is die standaard een fictie - de
mediaa maken altijd deel uit van de sociale werkelijkheid die ze verslaan - maar de
matee
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Maatschappelijkee verantwoordelijkheid brengt ook met zich mee dat journalisten
zichh bewust zijn van die actieve roi en zich afvragen in hoeverre ze zich laten meeslepenn door de hype van de dag.

Getuigenn a charge
Bijj intensiverende mediahvpes krijgen personen of instellingen te maken met een
meuwsstormm die maar vanuit één richting waait, namelijk het schandaal-/raw^. Bij
eenn hype is de journalistieke zoektocht uitsluitend gericht op bevestiging van één
perspectief,, waardoor de negatieve feiten, interpretaties en opinies de berichtgeving
zullenn d o m i n e r e n . O o k hier hebben de media te weinig aandacht voor andere gebeurtenissenn en interpretaties die in een andere richting wijzen. De media treden
teveell op als getuige a charge en te weinig als getuige a décharge en dat kan desastreuzee gevolgen hebben voor degenen die het voorwerp zijn van een dergelijke mediahype.. Bovendien is er te weinig oog voor de manier waarop de tegenstanders de
mediaa gebruiken om de berichtgeving een bepaalde richting uit te sturen, bijvoorbeeldd via strategische lekken (zie de Bijlmerenquête of de zaak Ouwerkerk).

Snellee afwisseling dreigingsbeelden
Opvallendd in de ontwikkeling van seksueel misbruik en de media zijn de radicale
omslagenn in de frames die de media hanteren. Het ene m o m e n t k u n n e n incesthulpverlenerss die de samenleving aanklagen nog rekenen o p de steun van de media,, het volgende m o m e n t zitten zij zelf in de beklaagdenbank van de media. De
eenzijdigee berichtgeving vanuit het (Collective Denial-frame

maakt plaats voor een

andere,, net zo eenzijdige berichtenstroom, die de valse beschuldigingen en de ont-
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spoordee hulpverlening beeldvullend maakt. In de volgende fase slaat dat frame weer
omm en ontstaan er nieuwe mediahypes over telkens andere vormen van misbruik,
mett name misbruik in gezagsverhoudingen. Uiteindelijk spitst de berichtgeving
zichh na D u t r o u x volledig toe op het pedoseksuele gevaar van de o n b e k e n d e dader
(vanuitt het Stranger Danger-frame)

die kinderen ontvoert.

Inn deze verschillende fasen wordt telkens één bepaald dreigingsbeeld sterk uitvergroot:: wat gisteren nog als de grootste bedreiging werd gezien, is morgen alweer
vervangenn door een nieuw gevaar, dat meer nieuwswaarde heeft. Alsof de problemenn die gisteren de voorpagina's nog beheersten, vandaag niet meer zouden bestaan.. Deze radicale omslagen in de berichtgeving zijn in strijd met de standaarden
vann relevantie, evenwichtigheid en betrouwbaarheid. Het is de vraag of de media
opp deze manier evenwichtig berichten over de relevante maatschappelijke proble566

men waarover het publiek geïnformeerd dient te worden. O o k de betrouwbaarheid
vann de berichtgeving is in het geding als de media zo snel van kleur verschieten.
Inn iedere fase van de ontwikkeling van de sociale constructie van een sociaal probleemm zouden de media evenwichtiger moeten berichten door meer aandacht te bestedenn aan andere perspectieven en door een kritischer en afstandelijker opstelling
tenn opzichte van de claims van de verschillende sociale actoren. Journalisten zoudenn zich eigenlijk bewust moeten zijn van de ontwikkelingen in die sociale constructie.. Bovendien is ook hier de vraag of de media voldoende rekening houden
mett de gevolgen van hun berichtgeving, zeker als blijkt dat het gecreëerde dreigingsbeeldd allerlei negatieve maatschappelijke gevolgen heeft, zoals bijvoorbeeld eig e n r i c h t i n gg

of

massahysterie

bij

vermeende

grootschalige

misbruikzaken.

Overigenss rapporteren de media daar later weer over alsof zij zelf daar part noch
deell aan hebben gehad, daarmee het beeld bevestigend dat de media geen nieuws
maken,, maar het alleen verslaan. Dit onderzoek heeft proberen aan te tonen dat de
mediaa door hun mediahypes wel degelijk een grote rol spelen in de gebeurtenissen
diee zij verslaan. Bovendien staan mediahvpes op gespannen voer met de professionelee standaarden van de journalistiek. Dat zou de media moeten aanzetten tot
meerr zelfonderzoek, meer zelfreflectie en tot een groter verantwoordelijkheidsgevoel. .

6.4.33 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Uitt dit onderzoek blijkt dat mediahvpes geen nieuw verschijnsel zijn in de journalistiek,, ook in de jaren tachtig van de vorige eeuw speelden zich dergelijke nieuwsescalatiess af, zoals bijvoorbeeld blijkt uit hoofdstuk 4 over seksueel misbruik.
Bovendienn zijn dergelijke nieuwsgolven al veel eerder gedocumenteerd, zoals in hei
gevall van de zogenaamde crime wavei (Stephens, 1989; kishman, 19K1). Nieuw is
misschienn wel de frequentie en de intensiteit van de mediahvpes die sinds begin jarenn negentig lijken te zijn toegenomen in Nederland. Hoewel daar m dit proefschriftt niet apart onderzoek naat' is verricht, zijn er tal van aanwijzingen die daar
opp wijzen. Meer dan vroeger lijkt de berichtgeving gedomineerd te worden door
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eenn eindeloze reeks van affaires, schandalen en conflicten die steeds grotere nieuwsgolvenn opleveren. Bo\'endien lijkt groot nieuws, zoals bijvoorbeeld de berichtgevingg over rampen, steeds gioici ie worden (Wijfjes, 2002).
Naastt deze toename in de hoeveelheid aandacht voor groot nieuws per m e d i u m is
err ook sprake van een forse groei in de hoeveelheid media sinds begin jaren negentig.. D e komst van commerciële radio- en televisiezenders, de uitbreiding van
hett aantal nieuwsprogramma's en talkshows, de toename van het aantal verslaggeverss en cameraploegen die actuele gebeurtenissen het liefst live willen verslaan, de
opmarss van nieuwssites op internet, het zijn allemaal factoren die bijdragen aan de
enormee groei in de berichtgeving over een onderwerp (zie: Van Vree, Vos, Wijfjes
&& Bardoel, 2002). De t o e n e m e n d e journalistieke en commerciële concurrentie
lijktt echter niet tot meer diversiteit te leiden, maar juist tor meer eenvormigheid,
o m d a tt geen enkele redactie kan achterblijven zodra een onderwerp een bepaalde
nieuwsdrempell heeft gehaald. Maar er zijn nog meer ontwikkelingen die de hypegevoeligheidd van de media lijken te bevorderen.
Inn vergelijking met de situatie eind jaren tachtig is de omloopsnelheid van het
nieuwss enorm toegenomen: de dagelijkse deadlines hebben plaatsgemaakt voor een
24-uurss nieuvvscvclus, waarin o p ieder m o m e n t nieuws kan worden toegevoegd.
Dee druk om snel te reageren en dat laatste nieuws mee te nemen, leidt tot minder
tijdd en mogelijkheden om feiten te controleren of de feiten te voorzien van andere
interpretaties.. Daardoor neemt de kans toe dat de nieuwsstroom gedomineerd
wordtt door één frame, dat weer de daarop volgende verslaggeving beïnvloedt. Deze
situatiee biedt sociale actoren ook meer kansen dan vroeger om prefab nieuws in te
steken.. D e Amerikaanse journalisten, Bill Kovach en T o m Rosenstiel, in 1997 mede-oprichterss van The Committee

of Concerned Journalists, signaleren de o p k o m s t

vann de mixed media culture, waarin de jounalistiek van de verification zich vermengt
mett die van de assertion:
"Inn the continuous news cycle, the press is increasingly oriented towards
ferryingg allegations rather than first ferreting out the truth. Stories come oftenn as piecemeal bits of evidence, accusations and speculation - to be filled
inn and sorted out as the day progresses. [...] It also makes it more difficult
too separate fact from spin, argument, i n n u e n d o , and makes the culture m o ree susceptible to manipulation" (Kovach 6i Rosenstiel, 1999: 6).
Eenn ander belangrijk verschil met de periode voor de jaren negentig is de o p k o m s t
vann allerlei media outlets die een ruimere definitie van journalistiek hanteren en die
dee lat van de klassieke journalistieke standaarden minder hoog leggen. De jacht op
aantrekkelijkk nieuws met een groot commercieel bereik is in deze sectoren belangrijkerr dan waarheidsvinding en waakhondfunctie. Deze ontwikkeling zet de serieuzee nieuwsmedia onder zware druk om ook cri?ne, celebrity en lifestyle te brengen
enn hun nieuwsdefinities voor het harde nieuws zo aan te passen dat ook daar meer
ruimtee k o m t voor emotie, human interesten

primaire reacties. Dit is mede een ge-

volgg van de concurrentie tussen de visuele en de gedrukte media.
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Hett is daarom van groot belang om in vervolg o p dit proefschrift te onderzoeken
welkee factoren in het medialandschap en de journalistieke werkwijze de frequentie
enn intensiteit van mcdiahypes al dan niet bevorderen. Bovendien zou vervolgonderzoekk gericht moeten worden op de gevolgen van mediahvpes voor de openbare
meningsvormingg en het politieke besluitvormingsproces. T e vaak gaan er mediahvpess voorbij over belangrijke onderwerpen / o n d e r dat er wordt teruggekeken naar
dee inhoud van de berichtgeving en de maatschappelijke gevolgen. hn als er al een
debatt plaatsvindt over de rol van de media, ontbreekt het de participanten doorgaanss aan gedegen informatie over de feitelijke inhoud van de totale berichtgeving
overr het desbetreffende onderwerp. De oprichting van een onafhankelijke nieuwsmonitorr om zowel langer lopende issues in de media als incidentele mediahvpes te
onderzoekenn zou een belangrijke bijdrage k u n n e n leveren aan een evenwichtig de2S88

bat over de rol van de journalistieke media in de samenleving.

Summary y
Mediahypess as media constructions
II he concept mediahype is often used to criticize media performance, but its definitionfinition

is very unclear. W h a t is typical of mediahype: the media frenzy, the exag-

geration,, the trivialization or the lack of reliable facts? 7 he debate about mediahype
iss d o m i n a t e d more by value judgments about the alleged negative consequences of
newss coverage than by a rational approach with clear definitions and criteria. This
researchh tries to develop a new approach with a definition of mediahype that is basedd on the typical features of these suddenly occurring news waves.
M e d i a h y p ee is defined as a media-generated, wall-to-wall news wave, triggered
byy one specific event and expanded by the self-reinforcing processes within
thee news p r o d u c t i o n of the media.
Thiss distinguishes mediahypes from other news waves in which not the media but
thee events itself are leading, as is the case with news about wars or disasters.
Mediahypess interfere with the so-called correspondence assumption that the frequencyy of events and the frequency of media reports are synchronic p h e n o m e n a .
D u r i n gg a mediahype the news seems to develop a life of its own, boosted several timess by the same reinforcing process. T h e chain reaction is triggered by a key event
thatt receives more attention than usual — for whatever reason. O n c e this event
turnss into a news theme, it will gain more coverage and rise on the news agenda,
andd because of that, get even more coverage, etcetera. Journalism is a self-referentiall system: news is what other media consider newsworthy. This leads to a high
degreee of uniformity in the news selection and a pressure on every news desk to
joinn the pack. Mediahype is based on the lowering of the thresholds for any event
orr statement that can be related to the central news theme. This triggers a h u n t for
comparablee cases: any recent incident that fits this t h e m e will receive (renewed)
media-attention.. If the match is not perfect, comparable cases will be reinterpreted
too fit in. In this way, the media create a wave of comparable incidents in the news,
givingg the public the impression that events accumulate and that problems get
worsee every' day. Inevitably, this growing news wave will stimulate all kinds of reactionss in society, which in turn will fuel the flames of the mediahype. T h e result
iss a strong reinforcement of one specific frame of reference, marginalizing other
perspectives. .
Mediahvpess can be identified by using the following criteria.
-- T h e sudden occurrence of a news wave:
thatt rises steeply and fades away slowly and is not linked to the frequency of any
actuall events; that is based on consonant choices in the newsrooms of the differentt media, whose separate coverage will show the same wave.
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-- T h e existence of a key event: that is the starting point for the news wave; that receivess more attention than comparable events for whatever reason.
-- T h e media are making news instead of reporting events by: reporting comparablee incidents and linking them to the key event; reporting thematically related
newss like features, analyses and opinions,
-- There is an interaction between media and social actors resulting in: increased
coveragee of social action triggered by the news wave; increased coverage of reactionss from social actors.
T oo be considered a mediahype, a news wave should meet at least these criteria: a
keyy event; a consonant news wave; a sudden increase in reports on comparable casess and a strong rise of thematically related news. Nevertheless, one can identify
2 6 00

differences between the news waves that match these hype criteria. Sometimes the
mediaa go into one case in depth, reporting every detail; sometimes they widen the
groundd they cover by reporting all kinds of events under the umbrella of the same
newss theme. T h a t is why a distinction is made between magnifying

And

enlarging

mediahypes.. Coverage of scandals belongs to the first category of mediahypes, and
newss waves on new social problems to the second.

Mediahypee and the construction of social problems
T h ee second chapter explores the role of mediahypes in the construction of social
problems.. C o n d i t i o n s first have to be defined as problematic before they are recognizedd by society as social problems. This collective definition is not a given, but
ann accomplishment based on the efforts of interest groups and social movements.
Ass messengers and managers of the public arena the media play an i m p o r t a n t role
inn this process of social construction. Since mediahypes can magnify or enlarge specificc problems in a short period, it is relevant to focus on the link between mediahypess and the different stages in the development a social problem.
Firstt is the Framing Stage, in which daims-makers try to get recognition for a new
sociall problem. Their aim is to get their specific frame accepted by society as a
whole.. O n c e this validation is a fact, the development will enter the second stage
off Expansion, which is based on differentiation, aggregation and extension. T o p i c
differentiationn refers to a process in which repeatedly specific types of the same
problemm are (re-) discovered; issue aggregation consists of linking an existing social
problemm to new ones; d o m a i n expansion is the result of a growing sector of professionalss discovering bringing peripheral cases under the d e n o m i n a t o r of the centrall social problem.
T h ee result can be a spiral of amplification in which the problem seems to expand
timee and time again, despite strong efforts to deal with it.
Thiss stage is followed by the stage of Controversy and Ambivalence, because the
expansionn reaches its limits and provokes countermoves. New competing frames
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aree defined, challenging the d o m i n a n t definition of the problem and offering new
perspectivess and solutions. After a period of controvcisy, a new consensus is reached,, leading to the stage of Institutionalization. I he new frame is institutionalizedd in laws and in government policy actions.
T h ee media play different roles in all these stages of development; in the first stage
theree is a natural alliance between the media and the new claims-makers: the mediaa get a dramatic topic; the claims-makers get media attention. In this stage, the
mediaa adopt the new frame as the basis for their news coverage. D u r i n g mediahypes,, extreme cases are linked to high estimates and broad definitions. In the second
stagee of expansion, the media stay interested in the topic because new shapes or aspectss of the problem are revealed regularly, triggering mediahypes. In the third stage,, the media switch sides, because the competing frames have higher news value.
Mediahypess about scandals, conflicts and controversies are typical for the role of
thee media in this stage. D u r i n g the next stage of institutionalization the topic becomess a regular news item w i t h o u t the mediahypes that were typical in the previouss stages.
T h ee tenability of these theories on mediahypes and the role they play in the constructionn of social problems is explored by analyzing media coverage in three differentt areas: violence, sexual abuse and health risks.

Coveragee of senseless violence
Chapterr 3 applies the definition of mediahype to several news waves in the
Netherlandss about street violence between 1997 and 2000. T h e nation was shockedd after the death of y o u n g people, w h o fell victim to what was labeled as senselesss violence. T h e y were innocent victims, apparently killed for no reason. T h e
sociall outrage was expressed in silent protest marches, attended by thousands of
peoplee and covered live by national media. T h e first news wave - whe n the label
senselesss violence was born- took place in September 1997 after the death of 30 yearr old Meindert Tjoelker, killed in a nightly group fight; the second one after the
triall against the offenders in January 1 9 9 8 ; the third one in January 1999 after two
girlss were shot at random when someone fired at the door of a café, while the last
casee happened in January 2 0 0 0 when a student died after being battered at a railwavv platform. Tjoelker became the media-icon in the coverage on senseless violence.. Since this kind of street violence is not new at all, and since there was no
suddenn rise, it is clear that senseless violence is the product of a new process of sociall construction. Looking at the huge news wave the question is relevant whether
thee media played a defining and mobilizing role in this process. In other words:
weree these news waves in fact mediahypes? And what were the consequences for
thee public image of this new crime problem?
Bvv dissecting the four news waves between 1997 and 2000 into different news
flows,, it was possible to analyze the role of the media. T h e content analysis of the
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newss on this kind of violence in five D u t c h national newspapers shows that three
outt of four meet the criteria of meciiahype to a certain degree if not totallv. There
isaa clear key event, triggering a wave of news in which all media participated. All
mediaa showed more or less the same frequency and n u m b e r of articles. They offer
aa lot more thematically related than incident related news. Furthermore, the mediaa all report more comparable incidents in the first weeks after the kev event, therein'' creating a wave of incidents in the news, suggesting a sudden increase. In one
case,, the role of the social actors — of sources creating news — turned out to be a
relevantt factor in the news wave. The last news wave, in 2 0 0 0 , was quite incidentfocusedd and therefore cannot be regarded as a mediahvpe. Hach news wave turned
outt to be bigger than the previous one, which suggests a cumulative

effect.

Senselesss violence rose on the news agenda leading every time to even more news.
Thee second part of this chapter offers a detailed description of the content of mediaa reports on senseless violence. It shows that the media indeed plaved an active
rolee in the construction of this crime problem and a mobilizing role in the social
outragee and the silent marches. The media created the threatening image of purelyy random, pointless violence that could hit anyone anywhere. T h e series of mediahypess added to the impression that this kind of violence is steadilv getting
worse.. I he facts on crime in the Netherlands show differently: this kind of violencee is not new, it is not on the rise, and fights with fatal casualties (like the key
events)) are quite exceptional. Criminological research shows that in manv cases attackerss and victims are exchangeable roles.
Despitee media attention for senseless violence between 1997 and 2000 not all fatall cases of street violence trigger a mediahvpe. Bv c o m p a r i n g three similar cases of
senselesss violence, each time leading to silent marches, it can be explored whv somee incidents become the object of a mediahvpe, while others are almost completelyy ignored. I he main factor seem to be the initial framing of the incident as a
typicall example of senseless violence. This labeling immediately after the incident
structuress the journalistic follow-up. W h e n authorities qualifvd a fatal incident as
aa traffic fight, there is hardly any reason for the media to pav much attention, in
contrastt with cases that are presented as typical examples of senseless violence. I hefactt that the ignored victims belonged to ethnic minorities might also plav a rule,
nott because of racism, but because the media have less access in these c o m m u n i ties.. Hi is gives people less power to influence the framing of the incident of violence. .
Betweenn 1997 and 2 0 0 0 , more than fifteen silent marches were held to c o m m e moratee the victims and to protest against senseless violence. O n l v three of them receivedd massive media attention and live coverage on national TV. 1 he fact that
tenss of thousands attended these meetings made them exceptionally newsworthy
forr the media, but on the other hand the media created a sort of self-fulfilling prophecyy by the mediahvpe in the davs before the march. Media coverage in these casess was huge, emotional, participating and activating, probablv mobilizing manv
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peoplee to go. Public opinion polls aher the first mediahype in 199"' showed a remarkablee increase in the n u m b e r of people saving thev felt unsafe in the public d o main.. But in this kind or escalation processes there are no simple cause and effect
chains.. I here is a constant interaction between media coverage and the activities
off social actors. T h e emergence of a new social movement against this kind of violencee also contributed to the series of mediahvpes between 1997 and 2000.

Mediahypee and the construction of sexual abuse in the
Netherlandss 1980-2000
11 his chapter deals with the role of the media and mediahvpes in the social constructionn of sexual abuse of children. D o the media play different roles in the successivee stages of social problems, as defined in the second chapter? Sexual abuse is
chosenn as a research topic because over the past twenty years this social problem
wass the object of many huge news waves. Each time new forms of abuse or other
aspectss of this problem were (re-) discovered, varying from large scale multi-offender,, multi-victim abuse cases, Satanic Ritual Abuse, forced abortion and baby murderss to kidnapping and sex-murders by pedophiles. W h a t was the role of the media
inn these constant changes and developments? A detailed description of media coveragee shows a clear link between the stage in the development of a social problem
andd the kind of media coverage.
T h ee media played an important role in the first Framing Stage (1980-1989) by
popularizingg the new Collective Denial frame that society for a long time denied
thee existence of sexual abuse of children. Child abuse is linked directly to the subordinatee position of women in society. In this first stage the media concentrate on
thee (extreme) stories of the victims of sexual abuse by relatives, which are linked to
highh estimates of the n u m b e r of victims and expanding definitions of sexual abuse.. There is a natural alliance between the media and the experience experts. The
interactionn between media, mediahvpes and social movement results in an alarmingg picture of the problem of sexual abuse that seems to reach epidemic proportions. .
II he next step was not the Expansion Stage as sociological theorv prescribes, but
unexpectedlyy the third Stage of Controversy and Ambivalence. This period ( 1 9 8 8 1996)) showed a series of media fuelled scandals about children taken awav from
theirr parents and large-scale abuse cases that remained unsolved. A new frame
structuredd

media coverage concentrating

on

False Accusations and

Official

Misconduct.. I he abuse topic gets a new media image: accusations are made too
easilyy and the child abuse industry operates on the presumption of guilt. In the secondd part of this period, new controversies developed about Satanic Ritual Abuse
andd repressed memories, recovered in therapy. This is a period of sharp antagonism
betweenn different actors and movements. An explanation for this stage of controversyy might be the strong image of the abuse epidemic created in the first stage, eli-
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citingg all kinds of' unexpected consequences like false accusations, oversensitive
professionalss and mass hvsreria. Nevertheless, the next stage can be defined as the
Kxpansionn Phase: regularly new aspects or sexual abuse were discovered, like for
examplee abuse of pupils bv teachers in schools or bv coaches in sports, bach time,
thee same kind of mediahvpe takes place: there is a striking kev event, within weeks
manvv other comparable cases come to the surface, while the verv definition of sexuall abuse is extending. Acts that would ten years before have been regarded as inappropriatee are now defined as sexual abuse. 1 he huge (international) news storm
afterr the Belgian kidnapper Dutroux was arrested in August 1996 triggered a changee in focus: central to the topic now becomes the threat posed by kidnappers and
murdererss who are pedophiles. The focus is also on child prostitution and child
pornographvv (Internet). This new frame can be called the Stranger Danger-frame,
6-44

which concentrates on the u n k n o w n perpetrator and not on relatives, neighbors
andd friends, which was tvpical for the Collective Denial frame in the fust stage. In
somee cases sex-offenders are besieged by angry residents or even killed bv relatives
off their victims. By the end of the century the topic seems to reach calmer waters.
Afterr 2000 there were no more mediahvpes, scandals or controversies. Abuse cases
aree reported by the media, but as individual cases not as part of an epidemic. T h a t
thee problem seems to be under control was the angle of the frame typical for this
period.. This is an indication that this social problem was becoming an institutionalizedd problem: there was new consensus on definitions, there was new legislation
andd there was an effective infrastructure to deal with the problem. Statistical data
onn registered sex crimes between 1980 and 2 0 0 0 are consistent with the different
stagess in the development of sexual abuse. D u r i n g the eighties the figures go up,
duringg the stage of controversies thev go down, but they show a strong increase in
thee second part of nineties. This research shows that mediahvpes can plav an activee role in the framing and reframing of social problems like sexual abuse. I hey
aree capable of switching quite radically from one frame to another, changing accusedd into accusers and vice versa. Mediahvpes can magnify' a specific frame and
makee that the d o m i n a n t image, but after a while this reaches the limits of social acceptance.. I he erosion of consensus creates a climate for new mediahvpes establishingg a competing frame.

Mediahypee and the social amplification of risk
Chapterr 5 concentrates on the connection between media coverage (in 1 99<S and
11 999) on the aftermath of the Bijlmer air disaster (in 1 c )92) and the attribution processs in which a growing number of people link their general (endemic) health problemss to the supposed exposure to toxic agents during or vears after the plane crash.
( ) nn a Sunclav evening in October 1 992 an hl Al cargo plane crashed into two apartmentt buildings in Amsterdam South, killing 39 inhabitants and four crewmembers.
Despitee the fact that the cause was established quicklv (bad locking pins caused
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twoo engines to break away), the disaster turned out to be a fruitful breeding ground
torr endless speculation, rumors and conspiracy theories. T h e r e were manv unsolvedd questions about the cargo of the plane (toxic agents or perfumer); about the
involvementt or secret intelligence agencies (men in white suits); and about the disappearancee of the depleted uranium used as counterweight in the tail of the plane.
T h ee chaotic and often contradictor}' actions by the government fuelled this process
inn which the media were challenged to solve the m a n y so-called Bijlmer mysteries.
Afterr a few years, a group of rescue workers and people living nearby the crash sitee reported health complaints which they linked to the disaster. Over the years this
n u m b e rr of people rose from a few hundred to more than six thousand Bijlmer victimss (as they are called) after the highly publicized parliamentary inquiry, that took
placee in 1999 to solve the unanswered questions about the crash.
Analysiss of media coverage on the Bijlmer in 1998 and 1999 shows that mediahypess develop each time new pieces of information were revealed that seem to prove
thee link between the disaster and the health complaints. Each time the same mediaa dynamic occurred: on the basis of dubious facts, the media created a news wavee about

the growing n u m b e r of Bijlmer victims, the distrust and all the

unansweredd questions, thus reinforcing time and again a Cover-up frame about
toxicc agents causing health problems. Opposite information was often neglected or
trivializedd and never triggered comparable mediahype. Each time mediahypes rook
place,, new groups of people came forward; they too wanted to participate in the
generall health check because they related their complaints to the crash years before.. Several health research projects showed no identifiable disease linked to the
crash.. According to the latest reports (2002), about 25 percent of the Bijlmer victimss turned out to have stress-related complaints, probably linked to the disaster,
whilee the remaining 75 percent showed very general and diffuse complaints, endemicc for any normal population. They developed a so-called functional somatic synd r o m e ,, based on the clustering of endemic s y m p t o m s and labeling them as a new
disease.. T h e repetition of media-hvpes based on the Cover-up/Toxic Agent frame
inn 1998 and 1999 seemed to have played a decisive role in this process in which
moree and more people tended to attribute their problems to the disaster, denying
anyy kind of caused by stress diagnosis. T h e r e are two important indications for this
hypothesis: :
-- Mediahypes preceded the coming out of new groups, allegedly suffering from
Bijlmer-relatedd health problems.
-- In many cases the stories of the people who come forward directly referred to the
worryingg messages in the media.
Thee news on the disaster and its aftermath stimulated the development of (stressrelated)) health complaints among the original group of Bijlmer victims and the attributionn of all kinds of other health problems to the disaster. There seems to be a
directt link between mediahvpes and the development of functional somatic syndromes. .
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Mediahypee and the professional standards of journalism
II he final chapter explores the question whether mediahype is in conflict with the
professionall standards ot a socially responsible press such as: reliabiliry (attribution
too sources and verification of facts); fairness (to sources and the public), balance
(givee a voice to different perspectives), independence (no commercial or political
dependency);; distance (impartiality), relevance (inform on relevant developments
andd social problems) and social responsibility (self-reflection and accountability).
11 his research shows that in many cases mediahvpes violate these journalistic standards.. Mediahype is based on self-reinforcing processes in which one specific framee guides the media h u n t for ever more confirming facts and opinions. Dissenting
informationn is ignored or trivialized. These positive feedback loops lead to a rein666

forcement of the original frame, making this perspective the only one that seems
sociallyy relevant. In fact due to the huge news wave this frame will become the
mostt d o m i n a n t frame in the public d o m a i n .
Mediahvpess are based on pack journalism: every news desk is forced to join the
pack,, which leads to a high degree of uniformity in the news selection. This clashess with the professional standard of independent news choice.
Typicall for mediahvpes is the wave of comparable incidents in the news, which createss the false impression that events accumulate and the problem gets worse. This
kindd of reporting is conflicting with standards like reliability and

balance.

Reporterss should know that such a wave of incidents creates the impression of deterioration,, while the facts may show a different perspective.
D u ee to mediahype a social problem can get crisis proportions, forcing social actors,
especiallyy the authorities, to take drastic but hastv action. This, again, reinforces
thee concern a m o n g the public, because the action confirms the existence of a real
crisis.. And this, ot course, triggers a new wave of media attention. I his chain reactionn will fuel the amplification again and again, leading to the well-known paradoxx that the more action society takes the more visible the problem will get,
reinforcingg social concern. Reporters should be aware of the tact that mediahype
givess a boost to this often uncontrollable amplification process, which might not
bee a rational way tor a society to deal with social problems.
Thiss research shows that mediahvpes can create unrealistic images of immediate
threatt and risk, be it senseless violence, pedophile killers, or risk issues like depletedd uranium. I his image is based on broad definitions, exaggerated estimates and
thee projection ot one extreme case (key event) on a whole range of events. Hype
coveragee leads to an inflation of catch-all concepts like senseless violence creating
thee impression that the social problem rises to epidemic proportions. 1 he professionall standards expect the media to give a thorough estimate ot the scope of a problem. .
II he chapter on sexual abuse ( 1 9 8 0 - 2 0 0 0 ) shows that the media can create alternatingg images of a problem, bv switching radically from one frame to another.
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Whatt was seen as a major threat yesterdav may not be important for the media the
nextt day when a new frame is adopted

These radical switches do nor assist the

trustworthinesss of the media. In addition, these changes create the impression that
yesterday'ss problems have disappeared, while only media coverage of these problemss has disappeared.
T h ee conclusion must be that mediahypes often conflict with the professional standardss of journalism. This should push the media to more self-reflection and more
sociall responsibility.

Recommendationss for further research
Althoughh this research was not about the alleged increase in the n u m b e r of mediahypess in recent years, several developments indicate that this might be the case.
Moree than in former years coverage seems to be dominated by an endless series of
scandals,, affairs and media-events, every time triggering even larger news waves.
Alsoo breaking news about for example disasters gets bigger and bigger.
Anotherr development (in the Netherlands) is the growth in the n u m b e r of competingg media struggling for the same news. T h e result is huge increase in the magnitudee of the coverage on a specific topic. Increasing competition leads to more
uniformity,, not mor e diversity, in news coverage. T h e 2 4 - h o u r news cycle with
manyy deadlines forces the media to act immediately and report news without thoroughh fact checking. This easily leads to the domination of one frame in the coveragee while others are ignored. Another development is the rise of media outlets
basedd on a mix of news and entertainment. For these media, the h u n t for commerciallyy interesting news becomes more important than journalistic standards likee truthfulness and reliability. This competition forces the traditional journalistic
mediaa to pay more attention to topics like crime, celebrity and lifestyle, and to
bringg the news with more emotion, h u m a n interest and primary reactions. M o r e
researchh is necessary into the factors p r o m o t i n g the frequency and intensity of mediahypes. .
T o oo often, mediahypes go by without reflection on the content of the news and
thee consequences for public opinion and political decision-making. F o u n d i n g a
permanentt news m o n i t o r covering mediahypes as well as long-term issues in the
newss is essential for a balanced debate on the role of the media in society.
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Bijlagen n
I.. Verkennend onderzoek vooraf
Dee onderstaande drie cases maakten deel uit van het vooronderzoek waarover in
19999 is gepubliceerd in Mediahype:

nieuws maken door de opwinding

te verslaan

(Vasterman,, 1999: 39-65). Deze teksten werden afgesloten in oktober 1998 en zijn
hierr in ongewijzigde vorm overgenomen.
Dee overige twee cases in deze publicatie uit 1999 zijn in aangepaste vorm opgenomenn in hoofdstuk 3 (zinloos geweld, 1997/1998) en hoofdstuk 4 (ontucht op
scholenn 1996).

Dee gekke-koeien crisis 1996
Official:: Mad Cow Can Kill You
Dee internationale explosie van publiciteit in het voorjaar van 1996 over het mogelijkk verband tussen BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy), bijgenaamde de
gekkekoeienziekte,, en Creutzfeldt-Jakob ( C J D : Creutzfeldt-Jakob Disease), een
vergelijkbaree dodelijke hersenziekte bij mensen, heeft een lange voorgeschiedenis.
D ee o n t d e k k i n g van deze nieuwe ziekte bij runderen, een variant van het al eeuwen
bekendee scrapie bij schapen, werd voor het eerst wereldkundig gemaakt in april
19877 door het Britse ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel (MAFF). Een
doorr de overheid ingestelde onderzoekscommissie kwam tot de conclusie:
" T h a tt it was most unlikely that BSE will have any implications for h u m a n
health.. [...] W i t h the long incubation period of Spongiform Encephalopathiess in h u m a n s it may be a decade before complete reassurances can be given"" (Kitzinger & Reilly, 1997: 3 3 8 ) .
Zowell BSE als C J D worden veroorzaakt door p r i o n e n v \ die van de hersenen letterlijkk een spons k u n n e n maken. D e Britse overheid beschouwde rundvlees als volkomenn veilig voor menselijke consumptie, maar kondigde niettemin maatregelen
aann o m BSE aan te pakken door een verbod op het voeren van slachtafval aan runderenn (juli 1988) en door het verplicht vernietigen van dieren met BS E-symptomen.. H e t aantal runderen met BSE zou na deze Offal Food Ban sterk afnemen" 1 ,
all werd die afname pas enkele jaren later zichtbaar.
D ee maatregelen werden verscherpt toen in 1990 vijf antilopen uit een dierentuin
enn een aantal katten met BSE vergelijkbare s y m p t o m e n bleken te vertonen, hetgeenn zou k u n n e n wijzen op een cross-species overstap van de prionen.
Verschillendee Europese landen besloten importbeperkingen op te leggen aan Britse
rundvlees.. Voor het eerst kreeg BSE de volle aandacht van de media, en dat leidde
tott de nodige verontrusting, zo schrapten enkele scholen rundvlees van het menu,
ondankss de verzekering van de overheid dat het Britse vlees nog steeds absoluut
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veiligg was. F.n voor het eerst doken de beelden op die later in 1996 op ieders netvliess geétst zouden worden, namelijk de beelden van de wankelende gekke koe.

Informatievacuüm m
BSEE paste voor de media perfect in de reeks van eerdere food crises, als die rond de
salmonellabesmettingen,, die in de jaren daarvoor al voor grote ophef hadden gezorgd.. Hoewel er (nog) geen menselijke slachtoffers van de RSE-variant van C J D
beschikbaarr waren, bood het onderwerp voldoende mogelijkheden voor

human

interestinterest (de geruïneerde boer versus de minister die zijn dochtertje o p tv een h a
burgerr laat eten) en schokkende beelden (van de vernietiging van karkassen). Bovendienn kreeg het BSE-verhaal al snel de invalshoek van een falende overheid die
hett schandaal in de doofpot wilde stoppen. Het Britse ministerie van Landbouw
800

probeerde namelijk de informatiestroom over BSF: zoveel mogelijk zelf te controlerenn en verbood soms deskundigen om met de pers te praten.
D o o rr dit informatievacuüm kregen alternatieve bronnen met dramatische uitsprakenn over de gevolgen van de BSE-crisis voor de volksgezondheid veel ruimte in de
mediaa (Kitzinger & Reilly, 1997: 3 4 1 ) .

Inn de jaren daarna verdween BSE vrijwel geheel uit het nieuws bij gebrek aan
nieuwswaardigee gebeurtenissen, het wachten was op de resultaten van wetenschappelijkk onderzoek of nieuwe overheidsmaatregelen. De strategie van de overheid om
tee voorkomen dat experts controversiële uitspraken zouden doen bleek voorlopig
vruchtenn af te werpen: BSE was geen nieuws meer en ook de dissidente wetenschapperss met h u n doemscenario's raakten uit voor de media.

Extremelyy small risk
Hett blijft

tamelijk stil rond BSE tot 20 maart

1996, wanneer minister van

(Gezondheidszorgg Stephen Dorrel bekend maakt dat zich in de afgelopen jaren tien
onverklaarbaree gevallen van een speciale variant van C J D (betiteld als n v - C | D of
v-CJD)) bij jonge mensen hebben voorgedaan en dat er misschien toch een verband
zouu kunnen bestaan met het eten van rundvlees van vóór de maatregelen van 1 989.
"" i here remains no scientific proof that BSE can be transmitted to man by
beef,, but the C o m m i t t e e has concluded that the most likelv explanation at
presentt is that these cases are linked to exposure to USE before the introductionn of the specified bovine offal ban in 1989."
Dorrelll in /.ijn verklaring:
lLL

I he new measures and effective enforcement of existing measures will

continuee to ensure that the likelv risk of developing C J D is extremely
small. .
Wetenschappelijkk beschouwd was het directe oorzakelijk verband tussen BSE en
C J DD op dat m o m e n t nog niet bewezen. Wel had de Britse overheid daarmee officieell de stap gemaakt van een "inconceivable" naar een "extremelv small risk", en
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datt maakte een wereld van verschil, ook al probeerden de autoriteiten te benadrukkenn dar er geen reden was voor paniek.
Dee media speelden een belangrijke rol op die eerste dag van de BSE-crisis. Het rapportt van de door de overheid ingestelde onderzoekscommissie SEAC (Spongiform
Encephalopathyy Advisory C o m m i t t e e ) was uitgelekt naar de Daily Mirror die er
meteenn over publiceerde ("Official: Mad C o w Can Kill You.") en de minister daarmeee onder druk zette o m halsoverkop een persconferentie re organiseren. De op
hett eerste gezicht tegenstrijdige boodschap dat rundvlees nog steeds veilig was,
maarr dat miljoenen runderen zouden worden afgemaakt, leidde tot veel speculatie
enn verontrusting (Payne, 1998: 133). kater op diezelfde dag schatte een BSF.-deskundigee in een veelbekeken televisie-interview het aantal mogelijke CJD-slachtofferss op ruim een half miljoen mensen. Bovendien antwoordde hij bevestigend op
dee vraag van de interviewer of deze epidemie even groot zou k u n n e n worden als
Aids,, zonder dat antwoord verder roe te lichten (Dornbusch, 199"": 139). "Could
irr be worse than Aids?" kopte dan ook een van de Britse tabloids de volgende dag
groott op de voorpagina. D e aankondiging van nieuwe maatregelen om BSE uit te
roeienn versterkten de indruk van een groot gevaar voor de volksgezondheid.

Statuss van feit
Gezienn de voorgeschiedenis van de BSE-affaire in Engeland en deze ongecontroleerdee informatiestroom over de SEAC bevindingen, wekt het geen verbazing dat
err al snel een niet meer te stuiten publicitaire kettingreactie op gang kwam. Voor
hett einde van de avond van de twintigste maart was het voor de media en daarmee
voorr het publiek een uitgemaakte zaak: BSE is de oorzaak van de nieuwe gevallen
vann C ] D , en dus is het eten van rundvlees riskant. Herhalingen van televisiebeeldenn van enkele jaren geleden waarin ministers en deskundigen nog bezweren dat
Britss rundvlees absoluut veilig is, versterkten de beeldvorming van een falende
overheid,, die met al die geruststellende verklaringen alleen maar meer verdacht
werd.. In deze eerste fase van de berichtgeving krijgt de link tussen BSE en C J D al
snell de status van een vastgesteld feit, terwijl er wetenschappelijk gezien alleen maar
eenn vermoeden bestond dat de ziekteverwekkende prionen de stap van dier naar
menss hadden gezet. Dat gebeurde niet alleen in de tabloids maar ook in kwaliteitskrantenn als de Londensc Times en de Financial

Times. Uit een inhoudsanalyse

(Dornbusch,, 199": 139) van deze laatste krant blijkt dat de berichtgeving in de
eerstee dagen tamelijk onnauwkeurig was met een sterke nadruk op de definite

link

tussenn HSL! en C f D , terwijl de artikelen in de weken daaropvolgend steeds genuanceerderr en wetenschappelijk correcter werden. Maar deze artikelen werden vaak
overschaduwdd door forse koppen die weinig ruimte lieten voor twijfel.

Politiekee en economische gevolgen
Pass weken later komen de genuanceerde commentaren en achtergrondverhalen
waarinn wordt gewezen op de /eer overdreven maatschappelijke reacties op een in
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vergelijkingg nier andere bedreigingen exrreem klein gezondheidsrisico. Maar op dat
m o m e n tt heeft de BSK-ramp zich al voltrokken: uiteindelijk zouden 2J5

miljoen

runderenn vernietigd worden en zou de economische schade in de tientallen miljardenn lopen.
Inn de maanden na de bekendmaking van Dorrell concentreren de media zich op
allee politieke en economische gevolgen; de discussie over de omvang van het slachtprogramma;; de schadeclaims uit de rundvleessector: het EU exportverbod op
Britsee rundvlees; het besluit van M c D o n a l d s om geen Britse rundvlees meer te verwerken;; de dalende rundvleesverkopen, actievoerende vegetariërs; de reacties van
hett publiek; het verhaal van een ('JD-slachrorfer, enzovoort. Terwijl de kansen op
n v - C J DD in Nederland nagenoeg nihil zijn, gaan de media ook hier op zoek naar
verdachtee gevallen. Z o brengt Utrechts Nieuwsblad

(23 maart 1996) een pagina-

groott verhaal over een twee jaar daarvoor aan C J D overleden postbode die volgens
dee kop: "dol was op biefstuk en hamburgers.

Al die publiciteit bevestigt onver-

mijdelijkk liet beeld van een buitengewoon ernstig gezondheidsrisico.
Dee Britse overheid heeft ook een zeer bepalende rol gespeeld bij die definiëring van
hett BSE-gevaar: aanvankelijk volgde het ministerie de strategie van de mediastilte,
vervolgens,, toen her SKAC-rapport uitlekte, reageerde men overhaast en ongecoördineerd.. Onduidelijke en tegenstrijdige verklaringen, waarbij de wetenschapperss tegenover de overheid kwamen te staan zorgden voor een verdere uitholling
vann de geloofwaardigheid van de Britse overheid.
"Byy withholding information, the British government tried to protect the
publicc from unnecessary fear. Instead, it created a crisis, which fostered
evenn grearer fear. The press eagerly filled the information void and fuelled
rhee crisis. W i t h o u t a reliable central agency to disseminate trusted health
information,, rhe press presented inaccurate information and unsubstantiatedd conclusions. Fortunately, a few journalists gained perspective of the situationn and published a fair portrayal of the risks, but not in time to
alleviatee rhe damage done in the previous weeks.'
Alduss onderzoeker D o r n b u s c h in zijn onderzoek ( D o r n b u s c h , 1998: 151) n a a r d e
mediaberichtgevingg over BSF.

Horrorr scenario
Behalvee in de grote maatschappelijke implicaties ligt een belangrijke reden voor de
media-explosiee in de mediagenieke kenmerken van de BNf7CJD-kwestie. Het verhaall heefr het karakter van een horror scenario, waarin miljoenen mensen overlijdenn aan een geheimzinnige, mensonterende hersenziekte die wordt veroorzaakt
doorr het eten van zoiets alledaags als rundvlees. Iedereen zou dus slachtoffer kunnenn zijn. I,n om de verontrusting nog groter te maken: de eerste svmpromen bestaann uit apathie en slaapproblemen.
Bovendienn leent B S h / ( , [ D zich uitstekend voor angstaanjagende metaforen: de lahelingheling \:m BSI'. tot de mad cow disease, legt de basis voor talloze beeldspraken e
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vergelijkingenn tussen mens en dier. Her woord mad is in de berichrgeving al snel
ookk van toepassing op de srunteiende en struikelende Britse overheid ("It's a M a d ,
M a d ,, Mad, Maff •*' world' Observer on Sunday); dc Engelsen in het algemeen, (zoalss in het veelgebruikte "Mad Cows & Englishmen"); of zelfs de hele voedselketen
('AA food chain gone mad"). O o k de vergelijking tussen de wankelende en uitglijd e n d ee koeien en mensen die door een hersenziekre niet alleen hun coördinatievermogenn verliezen, maar ook hun verstand en daarmee hun persoonlijkheid

is

populair.. Deze gekkekoeienziekre waar mensen ook aan kunnen overlijden (waarmeee de rwee ziektes één zijn geworden), heeft in veel publicaties ook een symbolischee waarde: het is de wraak van de n a t u u r op de mens die de regels heeft
overtreden.. Deze semi-religieuze duiding is ook terug te vinden in de berichtgeving
overr Aids (in de beginperiode) en het Ebola-virus (als wraak voor het kappen van
hett regenwoud).

Epidemie? ?
Lateree onderzoeken bevestigen dat de ziekteverwekker van BSE identiek is aan het
prion-eiwitt dat wordt aangetroffen in de hersenen van de patiënten die zijn overledenn aan de nieuwe vorm van C J D . Maar ook bijna drie jaar na de start van de
BSE-crisiss is nog steeds onduidelijk of er sprake kan zijn van een epidemie van nvC J DD als gevolg van vleesconsumptie. H e t kleine aantal van 30 gevallen in G r o o t Brittanniëë van 1995 tot nu toe staat geen scherpe schattingen toe, en die variëren
dann ook van enkele honderden tot mogelijk tienduizenden slachtoffers.
D ee kleine aantallen wijzen o p een zeer lange incubatietijd, maar misschien is de
kanss op besmetting via vlees bij nader inzien toch zeer klein. Per jaar overlijden volgenss gegevens van T h e D e p a r t m e n t of Health (2 N o v e m b e r 1998) in Croot-Brittanniëë gemiddeld 38 mensen aan de zogenaamde sporadische variant van C J D , die
spontaann ontstaat; in totaal 152 sinds het ontdekken van de nieuwe variant in
1995.. In vergelijking met andere gezondheidsrisico s is de kans op n v - C J D nog
steedss extreem klein en in feite is de besmettingkans sinds 1992 alleen maar verder
afgenomen.. Bovendien zou BSK ook zonder de draconische maatregelen rond
20011 zijn uitgestorven als gevolg van de Offtil Food Ban.
Hett ontstaan van de miljardenverslindende BSE-crisis en de gigantische publiciteitsgolff in het voorjaar van 1996 valt dan ook te verklaren uit een combinatie van
gebrekkigee risicocommunicatie door de Britse overheid en een opgewonden crisisberichtgeving,, waardoor een self-fulfilling prophecy optreedt.
D ee b e k e n d m a k i n g van een mogelijk verband tussen BSE en n v - C J D en de wetenschappelijkee speculaties over de gevolgen waren voor de media en het publiek een
signaall dat het rundvlees niet langer absoluut veilig was.
D ee daarop volgende sociaal-economische crisis zorgde ervoor dat de berichtgeving
diee daarvoor in handen was van wetenschapsredacties, nu terecht kwam bij algem e n ee verslaggevers'' die wetenschappelijke onzekerheden vertaalden in heuse
doemscenario'ss en die een voorkeur hadden voor bronnen met extreme visies.
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Momentum m
Inmiddelss heeft ook Nederland vier gevallen van BSE-besmetringen gehad en is er
zelfss een (vermoedelijk) n v - C J D geval gesignaleerd, maar tot grote ophef leidt dat
niet.. Dat twaalf inmiddels geslachte stalgenoten van de in 1998 ontdekte BSE-koe
II rix 9 uit Heeten niet zijn terug te vinden in het Registratie- en Identificatiesysteemm en dat er naar schatting een half miljoen van dergelijke 'zwevende
zijn,, komt niet verder dan een kort y^A'Abericht in bijvoorbeeld NRC

koeien

Handelsblad

(100 november 1998). Het laat zich raden welke impact dergelijke berichten zou
hebbenn gehad op het hoogtepunt van de mediahvpe ruim twee jaar geleden, maar
datt momentum

is nu duidelijk voorbij.

Verstervingg in verpleeghuizen 1997
84 4
"W ee gaan moeder niet versterven, dat is niet de bedoeling..."
"Inn Groningen is het psycho-geriatisch verpleeghuis 't Blauwbörgje in o p spraakk gekomen. Een (ironings gezin beschuldigt het verpleeghuis van pogingg tot moord op een familielid. [...] Verplegend personeel zou de 62-jarige
patiëntt zonder toestemming van de familie hebben laten uitdrogen om hem
zoo een zachte dood te bezorgen" {NOSJournaal,

24 juli 1997).

Dee beschuldiging is niet alleen bij de plaatselijke kranten Groninger

Dagblad

("Instellingg

Noorden

laat

man

uitdrogen")

en

het

Nieuwsblad

van

het

("Blauwbörgjee ontkent beleid van bewust u i t d r o g e n ' ) voorpaginanieuws, maar
ookk bij landelijke media als NRC

Handelsblad:

"Verpleeghuis liet patiënt uitdr-

ogen."" Het verpleeghuis heeft de patiënt volgens deze krant "willens en wetens latenn uitdrogen." Het is het begin van een m a a n d e n durende stroom van publiciteit'"
overr versterving, een term die pas enkele dagen later opduikt, maar die na verloop
vann tijd een macabere connotatie zal krijgen.
Volgenss de aanklacht die de familie M u l d e r indient tegen het Groningse verpleeghuiss 't Blauwbörgje zou de medische staf de alzheimerpatiënt R. Mulder bewust
voedsell en vocht hebben o n t h o u d e n . Mulder, die al tien jaar dement is, wordt
thuiss verzorgd tot hij vanwege een darmafsluiting en een ontsteking aan de genitaliënn voor een behandeling in het Martini Ziekenhuis wordt o p g e n o m e n . O p 1 1 julii wordt hij voor verder herstel o p g e n o m e n in het Groningse verpleeghuis, waar hij
voorr zijn o p n a m e ook al in de dagbehandeling was geweest. Vanaf woensdag 16 julii eet Mulder niets meer. Mevrouw M u l d e r en haar dochter treffen hem o p 19 julii in coma aan waarop zij hem in allerijl overbrengen naar het Martini ziekenhuis.
Daarr krijgt de patiënt een infuus en komt hij weer bij kennis. Justitie in Groningen
steltt onmiddellijk een onderzoek in. "Persofficier van Justitie mr. J. de Valk zei gisterenn dat het 'niet niks is wat er is gebeurd. Volgens hem wijst veel op poging tot
moordd of doodslag.

Aldus Het Parool op 24 juli 199". In de periode daarna zal

Justitiee lopende het onderzoek geen mededelingen meer doen.
Voorr de media vormen de uitspraken van de familieleden een zeer belangrijke in-
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formatiebron,, omdat de woordvoerder van het verpleeghuis wel ontkent, maar niet
inhoudelijkk op de zaak wil ingaan.
"Err is geen sprake van dat verpleeghuis 't Blauwbörgje patiënt R. Mulder
heeftt laten uitdrogen,"
alduss directeur Van der Lei {Groninger Dagblad., 25 juli 1997). Dat leidt tot de nodigee hearsay in de kolommen met allerlei uitspraken die de verpleging gedaan zou
hebben.. Dochter Cea:
"Toenn we hem zaterdag in coma vonden vroegen we waarom hij geen vochtinfuuss had. 'Dat is tegen de regels. Wij voeren een uitdrogingsbeleid want
datt is een humane manier van doodgaan.' zei de verpleegster toen'
(Nieuwsbladd van het Noorden, 24 juli 1997).
Directricee De Bie van 't Blauwbörgje gebruikt dat woord niet, maar spreekt van
"eenn unaniem beleid op het terrein van levensbeëindiging {ANP, 25 juli 1997).
Doorr niet op de zaak zelf in te gaan, krijgt het verpleeghuis de schijn tegen zich,
hetgeenn nog eens wordt bevestigd door de emotionele verhalen over het 'levensreddend'' optreden van de ex-vrouw en de dochter. Het vaak terugkerend woord
uitdrogingsbeleidd wekt de indruk dat er in het geval Mulder sprake is geweest van
doelbewustee euthanasie zonder medeweten van de familie. De term komt hard aan.
Dee kwestie roept meteen associaties op met de recente Martha U.-zaak en de
Haagsee verplegersmoorden. Het beeld van verpleeghuizen als gevaarlijke eindstationss waar het personeel de patiënten bewust laat verkommeren, is gewekt.

Meerr meldingen
Dee affaire breidt zich verder uit als de media op 26 juli berichten over nog vier familiess die bij de Groningse politie melding maken van familieleden die onder "dubieuzee omstandigheden zijn overleden in 't Blauwbörgje'' {NRC Handelsblad, 26
julii 1997). Een geval blijkt zich al vier jaar geleden te hebben voorgedaan. Enkele
dagenn later maken de kranten melding van een scriptie van verpleeghuisarst in opleidingg E. Fischer van de Vrije Universiteit. Schokkend zijn niet zozeer de uitkomstenn van het onderzoek als wel de formuleringen die bijvoorbeeld De Telegraaf
(300 juli 1997) gebruikt:
"Nagenoegg de helft van alle sterfgevallen in een Noord-Hollands verpleeghuiss voor psychogeriatrische patiënten blijkt het gevolg van versterving,
waarbijj iemand niet meer te eten en te drinken krijgt en daardoor volledig
uitdroogtt tot de dood erop volgt. [...] Fischer ontdekte een doelbewust beleidd tot uitdroging.'
Pass aan het eind van het artikel blijkt dat de onderzoekster versterving niet als dubieuzee maar als een natuurlijke doodsoorzaak beschouwt.
Opp dezelfde dag is te lezen dat "het aantal dubieuze (bijna) sterfgevallen in verpleeghuiss 't Blauwbörgje is gestegen tot elf {Groninger Dagblad, 30 juli 1997).
"Nieuwee gevallen van versterving in Brielle en Eindhoven," meldt het Groninger
DagbladDagblad op 9 augustus. "Tweede geval van ongewenste versterving." aldus NRC

285

MrnuHYiM M

HandelsbladHandelsblad

(9 augustus 199"). Een breed schandaal lijkt in de maak m

tallenn dubieuze sterfgevallen, waarbij verplegers lijken te beslissen over leven en
dood.. Bovendien blijkt v e r s t e n i n g niet alleen in verpleeghuizen voor te komen
maarr ook in psvchiatrische klinieken volgens het Nieuwsblad

van het Noorden (8

augustuss 1997), alleen: "hoe vaak weet niemand." Dat het in Brielle niet gaat om
eenn nieuw geval, maar om een klacht uit 1996 waarover de Inspectie voor de Gezondheid.s/.orgg nu een uitspraak doet en dat de patiënt niet is overleden, blijh onduidelijk. .

Geenn vervolging
O pp 28 augustus komt het verrassende nieuws naar buiten dat het O p e n b a a r Ministeriee geen vervolging instelt aangezien het verpleeghuis "niet onjuist beert gehan866

deld" {de Volksknuit,

29 augustus 199"). Wel berispt Justitie bet verpleeghuis

wegenss gebrekkige c o m m u n i c a t i e met de familie Mulder.
"Justitie:: geen versterving patiënt van Blauwbörgje," schrijft

/'rouw op 29 augus-

tus,, waarmee het beeld wordt bevestigd dat versterving een ontoelaatbare vorm van
actievee levensbeëindiging is. Hoewel er nog geen nieuws is over de andere klachten
tegenn de verpleeghuizen, dooft de berichtgeving na dit besluit van Justitie nog lang
niett uit, de stroom opiniestukken, nieuwsberichten, interviews en achtergrondartikelenn gaat gestaag door.
Voorall columnisten schromen nier om fors uit te pakken, Marcel van D a m bijvoorbeeldd maakt vergelijkingen met nazi-praktijken (de Volkskrant, 31 juli 1997).
O o kk de politiek k o m t in actie. Z o willen minister Borst van Volksgezondheid en
staatssecretariss Terpstra dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat onderzoekenn hoe en op grond van welke criteria wordt besloten patiënten geen voeding en
vochtt meer toe te dienen. Kind september worden er kamervragen gesteld aan
Borstt en minister Sorgdrager van Justitie.
Dee berichtgeving over versterving krijgt 4 oktober een nieuwe impuls door een onderzoekk waaruit blijkt dat verpleeghuisartsen jaarlijks bij 5.600 sterfgevallen in de
laatstee levensfase hebben afgezien van het kunstmatig toedienen van vocht en voeding.. Dat is bijna een kwart van alle sterfgevallen in verpleeghuizen. De resultaten
vann dit onderzoek komen in een heel ander daglicht te staan door de voorafgaandee negatieve beeldvorming rond versterving. Koppen als: "Kwart sterfgevallen verpleeghuizenn door versterving" {Trouw,

4 oktober 199" 7 ), of: "Versterving meest

toegepastt op d e m e n t e patiënt.' (Nieuwsblad

van het Noorden, 6 oktober 1997) ver-

sterkenn die trend. Half oktober vraagt de Unie K B O per brief aan minister Borst
omm duidelijkheid over versterving en een voorlichtingscampagne om onterechte
onrustt bij haar leden weg te nemen. De formuleringen in de berichtgeving lijken
diee onrust juist te versterken, / . o schrijft het Nieuwsblad

ran het Noorden (16 ok-

toberr 199") in het artikel over de L'nie KBO: "Vorige week werd bekend dat jaarlijkss rond de 10.000 mensen overlijden omdat zij geen vocht en voedsel meer
krijgenn toegediend.
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Verschuivendee definitie versterving
Datt de media veel aandacht besteden aan t Blauwborgje is op zich niet vreemd,
well opmerkelijk is dat het begrip versterving de betekenis krijgt van een actieve
vormm van levensbeëindiging op grond van de beslissing - vaak van het medisch personeell - dat het leven van deze (demente) patiënten niet meer zinvol is. Deze invullingg k o m t sterk naar voren in de eerste berichten over 't Blauwborgje. Z o
omschrijftt de Volkskrant versterving als: "het laten overlijden van patiënten door
uitdrogingg en verhongering'' en het Groninger Dagblad As: "patiënten laten sterven
d o o rr uitdroging en o n t h o u d i n g van voedsel." Vanuit dit perspectief gaan journalistenn vervolgens de daarop volgende nieuwsfeiten, ontwikkelingen en onderzoeksresultatenn (tienduizend van dergelijke gevallen van versterving)

interpreteren.

D a a r m e ee gaan de media op basis van één geval afwijken van de oorspronkelijke, in
iederr geval in de verzorgingssector ingeburgerde term versterving. Door vervolgens
diee nieuwe definitie te projecteren op allerlei andere gevallen en gegevens ontstaat
eenn onrustbarend beeld van verpleeghuizen waar o p grote schaal patiënten aan h u n
eindee k o m e n o m d a t hen doelbewust voeding en vocht wordt o n t h o u d e n .
Inn de zorgsector wordt versterving gehanteerd in de betekenis zoals omschreven
d o o rr onder meer psychiater B.E. C h a b o t (Chabot, 1996): het is een natuurlijk process waarbij de patiënt - voornamelijk chronisch zieken — steeds minder behoefte
heeftt aan eten en drinken. De beslissing tot versterving, voor zover daar al sprake
vann is, neemt de patiënt zelf. Als de patiënt wilsonbekwaam is, moet de arts in samenspraakk met de familie beslissen of het leven gerekt moet worden met behulp
vann sondevoeding. Terwijl C h a b o t de n a d r u k legt o p het natuurlijke en passieve
karakterr van versterving — de patiënt beslist zelf— geven journalisten het begrip een
actievee invulling — de arts beslist en pleegt versterving. In hun stukken maken de
verslaggeverss vaak geen onderscheid tussen "bewust laten uitdrogen" en "bewust
niett toedienen van vocht", terwijl er toch een groot verschil is tussen dood maken
versuss d o o d gaan.

Versterven:: een schande
Voorall medici doen op de opiniepagina's h u n uiterste best het ontstane schrikbeeld
tee ontzenuwen, zo brengt Trouw op 5 augustus een artikel van verpleeghuisarts
H a n ss van D a m onder de kop "Versterven: een schande als het niet gebeurt.'' Dat
dee genuanceerde opiniestukken van medici niet echt doordringen tot de meeste
journalistenn

blijkt

uit de definitie van versterving in de

nieuwskolommen.

O n d a n k ss de corrigerende artikelen van deskundigen blijven de kranten 'actieve'
definitiess hanteren.
H e tt verstervingsbeleid in verpleeghuizen blijft verdacht, want tenslotte eet het dem e n t ee slachtoffer zoals ook in NOS Journaal

te zien is "vol levenslust weer spina-

ziee en vla," {de Volkskrant, 5 augustus 1997). "Misschien trapt hij deze herfst zelfs
eenn balletje met zijn kleinzoon," speculeert deze krant optimistisch. "Ja misschien
opentt hij wel een supermarktketen," constateert verpleeghuisarts Bert Keizer cv-
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nischh in een paginagroot opiniestuk in Trouw (29 september 1997), waarin hij kritiekk levert op de berichtgeving die zich volgens hem volkomen los heeft gemaakt
vann de werkelijkheid. Bert Keizer in een interview'*:
"Alss je tegen het einde van je leven door een chronische ziekte slecht eet en
drinktt dan ga je dood. Als gezondheidswerker zeg je dan nier, 'die mevrouw
iss aan het versterven, nee dat mens gaat d o o d / Toen kregen we daar paniek
overr en achterdocht in de media, toen zei men, nee die mensen gaan niet
dood,, die worden dood gemaakt. Deze man was al een jaar of tien d e m e n t
enn die at en dronk heel slecht, dat is de situatie, donderdag komt hij bij het
verpleeghuiss en zaterdag is ie aan het doodgaan, maar zo gaat dat niet, dat
kann nier in drie dagen. Er zijn 56.000 Nederlanders in verpleeghuizen. En
all die media-aandacht leidt ertoe dat mensen angstig worden over wat er
888

met hun ouders in jouw verpleeghuis gebeurt. Bij veel sterfbedden krijg je
eenn moeizame atmosfeer, mensen komen met die beschuldigingen uit de
krantt naar je toe en zeggen, 'we gaan moeder niet versterven, dat is niet de
bedoeling.'' "
Inn het najaar wordt tie berichtgeving rustiger en worden de omschrijvingen van
verstervingg genuanceerder. Bovendien zijn er ook geen nieuwe ontwikkelingen
meerr die de eerdere beeldvorming k u n n e n bevestigen. O o k de in totaal negentien
anderee aangiftes die werden ingediend na de moordbeschuldiging tegen 't Blauwbörgjee leiden niet tot vervolging; versterving is niet strafbaar aldus het O M als dat
plaatsvindtt in het kader van normaal medisch handelen. O o k het hoger beroep in
dee zaak Mulder levert niets op. En zo dooft de mediahype over versterving langzaamm uit, maar het is de vraag of de negatieve beeldvorming rond versterving en
verpleeghuizenn daarmee ook zal zijn verdwenen. Marjoleine de Vos (redacteur
NRCNRC Handelsblad)^

blikt terug op de berichtgeving:

"Ikk denk dat ik ook meegesleurd ben door de opwinding daarover, want je
denkt,, wat is het schandelijk dat die familie niet weet wat er met die man
gaatt gebeuren en dan blijkt die onderhevig te zijn aan een verstervingsbeleid.
hnn het duurde ook een poos voordat duidelijk werd hoc het dan eigenlijk
zat.. W a n t het Blauwbörgje bleef wel zeggen dat er niet onzorgvuldig was gehandeld,, maar hoe het precies was gegaan en waarom dit dan nier heel eigenaardigg was dat was in eerste instantie niet zo duidelijk. Dan stort je je in
eenn soort opwinding en dat is eigenlijk niet goed. Waarom het zo is gegaan?
Ikk denk dat iedereen heel erg geschrokken is en het raakt aan een angst die
iedereenn heeft, je bent oud, je bent weerloos, en ze doen maar met je."

Dee Groningse bestuurscrisis 1998
"Hett eerste beeld was 'hij sliep . en dus heb ik vier weken lang geslapen in
dee media.
O pp 2^ april 1996 landt een arrestatieteam met een helikopter op Schiermonnikoog
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omm de plaatselijke policiechet Rene Lancee, zijn vrouw, zijn dochter en haar vriend
aann [e h o u d e n o p verdenking van seksucci misbruik van de andcic dochter. Het zal
hett startsein blijken Ee z.ijn voor een keten van gebeurtenissen 1 " die uiteindelijk via
dee Oosterparkrellen en de 'muiterij' van het College van Procureurs generaal zal
leidenn tot het ontslag van de hoogste baas bij Justitie, A, Docters van Leeuwen in
hett voorjaar van 1998 (zie: Van Liempt & Westing: 2 0 0 0 ) . Telkens weer zijn er
nieuwee ontwikkelingen, onthullingen en uitgelekte rapporten die leiden tot ontslagenn of overplaatsingen van verantwoordelijke gezagsdragers. O p die hïtlist verschijnenn niet alleen Docters van Leeuwen en D . Steenhuis, maar ook de complete
Groningsee driehoek: J. Veenstra (korpchef), H . O u w e r k e r k (burgemeester) en R.
Daverschott (hoofdofficier van Justitie).

Oosterparkrellenn
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Lnkelee maanden na de arrestatie blijkt dat I.ancees dochter de beschuldigingen
'non-verbaaTT heeft 'gefabriceerd 1 onder d r u k v a n haar ondervragers en haar schoolmentorr (Den Elt, 1998). Er worden, ook op verzoek van de Tweede Kamer, verschillendee onderzoeken ingesteld naar de gang van zaken in Groningen en met
namee naar de samenwerking tussen politie en Justitie. Een van die onderzoeken
vann het bureau Bakkenist lekt in de eerste week van januari uit naar de pers, uitgerekendd o p het m o m e n t dat de discussie over de Oosterparkellen in volle gang is.
Inn de Groningse Oosterparkwijk richten z o n zestig jongeren in de nacht van 30
decemberr grote vernielingen aan in drie woningen; b o m e n worden met kettingzagenn geveld, huisraad wordt geplunderd en in brand gestoken. Vooral de woning
vann SP-statenlid S. Lammerts moet het ontgelden. Hij heeft zich eerder naar het
oordeell van de jongeren op de lokale televisie negatief uitgelaten over de jeugd in
dee Oosterparkwijk. O m kwart over negen komen de eerste meldingen bij de politiee binnen, even over tien verzamelen zich rwintig agenten in de buurt van de ongeregeldheden,, maar men vindt het te gevaarlijk om in actie te k o m e n . Later zou
dee politie als reden opgeven dat de relschoppers over vuurwapens zouden beschikken,, een bewering die niet wordt bevestigd door de feiten. O m half twaalf besluit
dee politieleiding o m de iME in te zetten waarna de officier van dienst burgemeesterr O u w e r k e r k thuis belt voor toestemming. De burgemeester stemt daarmee in,
maarr besluit zich niet persoonlijk op de hoogte te stellen van de situatie. Naar eigenn zeggen werkt hij verder aan zijn nieuwsjaarstoespraak. O o k de thuis gewaarschuwdee districtchef G r o n i n g e n / H a r e n , M. Ter Harmsel, komt zelf niet naar het
hoofdbureau.. Tegen de tijd dat de M L , die uit alle hoeken van de provincie moet
komen,, om tien voor half drie arriveert, zijn de rellen voorbij. Korpchef Veenstra
diee niet wordt gebeld o m d a t hij vakantie heeft, zal het nieuws de volgende ochtend
pass op de kabelkrant lezen. T V Noord heeft tv-beelden gemaakt van de vernielingenn en die halen later de landelijke (en zelfs internationale) zenders.
HandelsbladenHandelsbladen

NRC

het nieuws op 31 december nog net op de voorpagina meenemen,

dee andere landelijke dagbladen vermelden de rellen op 2 januari in overzichten van
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allerleii 'oud en nieuw'-ongeregeldheden

in onder meer Almelo, Arnemuiden,

Assen,, Bodegraven, E m m e n , Nijmegen en W'oudrichem. Daarna volgen achtergrondverhalenn en c o m m e n t a r e n over de Oosterparkwijk als probleemgebied en
meerr in het algemeen over het afnemend gezag van de politie.

Geenn vuiltje aan de lucht
O pp 2 januari besluiten de gemeente en de politie een onderzoek in te stellen naar
hett optreden van de politie tijdens de rellen. Voor burgemeester O u w e r k c r k lijkt
err op dat m o m e n t nog geen vuiltje aan de lucht, de berichtgeving concentreert zich
opp eerder op de talende politie dan op de burgemeester. "De politie moet niet de
heldd uithangen", zegt voorzitter H. van O u in van de Nederlandse Politiebond in
hett Algemeen Dagblad, ook verwijzend naar al die andere rellen.
900

Oud-commissaris van de koningin van Utrecht, P. Beelaerts van Blokland die het
onderzoekk gaat leiden, zal op IS januari verslag uitbrengen, maar op dat m o m e n t
iss de situatie, zeker voor Ouwerkerk, radicaal veranderd. In die paar weken vindt
eenn volledige omslag plaats in de beeldvorming rond de Oosterparkrellen waarbij
dee media zich steecis meer gaan focussen op de rol van de burgemeester. In de eerstee dagen van 1998 ligt Ouwerkerk nog helemaal niet onder vuur, integendeel, zijn
uitsprakenn worden instemmend geciteerd dan wel letterlijk overgenomen.

Trouw

(22 januari 1998) schrijft:
"Ouwerkerkk geeft toe dat de politie de aanwijzingen over dreigende onlustenn in de Oosterparkwijk heeft onderschat. 'Ik schaam me diep voor wat er
gebeurdd is. Het is onbestaanbaar dat de politie dinsdagnacht urenlang niet
inn actie is gekomen, ik wil dat de volledige waarheid over de gebeurtenissenn op korte termijn duidelijk wordt en ik zal dan o p e n i n g van zaken qeven.''

Of

er ook

disciplinaire

maatregelen

worden

genomen,

kon

Ouwerkerkk gisteren nog niet zeqqen.
Zijnn standpunt is helder, oordeelt Nieuwsblad

van het Noorden (3 januari 1998),

dee politie had moeten ingrijpen. Pr is waardering voor een burgemeester die zijn
bestuurlijkee verantwoordelijkheid neemt en die rekenschap durft af te leggen.
Pnkelee dagen later, o p zes januari, tijdens een ingelaste vergadering van de raadscommissiee voor veiligheidsbeleid, komt de korpschef uitleggen wat er allemaal is
misgegaan.. " D e druk lijkt van de ketel," schrijft Trouw (7 februari 1998) later in
eenn reconstructie:
"Korpscheff Veeris tra heeft gerapporteerd, iedere betrokkene valt wel wat te
verwijten.. Maar het gaat nog om zwak gerommel in de verte. De zaak lijkt
mett een sisser af te lopen. Het is een /.aak, maar er zijn belangrijker dingen:
dee Koerden en de Aziatische crisis.

Rapportt uitgelekt
Maarr dan lekt via Radio N o o r d de eindversie uit van het nog geheime rapport van
Bakkenistt M a n a g e m e n t Consultants over het functioneren van politie en jusitie tij-
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denss de zaak Lancet'. De verhoudingen russen O M en de regiopolitie G r o n i n g e n
zijnn volgens dit rapport grondig verstoord door een "gebrek aan wedcizijds respect
enn vertrouwen." O o k de communicatie lussen de korpsleiding en de agenten is
slecht,, Ouwerkerk en Veenstra hebben jaren van mening verschild over de wijze
waaropp leiding gegeven moest worden aan het korps. Van de bestuursdriehoek
komtt het O M er nog het best vanaf in het rapport Bakkenist, reden waarom sommigenn (zoals de Nederlandse Politiebond) ervan overtuigd zijn dat het lek bij het
O MM in Groningen moet zitten. O u w e r k e r k wordt in het rapport een "te weinig actievee betrokkenheid" als korpsbeheerder verweten "bij de instandhouding van goedee bestuurlijke verhoudingen" (Den Elt, 1998: 128). Ouwerkerk en Veenstra zijn
verbaasdd over het rapport o m d a t de conclusies over de zaak-Lancee veel harder zijn
dann in het concept dat ze in december onder ogen kregen. Als reactie op het rapportt kondigt korpschef Veenstra op 7 januari zijn ontslag aan, een beslissing die
nietss te maken heeft met de nasleep van de Oosterparkrellen, - daar was hij immerss niet direct bij betrokken — al raakt dat in de media snel op de achtergrond.

Eenn grote bestuurlijke crisis
Inn de berichtgeving worden de rellen en de zaak Lancee (rapport Bakkenist) vervolgenss wel aan elkaar gekoppeld en geïdentificeerd tot een grote "bestuurlijke crisis."" Bovendien krijgt de affaire meer gewicht o m d a t Dijkstal, Sorgdrager en zelfs
Kokk uitspraken doen over de politiewet die te weinig mogelijkheden zou bieden
omm in te grijpen. Zoals gebruikelijk k o m e n er van allerlei kanten c o m m e n t a r e n zoalss van Ed van Thijn die vindt dat O u w e r k e r k moet aftreden. Vanaf dat m o m e n t
breektt voor Ouwerkerk een nieuwe, naar later blijkt fatale fase aan: terwijl Veenstra
nuu op sympathie kan rekenen in de pers, k o m t de burgemeester steeds meer o n d e r
vuurr te liggen. Merkwaardig genoeg verdwijnen de politiechefs en vooral ook
hoofdofficierr van Justitie Daverschot, toch de hoofdverantwoordelijken in de zaak
Lancee,, waar het rapport Bakkenist eigenlijk over ging, steeds verder uit beeld.
Dee beeldvorming rond Ouwerkerk wordt sterk beïnvloed door de eindeloos en in
allerleii varianten herhaalde uitspraak dat 'de burgemeester ging slapen toen de stad
inn brand stond,' waarschijnlijk voor het eerst gelanceerd op 6 januari door VVD-gemeenteraadslidd in Groningen Koen Schuiling in /V/?(7 Handelsblad.
haaltt dat volgens De Telegraaf(9

Veenstra her-

januari 1998) in zijn schets van "wat voor iedere

hoofdcommissariss een horror-scenario is. D e stad in brand, een burgemeester die
halff slaperig beveelt om de M L te waarschuwen en vervolgens weer in slaap valt."
Inn een commentaar eist de krant later (15 januari

1998) het aftreden

O u w e r k e r kk omdat hij sliep "terwijl de stad kolkt van opwinding en geweld.

van
Hans

O u w e r k e r kk >" achteraf:
"Ikk heb niet geslapen op dat m o m e n t , dat heeft kennelijk iemand verzonnenn en dat wordt dan steeds nageschreven. Hef eerste beeld was 'hij sliep ,
enn dus heb ik vier weken lang geslapen in de media.
Hett woordgebruik in artikelen en c o m m e n t a r e n over Ouwerkerk krijgt o p een
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subtielee manier een negatieve lading: als hij oud-commissaris Nordholt vraagt als
tijdelijkk korpschef, wordt er geschreven over "smeekbede." Vanaf dat m o m e n t
gaann de media h u n pijlen tamelijk eensgezind o p Ouwerkerk richten. O p 8 januarii vertoont Nova een uitgebreid portret van de burgemeester waarin voornamelijk
criticii aan het woord komen en vooral zijn karakter ter discussie staat. 'Groningen 1
krijgtt vervolgens op 15 januari een nationale dimensie door het nieuws dat procureur-generaall Steenhuis een betaalde nevenfunctie heeft bij Bakkenist, het bureau
datt het functioneren van politie en Justitie heeft onderzocht in Groningen, een gebiedd dat ressorteert onder Steenhuis.
Ministerr Sordrager vallen de oren van het hoofd' als ze dit hoort en ze laat oudkamervoorzitterr D. Dolman een onderzoek instellen. Steenhuis ontkent betrokkenheidd bij de opstelling van het kritische rapport. Oud-korpschef Vcenstra ziet
2922

hierin zijn vermoedens bevestigd dat het rapport destijds opzettelijk is gelekt.

Jass aantrekken jij en oprotten!
Diezelfdee dag vindt in Groningen de hoorzitting plaats voor de bewoners van de
Oosterparkwijkk waar Ouwerkerk en de politie zware kritiek krijgen. Zestien cameraploegenn

registreren de discussies tussen Ouwerkerk

en buurtbewonets,

en

NetwerkNetwerk doet even live verslag vanuit G r o n i n g e n . Veel aandacht gaat uit naar t
heftigee en emotionele reacties ("Jas aantrekken jij en o p r o t t e n . ) vanuit de zaal,
voorall de uitspraak dat de burgemeester liever achter de oliebollen kruipt, krijgt
uitgebreidd aandacht, deze bevestigt immers de eerdere beeldvorming. Dat het in
hett een geval gaat o m een labiele vrouw die niet in Groningen woont en in het anderee geval o m een vrouw die de burgemeester al jaren achtervolgt, dat werd in de
berichtgevingg op televisie niet duidelijk. G e n u a n c e e r d e en rustige uitspraken van
buurtbewonerss en politici op die avond kregen veel minder of helemaal geen media-aandacht.. Voor de beeldvorming rond Ouwerkerk is de verslaggeving van dezee avond fataal. Een dag later zegt de burgemeester in een interview dat hij zal
aftredenn als hij geen ruime steun meer krijgt van de gemeenteraad. O p 18 januari
verschijntt het rapport van Beelaerts van Blokland dat kritischer oordeelt over de
districtcheff

van politie,

Ier Harmsel dan

over Ouwerkerk. Nadeliger

voor

O u w e r k e r kk is het uitlekken van een interne rapportage van I er Harmsel waarin
staatt dat Ouwerkerk wel degelijk gedetailleerd is ingelicht over de ernst van de rellenn en niet summier zoals deze zelf beweerde. Deze strategisch uitgelekte informatiee - iets waar de kranten verder niet o p ingaan, tast de geloofwaardigheid van
O u w e r k e r kk uiteraard nog verder aan en leidt de aandacht af van de politiechef.
T y p e r e n dd voor de berichtgeving is het o p s o m m e n van alle 'uitglijders' van de burgemeesterr in het verleden zoals het 'verzwijgen van een betaalde bijbaan bij Bouwbedrijff Mourik. Een kwestie die in het verleden al in de gemeenteraad is besproken
enn afgehandeld.
\ aa de bijeenkomst van de commissie veiligheid van de gemeenteraad, waarin de
burgemeesterr erkent een beoordelingsfout te hebben gemaakt op de avond van de
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rellenn door nier naar het bureau re gaan, wordt de roep o m her aftreden in de mediaa steeds luider NRC Handelsblad

\n een c o m m e n t a a r op 11 januari 1998:

"Eenn burgemeester die zu'n diepe vertrouwenscrisis met zijn burger heek
veroorzaaktt als Ouwerkerk in G r o n i n g e n , srapt zelf op. Srerker nog: hij was
all lang opgestapt."
O o kk het Nieuwsblad

van het Noorden (27 januari 1998) k o m t in een analyse en een

uitgebreidd portret van de Ouwerkerk ror de conclusie dat hij moer opsrappen.
" D ee burgemeester zal de stad ongetwijfeld ook met een aantal succesjes
hebbenn gediend, maar ze zijn te weinig in het oog springend om de ruis
rondd zijn persoon te verdrijven."
Z oo wordt de d r u k op Ouwerkerk en de Groningse gemeenteraad aan de vooravond
vann

de gemeenteraadsvergadering

door

de media steeds verder

opgevoerd.

Overigenss volgen niet alle kranten eensgezind de roep om zijn aftreden: Trouw
geeftt een neutraal verslag van her raadsdebat en kiest voor een positieve afsluiting
doorr O u w e r k e r k en Veenstras tijdelijk opvolger J. Brand te citeren die zeggen vertrouwenn te hebben in het oplossen van de problemen. De gemeenteraadsvergaderingg - gevolgd door tientallen cameraploegen en journalisren- van 28 januari
eindigtt met het vertrek van de burgemeester die niet de door hem gewenste ruime
meerderheidd in de raad krijgt.

Mosterdd na de maaltijd
Plaatsvervangendd korpschef H . M u n t i n g schrijft in een definitief rapport aan de
gemeenteraadd dat het rapport-Bakkenist ten onrechte met de Oosterparkwijk-rellenn in verband is gebracht. " D e bestuurlijke verhoudingen in de regionale beheersdriehoekk hebben op geen enkele wijze een rol gespeeld bij de besluitvorming inzake
dee ordeverstoringen." Aldus geciteerd in NRC Handelsblad,

19 januari 1998. Maar

veell verschil maakt dat kort voor de raadsvergadering niet meer.
Enn tenslotte blijkt uit een enquête (gepubliceerd op 2 8 januari 1998) onder alle politieregio'ss dat op één uitzondering na, geen enkel korps in staat is om in geval van
calamiteitenn op korte termijn de M E o p te t r o m m e l e n . Maar ook dat is mosterd
naa de maaltijd.

I I .. Toelichting bij kwantitatieve inhoudsanalyse zinloos
geweld d
Samenstellingg collecties artikelen
Voorr het onderzoek werden in de landelijke dagbladen, NRC
Volkskrant,Volkskrant,
diee te maken

Trouw, Algemeen

Handelsblad,

de

Dagblad en De Telegraaf alle berichten geselecteerd

hebben met de incidenten: 'Leeuwarden

1', 'Leeuwarden

2\

G o r i n c h e mm , 'Vlaardingen' en met zinloos geweld. Als onderzoeksperiode is gekozenn 15 september 1997 tot en met september 2000. Daarnaast zijn nog specifieke
periodess onderzocht: drie maanden voor en na 'Tjoelker' en vier weken voor en na
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dee andere key events. Met behulp van Factlane en I.exis/\exis zijn de volgende verzamelingenn aangelegd (zie schema 11-1).

Toelichting g
Tenn behoeve van collectie 1 is gezocht op het trefwoord Tjoelker, bij collectie 2 op
zinlooss geweld. Bij collectie 3 en 4 is gezocht op de termen G o r i n c h e m (en/of
G o r k u m ) ,, en '\laardingenn (en of Van C o t t h e m ) vervolgens zijn alle artikelenn geCollectie e Trerwoord(-en) )
11

Tjoelker r

Periode e

Dagbladen n

sept.. 1997

dede

sept.. 1998

NRC NRC

Aantal l

Aantal l

artikelen n

woorden n

460 0

Volkskrant

309.258 8

Handelsblad Handelsblad
ll rouw
DeDe 1elegraaf
AlgemeenAlgemeen
22

Zinlooss geweld

jan.. 1997-

dede

sep.. 2000

NRCNRC

Dagblad
1.020 0

Volkskrant

690.239 9

Handelsblad
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schraptt die geen verband hielden mer de incidenten. D e / e verzamelingen kunnen
niett bij elkaar worden opgeteld, omdat in veel stukken over G o r i n c h e m en
VV iaardingen ook de trefwoorden zinloos geweld en or I joelker \ r oorkonien.
Bijj De 'l' elegraajr is de selectie van de artikelen over Tjoelker en zinloos geweld in
dee periode september 1997 tot en met 1998 met de hand gedaan. Vanaf 1 januari
19988 is deze krant beschikbaar in Lexis/Nexis.
Collectiee 5 bevat alleen artikelen uit de Volkskrant, hierbij is breed gezocht op trefwoordenn die te maken hebben met mishandelingen, vechtpartijen, schiet- en steekincidenten,, vandalisme, vernielingen en brandstichting. Vervolgens is deze selectie
gefilterdd op drie soorten incidenten:
-- Geweld tussen onbekenden in de openbare ruimte (ook massale vechtpartijen);
-- Geweld tussen bekenden in de openbare ruimte (dader en slachtoffer kennen elkaar,, maar geen huiselijk geweld);
-- Hrnstige vormen van vandalisme {brandstichtingen, vernielingen).
Criminelee afrekeningen en huiselijk geweld zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.. O m d a t de selectie van deze artikelen arbeidsintensief was, is hier maar voor
eenn dagblad gekozen.
Collectiee 6 bevat artikelen over geweld uit de Volkskrant, NRC Handelsblad,
enn Algemeen

Dagblad

vier weken voor en na 'Leeuwarden 2\

Trouw

' G o r i n c h e m ' en

'Vlaardingen.'' Bij deze geweldsincidenten gaat het alleen o m geweldsincidenten
tussenn onbekenden in de publieke ruimte die vergelijkbaar zijn met zinloos geweld.
Schiet-- en steekpartijen waarbij onbekend was wat de achtergrond was, zijn meegeteld.. Niet meegenomen zijn: criminele afrekeningen,

instrumenteel geweld

(overvallen),, relatiegeweid. D e relletjes, vechtpartijen enzovoort in de drie nieuwjaarsnachtenn die deel uitmaken van de periodes voor de drie key events zijn telkens
alss één incident meegeteld om een vertekend beeld te voorkomen.
Alleenn nieuwe meldingen zijn meegeteld, niet bijvoorbeeld veroordelingen van eerderee delicten. Bovendien is alleen gekeken naar het aantal meldingen in de kranten,, niet het aantal artikelen per geweldsincident (hoewel dat vaak overeenkwam),
omdatt het hier gaat om het aantal meldingen van afzonderlijke incidenten, niet om
dee hoeveelheid aandacht voor ieder geval.
Bijj deze collecties van artikelen voor en na een key event is alleen gekeken naar geweldsincidenten.. Dit nieuws is niet verder geclassificeerd.

Classificatieschemaa inhoudsanalyse
Bijj de inhoudsanalyse is uitgegaan van de in hoofdstuk 1 ontwikkelde indeling
naarr soorten nieuws, namelijk het onderscheid tussen incident gerelateerd en thematischh gerelateerd nieuws met daarbinnen verschillende subcategorieën, leder afzonderlijkk artikel uit de verschillende verzamelingen is ingedeeld in één van deze
categorieënn (zie schema 11-2).
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Alss criteria voor de classificatie van de artikelen zijn gehanteerd:
11 Inhoud van het artikel, gebaseerd op kop, introductiealinea en contextalinea,
22 Genre, herkenbaar aan stijl en omvang.
-- Nieuwsbericht: feitelijke verslag van gebeurtenissen, een or meer b r o n n e n , o m vangg tussen de 50 en 9 0 0 woorden.
-- Achtergrondverhaal: beschouwend verhaal over gebeurtenissen or verschijnsel
zinlooss geweld, meerdere bronnen, omvang " 0 0 tot 2 5 0 0 woorden.
-- Interview: een bron, omvang vanabel.
-- Opiniërend stuk: auteur is journalist of een gastauteur. O m v a n g 50 rot 1500
woorden.. C o m m e n t a a r , column, essav, opiniepaginastuk, recensie.
O pp grond hiervan zijn de criteria voor de subcategorieën gespecificeerd.

Ooo

Incident gerelateerd nieuws
Ditt nieuws gaat niet over specifieke concrete gebeurtenissen,
keykey event, een artikel behoort tot deze categorie als de inhoud betrekking heeft
opp de gebeurtenissen

tijdens en na Leeuwarden, G o r i n c h e m ,

Ylaardingen.

Cjenn re: nieuwsbericht.
VergelijkbareVergelijkbare incidenten:

een artikel behoort tot deze categorie als de inh

trekkingg heeft op de incidenten (heden en verleden) die vergelijkbaar zijn met de
keykey event. Genre: nieuwsbericht.
LosstaandeLosstaande incidenten: in het artikel wordt cie key event niet genoemd.
\'erge/eken\'erge/eken incidenten:

in het artikel wordt de key event wel g e n o e m d .

Thematischh gerelateerd nieuws
Ditt nieuws gaat niet over het verloop van specifieke concrete gebeurtenissen, maar
overr de betekenis van clie gebeurtenissen. Len incident wordt als een svniproom
voorr een algemeen probleem beschouwd.
Mediaa generated

Opinie:Opinie: een artikel behoort tot deze categorie als de inhoud bestaat uit een o
Incidentt gerelateerd nieuws s

11 hemati.sch gerelateerd nieuws

keykey event

mediaa generated

Sourcee generated

opinie e

acne e

achtergrond d

reactie e

vergelijkbare e
incidenten n

I'eitelijke e

losstaande--

gebeurtenissen n

incidenten n
mett key event
vergelekenn
incidentenn

I marginale
verwi|zmgen

Schemaa I I - 2 Classificatieschema inhoudsanalyse
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niee over de key event en het verschijnsel zinloos geweld. Genre: opiniestuk.
Achtergrond:Achtergrond:

een arcikei behoort tot deze categorie als de inhoud (geheel of ge-

deeltelijk)) betrekking heeft op samenhangen en achtergronden van een of meer
keykey event en het verschijnsel zinloos geweld. Genre: achtergrondverhaal.
MarginaleMarginale

verwijzingen:

een artikel behoort tot deze categorie als de i n h o u d van

hett verhaal niet gaat over de key event of het verschijnsel zinloos geweld, maar als
dezee wel (zijdelings) worden genoemd. Genre: variabel.
Sourcee generated
Actie:Actie: een artikel behoort tot deze categorie als de inhoud betrekking heeft op een
bronn (sociale actor) die een actie aankondigt in verband met de key eventen

zin-

looss geweld. Actie kan bestaan uit: voorstellen voor maatregelen, acties of demonstraties.. Genre: nieuwsbericht.
Reactie:Reactie: een artikel behoort tot deze categorie ais de inhoud betrekking heeft op
dee uitspraken (verklaringen, interpretaties, meningen), van één bron over de key
eventeneventen

zinloos geweld. Genre: variabel (nieuwsbericht, interview, achtergrond,

opiniestuk,, ingezonden brief).

Inhoudd teleenheid
D ee teleenheid bestond uit een afzonderlijk artikel in een van de zes dagbladen. Uit
dee databank Factlane (voorheen: Nederlandse Persdata bank) en Lexis/Nexis is per
artikell de volgende informatie gebruikt bij de analyse. Dagblad, d a t u m , pagina in
dee krant, aantal woorden, kop van het artikel en de context (bestaande uit gemiddeldd 60 woorden) waarin het gezochte woord (Tjoelker bijvoorbeeld) voorkomt.
Alss die informatie onvoldoende was is ook nog gekeken naar de intro van het artikell (60 woorden met de naam van de auteur) of is het artikel in de gedrukte versie
opgezocht. .
Datt betekent dus dat niet de hele inhoud van het artikel is onderzocht maar dat er
o pp basis van kop en <x>ntext is geclassificeerd in soorten nieuws, leder artikel is
daarbijj als afzonderlijke nieuwseenheid beschouwd. Bleef de strekking van het artikell onbekend, o m d a t de databank alleen de kop van het artikel liet zien (een gevolgg van her. niet beschikken over de auteursrecht op het artikel), dan werd dit
artikell ingedeeld in de categorie o n b e k e n d of niet van toepassing.
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Noten n
11

De (toen) adjunct-hoofdredacteur van het NOS Journaal

Hans l.aroes tijdens

eenn door de auteur georganiseerd debat over mediahypes in de Balie in
Amsterdamm o p 25 mei 1998.
-- Met nieuwsdrempel wordt bedoeld dat een gebeurtenis aan een reeks nieuwswaardecriteriaa (relevantie, actueel, ongewoon, negatief, etcetera) moet voldoen
omm het nieuws te halen. Als de meuwsdrempei daalt, kan een gebeurtenis die aan
minderr criteria voldoet toch nieuws worden (zie: G a i n i n g & Ruge, 1 9 / 0 ) .
•'' In de rest van dit hoofdstuk wordt gesproken van 'de onderzochte dagbladen .
•'' De nieuvvsgolf in het najaar van 1998 naar aanleiding van de afsluiting van het
Twaalfstedendebatt geweld op straat' is niet nader geanalyseerd o m d a t deze volledigg uit thematisch nieuws bestaat.
ss

Tussen 'Leeuwarden' en ' G o r i n c h e m \ zat anderhalf jaar, tussen 'Gorinchem en
'Vlaardingen'' precies een jaar. O m die reden is besloten o m voor de vergelijkingenn tussen de nieuwsgolven telkens 12 maanden als onderzoeksperiode te nemen, ,

<'<' Voorzichtigheid bij de interpretatie van de cijfers is hier geboden: de omvang
vann de berichtgeving over een onderwerp hangt ook af van de concurrentie van
anderr belangrijk nieuws in dezelfde periode. W a t betreft de onderzochte nieuwsgolvenn lijkt er geen sprake van ander groot nieuws dat zo voor vertekening kan
zorgen. .
Dezee verzameling artikelen overlapt voor een deel de verzamelingen rond de key
events. events.
HH
l))

Voortaan beschreven als 'incident nieuws' en 'thematisch nieuws'
'Leeuwarden L en 'Leeuwarden 2' zijn samengenomen o m d a t er maar vier
maandenn tussen liggen.

100

De Telegraaf "ontbreekt hier omdat er voor bepaalde perioden geen database met
7>/<^Y/rf/-artikelenn beschikbaar was.

111

Gezien de grote hoeveelheden data is uitsluitend gekozen voor de berichtgeving
inn de

i ::

Volkskrant.

Interview

uit

televisieproductie

studenten

School

voor

de

Journalistiek.

Vertoondd tijdens het debat over mediahypes in de Balie o p 25 mei 1998.
1

'' " O p 25 mei vorig jaar kwam door zinloos geweld een einde aan het leven van
Sergee Heederik.

De

25-jarige

student

filosofie

van

de

Universiteit

van

Amsterdamm werd doodgestoken in het voetgangerstunneltje bij het NS-station
vann Heerlen. Hij had de pech het pad te kruisen van drie dronken jongens, die
hett wel grappig vonden Serge en zijn broer Willem eens te pakken.

Kop:

"Mediaa krijgen herkansing na de dood van een talentvol mens" (de X'olkskrant,
2 ^^ februari 1 9 T ) .
uu

Interview uit televisieproductic studenten School voor de Journalistiek, 25 mei

1998. .
^ E e nn paar voorbeelden. Rotterdam, september 1994: Fietser doodgeschoten na

\li-ni-\miT T

eenn botsing met een voetganger die na een woordenwisseling zijn pistool trok.
Utrecht,, oktober 1995: dodelijke steekpartij op schoolplein, de zeventienjarige
scholierr komt om het leven.
"'Bijvoorbeeldd in 'Kiel, ter nagedachtenis aan Krik Jan den Haan die 19 april 1998
mm een discotheek door rondvliegende kogels dodelijk wordt getroffen.
11

Denk aan de vernieling van het Auschwitz monument (1993); de mishandeling
vann een I urks meisje door skinheads in Tilburg (1995); de mishandeling van
eenn Iraniër bij wie een hakenkruis in het voorhoofd gekerfd zou zijn in
Xoetermeerr (1995); en de brand in De Schilderswijk (1997), die zich afspeelde
eenn paar dagen voor de vermeende racistische aanslag in het Duitse Krefeld
(1997). .

11 s

Bij mannen zijn de percentages respectievelijk: 36,8; 41,2 en 51,7. Bij vrouwen:
56,9; 6 7 ,4 en ^0,0.

3144

" ' D ee term w/ldmgldc

beest uithangen) werd voor het eerst genoemd door de da-

derss van de beruchte Central Park /w^'r-affaire uit 1989, waarbij een vrouw in
slachtofferr werd van een groepsverkrachting en mishandeling. Zie Didion,
1992:: 253.
-"" K. Brongersma in 1978 in Een Ciroot Uur Ik "Ken kind is erg lichamelijk ingesteld,, heeft ook behoefte dat ook die affectie lichamelijk wordt uitgedrukt, dan
wordtt er geknuffeld, gestreeld, geaaid en je moet maar eens kijken naar de uitdrukkingg van het kind waarmee dat gebeurt, die ver/aligde, verrukte uitdrukkingg die het kind erbij krijgt. Daaruit blijkt al het lichamelijk verenigd willen
zijn."" Bron: Zembla 4 oktober 2000.
J11

De vrouwenbeweging vormt geen duidelijk gestructureerd en georganiseerd geheel.. Kr is eerder sprake van een breed scala aan activiteiten, bijeenkomsten, pu-

blicaties,, vrouwenpraatgroepen, groeperingen en actiegroepen.
-1--- Startpunt in de VN vormt de ontdekking van het zogenaamde battered child syn-

drome,drome, waarover The Journal of the AmerictDi Medical Association in 1962 e
spraakmakendd artikel publiceert (Best, 1990; 66).
MM

Begin jaren tachtig zijn er in Utrecht volgens de hoofdofficier van justitie Mr.

A.. Herstel 24 incestgcvallen gemeld in een periode van drie jaar, waarbij het in
188 gevallen komt tot een veroordeling. Bron: VSK, 1985.
-•'Ditt artikel is gebaseerd op een analyse van ruim 160 artikelen uit Nederlandse
dag-- en weekbladen over seksueel misbruik in de periode 1982 tot 1988.
JSS

Prevalentie is een term uit de epidemiologie, die gebruikt wordt voor het totaal

aann lijders aan een bepaalde ziekte dat op een gegeven tijdstip in de bevolking
aanwezigg is: frequentie waarmee een bepaalde eigenschap in een bepaalde groep
aanwezigg is. De incidentie geeft het aantal nieuwe gevallen van een ziekte, of het
aantall personen dat een bepaalde ziekte voor de eerste maal ontwikkelt, gedurendee een specifieke periode. Bron: NI7AY Thesaurus.
••''Verkrachtingg is m het onderzoek gedefinieerd als gedwongen penetratie in welkee vorm en in welk lichaamsdeel dan ook.

N o nn \

-"Intervieww met auteur op 8 september 1988 en HP van 8 oktober 1988.
- 88 D e meest geruchtmakende zaak in de VS is de McMarrin Preschool affaire
(1984-1990),, waarbij 360 kinderen zouden zijn misbruikt door medewerkers
vann het kinderdagverblijf Suggestieve verhoren, bevooroordeelde onderzoekers
enn geruchtenvorming leidden tot een opeenstapeling van gruwelijke verhalen.
Naa een langdurig proces werden alle aangeklaagden vrijgesproken (zie: N a t h a n
&& Snedecker, 1995).
- ' ' H e tt verhaal van de kinderlokkende clowns blijft overigens internationaal telkens
weerr opnieuw opduiken en is inmiddels geboekstaafd als The Phantom

Clowns

( B r u i n a n d ,, 2000).
^'"Larlyy media coverage of the M c M a r r i n case ignited a nationwide panic about
thee sexual molestation of young children that remains to this day." Aldus David
Shaw,, o m b u d s m a n van The Los Angeles limes in 1990 (nog vóór de vrijspraken):
dee media grossierden in horrorverhalen, lieten zich op sleeptouw nemen door de
ouderss en door de officier van Justitie en namen voetstoots aan dat de verdachtenn schuldig waren. H e t d u u r d e volgens Shaw te lang voor de stemming o m sloeg. .
311

In maart 1987 ontdekten twee kinderartsen werkzaam in de Middlesbrough
( C o u n t yy Cleveland) in een korte tijd h o n d e r d e n gevallen van kindermisbruik.
D ee kinderen werden onmiddellijk aan de ouderlijke macht onttrokken, hetgeen
leiddee tot verzet bij de ouders en uiteindelijk tot een nationaal schandaal. D e pers
schaardee telde zich al snel aan de zijde van de ouders: " T h e news media overwhelminglyy tended do d e n o u n c e the doctors and social services, and asserted the
rightss of the parents" (Jenkins, 1992: 142). Centraal in de berichtgeving rond de
zaakk Cleveland staat het frame van de onschuldige ouders en h u n kinderen die
hett slachtoffer zijn van een op hol geslagen kinderbeschermingsbureaucratie met
hulpverlenerss die in alles signalen van misbruik zien.

yy

-- Inspectie van het onderwijs. Jaarverslag 1997. Utrecht 1998. pp. 12-13.

3 33

Z o is er het voorbeeld van de vrachtwagenchauffeur die in 1992 wordt veroordeeldd voor de moord op tenminste drie kinderen. NR(' Hafidelshlad, 25 novemberr 1999.

Vtt

Het betreft de Aanwijzingen van de Procureurs-generaal voor de opsporing van
seksueell misbruik in afhankelijkheidsrelaties en de bejegening van slachtoffers
vann zedendelicten.

^^ Zie bijlage 1. Voorstudie: de C r o n i n g s e bestuurscrisis,
u>>

Artikel 2 4 3 WvSr heeft betrekking op het seksueel binnendringen van een be-

wusteloze,, onmachtige of gestoorde en artikel 244 op het seksueel binnendringenn van iemand beneden de twaalf jaar. Artikel 245: gemeenschap met iemand
benedenn de zestien jaar waarvoor een klachtverciste geldt. Artikel 2 4 " : o n t u c h t
mett bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind. Artikel 248, Artikel 249 ontuchtt met misbruik van gezag

31
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-** Deze citaten zijn ontleend aan het onderzoeksmateriaal van A M C / N i v e l onderzoekerr J. IJzermans. Zie ook: Vasterman ik IJzermans, 2 0 0 2 .
•Vss Zie ook het pleidooi van W a r n a Oosterbaan, bijzonder hoogleraar journalistiek
enn samenleving, in NRC Handelsblad

van 11 september 2 0 0 3 : " D e krant moet

eigenwijzerr worden. Stel de eigen agenda voorop, niet wat andere media als
nieuwss brengen.
V}V}

Prion staat voor: prote'niaceaous infectious particle. Het gaat om een abnormaal

gevormdd prioneiwit.
4

"" Pas vanaf media 1992 begint het aantal geconstateerde BSE-gevallen scherp te
dalen.. Rekening h o u d e n d met de geboortedata van de runderen zet die daling al
eindd 1988 in. Zie: Harpold, Levy & Savage, 1998: l 7 .

111

3 1 66

MA F F staat voor Ministry of Agriculture, Fisheries and Food.

*J Zie het verslag van de debat georganiseerd

door de 1FAJ

(International

Federationn of Agricultural Journalists) in november 1997.
'^^ Deze analvse is voor een deel gebaseerd op her onderzoek van studenten journalistiekk in G r o n i n g e n , Ids Brenninkmeijer, Truus Duisterwmkel en Jikke Zijlstra
inn het kader van de onderzoekswerkgroep Mediahype. Gepubliceerd in De Journalistnalist o p 6 maart 1998: "Versterven is een schande..., als het niet gebeurt."
444

Televisieproductie studenten School voor de Journalistiek. Vertoond tijdens het
debatt over mediahypes in de Balie o p 25 mei 1998.

->ss Idem.
4(11

Deze analvse is voor een deel gebaseerd op het onderzoek Het drama

Ouwerkerk

vann W e n d v Fraa, studente journalistiek in Groningen in het kader van de onderzoekswerkgroepp Mediahype.
'~~ Televisieproductie studenten School voor de Journalistiek. Vertoond tijdens het
debatt over mediahvpes in de Balie op 25 mei 1998.
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;; z z I In discussies over het functioneren van de media valt steeds
:: vaker de term mediahype, maar wat zijn de kenmerken van
ditt soort nieuwsgolven? Is opkloppen en overdrijven typerend
-- voor hypes? De jacht op nieuws? Het rondzingen van onjuiste
]] feiten? En wanneer is dan sprake van een mediahype?
II Aan de hand van onderzoek naar de berichtgeving over onder
. " II meer zinloos geweld, seksueel misbruik en de nasleep van de
;; Bijlmerramp onderzoekt mediasocioloog Peter Vasterman de
zichzelff versterkende processen in de nieuwsproductie die
•• kunnen leiden tot mediahypes. Hij beschrijft gedetailleerd
-- hoe mediahypes ontstaan, op welke manier de media veront::::: rustende golven van incidenten creëren en wat de gevolgen
;; zijn voor de beeldvorming rond een persoon of issue. Ook
;; komt de vraag aan bod waarom zich soms series mediahypes
-- voordoen rond hetzelfde issue. In het laatste hoofdstuk toetst
II de auteur het verschijnsel mediahypes aan de professionele
'.'. standaarden van de journalistiek. Mediahypes leiden tot meu:: tevorming, ongenuanceerde dreigingsbeelden, onnodige ver-- ontrusting en onbezonnen reacties bij overheden.
•BBBBBBBBBI I
IBBBBBBBI I

-- Dr. Peter Vasterman (1951) is als mediasocioloog verbonden
:: 1Z: aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Hij is expert op
::::: het gebied van mediahypes en de berichtgeving over rampen,
BBBBBBBBBBBBBI""
I risico's en crises.
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