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Voorwoord d 

Ditt proefschrift over mediahypes kent een lange voorgeschiedenis. Al midden ja-

renn 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 be-

richtgevingg in de Nederlandse media over incest, gepubliceerd in Reporter, het 'kri-

tischee vakblad voor journalisten', dat ik samen met Karel J. Berkhout, Ton van 

Dij kk 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 pu-

bliciteitsgolven.. Hoewel ik voor dit hoofdstuk buitengewoon veel materiaal had 5 

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 ver-

houdingg 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 zo-

datt 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 mediahy-

pess in het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap besloot om er een promotieon-

derzoekk 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 in-

troduceerdee bij de Stichting 'Het Persinstituut'waar ik een projectvoorstel indien-

dee om het onderwerp mediahype in de journalistiek te agenderen. Intussen schreef 

ikk artikelen voor onder meer De Journalist over hypegerelateerde onderwerpen als 

Ebola,, Dutroux, ADHD, BSE, huiselijk geweld en pseudo-nieuws. 

Najaarr 1997 kreeg ik dankzij Huub Wijfjes de kans om bij de opleiding Journalis-

tiekk in Groningen het zogenaamde onderzoekscollege te verzorgen. Vanaf de eer-

stee 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 ver-

meendee 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 Handelsblad), Jean Mentens 

(toen:: SBS Hart ran Nederland) en Boris Dietrich (D66). In januari 1999 ver-

scheenn als voorstudie vervolgens Mediahype, nieuws maken door de opwinding te ver-

slaan,slaan, uitgegeven in de Cahier reeks van de Faculteit Commun ica t ie en 

Journalistiek.. Behalve een theoretisch kader bevatte dit Cahier deelstudies over zin-

looss 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 2000 verzorgde ik samen met Kees Brants seminars bij de vakgroep 

Communicat iewetenschapp aan de Universiteit van Amsterdam waarin de bericht-

gevingg werd onderzocht over onder meer de Bij lmerenquête, 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 Communicat ie en 

Journalistiekk een half jaar part t ime doorwerken aan het promotieonderzoek. Di t 

leiddee tot verschillende publicaties: een hoofdstuk in Media en Allochtonen, 

JournalistiekJournalistiek in de multiculturele samenleving in 2000; een artikel in het weten-

schappelijkk tijdschrift Bestuurskunde 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 gebeur-

tenissenn en ontwikkelingen aan die mijn aandacht opeisten, zoals de vuurwerk-

rampp in Enschede, de nieuwjaarsbrand in Volendam, de aanslagen van elf 

septemberr 2001 en uiteraard de aanloop tot en de gevolgen van de moord op Pim 

Fortuyn.. Hypes leken in die periode aan de orde van de dag, terwijl de journalis-

tiekk zwaar onder vuur kwam te liggen. Mij n 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 

2001.. De verleiding was groot om telkens nieuwe deelstudies aan het proefschrift 

toee te voegen, maar mede op advies van mijn promotor fan van Cui lenburg heb ik 

daarr van afgezien en gekozen voor een analyse van de meuwsgolven over zinloos 

geweldd (1997-2000), 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 (1998-1999). De eerste twee hoofd-

stukkenn bevatten een theoretisch kader waarmee het verschijnsel mediahype 

gedefinieerdd en onderzocht kan worden. Ier illustratie zijn als bijlage drie cases uit 

hett vooronderzoek toegevoegd: de BSE-crisis in 1996, de affaire rond versterving 

uitt 1997 en de Groningse bestuurscrisis van 1998. De deelonderzoeken in de vol-

gendee 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 
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wordtt onderzocht bij het benoemen van de gezondheidsproblemen van Bijlmer-

slachtoffers.. 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 een-

zaamm avontuur is geweest. Integendeel, de vele lessen, lezingen, interviews en fo-

rumdiscussiess met journalisten - bijvoorbeeld over de Bijlmerenquête - hebben 

mijj  voortdurend uit mijn studeerkamer weggesleurd en mij geïnspireerd om door 

tee gaan. Telkens waren er nieuwe discussies over de media en dienden nieuwe ter-

reinenn zich aan. Zo is de Engelstalige cursus Reporting on Risk in feite een vertak-

kingg van het centrale onderwerp mediahype. 

Veell  mensen zijn belangrijk geweest voor mij geweest in deze spannende jaren. In 

dee eerste plaats mijn promotor Jan van Cui lenburg die jarenlang met onvermoei-

baree inzet en enorme precisie alles heeft gelezen en die mij met zijn kritisch com- 7 

mentaarr telkens het vuur aan de schenen wrist te leggen. 

Verderr dank ik de leden van de promotiecommissie: Kees Brants, die mij inspi-

reerdee met zijn proefschrift over de sociale constructie van fraude, Jaap van 

Ginneken,, die mij veel leerde over de massapsychologische aspecten van hypes, 

Deniss McQuai l, wiens Media Performance voor mij jarenlang de standaard was, 

Harryy Lockefeer, die mij op initiatief van H u ub Wijfjes naar Groningen haalde 

voorr het (achteraf doorslaggevende) onderzoekscollege en Klaus Schönbach, bij wie 

ikk menigmaal college mocht geven over mijn favoriete onderwerp. 

Dee directies van de School voor Journalistiek, van de Faculteit Communicat ie 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 verplich-

tingenn om aan het proefschrift door te werken. 

Eenn woord van dank verdienen verder Prof. Jo Groebel en Prof. Frank Bovenkerk 

voorr hun rol in de beginfase van het onderzoek; Werner Overdijk van Crisisplan 

enn Joris IJzermans van AMC/Nivel voor hun 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 mor-

alal support. 

Specialee dank ben ik Hanneke Engelenburg van de School voor Journalistiek ver-

schuldigdd voor de toegewijde en creatieve manier waarop ze de vormgeving van 

MediahypeMediahype voor haar rekening heeft genomen. 

Joo Bardoel en Oscar de Wi t dank ik voor hun 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:: "Heb ji j je collegekaart wel bij je?" 

Deil,, 9 oktober 2003, 

Peterr Vasterman 




