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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 be- ] 3 

vatten.. Soms bereikt een dergelijke storm van nieuws internationale orkaankracht 

zoalss bijvoorbeeld na de dood van Prinses Diana in 1997. Als de wind uit een be-

paaldee hoek waait, wakkert de journalistieke opwinding aan en lijk t de nieuwspro-

ductiee 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 im-

muunn 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: 

"Al ss iedereen zich verdringt om het nieuws bij te houden, is er geen tijd 

voorr reflectie. Commentaar volgt op onthullingkje, kranten radio en tele-

visiee plegen inhaalmanoeuvre^. Geen redactie kan het zich veroorloven de 

nationalee kwestie van het moment te negeren. [...] De oorsprong van de af-

fairee 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 commenta-

renn 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 voort-

denderendd 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 

vâ 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 
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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 ieuws\ 

zoalss bijvoorbeeld over oorlogen, internationale crises of grote rampen. Het ver-

schill  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. 

Commenta torr Marcel van D M spreekt van hype bij 'hyperinrlatie': 

"Bi jj  bepaalde onvoorspelbare gebeurtenissen verdwijnen bijna alle verschil-

lenn 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 jour-

144 nalist, iedere fotograaf, iedere cameraman gaat dan op zoek naar het groot-

stee verdriet, de grootste vreugde, de grootste verontwaardiging, de grootste 

wanhoop.. Kn als je dan niets anders meer leest, hoort of ziet lijk t het al 

gauww of heel Nederland overmand is door verdriet, vreugde, verontwaardi-

gingg of wanhoop. De media zijn dan motor van het proces geworden. Van 

eigenn beleid is geen sprake meer. We praten dan over hyperinflatie van in-

formatie:: een hype" {de Volkskrant, 15 augustus 2002). 

Volgenss critici leidt al die opwinding in de media regelmatig tot overhaast kop-

pensnellenn en een crisissfeer die in geen enkele verhouding staat tot de werkelijke 

ernstt van de situatie. De media zouden elkaar opjagen en meeslepen en daardoor 

bepaaldee problemen enorm opblazen. En dat kan weer leiden tot onnodige ver-

ontrust ingg of zelfs regelrechte paniek, niet alleen bij het publiek maar vooral ook 

bijj  de verantwoordelijke overheden die halsoverkop maatregelen treffen die bij na-

derr inzien op (publicitair) drijfzand blijken te rusten. Er lijk t bij hypei sprake van 

eenn journalistieke vorm van groupthink, waardoorheen zicht op de werkelijkheid 

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

metenn terwijl n ieuwsbronnen die het gevaar relativeren worden genegeerd. 

Bovendienn schuilt er in de werkwijze van de media een grote mate van toevallig-

heidd en selectiviteit, waardoor de ene kwestie bijna per toeval enorm veel aandacht 

krijgtt terwijl andere, veel belangrijkere issues blijven liggen. Een mediahype, de cri-

ticii  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 hoofdre-

dacteurr Hans Earoes1 gaat het bij een mediahype: 
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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 mo-

mentenn waarop je je sterk fixeert op een kwestie, maar zo'n intensieve aan-

dachtt 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 ver-

keerdee voorstelling van zaken, waar de media dan willens en wetens te lang op 

doorgaan.. Bij dat andere groot nieuws is sprake van buitengewoon belangrijke ge-

beurtenissenn waar de media zo goed mogelijk verslag van proberen te doen. 

Kernprobleemm bij dergelijke discussies over hypê  in de berichtgeving is dat de cri-

teriaa niet erg duidelijk zijn: wanneer is nu eigenlijk sprake van een mediahvpe? Was 15 

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 veront-

waardigingg 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 wel-

kee 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 in-

terpretaties. . 

Eenn klassiek voorbeeld, dat aan beide criteria voldoet, is de opgewonden bericht-

gevingg 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: "Kille r 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 ef-

fectt 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 ande-

re,, meer alledaagse besmettingen, heel wat meer dodelijke slachtoffers te maken. 

Dee mediahype leek op een zeepbel die uiteindelijk uit elkaar spatte en van de kil-

lerler 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 
Dezee uitgangspunten zijn ook terug te vinden in de literatuur over de zogenaam-

dee moral panic, een concept dat in veel criminologische studies (Cohen & Young, 

166 1973, Cohen, 1972; Hall, Critchcr, Jefferson, Clark & Roberts, 1978; Thompson, 

1998)) wordt gehanteerd voor een situatie waarin de grote maatschappelijke be-

zorgdheidd (bijvoorbeeld over drugs of afwijkend seksueel gedrag) niet in verhou-

dingg staat tot de werkelijke dreiging. De media reageren overdreven paniekerig op 

eenn conditie die, ten onrechte volgens de critici, als zeer bedreigend wordt be-

schouwd.. Bij het definiëren van een staat van morele paniek maken onderzoekers 

ookk gebruik van het realiteitsgehalte criterium. Zo schrijven Goode en Ben-

Yehudaa 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 propor-

tionatee to objective harm. In moral panics, the generation and dissemina-

tionn 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 weten-

schapperss aan te tonen dat de opwinding en de hoeveelheid berichtgeving niet spo-

renn 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-

http://bugo.cn
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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 bericht-

gevingg te toetsen aan de beschikbare medische kennis, maar bij veel andere onder-

werpenn 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 on-

derzoekerr die zich wel op dit gladde ijs waagt, ontdekt dat definitieve kennis ont-

breektt (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 resul-

taatt van een complex proces van maatschappelijke constructie, waarin allerlei groe-

peringenn elkaar met bestrijden met tegengestelde definities en tegenstrijdige feiten 17 

(ziee ook: Spector & Kitsuse, 1987; Best, 1989). In zo'n situatie kan de onderzoe-

kerr 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 maatschap-

pelijkk aanvaard zijn, dat wil zeggen gebaseerd op definities en waarnemingen die 

kunnenn rekenen op brede consensus. In dat opzicht verschillen bijvoorbeeld ver-

keersslachtofferss 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 ge-

beurteniss 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 bericht-

gevingg 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 si-

milarr events has occurred and that the problems related to them have in-

creased""  (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 ver-

anderenn in de loop der tijd waardoor eenduidige waarnemingen en registraties ont-

breken.. 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 al-

leenn adequaat als er werkelijk een toename heeft plaatsgevonden van het aantal cor-

ruptiezaken,, 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 spe-

lenn 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 uit-

dijendee probleem (zie: Bovens, 1996). In z on klimaat zullen journalisten juist pro-

berenn 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 oor-

188 deel. Brants en Brants schrijven in De sociale constructie van fraude dat voor jour-

nalistenn fraude niet per se samenvalt met de strafrechtelijke definitie. 

"I nn de eerste plaats blijk t 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 behandel ing van fraude-

nieuwss hebben, en waarin hetzelfde moreel oordeel op de achtergrond mee-

speelt,, is dat zij onder hetzelfde etiket verschillende soorten, meer of minder 

afkeurenswaardig,, gedrag begrijpen" (Brants & Brants, 1991: 216, 217). 

Journalistenn zullen er vanuit hun professionele beroepsopvatt ing 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 onmo-

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 "obs-

essed""  te raken "wit h debunking," aldus Sparks: 

""  The aim, then, is to counter or subvert the allegation of crisis bv an account 

off  its repetitious and 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 om-

schreven.. Bovendien liggen aan de basis van veel mediahypes condities die binnen 

dee maatschappelijke consensus als problematisch worden geconstrueerd. De on-

derzoekerr die z on probleem weg definieert loopt het risico zich buiten het maat-

schappelijkk 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 veronderstel-

lingg 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, om vervolgens de aandacht 

weerr te verplaatsen. De belangstelling van de media kan zo afnemen, ook al wordt 

inn werkelijkheid het probleem groter of ernstiger. 

Hett omgekeerde gebeurt ook: de media blijven soms aandacht schenken aan een 

probleemm terwijl dat volgens zogenaamde objectieve indicatoren steeds verder af-

neemt.. Zo zijn er vergelijkingen (Dearing & Rogers, 1996: 28) gemaakt tussen de 

matee van luchtverontreiniging gedurende cen lange periode en de aandacht daar-

voorr in de media, waaruit blijk t dat de aandacht alsmaar toeneemt terwijl de ver-

ontreinigingg objectief gezien afneemt. Dat duidt op een disproportionele reactie 

vann de media, maar aan de andere kant is de maatschappelijke consensus over aan-

vaardbaree normen van luchtverontreiniging zo verschoven, dat ook de lagere ni-

veauss nog steeds onacceptabel en dus nieuwswaardig zijn. Journalisten zullen dit 

beschouwenn als een relevante bijdrage aan de oplossing van een probleem en niet 19 

alss een hype. 

Negatievee effecten, dus hype? 
Err is dus geen objectieve maat beschikbaar is aan de hand waarvan men kunnen 

metenn hoeveel aandacht een onderwerp verdient in de media. Waarom zou de gek-

kekoeienziektee meer of minder aandacht moeten krijgen dan het gat in de ozon-

laag?? Het is een discussie die terecht wordt gevoerd op nieuwsredacties, maar daar 

latenn zich geen objectieve feiten voor aandragen, wel waardeoordelen. Die duiken 

ookk op in redeneringen waarin de vraag of iets een hype is afhankelijk wordt ge-

maaktt van de maatschappelijke effecten van de berichtgeving. Worden die negatief 

beoordeeld,, dan heeft men de neiging om te spreken van een hype, maar ook dat 

levertt geen bruikbaar criterium op. 

Al ss een nieuwsgolf intensieve aandacht oplevert voor een (nieuw) maatschappelijk 

probleem,, kunnen we de vraag of er sprake is van een hype niet afhankelijk maken 

vann ons oordeel over dat maatschappelijk probleem. Met andere woorden, we kun-

nenn niet zeggen: de berichtgeving over zinloos geweld is geen hype, omdat 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 waarheidsge-

haltee 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. 

Zij nn 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 ge-

beurtenissenn die ze onafhankelijk dienen te verslaan. 

Eigenn leven 
Inn de wetenschappelijke literatuur wordt verwezen naar autonome processen die in 

dee berichtgeving kunnen ontstaan waardoor de aandacht voor een onderwerp toe-

neemt,, los van de werkelijkheid. Zo wijst Kepplinger op de "' Eigendynamik''van de 

zogenaamdee "publizistischer Konflikte, " waartoe hij rekent: crises, schandalen en 

200 publieke confrontaties tussen opponenten rond een issue: 

"Di ee Berichterstattung in publizistischen Konflikten stellt aus den genan-

ntenn 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 vorangegan-

genenn 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 condi-

tionss loses contact with the outside world and reacts mainly to its own ac-

tivities""  (Kepplinger & Habermeier, 1995: 373). 

Blijkbaarr kunnen er binnen de nieuwsproductie soms zichzelf versterkende pro-

cessenn 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 onder-

werpp 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 ver-

sterkendd processen, waardoor de nieuwsgolf in stand blijft . 

Mediaa toeschouwers én hoofdrolspelers 
Wantt ondanks de geldende beroepsopvatting - we don 't make the news, we only re-

portport 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 berichtge-

vingg 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, cre-

atee events that would not have existed in their absence" (Thompson, 1995: 

117). . 

Staatt in de wetenschap het zuiver houden van het onderzoeksobject voorop, de me-

diadia beïnvloeden de werkelijkheid juist die ze willen verslaan. Het resultaat is vol-

genss Fiske dat: 

"Wee can no longer think of the media as providing secondary representa-

tionss 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 ontuchtge-

vallenn of de plotselinge taboedoorbreking rond seksueel misbruik. De media zelf 

spelenn een belangrijke aanjagende rol door op onderzoek uit te gaan, ontuchtaffai-

ress 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 on-

derzoekk 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 hoe-

veelheidd fremdenfeindliche incidenten in diezelfde week. Als de media de inciden-

tenn 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 nieuwspro-

ductiee en anderzijds door de maatschappelijke reacties die voortkomen uit het me-

dia-optreden.. Zo 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 opzet-

telijkk 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 dood van 

Meindertt Tjoelker in september 1997 (zie hoofdstuk 2) leidde tot een stroom van 

verontwaardigdee reacties en bezorgde commentaren vanuit de politiek, die de me-

diaa vervolgens weer inspireerden om nog meer incidenten onder de noemer van 

zinlooss geweld prominent te gaan melden. Deze mediadynamiek heeft de kenmer-

kenn van een vliegwiel: eenmaal op gang gebracht, draait het nog een hele tij d op 

eigenn kracht door, vervolgens geven de maatschappelijke gevolgen van die bericht-

gevingg weer nieuwe slingers aan dat vliegwiel. Het onderwerp wordt maatschappe-

lij kk gezien steeds belangrijker en dat proces staat te boek als social amplification: 

"Sociall  amplification describes why some events seem to create ripple ef-

fectss with secondary and tertiary impacts which spread beyond the initial 

effectss of the hazard or event and impact upon previously unrelated tech-

nologiess or institutions. Such impacts include demands for regulatory ac-

tion,, loss of trust in decision authorities or industry, and stigmatization of 

aa communi ty or product or facility" (Petts, Horl ick-Jones & Murdock, 

2001:: 1). 

Inn dit amplificatieproces kunnen de media een centrale rol gaan spelen wanneer 

zichh die speciale dynamiek voordoet, waarbij de nieuwsproductie in een stroom-

versnellingg raakt en die intensieve berichtgeving meebouwt aan een keten van ge-

beurtenissenn 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 ac-

tievee rol in spelen door hun manier van berichtgeven. Het rapport van de door de 

Britsee overheid ingestelde onderzoekscommissie lekte uit, waardoor de minister 

onderr druk kwam om halsoverkop een persconferentie te organiseren. De tegen-

strijdigee boodschap dat rundvlees nog steeds veilig was, maar dat ingrijpende maat-

regelenn nodig waren om BSE de kop in te drukken, leidde tot veel speculatie en 

verontrustingg in de media. Het verband tussen BSE en de tien gevallen van de 

nieuwee variant van de dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jakob in de jaren daar-

voor,, kreeg in de berichtgeving al snel de status van een feit in plaats van een op 

datt moment nog niet bewezen wetenschappelijke hypothese. De opgewonden be-

richtgevingg over een mogelijke epidemie met wellicht honderdduizenden slacht-

offerss 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. De onze-

keree gevolgen van BSE voor de volkgezondheid op langere termijn boden de me-

diaa veel ruimte voor interpretatie, speculatie en het aanjagen van de politieke crisis 

(Peters,, 1998). 

1.3.22 Een voorlopige definitie 
Dee hier beschreven dynamiek vuiini in dit onderzoek de basis voor een definitie 

vann het verschijnsel mediahypes. Als we deze dynamiek kunnen vertalen in crite-

ria,, dan kunnen we onderzoeken bij welke nieuwsgolven sprake is van een media-

hype,, 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 be-

richtenstroom,, omdat er een reeks van nieuwswaardige gebeurtenissen plaatsvindt, 23 

niett omdat de media het vuur aanjagen. Bij mediahypes is dat wel het geval. 

Eenn mediahype kan voor lopig gedefinieerd worden als een mediabrede 

nieuwsgolff  die het gevolg is van een zichzelf versterkend proces waar-

bij ,, nieuws niet alleen vervolgnieuws genereert, maar  ook maatschap-

pelijk ee gevolgen, die ook 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 op gang komt. Evenmin 

iss voor de definitie van belang of de media zich te buiten gaan aan onzorgvuldige 

berichtgeving,, aan overdrijving of aan buitenproport ioneel veel aandacht voor een 

ogenschijnlijkk triviaal onderwerp. Bovendien spreekt er geen waardeoordeel uit de-

zee definitie waarin de zichzelf versterkende processen in de berichtgeving centraal 

staan.. Hoe dergelijke nieuwsgolven zich verhouden tot de professionele journalis-

tiekee standaarden is een belangrijk onderwerp van debat, maar staat los van deze 

definitie.. Het etiket mediahype houdt dus niet a-priori een veroordeling in van het 

optredenn van de media. In het laatste hoofdstuk, zullen we dieper ingaan op de 

vraagg of en in welke mate mediahypes sporen met, dan wel ontsporen uit de gang-

baree journalistieke standaarden. 

HyperventilerendeHyperventilerende media 
Iss het van nog wel gerechtvaardigd om de term mediahype te gebruiken, gezien de 

associatiess die dat woord in het maatschappelijke debat over de media doorgaans 

oproept?? Het woord hype heeft verschillende betekenissen. Als werkwoord bete-

kentt volgens de Webster Dictionary ' to hype' niet alleen 'to put on' of ' to deceive\ 

maarr ook 'to stimulate, to enliven.' Als zelfstandig naamwoord dat speciaal be-

trekkingg heeft op publiciteit betekent een hype: "promotional publicity of an ex-

travagantt or contrived kind." Het Nederlandse woordenboek Van Dale spreekt bij 

hvpee van een "plotselinge rage rond een persoon of kwestie." Van deze verschil-

lendee 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 me-

diahype.. De andere betekenissen zijn wel degelijk relevant: bij een mediahvpe zou 

menn kunnen spreken van een plotselinge rage rond een persoon of kwestie; van sti-

muleren,, van aanjagen en van publiciteit creëren. Door het woord hype te verbin-

denn 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 an-

deree hype* mogelijk zijn, bijvoorbeeld commerciële hype* (georkestreerde publici-

teitt 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 hyper-

ventileren:: de nieuwsproductie raakt in een stroomversnelling - de snelle, gejaag-

244 de ademhaling - en die intensivering creëert weer allerlei maatschappelijke 

gevolgenn (bijvoorbeeld angst en bezorgdheid) die op hun beurt het hyperventile-

renn (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 ge-

vall  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 kun-

nenn operationaliseren. 

1.44 Zichzelf versterkende processen 

Welkee processen spelen zich af op het moment dat reguliere berichtgeving zich tot 

eenn mediahype lijk t te ontwikkelen? En hoe zijn deze te verklaren vanuit de jour-

nalistiekee 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 spra-

kee van een korte spanningsboog: zodra de stroom van gebeurtenissen opdroogt, 

neemtt de nieuwswaarde en daarmee de belangstelling van de media snel af, meest-

all  binnen enkele dagen. Pas als er nieuwe ontwikkelingen zijn, komt het onderwerp 

weerr terug op de journalistieke agenda. In sommige gevallen groeit de berichtge-

vingg 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 zich-

zelff  versterkend proces in werking treden dat telkens nieuwe impulsen kan omzet-

tenn in nog meer berichtgeving. 

Dee berichtgeving neemt steeds verder toe als gevolg van "positieve terugkoppe-

lingslussen""  (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 ver-

slaggeverss maken er veel werk van omdat ze denken dat het belangrijk nieuws is, 

vervolgenss wordt het maatschappelijk gezien ook daadwerkelijk belangrijk nieuws, 25 

omdatt de media er veel werk van maken. Van Ginneken spreekt van het "rond-

zingen""  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 be-

richtenn een betrouwbare indicatie vormen voor de hoeveelheid gebeurtenissen. Als 

err steeds meer incidenten van geweld worden gemeld, dan denkt iedereen onwille-

keurigg 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 frequen-

cyy 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 inci-

denten.. 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 me-

diaa 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 gebeurtenis-

sen,, maar bij door de media gecreëerde nieuwsgolven lijk t 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 defi-

niërenn 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). 



M ll  IMAHYI' I 

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 op 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. Het feit dat 

keykey events nieuwsgolven ontketenen, zegt nog niets over de aard van de gebeurte-

nissen.. 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 kunnen 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 nachtelij-

kee vechtpartij in een provinciestad is op zich niet voldoende om wekenlang de aan-

dachtt 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 at-

tentionn 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 be-

langg zijn, maar vooral ook de betekenis die er aan kan worden verleend. Is het mo-

gelijkk om het incident in een bredere maatschappelijk relevante context te plaatsen? 

Zij nn er (controversiële) issues die aan de gebeurtenis gekoppeld kunnen worden? 

Kann de gebeurtenis als een signaal worden gezien voor een verontrustende maat-

schappelijkee 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 con-

structiee af maar ook van tal van andere factoren, zoals de concurrentie van ander 

belangrijkk nieuws, de toegankelijkheid van bronnen, de beschikbaarheid van beeld-

materiaall  en andere mediaspecifieke productie-eisen. 

1.4.33 Het nieuwsthema 
Gezienn de criteria voor bronnenselectie (zie: Gans, 1980; Manning, 2001) is het 

niett verbazingwekkend dat het vaak officiële of als deskundig beschouwde nieuws-

bronnenn zijn die verantwoordelijk zijn voor de eerste label ing wan de gebeurtenis. 

Ookk woordvoerders van bijvoorbeeld belangengroepen zullen de publiciteit aan-

grijpenn 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 die-

doorr een speciale manier van verslaggeving de aandacht focust op een bepaald as-

pect.. Belangrijk is dat de labeling in grote mate bepaalt welke bronnen, achter-
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gronden,, invalshoeken en andere gebeurtenissen relevanr zijn om in de nieuws-

stroomm over dit onderwerp op te nemen. 

"Thee key event has a dual quality: on the one hand it triggers the search for 

informationn by increasing journalists attention, and on the other, it struc-

turess the search, because similar events wil l increasingly be heeded" 

(Brosiuss & Eps, 1995: 395). 

Inn de eerste berichtgeving staan de feiten en ontwikkelingen rond de sleurelge-

beurteniss zelf centraal, maar vervolgens ontwikkelt zich vanuit de labeling daarvan 

eenn zogenaamd nieuwsthema dat vervolgens als leidraad gaat fungeren bij de daar-

opp 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 nieuwsthe-

maa (het toenemend zinloos geweld) op zoek gaan naar bevestiging voor dat thema. 

Hoewell  er op het eerste gezicht weinig nieuwe ontwikkelingen meer plaatsvinden, 

groeitt de berichtenstroom, omdat de nieuwswaardigheid van allerlei andere gebeur-

tenissenn door het nieuwsthema sterk toeneemt. 

"Thee mass media are in a powerful position to synthesize seemingly frag-

mentedd and unconnected situations and create what appear to be widespre-

add 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 theme wil l be 

seenn and reported as such" (Fishman, 1981: 106). 

Hett nieuwsthema stimuleert selectieve perceptie, waardoor journalisten voorname-

lij kk bevestigende informatie verzamelen. Het rapporteren van vergelijkbare inci-

dentenn die onder normale omstandigheden het nieuws niet of nauwelijks zouden 

hebbenn gehaald, zorgt ervoor dat de correspondence assumption niet meer opgaat. 

Naa 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 se-

lectiecriteriaa na een key event, waardoor de nieuwsdrempels2 voor vergelijkbaar en 

gerelateerdd nieuws sterk dalen. Uit hun onderzoek blijk t 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 over-

eenkomstenn tussen vroeger en nu benadrukken), 

-- meer aandacht besteden aan thematisch gerelateerd nieuws (bijvoorbeeld state-

mentsments van sociale actoren). 

Dee uitgebreide berichtgeving over de sleutelgebeurtenis zelf lijk t de honger op de 

redactiess naar nog meer nieuws alleen maar verder aan te wakkeren. Als er geen ver-

gelijkbaree actuele incidenten meer te melden zijn, komen de vergelijkbare inciden-

tenn 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 opdr-

ogen.. De nieuwsgolf die daar uit voortkomt creëert: 

288 "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 tiental-

lenn en ze zoeken allemaal naar een ander aspect of een originele invalshoek. Het re-

sultaatt 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 nieuws-

agendaa dagelijks tot stand komt. Bij hun nieuwskeuze oriënteren de redacties zich 

sterkk op elkaar, het nieuws van de andere media vormt een belangrijke inspiratie-

bronn voor de eigen verslaggeving. 

"Bovendienn verheffen media, bij gebrek aan andere beoordelingscriteria, el-

kaarss 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 journa-

lism,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 on-

derwerpp 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 ma-

nierr 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 29 

aandachtt aan te besteden. Bovendien zijn de andere media geneigd om de eerste la-

belingbeling van de gebeurtenis als uitgangspunt te nemen voor hun journalistieke acti-

viteiten. . 

"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 in-

houdd van het nieuws bevestiging op voor het bredere kader, het frame (zie hoofd-

stukk 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 hoogte-

puntt heen. Zo ontstaat een grote druk om over dat onderwerp telkens weer nieu-

werr 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 mo-

gelijkheidd van terugverwijzing die het oude weer nieuw maakt en het nieu-

wee 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 dikwijl s ex-

pliciett 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 on-

tuchtzakenn 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 landelij-

kee media. Daardoor traden er al snel allerlei vertakkingen op van het oorspronke-
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lijk ee onderwerp die ook weer door andere media werden overgenomen en zo kwam 

err steeds meer boven water. De media werden zo de belangrijkste aanjagers achter 

dee nieuwsgolf over ontucht 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 om-

datt de massale aandacht voor een onderwerp weer veel losmaakt in de samenleving. 

"I nn addit ion to such self-referential momentum, the media also contr ibute 

too the build-up of interactive momentum," (Kitzinger & Reilly, 1997: 335). 

Doorr de activiteiten van de media (het zoeken en bellen, het uitgebreid aan de or-

dee stellen, het uitnodigen van mensen in programma s, enzovoort), wordt er heel 

300 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 poli-

cycy windoiv openen, zoals Kingdon dat noemt: 

"A nn opportunity for advocates of proposals to push their solutions, or to 

pushh attention to their special problems. [...] Advocates lie in wait in and 

aroundd 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 in-

cidentenn of ervaringen worden nieuws (zoals de verlate aangiftes van misbruik), 

evenalss de aankondiging van maatregelen of de oprichting van een nieuwe actie-

groep.. Een key event lokt een golf van nieuws uit die gebaseerd is op een nieuws-

thema,, dat de nieuwswaarde vergroot van die gebeurtenissen die er op 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 media-

aandachtt allerlei maatschappelijke reacties losmaakt, die ook weer nieuws zullen 

worden.. Bovendien zal de uitvoerige publiciteit al snel de aandacht trekken van or-

ganisaties,, instanties en belangengroepen die een kans zien om mee te liften op het 

groeiendd momentum voor dat issue. 

Opp termijn groeit de oorspronkelijke gebeurtenis soms uit tot hét prototype van dat 

soortt gebeurtenissen. Prototypen vertalen een abstract concept in een concreet ima-

gee (zie: Bennett & Lawrence, 1995). Televisieverslaggeving kan hierbij een be-

langrijkee rol spelen door een bepaald thema telkens te illustreren door dezelfde 

beeldenn die daarmee een bepaalde symboolwaarde gaan krijgen. Zo wordt de wan-

kelendee gekke koe synoniem voor "a food chain gone mad" (Ratzan, 1998). Het 

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 racisti-

schee 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 come to mind 

mostt easily when one talks or writes about an issue. Subsequent events sha-

ringg similar attributes wil l be more readilv connected to and regarded as ty-

picall  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 op 

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 31 

meerr concurrentie krijgen van nieuwere onderwerpen. Op de lange termijn kan 

eenn mediahype soms weer opnieuw fungeren als referentiepunt voor de interpreta-

tiee van nieuwe gebeurtenissen en zo de basis leggen voor nieuwe mediahypes over 

hetzelfdee issue. Door de veranderde perceptie, de verhoogde gevoeligheid voor het 

onderwerp,, en de activiteiten van de sociale actoren is de kans groot dat zich nieu-

wee 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, 1991; 

Jenkins,, 1992). 

1.55 Definitie mediahype 

Opp basis van de voorafgaande beschrijving van de speciale dynamiek komen 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 maat-

schappelijkee reacties oproepen, om die vervolgens ook weer als nieuws te verslaan. 

Bijj  een mediahype belichten de schijnwerpers van de media niet alleen de startge-

beurteniss zelf, maar vervolgens op basis van het nieuwsthema ook het hele brede 

veldd eromheen waardoor vergelijkbare gebeurtenissen of problemen met het daar-

bijj  behorende scala aan meningen en verklaringen in beeld komen. Door 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 op gebeurtenissen die ook weer nieuws worden. Di t be-

vestigtt de nieuwswaarde van het onderwerp, hetgeen weer kan leiden tor nog meer 

vervolgnieuws.. Na verloop van tij d neemt de nieuwswaarde af en stijgen de 

nieuwsdrempelss weer, waardoor het proces in een neerwaartse spiraal terecht komt. 

Eenn mediahype is een mediabrede, snel piekende nieuwsgolf die één gebeurte-

ni ss als startpunt heeft en die voor  het grootste deel het gevolg is van zichzelf 

versterkendee processen bij  de nieuwsproduct ie. 



MmiAHYPH H 

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 mas-

salee media-aandacht, dan van het registreren van maatschappelijke ontwikkelin-

genn die ook zouden plaatsvinden zonder nieuwsgolf. 

1.5.1.. Overwegingen 
Nuu we het verschijnsel gedefinieerd hebben, is de vraag hoe we deze definitie kun-

nenn 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 

322 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 fei-

tenn aan het licht, laten nieuwe bronnen aan het woord en belichten andere invals-

hoeken.. 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 haar-

scherpp aan te geven, maar de hoeveelheid achtergrondverhalen, nieuwsanalyses en 

opiniestukkenn kan beschouwd worden een indicatie voor de nieuwsmakende acti-

viteitenn van de media. 

Realiteitt en berichtgeving 
Maarr hoe verhouden die nieuwsmakende activiteiten zich dan tot de feitelijke ont-

wikkelingen?? 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 schokken-

dee 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 be-

sproken.. 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 pro-

bleemm door instanties worden gerapporteerd. 

Hett gevolg is dat de media steeds vaker melding maken van steeds meer inciden-

ten,, maar dat het aantal incidenten zelf ook lijk t 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. 

Dann valt aan te tonen dat de media in sommige situaties veel aandacht gaan beste-

denn aan vergelijkbare incidenten, ongeacht de feitelijke ontwikkeling van het aan-

tall  incidenten. 

Beïnvloedingg berichtgeving? 
Kenmerkendd voor de opbouw van een mediahype is het uitvoerig aandacht beste-

denn aan de maatschappelijke reacties die een gevolg zijn van de voorafgaande be-

richtgeving.. Bij een hype is echter sprake van een keten van gebeurtenissen en van 

eenn complexe interactie tussen media en samenleving waardoor oorzaken en ge-

volgenn dwars door elkaar heen gaan lopen. Is de maatschappelijke verontwaardi-

gingg vooral een gevolg van een bepaalde overvloedige berichtgeving? Of is de 

uitvoerigee berichtgeving een gevolg van de maatschappelijke verontwaardiging? Bij 

eenn mediahype is sprake van een toename van nieuws over door de media beïn-

vloedee of uitgelokte gebeurtenissen, maar dat bewijs is wetenschappelijk gesproken 

moeilijkk te leveren. Het is vrijwel onmogeli jk om achteraf aan te tonen dat be-

paaldee gebeurtenissen, beslissingen of uitspraken een direct gevolg zijn van vooraf-

gaandee 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 hun 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 co-

verage,, was influenced by news coverage, or was arranged because of the ex-

pectationn of news coverage" (Kepplinger & Habermeier, 1995: 374). 

Dee genuine events omvatten de gebeurtenissen die niet door de media beïnvloed 

kunnenn worden (BSE-gevallen bijvoorbeeld). Het gaat om spontane, onvoorziene, 

onverwachtee gebeurtenissen die ongeacht de eventuele aanwezigheid van de media 

opp dezelfde manier zouden plaatsvinden (de dood 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 op 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-on-

afhankelijk)) 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 bericht-

gevingg 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 ge-

beurtenis,, uitspraak of handeling tegenwoordig een mediakant heeft: de actoren 

344 anticiperen op allerlei manieren op een mogelijke media exposure en de maat-

schappelijkee gevolgen daar weer van. Is de realiteit in de postmoderne samenleving 

waarr de media verslag van doen niet allang gecontamineerd met het alomtegen-

woordigg mediavirus' Dat zou betekenen dat het onderscheid tussen de echte me-

dia-onafhankelijkee gebeurtenissen en de pseudo-events van Boorstm of de staged 

eventsevents van Kepplinger en Habermeier aan het vervagen is. hen aardbeving, een au-

to-ongelukk of een sterfgeval als gevolg van Aids (de drie voorbeelden uit hun on-

derzoek)) 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 omm uitspraken te doen over de oor-

zakenn 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 in-

houdd 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 ontwik-

kelen.. Deze nieuwsstromen kunnen blootgelegd worden, net als de ondergrondse 

lagenn in een heuvellandschap. 

1.5.2.. Specifieke criteria, gekoppeld aan soorten nieuws 
Opp basis van deze overwegingen kunnen 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 toename in de berichtgeving. 

—— Bovendien gaan wc ervan uit dat de golf mediabreed is, dat wil zeggen dat vrij -

well  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 ac-

tiviteitenn 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 op de vooraf-

gaandee berichtgeving. 

Omm deze criteria re operationaliseren, delen we de nieuwsstromen binnen de 

nieuwsgolff  op in duidelijke, elkaar uitsluitende categorieën van soorten nieuws. De 

verhoudingg tussen die categorieën en de fasering tijdens de nieuwsgolf (waneer tre-

denn welke nieuwssoorten op?) kan dan antwoord geven op de vraag of er wel spra-

kee is van een mediahype. 

Incidentt versus thematisch gerelateerd nieuws 
Bijj  de berichtgeving over de sleutelgebeurtenis en de vergelijkbare incidenten gaat 

hett duidelijk om nieuws dat betrekking heeft op feitelijke gebeurtenissen, terwijl 

hett bij de achtergronden en de reacties duidelijk gaat om nieuws dat alleen thema-

tischh in verband staat met de oorspronkelijke gebeurtenis en het daaruit voortko-

mendee nieuwsthema. Op 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 gerela-

teerdd nieuws is vooral een product van nieuws maken. Di t 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. Te verwachten valt dat bij een me-

diahypee veel meer vergelijkbare incidenten zullen opduiken in het nieuws die in 

verbandd worden gebracht met de sleutelgebeurtenis. Ook ligt het voor de hand dat 

bijj  een mediahype de verslaggeving over de feitelijke gebeurtenissen al snel over-

woekerdd zal raken door thematisch gerelateerd nieuws. Bij die laatste categorie kij -

kenn we naar de omvang en de frequentie van het nieuws dat voortkomt 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 voortkomt uit de nieuw-

smakendee activiteiten van de sociale actoren. Met andere woorden: hoe groot is de 

invloedd van de bronnen op dat thematisch gerelateerde nieuws? Door 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 feitelij-

kee (media-onafhankelijke) gebeurtenissen en welk deel vooral is terug te voeren op 

dee nieuwsmakende activiteiten van bronnen en media, die tot ui tdrukking komen 

inn acties en reacties van bronnen en achtergronden en commentaren van journa-

listenn Het 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 sa-

menleving.. Zij n het de media zelf die aanjagen of laten ze zich vooral inspireren 

**  door de reacties uit de samenleving? 

36 6 

Opeenvolgendee nieuwsstromen 
Bijj  een mediahype zal de stroom van nieuws telkens gevoed worden door verlaging 

vann de nieuwsdrempels binnen de opeenvolgende nieuwscategorieën. De bericht-

gevingg zal zich eerst concentreren op de sleurelgebeurtenis zelf, dan komen de ac-

tuelee incidenten in beeld die vergelijkbaar zijn met de key event: zo brengen vrijwel 

allee media na het weekend van de herdenking van de dood van Tjoelker uitgebrei-

dee inventarisaties van allerlei soorten geweldsincidenten in heel Nederland. Als de-

zee 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 komt er een grote stroom aan thematisch gerelateerd nieuws op gang, 

diee al snel het incident gerelateerde nieuws zal overvleugelen. Door middel van dat 

thematischh gerelateerd nieuws kunnen de media uitgroeien tot de belangrijkste 

aanjagerss van de groeiende berichtenstroom. Door media-interne impulsen kan die 

nieuwsstroomm snel breed worden, vervolgens heeft die massale berichtgeving weer 

invloedd op de samenleving waar allerlei actoren met reacties zullen komen, die ook 

weerr nieuws worden. Op die manier komt 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 kunnen 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 nieuwsstro-

menn 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 opi-

nies. . 

-- interactie tussen media en sociale actoren: de gebeurtenissen en de berichtge-

vingg erover leiden tot nieuwe acties die de berichtgeving nieuwe impulsen geeft. 

Dee berichtgeving lokt reacties uit die ook weer nieuws worden. 37 

Nuu we de verzameling eigenschappen die kenmerkend is voor een mediahype heb-

benn gedefinieerd, is het de vraag of de berichtgeving waarop de term wordt toege-

pastt ook aan alle criteria moet voldoen. Men zou de hier gedefinieerde mediahype 

ookk als een ideaaltype kunnen opvatten, waar de berichtgeving in meer of minde-

ree 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 verster-

kendee processen kunnen optreden. De media jagen aan door uitvoerig bij de sleu-

telgebeurteniss 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 over-

heerstt 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 ge-

vallenn 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 catego-

riee 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 ont-

wikkelingg 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 berichtge-

vingg op basis van het centrale nieuwsthema, onder welke noemer allerlei uiteenlo-

pendee incidenten het nieuws kunnen halen. Men zou derhalve onderscheid 

kunnenn 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 berichtge-

ving.. Op basis van het oorspronkelijke nieuwsthema waaiert de berichtgeving 

388 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, ontucht op 

scholenn en versterving in verpleeghuizen. In de berichtgeving komt dan een zoge-

naamdd containerbegrip bovendrijven, zoals zinloos geweld, fraude (Brants & 

Brants,, 1991) of georganiseerde misdaad (Van Duvne, 1995), waardoor veel ver-

schillendee gebeurtenissen in hetzelfde kader kunnen worden geplaatst. Daardoor 

treedtt na verloop van tijd een defïnitieverbreding op van het verschijnsel en een 

toenemendee maatschappelijke verontrusting. 

"I nn this sense, news alerts us to the existence of problematic realitv and the-

rebyy generates public anxiety which in turn generates an official response 

(McNair,, 1998: 51). 

Hett resultaat is sociale amplificatie: een toenemende bewustwording en verontrus-

ting,, hetgeen een bewijs is voor: 

"thee media s power to define and then amplify problematic social reality" 

(McNair,, 1998: 53). 

Opp die manier kunnen de extensiverende mediahvpes een rol spelen in de ontwik-

kelingg 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 bericht-

gevingg over een politieke of maatschappelijke kwestie, waarbij de media steeds die-

perr 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 aut-

hority.. A media scandal occurs when private acts that disgrace or offend the 

idealized,, dominant morahtv of a social communi tv are made public and 
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narrativi/.edd by the media, producing a range of effects ranging from ideo-

logicall  and cultural retrenchment to disruption and change" (Lull en 

Hinerman,, 1997: 3). 

Fenn crisis daarentegen is een vorm van collectieve stress die dwingt tot directe ac-

tiee (Rosenthal, 1990: 59-76, Crisis Onderzoek Team, 1997: 51). Bij grote rampen 

iss evident dat er sprake is van een crisis, maar bij veel andere gebeurtenissen en ont-

wikkelingenn is dat niet het geval, zeker niet als direct waarneembare signalen, zo-

alss geweld, slachtoffers of financiële schade, ontbreken. Of er dan ook sprake is van 

eenn crisis, is een kwestie van sociale constructie, dat wil zeggen: er is een collectie-

vee voorstelling voor nodig die de conditie tot crisis verheft, die onmiddell i jk in-

grijpenn vereist. 

"Wi ee een probleem een crisis noemt, weet dat het binnen de kortste keren 

inderdaadd crisisproporties kan aannemen. Het spreekt voor zich dat de me-

diaa een prominente rol spelen bij het vastleggen van de naam en de context 

vann in het oog springende gebeurtenissen" (Rosenthal, 2001: 142). 

Dee media kunnen in hun berichtgeving een belangrijke bijdrage leveren aan deze 

ensisconstructiee door zich massaal op een kwestie te concentreren en vervolgens zo-

veell  publicitaire druk 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 wording zich afspeelt. Tijdens de BSE-crisis, de 

nasleepp van de Bij lmerramp 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 be-

richtgevingg soms ook sprake zijn van intensivering én van extensivering, waarin zo-

well  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 toen-

maligg minister van Binnenlandse zaken, ingeleid door onthul l ingen 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 voor-

studiess (/.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 op de 

samenhangg tussen mediahypes en de constructie van sociale problemen en crises. 




