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33 Berichtgeving over zinloos geweld een 
mediahype? ? 

3.11 Inleiding en probleemstelling 

Epidemiee van zinloos geweld 
Inn een grote kop over de volle breedte van de voorpagina brengt de Zwolse Courant 

opp maandag 17 januari 2000 het schokkende nieuws: 

"Epidemiee van zinloos geweld." "In het hele land heeft de politie het afge-

lopenn weekeinde arrestaties verricht wegens zinloos geweld." 

Vervolgenss passeren allerlei geweldsdelicten de revue in Leeuwarden, Rotterdam, 61 

Nijmegenn en Vlaardingen. Ook andere kranten brengen die dag uitgebreide over-

zichtenn van allerlei geweldsincidenten die in het weekeinde hebben plaatsgevon-

den.. In Vlaardingen heeft op de vrijdagavond daarvoor een stille tocht tegen 

zinlooss geweld plaatsgevonden, waar naar schatting 20.000 mensen de dood her-

dachtenn van Daniel van Cotthem, die na een klap tegen zijn slaap in coma raakte 

enn overleed. De student Journalistiek die zijn vriendin naar de trein bracht, werd 

zonderr aanleiding lastig gevallen door een groepje jongeren. Aanvankelijk is de be-

richtgevingg nog summier, maar dan komt er al snel, net als bij eerdere gevallen van 

zinlooss geweld in de jaren daarvoor een wisselwerking op gang tussen de media-

aandachtt en maatschappelijke verontwaardiging, culminerend in een drukbezoch-

tee stille tocht. Live verslaggeving voor verschillende tv-zenders maken er definitief 

eenn nationaal gebeuren van en zetten Daniel van Cotthem bij in het rijtj e van be-

kendee slachtoffers van zinloos geweld. Joes Kloppenburg (Amsterdam 1996), 

Meindertt Tjoelker (Leeuwarden 3 997), Marianne Roza en Froukje Schuitmaker 

(Gorinchemm 1999) hebben al eerder centraal gestaan in grote publiciteitsgolven die 

hett issue zinloos geweld definitief hebben gevestigd. 

Dee term zinloos geweld is nog geen gemeengoed als Joes Kloppenburg op 17 au-

gustuss 1996 om het leven komt na een poging een dronken vechtersbaas tot de or-

dee te roepen. In augustus 1997 wordt ter nagedachtenis in Amsterdam een 

monumentt in neon met de tekst 'HELP' onthuld. Enkele weken daarna, op 13 

septemberr 1997 overlijdt Meindert Tjoelker aan de gevolgen van een vechtpartij in 

hett centrum van Leeuwaren. Aanleiding voor de confrontatie zijn de scheldwoor-

denn van Tjoelker aan het adres van vier mannen die fietsen lijken te vernielen. 

Normaall  zou hij een anoniem slachtoffer zijn gebleven op pagina drie van de plaat-

selijkee krant, maar na de oproep van de Leeuwarder politiecommissaris om op de 

daaropvolgendee vrijdagavond een minuut stilte in acht te nemen uit protest tegen 

"hett oprukkende zinloze geweld" komt in september 1997 de eerste grote nieuws-

golff  over zinloos geweld op gang. In januari 1998 wanneer het proces plaatsvindt 

tegenn de daders bereikt de berichtenstroom over zinloos geweld een nieuw hoogte-
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punt.. Overheersend is dan de algemene verontwaardiging over de relatief lage 

straftenn voor de daders. Het zal tot januari 1999 duren voor zich weer een schok-

kendd geval aandient dat hinnen een week uitgroeit rot een nieuw nationaal sym-

booll  van zinloos geweld. In de vroege zondagochtend van 10 januari 1999 om half 

tweee komt Marianne Roza, 18 jaar, om het leven als drie mannen lukraak kogels 

afvurenn op de gesloten deur van muziekcafé Bacchus. I wee andere meisjes, 

Iroukjee Schuitmaker, zeventien jaar en Inge van Boxtel, 18 jaar, raken zwaarge-

wond.. De meisjes staan achter de deur bij de garderobe, op her punt om het café 

tee verlaten; ze worden bij toeval geraakt. De daders zijn eerder die avond na een 

ruziee door de portier het café uitgezet. Korte tijd later komen ze terug en schiet een 

vann hen zijn wapen leeg op de deur. Nog dezelfde dag arresteert de politie drie 

mannenn op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. De volgende dag, op 

maandagg 1 1 januari, overlijdt ook Iroukje Schuitmaker aan haar verwondingen, 

henn week later op 16 januari vindt er een herdenkingstocht plaats die meer dan 

25.0000 deelnemers zal trekken en die verslagen zal worden door tientallen journa-

listenn en cameraploegen. Op dat moment hebben de media al de hele week uitge-

breidd aandacht besteed aan de schietpartij. De tientallen, zoniet honderden 

artikelen,, reportages, interviews en verontwaardigde commentaren geven aan dat 

' ( lormchemm een gevoelige snaar heeft geraakt: alweer een ernstig geval van zinloos 

geweld. . 

Golfbewegingen n 
Dee term zinloos geweld komt in de periode van september 1997 tot en met sep-

temberr 2000 in de landelijke dagbladen, de Volkskrant, De Telegraaf, NR(^ 

Handelsblad,Handelsblad, Trouwen Algemeen Dagblad, 1010 maal voor. In het halfjaar voor 

septemberr 199-7 komen deze woorden .slechts tien maal voor. Uit (irafiek 3-1 blijk t 

datt het startpunt duidelijk ligt bij de dood van Ijoelker in september 1997. Pieken 

inn de berichtgeving over zinloos geweld doen zich viermaal voor: bij 1 joelker; bij 

hett proces tegen de daders van Ijoelker in januari 1998; bij de afronding van het 

zogenaamdee ' I waalfstedendebat geweld op straat (Ferwerda & Beke, 1 998) m no-

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

( jor inchemm in januari 1999; en bij de dood van Daniel van C'orthem in 

Vlaardingenn in januari 2000. lussen die hoogtepunten door blijf t de berichtgeving 

overr zinloos geweld telkens redelijk op peil met gemiddeld zo n 25 verwijzingen 

perr maand. Vóór Ijoelker komt zinloos geweld amper in de berichtgeving voor. 

Hett is de vraag hoe deze grote nieuwsgolven rond zinloos geweld verklaard kun-

nenn worden. Kan er sprake zijn van mediahvpes, van door de media zelf aange-

jaagdee nieuwsgolven!' Is zinloos geweld als nieuw cr iminal i te i tsprobleem 

voornamelijkk een creatie van de media die al snel hyperventileren rond schokken-

dee incidenten van straatgeweld: Of is de berichtgeving eerder een gevolg van een 

daadwerkelijkee toename van dit soort geweld en de vanzelfsprekend daaruit voort-

komendee verontrusting in de samenlevmgr 
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Grafiekk 3-1 Zinloos geweld in de dagbladen 

Aantall  artikelen in de landelijke dagbladen De Telegraaf, NRC Handelsblad, de Volkskrant, Algemeen Dagblad 

enn Trouuè tussen januari 1997 en september 2000 waarin de term zinloos geweld voorkomt 

Bijj  sociale problemen is de veronderstelling gemeengoed dat er een direct verband 

bestaatt tussen de omvang en de ernst van een probleem, de media-aandacht en de 

maatschappelijkee bezorgdheid over dat probleem. Uit allerlei onderzoek naar de-

ontwikkelingg van sociale problemen blijkt het tegendeel: niet de objectieve ernst 

vann een conditie is bepalend voor de maatschappelijke verontrusting, als wel de 

maniett waarop het probleem wordt geconstrueerd. Die constructie vindt plaats in 

eenn complex definiëringsproces waarin allerlei maatschappelijke actoren (belan-

gengroepen,, overheden, slachtoffers) actief zijn. 

"Everyy social problem must be recognized as problem and defined as a dis-

tinctivee problem. Particular incidents come to be seen as instances of a lar-

gerr problem. This recognition is not automatic, it is an accomplishment" 

(Best,, 1999: 166). 

Alss verslaggevers van gebeurtenissen en als managers van het publieke debat kun-

nenn de media daar een zeer belangrijke rol bij spelen. Bijvoorbeeld door uitgebreid 

aandachtt te besteden aan allerlei losstaande incidenten van geweld en deze onder 

eenn noemer te brengen. 

Socialee constructie 
Zinlooss geweld is een typisch voorbeeld van een nieuw sociaal probleem waarin dat 

constructieprocess een allesbepalende rol speelt. De incidenten die aan de basis lig-

genn zijn immers niet nieuw - dit soort straatgeweld lijk t eerder van alle tijden, zo-

alss bijvoorbeeld blijkt uit de vrijwel identieke nieuwsgolf in 1984 over het 



Mt.DlAHYI'F . . 

zogenaamdee kustgeweld (Franke, 1986), die ook op gang kwam na één toevallige 

vechtpartijj  met dodelijke afloop tussen groepjes jongeren. En evenmin lijk t er 

sprakee van een plotselinge toename. De veronderstelde toenamen van dit soort ge-

weldd kunnen volgens criminologen voor een groot deel verklaard worden door ver-

schuivingenn in de opsporingsprioriteiten, de verbeterde registraties, verschuivingen 

inn percepties bij het publiek (Vanderveen, 2001) en veranderde definities bij 

Justitiee (Wit tebrood & Junger, 1999). Zo signaleert Egel kamp (2002) een verrui-

mingg van het begrip geweld, zowel bij Justitie als bij het publiek, waardoor hande-

lingenn die niet of nauwelijks gevolgen hebben voor het slachtoffer steeds vaker als 

mishandelingg worden gekwalificeerd. 

"D ee relatieve toename van het aantal lichte gevallen dat als geweldsmisdrijf 

wordtt gekwalificeerd, is alleen te verklaren vanuit een toegenomen bereid-

644 heid van slachtoffers en politie om ook van lichtere gevallen aangifte te 

doenn en proces-verbaal op te maken" (Egelkamp, 2002: 273). 

Daardoorr lijk t de (geregistreerde) geweldscriminaliteit toe te nemen. Uit het on-

derzoekk van cr iminoloog De Haan naar geweld op straat (de term zinloos geweld 

iss volgens de onderzoeker onhanteerbaar) blijk t bovendien dat de vechtpartijen 

mett dodelijke afloop tot de grote uitzonderingen behoren (Beke, De Haan & 

11 erlouw, 1999). Door het combineren van deze uitzonderlijke gevallen met statis-

tiekenn waarin steeds meer lichte gevallen voorkomen lijk t er al snel sprake van op-

rukkendd straatgeweld. Dient niet de veronderstelde toename, maar de objectieve 

ernstt als nieuwscriterium, dan zijn er overigens tal van andere vormen van geweld 

diee jaarlijks meer dodelijke slachtoffers opeisen en die dus tot grotere nieuwsgolven 

zoudenn moeten leiden. Denk aan allerlei vormen van huiselijk geweld of kinder-

mishandeling.. Om van de ruim duizend verkeersdoden per jaar nog maar niet te 

spreken. . 

Datt er toch een heel bewustwordingsproces op gang komt rond het nieuwe issue 

zinlooss geweld wordt vaak toegeschreven aan de ernst van de incidenten en de ac-

tiviteitenn van verontwaardigde burgers die actiecomités oprichten en stille tochten 

organiserenn (Boutellier 2000a). Toch kan men zich afvragen of een dergelijke 

maatschappelijkee mobilisatie wel mogelijk is zonder een grote inbreng van de me-

dia.. Of sterker nog: de vraag is of de nieuwsgolven rond 'Leeuwarden , 'Gorin-

chem'' en 'Vlaardingen' niet veel meer oorzaak dan gevolg zijn geweest van de brede 

maatschappelijkee beroering over zinloos geweld, die hebben geleid tot de drukbe-

zochtee stille marsen. 

Aanjagendee rol van de media? 
Maatschappelijkee ontwikkelingen zijn met te onderzoeken in experimentele stu-

dies,, dus nagaan wat er gebeurd zou zijn met het issue zinloos geweld zónder de 

mediaa is onmogelijk. Evenmin is na te gaan of de opricht ing van een actiegroep of 

hett nemen van overheidsmaatregelen een direct gevolg is van de uitvoerige be-

richtgeving.. Wél kan op basis van inhoudsanalvse van de berichtgeving onderzocht 
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wordenn of de media een volgende dan wel aanjagende rol hebben gespeeld in de 

publicitairee kettingieaaics rond zinloos geweld. Is er sprake is van mediahypes, die 

rorr stand komen door de intensieve nieuwsmakende activiteiten van de media of 

vann nieuwsgolven die rechtstreeks voortkomen uit de feitelijke ontwikkelingen? 

Hebbenn 'Leeuwarden', 'Gorinchem en 'Vlaardingen' inderdaad als key events ge-

functioneerdd die een tijdelijke verandering in de selectiecriteria bij de media 

veroorzakenn waardoor er veel aandacht komt vuur allerlei vergelijkbare incidenten 

diee onder de noemer van zinloos geweld kunnen worden gemeld? En waardoor er 

veell  werk wordt gemaakt van thematisch nieuws zoals opiniërende artikelen, ach-

tergrondverhalenn en interviews met sociale actoren? Als dat het geval is: wat bete-

kentt dat dan voor het verband tussen de frequentie van de geweldsincidenten aan 

dee ene kant en de berichtgeving in de media aan de andere kant? En welke gevol-

genn hebben de mediahypes voor de manier waarop zinloos geweld als nieuw crimi- 6 

naliteitsprobleemm wordt gedefinieerd? Is er sprake van berichtgeving vanuit één 

centraall  frame, waarin het begrip zinloos geweld steeds breder wordt? Hoe ver-

houdtt zich dit frame in de media tot de feitelijke gegevens over de ernst en om-

vangg van deze vorm van criminaliteit? Welke invloed heeft deze beeldvorming op 

hett ontstaan van de nieuwe sociale beweging ter bestrijding van zinloos geweld? Of 

meerr specifiek: hebben de media een mobiliserende rol gespeeld bij de totstandko-

mingg van de stille tochten? Deze vraagstellingen zijn op onderzocht door middel 

vann een uitgebreide beschrijving van de berichtgeving en de ontwikkeling van zin-

looss geweld tot sociaal probleem (zie 3.3) en door middel van een kwantitatieve in-

houdsanalysee van de berichtgeving over zinloos geweld in de vijf landelijke 

dagbladenn {De Telegraaf NRC Handelsblad, de Volkskrant, Algemeen Dagbladen 

Trouw)Trouw) in de periode september 1997 tot en met september 2000 (zie 3.2). 

Kwantitatievee inhoudsanalyse 

Bijj  de kwantitatieve inhoudsanalyse staat centraal of de nieuwsgolven rond zinloos 

geweldd de kenmerken vertonen van een mediahype zoals geformuleerd in hoofd-

stukk 1. Volgens die theorie kenmerkt een mediahype zich door zichzelf verster-

kendee processen na een key event. De intensieve nieuwsmakende activiteiten van de 

mediaa zorgen ervoor dar de berichtgeving uitstijgt boven de reguliere verslaggeving 

overr dergelijke gebeurtenissen. Daarmee maken de media weer veel reacties los in 

dee samenleving die ook weer nieuws worden. De vraag of de nieuwsgolven aan de 

kenmerkenn van een mediahype voldoen is onderzocht door ieder afzonderlijk arti-

kell  in de totale berichtgeving over de incidenten van zinloos geweld in te delen 

naarr soorten nieuws: gaat het om incident dan wel thematisch gerelateerd nieuws? 

Heeftt het artikel betrekking op de key event of op vergelijkbare geweldsincidenten? 

Gaatt het om achtergrond, opinie of om reacties van bronnen.' Door vervolgens de 

verschillendee lagen in het nieuws over de incidenten in beeld te brengen, kunnen 

wee antwoord geven op de vraag of de media een aanjagende dan wel volgende rol 

hebbenn gespeeld. Bovendien zullen kijken of er misschien sprake is van een cumu-
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latieff  effect, waardoor iedere volgende nieuwsgolf over een geval van zinloos geweld 

weerr groter dan vorige.'' 

Beschrijvendd onderzoek 
Doorr middel van een uitgebreide beschrijving zullen we in deel m ee van dit hoofd-

stukk een beeld schetsen van de berichtgeving over verschillende incidenten van ge-

weldd en de omwikkel ing van zinloos geweld rot sociaal issue. 

Belangrijkstee vraagstellingen bij dit onderdeel zijn: 

-- Hoe is de berichtgeving verlopen rond de geweldsincidenten die onder de noe-

merr van zinloos geweld vallen? 

-- Is er sprake van een aanjagende dan wel een volgende rol van de media in de be-

richtgevingg over bepaalde incidenten van zinloos geweld? 

666 - Waarom leiden andere, vergelijkbare geweldsincidenten niet tot dergelijke mc-

diahvpes?? Door vergelijkingen te maken zijn aanwijzingen te vinden voor de fac-

torenn die kunnen verklaren waarom alleen op bepaalde momenten en onder 

bepaaldee voorwaarden een mediahype op gang komt. 

-- Als er sprake is van mediahypes, welke gevolgen heeft deze manier van bericht 

gevenn dan voor de constructie van zinloos geweld tot nieuw criminaliteitspro-

bleem?? Hoe verhoudt zich deze beeldvorming tot de feitelijke gegevens over ge-

weldd in de samenleving? Is er sprake van uitvergroting en overdrijving? 

-- Is er sprake van een inflatie van het begrip zinloos geweld door het rapporteren 

vann allerlei andere geweldsincidenten onder diezelfde noemer? 

-- Tot slot: is er sprake van een mobil iserende functie van de media bij de ontwik-

kelingg van een nieuwe sociale beweging tegen zinloos geweld zoals deze zich ma-

nifesteertt in de stille tochten. 

Voorr deze beschrijving is gebruik gemaakt van een groot aantal verschillende bron-

nen:: niet alleen de berichtgeving over zinloos geweld in dagbladen en op televisie, 

maarr ook media-externe publicaties als wetenschappelijke rapporten. 

3.22 Kwantitatieve analyse van de berichtgeving over 
'Leeuwarden',, 'Gorinchem' en 'Vlaardingen' 

3.2.11 Vraagstellingen 
Iss er in de berichtgeving over zinloos geweld inderdaad sprake is geweest van me-

diahvpes?? Om deze vraag te beantwoorden is een kwantitatieve inhoudsanalyse van 

dee berichtgeving in A7\(ï Handelsblad, de Volkskrant, De Telegraaf, 1 rouw, en 

AlgemeenAlgemeen Dagblad uitgevoerd voor de periode september 1997 tot en met septem-

berr 2000. De inhoudsanalyse heeft betrekking op de berichtgeving over "Leeu-

warden',, (na de dood van Meindert 'I joelker op 13 september 1997), het proces 

tegenn de daders van Leeuwarden op 6 januari 199"", voortaan: 'Leeuwarden 2 ge-

noemd,, Xiorinchem (na de dood van Marianne Roza en Froukje Schuitmaker op 

100 januari 1999), A'laardingerL (na de dood van Daniel van Cot them op 14 janu-



BERICHTGEVINGG OVER ZINLOOS GEWELD EEN MEDIAHYPE? 

—B—incidentt nieuws —*—thematisch nieuws ^—to ta le nieuwsgolf 

Grafiekk 3-2 De voorspelde nieuwsstromen 

arii  2000) en het issue zinloos geweld in de periode van september 1997 tot en met 

septemberr 2000. Deze vier gebeurtenissen4 zijn daarbij beschouwd als afzonderlij-

kee key events die telkens gevolgd werden doof een golf van nieuws. Bij een media-

hypee groeit de stroom van nieuws door verlaging van de nieuwsdrempels binnen 

dee verschillende nieuwscategorieën. De berichtgeving zal zich eerst concentreren 

opp de sleutelgebeurtenis zelf in de eerste dagen, dan komen al in de eerste week 

(maarr vooral in de tweede week) de vergelijkbare incidenten in beeld, die al dan 

niett gerelateerd worden aan de startgebeurtenis, terwijl het thematisch nieuws in 

dee vorm van opiniestukken, achtergrondverhalen en artikelen over acties reacties 

vann bronnen al vanaf de eerste week langzaam opkomt om vervolgens de bericht-

gevingg over de incidenten volledig te overheersen. De te verwachten incident en 

thematischh gerelateerde nieuwsstromen zijn zichrbaar gemaakt in grafiek 3-2. 

Inn de nieuwsgolf als geheel is er uiteindelijk meer thematisch nieuws dan gebeui-

teniss georiënteerd nieuws. Een grote nieuwsgolf zal vervolgens nog lang doorwer-

kenn in het nieuws, nog maandenlang zal er thematisch nieuws volgen over het 

onderwerp,, eventueel geïnspireerd door nieuwe feitelijke ontwikkelingen. Door de 

verschillendee nieuwsstromen in de nieuwsgolf te onderzoeken kunnen we vaststel-

lenn of en in welke mate de onderzochte nieuwsgolven rond zinloos geweld voldoen 

aann de criteria van het ideaaltype van de (extensiverende) mediahype. 

Naastt de vraag of er bij zinloos geweld sprake is geweest van mediahypes, zullen we 

dann ook kijken naar de samenhang tussen de verschillende nieuwsgolven: is er spra-



MEDIAHYPF F 

kee geweest van een cumulatief effect waardoor iedere volgende mediahype rond 

zinlooss geweld groter is dan de vorige? Hangt de berichtgeving over de incidenten 

directt samen met de (thematische) berichtgeving over het probleem zinloos ge-

weld? ? 

3.2.22 Classificatieschema inhoudsanalyse 
Bijj  de inhoudsanalyse is uitgegaan van de in hoofdstuk 1 ontwikkelde indeling 

naarr soorten nieuws, namelijk het onderscheid tussen incident gerelateerd en thema-

tischh gerelateerd nieuws. Bij de eerste categorie gaat het om nieuws over gebeurte-

nissenn die feitelijk samenhangen met de key event, dan wel daarmee in verband 

wordenn gebracht, de vergelijkbare incidenten. Bij thematisch nieuws gaat het om 

nieuwss dat voortkomt uit de nieuwsmakende activiteiten van de media (achter-

grondenn en opinie) en de sociale actoren (acties en reacties). Op basis daarvan kun-

nenn we binnen de categorie incident gerelateerd nieuws onderscheid maken naar 

nieuwss over de key event zelf en de latere, ermee verbonden gebeurtenissen ener-

zijdss en nieuws over de vergelijkbare incidenten anderzijds. Binnen de laatste cate-

goriee maken we onderscheid naar incidenten die wél en die niet in verband worden 

gebrachtt met de key event. Bij thematisch gerelateerd nieuws maken we onder-

scheidd naar media generated en source generated nieuws. In het eerste geval gaat het 

omm achtergrondverhalen, die geheel, gedeeltelijk of slechts marginaal gewijd zijn 

aann het centrale nieuwsthema zinloos geweld. Bij de achtergrondverhalen geldt als 

criteriumm dat niet één bron het verhaal domineert, het gaat om het verhaal waarbij 

dee verslaggever zelf de verbanden legt. Daarnaast vallen onder mediagestuurd alle 

opiniestukkenn van journalisten over zinloos geweld. Bij brongestuurd nieuws over-

heerstt één bron in het nieuwsbericht. Deze categorie is een signaal voor hoeveel de 

keykey eventen de berichtgeving erover heeft losgemaakt in de samenleving. Er is on-

derscheidd gemaakt naar actie en reactie om te kunnen onderzoeken hoe sterk het 

initiatieff  ligt bij de bron zelf. Bij reacties zou men kunnen stellen dat de rol van de 

bronnenn passiever is dan bij acties; het initiatief voor het artikel gaat uit van de 

Incidentt  gerelateerd nieuws 

keykey event 

feitelijke e 

gebeurtenissen n 

vergelijkbare vergelijkbare 

incidenten incidenten 

losstaande e 

incidenten n 

mett key event 

vergeleken n 

incidenten n 

Thematischh gerelateerd nieuws 

mediamedia generated 
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marginale e 

verwijzingen n 
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Schemaa 3-1 Indeling soorten nieuws 
Voorr de operationele definities van deze categorieën, zie Bijlage II : Toelichting bij inhoudsanalyse zinloos ge-
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journalist,, hij peilt de meningen. Bij acties gaat het om aankondigingen van maat-

regelenn of activiteiten, niet de uitvoering daarvan, dat valt onder incident gerela-

teerd.. Dit geeft het volgend totaaloverzicht van soorten nieuws (zie schema 3-1). 

Doorr de omvang in aantallen artikelen van deze inhoudelijke categorieën in de 

nieuwsgolff  vast te stellen, kunnen we nagaan welk deel van de berichtgeving be-

trekkingg heeft op het verslaan van feitelijke (media-onafhankelijke) gebeurtenissen 

enn welk deel vooral is terug te voeren op de nieuwsmakende activiteiten van de me-

dia.. Het onderscheid tussen bronnen en media kan duidelijk maken of dat nieuws 

makenn vooral voor rekening komt van de media dan wel van de actoren in de sa-

menleving.. Zijn het de media zelf die aanjagen of laten ze zich inspireren door de 

reactiess uit de samenleving? Daarnaast is het mogelijk om met deze indeling te on-

derzoekenn of er inderdaad sprake is van een grote mate van overeenstemming bij 

dee landelijke dagbladen ten aanzien de golfbeweging en de soorten nieuws daarin. 69 

Tijdenss een mediahype valt te verwachten dat deze specifieke nieuwsstromen er 

ongeveerr als volgt uitzien. (Zie grafiek 3-3) 

Bijj  de inhoudsanalyse zullen we bekijken in hoeverre de onderzochte nieuwsgolven 

aann dit beeld voldoen: is sprake van een hype conforme nieuwsstroom? 

Hett volgende schema (3-2) geeft een overzicht van de criteria die we zullen hante-

renn voor het vaststellen van de vraag of er sprake is van een extensiverende media-

hype.. Voor elke nieuwsgolf zal per criterium een score bepaald worden: voldoet wel 

off  niet aan dit criterium, of is onbeslist. Een grens trekken is altijd arbitrair, maar 

Grafiekk 3-3 De bij een mediahype te verwachten nieuwsstromen 
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Schemaa 3-2 Criteria mediahype scores 

gezienn de voorwaarden die in hoofdstuk 1 zijn 

geformuleerdd zou een mediahvpe minimaal po-

sitieff  moeten scoren op de eerste vijf criteria. 

3.2.33 Onderzoeksopzet 
Tenn behoeve van het onderzoek werden in de 

landelijkee dagbladen, NRC Handelsblad, de 

Volkskrant,Volkskrant, 'l rouw. Algemeen Dagblad en De 

!!  elegraaf alle berichten geselecteerd die te ma-

kenn hebben met de incidenten: 'Leeuwarden 1 , 

'Leeuwardenn 2' (in totaal 460 artikelen), 'Gor in-

cherrff  (339 artikelen), 'Vlaardingen' (156 arti-

kelen)) en met zinloos geweld (1010 artikelen). 

Al ss onderzoeksperiode is gekozen september 

19977 tot en met september 2000. Deze verzame-

lingenn kunnen niet bij elkaar worden opgeteld 

omdatt in veel stukken over 'Ciorinchem1 en 'Vlaardingen' ook de trefwoorden zin-

looss geweld en of 'Tjoelker' voorkomen. 

Daarnaastt zijn nog specifieke periodes onderzocht: drie maanden vóór en na 

'Tjoelker'' in alleen de Volkskrant (46 artikelen), en de eerste maand vóór en na de 

anderee key events'm NRC Handelsblad, de Volkskrant, I rouwen Algemeen Dagblad. 

Bijj  deze twee collecties zijn artikelen over verschillende soorten geweld verzameld 

diee niet in verband worden gebracht met een van de key events. Bij de Volkskrant is 

gezochtt naar drie soorten geweldsincidenten: vandalisme, geweld tussen bekenden 

enn geweld tussen onbekenden in de publieke ruimte. Bij de steekproef van een 

maandd voor en na de andere key events is alleen nieuws over met zinloos geweld ver-

gelijkbaarr geweld verzameld. Deze vergelijkbare geweldsincidenten die niet in ver-

bandd gebracht worden met de key event kunnen niet zo makkelijk worden 

opgespoordd in de databanken, daarom is hier gekozen voor kleinere en specifieke-

ree steekproeven. Voor een uitgebreide toelichting bij de onderzoeksopzet zie 

Bijlagee II : Loehchting bij inhoudsanalvse zinloos geweld. 

Dee teleenheid bestond uit een afzonderlijk artikel in een van de zes dagbladen. L'i t 

dee databank Lactlane (voorheen: Nederlandse Lersdatabank) en I.exis/Nexis is per 

artikell  de volgende informatie gebruikt bij de analyse: dagblad, datum, pagina in 

dee krant, aantal woorden, kop van het artikel en de context (bestaande uit gemid-

deldd 60 woorden) waarin het gezochte woord (Tjoelker bijvoorbeeld) voorkomt. 

Alss die informatie onvoldoende was, is ook nog gekeken naar de intro van het ar-

tikell  (60 woorden met de naam van de auteur) of is het artikel in de gedrukte ver-

siee opgezocht. Dat betekent dus dat niet de hele inhoud van het artikel is 

onderzocht,, maar dat er op basis van kop en context is geclassificeerd in soorten 

nieuws.. Ieder artikel is daarbij als afzonderlijke nieuwseenheid beschouwd. Bleef de 

strekkinyy van het artikel onbekend, omdat de databank alleen de kop van het arti-
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keii  liet zien (een gevolg van het niet beschikken over de auteursrecht op het arti-

kel),, dan werd dit artikel ingedeeld in de categorie onbekend of niet van toepas-

sing.. Ren belangrijke overweging om de genoemde landelijke dagbladen te kiezen 

enn niet bijvoorbeeld de nationale televisieberichtgeving vormt de digitale beschik-

baarheidd van de nieuwsarchieven. Kr is geen gedigitaliseerde database met tv-nieuws 

voorhandenn zoals in de VS. De keuze voor de landelijk dagbladen is gerechtvaar-

digdd omdat deze vijf een centrale plaats innemen in de Nederlandse nieuwsvoor-

zieningg en omdat aangenomen mag worden dat de select iepatronen bij 

televisienieuwss overeen zullen komen met die van de dagbladen. 

Tott slot: bij de analyse is voornamelijk gerekend met de verdeling van het aantal 

artikelenn over de verschillende nieuwsstromen. De frequentieverdelingen op de 

tijdass bleken bij gegevens op basis van aantallen woorden volkomen identiek te zijn 

aann de frequentieverdelingen op grond van aantallen artikelen (zie: grafiek: 3-4). 71 

Daaromm is ervoor gekozen om de nieuwsstromen te bestuderen aan de hand van de 

frequentieverdelingg van het aantal artikelen per periode. Het verschil in lengte per 

artikell  zegt vooral iets over de journalistieke genres (een achtergrondverhaal is per 

definitiee langer dan een nieuwsbericht) en de verschillende dagbladformules {De 

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

schillenn in nieuwskeuze. 

3.2.44 Resultaten inhoudsanalyse 
Zij nn de kenmerken van een mediahype van toepassing op de nieuwsgolven in de 

berichtgevingg over zinloos geweld in 1997 tot en met 2000? 

Nieuwsgolff met key event 
Volgenss de hiervoor geformuleerde mediahype index zou sprake moeren zijn van 

eenn mediabrede nieuwsgolf, die een duidelijk startpunt kent {key event) en die aan-

vankelijkk sterk toeneemt om vervolgens langzaam uit te doven. 

Zinlooss geweld algemeen 

Dee berichtgeving over het issue zinloos geweld verloopt duidelijk in golven (zie 

grafiekk 3-4). Er is sprake van vij f golven die telkens groter worden: 'Leeuwarden 1' 

(septemberr 1997), 'Leeuwarden 2' (januari 1998), het 'Twaalfstedendebaf (no-

vemberr 1998), 'Gor inchenf (januari 1999) en 'Vlaardingen' (januari 2000). Vóór 

septemberr 1997 komt het begrip zinloos geweld niet of nauwelijks voor in de be-

richtgeving,, 'Tjoelkef markeert duidelijk de start van zinloos geweld. Tussen de 

grotee golven door blijf t de berichtgeving over zinloos geweld, vaak in combinat ie 

mett een van de key events, behoorlijk op peil. Pas tegen het eind van 2000 begint 

dee golf verder af te vlakken. In grafiek 3-4 is het aantal artikelen en het aantal 

woordenn per maand weergegeven. Hieruit blijk t dat het beeld op basis van het aan-

tall  woorden per maand in de artikelen waarin de woorden zinloos geweld voor-

komtt verschilt niet of nauwelijks van het patroon op basis van het aantal artikelen. 
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Grafiekk 3-4 Zinloos geweld, aantal woorden en artikelen 
Aantall  artikelen en aantal woorden (gedeeld door 1.000) waarin zinloos geweld voorkomt, januari 1997 tot 

enn met september 2000 in de onderzochte dagbladen 

Dee berichtgeving over de afzonderlijke incidenten 

Dee nieuwsgolven over zinloos geweld kennen een duidelijke startgebeurtenis, die 

onmiddell i jkk een sterke toename in de berichtgeving losmaakt. In drie gevallen 

gaatt het om een geweldsincident, in de twee andere gevallen om een vonnis en een 

afsluitendd debat waarin de overheid maatregelen aankondigt. In deze analyse con-

centrerenn we ons op de vier nieuwsgolven waarin sprake is van een duidelijk rae-

dia-onafhankelijkk incident, zodat we kunnen onderzoeken hoe de verhouding is 

tussenn feitelijk en thematisch nieuws. 

Perr week 

Inn elke van de vier gevallen ('Leeuwarden 1' en '2 ', 'Gor inchem' en 'Vlaardingen') 

iss sprake van nieuwsgolven die snel toenemen en langzaam weer afnemen. 

'Leeuwardenn 1' levert in de eerste vier weken een nieuwsgolf van 108 artikelen op 

inn de onderzochte dagbladen, waarvan de meeste geschreven worden in de tweede 

weekk (47). 'Leeuwarden 2' komt daar boven uit met 140 artikelen in vier weken, 

maarr hier ligt de nadruk wel op de eerste week met 88 attikelen. 'Gor inchem' haalt 

inn de eerste vier weken 185 artikelen, waarvan 89 in de eerste en 73 in de tweede 

week.. 'Vlaardingen' levert een kleinere nieuwsgolf op met 103 artikelen, waarvan 

611 in de eerste week (zie: grafiek 3-5). 
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Grafiekk 3-5 Aantal artikelen per week, de eerste vier weken 

Perr dag 

Bijj  drie van de vier nieuwsgolven is sprake van een steile toename van het aantal 

artikelenn in de eerste week, alleen bij 'Leeuwarden 1' ligt de hoogste score in de 

tweedee week (zie grafiek 3-6). Bij alle vier de incidenten neemt het aantal artikelen 

dee tweede en derde dag sterk toe, dan volgt er een dag een terugval en vervolgens 

iss er weer een toename die samenvalt met de zaterdagkranten bij de drie van de vier 

incidentenn (die in het weekend plaatsvonden). In de tweede week neemt het aan-

tall  artikelen weer gestaag af. 

Opp langere termijn 

Vann de drie affaires levert 'Leeuwarden' in de eerste twaalf maanden̂ na het inci-

dentt de meeste artikelen op (460, maar dat is inclusief'Leeuwarden 2'), gevolgd 

doorr 'Gorinchem' (339) en 'Vlaardingen' (156). 'Leeuwarden' blijf t het meest uit-

gebreidd in het nieuws op langere termijn (zie grafiek 3-7). Uit het aantal woorden 

blijk tt dat Tjoelker' uitgebreider in het nieuws is geweest (309.258 woorden in 

twaalff  maanden, tegen 177.190 bij 'Gorinchem' en 82.926 bij 'Vlaardingen') en 

datt de artikelen ook gemiddeld langer waren (672 woorden tegenover 523 en 532). 

Bovendienn haalt 'Leeuwarden' tweemaal zo vaak de voorpagina's als 'Gorinchem' 

enn bijna vier maal zo vaak als 'Vlaardingen.' Opvallend is dat 'Leeuwarden' in de 

eerstee maand nauwelijks hoger scoort dan 'Vlaardingen' (88 tegen 85), terwijl 

'Gorinchem'' twee maal zoveel attikelen oplevert (177). Verder is duidelijk dat het 
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Grafiekk 3-6 Nieuwsgolven per incident 

process rond de Tjoelker zaak veel hoger scoort dan de andere twee rechtszaken 

(resp.. 145, 39, 22)& 

Keyy events en zinloos geweld 
Err is een duidelijke samenhang zichtbaar tussen de key events en de frequentie van 

artikelenn waarin de term zinloos geweld" voorkomt in de periode van januari 1997 

tott en met december 2000 (zie grafiek 3-1 en 3-2). Met dien verstande dat het aan-

tall  artikelen waarin zinloos geweld voorkomt bij iedere nieuw key event sterk toe-

neemt.. Waren er in de maand van 'Leeuwarden 1': 53 artikelen waarin de term 

zinlooss geweld viel, bij 'Vlaardingen' ruim twee jaar later waren dat er al bijna 

tweemaall  zoveel (97). Daar tussen in scoorde "Leeuwarden 2': 48, het 'Twaalfste-

dendebat':: 67 en 'Gorinchem': 84 artikelen. Voorlopige conclusie is dat er bij de 

laatstee key eventin Vlaardingen minder berichtgeving is over de affaire zelf en meer 

overr zinloos geweld in het algemeen zonder directe referenties naar actuele inci-

denten. . 

Mediabredee nieuwsgolf 
Err is sprake van een mediabrede nieuwsgolf als de media in een bepaalde tijdspe-

riodee dezelfde golfbeweging vertonen in de hoeveelheid berichtgeving over het on-

derwerp.. Het gaat hierbij niet om verschillen in de totale hoeveelheid nieuws, maar 

omm de overeenkomsten dan wel verschillen in de frequentie waarmee de afzonder-
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Grafiekk 3-7 Aantal artikelen per affaire over twaalf maanden 

lijk ee dagbladen berichten. De hoeveelheid aandacht in ieder dagblad wordt immers 

voorall  bepaald door de journalistieke formule, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het feit 

datt De Telegraaf per krant veel minder artikelen publiceert dan de andere dagbla-

den.. Maar als dagbladen met dezelfde journalistieke formule ongeveer evenveel 

aandachtt besteden aan zinloos geweld en de incidenten, is dat wel een ondersteu-

ningg voor de stelling dat er sprake is van een mediabrede nieuwsgolf. 

Dee golfbeweging in de eerste maand 

Voegenn we de vier nieuwsgolven ('Leeuwarden 1' en '2', 'Gorinchem' en 'Vlaardin-

gen')) in de eerste maand bij elkaar per dagblad en vergelijken we die golfbeweging 

mett het gemiddelde, dan ontstaat het volgende beeld, zie grafiek 3-8. De afwijkin-

genn van de gemiddelde golfbeweging zijn redelijk beperkt; Trouw zorgt voor uit-

schieterss telkens aan het eind van de eerste en de tweede week door heel veel 

reactiess te publiceren, bijvoorbeeld op het vonnis 'Tjoelker.' De Telegraaf'valt op 

doorr veel minder dan gemiddeld te berichten na de eerste week. De standaardde-

viatiee per dagblad bevestigt dat beeld: Algemeen Dagblad: 1,50; de Volkskrant 1,68; 

NRCNRC Handelsblad 1,50; Trouw 3,39 en De Telegraaf~2,93. Gemiddeld zijn er 22 

artikelenn per dag, per dagblad gemiddeld 4,4. 

Dee golfbeweging op lange termijn 
Kijkenn we naar het patroon op langere termijn over twaalf maanden na de drie ge-
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Grafiekk 3-8. Artikelen per dag per dagblad, vier nieuwsgolven, vier weken 

Hett gaat om vier maal zes dagen, de zondagen buiten beschouwing gelaten 

weidsincidenten,, dan blijkt dat de dagbladen allemaal volgens dezelfde golfbewe-

gingg bericht geven. De verschillen zitten vooral in de hoeveelheid nieuws, zo brengt 

TrouwTrouw bij alledrie de meeste artikelen (173), De Telegraaf'de minste (57), de an-

deree drie kranten schrijven ongeveer evenveel (rond de 130). 

Voorr 'Leeuwarden', zie grafiek 3-9. 

Voorr 'Gorinchem' zie grafiek 3-10. 

Voorr 'Vlaardingen' zie grafiek 3-11. 

Dee term zinloos geweld 
Watt betreft het aantal keren (1.010 maal) dat de term zinloos geweld valt in de pe-

riodee van september 1997 tot en met september 2000 liggen Algemeen Dagblad, 

NRCNRC Handelsbladen Trouwheel dicht bij elkaar (met resp. 225, 225, 228 vermel-

dingen),, terwijl de Volkskranthoger scoort met 261 en De Telegraafveel lager met 

711 vermeldingen (zie grafiek 3-12). NRC Handelsblad'besteedt de meeste woorden 

aann het onderwerp, namelijk 193.750, gemiddeld per artikel 861 woorden. Bij de 

anderee kranten ligt dat gemiddelde tussen de 600 en 700 woorden (zie grafiek 3-

13).. Bekijken we de frequentie van het woord zinloos geweld bij de dagbladen tus-

senn september 1997 en oktober 2000 dan blijkt dat de dagbladen vrij dicht bij 

elkaarr blijven: de toppen corresponderen met de key events en het Twaalfsteden-

debat'' in 1998 (zie grafiek 3-14). 
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Grafiekk 3-9 Nieuwsgolven 'Leeuwarden' september 1997, augustus 1998 
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Grafiekk 3-10 Aantal artikelen per dagblad over 'Gorinchem' in 1999 

Aandeell  per dagblad in het totaal aantal artikelen waarin de term zinloos geweld voorkomt, september 1997 

toll  en met september 2000 
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Grafiekk 3-11 Aantal artikelen per dagblad over 'Vlaardingen' in 2000 
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Grafiekk 3-12 Zinloos geweld per dagblad 

Aantall  artikelen waarin de term zinloos geweld valt per dagblad, september 1997 tot en met september 2000 
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Grafiekk 3-13 Aandeel per dagblad woorden zinloos geweld 

Aandeell  per dagblad in het toraal aantal woorden van de arrikelen waarin de term zinloos geweld valt, sep-
temberr 1997 tot en niet september 2000 

Dee mediabrede nieuwsgolf 

Zowell  in de eerste maand als op langere termijn vertonen de dagbladen dezelfde 

patronenn in de frequentie van bericht geven over de vier key events. Er zijn wel ver-

schillenn in de hoeveelheid berichtgeving waarbij vooral De Yelegraafopvah met een 

veell  kleiner aantal en Trouw met een groter aantal artikelen. Wat betreft het aan-

deell  van ieder dagblad in het totaal aantal artikelen waarin de term zinloos geweld 

valt,, is de conclusie dat de dagbladen uitgezonderd De Telegraaf'een vergelijkbaar 

aandeell  hebben van ruim een vijfde (tussen 22 en 26 procent van het totaal). In de 

periodee september 1997 en oktober 2000 volgen de dagbladen globaal dezelfde fre-

quentiess in de vermelding van de term zinloos geweld. 

Nieuwsmakendee activiteiten 
Alss kenmerkend voor een mediahype is verder genoemd: een sterke toename van 

thematischh gerelateerd nieuws (achtergronden, opinies, reacties) ten opzicht van 

incidentt gerelateerd nieuws", een gevolg van de nieuwsmakende activiteiten van de 

media.. Bovendien zullen de media bij een mediahype in de weken na de key event 

vakerr melding maken van vergelijkbare incidenten dan in de periode ervoor. Vaak 

wordenn in de artikelen over deze incidenten verwezen naar de startgebeurtenis. 

Incidentt versus thematisch nieuws 

Hierbijj  gaat het niet alleen om de verhouding tussen incident en thematisch in de 

berichtgevingg als geheel, maar ook om die verhouding in de verschillende fasen van 

dee nieuwsgolven. Te verwachten valt dat de hoeveelheid incident nieuws alleen in 

dee eerste week na de key event grotet zal zijn dan het thematisch nieuws, want dan 
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Grafiekk 3-14 Zinloos geweld dagbladen 1997-2000 

concentreertt de berichtgeving zich nog sterk op het incident zelf. In de totale be-

richtgevingg over de drie9 key events (telkens twaalf maanden) is de verhouding tus-

senn incident en thematisch 39 versus 61 procent. Over de eerste zes maanden is dat 

411 versus 59 procent. Bekijken we de drie nieuwsgolven afzonderlijk dan valt op 

datt bij 'Leeuwarden 1&2' en 'Gorinchem' thematisch nieuws wel overheerst (bij 

dee Tjoelker' is er zelfs 70 procent thematisch nieuws), maar dat bij 'Vlaardingen' 

incidentt nieuws groter is: 53 tegen 47 procent. 

Hoee ligt deze verhouding in de eerste vier weken als de nieuwsgolf op haar hoog-

tepuntt verkeert? Bij alle vier de nieuwsgolven is de verhouding gemiddeld 66 pro-

centt thematisch versus 34 procent incident nieuws. 'Vlaardingen' wijkt sterk van 

ditt beeld af met een omgekeerde verhouding (34 versus 61). 'Leeuwarden 1' heeft 

ookk meer incident dan thematisch nieuws. 'Gorinchem' en vooral 'Leeuwarden 2' 

hebbenn zeer veel thematisch nieuws met 85 procent (zie grafiek 3-15). Zijn er nog 

verschillenn per week in die eerste maand? Bij 'Leeuwarden 1' is er in de eerste week 

meerr incident dan thematisch nieuws, maar bij het vonnis ('Leeuwarden 2') en la-

terr bij 'Gorinchem' is dat niet het geval, hier is er vanaf het begin meer thematisch 

nieuws.. Bij 'Vlaardingen' is er ook in die eerste week meer incident dan thematisch 

nieuws. . 

Dee conclusie is dat 'Vlaardingen' er anders uit ziet dan de andere drie nieuwsgol-

ven:: omdat de incidenten overheersen zou men hier kunnen spreken van een re-

flecterendeflecterende nieuwsgolf. Bij 'Leeuwarden' en 'Gorinchem' zien we wel een sterke 



nieuwsmakendee rol van de media, zeker bij het proces rond de daders van Tjoelker 

enn vooral ook bij de start van 'Gorinchem' en dat past wel bij een mediahype. 

Volgenss de criteria voor een mediahvpe zou de berichtgeving in de afzonderlijke 

dagbladenn overeenkomsten moeten vertonen in de verhouding tussen incident en 

thematischh nieuws. Uit de gegevens blijkt dat dit voor een groot deel het geval is: 

AlgemeenAlgemeen Dagblad, de Volkskrant en NRC Handelsblad hebben iedet een ongeveer 

evenn groot aandeel in het totale thematisch nieuws over de drie incidenten (twaalf 

maanden),, namelijk rond de 20 procent. Alleen De Telegraaf en Trouw wijken van 

datt beeld af met respectievelijk 7 en 32 procent. Trouw neemt dus een groter aan-

deell  in het thematisch nieuws dan de andere dagbladen, De Telegraaf een kleiner 

deel.. Kijken we naar de totale berichtgeving per dagblad dan blijkt dat vier van de 

vij ff  landelijke dagbladen rond de 60 procent thematisch nieuws brengen, alleen De 

TelegraafTelegraaf scoort lager met minder dan vijfti g procenr thematisch nieuws. Hier 

blijk tt duidelijk dat deze krant een andere journalistieke formule hanteert dan de 

anderee dagbladen waar meer aandacht is voor achtergrond en opinie. 

Meldenn vergelijkbare incidenten 

Vindtt er een toename plaats in het aantal berichten over vergelijkbare incidenten 

inn de periode na de key event? En worden deze incidenten dan ook in verband ge-

brachtt met het ootspronkelijk incident waarmee de nieuwsgolf begint? Op basis 

100%% n 

70%% -

0%% -

t t 
 v . . -

Leeuwardenn 1 Leeuwardenn 2 Gorinchem m Vlaardingen n 

EE incident othematisch 

Grafiekk 3-15 Incident en thematisch nieuws 
Percentagee incident en thematisch nieuws in de eerste maand van vier key events, vijf onderzochte dagbladen 
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vann de theorie mag verondersteld worden dat er in vergelijking met andere perio-

dess meer van dat soort incidenten zullen worden gemeld direct na een key event. 

Wee kijken eerst naar het aantal meldingen van vergelijkbare incidenten waarbij niet 

wordtt gerefereerd aan de key event. Het gaat hier om actuele gevallen van geweld, 

mishandeling,, vechtpartijen op straat of in openbare gelegenheden russen onbe-

kendenn (waarbij soms ook de politie betrokken raakt). Daarbij gaat het zowel om 

groepenn als om individuen en is er geen sprake van een noemenswaardige aanlei-

dingg voor her geweld. Instrumenteel geweld (zoals beroving) en rekuiegeweld zijn 

buitenn beschouwing gelaten. Alleen nieuwe meldingen zijn meegeteld, niet bij -

voorbeeldd veroordelingen van eerdere delicten. Bovendien is alleen gekeken naar 

hett aantal meldingen in de kranten, niet het aantal artikelen per geweldsincident 

(hoewell  dat vaak overeenkwam), omdat het ons hier gaat om het aantal meldingen 

vann afzonderlijke incidenten, niet om de hoeveelheid aandacht voor ieder geval. 

Opp de beschreven manier is telkens een periode van zes weken vóór en zes weken 

naa 'Leeuwarden 2', 'Gor inchem' en 'Vlaardingen' onderzocht in de Volkskrant, 

NR(.NR(. Handelsblad, 'l rouwen Alge?neen Dagblad.1" Leeuwarden T komt aan bod in 

hett volgende deelonderzoek over een langere periode. Hieruit blijk t dat er in de zes 

wekenn vóór 'Leeuwarden 2': zeven vergelijkbare losstaande incidenten worden ge-

meldd en erna tien; zes weken vóór 'Gorinchem1; 18 en zes weken erna: 32. Bij 

'Vlaardingen'' zijn er twee incidenten zes weken vóór en drie in de zes weken na de 

doodd van Van Cot them. In totaal dus 27 voor en 45 na de veelbesproken inciden-

ten.. Daarnaast is in de periode van 1 juni 1997 tot en met 10 december 1997 in 

dede Volkskrant  ̂ geïnventariseerd hoeveel incidenten van zinloos geweld worden ge-

meld.. Vervolgens zijn deze gegevens vergeleken met meldingen van ernstige vor-

menn van vandalisme (brandstichtingen, vuurwerkbommen) en met meldingen van 

geweldd tussen bekenden met een aanleiding, op straat of in openbare gelegenheid. 

Criminelee afrekeningen en huiselijk geweld zijn hierbij buiten beschouwing gela-

ten.. Op basis van de theorie kan worden verwacht dat het aantal vergelijkbare ge-

weldsincidentenn na de dood van Tjoelker zal toenemen, terwijl er bij de twee 

anderee vormen van geweld geen grote verschillen zullen zijn. 

Ui tt dit onderzoek blijk t dat na 'Leeuwarden' het aantal berichten over geweld te-

genn objecten afneemt, het aantal berichten over geweld tussen bekenden met aan-

leidingg gelijk blijft , terwijl het aantal berichten over met Tjoelker vergelijkbaar 

geweldd toeneemt van elf naar vijftien incidenten, waarbij twaalf incidenten plaats-

vindenn in de eerste zes weken na de dood van Tjoelker (zie grafiek 3-16). 

Mett key event vergeleken incidenten 

Daarnaastt zijn er de artikelen over vergelijkbare incidenten waarin wél melding 

wordtt gemaakt van de key event. Uit de inhoudsanalyse blijk t dat er na een key 

eventevent inderdaad telkens een piek is van artikelen over vergelijkbare incidenten 

waarinn wordt verwezen naar de oorspronkelijke gebeurtenis. In de eerste week ge-

beurtt dat nog niet of nauwelijks, maar in de tweede week wel, bij 'Leeuwarden 1' 
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Grafiekk 3-16 Drie vormen van geweld vergeleken 
Driee vormen van geweld, aantal meldingen drie maanden voor en na Leeuwarden, de Volkskrant 

gaatt het dan om twaalf incidenten, bij 'Gorinchem' om zeven, en bij 'Vlaardingen' 

omm zes artikelen. Alleen bij 'Leeuwarden 2' vallen de meeste gevallen (vier) in de 

eerstee week. 

Perr maand bekeken zijn er telkens in de eerste twee maanden na de key event veel 

artikelenn over geweldsincidenten die vetgeleken worden met bijvoorbeeld 

'' I joelker.' In de eerste twee maanden na de dood van Tjoelker wordt dat verband 

255 maal gelegd, in de maanden daarna komt dat nog maar sporadisch voor, met 

uitzonderingg van de maand van het vonnis waarin vijf verwijzingen voorkomen. 

Bijj  'Gorinchem' en 'Vlaardingen' treedt hetzelfde verschijnsel op, maar zijn de ab-

solutee aantallen kleiner: er zijn respectievelijk tien en acht meldingen in de eerste 

maand,, terwijl de rest van het jaar nauwelijks meer vergeleken incidenten opdui-

kenn (zie grafiek 3-17). Het verwijzen naar de key event in artikelen over vergelijk-

baarr geweld blijkt zich dus vooral voor te doen in de eerste weken, daarna is het 

effectt snel uitgewerkt. De algemene conclusie is dat er in de onderzochte dagbla-

denn bij alle onderzochte nieuwsgolven in de periodes na de key events duidelijk 

meerr meldingen waren van (vergelijkbaar) geweld, waarin al dan niet wordt ver-

wezenn naar de key event. Het is niet uitgesloten dat er telkens toevallig in de perio-

dee erna daadwerkelijk meer geweld plaatsvond waardoor de media ook meer 
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Grafiekk 3-17 Met key event vergeleken incidenten 

Aantall  met key event vergeleken incidenten, per maand: Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, Trouw en de 
Volkskrant Volkskrant 

kondenn melden, maar aan de andere kant lijk t het er wel op - ook gezien de toe-

namee van het aantal vergeleken incidenten - dat de dagbladen na een schokkend 

geweldsincidentt in de vier tot zes weken daarna meer aandacht tonen voor verge-

lijkbaree incidenten. Daarmee creëren deze media een golf van vergelijkbare inci-

dentenn in het nieuws in de periode na een key event. 

Thematischh nieuws, media of source generated? 

Belangrijkk kenmerk van een mediahype is de overheersende rol van de media bij 

hett genereren van thematisch nieuws. Om dit te kunnen onderzoeken is binnen 

thematischh nieuws onderscheid gemaakt naar media generated nieuws (opinie en 

achtergrond)) en source generated nieuws (acties en reacties). Ook bronnen (sociale 

actoren)) kunnen immers thematisch nieuws genereren door standpunten in te ne-

menn en acties en maatregelen voor te stellen. Bij een mediahype valt te verwachten 

datt er meer media generated dan source generated nieuws is en dat het bij deze laat-

stee categorie nieuws meer draait om reacties van om acties. Hoe is de verhouding 

tussenn media- en brongestuurd nieuws bij 'Leeuwarden 1' en '2', 'Gorinchem' en 

'Vlaardingen'' in de eerste vier weken na de key event: Voor alle vier nieuwsgolven 

bijj  elkaar opgeteld geldt dat beide categorieën in totaal elkaar min of meer in even-

wichtt houden (177 versus 188). 
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Perr affaire zijn er verschillen (zie grafiek 3-18): bij 'Gorinchem' genereren de me-

diaa zelf veel meer nieuws dan de bronnen (66 procent tegen 34 procent), terwijl bij 

dee dood van Tjoeiker, het proces Tjoelker en bij 'Vlaardingen' het vooral de bron-

nenn zijn die domineren in het thematisch nieuws (met resp. 60, 65 en 56 procent). 

Bekijkenn we deze verhouding op langere termijn (zes maanden) dan ontstaat het-

zelfdee beeld. Bij 'Leeuwarden' en 'Vlaardingen' nemen de bronnen een groter aan-

deell  in het thematisch nieuws dan de media (met resp. 62 en 56 procent), terwijl 

bijj  'Gorinchem' het media-aandeel groter is met 59 procent van het thematisch 

nieuws.. Het meest opvallend is dat in de nieuwsgolf de eerste week na het proces 

'Tjoelker'' de bronnen zo'n grote rol spelen met 56 artikelen op 77 artikelen met 

thematischh nieuws. Dat betekent dat het vonnis voor de media aanleiding was om 

zeerr uitgebreid aandacht te besteden aan de maatschappelijke reacties die bol ston-

denn van de verontwaardiging. 'Gorinchem' past perfect in de criteria van een me-

diahypee door het grote aandeel media generatednieuws, bij de andere nieuwsgolven 

enn vooral bij 'Leeuwarden 2' spelen de bronnen een actieve rol. Binnen de catego-

riee source generated'is onderscheid gemaakt naar actie en reactie; komen sociale ac-

torenn zelf met initiatieven (maatregelen of acties) of gaat het uitsluitend om 
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Grafiekk 3-18 Thematisch nieuws 
Thematischh nieuws: percentuele verhouding tussen bron- en mediagestuurd nieuws, eerste maand, onder-

zochtee landelijke dagbladen. In de kolommen staan de absolute aantallen 
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Grafiekk 3-19 Brongestuurd nieuws: actie en reactie 

Brongestuurdd nieuws: percentuele verhouding tussen actie en reactie, eerste maand, onderzochte landelijke 
dagbladen.. In de kolommen staan de absolute aantallen 

meningen,, die gepeild worden door de media? Bij alle onderzochte nieuwsgolven 

iss bij source generated nieuws het actie nieuws in de minderheid, vooral in de eer

stee vier weken in een verhouding van een staar tot drie. Over een langere periode 

iss deze twee staat tot drie (zie grafiek 3-19). Het source generated nieuws bestaat dus 

voorr het grootste deel uit reactie nieuws, hetgeen betekent dat dit nieuws eerder ge

dragenn wordt door meningen van bronnen dan door concrete plannen of maatre

gelenn om de problemen rond zinloos geweld aan te pakken. Concluderend kunnen 

wee stellen dat bij twee van de drie nieuwsgolven source generated nieuws groter is 

dann media generated nieuws. 'Gorinchem' voldoet het best aan de critetia van een 

mediahypee omdat de media hier het thematisch nieuws domineren. Vooral bij 

'Leeuwardenn 2' spelen de bronnen een belangrijke rol, een groot deel van het the

matischh nieuws bestaat uit reacties van bronnen. Deze actieve rol van de sociale ac

torenn wordt genuanceerd door het gegeven dat het meest bronnieuws uit reactiess 

bestaat,, waarvan het initiatief bij media ligt: de media peilen de meningen. Het 

bron-nieuwss bestaat maar voor een klein deel uit verslaggeving over initiatieven in 

dee samenleving om het probleem aan te pakken. 

Achtergrondd en opinie 

Bijj een mediahype zal binnen de categorie media generated nieuws opinie veel gro

terr zijn dan achtergrond. Aan dat criterium blijken alle onderzochte nieuwsgolven 
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tee voldoen, behalve 'Gor inchem, ' Bij 'Leeuwarden 1' is er in de eerste maand even

veell opinie als achtcigiond. Bij 'Leeuwarden 2' en bij 'Gor inchem verschijnen 

tweee tot drie maal zoveel opinie als achtergrondstukken. In absolute aantallen 

scoortt opinie het hoogst bij 'Gorinchem , namelijk 62 opiniestukken in twaalf 

maanden. . 

Daarnaastt zijn er de stukken die maar voor een (klein) deel of zelfs alleen margi

naall betrekking hebben op de key events. Deze categorie is een signaal voor de uit

waaieringg van het onderwerp zinloos geweld. 'Tjoelker' kom het meest frequent 

aann bod in dit soort artikelen (52 keer), 'Gor inchem' veel minder (29) en 

'Vlaardingen'' slechts veertien keer. Bij de meeste nieuwsgolven is deze categorie 

groterr dan het aantal achtergrondverhalen dat volledig over een van de drie inci

dentenn gaat. De media leggen bij thematisch nieuws de nadruk op opiniërende 

stukken,, in ieder geval wat betreft het aantal stukken. Daarnaast komen er in an- 87 

deree achtergrondverhalen verwijzingen voor naar (een van) de drie incidenten; bij 

'Leeuwarden'' gebeurt dat het meest. De zaak Tjoelker kan blijkbaar worden ge

koppeldd aan tal van andere discussies, gebeurtenissen en onderwerpen. Dit een 

duidelijkk signaal voor extensivering. 

Dee onderzochte dagbladen spelen in de nieuwsgolven een aanjagende rol door veel 

werkk te maken van opiniërende artikelen, waardoor de nieuwsstroom groeit. Het 

aantall achtergrondverhalen is aanzienlijk kleiner dan de hoeveelheid opiniestuk

ken.. Het grote aantal achtergrondverhalen waarin alleen wordt verwezen naar de 

keykey events is typerend voor een extensiverende mediahype. 

Soortenn nieuws tijdens een mediahype 
Vooraff is aangegeven hoe de nieuwsstromen er tijdens een mediahype uit zouden 

kunnenn zien (zie grafiek 3-1 en 5-2). Nu alle soorten nieuws in beeld zijn gebracht 

perr onderzochte nieuwsgolf kunnen we zien of deze verwachting in de praktijk uit

komt.. We focussen hier op de verschillen in aandacht voor de key event, vergelijk

baree incidenten, mediagestuurd en brongestuurd nieuws. Bij 'Leeuwarden 1' (zie 

grafiekk 3-20): is er aanvankelijk veel nieuws over de key event, vervolgens zien we 

eenn sterke toename van het aantal meldingen van vergelijkbare incidenten en in 

weekk twee zijn er veel artikelen over acties en reactie van bronnen. De hoeveelheid 

mediagestuurdd nieuws (opinie- en achtergrondstukken, marginale verwijzingen) 

blijftt tamelijk klein, maar neemt sterk toe in week drie. 'Leeuwarden 1' past daar

meee redelijk in het verwachte beeld van een mediahype, alleen brongestuurd 

nieuwss heeft in de tweede week een groter aandeel dan verwacht ten opzichte van 

mediagestuurdd nieuws. 'Leeuwarden 2' (zie grafiek 3-21) valt vooral op door de ge

ringee hoeveelheid aandacht voor de key e vent zelf en het grote aantal artikelen waar

inn bronnen reageren op het vonnis. Ook hier is brongestuurd nieuws groter dan 

mediagestuurdd nieuws. De totale omvang is aanzienlijk groter dan 'Leeuwarden 1. 

'Gorinchem'' (zie grafiek 3-22) past misschien wel het best in het ideaalbeeld van 

eenn mediahvpe: de aandacht voor de key event neemt snel af, mediagestuurd 
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Grafiekk 3-20 Soorten nieuws 'Leeuwarden 1' 

Grafiekk 3-21 Soorten nieuws 'Leeuwarden 2' 
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Grafiekk 3-22 Soorten nieuws 'Gorinchem' 

nieuwss (opinie, achtergrond en marginale verwijzingen) neemt sterk toe en is gro

terr dan brongestuurd nieuws (actie en reactie bronnen). De nieuwsgolf is in de 

tweedee week nog behoorlijk op peil en neemt pas af in de derde en vierde week. 

Vergelijkbaree incidenten worden vooral gemeld in week twee. 'Vlaardingen' (zie 

grafiekk 3-23) wijkt duidelijk af van de andere nieuwsgolven: het grootste deel van 

dee media-aandacht gaat uit naar de key event, slechts een kJein deel naar vergelijk

baree incidenten, media- en brongestuurd nieuws, bovendien neemt de nieuwsgolf 

sterkk af in de tweede week. Uit deze vergelijkingen kunnen we concluderen dat 

'Gorinchem'' het beste voldoet aan het ideaalbeeld van een mediahype en 

'Vlaardingenn het minst, omdat hiet de berichtgeving over de feitelijke gebeurte

nissenn overheerst. Bij 'Leeuwarden 2' blijken de bronnen een grote rol te spelen 

mett reactie nieuws, terwijl bij 'Leeuwarden 1' de mediahype pas echt op gang komt 

inn de tweede week en ook daar spelen de bronnen een belangrijke rol door nieuws

waardigee acties te presenteren. 

Cumulatieff effect 

Omdatt zich rond zinloos geweld een aantal nieuwsgolven hebben voorgedaan in 

1997,, 1998, 1999 en 2000 is het de vraag of er sprake kan zijn van een cumulatief 

patroonn waardoor iedere volgende golf weer groter uirvalt dan de vorige? Levert ie

derr key event telkens meer nieuws op over zinloos geweld: 

Iss iedere volgende mediahype over een incident van zinloos geweld telkens groter? 
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Grafiekk 3-23 Soorten nieuws 'Vlaardingen' 
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Grafiekk 3-24 Aantal artikelen in de eerste maand per key event 
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Grafiekk 3-25 Berichtgeving zinloos geweld en de key events 

Aantall artikelen per key event in de eerste vier weken en het aantal artikelen waarin zinloos geweld voorkon 

vann januari 1997 tot en met september 2000 

Vierr weken 'Leeuwarden 2' (140) levert inderdaad meer nieuws op dan 'Leeu

wardenn 1' (108), en 'Gorinchem' overtreft weer 'Leeuwarden 2' (met 185), maar 

'Vlaardingen'' is weer kleiner in omvang (103). Opvallend is wel dat 'Vlaardingen' 

inn de eerste vier weken bijna even omvangrijk is als 'Leeuwarden 1.' De zaak 'Tjoel-

ker'' levert over een langere periode het meest nieuws op (460 artikelen in twaalf 

maanden),, omdat er zich twee nieuwsgolven voordoen, maar 'Gorinchem' is over 

twaalff maanden ook omvangrijk met 338 artikelen. 'Vlaardingen' is weer een stuk 

kleinerr met 159 stukken (zie grafiek 3-24). Zoals we al eerder hebben geconsta

teerdd ten aanzien van de frequentie waarmee het woord zinloos geweld voorkomt 

inn de berichtgeving, is er sprake van een stijgende lijn: ieder nieuw key event leven 

meerr berichtgeving op waarin de term valt. Bij de laatste nieuwsgolf'Vlaardingen' 

inn januari 2000 valt op dat de berichtgeving over het incident zelf veel kleiner is 

dann de voorafgaande, maar dat er wel veel meer dan daarvoor geschreven wordt 

overr zinloos geweld in het algemeen. De term valt in die maand 84 keer. Grafiek 

3-255 geeft een beeld van het aantal artikelen waarin de term zinloos geweld valt en 

hett aantal artikelen in de maand van de vier key events. Overigens is niet onderzocht 

off het om dezelfde artikelen gaat waarin zowel zinloos geweld als het concrete ge

weldsincidentt voorkomen. Vermoedelijk is er van een zekere overlap sprake. 

Dee conclusie is gerechtvaardigd dat er tussen 1997 en 2000 sprake is geweest van 
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eenn cumulatief patroon, de mediahypes rond de incidenten zinloos geweld werden 

steedss groter, bij 'Vlaardingen' daarentegen is de berichtgeving over het incident 

relatieff gezien kJeiner (absoluut even groot als 'Leeuwarden 1), maar is er meer be

richtgevingg over zinloos geweld dan in de jaren daarvoor. De omvang van de 

nieuwsgolff biijkt echter nauwelijks van invloed op de omvang van de berichtgeving 

inn de maanden erna. 

3.2.55 Conclusies kwantitatieve analyse 
Bijj de kwantitatieve inhoudsanalyse stond de vraag centraal of de vier grote 

nieuvvsgolvenn rond incidenten van zinloos geweld de typische kenmerken hebben 

vann een (extensiverende) mediahype, een nieuwsgolf die tot stand komt, niet als ge

volgg van nieuwe feitelijke gebeurtenissen, maar als gevolg van de nieuwsmakende 

922 activiteiten van de media. En die media maken zelf nieuws door meer aandacht te 

bestedenn aan vergelijkbare incidenten (en deze in verband te brengen met het oor

spronkelijkk incident); door achtergrondverhalen, opiniërende stukken en door 

marginalee verwijzingen in tal van andere stukken. 

Bovendienn besteden de media veel aandacht aan de reacties vanuit de samenleving. 

Bijj een ideale mediahype neemt de golf van nieuws snel toe en vervolgens weer 

langzaamm af, waarbij thematisch nieuws gaat domineren in het nieuws. 

Dee conclusies van de inhoudsanalyse luiden samengevat: 

-- Er is tussen 1997 en 2001 vijfmaal sprake geweest van een nieuwsgolf drie keer 

naa een incident van geweld, een keer na een uitspraak van de rechter en een keer 

naarr aanleiding van een politiek debat. In de eerste vier gevallen is sprake van een 

onafhankelijkk key event. 

-- Er is een duidelijk verband tussen de berichtgeving over de incidenten en de golf

bewegingg in de berichtgeving over zinloos geweld. 

-- Het ging daarbij om mediabrede nieuwsgolven. De landelijke dagbladen ver

schillenn qua hoeveelheid nieuws, maar vertonen min of meer dezelfde golfbewe

gingenn in hun berichtgeving over de incidenten en over zinloos geweld. Het 

aandeell van ieder dagblad in de totale berichtgeving is uitgezonderd De Telegraaf 

ongeveerr even groot. 

-- Met betrekking tot thematisch nieuws zijn er verschillen. In de berichtgeving 

overr 'Leeuwarden 1' en 'Vlaardingen' overheerst in de eerste vier weken niet het 

thematisch,, maar juist incident gerelateerd nieuws. Bij 'Leeuwarden T en 

'GorinchenVV is er wel veel meer thematisch dan incident nieuws in alle fasen van 

dee berichtgeving. De media hebben dus intensieve nieuwsmakende activiteiten 

ontplooidd bij deze twee nieuwsgolven en minder bij de andere twee. 

-- Bij alle vier nieuwsgolven zijn er meer meldingen van vergelijkbare incidenten in 

dee eerste maand dan in de periode daarvoor en daarna. Bovendien zijn er meer 

artikelenn met vergelijkbare incidenten waarin wordt verwezen naar de key event. 

-- Binnen thematisch nieuws overheerst tijdens een mediahype media generated 
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nieuwss en daarbinnen weer opiniërend nieuws. Bovendien zal er meer reactie

dann actienieuws binnen de categorie wune generated nieuws. Hier duiken meer 

verschillenn op: bij Gorinchem genereren de media het meest thematisch nieuws, 

maarr bij 'Leeuwarden 1' en '2 ' , en bij 'Vlaardingen', zijn het de bronnen die 

meerr nieuws opleveren. Uitschieter hier is 'Leeuwarden 2 ' met zeer veel bronge-

stuurdd nieuws. Bij source generated nieuws is voornamelijk sprake van reactie in 

plaatss van actie. 

-- De toename in het aantal meldingen van vergelijkbare incidenten, en de vele 

marginalee verwijzingen vormen een signaal voor extensivering tijdens de media-

hype. . 
-- Er is sprake van een cumulatief patroon: de eerste drie nieuwsgolven groeien tel

kenss in omvang en pas bij de vierde ( 'Vlaardingen') neemt de hoeveelheid arti

kelenn af, hoewel deze nieuwsgolf nog steeds even groot is als de eerste rond 93 

Tjoelker. . 

Inn schema 3-3 staat een overzicht van de tien gehanteerde criteria en de mate waar

inn de vier nieuwsgolven aan die criteria voldoen. Er is gewerkt met globale scores: 

dee nieuwsgolf voldoet wel of niet aan een criterium of maar voor een deel. Scoort 

eenn nieuwsgolf positief op een criterium dan levert dat een punt op, negatief geen 

puntt en onbeslist een half punt . Dat geeft voor iedere nieuwsgolf een totaalscore 

opp een schaal van nul tot tien. 

Mediahypee criteria 

1.. key event 

2.2. Nieuwsgolf 

3.. Mediabreed 

4.. Vergelijkbare 

incidenten n 

5.. Thematisch nieuws 

6.. Media (+)/ bron 

gestuurdd (-) 

7.. Actie (-)/reactie (+) 

8.. Opinie (+)/ 

Achtergrondd (-) 

9.. Marginale 

verwijzingen n 

10.. Hype conforme 

nieuwsgolf f 

Scoree hype index 

Leeuwardenn 1, 

sept.. 1998 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ / --

+ + 

+/--

+ + 

+ + 

8 8 

Lee e 

jan. . 

jwardenn 2, 

1998 8 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

9 9 

Gorinchem, , 

jan.. 1999 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

10 0 

Vlaardingen, , 

jan.. 2000 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

--

+ + 

+ + 

+ / --

6,5 5 

Schemaa 3-3 Overzicht criteria mediahype en scores per nieuwsgolf 
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Dee criteria en de analvse overziend kunnen we concluderen dat 'CionnchenV in al

lee opzichten aan de criteria voor een mediahype voldoet. 'Vlaardingen' voldoet 

daarr het minst aan, omdat de berichtgeving sterk incident georiënteerd is gebleven. 

Bijj 'Ciorinchem' overheerst thematisch nieuws, met daarbinnen weer vooral me-

diagestuurdd nieuws in plaats van brongestuurd, bovendien scoort opinie binnen 

mediagestuurdd weer hoger dan achtergrond. Bij de andere nieuwsgolven is dat 

beeldd genuanceerder: bi) 'Leeuwarden 1 overheerst in de eerste maand nog inci

dentt nieuws, bij 'Leeuwarden 2 brongestuurd nieuws, voornamelijk bestaand uit 

reactiess van bronnen op het vonnis. De conclusie is dat bij sommige nieuwsgolven 

dee vele reacties van bronnen een expansie van de nieuwsstroom kunnen opleveren. 

Hett is echter altijd een door de media bemiddelde rol van de bronnen, want de 

hoeveelheidd actie-nieuws is in de berichtgeving relatief klein. De data bevestigen 

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

nieuws. . 

3.33 Mediahypes en de constructie van zinloos geweld 

Inleiding g 

Inn het eerste deel van dit hoofdstuk hebben we door middel van een kwantitatieve 

inhoudsanalysee vastgesteld dat tenminste drie van de vier nieuwsgolven rond zin

looss geweld voor een groor deel, dan wel helemaal voldoen aan de kenmerken van 

eenn mediahype. In dit tweede deel zullen we ons meer focussen op de inhoud van 

datt nieuws en beschrijven op welke manier de media deze aanjagende rol hebben 

kunnenn spelen. O m de eerder geformuleerde vraagstellingen nog even in herinne

ringg te roepen: 

-- Hoe verliep de berichtgeving rond 1 joelker (1997), Roza en Schuitmaker (1 999) 

enn Van Cot them (2000)? Waaruit blijkt de aanjagende rol van de media? 

-- Waarom leiden sommige incidenten wel tot mecliahvpes en blijft het bij andere, 

vergelijkbaree geweldsincidenten stil? 

-- Welke beeldvorming rond zinloos geweld komt in deze berichtgeving naar voren 

enn welke rol spelen de mediahvpes daarin:' 

-- Hoe verhoudt zich deze probleemconstructie tot de feitelijke gegevens ener ge

weldd in de samenleving? 

-- Is er sprake van een inflatie van het begrip zinloos geweld door het rapporteren 

vann allerlei andere geweldsincidenten onder diezelfde paraplu? 

-- Hebben de media een mobiliserende functie gehad bij de ontwikkeling van de 

nieuwee sociale bewering tesien zinloos geweld? 

Wee zullen eerst de berichtgeving beschrijven in 199"7 en 1998 toen het begrip zin

looss geweld werd gelanceerd na de dood van Meindert 1 |oelker, vervolgens kijken 

wee naar feiten en beeldvorming rond deze vorm van geweld. Daarna vergelijken we 

driee gevallen van zinloos geweld, die alledrie hebben geleid tot een stille tocht, 
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maarr die maar in een geval, namelijk 'GorinchenT hebben geleid tot een mediahv-

pe.. I or slot gaan we in op de mobiliserende rol van de media en de ontwikkeling 

vann de nieuwe sociale beweging tegen zinloos geweld. 

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

II joelkcrr (30) die met /.ijii vriendin en twee bevriende stellen uit is geweest, loopt 

viaa de Nieuwestad in het centrum naar huis. Aan de overkant van de gracht zien 

zee een luidruchtig groepje mannen, die een fiets op de weg lijken te gooien. "Moet 

datt nou, stelletje klootzakken, doe niet zo asociaal," roept Tjoelker naar de over

kant,, waarop een stevige woordenwisseling volgt. De vier mannen rennen daarop 

dee voetgangersbrug over ("We pakken ze even," roept een van hen) en bij de con

frontatiee die volgt, krijgt Tjoelker als eerste een vuistslag in het gezicht. Hij verde- 95 

digtt zich, maar tijdens de korte vechtpartij komt hij ten val en krijgt op de grond 

nogg een trap tegen het hoofd, met dodelijk hersenletsel als gevolg. Hij overlijdt en

kelee uren later in het ziekenhuis. De vier daders zijn na de vechtpartij even verder

opp een café binnengestapt, waar ze een half uur later worden aangehouden. Ze zijn 

zichh duidelijk niet bewust van de fatale afloop van hun vechtpartijtje. 

Onde rr normale omstandigheden zou de naam Meindert Tjoelker onbekend zijn 

geblevenn en zou zijn gewelddadige dood hooguit een bericht op pagina drie van de 

LeeuwarderLeeuwarder (ïourant hebben opgeleverd. In plaats daarvan werd Tjoelker binnen 

enkelee dagen belangrijk nieuws voor zo ongeveer alle Nederlandse media, met 

voorpaginastukken,, commentaren, achtergronden en live verslaggeving van de her

denkingsbijeenkomstt een week later. Wekenlang zal het zinloze geweld de bericht

gevingg beheersen want telkens doen zich weer nieuwe incidenten voor die de 

berichtenstroomm voeden. Zinloos geweld lijkt aan de orde van de dag, voor som

migee journalisten reden om te spreken van een toenemende geweldsspiraal. Het is 

nogg maar de vraag of er wel sprake is van een plotselinge toename van dit soort ge

weld,, veel aanwijzingen zijn daar niet voor, aannemelijker is dat er na de ruime 

aandachtt voor I joelker een zichzelf versterkend nieuwsproces op gang komt dat er 

voorr zorgt dat het thema zinloos geweld nog maandenlang op de voorgrond zal 

staan. . 

Oproepp politiecommissaris 
Dee eerste stap in de richting van die media-escalatie wordt de dag na de vechtpar

tijj gezet door de districtschef van het politiekorps Midden-Friesland, Cees 

Bangma,, die besluit in de Leeuwarder Courant een oproep te doen om op vrijdag

avondd om elf uur een minuut stilte in acht te nemen: 

"omm iedereen duidelijk te maken dat de Friese samenleving niet gedachte

looss het oprukkende zinloze geweld aanvaardt" (Leeuwarder Courattt, 16 

septemberr 1 997). 

Hijj wil niet zozeer het geval als wel het verschijnsel zinloos geweld aan de orde stel-
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len.. Achteraf is hij verbaasd over de impact van zijn brier1-: 

"Ikk had niet gedacht dat er zoveel reactie op zou komen, ik hoopte dat er 

inn de lokale samenleving van Leeuwarden iets zou gebeuren, maar dat het 

zoo massaal zou worden, zo landelijk en zo langdurig, het is sindsdien echt 

eenn thema op de politieke agenda geworden, dat had ik niet durven dro

m e n / / 

DeDe Volkskrant in een terugblik enkele maanden later: 

'Maandagoch tendd stond zijn brief in de krant, een kwartier na verschijning 

beldee Radio Frvslan, vervolgens hing er een nationale televisiezender aan de 

lijnn en de rest is geschiedenis" {de Volkskrant, 3 januari 1998). 

DeDe Volkskrant zelf bracht het eerste bericht over I joelker overigens pas op dinsdag 

dee zestiende, de dag na de oproep van Rangma. Volgens de politiecommissaris fun-

966 geerde de oproep tot her stille protest op vrijdagavond "als een kanalisatiepunt 

waarr iedereen zich op kon richten. Ook voor de media werd die aangekondigde 

gebeurteniss een richtsnoer voor de berichtgeving in die week. 

Dee tweede belangrijke stap is de oproep van burgemeester Stekelenburg van Til

burgg om de herdenking ook te laten gelden voor Justus Hertig die de dag na de 

brieff van Bangma aan de gevolgen van een steekpartij is overleden die twee weken 

daarvoorr bij een vechtpartij op het terras van een café in de binnenstad heeft plaats

gevonden.. Het samenbrengen van deze twee gevallen versterkt het beeld van een 

golff van gewelddadigheden. In de berichtgeving worden deze twee zaken vervol

genss gekoppeld aan vroegere slachtoffers van zinloos geweld, van wie Joes Klop

penburgg de bekendste is. 

Dezee Amsterdamse student kwam op 17 augustus 1996 om het leven na een po

gingg een dronken vechtersbaas tot de orde te roepen. O p 17 augustus 1997 is in 

Amsterdamm nog een monumen t in neon met de tekst "HELP" onthuld ter nage-

dachreniss aan Kloppenburg. Zijn dood en de rechtszaak tegen de dader heeft in 

19966 ook nogal wat publiciteit opgeleverd, en ook toen is er een herdenkingsbij

eenkomstt geweest, maar lang niet zo massaal als die in Leeuwarden een jaar later. 

Ookk andere gevallen uit het recente verleden worden in verband gebracht met het 

verschijnsell zinloos geweld: in de berichtgeving duiken de namen op van onder 

meerr Marcel Kretzer (Hilversum 1995;, Mark Whi te (Berkhout 1996), Floris 

Sebregtss ( I ilburg 1996). Opvallend is dar de media nier veel bewijsvoering nodig 

hebbenn om het beeld van een reeks van incidenten van zinloos geweld te staven. Er 

schuiltt bovendien een zekere willekeur in de opsommingen, waarbij bepaalde na

menn gaan rondzingen, terwijl andere slachtoffers zelden of nooit worden genoemd, 

zoalss Serge Heederik (Heerlen 1996)1 ' . Is bij Kloppenburg en 1 joelker duidelijk 

sprakee van tussenbeide komen en bij wijze van sociale controle reageren op geweld 

off vernieling, in de berichtgeving vindt echter al snel een verbreding plaats van de

zee definitie: ook gevallen waarin helemaal geen sprake is van tussenbeide komen 

wordenn gerangschikt onder zinloos geweld. Het is opvallend dat uitgerekend het 

gevall Hertig dat mede aanleiding was voor de massale verontwaardiging niet valt 
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onderr zinloos geweld in de oorspronkelijke betekenis. Enkele maanden later ver

klaartt een Tilburgse poht iecommandant in een uitzending van Peter R. de Vries 

weinigg overeenkomsten te zien tussen Hertig en Tjoelker, omdat Hertig gewoon 

meee ging vechten met zijn vriend die slaags was geraakt met een andere cafébezoe

ker.. In de berichtgeving in de maanden na Tjoelker zullen ook andere uit de hand 

gelopenn caféruzies met dodelijke afloop onder de noemer zinloos geweld gemeld 

woiden. . 

Mediaa dynamiek 
Naa de brief van Bangma en de reactie van Stekelenburg komt de mediadynamiek 

verderr op gang: de rest van de week kan toegewerkt worden naar de massale her

denkingsbijeenkomstt van aanstaande vrijdag met achtergronden, interviews, te

rugblikkenn en commentaren. De naam Meindert Tjoelker wordt inmiddels 97 

landelijkk bekend en persoonlijke details kleuren het beeld verder in: Tjoelker (land

bouwkundigg ingenieur, "geen vechtersbaas, maar een vriendelijke man die zijn 

burgerplichtt deed," NRC Handelsblad, 16 september 1997) zal begraven worden 

opp de zaterdag waarop hij zou gaan trouwen met Jennifer, zijn vriendin. De fatale 

avondd uit blijkt zijn vrijgezellenavond te zijn geweest. In de loop van de week mar

keertt een almaar groeiende bloemenzee de plek waar Tjoelker werd gedood. De 

vergelijkingg met het eerbetoon aan Prinses Diana twee weken daarvoor dringt zich 

onwillekeurigg op. O p de herdenkingsavond zelf doen verschillende nieuwspro

gramma'ss //^f verslag van de woorden van burgemeester Apotheker en de massale 

opkomstt in Leeuwarden. Het is duidelijk dat de oproep van Bangma en de groei

endee media-aandacht voor zinloos geweld veel respons krijgt, niet alleen in 

Leeuwardenn maar ook in andere steden, waar ook een minuut stilte in acht wordt 

genomen.. Wiebe Pennewaard1 ' van de Leeuwarder Courant. 

"Hett is een gaal voorbeeld van een hype. Iets ontstaat vrij incidenteel en dat 

blijktt dan zo geweldig aan te slaan, kennelijk had Bangma een gevoelige 

snaarr geraakt. Normaal zou het een tweekolommer op de binnenpagina zijn 

geweest.'1 1 

Vrijwell zonder uitzondering brengen de media op de maandag daarna op de voor

paginaa s overzichten van allerlei geweldsincidenten van het afgelopen weekend uit 

z o nn beetje heel Nederland. "Geweld gaat gewoon door in rustig weekend {de 

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

temberr 1997). Het melden van al deze reguliere incidenten die normaal gesproken 

niett verder komen dan de regionale kranten of nieuwsbladen versterken de beeld

vormingg dat er plots sprake is van een geweldspiraal. Ook in de artikelen zeil dui

kenn vaak omschrijvingen op die dat bevestigen. Lr is vaak sprake van " toenemend" 

off van "oprukkend geweld' , zowel in De Telegraaf als in de Volkskrant. Twee we

kenn na de dood van 7 joelker volgen twee Vo/^j^raHf-verslaggevers een nacht lang 

dee Zwolse politie: "In Zwolle neemt het straatgeweld nog steeds toe {de Volkskrant, 

299 september 1 997). Aan de andere kant nuanceert deze laatste krant dat beeld ook 
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weerr in het stuk met de kop "Straatgeweld in statistiek moeilijk terug te vinden (de 

\'olkskrant,\'olkskrant, 20 september 1 99""). 

Dee berichtgeving over het fenomeen zinloos geweld loopt vervolgens nog weken, /o 

niett maanden door. Eind september ' 9^ overlijdt bij een ontgroening in Groningen 

eenn student aan de gevolgen van het drinken van een liter jenever en ook die ge

beurteniss haalt een krant (Utrechts Nieuwsblad, 22 september 1997) onder de noe

merr van zinloos geweld. Kr ontstaat een discussie over de aanpak van het probleem, 

politiekee partijen vliegen elkaar in de haren over de politiesterkte en komen er ini

tiatievenn tot stand die veel publiciteit krijgen, zoals de oprichting van de Landelijke 

Stichtingg Tegen Zinloos Geweld met het Lieveheersbeestje als symbool. De pre

sentatiee van de stichting vind plaats op de landelijke Dag tegen Geweld' in 

Utrecht,, die dat jaar voor de tweede keer wordt georganiseerd op initiatief van 

988 slachtoffers van geweld en hulpverleners. In de berichtgeving wordt zinloos geweld 

inn verband gebracht met kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik 

vann kinderen. 

Kardinaall Simonis gaat nog een stap verder door zinloos geweld te koppelen aan 

euthanasiee en abortus, hetgeen hem op felle reacties komt te staan, onder meer van 

ministerr Lis Borst (die zijn uitspraken 'ontoelaatbaar en onbegrijpelijk acht). 

Hett is duidelijk dat de berichtenstroom niet meer wordt gevoed door nieuwe, in

cidenten,, die passen binnen de oorspronkelijke definitie van zinloos geweld waar

bijj het slachtoffer tussenbeide komt of ingrijpt. De media hanteren een bredere 

definitiee en rangschikken ook vecht- en steekpartijen zonder duidelijke aanleiding 

onderr ''zinloos geweld, dat als een kwade geest door Nederland waart.' de 

Volkskrant'Volkskrant' (17 november 1997): "Ruzie om sigaretten, het is toch belachelijk. 

Schaijkenaarr (19) neergestoken na woordenwisseling met groepje jongeren." 

"Uitbarstingenn zinloos geweld," schrijft het Brabants Dagblad over enkele kleine 

incidentenn van geweldpleging die weinig met l 1 joelker te maken hebben. Ook het 

publiekk reageert op dezelfde manier: een dodelijk slachtoffer bij een steekpartij 

zonderr noemenswaardige aanleiding in Schiedam leidt tot een wake en een bloe

menzee.. Bovendien is er aandacht voor de ervaringen van slachtoffers van zinloos 

geweldd en het reconstrueren van vergelijkbare gebeurtenissen uit het verleden. O p 

100 januari 1998, een paar dagen na de vonnissen in de zaak Tjoelker staat de 

Volkskrant,Volkskrant, uitvoerig stil bij een vergelijkbare zaak, namelijk die van de vijftienja

rigee Pieter fan Roorda die op 1 1 juni 1994 overleed na zonder enige aanleiding in 

eenn café met karateslagen te zijn toegetakeld. 

Kustgeweldd en zinloos geweld 
Opvallendd zijn de overeenkomsten tussen deze zinloos geweld publiciteitsgolf en 

dee maanden durende ophef in 1 984 over het zogenaamde kustgeweld, die door cri

minoloogg Herman franke uitvoerig werd geanalyseerd (franke 1986). Ook dan 

komtt er naar aanleiding van één vechtpartij met dodelijke afloop (in Lgmond aan 

Zee)) een zelfde dynamiek op gang. Hoewel er in vergelijking met de jaren ervoor 
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helemaall niet méér wordt gevochten of mishandeld - eerder minder- vormt deze 

vechtpartijj in Egmond aan Zee het startsein voor een golf van publiciteit over dit 

soortt geweld. Brachten verschillende kranten deze geweldpleging aanvankelijk nog 

alss een losstaand incident, al vrij snel wordt melding gemaakt van "meer vechtpar

tijen'' {NRC Handelsblad) en citeert Algemeen Dagblad een woordvoerder van de 

rijkspolitiee in Alkmaar die de dodelijke vechtpartij typeerde als: "een triest diepte

puntt van een lange reeks gewelddadigheden rond de cafe's in Egmond aan Zee." 

Vervolgenss beginnen ook andere kranten ook aandacht te besteden aan de "lange 

reekss vechtpartijen" en het "dramatisch dieptepunt in golf van kroeggeweld." Wan

neerr zich in het weekend erna twee vechtpartijen voordoen in twee nabijgelegen 

Noord-Hollandsee plaatsjes wordt het fenomeen kustgeweld geboren, zoals blijkt uit 

koppenn als: "Geweldsgolf langs de kust van Noord-Hol land," of: "Kustgeweld." 

Wanneerr korte tijd later zelfs het NOS JournaalVeel aandacht besteedt aan de "golf 99 

vann geweld," is het verschijnsel definitief gevestigd. 

Ookk hier speelt een officiële bron een belangrijke rol bij de labelingen de definië

ringg van het nieuwe verschijnsel. Wanneer zich een week later elders aan de kust 

nogg eens twee vechtpartijen voordoen kan het beeld van een golf van geweld wor

denn bevestigd. Net als bij Tjoelker wordt op basis van enkele incidenten een ver

schijnsell gedefinieerd dat vervolgens door de verbreding van de oorspronkelijke 

definitiee telkens weer met nieuwe (andersoortige) incidenten gevoed kan worden. 

Bovendienn zijn er de (voorspelbare) reacties van belangengroepen, organisaties en 

overheden.. Kustgeweld werd vooral aangegrepen om te pleiten voor meer politie, 

Tjoelkerr leverde ook een discussie op over meer blauw op straat en het nut van een 

zerozero tolerance beleid. Dit zorgt voor een publicitair sneeuwbaleffect van reacties op 

reacties.. Ook de verontwaardigde commentaren destijds op de lage straffen voor de 

daderss van Egmond aan Zee vertonen overeenkomsten met de felle reacties op het 

vonniss van de rechter in de zaak Tjoelker. Na een maanden durende mediahype 

moetenn de vonnissen welhaast tegenvallen. 

Dee twee hoofdverdachten in de zaak Tjoelker worden op 6 januari 1998 veroor

deeldd tot een gevangenisstraf van 16 maanden wegens openlijke geweldpleging, een 

derdee verdachte krijgt een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijk. 

Eenn vierde verdachte is al eerder ontslagen van vervolging. De rechtbank wijst er 

inn het vonnis op dat gelijke gevallen gelijk besttaft moeten worden en dat "de pu

bliekee verontwaardiging en commotie daarop geen invloed mogen hebben." De 

vonnissenn leiden tot verontwaardigde commentaren en beschouwingen over de te 

laagg geachte straffen en de strafrechtelijke (on-) mogelijkheden om groepsgeweld 

tee vervolgen. De familie van Tjoelker roept na het vonnis op tot twee minuten stil

tee uit protest tegen de uitspraak van de rechter. De zaak Tjoelker zal in het nieuws 

blijvenn omdat het O M in hogere beroep gaat en omdat de familie via rechtszaken 

eenn vervolging van de vierde dader probeert af te dwingen. Dat lukt, maar najaar 

19988 wordt deze verdachte vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. 

Inn het voorjaar van 1998 vermindert de mediabelangstelling voor zinloos geweld, 
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dee meeste geweldsincidenten die zich voordoen krijgen weer de reguliere journa

listiekee behandeling, d.w.z. halen de krant als afzonderlijke gevallen. Toch is er iets 

veranderd,, een schietpartij in een discotheek in Tiel begin mei, waarbij een om

standerr wordt gedood door een verdwaalde kogel, is voor een leraar van een mid

delbaree school aanleiding tot het organiseren tot een protestbijeenkomst en (weer) 

eenn bloemenzee voor de disco met kransen waarop sprake is van zinloos geweld. 

Dann neemt de media-aandacht voor zinloos geweld weer toe, met name de com

merciëlee televisiezenders doen uitgebreid verslag van dit soort initiatieven en ge

beurtenissen.. Als zich eind mei weer drie incidenten voordoen van mishandeling 

zonderr aanleiding zorgt dat voor een korte opleving van het thema in de media, de 

VolkskrantVolkskrant besteedt op 26 mei bijna een hele pagina aan achtergronden en inter

views. . 

1000 "De dood van Meindert Tjoelker en Joes Kloppenburg maakte 1997 tot het 

jaarr van het redeloze geweld. Tienduizenden Nederlanders ageerden tegen 

dee onveiligheid op straat. Vorige week zijn opnieuw mensen zomaar mis

handeld.. Moeten we daarmee leren leven, of er iets tegen doen?" 

Enn ook als in juli een Amsterdamse fietsenhandelaar wordt doodgestoken door een 

ongeduldigee klant laait de verontwaardiging even op, maar zet de escalatie niet 

door.. De (schokkende) gebeurtenis alleen is duidelijk niet voldoende. De belang

stellingg van de media gaat in dit stadium vooral uit naar de politieke beleidsdis-

cussiess en lokale initiatieven, zoals het invoeren van zero tolerance in bijvoorbeeld 

Leeuwarden,, waarbij iedere overtreding, hoe klein ook, moet worden aangepakt. 

Inn reactie op de maatschappelijke verontrusting stelt het kabinet de nota Geweld op 

straatstraat op, waarin openbare discussies werden aangekondigd, het zogenaamde 

'Twaalfstedendebatt geweld op straat.' Op de slotbijeenkomst, in Leeuwarden een 

jaarr na de dood van Tjoelker, die kan rekenen op veel media-aandacht, lanceert 

premierr Kok het idee om getuigen en slachtoffers van geweld de mogelijkheid te 

gevenn om anoniem aangifte te doen. Enkele maanden later volgt een nieuwe me

diahypee rond zinloos geweld als in januari 1999 twee meisjes om het leven komen 

eenn derde zwaargewond raakt als een man lukraak kogels afvuurt op de gesloten 

deurr van muziekcafé Bacchus in Gorinchem. 

Voorr we toekomen aan een inhoudelijke analyse van de latere nieuwsgolven rond 

zinlooss geweld, gaan we eerst in op de sociale constructie van zinloos geweld. Hoe 

ziett de beeldvorming rond zinloos geweld er tussen 1997 en 2000 uit en hoe ver

houdtt zich die tot de feitelijke gegevens over geweld op straat tussen onbekenden? 

Iss er inderdaad sprake van een nieuw criminaliteitsprobleem of is alleen de per

ceptiee en de veroordeling van dit soort geweldsincidenten is veranderd? 

3.3.22 Zinloos geweld: feiten en beeldvorming 
Tott voorjaar 1996 heeft de term zinloos geweld geen specifieke betekenis. In de be

richtgevingg wordt zinloos geweld vooral in verband gebracht met oorlogen, op

standenn en conflicten met bijbehorende slachtpartijen. Ook in discussies over 
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relevisiegeweldd duikt regelmatig de term zinloos geweld op. Er vinden uiteraard 

well allerlei gevallen van willekeurig geweld''1 plaats die iater onder de noemer zin

looss geweld zouden zijn geplaatst, maar die nu nog worden behandeld als afzon

derlijkee incidenten. 

Dee eerste keer dat zinloos geweld wordt gebruikt in de latere betekenis van wille

keurigg straatgeweld is in het geval van Marcel Kretzer in Hilversum in 1995. 

"Hilversumm eert slachtoffer bruut geweld. De 25-jarige kunstenaar Marcel 

Kretzerr werd vorige week op straat zwaar gewond aangetroffen. Hij was na 

eenn avondje stappen door onbekenden dusdanig in elkaar geslagen dat hij 

eenn dag later aan zijn verwondingen overleed. Zijn vrienden van het kunste

naarscollectieff Lupus Ludens organiseerden zaterdag een groots opgezette, 

drukbezochtee koffietafel. Als eerbetoon aan Marcel en om mensen bewust 

tee maken van zinloos geweld." (Het Parool, 16 oktober 1995). 101 

Ookk KRO's Brandpuntbesteedt ruim aandacht aan dit slachtoffer van straatgeweld. 

Bijj een rechtszaak in 1 996 tegen een groep mannen die in Amsterdamm voor het oog 

vann de camera van AT5 een inwoner uit Hulst hadden gemolesteerd gebruikt de 

officierr van Justitie ook de kwalificatie "buitenproportioneel, zinloos geweld (Het 

Parool,Parool, 17 juli 1996). Toch heeft de term op dat moment nog geen specifieke be

tekenis,, het gaat nog steeds om het veroordelen van incidenten, niet om het be

schrijvenn van een nieuw sociaal probleem. Dat gaat geleidelijk veranderen na de 

gewelddadigee dood van Joes Kloppenburg in de Amsterdamse Voetboogsteeg op 

177 augustus 1996. De lokale en later ook de landelijke media besteden ruim aan

dachtt aan deze gebeurtenis en aan de herdenkingsdienst enige dagen later, waar de 

moederr van het slachtoffer een toespraak houdt: 

"Enn zo opeens, mijn liefste, die vreselijke nacht verpletterde onze droom, 

diepp in mijn hart verwond, omdat zinloos geweld jouw hulpvaardigheid en 

mensenliefdee niet verstond." 

Ookk burgemeester Patijn zegt in zijn toespraak dat hij moet vaststellen "dat zinloos 

geweldd steeds vaker voorkomt." Opvallend is de meelevende, geschokte toon van 

dee berichtgeving in bijvoorbeeld Het Parool blijkens woorden als "moord", "dra

ma",, "slachtpartij" en "hartverscheurende taferelen." Er worden inmiddels bloe

menn gelegd bij de plek des onheils en er is al meteen sprake van het oprichten van 

eenn gedenkteken. 

Eenn jaar later wordt in de Voetboogsteeg een monument in neon onthuld met de 

tekstt 'HELP.' De rechtszaak tegen de dader levert eind 1996 veel vervolgpublici-

teitt op over dit soort geweld: 

"Geweldd jongeren op straat wordt grover. Onderzoek is er niet naar gedaan 

maarr 'zinloos' geweld van jongeren ziet de Amsterdamse strafrechter B. de 

Poorter,, die tot begin dit jaar kinderrechter was, ook relatief stijgen. 

'Passantenn worden bewusteloos getrapt, al valt er niets te stelen." (NRC 

Handelsblad,Handelsblad, 28 september 1996). 

Dee vader van Kloppenburg geeft regelmatig interviews en zal zich later gaan ma-
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nifesterenn als een woordvoerder van de beweging tegen zinloos geweld. Belangrijk 

bijj de zaak Kloppenburg is niet alleen het gebruik van de term zinloos geweld, 

maarr vooral ook de specifieke duiding van de gebeurtenis: Joes Kloppenburg kwam 

tussenbeidee toen onschuldige voorbijgangers werden mishandeld door een paar 

dronkenn mannen. Het was dus geen 'gewone vechtpartij or caféruzie met een of 

anderee aanleiding, hoe triviaal ook. Dat aspect van ingrijpen en vervolgens zelf 

slachtofferr worden, heeft een grote rol gespeeld bij de uitgebreide publiciteit over 

dezee zaak. Het zou immers iedereen kunnen overkomen die opkomt voor anderen 

diee lastig worden gevallen, het geweld is volstrekt willekeurig en daarmee angst

aanjagend.. De zaak Kloppenburg bood tal van identificatiemogelijkheden waar de 

mediaa op door konden gaan, ook maanden later nog. Algemeen Dagblad (8 febru

arii 1997): 

1022 "Zo veilig en toch zo kwetsbaar, zinloos geweld kan iedereen op elk mo

mentt overkomen." [...] "Geweld is van alle tijden en overal, maar het ge

makk waarmee mensen elkaar tegenwoordig naar het leven staan maakt dat 

eenn mensenleven nauwelijks nog telt. De opmars van het onbeheersbare ge

weld.'' [...] "Het verhaal" (Kloppenburg - 1'V) schokte de natie, hen ver

haall zó gruwelijk dat het verdient gekoesterd te worden, uit te groeien tor 

eenn klassieke geschiedenis over zinloos geweld. 

Alss enige tijd later Ajax-fan Picornie na een massale vechtpartij bij Beverwijk tus

senn Ajax en Fevenoord supporters dood achterblijft, duikt de term zinloos geweld 

ookk weer op in de krantenkolommen, ook al gaat het hier om totaal andere ge

welddadighedenn als in Amsterdam. "Justitie eist cel en tbs voor zinloos geweld." 

Schrijftt Algemeen Dagblad op 13 september 1997 bij het hoger beroep tegen de da

derr die Kloppenburg ombracht . Kn dat is precies op de dag waarop Memdert 

II joelker in Leeuwarden om het leven komt bij een vechtpartij die op het eerste ge

zichtt veel overeenkomsten vertoont met de zaak Kloppenburg. O p dat moment is 

err al duidelijk een basis gelegd voor het bewustwordingsproces waarin zinloos ge

weldd als ernstig criminaliteitsprobleem kan worden gedefinieerd. Zinloos geweld is 

dann nog geen algemeen aanvaard begrip, maar dat verandert snel door de nieuws-

golff in september 1997 na de gewelddadige dood van I joelker. Zinloos geweld 

groeitt uit tot een algemeen aanvaarde term voor een nieuw maatschappelijk pro

bleemm met I joelker als nationaal icoon. 

Hett is echter de vraag of het ook daadwerkelijk om een nieuw criminaliteitspro

bleemm gaat of dat alleen de perceptie en de beoordeling van dit soort geweldsinci

dentenn is veranderd. Hoe ziet de beeldvorming rond zinloos geweld er tussen 1997 

enn 2000 uit en hoe verhoudt zich die tot de feitelijke gegevens over geweld op 

straatt tussen onbekenden'" . 

Feitelijkee gegevens over geweld 
Zinlooss geweld maakt snel carrière m het publieke debat, maar al meteen wordt 
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duidelijkk dat er nauwelijks feitelijke gegevens zijn over aard en omvang van dit 

soortt geweld. Bovendien blijkt zinloos geweld hij nader inzien moeilijk te definië

ren,, dat blijkt al snel als de regering in 1998 advies inwint bij de Raad voor 

Maatschappelijkee Ontwikkeling. De K M O (1998) stelt dat het geweld in het pu

bliekee domein weliswaar verontrustend is, maar dat er over de relatieve omvang fei

telijkk niets bekend is. 

"Lcnn gedegen analyse van het probleem ontbreekt." [...] De term 'zinloos' 

geweldd is inhoudsloos. Betrouwbare cijfers over toename ontbreken. F.n 

nogg voordat er duidelijkheid is over de maatschappelijke context, roepen 

kamerledenn en bewindslieden om gelegenheidswetgeving zoals het opvoe

renn van anonieme getuigen en strengere straffen" {NRC Handelsblad, 3 de

cemberr 1998). 

Inn de jaren daarna vinden verschillende onderzoeken plaats naar zinloos geweld, al 103 

zall die term dan als wetenschappelijk onbruikbaar terzijde worden geschoven. In 

eenn van de eerste publicaties van het ministerie van Justitie (het W O D C rapport 

ZinloosZinloos geiveld, Momentopname, april 1999) wordt zinloos geweld wel nog als uit

gangspuntt gekozen en als volgt omschreven: 

"Inn het algemeen wordt onder zinloos geweld verstaan: een spontane vorm 

vann fysiek geweld (of dreiging) waarbij het opzettelijk verwonden of doden 

vann iemand centraal staat (expressief geweld). Het geweld kenmerkt zich 

doorr zijn incidentele aard, en ook door de willekeurige wijze waarop de da

derr het slachtoffer kiest. Onde t deze algemene definitie van zinloos geweld 

kunnenn verschillende vormen voorkomen: uitgaansgeweld, verkeersgeweld, 

geweldd tegen overheidsfunctionarissen en overige vormen (zoals geweld op 

straatt enzovoort)." 

Inn deze brede omschrijving gaat het bij zinloos geweld al om veel meer dan alleen 

geweldd als gevolg van het vervullen van de burgerplicht: het opkomen voor ande

ree slachtoffers (Kloppenburg) of het corrigeren van andermans gedrag (Tjoelker). 

Inn 1999 komt er wel specifiek onderzoek beschikbaar over zinloos geweld, maar de 

onderzoekerss blijken de term zinloos geweld meteen overboord te hebben gegooid, 

omdatt het beantwoorden van de vraag wanneer geweld zinloos is niet mogelijk is 

(Beke,, De Haan & Terlouw, 1999). Dit deelonderzoek. Geweld; gemeld en geteld, 

betreftt de eerste fase van een veel uitgebreider onderzoek in de politieregio's 

Rot terdam-Ri jnmondd en IJsselland. De onderzoekers concentreren zich dan ook 

opp geweld op straat, gedefinieerd als: 

"fysiekk geweld tegen personen gericht en uitgeoefend 'buiten' op de open

baree weg." Het beperkt zich tot geweld tussen onbekenden. "Het blijkt dat 

err in ongeveer eenderde van alle geweldsincidenten sprake is van dergelijk 

fysiekk geweld, waarbij de dader en het slachtoffer onbekenden van elkaar 

zijn.. Omgerekend naar een landelijk beeld zijn er ongeveer 20.000 tot 

25 .0000 van dit soort confrontaties per jaar." 
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Buitenproportioneell geweld nooit zonder aanleiding 
Dee meest opvallend conclusie is dat geweld zonder aanleiding nagenoeg niet voor 

komt.. "Volgens de onderzoekers liggen (kleine) irritaties or spontane conflicten ten 

grondslagg aan deze confrontaties." Aldus een persbericht van het Ministerie van 

Justitiee (8 december 1999) Bovendien doen de meeste incidenten zich voor in 

woonwijkenn (35 procent) en in het verkeer (24 procent) en een veel mindere ma

tee in de uitgaansgebieden (19 procent). Bij de meeste incidenten gaat het boven

dienn om jongeren, bijna tweederde is jonger dan 25 jaar. In tweederde van de 

gevallenn leidt het geweld tot licht fysiek letsel, maar in een op de vijf gevallen moes

tenn slachtoffers zich laten behandelen. Het meest voorkomende geval is een situ

atiee met één dader en één slachtoffer (die nog niet in aanraking zijn geweest met 

dee politie), waarbij sprake is van licht fysiek geweld, een paar klappen over en weer. 

1044 In zeven procent van de gevallen is volgens de onderzoekers sprake van dispropor

tioneell geweld, dat niet in verhouding staat ror de aanleiding en de krachtsverhou

dingenn russen dader en slachtoffer. Vooral bij geweld in uitgaanscentra was sprake 

vann veel buitenproportioneel geweld. Dat is misschien een reden waarom in de 

beeldvormingg zinloos geweld zich vooral voordoet in het uitgaansleven, terwijl de 

meestee incidenten zich voor blijken te doen in woonwijken en in het verkeer. 

Uitt het onderzoek blijkt dat vechtpartijen met dodelijke afloop zoals bij I joelker 

torr de uitzonderingen behoren. Hoewel er vaak over 'moord ' gesproken wordt in 

dee berichtgeving over zinloos geweld gaat het volgens de onderzoekers eerder om 

uitt de hand gelopen situaties. Willem de Haan noemt in Vrij  Nederland VAW 25 

septemberr 1999 de dood van Meindert Tjoelker: 

"eenn noodlottig ongeluk dat het gevolg is van riskant gedrag in het sociaal 

verkeer.. Mannen die met elkaar uitgaan en die veel drinken op een manier 

diee voor mannen gebruikelijk is. Ze krijgen ruzie en willen niet afgaan te

genoverr de anderen." [...] Ik blijf liever nuchter dan dat ik de daders de-

moniseer."" [...] We willen het niet begrijpen, want we willen het niet 

goedpraten.. Er gaat meestal een confrontatie vooraf aan de vechtpartij, de 

daderr kan de volgende keer slachtoffer zijn. Het zijn wisselende rollen. 

Mythevormingg rond slachtoffer 

Dezee benadering wordt ondersteund door de feiten rond de dood van Meindert 

Tjoelker.. Werd in de eerste berichten nog gesproken over 'een vechtpartij , na de 

oproepp voor de stille tocht ontstond in de media al snel de beeldvorming dat 

Tjoelkerr 'door vier mannen is doodgeschopt toen hij vandalen tot de orde riep. 

Voorall de lire uitgezonden toespraak van burgemeester Apotheker benadrukte dat 

beeld: : 

"Opp deze plaats werd Meindert 'Tjoelker als gevolg van nodeloos en rede

looss geweld door vier jonge mannen geslagen en geschopt. Doodgeschopt . 
::...]...] Hij sprak hen aan op hun gedrag, omdat /ij fietsen vernielden. Hij 

waagdee her om iets te zeggen en heeft dat met de dood moeten bekopen. 
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O pp dat moment waren de feiten rond de vechtpartij echter nog lang niet allemaal 

duidelijk.. Het zwart-wit beeld van de 'gewelddadige moord ' blijft nog lange tijd de 

berichtgevingg beheersen. 

Volgenss Leeuwarder Courant journalist Wiebe Pennewaard leek "het wel 

eenn complot om Meindert Tjoelket heilig te houden." Volgens De 

JournalistJournalist (26 februari 1999) bleef "de mythe dat Meinder t Tjoelker van

dalenn berispte en werd doodgeschopt hardnekkig in de media rondspoken, 

terwijll die in de rechtszaal allang (was) ontkracht." 

Hett duur t lang eer de nuances aan bod komen in de media. De Leeuwarder Cou-

rantrant belichtte ook de kant van de daders, maar dat verhaal werd niet door de ande

ree media overgenomen. 

Hetzelfdee gold voor een interview van Nova met de moeder en de vriendin van de 

verdachte.. Pas in de loop van 1998 komen er meer publicaties die de beeldvorming 105 

rondd de vechtpartij bijstellen. Wiebe Pennewaard van de Leeuwarder Courant'm De 

Journalist: Journalist: 

"Hett beeld van de onschuldige Tjoelker is pas laat en maar ten dele omge

bogenn naar 'een s tomme vechtpartij waarbij Tjoelker toevallig het slacht

offerr is geworden." ' 

Uitt de feiten die bij de rechtszaak ter tafel zijn gekomen, is gebleken dat een van 

dee verdachten door zijn vrienden werd uitgedaagd om over een geparkeerde fiets te 

springen,, maar met zijn voet bleef haken en ten val kwam. Toen hij door zijn 

vriendenn werd uitgelachen smeet hij de fiets op het wegdek. Tjoelker (in het gezel

schapp van zijn vriendin en vijf anderen) riep vanaf de overkant: "Moet dat nou, 

stelletjee klootzakken, doe niet zo asociaal." En in de woordenwisseling die volgt: 

"Moett je hier komen, sla ik je voor je bek, kom maar op, klojo, dikke hufter." De 

vriendinn van Tjoelker probeerde hem meerdere malen te kalmeren, maar hij ging 

doorr met roepen tegen de groep die zich daardoor uitgedaagd voelden. De vier sta

kenn het bruggetje over en Tjoelker krijgt een harde vuistslag in het gezicht. Hij ver

dedigtt zich en slaat de man die hem in het gezicht heeft geslagen. Vervolgens wordt 

err over en weer geslagen, Tjoelker komt ten val, krijgt nog een trap en blijft gewond 

opp de grond liggen. De vier gaan wat eten in een shoarmazaak, waar ze enige tijd la

terr worden gearresteerd. Zowel Tjoelker als drie van de vier daders hebben zwaar ge

dronkenn die avond. 

Demoniserenn daders 
Hett demoniseren van de daders in dit soort gevallen is een bekend verschijnsel. 

Ookk bij de 'golf van kustgeweld' in 1984 werden de daders van de fatale vechtpar

tijj in de media neergezet als moordenaars. De aanleiding vormde een vechtpartij in 

Egmondd aan Zee die enige gelijkenis vertoont met die in Leeuwarden dertien jaar 

later.. Slecht weer, veel jongeren in vakantiecentra, veel drank en veel verveling, in 

diee context raken twee vrienden, Keesman en Spies, betrokken bij een vechtpartij. 

Eenn jongen die kort daarvoor een plastic strip van een gevel heeft gesloopt bij een 
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vechtpartijtjee zwaait ermee dreigend naar tweetal. De twee vrienden gaan er nier 

opp in en lopen weg, maar de man met de plastic strip komt even later weer opda

genn en roept tegen Keesman: "Moet je in elkaar?" Hij antwoordt: "Je lijkt wel Sint

erklaass met die staf. Doe een beetje rustig aan, man. Doe niet zo mans. 

Volgenss criminoloog Herman Franke (franke 1996) die onderzoek deed naar de

zee geweldsgolf in de media, liepen de meningen tijdens her latere strafproces uit

eenn over wat er daarna gebeurde en wie de eerste klap uitdeelde. Vast staat wel dat 

toeschouwerss tussenbeide komen en dat Keesman wegvlucht in de richtingvan het 

strandd waarbij hij nog door vijf jongens word achtervolgd. Enige tijd later vinden 

zijj hem bewusteloos op het strand. In de loop van de nacht overlijdt hij in het zie

kenhuis.. Later zal blijken dat het slachtoffer een gebroken neus had, waardoor veel 

bloedd in zijn luchtwegen terecht was gekomen. Door het rennen is hij buiten adem 

1066 geraakt en uiteindelijk gestikt in zijn eigen bloed. Net als bij 1 joelker ontstaat ook 

hierr de beeldvorming dat: 

"Hett slachtoffer nietsvermoedend plotseling zou zijn doodgeslagen en - ge

trapt.. 1 loewel ook tijdens de rechtszitting vast kwam te staan dat het slacht

offerr tijdens zijn vlucht naar het strand alleen nog van één persoon 

stompenn tegen het lichaam had gekregen, wisten kranten al veel eerder te 

meldenn dat hij liggend langs de vloedlijn net zo lang was getrapt tot de 

doodd erop volgde" (Franke 1996). 

Inn latere berichtgeving is sprake van "de s t randmoord." Kenmerkend voor de 

beeldvormingg rond dit geweld is de volstrekt willekeur (het kan iedere achteloze 

badgastt in de zomer overkomen) en de nietsontziende gewelddadigheid van de da

ders.. Franke: 

"He tt geweld kon zich herhalen, het geweld was harder dan vroeger, de da

derss waren dronken beesten en de vriendelijke slachtoffers kwamen toeval

ligg voorbij" (Franke 1996). 

Krachtigee concepten als 'kustgeweld' of zinloos geweld kunnen de feiten rond de 

geweldsdelictenn sterk gaan overwoekeren. Van Ciinneken verwijst voor een verkla

ringg naar het psychologische proces van serial distortion dat zich ook bij geruch

tenvormingg voordoet: 

"Doorr middel van leveling, sharpening and assimilation (vrij vertaald: van 

gladstrijken,, aanscherpen en inpassen)" ontstaat er een "typerend, stereoty

perendd of zelfs archetvpisch verhaal - een ocrverhaal dat resoneert met on

zee diepste angsten en verlangens" (Van Ciinneken, 1999: 90). 

Inn de berichtgeving bestaat dan ook de neiging om allerlei incidenten van geweld 

aann te passen aan het algemene concept, waardoor de echtheid van het brede ver

schijnsell weer wordt bevestigd. 

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

waaroverr in de Verenigde Staten midden jaren negentig grote verontrusting ont-
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stond.. Ook random violence \s een verzamelbegrip waar allerlei vormen van peweld 

onderr vallen die op her eerste gezichr geen enkele logica bezitten, maar iedereen 

slachtofferr van zou kunnen worden. 

"Concernn about random, senseless violence has become a central theme in 

contemporaryy culture. In addition to gang initiation rices, we worry about se

riall murders, carjackings, freeway shootings, sexual predators, wilding, hate 

crimes,, kids with guns, stalking in schools, and other unpredictable threats" 

(Best,, 1999: 2). 

Dee intensieve mediaberichtgeving rond opvallende, gewelddadige incidenten zorgt 

volgenss Rest voor een angstaanjagende beeldvorming. 

"" 1 he message seems to be that ' random violence' is everywhere and you are 

noo longer safe - not in your suburban home, commuter or train, or automo

bilee - and the police and the courts cannot or will not help you. . . . I t is ran- 107 

domm violent crime, like a shooting in a fast food restaurant" (Best, 1999: 3). 

Alss er nieuwe incidenten plaatsvinden die op de een of" andere manier passen bin

nenn deze beeldvorming wordt er al snel gesproken van een spiraling epidemie. Een 

definitiee van random violence komt volgens Best in de berichtgeving niet voor, 

doorgaanss illustreren de media het begrip met enkele aangrijpende voorbeelden. 

Belangrijkerr zijn de impliciete betekenissen van het begrip random violence, name

lijkk de volstrekte willekeur en zinloosheid van het geweld. Bij nader inzien blijkt 

volgenss Best dat het bedoelde geweld helemaal niet willekeurig of doelloos is en 

evenminn is er sprake van een onbeheersbare toename. Uit allerlei criminaliteitsge

gevenss blijkt dat sommige groepen een veel grotere kans hebben om betrokken te 

rakenn bij geweld dan anderen. De grootste risico groepen (daders en slachtoffers) 

vormenn jonge mannen en nonwhites. Wat betreft de zinloosheid wordt de beeld

vormingg sterk bepaald door opvallend gruwelijke incidenten die uitgroeien tot ty

pischee voorbeelden van random violence. O f geweld zinloos is, hangt af van het 

perspectieff van de waarnemer: de daders hebben wel degelijk motieven voor hun 

daden,, variërend van dominantie tot wraak, ook al worden deze motieven niet ge

accepteerdd door de samenleving en als irrationeel beschouwd. Natuurlijk er zijn 

ookk voorbeelden van mensen die dodelijk getroffen worden door toevallig rond

vliegendee kogels. Dir soort incidenten zijn dus inderdaad 'zinloos', maar volgens 

Bestt groeien dit soort uitzonderingen te makkelijk uit tot de typische voorbeelden 

vann het algemeen oprukkend zinloos geweld. Al die andere schiet- en moordpar

tijenn zijn zeker met pointless, maar krijgen veel minder aandacht van de media. 

Dee hypothese dat het geweld toeneemt is volgens Best zeer aanvechtbaar. Dat soort 

uitsprakenn wordt over het algemeen sterk bepaald door de definities en vooral ook 

doorr het tijdvak dat wordt gekozen voor een vergelijking. Daarnaast worden de sta

tistiekenn sterk beïnvloed door onder- of overrapportage door de verantwoordelijke 

instantiess en door een al niet geïntensiveerd opsporingsbeleid. Dit soort nuance

ringenn spelen over het algemeen geen rol in de berichtgeving over random violen-

ce,ce, integendeel er gaat een grote aantrekkingskracht uit van de typische 
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voorbeeldenn en het idee dat iedereen slachtoffer zou kunnen zijn. Volgens Best 

biedtt het begrip random violence ook een ideale invalshoek voor allerlei belangen

groepenn om hun standpunten uit te dragen. Het begrip mobiliseert maatschappe

lijkee bezorgdheid, maar overstijgt allerlei politieke tegenstellingen en gaat voorbij 

aann "issues of race and class" (Best, 1999: 22). O p die manier kunnen progressie

vee belangengroepen het probleem omzeilen dat zwarte Amerikanen vaker betrok

kenn zijn bij geweld dan blanke Amerikanen. O p een vergelijkbare manier hebben 

conservatievenn er belang bij om het probleem van armoede en criminaliteit te om

zeilen. . 

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

1088 len behalve de verschillen vooral veel overeenkomsten op. Een belangrijk verschil 

iss dat het in de VS om zeer ui teenlopende vormen van (dodelijk) geweld gaat, ter

wijll in Nederland zinloos geweld vooral betrekking heeft op geweld in het uit

gaansleven.. Overeenkomstig zijn aspecten in de beeldvorming als de volstrekte 

willekeurr (het kan iedereen zomaar overkomen), het ontbreken van een noemens

waardigee aanleiding (het is geen instrumenteel geweld), de veronderstelde toename 

vann geweld en het uitvergroten van incidenten die een symboolfunctie krijgen. 

Dezee impliciete boodschappen achter beide concepten worden echter niet beves

tigdd door de feiten: het is de vraag of het geweld in het algemeen dan wel dit spe

cifiekee geweld toeneemt; geweld zonder aanleiding komt vrijwel nooit voor; de 

risico'ss zijn niet gelijkmatig verdeeld over de bevolking; vechtpartijen met dodelij

kee afloop zijn uiterst zeldzaam; en nog uitzonderlijker zijn gevallen waarin zomaar 

iemandd op straat wordt doodgeslagen. 

Voorr het tweede onderzoek naar geweld op straat, Geweld verteld (Beke, De Haan 

&& Terlouw, 2001) werden zestig gevallen van bovengemiddeld disproportioneel 

geweldd nader onderzocht met behulp van politiedossiers en door middel van in

terviewss met daders, slachtoffers en omstanders. O p basis daarvan onderscheiden 

dee onderzoekers zes geweldscenario's: de terechtwijzing (vooral in het verkeer), het 

rott de orde roepen (vooral in de uitgaanscontext), eigenrichting (vooral in woon

wijken),, vechterij, (rotzooi trappen, uitsluitend in de uitgaanscontext), klopjacht 

(voorall in de buurtcontext) , waanzin (gestoorde daders, vooral in de woonwijken). 

"Dee analyse van motieven van geweldplegers laat zien dat niet iedereen 

zomaarr slachtoffer zal worden van zinloos geweld. Geweld op straat is door

gaanss de uitkomst van interactieprocessen waarin twee partijen een aandeel 

hebben.. Niet alleen daders, maar ook slachtoffers handelen daarbij vaak im

pulsieff en ondoordacht" (Beke, De Haan & Terlouw, 2001 : 1 1). 

Inn tweederde van de onderzochte gevallen was sprake van tweezijdig geweld, ter

wijll in de meeste gevallen dader en slachtoffer inwisselbaar waren. Het belangrijk

stee motief is volgens de onderzoekers dat de daders zich niet voldoende serieus 

genomenn en beledigd voelen omdat zij niet het respect krijgen dat zij menen te ver-
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dienen.. Ongeveer eenderde van de onderzochte gevallen 'Verdient het predikaat 

zinlooss geweid. Voornamelijk bij incidenten die verlopen volgens het scenario van 

dee klopjacht waarbij daders groepsgewijs op grond van een moedwillig gezochte 

aanleidingg een willekeurig slachtoffer in het nauw drijven en incidenten die verlo

penn volgens het scenario van de waanzin waarbij daders door onnavolgbare wanen 

wordenn gedreven tot geweld tegen volslagen onbekenden, is vol te houden dat - al

thanss vanuit het perspectief van het slachtoffer - sprake is van zinloos geweld. Uit 

dee analyse van de motieven van geweldplegers blijkt echter dat zelfs in dergelijke 

extremee gevailen feitelijk geen sprake is van zinloos geweld omdat daarvoor in de 

optiekk van de daders, motieven zijn aan te wijzen. 

"Geweldd als zinloos bestempelen geeft uitdrukking aan afschuw en bewust 

onbegripp voor wat er in Amsterdam, Leeuwarden en andere plaatsen is ge

beurd"" (Beke, De Haan & Terlouw, 2001: 16). 109 

Dee term zinloos geweld is dus vooral een morele categorie, niet een concept waar

meee een specifiek soort geweld kan worden omschreven. Bovendien signaleren de 

onderzoekerss dat het begrip zinloos geweld aan een sterke inflatie onderhevig is. 

Uitzonderlijkee gevallen 
Inn de beeldvorming rond zinloos geweld ligt dus sterk de nadruk op het veel voor

komenn en toenemen van ernstig, (soms dodelijk) willekeurig geweld dat zomaar ie

mandd op straat kan overkomen. Daar tegenover staan de resultaten van 

criminologischh onderzoek waaruit blijkt dat de meeste geweldsincidenten hele an

deree kenmerken vertonen. Ongeveer 2,5 procent van alle geweldsincidenten tussen 

onbekendenn in de publieke ruimte zou men kunnen rekenen tot willekeurig ge

weldd jegens onschuldige slachtoffers. Een deel daarvan komt weer voor rekening 

vann psychische gestoorde daders. Achteraf gezien behoort het geval Kloppenburg 

('opkomenn voor anderen') tot de uitzonderingen, hetzelfde geldt voor de schiet

partijj in Gorinchem. Tjoelker' behoort eerder tot het tweezijdige geweldsscenario 

'tott de orde roepen', terwijl de 'Van Cotthem' alle kenmerken heeft van een 'klop

jacht',, waarbij jongeren slachtoffers provoceren en in het nauw drijven. Volgens de 

doorr Beke, De Haan en Terlouw gehanteerde definities zou alleen dat laatste geval 

eenn typisch voorbeeld van zinloos geweld zijn. 

Dee beeldvorming in de media wordt sterk bepaald door schokkende incidenten die 

zijj sterk uitvergroten en als representatief beschouwen voor een veel groter aantal 

geweldsincidenten,, dat vervolgens onder de noemer van zinloos geweld het nieuws 

zall haalt. Volgens criminoloog Boutellier heeft de term zinloos geweld in 

Nederland: : 

"voorall een demonstratieve betekenis: men kan en wil zich niet inleven in 

dee motieven van de dader. Deze nieuwe gewelddadigheden maken emoties 

loss van verbijstering en woede, die maar al te graag worden geëxploiteerd 

doorr de media" (Boutellier 2000b). 

Hett is dan de vraag waarom sommige geweldsincidenten wel leiden tot massale 
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mediaa aandacht en brede maatschappelijke verontwaardiging, terwijl het rond an

deree gevallen stil blijft. 

3.3.33 Het selectieve escalatieproces 
Dee golfbewegingen in het nieuws met dalende of stijgende nieuwsdrempels zorgen 

ervoorr dat sommige gebeurtenissen wel worden opgetild en deel uit gaan maken 

vann een intensief, maar kortstondig escalatieproces, terwijl andere, even ernstige of 

minstenss even 'zinloze' gevallen in de anonimitei t van de éénkolommers blijven 

steken. . 

Zoo groeien de bijeenkomsten voor Meindert Tjoelker (Leeuwarden 1997), 

Mariannee Roza en Froukje Schuitmaker (Gorinchem 1999), en Daniel van 

Got themm (Vlaardingen 2000) uit tot nationale manifestaties tegen zinloos geweld. 

1100 Maar rond andere stille tochten, zoals bijvoorbeeld voor Nasit Waseen Rana 

(Amsterdamm 1998) en Mehmet Yilmaz (Den Haag 1999) blijft het wel heel erg stil, 

inn de media wel te verstaan. 

-- "Fietser steekt man dood bij verkeersruzie" {de Volkskrant, 15 december 1998). 

-- "Dode als gevolg van steekpartij" {Haagsche Courant, 2 januari 1999). 

-- "Bezoekster muziekcafé gedood" {Trouw, 11 januari 1999). 

Dee drie gevallen uit de bovenstaande krantenkoppen vertonen een opmerkelijke 

overeenkomst:: telkens hebben nabestaanden een stille herdenkingstocht georgani

seerdd met bloemen, fakkels en portretten. En werd er gedemonstreerd tegen dit 

soortt zinloos geweld. Maar er is ook een groot verschil: terwijl 'Gorinchem' natio

nalee betekenis kreeg, kwamen de steekpartijen in Amsterdam en Den Haag niet 

verderr dan de éénkolommers. Het is de vraag waarom Nasit Waseen Rana en 

Mehmett Yilmaz naamloze slachtoffers zijn gebleven. 

Verkeersruzie e 
O pp zondagavond 13 december 1998 vindt in Amsterdam een steekpartij plaats 

waarbijj de 25-jarige Nasit Waseen Rana om het leven komt. De doorgang in de 

smallee Damstraat wordt geblokkeerd door een fietser. Rana stapt uit zijn auto, gaat 

eenn woordenwisseling aan en bij het handgemeen dat daarop volgt steekt de fietser 

hemm met een dertien centimeter lang mes neer. De twee politieagenten die met hun 

surveillancewagenn achter de auto van Rana stilstaan, stappen uit om in te grijpen 

maarr dan zakt Rana al dodelijk getroffen in elkaar. De dader blijkt onder invloed 

vann alcohol en drugs. Korte tijd later, op Z1 december, organiseren nabestaanden en 

eenn herdenkingstocht om te protesteren tegen dit zoveelste geval van zinloos geweld. 

Mett fakkels en foto's loopt de groep van ongeveer driehonderd mensen door het 

centrumm van Amsterdam. Nog weken later hangen lo tos en bloemen aan een geïm

proviseerdd hek op de plaats van de fatale steekpartij. Het incident en de stille tocht 

halenn nauwelijks de landelijke media. De steekpartij zelf leidt tot korte berichten 

mett het woord 'verkeersruzie in de kop. Bijvoorbeeld: "Man doodgestoken bij ver-
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keersruzie"" {Algemeen Dagblad 15 december 1998): Fn: "Fietser steekt bij ver

keersruziee autoniubilisc dood" [Tronic, }*>  december 1998). 

Dee stille tocht kan rekenen op een foto met een klein bericht (variërend van V tot 

966 woorden). Veel achtergrondinformatie over Rana staat er niet in die stukken, 

alleenn De Telegraaf van 28 december 1998 voegt in "Stille tocht tegen geweld" en

kelee persoonlijke gegevens toe. 

Zondagavondd 13 december werd Waseen, die net getrouwd was en een ei

genn zaak had gestart, doodgestoken door een 35-jarige drugsverslaafde die 

mett zijn fiets voor de auto van het slachtoffer stond. De ontzetting over 

Waseenss zinloze dood werd gisteravond uitgedrukt in de stille tocht. 

II ientallen bloemstukken werden neergelegd op de plek van het misdrijf." 

O pp de televisie zijn er korte reportages te zien bij de lokale omroep AT5 en de lan

delijkee zender SBS 6. 111 

Rustigg oudjaar 

Inn de vroege ochtend van 1 januari 1999 vindt et in de Schilderswijk in Den Haag 

inn een portiek een steekpartij plaats waarbij de 24-jarige Turks-Koerdische man, 

Mehmett Yilmaz om het leven komt en twee andere slachtoffers gewond raken. 

Rondd één uur 's nachts wordt er in de Joris van der Haagenstraat een Vreugdevuur' 

gesticht.. Nadat een autochtone buurtbewoner een Turkse jongen van 16 een klap 

heeftt gegeven en hem in het vuur probeert te duwen, vindt er een opstootje plaats 

tussenn autochtone en allochtone jongeren. Deze buurtbewonet , die later Mehmet 

enn zijn vriend zal neersteken, schiet ook nog in het wilde weg met zijn pistool, maar 

niemandd wordt geraakt. Hij is, zo blijkt later, zwaar onder invloed van drugs en al

cohol.. De inmiddels gearriveerde politie arresteert uiteindelijk een Turkse man, die 

hett wil opnemen voor het slachtoffer. Deze is inmiddels behandeld door ambu

lancepersoneel.. Na de vechtparrij blijft sfeer gespannen, maar de politie trekt zich 

terug. . 

Frr heeft net weer een schermutseling plaatsgevonden tussen de groepen als Meh

mett Yilmaz en zijn vriend Salih Koca de straat inlopen. Ze zijn op weg naar een 

koffiehuiss als ze zonder aanleiding worden lastig gevallen door het groepje Neder

landsee jongeren. Koca krijgt een klap en maakt zich samen met Yilmaz uit de voe

ten.. Ze rennen terug naar de Joris van der Haagenstraat, maar worden achtervolgd 

enn tijdens de daaropvolgende vechtpartij in het portiek, waarbij ook nog een broer 

vann Koca betrokken raakt, trekt een van de Nederlandse jongeren een mes en 

steektt eerst de broer neer, vervolgens Koca en tenslotte Yilmaz, die de twee steken 

inn zijn hart niet overleeft. De gealarmeerde politie arresteert de dader, die eerder 

ookk de schoten heeft gelost. Dader en slachtoffer zijn geen bekenden voor elkaar. 

'ss Avonds, op 1 januari komen Turkse buurtbewoners bij elkaar en besluiten een 

demonstratievee herdenkingstocht te organiseren. O p vier januari lopen enkele-

honderdenn nabestaanden en buurtbewoners mee in een herdenkingstocht, waar

voorr de autoriteiten aanvankelijk geen toestemming voor willen geven uit angst 
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voorr ongeregeldheden. Uiteindelijk mag de tocht doorgaan, maar niet door het 

centrumm van Den Haag. Een woordvoerder van de RSA (Regionale Steunfunctie 

Allochtonen)) spreekt voor de camera's van de lokale televisiezender van een "laffe 

racistischee moord.' 

"Oudejaarsnachtt rustig verlopen." Meldt De Telegraaf op 2 januari 1999. Dat is de 

algemenee stemming in de media over oudejaarsavond 1998, ook het NOS Journaal 

opentt op 1 januari met de mededeling dat de oudejaarsavond dit keer zonder noe

menswaardigee incidenten is verlopen. In veel kranten maakt de steekpartij deel uit 

kortee opsommingen van oudejaarsincidenten. 

"Inn de vier grote steden hebben zich geen ernstige ongeregeldheden voor

gedaan."" Aldus NRC Handelsblad ("Jaarwisseling blijft opnieuw rustig") op 

22 januari. "Wel kwam een 24-jarige inwoner van Den Haag om het leven 

naa een steekpartij. [...] De politie vermoedt ruzie als oorzaak." 

Dee informatie over de steekpartij is summier, verwijzingen naar de etnische af

komstt van de slachtoffers ontbreken, ook De Telegraaf {2 januari 1999) stelt zich 

neutraall op door te schrijven over de 24-jarige Hagenaar, die: 

"gisterochtendd werd gevonden in een portiek aan de Joris van der Haa

genstraat.. Hij bleek door messteken in zijn borst om het leven gebracht. De 

politiee Haaglanden trof in dezelfde straat nog drie gewonde mannen aan. 

Inn totaal werden vijf verdachten, drie mannen en twee vrouwen aangehou

denn omdat ze mogelijk betrokken waren bij de fatale steekpartij." 

Naa de herdenkingstocht brengen de verschillende dagbladen korte stukken of soms 

alleenn een foto met onderschrift, zoals NRC Handelsblad (5 januari 1999) doet. 

Opvallendd in al die stukken over de tocht is de nadrukkelijk ontkenning door de 

politiee dat er sprake zou van een racistische achtergrond zoals de nabestaanden en 

eenn woordvoerder van de Regionale Steunfunctie Allochtonen (RSA) zeggen. 

"Beschuldigingenn van Turkse nabestaanden dat het zou gaan om een racis

tischee aanslag zijn echter volgens de politie 'voorbarig en nog niet bewe

zen.'"" schrijft de Haagsche Courant, die overigens wel al spreekt van 

"moord." " 

Dezelfdee ontkenning is ook in sommige andere dagbladen terug te vinden. 

Gorinchemm nieuwsgolf 
Inn de vroege zondagochtend van 10 januari om half twee komt Marianne Roza, 18 

jaar,, om het leven door schoten op de deur van muziekcafé Bacchus. Twee andere 

meisjes,, Froukje Schuitmaker, zeventien jaar en Inge van Boxtel, 18 jaar, raken 

zwaargewond.. De meisjes staan achter de deur bij de garderobe, op het punt om 

hett café te verlaten; ze worden bij toeval geraakt. De daders zijn eerder die avond 

naa een ruzie door de portier het café uitgezet. Korte tijd later komen ze terug en 

schiett een van hen zijn wapen leeg op de deur. Nog dezelfde dag arresteert de poli

tiee drie mannen op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. De volgende 

dag.. op maandag 1 1 januari, overlijdt ook Froukje Schuitmaker aan haar verwon-
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dingen.. Een kleine week later, op zaterdagavond 16 januari, vindt er een herden

kingstochtt plaats die meer dan twintigduizend deelnemers zal trekken en die ver

slagenn zal worden door tientallen journalisten en cameraploegen. Op dat moment 

hebbenn de media al de hele week uitgebreid aandacht besteed aan de schietpartij. 

Dee tientallen, zoniet honderden artikelen, reportages, interviews en verontwaardig

dee commentaren geven aan dat 'Gorinchem' een open zenuw heeft geraakt: alweer 

eenn ernstig geval van zinloos geweld. De eerste berichten op maandag over de 

schietpartijj zijn 'regulier', men doet zakelijk verslag van de gebeurtenissen en de 

achtergronden.. Maar dan gaat het snel en zwelt de berichtgeving aan tot een gigan

tischee nieuwsgolf, culminerend in de {live) verslaggeving die van de herdenkings

tochtt een nationale gebeurtenis maakt, die Tjoelker' ruim zal overtreffen. Het is 

niett eenvoudig om precies te traceren waar de omslag plaatsvindt, die bij Rana en 

Yilmazz duidelijk niet tot stand is gekomen. Zorgen de geschokte reacties in Gorin- 113 

chemm voor die impuls? Zijn de kenmerken van de schietpartij zelf doorslaggevend 

off gaat het toch vooral om de context waarin de gebeurtenis wordt geplaatst? De 

meestt voor de hand liggende verklaring voor de grote aandacht voor 'Gorinchem', 

iss de ernst van de gebeurtenis: twee doden en één zwaargewonde. Bovendien zijn 

hett volstrekt onschuldige slachtoffers, drie meisjes, die bij toeval worden geraakt. 

Bijj de twee andere gevallen was er sprake van een vechtpartij tussen (mannelijke) 

daderss en slachtoffers die leidde tot de fatale verwondingen. 'Den Haag' en 'Am

sterdam',, zo zou men kunnen stellen, zijn dus minder ernstig dan 'Gorinchem.' 

Maarr toch is die verklaring onbevredigend, ook bij 'Tjoelker' ging het om één do

delijkk slachtoffer van een uit de hand gelopen vechtpartij. 

Dee aard en ernst van de gebeurtenis spelen dus wel een rol, maar er zijn meer fac

torenn nodig voor het op gang brengen van die speciale wisselwerking tussen de me-

dia-aandachtt en maatschappelijke verontwaardiging. Een belangrijke stap in dat 

process is het plaatsen van de gebeurtenis in een zodanige context dat deze extra 

nieuwswaardee krijgt. Bij 'Tjoelker' is er de emotionele oproep van politiecommis

sariss Bangma om op vrijdagavond om elf uur een minuut stilte in acht te nemen 

uitt protest tegen het oprukkende zinloze geweld. 

Inkadering g 
Ookk de schietpartij in Gorinchem wordt vanaf het begin gedefinieerd als een ex

treemm geval van zinloos geweld en daarmee als een bevestiging van een waargeno

menn trend, namelijk het toenemend straatgeweld. Die inkadering levert voor de 

mediaa een nieuwsthema op, dat vervolgens als leidraad gaat fungeren voor de ver

slaggeving.. De nieuwswaardigheid van allerlei aan de schietpartij gerelateerde in

formatiee neemt daardoor sterk toe. Als de gebeurtenis dan ook nog als 'schokkend 

wordtt gedefinieerd, gaan journalisten er vanuit dat er een grote informatiebehoef

tee bij het publiek bestaat (zie: Kepplinger & Habermeier, 1995). Zo ontstaat een 

grotee druk op redacties om uitgebreid met vervolgnieuws te komen over de ge

beurtenis,, de gevolgen en de achtergronden. 
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Dee concurrentie tussen de media dwingt de verslaggevers om te zoeken naar ande

ree invalshoeken of nog niet eerder geciteerde bronnen en zo groeit de nieuws-

stroom.. Als zich dan ook nog allerlei nieuwe ontwikkelingen voordoen die breed 

wordenn uitgemeten en daar ook weer reacties op komen, dan treedt het publicitai

ree vliegwiel van de mediahype in werking. De media worden de belangrijkste aan

jagerss in de berichtgeving en voeden zo de brede maatschappelijke verontrusting. 

O pp de zondag na de schietpartij komen de docenten al bij elkaar om te overleggen 

overr de opvang van de klasgenoten van de meisjes, terwijl ongeveer tweehonderd 

mensenn s avonds de Verwerkingsbijeenkomst' bezoeken, belegd door de politie in 

samenwerkingg met Bureau Slachtofferhulp. Blijkens de berichtgeving een dag la

ter,, duikt op die zondag al de term zinloos geweld op. Het ANP meldt op maan

dagg dat er in Gorinchem stemmen opgaan om op zaterdag een stille tocht te 

1144 houden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de schietpartij bij muziekcafé 

Bacchuss afgelopen weekeinde. "Het idee van een stille tocht is afkomstig van de ei

genaarr en personeel van het café en van het pastoraat. Ken woordvoerder van de 

Stichtingg I egen Zinloos Geweld ondersteunt het initiatief volgens dat AN P-bericht 

waarinn ook de naam Tjoelker valt. Ook burgemeester IJssels van Gorinchem han

teertt de term zinloos geweld, terwijl de politie spreekt van 'willekeurige' slachtoffers. 

"Zinlooss geweld is aan de orde van de dag, maar nu komt het ineens heel 

dichtbij",, aldus een inwoonster van Gorinchem in Trouw (11 januari 

1999).. De Telegraaf ("Gorinchem ontzet door d isco-moord ' , 11 januari 

11 999) schrijft over "een nieuwe uitbarsting van zinloos geweld,'- [...] dat het 

zoveelstee geval is binnen korte rijd van zinloos geweld in de Nederlandse 

uitgaanswereldd waarbij willekeurige dodelijke slachtoffers zijn gevallen." 

[...]] "De bevolking van Gorinchem en wijde omgeving reageerde geschokt. 

Nett als bij eerdere gevallen van zinloos geweld met dodelijke slachtoffers 

legdenn mensen gisteren bloemen op de plaats van het misdrijf en werden 

waxinelichtjess aangestoken.' 

Nuu de context van zinloos geweld gevestigd is, stijgt de nieuwswaarde van de daar

opvolgendee gebeurtenissen snel voor de media. Zeker als vervolgens op maandag

avondd ook froukje Schuitmaker overlijdt aan haar verwondingen. In de 

berichtgevingg op dinsdag duikt overal de link op met zinloos geweld, zoals in de 

VolkskrantVolkskrant in een grote sfeerreportage op de voorpagina. 

"Wee zagen het eerst in Leeuwarden, in Amsterdam, 'f'iel. Kindhoven, en nu 

inn Gor inchem. De term zinloos geweld valt, de vergelijking met Meindert 

II joelker wordt ge t rokken ' {de Volkskrant, 12 januari). 

"Ditt is gemener dan zinloos geweld, ' aldus burgemeester Piet l|ssels van 

Gorinchemm in NRC. Handelsblad'van 12 januari 1999. 

Naa de uitgebreide sfeerreportages op de voorpagina 's komt de kwestie in een 

stroomversnelling:: de daders blijken niet alleen van Turkse afkomst te zijn, de 

hoofdverdachtee is ook nog eigenaar van een koffieshop in Gor inchem. Reden voor 

dee burgemeester om een link te leggen tussen de schietpartij en het gedoogbeleid: 
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dee verkooppunten van softdrugs zijn volgens hem 'bronnen van agressie en crimi

naliteit"" {de l'olkskranr, 13 januari 1999). Ook ai zijn er geen aanwijzingen voor 

drankmisbruik,, minister-president Kok pleit meteen voor maatregelen tegen bui

tensporigg alcoholgebruik als middel om agressie re voorkomen. Al in de eerste be

richten,, bijvoorbeeld in NRC Handehbhid op maandag en in De Telegraaf op 

dinsdag,, is vermeld dat de daders van Turkse afkomst zijn. de Volkskrant ("Hoe leg 

jee het onbegrijpelijke uit?") doet dat op een indirecte manier en schrijft: 'volgens 

ooggetuigenn zijn het 'dezelfde Turkse klootzakken' die eerder op de avond wegens 

ruziee uit het café zijn gezet" f 12 januari 1999). 

Dee vermelding van de allochtone achtergrond van de daders is ook aanleiding tot 

veell vervolgnieuws, vooral omdat woordvoerders van allochtone organisaties deze 

' taboedoorbreking'' goedkeuren. De gebeurtenis biedt daarmee veel aanknopings

puntenn voor nóg meer nieuws over deze zaak en als dat actie-reactie patroon een- 1 1 5 

maall op gang komt, zullen nog meer media zich met dit onderwerp en alle 

mogelijkee vertakkingen bezig gaan houden. 

Bijj de nieuwskeuze en het vaststellen van prioriteiten voor de verslaggeving oriën

terenn de redacties zich sterk op elkaar. Iets is belangrijk nieuws omdat de concur

rentiee het ook belangrijk genoeg vindt om er veel werk van te maken. En zo groeit 

opp iedere redactie de druk om ook uitvoerig aandacht te besteden aan zinloos ge

weld,, bij voorkeur vanuit een andere invalshoek of met andere bronnen. AJs op 

woensdagg ook nog bekend wordt dat de herdenkingstocht definitief doorgaat op 

zaterdag,, lijkt het hek van de dam. De media beschikken nu net als bij 'Tjoelker' 

overr een referentiepunt waar men in de berichtgeving naar toe kan gaan werken. 

Inn de dagen voorafgaand aan de stille tocht putten de media zich uit in reportages, 

discussiess en interviews over 'Gor inchem' en het zinloos geweld in Nederland. 

Alless komt aan bod, het leed van de ouders, de reacties van vrienden en vriendin

nen,, de begeleidende rol van de dominee, de verontschuldigingen vanuit de Turkse 

gemeenschap.. De media spelen in deze fase duidelijk een escalerende rol, ze lokken 

reactiess uit, mobiliseren de publieke opinie en dragen zo bij aan de massale op

komstt op zaterdagavond. 

"Iss er wel zinvol geweld?" 
Dee herdenkingstocht met ongeveer Twintigduizend deelnemers met fakkels en wit

tee rozen ("Is er wel zinvol geweld" staat op de T-shirts) kan rekenen op zeer uit

voerigee berichtgeving in alle regionale en landelijke media. De televisiezenders 

Nederlandd 2 en RTL5 doen live verslag van de tocht. De meeste dagbladen bren

genn uitgebreide sfeerverhalen met grote foto's. De Telegraaf (18 januari 1999) 

schrijft: : 

"Indrukwekkendd protest tegen geweld." "Een massa van 30.000 mannen, 

vrouwenn en kinderen liet tijdens de stille mars in Gorinchem op indruk

wekkendee wijze, simpelweg door hun aanwezigheid zien schoon genoeg te 

hebbenn van de weerzinwekkende moordpar t i jen . ' 
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Datt er sprake is van een grote nieuwsgolf in de dagbladen blijkt uit het feit dat er 

vanaff 14 januari tot en met 30 januari over 'Gor inchenf maar liefst 162 artikelen 

(mett bij elkaar ongeveer 89.000 woorden) verschijnen in Trouw, de Volkskrant, 

NRCNRC Handelsblad, De Telegraaf en Algemeen Dagblad. Ter vergelijking: de andere 

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

Context t 
Datt 'GorinchenV op deze manier is uitgegroeid tot een nationale nieuwsgebeurte

niss kan maar voor een deel worden verklaard vanuit de aard van de gebeurtenis 

zelf.. Doorslaggevend is dat de gebeurtenis vanaf het begin zowel door allerlei 

nieuwsbronnenn als door de media in de context is geplaatst van zinloos geweld. Bij 

dee Amsterdamse en de Haagse affaire is dat niet (of in ieder geval niet meteen) ge-

1166 beurd. Over het algemeen baseert de journalistiek zich in de allereerste fase van de 

berichtgevingg op officiële bronnen zoals de politiewoordvoerder en dat verschaft 

dezee bron een grote invloed op de labeling van de gebeurtenis. Als de politie 

spreektt van verkeersruzie, zoals in het geval van Rana, of ontkent dat er sprake is 

vann racistische motieven, zoals bij Yilmaz, dan is dat perspectief doorgaans bepa

lendd voor de manier waarop de media met het onderwerp aan de slag zullen gaan. 

Diee invalshoek bepaalt voor verslaggevers de nieuwswaardigheid van de steekpartij 

enn de daaropvolgende gebeurtenissen. Daarom haalt de verwerkingsbijeenkomst in 

Gorinchemm wel het nieuws, maar de drukbezochte bijeenkomst van de Turkse ge

meenschapp in de Schilderswijk op 1 januari niet. Daarom verschijnen er geen ach

tergrondverhalenn of interviews met betrokkenen of nabestaanden waardoor de 

gebeurteniss in een context kan worden geplaatst. Rana en Mehmet blijven daar

doorr anonieme slachtoffers, ze krijgen in de berichtgeving geen gezicht, waardoor 

hett publiek zich niet kan identificeren met het leed van de nabestaanden. Pas als 

dee stille tochten in Amsterdam en Den Haag plaatsvinden, is er weer een aanlei

dingg om erover te berichten, maar echt groot nieuws kan het dan al niet meer wor

den.. Dat er bij die herdenkingstochten expliciet wordt gedemonstreerd tegen 

zinlooss of racistisch geweld, maakt bij de media weinig meer los. Bovendien zijn 

err al meer van dat soort herdenkingstochten geweest"' en gaat het niet om duizen

den,, maar om honderden mensen. Opvallend is dat zich bij de Amsterdamse en 

Haagsee herdenkingstochten geen officiële vertegenwoordigers hebben aangesloten; 

weerr een reden minder voor de media om er veel aandacht aan te besteden. O m 

gekeerdd zorgt juist massale media-aandacht vooraf voor druk op autoriteiten om 

juistt wel aanwezig te zijn, waardoor de nieuwswaardigheid vervolgens weer toe

neemt. . 

Racistischh incident? 
Dee controverse over het vermeende racisme in de Schilderswijk had voor de pers 

meteenn aanleiding kunnen zijn om dieper op de zaak in te gaan, maar dat is in ja

nuarii niet gebeurd. Behalve een voorkeur voor toegankelijke, officiële bronnen kan 
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hierbijj een rol spelen dat journalisten minder makkelijk contacten leggen in de 

Turksee gemeenschap in de Schilderswijk. Daardoor werd vóór de herdenkings

tochtt voor Yilmaz niet duidelijk wat zijn gewelddadige dood in de Schilderswijk 

hadd losgemaakt. 

Daarnaastt speelt waarschijnlijk een rol dat de vermeende racistische aanslag in 1997 

opp de familie Kösedag menigeen huiverig heeft gemaakt voor het label 'vreemdelin

genhaat. '' In de afgelopen jaren zijn er nogal war berichten geweest over racistische 

off antisemitische brandstichtingen, vernielingen en mishandel ingen 1 , die bij nader 

inzienn niet standhielden. Al deze gevallen hebben de journalistiek gemaand tot 

voorzichtigheid.. Waar in het verleden tamelijk snel werd gespeculeerd over racisti

schee motieven, overheerst nu terughoudendheid. Woordvoerders die, zoals Ahmed 

Daskapan,, Haags raadslid van GroenLinks en directeur van de RSA, wijzen op ra

cistischee motieven voor de steekpartij, worden weliswaar geciteerd, maar hun uit- 1 17 

sprakenn worden altijd direct gevolgd door de ontkenning van de politie. 

Dee stilte rond de Haagse steekpartij wordt eind januari verbroken door een opi

niestukk in NRC Handelsblad'(21 januari 1999) van journaliste Stella Braam met als 

titel:: "Froukje had een Turkse broer." Enkele dagen na de herdenkingstocht in 

Gor inchemm haalt Braam fel uit naar de selectiviteit van de Nederlandse media: 

"Err was geen aandacht voor het staaltje zinloos en racistisch geweld in de 

Joriss van der Haagenstraat. Het leek alsof Nederland zat te wachten op 

slachtofferss die méér tot verbeelding spreken. [...] Waarom zwegen de me

dia?" " 

Alss reactie hierop brengt Netwerk op 12 februari een uitgebreide reconstructie van 

dee Haagse steekpartij. Voor het eerst krijgt de affaire een menselijk gezicht: niet al

leenn de negentienjarige weduwe van Mehmet komt uitgebreid aan het woord: "Hij 

iss dood voor niets. Gewoon voor de lol." Ook de andere twee slachtoffers van de 

steekpartijj mogen gedetailleerd vertellen in welke situatie ze verzeild raakten in de 

oudejaarsnacht.. Verbijstering, woede en frustratie spreken uit de verhalen, ook uit 

diee van de andere familieleden en allochtone buurtbewoners . 

O pp de achtergrond spelen volgens Netwerk spanningen tussen allochtone en au

tochtonee buurtbewoners: racistische leuzen op de muren, brandjes bij I urken, hui

zenn die dichtget immerd worden als er een Turks gezin komt wonen. "Hier heerst 

intimidatie",, aldus Netwerk, duidelijk verwijzend naar racistische motieven bij de 

dader:: "Na het opstootje loopt de dader agressief rond, hij wil zijn woede koelen 

opp een Turk. Mehmet en Salih lopen toevallig langs." De boodschap is duidelijk: 

alss het al geen racisme was, dan toch zeker een typisch geval van zinloos geweld. 

Dee Turkse jongeren in de reportage onderstrepen dat: waarom werd de naam 

Mehmett niet genoemd hij de herdenkingstocht in Gorinchemr 

Inn april publiceert Braam de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de ach

tergrondd van de steekpartij. Het rapport, Vanavond maak ik een '1urk af is geba

seerdd op 33 interviews met slachtoffers, getuigen, bewoners, sleutelfiguren en de 

politie.. In het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de RSA, komt Braam 
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torr de conclusie dar "her aannemelijk is dat racistische factoren een rol hebhen ge

speeldd (Braam, 2000)." 

Bovendienn is de politie volgens Braam medeverantwoordelijk omdat in de afgelo

penn jaren weinig daadkrachtig is opgetreden regen de groep, die al vaker betrokken 

wass bij incidenten en omdat zij die bewuste avond de ernst van de situatie heeft 

onderschat.. Zowel Braam als Netwerk komen tor dezelfde conclusies waar her de 

achtergrondenn en de motieven van de dader betreft. 

Hett rapporr krijgr niet veel aandacht, maar als erover wordt geschreven zijn de me

diaa buitengewoon sceptisch. Afgezien van de vraag of er daadwerkelijk racistische 

motievenn ten grondslag lagen aan de steekpartij, valt op dat de verslaggevers van de 

dagbladenn nauwelijks zelf onderzoek doen naar de achtergronden van de steekpar

tij.. Dar geldt nier alleen de landelijke media maar ook de Haagsche Courant, die de 

steekpartijj niet belangrijk genoeg acht om er een achtergrondverhaal aan te beste

den.. De verslaggeving blijft beperkt tot het verzamelen van reacties van een zeer be

perktt groep, voornamelijk officiële bronnen (de politie, de burgemeester, de 

advocaat,, de woordvoerders van belangenorganisaties in de Schilderswijk). 

Diee eenzijdige hronnenkeuze blijkt ook uit het ontbreken van Turks-Koerdische 

bronnen:: er zijn geen citaten van de weduwe of de andere slachtoffers van de steek

partij,, terwijl Daskapan vaak alleen maar indirect wordt aangehaald. Ook Braam 

wordtt niet apart geïnterviewd, er wordt enkel uit haar rapport geciteerd. Waar

schijnlijkk wordt het rapport als te belangengebonden gezien. Een uitzondering 

vormtt de uitzending van Netwerk waarin wel buurtbewoners, familieleden en de 

weduwee van Yilmaz uitgebreid aan het woord komen. 

Dee over het algemeen eenzijdige berichtgeving over Den Haag staat in schril con

trastt tot de berichtgeving over X.or inchem' waarin wel alle mogelijke bronnen aan 

bodd komen, variërend van ouders, broers en zusters tot en met woordvoerders van 

allochtonee organisaties en de politiek. De discussie over de vermeende racistische 

motievenn van de dader heeft er waarschijnlijk toe geleid dat de context van zinloos 

geweldd niet is toegepast op de Haagse steekpartij. 

Selectievee escalatie 
Bi]] het proces (op 24 april 1999) tegen de fietser die Waseen Rana doodstak, 

noemtt de officier van Justitie deze daad "het zoveelste voorbeeld van zinloos ge

weld.. Naar aanleiding van een futiliteit is het leven van een jonge man en zijn na

bestaandenn verwoest" [de Volkskrant, 24 april 1999). Maar het aangeven van deze 

contextt enkele maanden na de gebeurtenis leidt niet tot enig vervolg of veront

waardiging.. Bij de eerste berichtgeving is sprake van een verkeersruzie en een vecht

partijj omdat Rana zich kwaad maakte over de blokkade door de fietser. Na de stille 

tochtt is de omschrijving positiever voor het slachtoffer: 

"Dee 25-jarige Amsterdammer werd in de Damstraat neergestoken, nadat 

hijj had gevraagd of een fietser aan de kant wou gaan, zodat hij er met zijn 

autoo door kon" {'Trouw, 28 december 1998). 
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Bijj Rana zijn er wel aanknopingspunten aanwezig om de journalistiek op het spoor 

tee zetten van gcrclatceide d i cmas , zoals drugsoverlast, wapenbezit, deelnemen aan 

hett verkeer onder invloed van drugs en alcohol, enzovoort, maar er zijn te weinig 

impulsenn om deze achtergronden verder uit te diepen. Pas wanneer een halt jaar la

terr een fietser na een woordenwisseling door twee jongens op een bromfiets wordt 

doodgeschoten,, refereren de meeste kranten weer aan het geval Rana. 

Inn de week na de stille tocht in Gorinchem publiceert Vrij  NedeiLuid {2?> januari 

1999)) onder de kop "Blind geweld. Selectieve verontwaardiging" een overzicht van 

andere,, veel minder bekende gevallen van zinloos geweld met dodelijke afloop in 

19988 die weinig of geen ophef losmaakten. Vrij  Nederland concludeert: 

"Antilliaann schiet Surinamer dood in salsatent die vooral veel allochtone 

jongerenn trekt. Arnhem windt zich er niet over op. ' 

Dee suggestie is duidelijk: de afkomst van dader en slachtoffer is doorslaggevend is 119 

voorr de aandacht en de verontwaardiging. Toch valt uit de hier geanalyseerde voor

beeldenn te concluderen dat die selectiviteit van de media eerder het resultaat is van 

eenn stapsgewijs proces dan van het projecteren van vooroordelen. Als een incident 

vann geweld op zichzelf beschouwd niet extreem schokkend is (er valt een dode of 

eenn gewonde), wordt de berichtgeving sterk gestuurd door de context die aan de 

gebeurteniss wordt meegegeven door de bronnen waar de journalistiek in eerste in

stantiee op afgaat . En dat zijn doorgaans officiële bronnen die daarmee een grote 

invloedd hebben op de daaropvolgende berichtgeving. Er dient een zinvolle context 

tee worden geschapen, die verbonden is met bredere maatschappelijke issues die op 

datt moment in de belangstelling staan. Bij voorkeur controversiële issues die reac

tiess oproepen. Vervolgens dienen er allerlei maatschappelijke initiatieven plaats te 

vindenn die de nieuwsstroom weer kunnen voeden. O p dat punt aanbeland kan het 

vliegwiell nog een tijd op eigen kracht doordraaien. 

Inn de meeste gevallen waarbij her stil is gebleven, was er geen duidelijke Libelnigxzn 

dee gebeurtenis. Soms ontbraken de maatschappelijke initiatieven of waren journa

listenn niet op de hoogte van dergelijke reacties, bijvoorbeeld omdat ze in subcultu

renn plaatsvonden die niet direct verbonden zijn met de netwerken van de 

verslaggevers.. In het geval van Yilmaz is duidelijk dat de Haagse politie er geen en

kell belang bij had om er een andere context aan te geven dan die van het toevallige 

incident.. Een toevallig incident is immers niet te voorkomen en dus valt de politie 

nietss te verwijten. Pas op 13 december 1999, bijna een jaar na de gewelddadige 

doodd van Yilmaz, wordt de 27-jarige, volledig toerekeningsvatbaar geachte dader 

veroordeeldd tot tien jaar gevangenisstraf wegens doodslag, poging tot doodslag, 

mishandeling,, wapenbezit en brandstichtingen. De officier van Justitie heeft twee 

wekenn daarvoor in zijn requisitoir afstand genomen van de conclusie in het onder

zoeksrapportt van Braam dat er sprake zou zijn van discriminatie. Het drama zou 

alless te maken hebben met "een aantal asociale mensen dat zich voortdurend schul

digg maakte aan intimidatie. Een grenzeloze domheid gepaard aan machtswellust." 

Hijj gaat echter niet in op de vraag waarom juist de allochtone buurtbewoners het 
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slachtofferr waren van her geweld en de brandstichtingen. De rechtbank daarente

genn doet bij de veroordeling geen uitspraken over racisme of discriminatie. 

Hett vonnis leidt niet tot veel publiciteit: alleen de Haagsche Courant brengt twee 

uitgebreidee rechtbankverslagen, ANP en Trouwen enkele regionale dagbladen vol

staann met een kort bericht, terwijl de overige landelijke kranten niets melden. 

Zonderr koppeling aan controversiële maatschappelijke issues is de steekpartij alleen 

nogg maar een steekpartij en bovendien is het alweer bijna een jaar geleden. 

3.3.44 De mobiliserende rol van de media 
Kenmerkendd voor de beweging tegen zinloos geweld is de stille tocht, voor de eer-

stee maal gehouden een week na de dood van Tjoelker. Later zullen er nog vele vol

gen,, ter nagedachtenis aan: Erik Jan den Haan in Tiei op 23 april 1998: Waseen 

00 Rana in Amsterdam op 27 december 1998; Mechmet Yilmaz in Den Haag op 4 

januarii 1999; Marianne Roza en Froukje Schuitmaker in Gor inchem op 16 janu

arii 1999; Marianne Vaarstra op 7 mei 1999; een vrouw en vijftienjarige dochter 

vermoordd in Zwolle op 30 september 1999; Ismael El-Yousfi, doodgestoken in 

Zeistt op 30 oktober 1999; Chanel Naomi Eleveld vermoord in Assen september 

1999;; Daniel van Cot them op 10 en 14 januari 2000, twee tochten; de vermoor

dee vrouw van schrijver Richard Klinkhamer op 14 februari 2000; Amin Quich, 

doodgestokenn in Roermond op 15 februari 2000; Recep Uzer in Amsterdam op 13 

meii 2000; Ismael Sidi Abdelghani in Den Haag op 29 september 2000; het door 

eenn buurjongen vermoorde meisje Yasmina Habchi in Utrecht, 17 oktober 2000; 

driee verkeersslachtoffers in Maastricht op 22 mei 2001 (zie ook: Boutellier 2002). 

Inn totaal zo'n twintig stille tochten, jaarlijks gemiddeld vier tot vijf tochten, met de 

aantekeningg dat het niet in al die gevallen gaat om typische gevallen van zinloos ge

weld,, maar ook om (lust-) moorden. Daarnaast is er ook nog een Nationale Tocht 

tegenn zinloos geweld geweest op 28 september 1999 in Den Haag. Massaal bezocht 

enn gecoverd worden ze zeker niet allemaal: alleen bij Tjoelker, Roza en Schuitma 

kerr en Van Cot them is sprake van tienduizenden deelnemers en veel media-aan-

dacht.. De andere komen vaak niet verder dan enkele honderden deelnemers en al

leenn regionale mediabelangstelling. Het is de vraag hoe de opkomst van deze 

publiekee manifestaties van rouw en protest verklaard kan worden en welke mobi

liserendee rol de media daarbij spelen. Het kan bijna geen toeval zijn dat de eerste 

grotee manifestatie tegen zinloos geweld in Leeuwarden plaatsvond precies een week 

naa de gigantische mediagolf rond de dood van Prinses Diana op 3 september 1 997. 

Hett publieke rouvwertoon. de bloemenzee op de plek des onheils, de vele camera

ploegen,, de overeenkomsten springen in het oog. Daarnaast is er misschien ook een 

voorbeeldwerkingg uitgegaan van de Witte Mars in Brussel een jaar daarvoor op 20 

oktoberr 1 996 toen honderdduizenden Belgen naar aanleiding van de zaak Dutroux 

demonstreerdenn tegen de falende overheid. Eerdere publieke rouwrituelen in al

lochtonee kring (Bijlmer en vliegramp Zanderij) kunnen een voorbeeldwerking 

hebbenn gehad. Dat geldt ook voor de kleinere manifestaties na de dood van Kret/er 
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(1995)) en van Kloppenburg (1997) die een voorbereidende rol kunnen hebben ge

speeld.. De onthulling van het monumen t voor Kloppenburg, waarbij driehonderd 

mensenn aanwezig waren, vond plaats enkele weken voor de dood van Tjoelker. 

Dee herdenkingsbijeenkomst in Leeuwarden die uitgebreid en lire door nationale 

televisiezenderss wordt gecoverd vormt hét grote voorbeeld voor de tochten die zul

lenn volgen. Na een paar keer, en zeker na Gor inchem lijkt de stille tocht een ritu

eell karakter te krijgen. Onmiddell i jk na een geweldsincident met dodelijke afloop 

iss er meteen de vraag naar een stille tocht (vaak gesteld door de media). Dat ge

beurtt bijvoorbeeld ook na de moord op Maartje Pieck in Kampen in juli 2000, 

maarr de ouders wijzen dat idee van de hand. Verder verlopen de tochten vrijwel op 

dezelfdee manier. In het geval van Gor inchem heeft de burgemeester het draaiboek 

voorr de stille tocht opgevraagd bij zijn collega in Leeuwarden. O p tv was boven

dienn te zien hoe drie jongeren uit Gor inchem advies gingen inwinnen bij de orga

nisatorenn van de stille tocht in Tiel (Het Parool, 13 januari 1999). 

Vaakk ontstaan de eerste initiatieven op een spontane manier, vooral in de vrien

denkringg van het slachtoffer (zie de eerste informele tocht voor Van Cot them op 

100 januari 2000), vervolgens nemen de autoriteiten het roer over, zoals bij de twee

dee bijeenkomst voor Van Cot them op vrijdag 14 januari 2000). De zwijgende pro

testmarsenn tegen zinloos geweld zorgen voor een directe sociale kanalisering van de 

verontrustingg en de gevoelens van machteloosheid. Bovendien versterken de toch

tenn de nog tamelijk ongestructureerde sociale beweging tegen het geweld. De bij

eenkomstenn bieden gezagsdragers natuurl i jk ook een mogelijkheid om 

betrokkenheidd te tonen, en duidelijk te maken achter de doelstellingen van de so

cialee beweging te staan. Opvallend is de centrale rol die de burgemeesters bij al die 

stillee tochten hebben opgeëist. In zekere opzichten zijn er vergelijkingen te maken 

mett de Wit te Beweging in België: ook hier gaat het om een outsiders initiative 

(Best,, 1990), dat langzaam geïnstitutionaliseerd raakt en uiteindelijk de vorm 

krijgtt van een politieke partij of een politieke carrière voor de voormannen van de 

beweging. . 

Vergelijkingg met Witte Mars in België 
Hett mag opmerkelijk worden genoemd dat de Nederlandse televisie van verschil

lendee stille tochten live beelden heeft uitgezonden (Leeuwarden, Gorinchem en 

Vlaardingen).. Het doorbreken van reguliere programmaschema s vindt alleen 

plaatss bij grote rampen, zoals bijvoorbeeld de vuurwerkramp in Lnschede. De uit

zendingenn vinden plaats omdat de tocht van nationaal belang wordt geacht; aan de 

anderee kant krijt^t de bijeenkomst pas echt nationale betekenis als deze op ver

schillendee zenders tegelijkertijd kan worden gevolgd. Bovendien lijken de media in 

dee aanloop naar de stille tocht een grote mobiliserende rol te spelen. Dat gold in 

iederr geval voor de Belgische media bij de to ts tandkoming van de grote Wit te Mars 

inn Brussel op 1 8 oktober 1996, zo blijkt uit onderzoek van de Belgische sociologen 

Walgravee en Manssens (1998). Het opmerkelijke van de Brusselse mars was dat al 
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diee honderdduizenden Belgen binnen twee weken werden gemobiliseerd, terwijl er 

geenn grote ot bestaande organisatie aan ten grondslag lag. De mars werd opgezet 

doorr enkele kleine, pas opgerichte comités die niet beschikten over een groot net

werkk or veel financiële middelen. "De rol van de media in de mobilisatie voor de 

Wittee Mars is groter dan tot nu voor mogelijk werd gehouden. ' Aldus Walgrave 

enn Manssens in hun onderzoek (1998: 370) . De aandacht in de media voor de zaak 

Dutrouxx en later de aangekondigde Witte Mars was enorm, bovendien communi 

ceerdenn de media één centraal frame, namelijk dat van de breuk tussen het volk en 

dee gezagsdragers. Dutroux wordt beschouwd als symptoom van falend svsteem. De 

berichtgevingg is sterk gekleurd, emotioneel en duidelijk participerend. De media al

duss deze sociologen, "profileerden zich als participanten, als actoren en medespelers 

inn maatschappelijke gebeurtenissen" (1998: 370). Daardoor ging er een enorme 

wervingskrachtt uit van de berichtgeving aan de vooravond van de Witte Mars. 

Ookk al is de Belgische Witte Mars van een andere orde dan de Nederlandse stille 

tochten,, toch is het interessant om te kijken of de mobiliserende rol van de media 

vergelijkbaarr is. De Nederlandse tochten richten zich niet tegen politiek of Justitie, 

maarr lijken eerder een algemene verbroedering uit te drukken tegenover de ge

meenschappelijkee vijand, het zinloos geweld. Voor het vaststellen van de mobilise

rendee rol van de media hanteren Walgrave en Manssens als relevante criteria: 

-- Zeer veel media-aandacht voorafgaande aan de tocht. 

-- hmotionele, participerende berichtgeving, {"wij", "onze kinderen"). 

-- Activerende berichtgeving (servicetips en aanbiedingen). 

Zeerr veel aandacht 

Dee media hebben in de aanloop van de drie 'succesvolle' Nederlandse tochten veel 

aandachtt besteed aan het incident en de bredere discussie rond zinloos geweld. In 

vergelijkingg met de slecht bezochte bijeenkomsten in Amsterdam (1998) en Den 

Haagg (1999) zelfs gigantisch veel meer aandacht. Bij ' ( lor inchem' schrijven Trouw, 

dede Volkskrant, NRC. Handelsblad, Algemeen Dagbladen De Telegraafm totaal 89 ar

tikelenn (met 47 .718 woorden) in de zes dagen na de schietpartij, waarvan 43 (mer 

2 5 . T i "" woorden) op vrijdag en zaterdag, de dag van de stille tocht verschijnen. O p 

dee maandag na de stille tocht zijn er 25 artikelen, terwijl er in de eerste twee we

kenn in totaal 162 artikelen zijn met in totaal 88.948 woorden. Ter vergelijking: bij 

dee stille tocht na de dood van I joelker zijn er op donderdag en vrijdag, de dag 

waaropp de herdenking plaatsvindt, in totaal 12 artikelen met 5.892 woorden. Bij 

'Oor inchemm verschijnen er dus 3,5 keer zoveel artikelen als bij 'Leeuwarden. 

Emotionele,, participerende berichtgeving 

Onmiddell i jkk na de fatale gebeurtenis in Gor inchem is de berichtgeving nog zake

lijk,, maar in de daarop volgende dagen overheersen uitgebreide sfeerreportages en 

interviewss met betrokkenen die emotionele uitspraken doen. 

"Ditt is gemener dan zinloos geweld." [NRC Handelsblad, 12 januari 1999) 
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"henn stille tocht op een winterdag in Gorinchem. {Algemeen Dagblad, 12 

januarii 1999) 

"Gorinchem.. Even na elf uur 's ochtends loopt een stille stoet van een paar 

honderdd leerlingen door het oude centrum van Gor inchem. Veel jongeren 

houdenn elkaar vast, de arm om de schouder. De gezichten zijn vaak be

traand,, meisjes deppen bij elkaar tranen weg." 

"Hoee leg je her onbegrijpelijke uit?" {de Volkskrant 12 januari 1999). 

Dee laatste kop staat op de voorpagina boven een sfeerverhaal met een foto van de 

bloemenzeee en treurende scholieren bij de deur. 

Inn veel kranten zijn foto's te zien van de slachtoffers, soms gefotografeerd bij de 

bloemenn met een kaartje "Waarom?" De Telegraaf ("Gorinchem ontzet door disco-

moord")) gebruikt veel emotioneel beladen woorden ("het afschuwelijke drama; 

overall bloed in de hal waar de kogels dood en verderf /.aaiden") en generaliseert 123 

makkelijk:: de krant schrijft over de verslagenheid van "de gehele Nederlandse be

volking."" De Telegraaf kopt de zaterdagochtend van de stille tocht: "Hele land 

rouwtt om geweldslachtoffers." 

"Dee gewelddadige dood van de meisjes Marianne Roza (18) en Froukje 

Schuitmakerr (17) uit Gorinchem is voor het Nederlandse volk hét sein om 

zichh massaler en openlijker dan ooit te verzetten tegen zinloos geweld. 

N immerr was de woede en verontwaardiging over een redeloze moord op 

onschuldigenn in ons land zo enorm en het aantal steunbetuigingen aan de 

nabestaandenn zo overweldigend. De stille protestmars, vanavond in 

Gor inchem,, lijkt dan ook een recordaantal deelnemers te gaan trekken." 

Typerendd voor een \\\]-jïame zijn woorden als "het Nederlandse volk"; "onschul

digenn in ons land" en "hele land rouwt" Algemeen Dagblad {\5 januari 1999): 

"Dee gruwelijke, dubbele moord in het halletje van muziekcafé Bacchus in 

Gor inchemm lijkt morgen te leiden tot een ongekend grote demonstratie te

genn redeloos geweld.' 

Typerendd voor de berichtgeving voorafgaande aan de Wit te Mars waren de vele 

uitvoerigee aankondigingen van een historische gebeurtenis en de grote gevolgen er

van,, iedere dag werden de opkomstverwachtingen naar boven bijgesteld. Ook in 

Nederlandd krijgt de berichtgeving sterk het karakter van een self-fulfilling prophecy. 

"Massalee herdenking Gorinchem-drama," schrijft De Telegraaf'(15 januari 

1999)) de dag vót>r de stille tocht: "Nederland lijkt zich massaal op te ma

kenn om het laffe schietincident te herdenken." 

NRCNRC Handelsblad (15 januari 1999) schrijft:"Duizenden verwacht voor 

stillee tocht in Gor inchem. En op 16 januari 1999: "Gorinchem wacht op 

invasiee voor stille tocht." 

Activerendee berichtgeving 

Nett als in de Belgische kranten bij de Witte Mars is er ook in Nederland uitvoeri

gee media-aandacht voor de extra (soms gratis) treinen en extra veerdiensten naar 
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Gorinchemm die zullen worden ingezet. Ook de voorbereidingen van de tocht wor

denn bijvoorbeeld op televisie uitvoerig belicht. 

Dee Raad van Kerken roept kerkbesturen op de klokken te laten luiden, Radio 3 zal 

eenn minuut stilvallen, trams, bussen en metro's in Rotterdam en Amsterdam zul

lenn stoppen. Namens het kabinet zullen minister Korthals (Justitie) en zijn collega 

Vann Boxtel (Grote Steden beleid), die in Gorinchem woont, deelnemen. Die aan

kondigingg onderstreept weer het nationale belang van de herdenkingstocht. 

Inn de Nederlandse kranten zijn dus duidelijk mobiliserende elementen terug te vin

den:: de uitgebreide berichtgeving voorafgaande aan de stille tocht, de op emoties 

enn human interest georiënteerde sfeerverhalen, het generaliseren van de verontwaar

digingg (heel Nederland), het uitgebreid aankondigen (praktische service), het bena

drukkenn van het belang (via autoriteiten) en tot slot het van tevoren al voorspellen 

1244 van een massale opkomst. Zon mediagolf draagt vrijwel zeker bij aan de mobilisa

tiee van een grote groep mensen om deel te nemen aan een redelijk laagdrempelige 

collectievee actie. Bovendien hebben de stille tochten een uitgesproken apolitiek ka

rakterr en ook dat speelt een rol. Maar uiteraard kunnen de media alleen dergelijke 

effectenn uitlokken als er al een voedingsbodem aanwezig is en er al een zeker on

behagenn bestaat over geweld in de samenleving. 

3.3.55 Maatschappelijke effecten 
Hett is duidelijk zijn dat er in dit hele proces rond zinloos geweld geen sprake is van 

simpelee oorzaak en gevolg- ketens, de verschillende actoren en factoren beïnvloe

denn elkaar op wisselende momenten, afhankelijk van de fase waarin het hele pro

cess zich bevindt. Mediahypes zorgen voor escalaties, maar de hypes zelf (zeker 

'Gorinchem')) zijn ook weer een gevolg van bewustwordingsprocessen die al gaan

dee waren. De media hebben wel het begrip zinloos geweld 'groot' gemaakt en daar

meee weer allerlei maatschappelijke effecten bewerkstelligd. 

Onveiligheidsgevoelens s 
Zoo zijn er duidelijke effecten op de algemene publieke opinie. Uit een TNO-on-

derzoekk (Dijkstra, 1999) naar de effecten van de mediagolf na Tjoelker blijkt dat 

dee bevolking aanzienlijk banger is voor geweld op straat dan daarvoor. Het onder

zoekk is gebaseerd op landelijke surveys naar de perceptie van gezondheidsrisico's, 

waarbijj de laatste twee plaatsvonden in respectievelijk oktober 1997 (enkele weken 

naa Tjoelker), en februari 1998 (enkele weken na het proces tegen de daders). 

Hett percentage respondenten1*: "dat wel eens of (vrij) vaak bang is voor 

aantastingg van de eigen gezondheid door geweld op straat steeg van 47,2 

procentt in oktober 1996 via 54,6 procent in oktober 1997 tot 61,0 procent 

inn februari 1997" (Dijkstra, 1999: 318). 

Hett gemiddelde percentage 'bang voor geweld op straat' stijgt tussen 1 996 en 1998 

harderr dan dat van de andere onderzochte gezondheidsitems (milieu, aids, kanker, 

enzovoort). . 
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Inn de periode waarin de zaak Kloppenburg speelt (1996), die veel minder media 

aandachtt trekt dan Tjoelker, is slechts een lichic stijging te zien van 46,1 naar 4 / , 1 

procent.. Tussen 1992 en 1996, wanneer er geen mediagolven over geweld op straat 

plaatsvinden,, is de bevolking niet banger geworden, maar na de mediagolf over 

Tjoelkerr stijgt geweld in de risicopercepties (Dijkstra, 1999: 320). 

Ookk in algemene opiniepeilingen zijn de effecten van mediagolven terug te vinden. 

Zoo blijkt uit een enquête van bureau Interview-NSS in opdracht van Nova en het 

ANPANP {4 januari 2000) dat 65 procent van de ondervraagden zinloos geweld noemt 

alss grootste zorg, vóór de afbraak van het milieu en de groeiende kloof tussen arm 

enn rijk. Bij eerdere peilingen bijvoorbeeld in 1996 scoren bijvoorbeeld asielzoekers 

hoog,, volgend op een jaar waarin het asielzoekers vraagstuk maandenlang voorpa

ginanieuwss is geweest. Er kunnen eventueel ook gedragsveranderingen optreden, te 

denkenn valt aan een toename van de aangiftebereidheid, waardoor het aantal gere- 125 

gistreerdee geweldsdelicten kan toenemen of een toename van het aantal meldingen 

bijj grootschalige slachtofferenquêtes. 

Ookk de verschuivende definities kunnen hierbij een rol spelen, getuige de toename 

vann het aantal bedreigingen (gedefinieerd naar situaties waarin men zich bedreigd 

voelt).. Door de mediagolven rond geweld kunnen mensen allerlei situaties immers 

eerderr als bedreigend gaan waarnemen. Verder speelt de toegenomen aandacht op 

televisiee voor criminaliteit en vooral ook de voor slachtoffers een belangrijke rol. 

Bijj de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (LOS) signaleerde men in 1997 al 

datt slachtoffers van geweld steeds vaker met hun problemen naar buiten durven 

komenn onder invloed van allerlei talkshows. Er vindt een emancipatie van het 

slachtofferr plaats: 

"Hett is geen taboe meer om seksueel of anderszins te zijn belaagd en slacht

offerss ontdekken dat ze rechten hebben en de schade kunnen verhalen." 

Alduss LOS woordvoerder La Poutré in de Volkskrant van 6 mei 1997: 

"Slachtofferss van geweld treden meer naar buiten." 

Socialee beweging 
Opvallendd bij zinloos geweld is de opkomst van een sociale beweging die vrij snel 

structuurr krijgt. Op 29 september 1998 wordt de Stichting Tegen Zinloos Geweld 

opgerichtt met het Lieveheersbeestje als symbool. Ook allerlei bedrijven doen mee 

alss sponsor (bijvoorbeeld SBS, Net5, Pepsi, Radio 538, World On Line). De pre

sentatiee van de stichting vindt plaats op de landelijke Dag tegen Geweld in 

Utrecht,, die dat jaar voor de tweede keer wordt georganiseerd op initiatief van 

slachtofferss van geweld en hulpverleners. In oktober 1998 richt Jan Kloppenburg 

dee Stichting Kappen Nou op (naar de laatste woorden van zijn zoon), een "lande

lijkee organisatie ter voorkoming van geweld in het openbaar {de Volkskrant, 19 ok

toberr 1998). Soms zijn het slachtoffers van straatgeweld die een campagne 

opzetten.. Een voorbeeld is Jacqueline de Jong, die samen met haar vriend op straat 

inn Rotterdam werd mishandeld, hetgeen bij toeval werd gefilmd door de lokale tv. 
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Zijj nccmt in maart 1999 het initiatief voor de campagne Meld Geweld in de regio 

Rotterdam.. In september 2000 besluiten de 19 verschillende organisaties tot sa

menwerkingg onder de noemer: Landelijke Organisatie voor Veiligheid en Respect 

(L.OVR). . 

"Hunn oprichters komen uit alle lagen van de samenleving, uit elke leef

tijdsgroep.. [...] De meesten begonnen hun actie omdat ze zelf slachtoffer 

werdenn van geweld - thuis, op straat, in het verkeer, in de trein (NRC 

HtVidehbLift,HtVidehbLift, 21 oktober 2000). 

Kenmerkendd voor de expansie van het begrip zinloos geweld is het feit dat de ou

derss van een in 1997 in Groningen vermoord meisje betrokken zijn bij de oprich

tingg van de LOVR. Verder organiseren allerlei maatschappelijke organisaties zoals 

bijvoorbeeldd het Humanistisch Verbond discussiebijeenkomsten. Half mei 2001 

66 lanceert de Stichting 'Legen Zinloos Geweld een grote campagne; in uitgaansge

biedenn komen honderden stoeptegels met een afbeelding van een lieveheersbeest

je;; muziekzender M T V gaat een avond op zwart en vertoont een lijst van allerlei 

delicten,, terwijl de overheid in Postbus 51 spotjes probeert duidelijk te maken hoe 

mensenn moeten handelen bij geweld op straat. "Weet waar je voor staat als het om 

geweldd g-uit." 

Uitt dit overzicht blijkt dat de aanvankelijk spontane acties tegen zinloos geweld (de 

stillee tochten en het oprichten van monumenten) een vervolg krijgen in meer ge

organiseerdd verband, al zijn er allerlei verschillende stichtingen en platforms die pas 

laterr aan samenwerking toekomen. Het nieuwe sociale probleem krijgt een plaats 

opp de politieke agenda, in opiniepeilingen blijkt zinloos geweld hoog te scoren en 

dee overheid stelt allerlei maatregelen voor om het geweld te bestrijden. Inmiddels 

wordtt er ook gericht onderzoek gedaan naar het verschijnsel door bijvoorbeeld het 

W OO D C in opdracht van het ministerie van Justitie. Bovendien wordt er ook een 

specialee Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid opgericht op basis van sa

menwerkingg tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden, 

hett Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) te 

Leiden,, de Vrije Universiteit van Amsterdam en I N O . 

Daklozee issues 
Mecha-aandachtt is nodig om een nieuw probleem onder de aandacht te brengen, 

maarr dat is onvoldoende om het issue langdurig op de maatschappelijke prioritei

tenlijstt te krijgen. De mediahvpes zorgen voor een kortstondige focus op het pro

bleemm door dramatische incidenten breed uit te meten, vergelijkbare gevallen (in 

hedenn en verleden) te melden en thematisch gerelateerd nieuws te brengen. Die 

nieuwsgolff neemt weer af als zich geen nieuwe ontwikkelingen meer voordoen en 

ookk de invalshoeken uitgeput raken. O p moment zouden activisten, belangen

groepenn of professionals zich over het nieuwe probleem moeten ontfermen, anders 

iss de kans klein dat het onderwerp nog een keer een nieuwe hvpe veroorzaakt, die-

voortbouwtt op een vorige. Zo bleek de mediahvpe over versterving in verpleeg-
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huizenn naar aanleiding van de Blauwbörgje-affaire in 1 99"' duidelijk een eenmali

gee kwestie. Misschien is het begrip \cisiervmg enigszins besmet geraakt, maar be

langrijkerr is dat er op geen enkele manier een aanzet is gegeven tot een vervolg, er 

zijnn geen belangengroepen, politici of professionals die zich specifiek richten op de 

manierr waarop verpleeghuizen omgaan niet patiënten in een terminale fase. En die 

nieuwee incidenten in die context zouden kunnen plaatsen. In de VS bleven wil-

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

kingking en hate crimes daarentegen werden al snel geadopteerd door allerlei bestaande 

socialee bewegingen (Best, 1999: 64). Bij zinloos geweld zijn het vooral nieuwe (out-

siders)siders) initiatieven die de aanzet gegeven hebben, later overgenomen door bestaan

dee organisaties, lokale overheden en uiteindelijk de landelijke politiek. Het 

overnemenn van nieuwe claims biedt deze actoren allerlei voordelen: bestaande is-

suess rond geweld krijgen een nieuwe impuls; er is hernieuwde media-aandacht 

voorr de organisatie of partij; politici krijgen mogelijkheden om zich te profileren, 

enzovoort.. Herzelfde geldt voor bedrijven die optreden als sponsors van de actie

groepenn tegen zinloos geweld. Het apolitieke karakter van een 'issue zonder tegen

standers'' maken die betrokkenheid dan ook een stuk makkelijker. 

Belangg van framing 
Dee opkomst van deze maatschappelijke betrokkenheid legt de basis voor nieuwe 

mediahypes.. Het geval 'Gorinchem' was weliswaar van een andere orde dan de eer

deree incidenten, maar het was ernstiger (twee doden) , de slachtoffers waren vol

strektt onschuldig (er was geen vechtpartij aan voorafgegaan zoals bij Tjoelker) en 

err waren voldoende actoren die de gebeurtenis als een typisch voorbeeld van zin

looss geweld konden labelen. Kn dat is bij allerlei andere geweldsincidenten zoals 

hett volgende voorbeeld niet het geval: 

"He tt slachtoffer kreeg ruzie met een andere fietser, die hem enkele keren 

stakk met een mes. Hij is een uur later in het ziekenhuis overleden. De po

litiee zegt er vooralsnog niet van uit te gaan dat de steekpartij een geval is van 

zinlooss geweld waarbij slachtoffer en dader elkaar niet kennen" (NRC 

Handelsblad,Handelsblad, 20 maart 2000) . 

Ditt nieuws komt dan ook niet verder dan een twaalfregelige eenkolommer. Bij 

'GorinchenTT was er meteen die term, een duidelijk frame en het begin van een so

cialee beweging, waardoor er al meteen al op zondag actie werd ondernomen. 

Zonderr het issue zinloos geweld zou de schietpartij misschien terecht gekomen zijn 

inn een andere referentiekader, bijvoorbeeld dat van drugsgerelateerde, criminaliteit. 

Dee burgemeester van Gorinchem gebruikte die invalshoek toen hij de fatale scho

tenn in verband bracht met het falend gedoogbeleid ten opzichte van coffeeshops. 

Ookk de invalshoek allochtonen en wapengeweld heeft op dat moment geen kans 

vann slagen. De I urkse gemeenschap in Gor inchem distantieert zich nadrukkelijk 

vann de daders, terwijl de ouders van f roukje Schuitmaker in een ingezonden brief 

latenn weten een stigmatisering van de Turkse gemeenschap te veroordelen. 
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Naa de dood van Renc Steegmans in Venlo op 22 oktober 2002 was er voor het 

eerstt sinds Van Cot them (januari 2000) weer een grote nieuwsgolf rond zinloos ge

weld,, maar deze keer werd het ra tale incident wél helemaal in de context geplaatst 

vann het probleem van de mislukte integratie van allochtonen. Steegmans overleed 

aann de gevolgen van een mishandeling nadat hij twee jongens (onder wie de al

lochtonee dader) op een brommer voor de deur van een supermarkt tot de orde had 

geroepen:: "René vroeg respect en is klinisch dood {Algemeen Dagblad, 24 oktober 

2002).. Vergelijkbare incidenten blijken dus op verschillende manier te kunnen 

wordenn gejramed\ afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen van dat 

moment .. Een paar maanden na de moord op Pim Fortuyn en de opzienbarende 

verkiezingenn vormden integratie allochtonen en criminaliteit een centraal issue in 

dee openbare meningsvorming. 

Dalingg op de prioriteitenlijst 
Zinlooss geweld verdwijnt in 2001 als issue langzaam uit het nieuws, er vinden tot 

dee zaak Steegmans in oktober 2002 geen grote nieuwsgolven rond vergelijkbare in

cidentenn meer plaats. De meldingen van geweld halen nog wel de kram, maar eer

derr als losstaande incidenten dan als bevestiging van een breder maatschappelijk 

probleem.. Daardoor neemt in de maatschappelijke perceptie de urgentie van het 

probleemm geleidelijk weer af. Uit de reeks geweldsincidenten die nog steeds als een-

kolommerr het nieuws halen, valt af te leiden dat er zeer waarschijnlijk geen sprake 

iss van een afname van geweld sinds de aandacht voor zinloos geweld. Deze langza

mee daling van zinloos geweld op de maatschappelijke prioriteitenlijst is mogelijk 

ookk beïnvloed door de verdere inflatie van het begrip en door het weer uiteenval

lenn van de sociale beweging door allerlei conflicten tussen rivaliserende organisa

ties.. Het etiket zinloos geweld wordt inmiddels op allerlei andere problemen 

geplakt,, variërend van pesten op scholen {Trouw, 2 maart 2001), geluidsoverlast 

("Verbaall zinloos geweld," Het Parool 28 januari 2000) tot en met het ruimen van 

dierenn tijdens de MKZ-crisis voorjaar 2001 . Er komen zelfs nieuwe actiegroepen 

rondd zinloos geweld op die andere terreinen, zoals 'Stop zinloos geweld tegen mens 

enn dier' en 'Zinloos Geweld tegen Dieren. ' Deze laatste stichting wordt in Ensche

dee opgericht nadat een dierenbeul paarden heeft mishandeld {Algemeen Dagblad, 

277 augustus 2001). Het begrip zinloos geweld lijkt zo aan het eigen succes ten on

derr te gaan en een tamelijk nietszeggend begrip te worden. 

Daarnaastt blijken de samenwerkingsverbanden tussen de organisaties en actiegroe

penn op het terrein van zinloos geweld door onderlinge conflicten weer snel uit el

kaarr te vallen. Zinloos geweld is waarschijnlijk een te algemene noemer om allerlei 

maatschappelijkee tegenstellingen te overbruggen, bovendien gaat het inmiddels 

ookk om zeer uiteenlopende vormen van geweldscriminaliteit. Intussen gaan de me

diaa de nieuwe beweging net zo behandelen als andere belangengroepen, die niet 

zonderr meer nieuws kunnen maken door een persbericht te versturen. De acties op 

hett gebied van zinloos geweld krijgen steeds minder aandacht in de media, die in-
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middelss in de ban zijn van allerlei andere problemen zoals de aanslagen van 11 sep

temberr in de VS en laccr de opkomst van Pim Fortuvn. 

3.44 Conclusies zinloos geweld en de media 

Kwantitatievee analyse 
Bijj de kwantitatieve inhoudsanalyse is een aantal kenmerken onderzocht van de be

richtgevingg over 'Leeuwarden' , 'Gor inchem' , 'Vlaardingen' en her issue zinloos ge

weld.. Daarbij is vooral gekeken naar de nieuwsmakende, aanjagende rol van de 

media.. Uit het onderzoek blijkt dat de media een zeer actieve rol hebben gespeeld 

doorr zeer veel aandacht te besteden aan deze affaires; door zelf op dat nieuws door 

tee gaan (veel follow-ups in de vorm van opiniërende stukken en achtergrondver

halen)) en door veel aandacht te geven aan reacties vanuit de samenleving. 

Bovendienn zijn er aanwijzingen voor een tijdelijke overrapportage van vergelijkba

ree incidenten in de weken na de key events. Kr was sprake van mediabrede nieuws-

golven,, waarbij de media een grote mate van eenstemmigheid vertoonden ten 

aanzienn van de frequentie van berichtgeven. Uit de gegevens blijkt dat de bericht

gevingg in de eerste dagen sterk gebeurtenis georiënteerd is, maar dat vervolgens de 

mediaa en de bronnen het nieuws gaan bepalen. 

Opvallendd is dat de bronnen een groot aandeel hebben in sommige nieuwsgolven. 

Daartoee moeten ze wel in staat gesteld worden door de media, want het gaat in 

overgrotee meerderheid niet om zelfstandige acties van bronnen (maatregelen, be

sluiten,, demonstraties, enzovoort), maar om reacties, om visies en meningen, die 

gepeildd worden door de media. 

Dee berichtgeving laat (tijdelijk) een cumulatief effect zien: de belangstelling van de 

mediaa neemt met iedere nieuwe golf verder toe. Rekening houdend met de gefor

muleerdee criteria voor een mediahype voldoet 'Gor inchem' daar in de meeste op

zichtenn aan, terwijl 'Vlaardingen' daar een stuk lager op scoort, vooral door de 

sterkee gebeurtenis georiënteerde in plaats van themat ische berichtgeving. 

'Leeuwardenn 1' en 'Leeuwarden 2' voldoen tot op zekere hoogte aan de criteria, 

voorall in het tweede geval blijken de bronnen een belangrijke rol te spelen in de 

nieuwsstromen. . 

Beschrijvendd onderzoek 
Inn het tweede deel van dit hoofdstuk hebben we door middel van een gedetailleer

dee beschrijving van de berichtgeving over zinloos geweld antwoord proberen te 

vindenn op de vraag welke rol de nieuwsgolven hebben gespeeld bij de constructie 

vann zinloos geweld tot sociaal probleem en het ontstaan van een nieuwe sociale be

weging.. Hebben de media een aanjagende en mobiliserende rol gespeeld? 

Dee beeldvorming in de media is vervolgens afgezet tegen de feitelijke gegevens over 

ditt soort geweld. Is er sprake van inflatie van het begrip zinloos geweld in de be

richtgeving?? Daarnaast is gekeken naar de factoren die kunnen verklaren waarom 
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sommigee incidenten aanleiding zijn reit een mediahvpe, terwijl andere vergelijkba

ree incidenten geen aandacht trekken. 

Dee beschrijving van de berichtgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen biedt 

duidelijkk ondersteuning voor de theorie dat de media een belangrijke aanjagende 

enn mobiliserende rol hebben gespeeld. 

Dee uitgebreide berichtgeving over de /aak Tjoelker heeh het issue zinloos geweld 

opp de kaart gezet, bovendien zorgen de media telkens voor een golf van geweld 

doorr na 'Leeuwarden' , 'Ciorinchem en 'Vlaardingen een tijdlang allerlei inciden

tenn van geweld te melden, ook als deze ver afstaan van wat onder zinloos geweld 

wordtt verstaan. Bovendien is er in de artikelen regelmatig sprake van een toename 

vann geweld in de samenleving of zelfs van een geweldspiraal. In dit opzicht ver

toontt zinloos geweld veel overeenkomsten met het oprukkend kustgeweld in de zo-

1300 mer van 1984. De uitgebreide berichtgeving rond Ijoelker, de mvthevorming en 

dee demomsering van de daders legt de basis voor de nationale verontwaardiging 

rondd het vonnis in januari 1998. 

Feitenn en beeldvorming 
Dee beeldvorming rond zinloos geweld dat er sprake is van toename en dat ieder

eenn op straat her risico loopt om zomaar zonder enige aanleiding slachtoffer te wor

denn van zinloos geweld, is in tegenspraak met de feiten over dit soort geweld. 

Zinlooss geweld is een onbruikbare categorie voor onderzoek, maar uitgaande van 

geweldd in de openbare ruimte tussen onbekenden blijkt uit onderzoek dat het ge

weldd niet willekeurig is; dat er wel degelijk risicogroepen zijn; dat er altijd een aan

leidingg is en dat in veel gevallen dader en slachtoffer wisselende rollen zijn. 

Bovendienn doen de meeste incidenten zich niet in het uitgaansleven voor zoals de 

beeldvormingg suggereert en behoren confrontaties met dodelijke afloop tot de gro

tee uitzonderingen. Ook de veronderstelde toename van dit soort geweld staat in de 

criminologiee ter discussie, al was het alleen al omdat er zowel bij het publiek als bij 

dee politie verschuivingen zijn opgetreden in de definitie van geweld, waardoor lich

tee gevallen eerder leiden tot aangifte en vervolging. 

Dee berichtgeving zorgt ervoor dat het begrip zinloos geweld al snel aan een sterke 

inflatiee onderhevig is. Uit de vergelijking van de drie incidenten die maar in één ge

vall hebben geleid tot een mediahvpe blijkt dat niet alleen de aard en de ernst van de 

gebeurteniss een belangrijke rol spelen maar vooral ook de labeling van de gebeurte

niss door een gezaghebbende bron. Zonder een duidelijke nieuwswaardige context 

kann een op zichzelf schokkend geweldsincident in de berichtgeving bh]ven steken 

alss een betreurenswaardig, maar op zichzelfstaand incident. Ook het houden van 

eenn stille tocht enkele dagen later kan dat met meer verhinderen; de media missen 

eenn duidelijk en geijkt frame op basis waarvan nieuwe verhalen geschreven kunnen 

wordenn over de gebeurtenis. 

Dee beschikbaarheid en de toegankelijkheid van voor de media betrouwbare bron

nenn spelen hierbij een doorslaggevende rol, zoals blijkt uit de beschrijving van de 
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gevallenn mee allochtone slachtoffers, die niet of nauwelijks tot de media doordrin

gen. . 

Mobiliserendee elementen 

Naa de dood van I joelker ontstaat een aanvankelijk nog tamelijke diffuse sociale 

bewegingg tegen zinloos geweld. De stille tochten na fatale incidenten van geweld 

fungerenn als een soort bindmiddel voor de nieuwe beweging. De media gaven de

zee stille tochten extra gewicht door er (zowel voor- als achterafl veel aandacht aan 

tee besteden en live uitzendingen te verzorgen op verschillende zenders, als ware het 

nationalee manifestaties. Uit een analyse van de berichtgeving in de dagen vooraf

gaandd aan de stille tocht in Ciorinchem komen duidelijk aanwijzingen voor een 

mobiliserendee rol van de media. Niet alleen besteden de media vlak voor de her

denkingg zeer veel aandacht aan de aangekondigde tocht, er is bovendien in de lan

delijkee dagbladen duidelijk sprake van een emotionele ("laffe schietincident ') , 131 

generaliserendee berichtgeving ("Hele land rouwt") met veel op emoties en human 

interestinterest gerichte sfeerverhalen. Ooor van tevoren een massale opkomst te voorspel

lenn krijgt de berichtgeving de trekken van een self-fulfilling prophecy. 

Dee mediahypes vormen een belangrijke ondersteuning voor de uitbouw van de so

cialee beweging tegen zinloos geweld, dat inmiddels ook in opinieonderzoek hoog 

blijktt te scoren als issue waar veel mensen zich zorgen over maken. Het gevoel van 

onveiligheid,, zo blijkt uit ander onderzoek, neemt duidelijk toe tijdens een media-

hypee over zinloos geweld. 

Omgekeerdd zal de aanwezigheid van een sociale beweging weer van invloed zijn ge

weestt op het ontstaan van de latere nieuwsgolven rond zinloos geweld. Het onder

werpp verdwijnt na 2000 langzaam uit het nieuws, waarin zich nog maar een keer 

eenn grote nieuwsgolf over geweld voor zal doen, namelijk bij de dood van 

Steegmanss in Venlo in oktober 2002. Maar dit incident komt in een totaal ande

ree context terecht, namelijk die van de mislukte integratie van allochtonen. Het 

wegebbenn van zinloos geweld heeft zeer waarschijnlijk ook te maken met de infla

tiee van de term en met de conflicten die de beweging uit elkaar hebben doen val

len. . 




