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Noten n 
11 De (toen) adjunct-hoofdredacteur van het NOS Journaal Hans l.aroes tijdens 

eenn door de auteur georganiseerd debat over mediahypes in de Balie in 

Amsterdamm op 25 mei 1998. 

-- Met nieuwsdrempel wordt bedoeld dat een gebeurtenis aan een reeks nieuws-

waardecriteriaa (relevantie, actueel, ongewoon, negatief, etcetera) moet voldoen 

omm het nieuws te halen. Als de meuwsdrempei daalt, kan een gebeurtenis die aan 

minderr criteria voldoet toch nieuws worden (zie: Gain ing & Ruge, 19/0). 

'' In de rest van dit hoofdstuk wordt gesproken van 'de onderzochte dagbladen . 

'' De nieuvvsgolf in het najaar van 1998 naar aanleiding van de afsluiting van het 

Twaalfstedendebatt geweld op straat' is niet nader geanalyseerd omdat deze vol-

ledigg uit thematisch nieuws bestaat. 
ss Tussen 'Leeuwarden' en 'Gor inchem\ zat anderhalf jaar, tussen 'Gor inchem en 

'Vlaardingen'' precies een jaar. Om die reden is besloten om voor de vergelijkin-

genn tussen de nieuwsgolven telkens 12 maanden als onderzoeksperiode te ne-

men, , 

<'<'  Voorzichtigheid bij de interpretatie van de cijfers is hier geboden: de omvang 

vann de berichtgeving over een onderwerp hangt ook af van de concurrentie van 

anderr belangrijk nieuws in dezelfde periode. Wat betreft de onderzochte nieuws-

golvenn lijk t er geen sprake van ander groot nieuws dat zo voor vertekening kan 

zorgen. . 

Dezee verzameling artikelen overlapt voor een deel de verzamelingen rond de key 

events. events. 
HH Voortaan beschreven als ' incident nieuws' en 'thematisch nieuws' 
l)) 'Leeuwarden L en 'Leeuwarden 2' zijn samengenomen omdat er maar vier 

maandenn tussen liggen. 
100 De Telegraaf "ontbreekt hier omdat er voor bepaalde perioden geen database met 

7>/<^Y/rf/-artikelenn beschikbaar was. 
111 Gezien de grote hoeveelheden data is uitsluitend gekozen voor de berichtgeving 

inn de Volkskrant. 
i :: Interview uit televisieproductie studenten School voor de Journalist iek. 

Vertoondd tijdens het debat over mediahypes in de Balie op 25 mei 1998. 
1 '' "Op 25 mei vorig jaar kwam door zinloos geweld een einde aan het leven van 

Sergee Heederik. De 25-jarige student filosofie van de Universiteit van 

Amsterdamm werd doodgestoken in het voetgangerstunneltje bij het NS-station 

vann Heerlen. Hij had de pech het pad te kruisen van drie dronken jongens, die 

hett wel grappig vonden Serge en zijn broer Willem eens te pakken. Kop: 

"Mediaa krijgen herkansing na de dood van een talentvol mens" (de X'olkskrant, 

2^^ februari 1 9 T ). 
uu Interview uit televisieproductic studenten School voor de Journalistiek, 25 mei 

1998. . 
^ E enn paar voorbeelden. Rotterdam, september 1994: Fietser doodgeschoten na 
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eenn botsing met een voetganger die na een woordenwisseling zijn pistool trok. 

Utrecht,, oktober 1995: dodelijke steekpartij op schoolplein, de zeventienjarige 

scholierr komt om het leven. 

"'Bijvoorbeeldd in 'Kiel, ter nagedachtenis aan Krik Jan den Haan die 19 april 1998 

mm een discotheek door rondvliegende kogels dodelijk wordt getroffen. 
11 Denk aan de vernieling van het Auschwitz monument (1993); de mishandeling 

vann een I urks meisje door skinheads in Tilburg (1995); de mishandeling van 

eenn Iraniër bij wie een hakenkruis in het voorhoofd gekerfd zou zijn in 

Xoetermeerr (1995); en de brand in De Schilderswijk (1997), die zich afspeelde 

eenn paar dagen voor de vermeende racistische aanslag in het Duitse Krefeld 

(1997). . 
11 s Bij mannen zijn de percentages respectievelijk: 36,8; 41,2 en 51,7. Bij vrouwen: 

3144 56,9; 67,4 en ^0,0. 

" 'Dee term w/ldmgldc beest uithangen) werd voor het eerst genoemd door de da-

derss van de beruchte Central Park /w^'r-affaire uit 1989, waarbij een vrouw in 

slachtofferr werd van een groepsverkrachting en mishandeling. Zie Didion, 

1992:: 253. 

-"" K. Brongersma in 1978 in Een Ciroot Uur Ik "Ken kind is erg lichamelijk inge-

steld,, heeft ook behoefte dat ook die affectie lichamelijk wordt uitgedrukt, dan 

wordtt er geknuffeld, gestreeld, geaaid en je moet maar eens kijken naar de uit-

drukkingg van het kind waarmee dat gebeurt, die ver/aligde, verrukte uitdruk-

kingg die het kind erbij krijgt. Daaruit blijkt al het lichamelijk verenigd willen 

zijn."" Bron: Zembla 4 oktober 2000. 
J11 De vrouwenbeweging vormt geen duidelijk gestructureerd en georganiseerd ge-

heel.. Kr is eerder sprake van een breed scala aan activiteiten, bijeenkomsten, pu-

blicaties,, vrouwenpraatgroepen, groeperingen en actiegroepen. 

-1--- Startpunt in de VN vormt de ontdekking van het zogenaamde battered child syn-

drome,drome, waarover The Journal of the AmerictDi Medical Association in 1962 een 

spraakmakendd artikel publiceert (Best, 1990; 66). 
MM Begin jaren tachtig zijn er in Utrecht volgens de hoofdofficier van justitie Mr. 

A.. Herstel 24 incestgcvallen gemeld in een periode van drie jaar, waarbij het in 

188 gevallen komt tot een veroordeling. Bron: VSK, 1985. 

tt artikel is gebaseerd op een analyse van ruim 160 artikelen uit Nederlandse 

dag-- en weekbladen over seksueel misbruik in de periode 1982 tot 1988. 
JSS Prevalentie is een term uit de epidemiologie, die gebruikt wordt voor het totaal 

aann lijders aan een bepaalde ziekte dat op een gegeven tijdstip in de bevolking 

aanwezigg is: frequentie waarmee een bepaalde eigenschap in een bepaalde groep 

aanwezigg is. De incidentie geeft het aantal nieuwe gevallen van een ziekte, of het 

aantall personen dat een bepaalde ziekte voor de eerste maal ontwikkelt, gedu-

rendee een specifieke periode. Bron: NI7AY Thesaurus. 

gg is m het onderzoek gedefinieerd als gedwongen penetratie in wel-

kee vorm en in welk lichaamsdeel dan ook. 
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-"Intervieww met auteur op 8 september 1988 en HP van 8 oktober 1988. 

-88 De meest geruchtmakende zaak in de VS is de McMarr in Preschool affaire 

(1984-1990),, waarbij 360 kinderen zouden zijn misbruikt door medewerkers 

vann het kinderdagverblijf Suggestieve verhoren, bevooroordeelde onderzoekers 

enn geruchtenvorming leidden tot een opeenstapeling van gruwelijke verhalen. 

Naa een langdurig proces werden alle aangeklaagden vrijgesproken (zie: Nathan 

&&  Snedecker, 1995). 

- ' 'Hett verhaal van de kinderlokkende clowns blijf t overigens internationaal telkens 

weerr opnieuw opduiken en is inmiddels geboekstaafd als The Phantom Clowns 

(Bru inand,, 2000). 

^'"Larlyy media coverage of the McMarr in case ignited a nationwide panic about 

thee sexual molestation of young children that remains to this day." Aldus David 

Shaw,, ombudsman van The Los Angeles limes in 1990 (nog vóór de vrijspraken): 31 

dee media grossierden in horrorverhalen, lieten zich op sleeptouw nemen door de 

ouderss en door de officier van Justitie en namen voetstoots aan dat de verdach-

tenn schuldig waren. Het duurde volgens Shaw te lang voor de stemming om-

sloeg. . 
311 In maart 1987 ontdekten twee kinderartsen werkzaam in de Middlesbrough 

(Countyy Cleveland) in een korte tij d honderden gevallen van kindermisbruik. 

Dee kinderen werden onmiddell i jk aan de ouderlijke macht onttrokken, hetgeen 

leiddee tot verzet bij de ouders en uiteindelijk tot een nationaal schandaal. De pers 

schaardee telde zich al snel aan de zijde van de ouders: "The news media overw-

helminglyy tended do denounce the doctors and social services, and asserted the 

rightss of the parents" (Jenkins, 1992: 142). Centraal in de berichtgeving rond de 

zaakk Cleveland staat het frame van de onschuldige ouders en hun kinderen die 

hett slachtoffer zijn van een op hol geslagen kinderbeschermingsbureaucratie met 

hulpverlenerss die in alles signalen van misbruik zien. 
yy-- Inspectie van het onderwijs. Jaarverslag 1997. Utrecht 1998. pp. 12-13. 
333 Zo is er het voorbeeld van de vrachtwagenchauffeur die in 1992 wordt veroor-

deeldd voor de moord op tenminste drie kinderen. NR(' Hafidelshlad, 25 novem-

berr 1999. 
Vtt Het betreft de Aanwijzingen van de Procureurs-generaal voor de opsporing van 

seksueell  misbruik in afhankelijkheidsrelaties en de bejegening van slachtoffers 

vann zedendelicten. 

^^ Zie bijlage 1. Voorstudie: de Croningse bestuurscrisis, 
u>> Artikel 243 WvSr heeft betrekking op het seksueel binnendringen van een be-

wusteloze,, onmachtige of gestoorde en artikel 244 op het seksueel binnendr in-

genn van iemand beneden de twaalf jaar. Artikel 245: gemeenschap met iemand 

benedenn de zestien jaar waarvoor een klachtverciste geldt. Artikel 24": ontucht 

mett bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind. Artikel 248, Artikel 249 on-

tuchtt met misbruik van gezag 
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-**  Deze citaten zijn ontleend aan het onderzoeksmateriaal van AMC/Nivel onder-

zoekerr J. IJzermans. Zie ook: Vasterman ik IJzermans, 2002. 
Vss Zie ook het pleidooi van Warna Oosterbaan, bijzonder hoogleraar journalistiek 

enn samenleving, in NRC Handelsblad van 11 september 2003: "De krant moet 

eigenwijzerr worden. Stel de eigen agenda voorop, niet wat andere media als 

nieuwss brengen. 
V}V} Prion staat voor: prote'niaceaous infectious particle. Het gaat om een abnormaal 

gevormdd prioneiwit. 
4""  Pas vanaf media 1992 begint het aantal geconstateerde BSE-gevallen scherp te 

dalen.. Rekening houdend met de geboortedata van de runderen zet die daling al 

eindd 1988 in. Zie: Harpold, Levy & Savage, 1998: l 7 . 
111 MA F F staat voor Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. 

3166 *J Zie het verslag van de debat georganiseerd door de 1FAJ (International 

Federationn of Agricultural Journalists) in november 1997. 

'̂ ^ Deze analvse is voor een deel gebaseerd op her onderzoek van studenten journa-

listiekk in Groningen, Ids Brenninkmeijer, Truus Duisterwmkel en Jikke Zijlstra 

inn het kader van de onderzoekswerkgroep Mediahype. Gepubliceerd in De Jour-

nalistnalist op 6 maart 1998: "Versterven is een schande..., als het niet gebeurt." 
444 Televisieproductie studenten School voor de Journalistiek. Vertoond tijdens het 

debatt over mediahypes in de Balie op 25 mei 1998. 

->ss Idem. 
4(11 Deze analvse is voor een deel gebaseerd op het onderzoek Het drama Ouwerkerk 

vann Wendv Fraa, studente journalistiek in Groningen in het kader van de on-

derzoekswerkgroepp Mediahype. 

'~~ Televisieproductie studenten School voor de Journalistiek. Vertoond tijdens het 

debatt over mediahvpes in de Balie op 25 mei 1998. 
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