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Regelmatig liggen ‘de media’ in rappor-
ten van adviesorganen van de overheid en 
in uitspraken van politici onder vuur. Aan 
betrouwbaar empirisch materiaal ontbreekt 
het in deze discussies vrijwel altijd. Toen bij 
wijze van verandering er in 2002 wél uitvoe-
rig empirisch materiaal beschikbaar kwam, 
een in opdracht van het NIOD uitgevoerde 
analyse van de berichtgeving over Srebreni-
ca, toonde de journalistiek zich prompt ont-
vankelijker voor kritiek dan gedacht. De van 
oudsher bekende, wat afwerende en hautai-
ne houding, bleek plaats te kunnen maken 
voor een meer responsieve opstelling. Na 
de moord op Fortuyn is deze in gang gezet-
te ontwikkeling in een stroomversnelling 
gebracht. CDV sprak met Otto Scholten en 
Nel Ruigrok, twee opstellers van de gerucht-
makende nieuwsanalyse over de bericht-
geving in Srebrenica. Vanaf 1 maart 2005 
zijn zij bovendien vanuit het Persinstituut 
begonnen met de Nederlandse Nieuwsmoni-
tor. Net als bij het Srebrenica-onderzoek zal 
de wijze van berichtgeving centraal staan. 

De nieuwsmonitor zal empirisch materiaal 
opleveren dat binnen de journalistiek en 
de samenleving kan worden gebruikt voor 
reflectie en discussie over de kwaliteit van 
het journalistieke werk. De vooringenomen 
verslaggeving in Srebrenica en de affaire 
met de Marokkaanse tasjesdief laten volgens 
Scholten en Ruigrok feilloos zien hoe poli-
tiek en media met elkaar vermengd zijn en 
hoe vooropgezette frames de berichtgeving 
sturen. Hoe daaruit te komen? Elkaar met 
de beschuldigende vinger nawijzen helpt in 
ieder geval niet. Volgens Scholten en Ruig-
rok kan de nieuwsmonitor tot meer nuch-
terheid leiden. Enige zelfreflectieve afstand 
draagt volgens hen bij aan een klimaat waar-
binnen de politieke en mediale werkelijk-
heid niet primair door geruchtenstromen 
worden bepaald. 

De media staan onder kritiek van burgers 
en politiek; de zoektocht naar vertrouwen 
in de pers is daarmee een belangrijk issue 
geworden. Maar waar ligt nu eigenlijk het 
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probleem? Al lezende in uw publicaties 
( zie onder ‘aangehaalde literatuur’, red. ) 
kreeg ik nu niet de indruk dat het pro-
bleem bij de pers ligt. Ligt het probleem 
volgens u niet veel meer bij de politiek? 
Moet vooral de politiek niet reflecteren op 
wat ze aan het doen is?

Scholten Dat is niet zo simpel. Het heeft 
weinig zin om te gaan ‘zwartepieten’ of om 
zogezegd een ‘hoofdschuldige’ aan te wij-
zen. Het probleem zit in de relatie tussen 
politiek, journalistiek en burgers. Wel heb 
ik in 200� na het verschijnen van het RMO-
 rapport (Medialogica) en het ROB-rapport 
(Politiek en media, pleidooi voor een Lat rela-
tie), het laatste rapport gunstiger beoor-
deeld.  In 200� stond de berichtgeving vooral 
in het teken van de slechte verhouding tus-
sen politiek en journalistiek. Er werden toen 
door politici heel scherpe en generalise-
rende uitspraken gedaan over de journalis-
tiek. Als er toen iets duidelijk was, dan was 
het wel dat de journalistiek niet deugde. De 
maatregelen die werden voorgesteld gin-
gen vervolgens niet één, maar drie brug-
gen te ver. Tegen die achtergrond boden de 
bevindingen van het ROB-rapport een nuttig 
tegengeluid. De raad vroeg zich onder meer 
af wat de bestuurders zelf konden doen om 
de relatie met de media te verbeteren. Na alle 
verhalen waarin politici de media als zon-
debok aanwezen, was het advies van de rob 
inderdaad een verademing om te lezen. Het 
is overigens wel hoogst twijfelachtig of deze 
‘kijk naar jezelf benadering’ in Den Haag is 
aangeslagen. 

Wat bedoelt u met drie bruggen te ver?

Scholten We hebben een onafhanke-
lijke pers die de mogelijkheid moet hebben 
de politiek kritisch te blijven volgen. Daar-
mee moeten de politici wel kunnen omgaan. 

Dan kun je niet simpel volstaan met dat het 
niet deugt en roepen dat men zich moet 
verantwoorden. Nog even afgezien van de 
niet onbelangrijke vraag aan de hand van 
welke maatstaven en bij welke zaken dit dan 
zou moeten. Een mens moet er toch niet aan 
denken dat journalisten zich moeten verant-
woorden tegenover politici? Hoe kan je de 
pers vragen verantwoording te laten afleg-
gen tegenover hen die ze geacht worden kri-
tisch te volgen? 

Trouw publiceerde begin februari een 
onderzoek waaruit bleek dat het vertrou-
wen van de burgers in de media groot is, 
zeker vergeleken met het vertrouwen in 
de politiek. Is dat niet vreemd in het licht 
van alle mediakritiek op wat sinds het 
RMO-rapport de ‘medialogica’ is gaan 
heten?

Scholten Nee, dat is niet vreemd voor 
iedereen die bekend is met de materie. De 
bevindingen komen overeen met wat Euro-
pese waardenstudies en de Eurobarometer 
al jaren laten zien. Trouw heeft de vraagstel-
ling van de Eurobarometer overgenomen en 
komt begrijpelijkerwijs met resultaten die 
in lijn zijn met de al uitgevoerde onderzoe-
ken. 

Er is wat de media betreft geen  
probleem?

Scholten Wat je wel ziet is dat het ver-
trouwen in de media daalt, maar het vertrou-
wen in de politiek daalt relatief gezien veel 
sneller. Mijn punt is: het RMO-advies past  
erg bij de negatieve teneur over de pers, het-
geen niet zo verwonderlijk is als je bedenkt 
dat er geen zelfstandig empirisch onder-
zoek is verricht. Nieuwe inzichten komen zo 
niet boven drijven. Het advies is naar mijn 
smaak bovendien onevenwichtig. Hoewel 
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het uitgaat van de driehoek overheid-bur-
ger-media, komt verder alleen de rol van de 
media aan bod. Het excuus van de RMO dat 
de Raad voor Openbaar Bestuur over de rol 
van politici en bestuurders in deze driehoek 
adviseert, is een zwaktebod. Gezien de grote 
verwevenheid van politiek en journalistiek 
had een gezamenlijk advies natuurlijk veel 
meer voor de hand gelegen. 

Het onderzoek naar de berichtgeving in 
Srebrenica heeft veel aandacht getrokken, 
niet in het minst vanwege de resultaten 
waaruit bleek hoe ‘gekleurd’ die berichtge-
ving eigenlijk was. Is het de eerste in zijn 
soort geweest?

Scholten Er zijn nog wel andere onder-
zoeken te noemen; mijn proefschrift over 
krant en democratie in 1982 bijvoorbeeld en 
het recente proefschrift van Peter Vasterman 
‘Mediahype’. Het is wel het eerste onder-
zoek in deze soort dat door journalistiek zelf 
goed onthaald is. De bereidheid tot reflectie 
bleek groot. Sinds het Srebrenica-rapport 
en Fortuyn zijn er door de media meer stap-
pen gezet dan ooit in de politiek zijn waar-
genomen; dan denk ik bijvoorbeeld aan de 
ombudsman, de brief van de hoofdredactie 
in Trouw en de NRC en de website van het 
journaal. 

Srebrenica, the good and  

the bad guys

Het gaat dus om de driehoek overheid –
burger – media en niet alleen om de 
media. Hoe kijkt u tegen die relatie aan 
vanuit de bevindingen van het Srebre-
nica-onderzoek? Wat waren voor u ver-
rassende resultaten? 

Scholten We zijn het onderzoek niet 
zozeer vanuit vooropgezette verwachtin-

gen begonnen. Het Srebrenica-onderzoek 
biedt allereerst een beschrijvend en chrono-
logisch onderzoek. Dat was ook in 1998 de 
opdracht van het NIOD. Een eerste belang-
rijk resultaat van die werkwijze was dat het 
inzicht in de complexiteit van de materie 
heeft geboden. In 199� waren er 800 actoren 
met een rol in het conflict, om maar eens wat 
te noemen. Dan speelde er ook nog dat er 
steeds wisselende coalities waren. De Bos-

nische Moslims, de [Bosnische] Serviërs en 
Kroaten, wie met wie samenwerkte verschil-
de gewoon naar tijd en plaats. Voor de pers 
was het een zeer moeilijk, om niet te zeggen 
onmogelijk te volgen conflict.

Wat is de impact geweest van het rapport?

Ruigrok We kunnen die impact niet op 
basis van vervolgonderzoek staven. Wel kun 
je zeggen dat het door kranten is opgepikt. 
Zo is één van de meest bekritiseerde dag-
bladen, de Volkskrant, een eigen onderzoek 
gestart naar de berichtgeving. Die eigen eva-
luatie heeft de krant vervolgens openbaar 
gemaakt, wat opnieuw aanleiding gaf tot 
discussie.

De analyse over de berichtgeving rond 
Srebrenica in het NIOD-rapport heeft een 
ommekeer teweeggebracht in de houding 
van journalisten. Daarvoor was men abso-
luut allergisch voor kritiek. Nu worden er 
debatten gehouden en is de Volkskrant zich 
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in alle openheid zelf gaan afvragen: wat is 
er fout gegaan? Het bleek bijvoorbeeld dat 
verslaggevers ter plekke met hun verhaal 
geen gehoor kregen bij de hoofdredactie in 
Amsterdam. Men was zo in de ban van het 
ideaal van een multicultureel Joegoslavië, 
dat men minder geïnteresseerd was in de 
feiten. Vooral niet omdat die feiten totaal 
niet pasten bij waar men zich emotioneel zo 
mee verbonden voelde. 

Dat is nogal een stevige conclusie. Maar 
waar gaat het probleem dan precies 
over? Gaat het om de zoektocht naar meer 
 objectiviteit?

Ruigrok Het gaat om wat in de litera-
tuur journalism of attachment wordt 
genoemd, het partij kiezen voor een 
bepaalde strijdende partij in een conflict. 

Als er één zaak duidelijk was over die oor-
log dan was dat de Serviërs de schurken 
waren. Vooral na opnamen van een uit-
gehongerde Bosniër achter prikkeldraad 
die een Britse filmploeg in augustus 1992 
maakte. De beelden gingen in een mum 
van tijd de wereld rond en deden hun werk. 
Een golf van morele verontwaardiging 
sloeg over Europa en in brede kring was de 
conclusie duidelijk: dit was een Servisch 
concentratiekamp. Naderhand bleken de 
beelden echter grotendeels bedrog. 

[  Tronopolje — beter bekend als kamp 
Omarska — was geen concentratie- maar 
een vluchtelingenkamp waar niemand 
opgesloten zat achter prikkeldraad. Iro-
nisch genoeg was de Britse filmploeg die 
de opnamen maakte door de Serviërs 
uitgenodigd om in Tronopolje te komen 
filmen in een poging de al langer rond-
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gaande geruchten over Servische concen-
tratiekampen te ontzenuwen, red. ]. 

Het beeld voor media, politiek en burgers 
was echter definitief gezet. In januari 199� 
bijvoorbeeld geeft een Duitse politicus aan 
dat er bordeelkampen zijn in Bosnië waar 
Mengele-achtige praktijken zouden plaats-
vinden. Deze bewering, die paste bij het ont-
worpen good guys bad guys-schema, werd 
niet gecheckt maar gelijk overgenomen. 

Plaats tegen deze achtergrond eens de 
beruchte uitspraak van Karremans: Er zijn 
hier geen good and bad guys. Deze uitspraak 
markeert een omslag in de houding van 
journalisten tegenover Dutchbat. Daarvoor 
werd er geweldig werk verricht en werd 
Voorhoeve bijvoorbeeld ‘de juiste man op 
de juiste plaats’ genoemd, maar na de uit-
spraak kantelde de beeldvorming volkomen. 
De journalisten vielen over Karremans heen: 
hoe kon hij zich zo hebben laten manipule-
ren door de Serviërs?

Journalism of attachment  

en de emotiecultuur
   

Is de berichtgeving over de multiculturele 
samenleving in Nederland ook een goed 
voorbeeld van journalism of attachment? 
De emotionele verbondenheid met het ide-
aal van de multiculturele samenleving die 
de berichtgeving stuurde?

Scholten Tot ver in de jaren negentig 
hebben politici inderdaad moeite gehad 
met het benoemen van de problemen. Tot-
dat Paul Scheffer als één van de eerste met 
zijn essay de knuppel in het hoenderhok 
gooide. Over de multiculturele samenleving 
kon slechts in politiek correcte bewoordin-
gen worden gesproken en geschreven. Wie 
zich aan die code ontrok, kon rekenen op de 
beschuldiging minderheden te stigmatise-
ren of werd uitgemaakt voor racist of fascist. 

Ruigrok Dat kunnen we ook met 
de nieuwsmonitor analyseren. Globaal 
gesproken zie je dat men meer op emo-
ties dan op feiten is gericht. De neiging 
bestaat om primair vanuit emotie te reage-
ren, nog voordat duidelijk is wat er precies 
aan de hand is. Het ‘geval’ met die tasjes-
dief is hiervan een ‘mooi’ voorbeeld. De 
Marokkaanse gemeenschap sprak gelijk 
van moord, minister Verdonk riep dat daar 
geen sprake van was en Wilders sprak er 
schande van: “We leven in een omgekeerde 
wereld”!

Je ziet feiten, emoties en meningen  
steeds meer door elkaar lopen; de gericht-
heid op feiten raakt op de achtergrond, 
zwakt af.

Scholten De opkomst van de emotiecul-
tuur en de eigen dynamiek die dat oproept 
is, zoals ook het voorbeeld van de tasjesdief 
laat zien, een veel bredere tendens in de 
samenleving, bij burgers én de politiek. Via 
de journalistiek krijg je al deze effecten ver-
sterkt in beeld. 

Wat de gerichtheid op de feiten betreft, 
hoe moet ik mij dat voorstellen? De kran-
ten zelf zijn toch ook gekleurd vanuit een 
bepaald profiel? 

Scholten Zeker, het is daarom goed 
‘feiten’ inderdaad welbewust tussen aan-
halingstekens te zetten; het is niet zo dat 
die zomaar op neutrale wijze voor het 
oprapen liggen. Maar het is wel degelijk 
goed mogelijk algemeen waarneembare 
tendensen in de berichtgeving vast te stel-
len die boven die specifieke gekleurdheid 
van de waarnemers uitstijgen en dat is 
precies wat we met de nieuwsmonitor pro-
beren te doen.

verantwoordelijke journalistiek
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De nieuwsmonitor in drievoud

Nu dan over die nieuwsmonitor. Hoe moet 
ik mij dat voorstellen? Bij dat woord zie  
ik allereerst een grote computer voor me …

Scholten De Nederlandse Nieuws-
monitor is een onderzoeksproject. Het is 
ontstaan vanuit universitaire samenwer-
king tussen communicatiewetenschappers 
aan de UvA, de VU en de Radboud Univer-
siteit, de Nederlandse Dagbladpers (NDP) 
en de Nederlandse Vereniging van Journa-
listen (NVJ). Er werden al jaren bijeenkom-
sten tussen communicatiewetenschap-
pers, politici, bestuurders en journalisten 
gehouden over journalistieke verantwoor-

delijkheid. Vanuit die bijeenkomsten is het 
idee van een nieuwsmonitor ontstaan. Dit 
resulteerde uiteindelijk in een daadwerke-
lijk gezamenlijk gedragen en door de sec-
tor gefinancierd project met steun van het 
Bedrijfsfonds voor de Pers. Er is steun voor 
drie jaar toegezegd voor 1,5 fte. Na twee jaar 
volgt een evaluatie.

Maar even concreet: hoe werkt het? 

Scholten Het persinstituut zal drie 
monitoren ontwikkelen: een Continue 
Nieuwsmonitor, een Event Monitor en een 
Issue Monitor. We beginnen in eerste instan-
tie met het continue onderzoek. Hierbij 
gaan we op zoek naar de hoofdtrends in 
het nieuws in landelijke dagbladen, enkele 

 regionale dagbladen en enkele nieuwspro-
gramma’s op tv. We maken hierbij onder 
meer onderscheid naar thema’s, genres, 
 spelers en nieuwsbronnen. 

Verder willen in overleg met de begelei-
dingscommissie per jaar twee events analy-
seren door nieuwsanalyse. De Event Monitor 
richt zich op spraakmakende kwesties, affai-
res, onthullingen of schandalen die — vaak 
gedurende relatief korte tijd — veel aan-
dacht krijgen. Journalistieke criteria — eisen 
die de journalistiek zelf stelt — vormen 
een belangrijk uitgangspunt bij de Event 
Monitor. Is de berichtgeving afstandelijk, 
betrouwbaar, feitelijk, onderbouwd? 

Bij de Issue Monitor is het de bedoeling 
een thema gedurende langere tijd te volgen, 
zoals bijvoorbeeld integratie en veiligheid. 
Dan gaat het om het periodiek volgen van 
het nieuws over een langere periode en de 
wijze van framing.

De feitelijke nieuwsanalyse van de 
Nederlandse Nieuwsmonitor zal aan de 
basis plaatsvinden door nieuwsberichten 
op zinsniveau uitvoerig te laten analyseren 
door codeurs. 

De analyse van de data door codeurs?  
De conclusies die je uiteindelijk trekt 
hangen ook weer af van de selectie die 
je maakt, de wijze van labeling en zijn 
daarom niet op voorhand onpartijdig. 
Hoe kan je zorgen dat je niet een deelne-
mer wordt in de discussie? Hoe word je 
een aanvaarde bron?

Ruigrok Het Srebrenica-onderzoek 
biedt een goed voorbeeld van de methode. 
Bij dit onderzoek werden ruim 6000 arti-
kelen geanalyseerd, resulterend in 100.000 
gecodeerde zinnen. De gecodeerde zin-
nen beantwoorden vragen als: is er sprake 
van een actie, een uitspraak, een evaluatie, 
wordt er een causale relatie gelegd etc? 
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Op deze wijze kun je bepaalde tendensen 
waarnemen en interpretatieverschillen 
zoveel mogelijk uitsluiten.

De conclusies vloeien daar in zekere 
 zin op natuurlijke wijze uit voort?

Ruigrok In het Srebrenica-onderzoek 
zijn bepaalde zaken heel duidelijk aan-
wijsbaar. Na de beelden van ‘het kamp in 
Bosnië’ volgde een stroom van 600 artike-
len, waarin de morele verontwaardiging 
overal te lezen was. Je kunt bijvoorbeeld 
laten zie hoe hoofdredactionele com-
mentaren in kranten de volgende dag als 
nieuws terugkomen. Het is daadwerkelijk 
aanwijsbaar hoe en waar emotie, opinie en 
feiten door elkaar heen lopen. 

En de uitkomsten van de Nieuwsmonitor? 
Hoe denkt u die aan de orde te stellen?

Scholten Het is uitdrukkelijk de bedoe-
ling om naar aanleiding van de onderzoeks-
uitkomsten en de rapporten van de Nieuws-
monitor de discussie aan te gaan, met 
bijvoorbeeld de Raad voor de Journalistiek, 
de journalisten zelf en met geïnteresseerde 
burgers. Hierbij gaan we samenwerken met 
het eveneens in de mediasector (dagbladen, 
omroep) ingebedde Mediadebatbureau. 

Zijn er voorbeelden van nieuwsmonitoren 
in andere landen?

Scholten In verschillende landen, zoals 
Duitsland en Frankrijk, op commerciële 
basis en in de VS op basis van politiek geïn-
teresseerde weldoeners. Het is hier weer 
typisch Nederlands georganiseerd met heel 
het middenveld ertussen.

Waartoe heeft dit alles over drie jaar 
geleid? Wanneer is de Nieuwsmonitor  

een succes? Meer aandacht voor feiten en 
minder voor meningen?

Scholten Ik hoop dat het tot iets meer 
nuchterheid in de politiek maatschappelijke 
discussie leidt. 

Als het gaat om de vermenging van 
 emotie, meningen en feiten is nuchterheid 
dan wel genoeg om dat tij te keren?

Scholten Er is veel gewonnen wanneer 
men zich niet laat meeslepen door een golf 
van eerste emoties. Niet direct reageren dus, 
maar je eerst afvragen: wat is hier gebeurd? 
Het voorbeeld van de tasjesdief laat goed 
zien hoe het wat mij betreft niet moet. 

 
Maar de emotiecultuur blijft?

Scholten De emotiecultuur zal blijven 
bestaan, dat kun je niet tegenhouden met 
zo’n initiatief. Het gaat er meer om het ver-
groten van reflectief vermogen op basis van 
analyse. En om het daarmee aan de orde stel-
len van vragen als: hoe ga je in het vervolg 
met dit soort zaken om? 

Zal dat meer vertrouwen in de pers 
 geven?

Scholten Mijn punt is steeds dat het 
om meer gaat dan pers alleen. Het gaat om 
de ingewikkelde vermenging van media, 
politiek en journalistiek. Vooral het ver-
trouwen in de politiek staat op het spel. Het 
gaat om de verandering in de verhouding 
tussen politiek, journalistiek en burgers, 
de vitaliteit van de democratie en vooral 
ook het vertrouwen in politieke instituties. 
Tegenover medialisering en emotiecultuur 
biedt nuchterheid tenminste een nuttig 
tegengewicht.

verantwoordelijke journalistiek
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