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Het ministerie van Buitenlandse Zaken
1 Inleiding
In 2009 heeft Benchmarken Benchlearning Rijk een benchmark uitgevoerd waarin de directoratengeneraal van de ministeries vergeleken zijn op de beleidsdruk op hun organisatie. Hierbij is ook de
beleidsdruk vanuit de Tweede Kamer op de directoraten-generaal in beeld gebracht. Naar aanleiding
hiervan is bij directeuren-generaal de behoefte ontstaan om meer inzicht te hebben in de druk die
vanuit de media komt op de ministeries. Vandaar dat de Nederlandse Nieuwsmonitor gevraagd is om
de beeldvorming van ministeries in beeld te brengen.
In dit onderzoek brengen we verslag uit over hoe de media berichten over het ministerie van
Buitenlandse Zaken, over een viertal thema’s van dit ministerie en over de betrokken bewindspersonen
minister De Jager en staatssecretaris Weekers. Hierbij worden de volgende onderzoeksvragen
beantwoord:


Hoe vaak berichten de verschillende media over de bewindspersonen en het ministerie?



Met welke thema’s komen de bewindspersonen, het ministerie en de relevante stakeholders in de
berichtgeving?



Hoe ziet de dynamiek van het nieuws over een ministerie eruit?

2 Dataverzameling en methode
Voor de dataverzameling gaan we uit van het nieuws over de ministeries en/of de minister danwel
de staatssecretaris zoals gevonden in de volgende media.
Tabel 1. Overzicht van de media
Landelijke dagbladen1
de Volkskrant
NRC Handelsblad
Trouw
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Gratis dagbladen
Metro
Sp!ts
De Pers

Televisie-programma’s
NOS 8 uur Journaal
Nieuwsuur
DWDD
Vandaag de Dag
PowNews
EénVandaag
Pauw&Witteman

Sociale media
Fok.nl
GeenStijl.nl
Twitter*

*Voor Twitter zullen we – zeker tijdens een periode waarin heel veel getwitterd wordt – een sample nemen van de
tweets. Het is technisch onmogelijk om alle tweets op zo’n moment mee te nemen.

2.1 Periode
Wat de periode betreft gaan we uit van het begin van het kabinet Rutte I op 14 oktober 2010 en
eindigen op de dag dat het kabinet viel, 21 april 2012.

Met de dagbladuitgevers hebben we een overeenkomst dat we de opgemaakte versie van de dagbladen mogen ‘scrapen’ van
hun internetpagina’s. Deze artikelen worden opgeslagen in onze database en bewaard voor de wetenschappelijke replicatie
van ons onderzoek. Wij verkopen vervolgens de analyses die we uitvoeren en mogen hierbij citaten gebruiken (bv koppen van
artikelen) in onze rapportages. Indien gewenst worden online de URL’s meegeleverd van de artikelen. Deze zijn vervolgens te
lezen indien de opdrachtgever een online-abonnement heeft op het betreffende dagblad. De dagbladen zonder een
opgemaakte versie van de krant ontbreken in ons standaardpakket.
1
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2.2 Methodes
In het rapport maken we gebruik van verschillende methodes. In deze paragraaf zullen we op deze
methodes ingaan.

2.2.1 Bottum-up analye met Latente Dirichlet Allocatie
Recent hebben we een nieuwe techniek ontwikkeld om in plaats van top-down naar onderwerpen te
zoeken, dit bottum-up te doen. Deze techniek komt uit de Verenigde Staten en wordt daar pas op kleine
schaal toegepast. Wat er gebeurt is het volgende. Alle teksten (kranten, tv, sociale media) worden in de
computer geladen. De computer bekijkt vervolgens per artikel/item hoe vaak een woord voorkomt en
maakt een woordenlijst per artikel. Deze woordenlijst wordt gereduceerd tot een lijst van lemma’s
(woordstammen). Per lemma wordt bekeken hoe vaak het voorkomt in het artikel. De computer
berekent vervolgens welke woorden vaak samen voorkomen in de artikelen. Deze zogenaamde
clustering is te vergelijken met stakeholderanalyse. De gevonden woorden vormen samen een cluster,
oftewel een onderwerp, in het nieuws. Deze onderwerpen kunnen vervolgens bekeken worden in
combinatie met andere onderwerpen, met verschillende stakeholders etc. zodat we een globaal
netwerk kunnen extracten per artikel. Het voordeel van deze methode is dat je niet van te voren hoeft
te bedenken wat je tegen kunt komen, maar dat de onderwerpen uit de data voortkomen.
Hieronder enkele voorbeelden. In de verschillende teksten vormen de woorden in kleur samen zo’n
cluster. In het bericht rechtsonder staan verschillende kleuren in de tekst. Dit betekent dat twee
verschillende clusters in een artikel voorkomen.
De verkiezingen van de Eerste Kamer draaien
vooral om de vraag of de coalitie plus
gedoogpartner PVV een meerderheid zal halen of
niet. Het CDA en VVD hebben strategisch gestemd
om dit te bewerkstelligen.
Wilders is vrijgesproken door de rechtbank in
Amsterdam. Volgens de rechter is er geen sprake
van haatzaaien. Wilders en advocaat Moszkowicz
reageerden verheugd.

In Noorwegen is de man opgepakt die gisteren een
bom heeft laten ontploffen in de hoofdstad Oslo.
Breivik heeft tevens mensen neergeschoten op het
eiland Utoya.
In Noorwegen is de man opgepakt die gisteren een
aanslag heeft gepleegd in de hoofdstad. In het
anders zo vreedzame land is geschokt gereageerd. In
zijn testament heeft Breivik meermalen PVV en
Wilders genoemd als grote voorbeeld

Om de verschillende deelthema’s per ministerie te bepalen voeren we een clusteranalyse uit. De
computer rekent uit welke woorden veelvuldig voorkomen in de artikelen/items over de minister en
de staatssecretaris ten opzichte van woorden uit een willekeurig andere periode.
Hierbij hebben we een aantal opties bekeken. De beste verhouding tussen veelzeggende thema’s en
verscheidenheid kwam naar voren bij een keuze van 20 clusters per ministerie. Per ministerie komen
hier vervolgens een kleiner aantal clusters uit die relevant zijn. De overige clusters betreffen algemene
clusters over politiek of toevallige clusters, die voorkomen doordat de naam van een bewindspersoon
ook sterk clustert met een ander (zonder dat er een onderwerp is vermeld) of clusters die heel
algemeen zijn.

2.2.2 Top-down analyse
De uitkomsten van de bottum-up methode vormen voor een groot deel de input voor de top-down
analyse. Met deze methode kunnen we op een globale wijze netwerken extraheren uit de teksten. Bij
deze extractie kunnen de gedefinieerde stakeholders en objecten heel specifiek zijn, zoals personen,
bedrijven, politieke partijen, specifieke issues etc. In dit onderzoek zal het vooral gaan om publiciteit
rond ministeries en de thema’s waarmee het ministerie of haar bewindspersonen in het nieuws komen.
4

Deze thema’s en de specifieke woorden die daaronder vallen komen grotendeels uit de bottum-up
methode. Deze vormen de basis voor de op te stellen lijst met specifieke issues die gerubriceerd zijn in
overkoepelende categorieën. Zo staan onder de categorie ‘onrust Midden-Oosten’ veel specifieke issues
zoals ‘conflict Israël-Palestina’, met daaronder nog specifieker bv ‘instelling Gaza-vloot’. Het voordeel
van een dergelijk ingedeelde lijst is dat we op een geaggregeerd niveau kunnen rapporteren met
behoud van de mogelijkheid om specifieke issues uit een categorie nader te bekijken.

2.2.3 Sentimentanalyse, de teneur van het nieuws
De teneur van de berichtgeving kunnen we traceren door een automatische sentimentanalyse uit te
voeren. Is de teneur positief, neutraal of negatief? Sentimentanalyse is een relatief nieuw vakgebied en
de accuraatheidsgraad ligt tussen de 60 en 70 procent. Vanwege deze mate van betrouwbaarheid zijn
de scores vooral te gebruiken als indicatie van gemiddeld sentiment voor relatief grote hoeveelheden
artikelen (>50), maar niet voor individuele artikelen.

2.2.4 Mediadynamiek
Om de mediadynamiek vast te stellen maken we gebruik van de correlaties tussen de berichtgeving in
de verschillende mediagroepen. Hierbij maken we onderscheid tussen het totale nieuws, ‘nieuwshups’
en ‘nieuwsgolven’. Een nieuwshup definiëren wij als een dag waarop er een piek te zien is in de
berichtgeving. De totale hoeveelheid van het nieuws in de verschillende mediagroepen wordt hierbij
gewogen en er wordt een maat vastgesteld waarop er sprake is van een nieuwshup. Bij de weging gaan
we uit van de dagbladen. Alle artikelen tellen voor 1. De televisie telt zwaarder. Één uitzending telt voor
4. De sociale media daarentegen tellen aanzienlijk lager. Iedere uiting op sociale media telt voor 1/8
mee. Deze weging hebben we opgeteld en we hebben gesteld dat er sprake is van een nieuwshup
wanneer er sprake is van een standaardafwijking boven het gemiddeld aantal artikelen/items. Een
nieuwsgolf hebben we gedefinieerd als een periode waarin er minstens sprake moet zijn van drie
opeenvolgende nieuwshups.

3 Opzet van het onderzoek
Zoals in de inleiding aangegeven gaan we in het onderzoek in op een aantal onderzoeksvragen. Deze
onderzoeksvragen zijn theoretisch onderbouwd zoals beschreven in het vergelijkend hoofdstuk waarin
we alle ministeries onderling vergelijken. De onderzoeksvragen zijn in te delen in drie hoofdstukken:
1. De aandacht voor het ministerie en de bewindspersonen;
2. De thema’s waarmee het ministerie in het nieuws komt;
3. De dynamiek van het nieuws.
Voor het ministerie is het van belang dat de samenleving een goed beeld heeft van het ministerie, de
bewindspersonen en het beleid dat uitgaat van het ministerie. Media spelen hierbij een cruciale rol,
omdat voor het overgrote deel van de bevolking geldt dat zij afhankelijk zijn van de mediaberichtgeving
waar het gaat om het beeld dat zij zich vormen over het ministerie, de bewindspersonen en de thema’s
van het ministerie.
Zowel bij het publiek als bij de journalistiek zullen echter de minister en het ministerie een directe
relatie kennen. De beeldvorming rond de bewindspersoon zal invloed hebben op de beeldvorming rond
het ministerie en vice versa. Vandaar is het van belang te kijken naar een aantal aspecten in het nieuws.
Hoeveelheid aandacht: Vanuit de journalistiek geldt dat journalisten zogenaamde nieuwswaarden
hanteren bij de selectie welke gebeurtenissen wel of geen nieuws worden. Zo worden conflicten en
onverwachten gebeurtenissen eerder nieuwswaardig gevonden dan een doorwrochte discussie over
beleid. Ook zijn media eerder geneigd zich te richten op persoonlijke kenmerken van bewindspersonen
5

in plaats van hun mening over prangende issues. Om deze reden kijken we allereerst naar de aandacht
voor de bewindspersonen en het ministerie en beschrijven daarbij de gebeurtenissen die ten grondslag
lagen aan het nieuws.
Thema’s in het nieuws: Ook bij thema’s geldt dat sommige thema’s eerder nieuws worden dan andere.
Bovendien kan een incident, conflict of andere gebeurtenis de reden zijn waarom de media over het
thema berichten. In een eerste overzicht geven we het verloop van de aandacht weer van ieder thema
en beschrijven de gebeurtenissen die ervoor zorgden dat het thema in het nieuws kwam.
Om een compleet beeld te krijgen omtrent de discussie over bepaalde thema’s is het van belang dat een
groot aantal meningen over het thema aan bod komen in de media. Voor journalisten geldt ook hier dat
sommige meningen interessanter zijn dan andere. Wanneer een stakeholder zich fel en ongenuanceerd
uitlaat over een bewindspersoon is dit nieuwswaardiger dan wanneer er sprake is van een
genuanceerde uiteenzetting van de verschillen tussen de stakeholder en de bewindspersoon. Om deze
reden kijken we ook naar de verschillende stakeholders. Op deze manier wordt het mogelijk inzicht te
krijgen in de stakeholders die media-aandacht krijgen in de media wanneer de discussie over bepaalde
thema’s oplaait.
Mediadynamiek: Ten slotte kijken we naar de dynamiek tussen de verschillende mediagroepen. Uit
eerder onderzoek van de Nederlandse Nieuwsmonitor blijkt dat journalisten geneigd zijn andere media
te volgen in hun berichtgeving. Is een onderwerp eenmaal nieuws, dan volgen andere media. Deze
zogenaamde agendajournalistiek is veelvuldig zichtbaar in televisieprogramma’s, maar zien we ook
terug in andere media. Op deze manier is het mogelijk dat sommige nieuwsgolven zich ontwikkelen tot
mediahype.
In het vervolg van het rapport kijken we allereerst naar de mate van aandacht voor het ministerie en de
bewindspersonen en vervolgen wij met een specfieke focus op een aantal thema’s van het ministerie
waarbij we ook aandacht hebben voor andere stakeholders. In een derde blok gaan we in op de
dynamiek van het nieuws rondom het ministerie. We sluiten af met een conclusie.

4 Het ministerie van Buitenlandse Zaken in het nieuws
Allereerst hebben we gekeken hoe vaak het ministerie van Buitenlandse Zaken in het algemeen in het
nieuws is gekomen, tussen het aantreden van kabinet Rutte I in oktober 2010 en de val van dit kabinet
in de derde week van april 2012. De blauwe lijn in figuur 1 laat per week de wisselingen in de
hoeveelheid nieuws zien. Op de y-as van de grafiek staat het aantal artikelen weergegeven. De rode lijn
geeft het gemiddeld aantal artikelen per week weer. De zwarte lijn geeft de trendlijn van het nieuws
weer. Uit deze lijn blijkt of het totale aantal nieuws toeneemt, afneemt of gelijk blijft in de tijd.
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Figuur 1. Aandacht voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in de berichtgeving.
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Het ministerie van Buitenlandse Zaken komt gemiddeld in 163 artikelen per week in het nieuws. Van
week tot week kunnen er grote verschillen zijn in de media-aandacht voor het ministerie: in de week
met de minste media-aandacht verschijnen er 20 artikelen over het ministerie2, tegenover 650
artikelen in de week met de meeste media-aandacht. Hieronder bespreken we de meest opvallende
pieken puntsgewijs.
Week 48, 2010: Eind november 2010 lekken via de klokkenluiderswebsite Wikileaks diplomatieke
codeberichten uit die ook het Nederlandse diplomatieke verkeer betreffen. Daarnaast presenteert de
WRR het rapport “Aan het buitenland gehecht”, over het buitenlandbeleid van de regering Rutte I. Uit
dit rapport tekent NRC Handelsblad op 30 november het volgende op: “het buitenlandbeleid van
Nederland is net een donut, vindt de WRR. Dat wil zeggen: een brede waaier van initiatieven, maar in
het midden weinig wat die initiatieven met elkaar verbindt. Het is daarom de hoogste tijd dat
buitenlandbeleid aan een kritische beschouwing te onderwerpen”. Minister Rosenthal neemt echter
afstand “van de uitgesproken pro-Europese koers die de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid bepleit”, aldus dezelfde krant twee dagen later. Vrijwel tegelijkertijd met het
verschijnen van het WRR-rapport, wordt Ben Knapen aangesteld als staatssecretaris. Het
ontwikkelingsbeleid waarvoor de staatssecretaris verantwoordelijk is wordt vervolgens vaak
besproken in de media. “Zelfredzaamheid krijgt meer de nadruk, we gaan van hulp naar investeren”,
tekent Trouw op 2 december op uit de mond van staatssecretaris Knapen. Daarbij pakt hij topsalarissen
bij hulporganisaties aan en roept minister Rosenthal interkerkelijke hulporganisatie ICCO op het matje
vanwege de financiele steun die zij geven aan de pro-Palestijnse website Electronic Intifada.
Week 49, 2010: Deze berichten krijgen in de hieropvolgende week opnieuw aandacht. Wikileaks blijft
informatie over de diplomatieke gang van zaken uitbrengen en ook de bezuinigingen op
ontwikkelingshulp houden de gemoederen bezig. Ook over de gevangenschap van Zahra Bahrami
wordt begin december bericht. “‘Niemand vraagt hoe het gaat, er is geen enkele druk op de rechters’
[…]. ‘Ik zou verwachten dat de Nederlandse staat meer om zijn burgers zou geven. Ze zouden ten
minste kunnen laten zien dat de zaak hun aan het hart gaat’”, aldus Bahrami’s advocaat in NRC
Handelsblad op 6 december. Op Twitter krijgen een aantal onderwerpen die betrekking hebben op het
ministerie aandacht, namelijk het bericht dat het kabinet Israel-bashing wil bestrijden, de reorganisatie
van het ambassade netwerk, de reactie van de minister op het uitlekken van uitspraken van Van
Rompuy over Afghanistan door Wikileaks en het Palestina-standpunt van de PVV waarvan minister
Rosenthal afstand neemt.
Week 4 en 5, 2011: Eind januari wordt er volop bericht over de plannen voor een
politietrainingsmissie in Afghanistan. Vereisten voor de nieuwe missie is de functie van de agenten, die
Afghaanse collega’s zullen opleiden en niet worden ingezet als militair. Minister Rosenthal voert hiertoe
overleg met de Afghaanse autoriteiten. In dezelfde week blijkt dat de Iraans-Nederlandse Bahrami is
geëxecuteerd in Iran. “Een woedende minister Rosenthal bevriest alle ambtelijke contacten met Iran.
[…] ‘Het is een barbaarse daad van dit regime in Iran. Ik ben ook geschokt omdat ik gisteren nog de
bevestiging kreeg van de Iraanse autoriteiten dat de rechtsgang nog niet afgelopen was”, aldus minister
Rosenthal in het NOS journaal op 29 januari 2011. Journalist Thomas Erdbrink antwoord in het
journaal op de vraag of het handig was geweest als minister Rosenthal direct contact had gehad met de
Iraanse autoriteiten: “Absoluut. Hij reageert nu heel emotioneel. Maar hij heeft op verschillende
momenten geen contact gezocht met Iran. Terwijl dat wel kon, zelfs op hoog niveau. Er is geen stille
diplomatie geweest om haar vrij te krijgen”. Deze kritiek op het optreden van de minister, met name
afkomstig uit de politiek en van mensenrechtenorganisaties, komt veelvuldig terug in de media. Terwijl
minister Rosenthal beweert dat hij er alles aan heeft gedaan Bahrami “voor de doodstraf te behoeden”,
blijkt dat de minister over haar geen contact heeft gehad met zijn Iraanse ambtgenoot, aldus het NOS
journaal op 3 februari. “De schending van de mensenrechten in Iran verdient een hardere aanpak.
Minister Rosenthal heeft na de executie al het officiele overleg met Teheran bevroren. Dat is mosterd na
de maaltijd. Nederland had veel eerder het instrument van sancties moeten gebruiken. Het liefst in
De laatste week in de onderzoeksperiode, week 17 van 2012, is hierbij niet meegeteld, omdat deze niet als
volledige week is meegenomen in het onderzoek.
2

7

Europees verband omdat de stem van de EU als geheel indruk maakt in Iran, zo luidt het commentaar
in het Algemeen Dagblad op 31 januari. Ook op Twitter wordt de kwestie vaak aangehaald. De opstand
in Egypte tegen het regime van president Mubarak leidt tot het uitvaardigen van een negatief reisadvies
voor dat land door het ministerie, wat weer leidt tot berichtgeving in de media.
Week 6, 2011: Begin februari brengt minister Rosenthal een bezoek aan het Midden-Oosten wat hem
op kritiek van PVV-leider Wilders komt te staan. Deze doet een oproep om de Palestijnse gebieden te
mijden tijdens het bezoek, die door de minister niet wordt ingewilligd. Intussen houdt de diplomatieke
strijd tussen Nederland en Iran aan: ambassadeurs worden ontboden en onderlinge afspraken niet
nagekomen. “Relatie met Iran op dieptepunt”, kopt de Volkskrant op 8 februari naar aanleiding van de
kwestie. Bovendien beschuldigt een woordvoerder van het Iraanse regime Nederland van het steunen
van terroristen, meldt NRC Handelsblad dezelfde dag.
Week 11-13, 2011: In maart verschijnen er voornamelijk berichten over de onrust in het MiddenOosten met betrekking tot maatregelen tegen de regimes en reisadviezen die het ministerie neemt,
overweegt of uitvaardigt en de tsunami in Japan waarna een negatief reisadvies volgt. Eind maart vindt
in Libië de mislukte helikopterevacuatie plaats. De ministers Rosenthal en Hillen moeten zich in de
Tweede Kamer verantwoorden voor de actie. De onrust in Libië, het vliegverbod en de luchtaanvallen,
blijven de gemoederen bezig houden. In NRC Handelsblad verschijnt een opiniestuk getiteld: “Geen
helikopter voor Zahra Bahrami”, waarin de helikopterevacuatie en de zaak Bahrami worden
vergeleken: “een belangrijke verdedigingslinie van de regering was daarbij immers dat Nederland nu
eenmaal heel ver gaat als landgenoten moeten worden gered die in levensgevaar verkeren in een
dictatuur. Dit was de enige keer in het debat dat premier Rutte echt scherp was: ‘Het feit dat wij
mensen met een Nederlands paspoort die in de problemen zitten, weghalen, is pacta servanda. Dat is
hoe wij het doen. Dat is beschaving.’ Vooral daarom weigerde hij toe te geven dat de regering verkeerd
had gehandeld door te besluiten tot de missie. Later erkende het kabinet dat de betrokken ingenieur
niet in levensgevaar had verkeerd. Des te opmerkelijker is het dat Ruttes nobele credo een paar
maanden eerder klaarblijkelijk niet gold voor Bahrami, wier leven juist wel in gevaar was. Een gerede
kans bestaat dat Rosenthal haar van de galg had kunnen redden door een persoonlijk gesprek met zijn
toenmalige Iraanse ambtgenoot, Mottaki, die in december een bezoek zou brengen aan de OPCW […].
Mottaki kwam niet. De kans werd niet gegrepen.”
Week 32, 2011: In augustus doet het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoek naar de mogelijke
belangenverstrengeling in de zaak Mariko Peters. De politica toont zich verheugd over de uitkomst van
het onderzoek, wat vooral op internetforum Fok.nl tot veel reacties leidt. Ondertussen houdt de onrust
in Syrië aan; minister Rosenthal roept op tot een uitbreiding van EU-sancties tegen de staat, meldt
Nieuwsuur op 11 augustus.
Week 47, 2011: Op 19 november publiceert NRC Handelsblad een artikel waarin ambtenaren zich
kritisch uitlaten over minister Rosenthal. “Ambtenaren noemen hem ‘stuurs’, vinden dat hij zich opstelt
als een ‘professor’, dat hij ‘dicteert en niet luistert’ en dat hij de reputatie van Nederland als
internationaal betrouwbare partner te grabbel gooit”, aldus de krant. Dit bericht levert veel reacties op,
op Fok.nl en Twitter. Het aantal berichten neemt verder toe wanneer de minister in het programma
Buitenhof reageert op de kritiek. “Minister Uri Rosenthal verbiedt ambtenaren van zijn ministerie zich
nog uit te laten over het werk op het departement. Hij heeft secretaris-generaal Ed Kronenburg
gevraagd maatregelen te nemen om dat voortaan te verhinderen”, aldus dezelfde krant twee dagen
later. Dezelfde dag verschijnt in deze krant het artikel “Wilders en coalitie botsen om Turkije”. Het gaat
hier om Wilders’ uitspraken over Turkije en zijn voorgestelde bezuinigingen op ontwikkelingshulp.
Staatssecretaris Knapen weigert verder te snijden in het budget voor ontwikkelingssamenwerking.
Week 7, 2012: In februari 2012 ontstaat er ophef over het initiatief van de PVV met betrekking tot de
oprichting van een meldpunt voor klachten over Oost- en Midden-Europeanen. Premier Rutte wordt
door zijn (Oost-)Europese collega’s op het matje geroepen en ook minister Rosenthal dient zich, evenals
aan het begin van de kabinetsperiode, regelmatig tegenover zijn buitenlandse collega’s te
verantwoorden over de gedoogconstructie met de PVV. “In een gesprek met tien ambassadeurs heeft
minister Rosenthal uitgelegd dat het Polenmeldpunt van de PVV geen initiatief van de Nederlandse

8

regering is”, aldus De Telegraaf op 18 februari. Daarnaast steken de zorgen over het nucleaire
programma van Iran opnieuw de kop op. Op Fok.nl verschijnen veel reacties op het bericht dat er
zorgen van het ministerie over het atoomprogramma bestaan.
Week 14, 2012: Het aannemen van de amnestiewet in Suriname leidt tot reacties van de minister.
Samen met de premier waarschuwt hij het land dat het aannemen van de wet gevolgen zal hebben,
meldt het NOS journaal van 5 april. De minister besluit hierop de Nederlandse ambassadeur in
Suriname uit protest terug te roepen. Het Israel-standpunt van het kabinet komt vervolgens onder vuur
te liggen: “Kamer wil openheid over pro-Israelkoers”, zo lezen we in Trouw op 6 april. “Het VVD-CDAminderheidskabinet zou te eenzijdig voor Israel kiezen onder druk van gedoogpartner PVV”, luidt de
klacht van de oppositie naar aanleiding van een misstap van de staatssecretaris die “de Tweede Kamer
volgens de oppositie onvolledig en onjuist [informeerde]”, aldus de krant. Op Twitter verschijnen veel
berichten in reactie op het negatieve reisadvies dat het ministerie uitvaardigt voor reizen naar Mali en
de oproep aan Nederlanders het land te verlaten.

4.1 Het ministerie versus bewindspersonen
Binnen het ministerie hebben de bewindspersonen verschillende portefeuilles. De minister is hierbij
eindverantwoordelijk voor het hele ministerie. Tabel 2 laat zien wat de kans is dat als het nieuws over
het ministerie gaat, het nieuws ook gaat over de minister, dan wel de staatssecretaris. Tevens kijken we
naar de mate waarin nieuws over de minister en staatssecretaris ook over het ministerie gaat en wat de
kans is dat beide bewindspersonen samen in het nieuws komen.
Wanneer het ministerie van Buitenlandse Zaken in een artikel of item wordt genoemd, is de kans
duidelijk het grootst dat ook minister Rosenthal in hetzelfde artikel of item voorkomt, namelijk 36,3
procent. Voor staatssecretaris Knapen is deze kans met bijna 6 procent aanzienlijk kleiner. De kans dat
staatssecretaris Knapen wordt genoemd in een artikel of item waarin minister Rosenthal voorkomt is
1,2 procent. Andersom is de kans groter, namelijk 7,5 procent. Dit is een indicatie dat Rosenthal en
Knapen met andere onderwerpen worden geassocieerd in het nieuws, maar dat minister Rosenthal ook
nog wel eens voorkomt in artikelen over onderwerpen die bij de portefeuille van Ben Knapen horen.
Tabel 2. Kans dat bewindspersonen genoemd worden in het nieuws over het ministerie.
Buza
Buza
Rosenthal
Knapen

Rosenthal

-

Knapen
84,8%

36,3% 5,9%

85,2%
7,5%

1,2% -

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee actoren samen genoemd worden. De eerste staat in de kolommen,
de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het ministerie van Buitenlandse Zaken (kolom) ook
minister Rosenthal (rij) genoemd wordt is 36,3%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over minister Rosenthal
(kolom) ook het ministerie van Buitenlandse Zaken (rij) genoemd wordt, is 84,8%. De kleuren zijn een indicatie voor
de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog
percentage) gebruikt.

4.2 De bewindspersonen in het nieuws
Hieronder geven we een overzicht van de berichtgeving over zowel minister Rosenthal als
staatssecretaris Knapen, te beginnen met de minister. In figuur 2 en 3 is naast de hoeveelheid nieuws,
weergegeven met de blauwe lijn, ook de teneur van de berichtgeving weergegeven. Deze is
weergegeven in de rode lijn. Het aantal artikelen is af te lezen in de linker y-as, terwijl op de rechter yas de teneur van de berichtgeving is weergegeven. De teneur is gebaseerd op alle zinnen waarin de
minister is genoemd. Van iedere zin hebben we het aantal positieve en negatieve woorden getraceerd.
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Op basis van deze gegevens kunnen we het aandeel negatieve woorden op het geheel bepalen. Deze
maat varieert vervolgens van uiterst negatief -1 tot uiterst positief +1.

4.2.1 De minister in het nieuws

Figuur 2. Hoeveelheid nieuws over minister Rosenthal per week.
Minister Rosenthal komt gemiddeld in 80 artikelen per week in het nieuws. In praktijk ligt dit aantal
tussen de 4 en 193 artikelen per week, zoals te zien is in figuur 2. Hieronder bespreken we de meest
opvallende pieken in media-aandacht.
Week 5, 2011: Naar aanleiding van de executie van Zahra Bahrami in Iran verschijnt veel kritiek op het
optreden van minister Rosenthal. Hoewel hij de executie bestempeld als “een schanddaad van een
barbaars regime” (de Volkskrant 31 januari 2011), volgt een stroom van kritiek op zijn keuze voor stille
diplomatie. “Megafoondiplomatie, waarbij er voluit en open druk uitgeoefend wordt, heeft in het
verleden bij Iran wel gewerkt”, aldus SP-kamerlid Harry van Bommel in Trouw op 1 februari. De
minister wordt nalatigheid verweten, zoals ook blijkt uit het artikel “Rosenthal beging misstap” in de
Volkskrant een dag later. De minister wordt door de oppositie ter verantwoording geroepen en gaat
diep door het stof door zijn tekortschieten te erkennen (de Volkskrant, 4 februari 2011). De teneur van
het nieuws is tijdens deze piek met een waarde van ongeveer -0,1 zeer licht negatief.
Week 47, 2011: De volgende duidelijke piek in de berichtgeving over minister Rosenthal verschijnt in
november, wanneer ambtenaren van het ministerie kritiek uiten op de werkwijze van de minister.
“Rosenthal pikt anonieme kritiek ambtenaren niet”, meldt NRC Handelsblad op 21 november, waarop
de reactie van de minister in de Kamer als “kleinzielig” wordt bestempeld. “De minister zou er beter aan
doen de kritiek serieus te nemen: dit kabinet is bezig de basis onder onze welvaart af te breken door
onze internationale positie doelbewust te verspelen. Volgens [Kamerlid Frans] Timmermans bepaalt de
PVV de toon in binnen- en buitenland en staat de VVD er bij te klappen.” Tijdens het debat over de
begroting van zijn departement krijgt de minister opnieuw kritiek van de oppositie te verduren,
namelijk “dat hij een buitenlandbeleid voorstaat dat het aanzien van Nederland schaadt” (NRC
Handelsblad, 24 november 2011). Tijdens hetzelfde debat wordt minister Rosenthal door PVV-er
Raymond de Roon aangesproken op zijn Joodse achtergrond. Deze is van mening dat de minister “nooit
[had] mogen protesteren tegen de bouw van Israëlische nederzettingen bij Jeruzalem, omdat hij Joods
is” (Algemeen Dagblad, 24 november 2011). Dit komt de Roon op forse kritiek te staan en hij betuigt
spijt aan de minister. Ook geeft de minister harde kritiek op Iran. Als sancties tegen Iran vanwege het
nucleaire programma niets uithalen, liggen ‘alle opties op tafel’, aldus minister Rosenthal (de
Volkskrant, 15 november 2011). Tijdens de behandeling van de begroting van zijn departement voor
2012 komt minister Rosenthal onder vuur van de Kamer te liggen, erna in de media. In de Volkskrant
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verschijnt op 24 november het artikel “Buitenstaander die kritiek zelf oproept”, waarin het
functioneren van de minister wordt bekritiseerd.
Toch krijgt de minister ook bijval: “de uitleg aan de partners zou […] moeten beginnen met een
uiteenzetting van de gedoogconstructie, maar die komt niet ver, omdat buiten Nederland niemand
begrijpt hoe ons parlement kan instemmen met een structuur waarin de coalitie zich bij gebreke van
een meerderheid moet laten ringeloren door een populistische partij die zelf nergens voor ter
verantwoording kan worden geroepen. De onvrede op Buitenlandse Zaken richt zich dus niet tegen
Rosenthal, ook niet tegen het hele kabinet, en zelfs niet tegen de PVV, maar tegen de heilloze
gedoogconstructie. De gedoogconstructie is een buitenlandspolitiek onding dat, als het kabinet-Rutte
voorbij is, nooit meer van stal moet worden gehaald. Ondertussen komt alle kritiek van de ambtenaren
van Buitenlandse Zaken terecht op het hoofd van minister Rosenthal, maar die had niet anders kunnen
verwachten”, schrijft NRC Handelsblad op 28 november. Tijdens deze piek is de teneur neutraal.
Week 7, 2012: In februari 2012 ontstaat ophef over het Polenmeldpunt van de PVV. Terwijl premier
Rutte weigert de website te veroordelen neemt minister Rosenthal de zorgen weg bij tien
ambassadeurs uit de regio. “Hoewel Rosenthal, net als premier Rutte, zijn partijgenoot, geen oordeel
uitsprak over de site, legde hij uit dat het meldpunt enkel een initiatief van gedoogpartner PVV is. Hij
wees hen erop dat politieke partijen in Nederland vrij zijn om, binnen de grenzen van de wet, dit soort
initiatieven te nemen”, aldus NRC Handelsblad op 18 februari in het artikel “Oost-Europese
ambassadeurs tevreden na ‘goed’ gesprek over meldpunt PVV”. De kwestie blijft de gemoederen bezig
houden, en de mogelijke gevolgen voor de internationale (concurrentie/economische) positie van
Nederland worden breed uitgemeten in de media, ook in de hierop volgende weken.
Week 14, 2012: Wanneer in Suriname de amnestiewet wordt aangenomen waardoor betrokkenen bij
en de daders van de decembermoorden vrijuit gaan, leidt dit tot strenge afkeuring van het kabinet en
minister Rosenthal in het bijzonder. Daarnaast moet de minister uitleg geven over het Israel-beleid,
nadat de staatssecretaris de Tweede Kamer niet volledig heeft ingelicht. Zo schrijft NRC Handelsblad op
5 april: “Nederland heeft zich uitgesproken tegen een VN-onderzoek naar de bouw van nederzettingen
op de Westelijke Jordaanoever [...]. Staatssecretaris Knapen zei in de Kamer slechts dat Nederland zich
wilde onthouden van een oordeel.” “Knapen heeft daarmee de Tweede Kamer volgens de oppositie
onvolledig en onjuist geïnformeerd, een politiek zwaar verwijt. Rosenthal beloofde daarop voortaan
betere inzage in de koers die Nederland kiest in vergaderingen over Israel en de Palestijnse kwestie”,
schrijft Trouw op 6 april. Tijdens deze laatste piek ten slotte is de teneur van de berichtgeving met een
waarde van 0,1 zeer licht positief.

4.2.2 De staatssecretaris in het nieuws

Figuur 3. Hoeveelheid nieuws over staatssecretaris Knapen per week.
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In vergelijking met de minister komt staatssecretaris Knapen beduidend minder vaak in het nieuws,
namelijk in gemiddeld 13 artikelen per week. Ook de pieken zijn minder geprononceerd: de mediaaandacht voor de staatssecretaris ligt tussen de 0 en 44 artikelen per week. Hieronder bespreken we de
meest opvallende pieken in media-aandacht, zoals te zien in figuur 3. De teneur van het nieuws rond de
staatssecretaris is gedurende de meeste weken positief, zij het dat het geringe aantal artikelen in de
meeste weken de analyse wat minder betrouwbaar maken.
Week 48, 2010: Kort voordat eind november het rapport van de WRR over het buitenlandbeleid van
het kabinet verschijnt, wordt de hoofdauteur ervan benoemd tot staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken. Het beleid waarvoor hij staat wordt hoofdzakelijk positief ontvangen in de media. “Knapen lijkt
goede keuzes te maken bij ontwikkelingssamenwerking”, kopt Trouw op 1 december 2010. “Toch zitten
er interessante onderdelen in het aangekondigde nieuwe beleid van Knapen. Zijn principiële keuze om
hulp meer te richten op economische ontwikkeling […] zou nog niet zo heel lang geleden zeer
controversieel geweest zijn. Nu lijkt de keuze de juiste. […] Vooralsnog houdt het aangekondigde beleid
een belofte in”, aldus het dagblad. “Minister Rosenthal kan wat leren van staatssecretaris Knapen”,
verschijnt een dag later in NRC Handelsblad. De teneur van de berichtgeving is in deze week licht
positief, met een waarde van 0,2.
Week 29, 2011: Wanneer staatssecretaris Knapen in juli 2011 een bezoek brengt aan de door droogte
en hongersnood geteisterde landen in de Hoorn van Afrika, verschijnen veel berichten in de media. De
discussie over ontwikkelingshulp zwelt aan: “in de westerse wereld vraagt men zich af hoe de ramp, de
ergste in zestig jaar, in godsnaam heeft kunnen ontstaan. Waar zijn al die miljoenen aan
ontwikkelingsgeld gebleven?”, stelt De Telegraaf op 19 juli. “Hier en daar is Knapen’s oproep [tot
donaties voor noodhulp] met cynisme ontvangen. Maakt hij geen deel uit van een kabinet dat snoeit op
ontwikkelingssamenwerking? Dat is een veel te simpele gedachtegang. Zelfs de PVV, de gedoogpartner
van het VVD/CDA-kabinet die geen cent meer in ontwikkelingssamenwerking wil steken, maakt een
uitzondering voor noodhulp”, aldus NRC Handelsblad op 20 juli. Ook in deze periode is de teneur van de
berichtgeving (zeer) licht positief, met een waarde van 0,1.
Week 47, 2011: Eind november verschijnt ontwikkelingshulp opnieuw op de agenda. Extra
bezuinigingen zijn noodzakelijk en de PVV wijst naar ontwikkelingshulp als post waar de klappen
dienen te vallen. Echter, “de staatssecretaris hecht aan de internationaal afgesproken norm, maakte hij
duidelijk. Wilders reageerde als door een adder gebeten. ‘Eerst snijden in onzinuitgaven aan het
buitenland en dan pas verder kijken’”, schrijft De Telegraaf op 25 november. De kwestie is een hekel
punt voor staatssecretaris Knapen, aangezien zijn eigen partij, het CDA, weigert te korten op
ontwikkelingshulp (de Volkskrant, 22 november 2011) en daarmee lijnrecht tegenover gedoogpartner
PVV staat.

5 De onderwerpen in het nieuws
Om te bepalen welke deelonderwerpen we nader zullen analyseren hebben we een bottom-up analyse
uitgevoerd over de totale berichtgeving over het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze methode
staat beschreven in de sectie dataverzameling en methodes.
In tabel 3 geven we een overzicht van de belangrijkste thema’s zoals die naar voren zijn gekomen in de
berichtgeving rond het ministerie van Buitenlandse Zaken en haar bewindspersonen. De 20 gevonden
clusters komen uit op in totaal 16 thema’s. Het totaal geeft aan hoeveel van het totale nieuws over
Buitenlandse Zaken in de mediagroep wordt gevormd door deze thema’s.
Het overkoepelende thema waarmee het ministerie van Buitenlandse Zaken voornamelijk in het
nieuws komt is de onrust in het Midden-Oosten. Binnen dit overkoepelende thema kunnen we
verschillende deelonderwerpen onderscheiden, zoals de onrust in Egypte, de helikopter-evacuatie in
Libie en het Vredesproces.
Nieuws over de onrust in het Midden-Oosten in combinatie met het ministerie van Buitenlandse Zaken
wordt het vaakst behandeld door dagbladen, het NOS Journaal en actualiteiten-programma’s.
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Tabel 3. Thema’s in de berichtgeving over het ministerie en haar bewindspersonen
Thema's
Dagbladen
NOS Journaal Actuali-teiten Geenstijl.nl
Fok.nl
Buitenlandse zaken
19,0%
2,8%
1,2%
0,0%
29,1%
Helikopter evacuatie Libie
14,3%
2,1%
2,4%
3,6%
9,1%
Trainingsmissie Afghanistan
11,6%
3,3%
1,8%
7,5%
8,0%
Executie Bahrami in Iran
10,7%
1,9%
1,4%
0,2%
3,3%
Onrust Midden-Oosten
10,4%
9,6%
8,9%
2,5%
1,4%
Kabinet/coalitie
4,7%
1,9%
3,3%
0,6%
19,2%
Vredesproces Israel-Palestina
4,5%
1,8%
0,5%
24,7%
11,5%
Koninklijk huis en politiek
3,1%
13,8%
8,1%
0,2%
1,7%
Eurocrisis en bezuinigingen
2,8%
4,6%
2,9%
0,5%
1,5%
Onrust Egypte
1,9%
3,6%
2,4%
0,6%
0,5%
Tsunami Japan
1,5%
3,0%
11,4%
0,1%
0,0%
Vluchtelingen, asielzoekers
1,4%
3,2%
1,6%
3,6%
0,0%
Verkiezingen Verenigde Staten
1,4%
7,3%
2,5%
9,3%
0,3%
Veiligheid en
inlichtingendiensten
1,2%
1,5%
0,9%
2,5%
0,3%
Ongevallen/rampen
buitenland
1,1%
2,4%
0,9%
2,7%
7,3%
Onrust in Libie
0,9%
1,6%
3,5%
0,2%
0,0%
Totaal
90,4%
64,5%
53,7%
58,7%
93,1%
Op internetfora Geenstijl.nl en Fok.nl krijgt de kwestie Israël-Palestina en de betrekkingen met Israel
meer aandacht dan in andere media. Het regeringsstandpunt met betrekking tot het vredesproces in
het Midden-Oosten is hierbij een terugkerend onderwerp. Uit de vele reacties van lezers op beide
websites kan de grootte van het onderwerp worden verklaard; het NOS Journaal, televisie en kranten
besteden beduidend minder aandacht aan de kwestie.
In vergelijking met de overige media besteden dagbladen uitzonderlijk veel aandacht aan de executie
van de Iraans-Nederlandse Zahra Bahrami in Iran.

5.1 Mate van associatie
Naast een overzicht van thema’s per mediagroep hebben we ook gekeken in welke mate deze thema’s
met een bepaald bewindspersoon worden geassocieerd in het nieuws. In de onderstaande figuur staan
de thema’s weergegeven, waarmee minister Rosenthal met name werd geassocieerd in de
berichtgeving. Hierbij zeggen de absolute aantallen die tussen de bewindspersoon en de thema’s staan
niet zoveel: zij geven slechts een indicatie van de sterkte van het verband tussen de bewindspersoon en
het betreffende thema. Dit hebben we ook weergegeven door middel van een dikkere of minder dikke
lijn.
In figuur 4 is te zien dat minister Rosenthal in het nieuws met name werd geassocieerd met de thema’s
buitenlandse zaken in het algemeen, de executie van de Iraans-Nederlandse Zahra Bahrami in Iran, de
trainingsmissie en Afghanistan en het vredesproces Israel-Palestina. Staatssecretaris Knapen werd
alleen met ‘Buitenlandse Zaken’ geassocieerd.

13

Figuur 4. Mate van associatie tussen minister Rosenthal en thema’s

5.2 Gekozen thema’s
Uit de hiervoor genoemde thema’s worden er vier nader onderzocht. Deze thema’s zijn:





Onrust Midden-Oosten (inclusief vredesproces Israel-Palestina, betrekkingen Nederland-Israel
en Egypte)
Ontwikkelingshulp
Ongevallen/rampen buitenland (inclusief paspoorten etc.)
Mensenrechten (inclusief executie Bahrami)

Deze thema’s zullen we in de rest van dit rapport één voor één verder analyseren. Eerst schetsen we
een algemeen beeld van de associaties tussen het ministerie en de verschillende thema’s onderling en
van de berichtgeving per mediagroep. Onderstaande tabel illustreert in welke mate elk thema met het
ministerie en met de andere thema’s in verband wordt gebracht.
Tabel 4. Associaties tussen het ministerie en de vier thema’s onderling.
Ministerie
Ministerie
Mensenrechten
Ontwikkelingshulp
Ongevallen

Mensenrechten

-

Ontwikkelingshulp

92,2%
6,2% 4,7%
2,1%
4,6%

6,8% 1,9%
16,0%

Ongevallen

87,6%
8,5%
1,5% 5,4%

97,7%
5,9%
3,7%

Onrust
Midden-Oosten

93,9%
22,0%
5,9%
1,4%

3,2% Onrust Midden-Oosten
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee actoren of thema’s samen genoemd worden. De eerste stakeholder
dan wel thema staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het
ministerie van Buitenlandse Zaken (kolom) ook het thema Mensenrechten (rij) genoemd wordt is 6,2%. Andersom
geldt: de kans dat in een artikel over Mensenrechten (kolom) ook het ministerie van Buitenlandse Zaken (rij)
genoemd wordt, is 92,2%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een
kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.
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Uit tabel 4 blijkt dat de meeste aandacht wordt besteed aan het thema Mensenrechten (inclusief de
executie van Bahrami). De kans is 6,2% dat dit thema voorkomt in de berichtgeving over het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Daarna komen ontwikkelingshulp en onrust Midden-Oosten het vaakst voor.
Het thema ongevallen in het buitenland komt het minst vaak voor van de vier thema’s. Opvallend is dat
als het nieuws gaat over de onrust in het Midden-Oosten, er 22% kans is dat er ook over
mensenrechten gesproken wordt in deze berichten of items. Deze twee thema’s lijken zodoende met
elkaar te maken te hebben.
Tabel 5. De vier thema’s voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, per mediagroep.
Onrust
Midden-Oosten

Ontwikkelingshulp

Ongevallen en
Mensenrechten
rampen buitenland incl. Bahrami

Totaal

N

In%

N

In%

N

In%

N

In%

N

In%

310

46,8

396

55,2

93

29,8

454

47,8

1253

47,4

69

10,4

95

13,2

49

15,7

98

10,3

311

11,8

Gratis kranten

49

7,4

46

6,4

36

11,5

65

6,8

196

7,4

Journaal

43

6,5

8

1,1

10

3,2

22

2,3

83

3,1

Actualiteiten

60

9

47

6,6

18

5,8

59

6,2

184

7

Sociale media

79

11,9

32

4,5

34

10,9

41

4,3

186

7

Twitter

53

8

93

13

72

23,1

211

22,2

429

16,2

Totaal

663

100

717

100

312

100

950

100

2642

100

Kwaliteitskranten
Populaire
kranten

Tabel 5 laat zien welke mediagroepen aandacht besteden aan welke thema’s. Ontwikkelingshulp is het
grootste thema in de kwaliteitskranten. Daarnaast berichten deze kranten ook veel over het thema
mensenrechten en de onrust in het Midden-Oosten. In de populaire en gratis kranten wordt relatief
gezien veel aandacht besteed aan ongevallen en rampen in het buitenland. In populaire kranten wordt
daarnaast ook bericht over ontwikkelingshulp en in gratis kranten is er juist iets meer aandacht voor
mensenrechten. In het journaal wordt overduidelijk de meeste aandacht besteed aan de onrust in het
Midden-Oosten, net als in actualiteitenprogramma’s. In de sociale media (fok.nl en geenstijl.nl) wordt
vooral gepraat over onrust in het Midden-Oosten, maar is er ook vrij veel aandacht voor ongevallen en
rampen in het buitenland. Tenslotte wordt er op Twitter vooral getweet over ongevallen en rampen in
het buitenland en de executie van Bahrami.

5.3 Stakeholders in het nieuws
Voorafgaand aan de gedetailleerde analyse per thema geven we in tabel 6 een overzicht van de
stakeholders die we meenemen in deze analyses3. Het gaat hierbij om politieke of maatschappelijke
actoren, zoals belangengroepen, protestgroepen of bedrijven, die vaak in het nieuws rond een bepaald
thema genoemd worden. Zie bijlage I voor een verantwoording van de gekozen stakeholders.

Deze lijst is gebaseerd op een analyse van de websites en de mediaberichtgeving en is derhalve niet uitputtend.
Zie voor toelichting de verantwoording bij het onderzoek.
3
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Tabel 6. Stakeholders voor het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Categorie
Ministerie
Experts

Kennisinstituten
Uitvoering en
toezicht
Branche
organisaties

Maatschappij
Internationale
organisaties

Stakeholders
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, Ben Knapen
Hoogleraar, onderzoeker, professor, expert, Adrie Tilburg, Jinous Sharif Razi, Ben Bot,
Rob de Wijk, Pieter Kooijmans, Thijs van Praag, Agnes van Ardenne, Freek Warmelink,
Frans Weisglas, Wouter Kok, Cisca Dresselhuys
Raad van State, WRR, KIT, Clingendael, kennisinstituut, adviesbureau, adviesorganisatie
Burgemeester, wethouder, provincie, gemeente(raad), Nederlandse ambassade,
ambassadeurs, IOB, CBI, IDH, Fonds Duurzaam Water, CTIVD
VNG, FNV, VNO, vakbond, Anne Frank Stichting, CIDI, ICCO, Education International,
Defence for Children, OXFAM, Stop de Bezetting, Nederlands Palestina Komitee, EAJG,
United Civilians for Peace, NIPI, JCall, CIDI, Iran Comité, SNV, IDH, Cordaid, ICCO, Woord
en Daad, Solidaridad, ANWB, TUI, International Assistance Mission, Amnesty, Streams
Afghanistan, Pax Christi
Ambtenaren, diplomaten, NGO, Han Koch, Hans Moerkerk, Ramsey Nasr, FMO
VN, Wereldbank, NAVO, Europese Unie, Europese Commissie. Europees Parlement,
Europese Raad, Europees Hof, Afrikaanse Unie, Arabische Liga

Hieronder zullen we per thema kijken naar de hoeveelheid nieuws en de kans dat relevante
stakeholders en politieke partijen samen worden genoemd in het nieuws over het betreffende thema, te
beginnen met de onrust in het Midden-Oosten.

5.4 Thema 1: Onrust Midden-Oosten
Het thema Onrust Midden-Oosten is een thema dat periodiek veel media-aandacht krijgt, zoals figuur 5
laat zien. Onder de figuur bespreken we de grootste pieken in de grafiek chronologisch.

Figuur 5: Overzicht van de berichtgeving over het thema Onrust Midden-Oosten per maand.
Per maand verschijnen er tussen de 12 en 107 artikelen over het thema. De media-aandacht voor het
thema valt samen met de perioden wanneer er incidenten plaats vinden in het Midden-Oosten, alsook
een aantal binnenlandse politieke ontwikkelingen die aan het thema gerelateerd zijn. Binnen het thema
onrust Midden-Oosten, valt ook de berichtgeving over het vredesproces. Direct na het aantreden van
het kabinet verschijnen hierover berichten in het nieuws. Hoe zal de gedoogsteun van de antiIslamitische PVV aan de regering worden ontvangen in moslimlanden, en hoe zal de rechtse coalitie de
relatie met Israel vorm geven? Onder andere in het artikel “Nederland loopt buitenspel in het MiddenOosten” dat op 20 oktober 2010 verschijnt in Trouw wordt hieraan aandacht besteed.
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Januari en februari 2011: In januari 2011 barst de onrust in Egypte los, en in de daaropvolgende
maand bereikt de situatie, en daarmee ook de berichtgeving, een kookpunt met de demonstraties tegen
het regime van Mubarak. Tegelijkertijd brengt minister Rosenthal zijn eerste bezoek aan het MiddenOosten. Hij reageert hier op uitspraken van gedoogpartner Wilders, die zijn bezoek aan de Palestijnse
Autoriteit op de Westoever afkeurt. Wilders pleit zelfs dat Jordanië moet functioneren als
toevluchtsoord voor Palestijnen en dat deze nooit een eigen staat zullen krijgen. “’Met betrekking tot
het Midden-Oosten verschillen we fundamenteel van mening’, reageert Rosenthal” in De Telegraaf op 7
februari 2011.
Juni 2011: Op 11 juni verschijnt een interview met minister Rosenthal in de Volkskrant. De minister
wordt hierin aan de tand gevoeld over de relatie tussen het vredesproces en de onrust in de regio. “Het
geduld van minister Uri Rosenthal met Israel wordt op de proef gesteld. […] tijdens zijn eerste bezoek
als minister aan het Midden-Oosten, begin dit jaar, noemde Rosenthal het vredesproces ‘een eufemisme
voor iets wat niet gaande is’”, zo schrijft de krant. De minister zegt: “Ik wil niet zeggen dat het
Israëlisch-Palestijnse conflict de oorzaak is van de ontwikkelingen in de Arabische regio. Maar het kan
niet zo zijn dat de relatie tussen Israel en de Palestijnen almaar stil blijft staan.” Eind juni lopen de
spanningen tussen Israel en de Palestijnen op en leidt een Israëlische blokkade tot de instelling van de
Gaza-vloot. Ook Nederlandse organisaties varen mee en dit komt hen op kritiek van minister Rosenthal
te staan. De actie zou een “’nodeloze provocatie’ van Israel zijn en allerminst een bijdrage leveren aan
de oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict”, aldus de minister volgens Trouw op 27 juni. Het
uitzicht op vrede lijkt hiermee uit zicht te zijn verdwenen en het Palestijnse Bestuur begint een
diplomatieke campagne voor erkenning van een eigen staat via de Verenigde Naties. Echter, “de
Nederlandse regering staat negatief tegenover het Palestijnse initiatief. Een Palestijnse staat kan slechts
tot stand komen in het kader van een vredesovereenkomst met Israel, zo luidt het standpunt van Den
Haag” volgens Trouw (“Verdeelde Palestijnen kiezen een bij voorbaat verloren strijd”, 28 juni 2011).
Het bezoek van Mahmoud Abbas leidt tot verdeeldheid in de Tweede Kamer; SGP en PVV weigeren een
ontmoeting met de Palestijnse president terwijl deze een bezoek brengt aan de koningin, premier Rutte
en minister Rosenthal.
September 2011: In de aanloop naar het besluit van de VN over de erkenning van de Palestijnse staat
neemt de berichtgeving toe. Minister Rosenthal dringt er bij Abbas op aan af te zien van het streven
naar volwaardig lidmaatschap en bij Israëlische ambtgenoot Lieberman de vredesonderhandelingen te
hervatten. Zijn vermeende pro-Israëlische houding komt de minister op kritiek te staan, terwijl hij zelf
benadrukt het vredesproces te willen beschermen. Van oppositiepartijen PvdA en D66 krijgt hij het
verwijt te eenzijdig voor Israel te kiezen en daarmee de Palestijnen te negeren, aldus Trouw (“Ergernis
over steun aan Israel”, 30 september 2011), vooral wanneer hij EU-steun aan een resolutie van de VNMensenrechtenraad blokkeert. Het Israel-beleid en Rosenthal’s persoonlijke betrokkenheid daarmee en
de vermeende invloed van de PVV op het kabinetsbeleid worden bekritiseerd. “Nederlandse
eenzaamheid”, kopt NRC Handelsblad op 30 september. “Dit is niet een keuze tegen de ene partij en
voor de andere, maar een keuze tegen onrecht en voor recht en waardigheid voor beiden”, zo lezen we
in een ingezonden brief in dezelfde krant op 21 september. “Door zijn betrokkenheid lijkt Rosenthal de
grenzen op te zoeken van wat staand Nederlands beleid is. De twee-staten oplossing staat expliciet
vermeld in het regeerakkoord. Maar gisteren schreef deze krant dat Rosenthal begin deze week een
gezamenlijk EU-standpunt over de mensenrechten in Israel en de Palestijnse gebieden geblokkeerd
heeft omdat de tekst te kritisch over Israel zou zijn”, schrijft de krant op 30 september. “Bij
Buitenlandse Zaken stond de voorganger van Rosenthal, CDA’er Maxime Verhagen, bekend als proIsrael. Rosenthal zet die lijn voort. Alleen, zeggen diplomaten, er is een opvallend verschil. Waar
Verhagen van de schending van mensenrechten een speerpunt maakte en ook Israel daarop aansprak,
lijkt kritiek op Israel onder Rosenthal niettemin veel minder mogelijk”.
November 2011: Op 1 november wordt er volop bericht over het Palestijnse lidmaatschap van
UNESCO; een dag eerder stemde een ruime meerderheid van de lidstaten voor toetreding. Minister
Rosenthal houdt vast aan zijn eerdere standpunt en stemt tegen toetreding: “de partijen moeten zich
onthouden van stappen die vooruitlopen op de uitkomsten van de onderhandelingen”, aldus de
minister volgens Spits. Wanneer een week later bekend wordt dat het Iraanse atoomprogramma zich in
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een ver gevorderd stadium bevindt, komt de minister opnieuw in het nieuws. De kop van een
opiniestuk in Trouw (17 november 2011) luidt: “Rosenthal dreigt Iran met interventie, maar daarmee
overschreeuwt hij zichzelf”. Het artikel “Rosenthal sluit aanval op Iran niet uit”, dat op 24 november
verschijnt op Fok.nl, leidt tot een stroom van reacties. “Die Uri Rosenthal is ook zo partijdig als de pest
met zijn Joodse achtergrond. Hij kiest onvoorwaardelijk de steun voor Israel en trekt ons mee in dit
hele conflict”, aldus een van de reacties. Een ander schrijft: “dat Uri een Jood is, is totaal niet relevant.
Echter hij is een zionist pur sang. En dat is wel een probleem. Net zoals bij Wilders ligt zijn loyaliteit bij
Israel en niet bij Nederland”.
Januari 2012: Wanneer de Israëlische premier Netanyahu een bezoek brengt aan Nederland laait de
discussie over de betrekkingen tussen beide staten weer op. “Stop het gedoog- en beloonbeleid jegens
Israel”, betoogt Hans van den Broek op 18 januari 2012 in de Volkskrant. Trouw schrijft een dag later:
“Voor ferme kritiek op de starre opstelling van de Israëlische regering – die neerkomt op oneindig
uitstel voor een Palestijnse staat – schrikt Nederland terug. […] Zeker nu het land als gevolg van de
onrust in de Arabische wereld nog geïsoleerder is geraakt dan voorheen, is het laten voortbestaan van
het conflict met de Palestijnen een strategie die Israel – en de Palestijnen uiteraard – alleen maar kan
schaden. Werkelijke vriendschap vereist een ondubbelzinnig kritische houding tegenover deze koers”.

5.4.1 Onrust Midden-Oosten: Stakeholders
In het nieuws over het Midden-Oosten komen naast het ministerie en de bewindspersonen ook andere
stakeholders voor. In deze paragraaf gaan we hierop in. In onderstaande tabel geven we weer wat de
kans is dat een groep stakeholders wordt genoemd in berichtgeving over de onrust in het MiddenOosten.
Tabel 7. Kans dat een relevante stakeholdersgroep genoemd wordt.
Onrust
MiddenOosten

Ministerie

Onrust MiddenOosten
Ministerie
Experts
Kennis
instituten
Uitvoering en
Toezicht
Branche
organisaties

Experts

55,2%
61,7% 12,1%

Kennis
instituten

60,6%
53,5%

9,5% -

Uitvoering Branche
en
organisaToezicht
ties

52,2%
55,4%
22,4%

2,5%

2,4%

5,3% -

7,5%

9,7%

20,8%

22,4% -

13,0%
19,0%

12,1%
17,2%

17,6%
25,6%

24,4%
21,1%

Maat schappij

Internationale
organisaties

43,7%
63,1%
24,2%

66,2%
68,7%
17,8%

64,9%
65,4%
17,4%

50,3%
58,8%
16,7%

6,2%

5,9%

3,4%

3,6%

13,5%

14,3%

11,3%

16,6%

11,1%
21,6%

15,5% 24,5%

24,7% -

Maatschappij
Internationale
36,1%
37,8%
60,1%
54,8%
47,4%
40,5%
53,0% organisaties
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden in de
berichtgeving over het thema Onrust Midden-Oosten. De eerste stakeholdersgroep dan wel onderwerp staat in de
kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Onrust Midden-Oosten (kolom) ook het
ministerie van Buitenlandse Zaken (rij) genoemd wordt is 61,7%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het
ministerie van Buitenlandse Zaken (kolom) ook het thema Onrust Midden-Oosten (rij) genoemd wordt, is 55,2%. De
kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag
percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.
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Uit tabel 7 blijkt dat de kans 61,7 procent is, dat in het nieuws over het thema onrust Midden-Oosten en
de Nederlands-Israelische betrekkingen ook het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt genoemd.
Daarna is de kans het grootst dat internationale organisaties worden genoemd in artikelen over dit
thema, namelijk 36,1 procent. Onder internationale organisaties vallen onder andere de Verenigde
Naties en de Europese Unie. Ook actoren uit de maatschappij hebben een redelijk aandeel in het nieuws
over de onrust in het Midden-Oosten, de kans dat zij worden genoemd is 19 procent. De overige
stakeholders worden minder genoemd, met als minste de kennisinstituten, met een kans van 2,5
procent. Dit betekent dat internationale organisaties de belangrijkste stakeholdergroep is in het nieuws
over de onrust in het Midden-Oosten.
In tabel 8 wordt de kans weergegeven dat een politieke partij wordt genoemd in het nieuws over de
onrust in het Midden-Oosten. Uit de tabel blijkt dat vooral de VVD en de PVV veel in dit nieuws komen,
met een kans van respectievelijk 21,5 en 22,8 procent. Hoewel de VVD op korte afstand volgt is het vrij
uitzonderlijk dat een andere partij dan die waaruit de minister of staatssecretaris afkomstig is zozeer
geassocieerd wordt met een thema. De gedoogsteun van de PVV en de invloed die de partij vanuit deze
constructie uitoefent op de regering is een verklaring voor haar prominente rol met betrekking tot dit
thema. Israel vormt immers het speerpunt van het buitenlandbeleid van de PVV. In het regeerakkoord
wordt Israel als enige staat genoemd (“Nederland wil verder investeren in de band met de staat
Israel”), en velen menen dat dit onder druk van de PVV is besloten. “Bij elke stap voelt [minister
Rosenthal] Wilders’ hete adem in de nek”, aldus de Volkskrant op 24 november 2011. De Pers schrijft:
“Maar de scherpste kritiek zou wel eens kunnen komen van gedoogpartner PVV. Want wat de Partij
voor de Vrijheid betreft gaat Rosenthal juist niet ver genoeg. Zo moet de VVD-minister op een heel dun
koord dansen”. Het CDA, de partij van staatssecretaris Knapen, volgt op grote afstand. De kans is bijna
16 procent dat de partij voorkomt in een artikel of item waarin het thema wordt behandeld. Als vierde
heeft oppositiepartij PvdA 11,4 procent kans om genoemd te worden.
Tabel 8. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden.
Onrust
M-O
Onrust
Mid-Oost
VVD
PvdA
PVV
CDA
SP
D66
GL
CU
PvdD

-

VVD

58,9%

PvdA

51,0%
44,9%

PVV

62,3%
46,9%
28,3%

CDA

58,5%
57,6%
33,7%
54,9%

SP

50,1%
48,8%
57,9%
59,8%
45,8%

D66

48,2%
51,3%
46,6%
58,5%
44,6%
27,4%

GL

54,7%
44,2%
49,4%
43,5%
37,6%
27,1%
41,8%

CU

56,8%
45,6%
37,4%
44,2%
47,2%
25,7%
33,9%
33,3%

PvdD

58,8%
55,7%
45,5%
68,3%
44,9%
48,1%
54,7%
44,5%
29,2%

SGP

21,5% 11,4% 27,3% 22,8% 46,9% 46,5% 15,9% 42,8% 41,1% 40,8% 5,1% 13,5% 26,4% 16,6% 17,1% 7,3% 21,2% 31,5% 24,1% 24,7% 40,7% 6,6% 14,6% 26,7% 14,4% 16,7% 32,2% 33,4% 3,6%
7,9% 10,6%
7,7% 11,0% 16,0% 14,2% 17,5% 0,7%
1,8%
2,5%
2,3%
2,0%
5,7%
4,4%
4,5%
5,6% 3,5%
9,7%
9,3% 10,8% 12,6% 13,9% 12,0% 11,2% 25,6% 51,8% -

58,3%
59,3%
34,6%
65,7%
57,3%
23,5%
30,1%
22,4%
27,0%
10,5%

SGP
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden in de
berichtgeving over het thema Onrust Midden-Oosten. De eerste partij dan wel onderwerp staat in de kolommen, de
tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Onrust Midden-Oosten (kolom) ook de VVD (rij)
genoemd wordt is 21,5%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema Onrust
Midden-Oosten (rij) genoemd wordt, is 58,9%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij
wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.
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5.5 Thema 2: Ontwikkelingshulp
Het tweede thema waar we nader naar kijken betreft het beleid rond ontwikkelingshulp, een issue
waarover de afgelopen periode veel te doen is geweest. Onderstaande figuur toont de media-aandacht
voor het thema in de tijd, gemeten in het aantal artikelen over het thema per maand.

Figuur 7. Overzicht van de berichtgeving over het thema Ontwikkelingshulp per maand.
Ontwikkelingshulp komt per maand in 9 tot 79 artikelen in het nieuws. Regelmatig zien we berichten
terugkomen over de discussie over de wens van de PVV om de gehele hulp af te schaffen, waar het CDA
het niet mee eens was. Hieronder geven we een overzicht van de grootste pieken in media-aandacht
voor het thema ontwikkelingshulp.
December 2010: De eerste piek in de berichtgeving over het thema ontwikkelingshulp wordt
veroorzaakt door de aanstelling van staatssecretaris Knapen en de richting die hij gaat geven aan het
thema. De bezuinigingen op de post ontwikkelingshulp en de maatregelen die de staatssecretaris treft
met betrekking tot de topsalarissen bij hulporganisaties krijgen veel aandacht.
Maart 2011: In maart 2011 maakt staatssecretaris Knapen bekend dat het aantal landen dat in
aanmerking komt voor ontwikkelingshulp meer dan wordt gehalveerd. Er verschijnt een interview met
hem in de Volkskrant op 19 maart waarin de interviewer stelt: “U bent CDA-staatssecretaris in een
kabinet dat gevormd is met de VVD, die de ontwikkelingshulp wil halveren, en dat gedoogd wordt door
de PVV, die er liever geen euro meer aan zou uitgeven. De scepsis zit bij u op schoot in de Treveszaal.”
De invloed van de PVV op het kabinetsbeleid wordt ook bij dit thema regelmatig aangestipt in de media.
In een opiniestuk dat op 21 maart verschijnt in NRC Handelsblad schrijft Freek Warmelink: “[Burkina
Faso], een van de armste landen ter wereld, ontving jarenlang ontwikkelingshulp uit Nederland, maar is
volgens Knapen van te weinig waarde voor het Nederlandse bedrijfsleven. U leest het goed. In de
toekomst wordt alleen ontwikkelingshulp gegeven als dit de zelfwerkzaamheid en de economische
groei van het land versterkt en het Nederlandse bedrijfsleven hierin een rol kan spelen. Over een jaar of
wat moeten ook Henk en Ingrid hier beter van worden, denk je dan snel.” de Volkskrant oordeelt
dezelfde dag: “de introductie van het eigenbelang in het ontwikkelingsbeleid getuigt van een smal,
armoedig wereldbeeld”.
Juli 2011: Een aantal maanden later staat de berichtgeving centraal over de noodhulp aan landen in de
Hoorn van Afrika, waar hongersnood heerst. Het bezoek van de staatssecretaris aan de regio, maar ook
de discussie over ontwikkelingshulp en de besteding van het budget komen ter sprake. In de Volkskrant
verschijnt een column waarin kritiek wordt gegeven op het ontwikkelingsbeleid van de
staatssecretaris. “In november 2010 verklaarde hij dat ontwikkelingshulp meer gericht zou zijn op het
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bedrijfsleven. Daarmee bezigde Knapen Rutte’s definitie van ontwikkelingssamenwerking: hulp aan het
Nederlandse bedrijfsleven. […] Nu roept de staatssecretaris in het Algemeen Dagblad het Nederlandse
volk op om geld te geven aan Afrika. Verrotting en schaamteloze hypocrisie gaan dikwijls hand in
hand.” De columnist vindt zijn collega bij NRC Handelsblad aan zijn zijde die op 23 juli schrijft: “En zeg je
dat je zelf een partij vertegenwoordigt die de door Jezus gepredikte naastenliefde hoog in het
partijvaandel heeft staan en dat je dus eigenlijk niet anders kan dan helpen, maar dat je afhankelijk
bent van je baas? En Geert is de baas.” Echter, de staatssecretaris krijgt ook bijval wanneer NRC
Handelsblad op 20 juli schrijft: “hier en daar is Knapen’s oproep met cynisme ontvangen. Maakt hij geen
deel uit van een kabinet dat zo snoeit op ontwikkelingssamenwerking? Dat is een veel te simpele
gedachtegang. Zelfs de PVV, de gedoogpartner van het VVD/CDA-kabinet die geen cent meer in
ontwikkelingssamenwerking wil steken, maakt een uitzondering voor noodhulp […]. Bovendien moeten
de ingrepen van het kabinet in het budget voor ontwikkelingssamenwerking niet worden overdreven.
Nog altijd behoort Nederland met jaarlijks 0,7 procent van het bruto binnenlands product tot de gullere
donoren.”
September 2011: Begin september maakt de staatssecretaris na een bezoek aan een
vluchtelingenkamp in Somalië bekend dat het geld voor noodhulp op is, na rampen in Soedan, Somalië
en andere landen in de Hoorn van Afrika en Japan. Tijdens de Algemene Beschouwingen later die
maand stemt een ruime meerderheid voor een motie van GroenLinks en ChristenUnie tegen nog meer
bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. De PVV is tegen en noemt staatssecretaris Knapen de
staatssecretaris van Sinterklaaszaken, zo berichten enkele media. Echter, “wanneer het kabinet
gedwongen door de Griekse crisis extra bezuinigingen moet doorvoeren, dreigt een forse aanvaring
tussen CDA en PVV over ontwikkelingssamenwerking”, aldus Trouw op 28 september.
November 2011: Naar aanleiding van uitlatingen van PVV leider Geert Wilders komt het thema
ontwikkelingshulp in november opnieuw in het nieuws. Wilders stelt voor extra te bezuinigen op
ontwikkelingssamenwerking mochten “nieuwe saneringen van de overheidsuitgaven noodzakelijk
zijn”, stelt de Volkskrant op 21 november. Hiermee zet hij de relatie met VVD en CDA op scherp, en deze
spanningen worden breed uitgemeten in de media.
Maart 2012: Terwijl het CDA zich fel kant tegen verdere bezuinigingen op ontwikkelingshulp, brengt
een peiling van EenVandaag aan het licht dat een meerderheid van de CDA-kiezers wel fors wil
bezuinigen op deze post. Het ontwikkelingsbeleid van staatssecretaris Knapen wordt opnieuw
beoordeeld, dit keer opvallend vaak in actualiteitenprogramma’s. Extra bezuinigingen, onder meer op
ontwikkelingshulp, zijn insteek van het Catshuis-overleg dat in maart en april wordt gevoerd. Arie Slob
geeft kritiek wanneer het bericht uitlekt dat het kabinet 1 miljard euro wil bezuinigen op
ontwikkelingssamenwerking. Op 31 maart stelt hij in NRC Handelsblad: “alleen dat bericht al maakt me
heel erg verontwaardigd. Het is zo ontzettend makkelijk om weer te bezuinigen op
ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet heeft al eerder een miljard weggehaald en haalt mogelijk nu
weer een miljard weg – een kwart van de begroting – bij de allerarmsten. Waar ben je dan mee bezig?
Dit is zo kil. Aan ons heb je dan een hele kwaaie. Dit is niet acceptabel.” Voor de bezuiniging is
weliswaar steun onder de bevolking, stelt de Volkskrant dezelfde dag, maar Nederland zal
internationaal stevige reputatieschade oplopen als de plannen doorgaan. “Ontwikkelingssamenwerking
is succesvol hervormd. Maar onder druk van de PVV dreigt totale afbraak in het Catshuis”, stelt Nico
Roozen, directeur van duurzaamheids-organisatie Solidaridad in Trouw op 21 maart. Hij roept
staatssecretaris Knapen en alle betrokkenen op zich niet te laten leiden door de wensen van de PVV,
want “tegemoet komen [hieraan] is een heilloze weg. Wat op het spel staat, is een open economie, een
open samenleving en een open cultuur. Het gaat uiteindelijk om de vraag of isolationisme ons baat. In
het beste deel van de liberale en christen-democratische traditie is die vraag altijd negatief
beantwoord. In het Catshuis moet dit ook zo zijn.”
April 2012: De aanpassing van de amnestiewet in Suriname op 4 april leidt ertoe dat minister
Rosenthal besluit ontwikkelingshulp aan de Surinaamse regering stop te zetten uit protest, zo meldt het
NOS Journaal op 11 april. Ontwikkelingssamenwerking als onderdeel van de besprekingen in het
Catshuis blijft de gemoederen ook deze maand bezighouden. Van verschillende kanten krijgt het
gerucht dat er extra bezuinigd zal worden op ontwikkelingshulp steun en bijval danwel kritiek te
21

verduren. In Trouw verschijnt een interview met Nanno Kleiterp, directeur van ontwikkelingsbank
FMO, waarin hij de starheid van het huidige debat over ontwikkelingssamenwerking
becommentarieerd, een starheid die voortkomt “uit angst, gevoed door het gebrek aan een nieuwe
ontwikkelingsagenda. De boodschap is: ‘we moeten het oude vasthouden want we hebben nog niets
nieuws’” (Trouw, ‘Niet geven, maar zakelijk investeren’, 5 april 2012). In Nieuwsuur daarentegen, wordt
op 12 april een enquête besproken waaruit blijkt dat burgers het liefst bezuinigd zien worden op
ontwikkelingshulp en defensie, “want dat zijn dingen die ons niet raken”, aldus het
actualiteitenprogramma.

5.5.1 Ontwikkelingshulp: Stakeholders
Naast het ministerie komen ook andere stakeholders voor in het nieuws. In deze paragraaf gaan we
hier nader op in. Allereerst kijken we naar de verschillende groepen stakeholders wat betreft het thema
Ontwikkelingshulp. Vervolgens gaan we in op de politieke partijen die voorkomen in het nieuws over
dit thema.
In tabel 9 is de kans te zien dat stakeholders voorkomen in het nieuws over ontwikkelingssamenwerking. Uit de tabel blijkt dat na het ministerie van Buitenlandse Zaken (70,3%), de kans dat
internationale organisaties worden genoemd, het grootst is (27,2%). Deze worden gevolgd door de
brancheorganisaties, met een kans van 22,7 procent. De reden dat deze twee stakeholders zo groot zijn
is dat onder brancheorganisaties ook ontwikkelingsorganisaties als Cordaid en Oxfam Novib vallen.
Onder internationale organisaties vallen onder andere de VN en de Wereldbank. Uit de tabel blijkt dus
dat deze twee groepen stakeholders de belangrijkste stakeholders in het nieuws over
ontwikkelingshulp zijn. De overige stakeholders komen minder vaak voor in dit nieuws. Wat wel opvalt
is dat als experts of actoren uit de maatschappij voorkomen in de berichtgeving, er ook veel over
internationale organisaties wordt gepraat (respectievelijk 52,2 en 38,4 %).
Tabel 9. Kans dat een relevante stakeholdersgroep genoemd wordt.

Ontwikkelingshulp

Ministerie

Ontwikkelings
hulp
Ministerie
Experts
Kennis
instituten
Uitvoering en
Toezicht
Branche
organisaties

Experts

86,2%
70,3% 12,6%

Kennis
instituten

88,8%
63,2%

11,0% -

9,5%

10,7%

7,5%

6,2%

15,2%

22,7%
15,7%

26,3%
14,6%

25,3%
29,9%

Uitvoering
en
Toezicht

87,4%
79,8%
19,2%

14,7% -

Branche
organisaties

87,6%
59,1%
25,3%

86,7%
81,8%
13,7%

88,6%
67,3%
24,0%

86,1%
65,4%
23,5%

5,6%

12,3%

13,9%

8,2%

8,1%

14,9%

8,5%

27,1%

19,2%
21,6%

4,4% 29,5%
22,6%

Maat
schappij

Internationale
organisaties

24,9% 31,0%

18,3% Maatschappij
Internationale
27,2%
25,3%
52,2%
23,7%
31,3%
23,1%
38,4% organisaties
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden in de
berichtgeving over het thema Ontwikkelingshulp. De eerste stakeholdergroep dan wel onderwerp staat in de
kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Ontwikkelingshulp (kolom) ook het
ministerie van Buitenlandse Zaken (rij) genoemd wordt, is 70,3%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het
ministerie van Buitenlandse Zaken (kolom) ook het thema Ontwikkelingshulp (rij) genoemd wordt, is 86,2%. De
kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag
percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.
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Tabel 10. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden.
O.Hulp
O.hulp

VVD

-

PvdA

88,1%

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

PvdD

SGP

85,1%

88,2%

89,5%

84,7%

85,6%

85,4%

87,7%

84,0%

87,7%

54,4%

61,7%

53,9%

66,8%

64,4%

66,5%

74,1%

59,0%

81,7%

36,5%

32,9%

57,4%

57,8%

52,7%

56,0%

78,8%

48,3%

55,6%

69,5%

67,0%

66,4%

69,9%

82,5%

83,9%

62,3%

71,8%

65,9%

84,4%

71,1%

81,8%

31,8%

34,1%

36,7%

63,7%

41,3%

51,2%

50,2%

61,8%

45,5%

47,0%

67,4%

44,3%

63,3%

48,9%

VVD

26,8% -

PvdA

17,6%

37,0% -

PVV

27,6%

63,7%

55,4% -

CDA

34,5%

68,4%

61,3%

68,4% -

SP

8,2%

21,3%

27,0%

21,6%

15,7% -

D66

8,7%

21,6%

28,4%

21,8%

19,0%

33,3% -

GL

8,3%

21,3%

24,8%

20,6%

16,6%

34,1%

48,9% -

CU

7,8%

21,6%

24,0%

19,8%

19,4%

33,5%

43,6%

PvdD

1,3%

3,1%

6,1%

4,2%

2,9%

10,4%

9,7%

11,0%

11,4% -

SGP

4,4%

13,4%

11,7%

13,4%

10,6%

21,2%

22,3%

22,7%

27,5%

42,8% -

14,6%
45,8% -

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden in de
berichtgeving over het thema Ontwikkelingshulp. De eerste partij dan wel onderwerp staat in de kolommen, de
tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Ontwikkelingshulp (kolom) ook de VVD (rij) genoemd
wordt, is 26,8%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema Ontwikkelingshulp
(rij) genoemd wordt, is 88,1%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een
kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

In tabel 10 is de kans weergegeven dat een politieke partij genoemd wordt in het nieuws over
ontwikkelingshulp. Wanneer het thema ontwikkelingshulp in het nieuws komt is de kans het grootst
dat ook het CDA wordt genoemd, namelijk 34,5 procent. Dit is verklaarbaar door het feit dat
staatssecretaris Knapen, verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking, van CDA huize is.
Bovendien is het CDA, en dissidente en woordvoerster ontwikkelingssamenwerking Kathleen Ferrier in
het bijzonder, fel gekant tegen extra bezuinigingen op deze post. Met een kans van 27,6 procent is
hierna de kans het grootst dat de PVV wordt genoemd in een artikel of item over ontwikkelingshulp.
Hiermee eindigt de partij nog vóór de VVD, waarvoor de kans 26,8 procent is. Telkens wanneer de
noodzaak van extra bezuinigingen wordt aangehaald komt de PVV met ontwikkelingshulp in het
nieuws; voor deze partij is dit immers de post waarop extra besparingen wenselijk zijn. Onderling zien
we ook dat de coalitiepartijen en de gedoogpartner vaak samen in het nieuws over dit thema komen.
Extra bezuinigingen op ontwikkelings-samenwerking zijn immers een veelbesproken onderwerp in de
media ten tijde van het Catshuis-overleg, waarin de drie partijen overeenstemming proberen te
bereiken over de begroting voor 2013.
Van de oppositiepartijen is de kans het grootst dat de PvdA wordt genoemd in een artikel of item over
het thema ontwikkelingshulp. Internationale solidariteit heeft de partij hoog in het vaandel staan,
waardoor het thema een belangrijk onderwerp op haar agenda is. In januari 2011 is de associatie
tussen het thema en de PvdA het grootst, er verschijnen 23 artikelen waarin beiden worden genoemd.
De trainingsmissie in Afghanistan is belangrijk nieuws in deze maand. Een aantal partijen benadrukken
de voorwaarde dat er geen geld bestemd voor ontwikkelingshulp mag worden gebruikt om de missie te
financieren, waardoor het nieuws dikwijls valt onder dit thema. De PvdA stemt tegen de missie en komt
zodoende vaak in het nieuws over dit onderwerp, wat een verdere verklaring kan zijn voor haar
prominentie met betrekking tot het thema Ontwikkelingshulp.
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5.6 Thema 3: Ongevallen/rampen buitenland
Onderstaande figuur toont de media-aandacht voor het thema ongevallen/rampen buitenland in de tijd,
gemeten in het aantal artikelen over het thema per maand.

Figuur 8. Overzicht van de berichtgeving over het thema Ongevallen/Rampen Buitenland per
maand.
Het thema ongevallen/rampen buitenland komt in tussen de 1 en 44 artikelen per maand in het nieuws.
Er zijn drie grote en een aantal kleinere pieken te zien in de media-aandacht voor het thema, die we
hieronder chronologisch bespreken.
Oktober 2010: In oktober 2010 verschijnen er veel berichten over de ontvoering van een Nederlander
in Afghanistan. “Nederland zal nooit ingaan op de eisen van de ontvoerders [...]. Volgens minister
Rosenthal zijn gegijzelden geen handelswaar en zal uit principe geen losgeld worden betaald”, meldt De
Telegraaf op 26 oktober. Als expert komt onder andere Rob de Wijk van het Haagse Centrum voor
Strategische Studies aan het woord die zijn vertrouwen in de minister uitspreekt en hem op 27 oktober
in De Pers “een van de grote deskundigen op dit gebied” noemt.
December 2010: Op 2 december wordt de in Afghanistan ontvoerde Peter Oosterhuis vrijgelaten. Een
discussie over losgeld in de media is opvallend afwezig. Terwijl het incident in oktober nog vaak wordt
vergeleken met de ontvoering van Arjan Erkel voor wiens vrijlating het ministerie destijds 1 miljoen
euro betaalde wordt in december slechts gemeld dat er naar verluid voor Oosterhuis geen losgeld werd
betaald. Op dezelfde dag eist een busongeluk in Peru de levens van enkele Nederlanders, een bericht
dat ook door verschillende media wordt gebracht.
Maart 2011: In maart 2011 verschijnt een grote piek in de mediaberichtgeving over het thema
ongevallen en rampen in het buitenland wanneer 3 militairen na de mislukte helikopter-evacuatie
gevangen worden genomen in Libië. Opnieuw komt Rob de Wijk als veiligheidsdeskundige aan het
woord. Hij “typeert de gevangenneming als ‘het slechtste wat je als land kan overkomen’”, aldus NRC
Handelsblad op 4 maart. Het komt in de kwestie aan op stille diplomatie, aldus de krant, waarbij wordt
teruggeblikt op de zaak-Bahrami die een maand eerder speelde en waarvan minister Rosenthal toegaf
“dat de pogingen om de executie te voorkomen ‘beter hadden gekund’. [...] Ook nu heeft hij weinig
manoeuvreerruimte”, luidt de vergelijking. Topambtenaar Ed Kronenburg wordt geroemd om zijn rol
in de onderhandelingen voor de vrijlating van de drie militairen. Op 11 maart wordt Japan getroffen
door een aardbeving en tsunami. Nieuwsuur brengt een extra lange aflevering over de ramp en gaat ook
in op de toestand van de enkele tientallen Nederlanders die zich in het getroffen gebied bevinden. De
dood van een Nederlander in Libië en het noodweer en overstromingen in Thailand krijgen minder
media-aandacht.
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November 2011: In november gaat het belangrijkste nieuws betreffende het thema over de ontvoering
van een Nederlandse toerist in Mali. Hierop scherpt het ministerie het reisadvies voor Mali aan. De
discussie over losgeld en crisishulpverlening wordt opnieuw aangehaald. Volgens Wouter Kok,
adviseur veiligheid, leidt de Nederlandse aanpak tot willekeur, aangezien “de opstelling van
Buitenlandse Zaken bij ontvoeringen verschilt van geval tot geval” (de Volkskrant, 29 november 2011,
“Ontvoerde Nederlander in Mali is machinist”). De vader van Arjan Erkel komt in hetzelfde artikel aan
het woord en vertelt: “Wij kregen een topambtenaar toegewezen die gedurende het hele proces ons
contactpersoon was. U hoort mij dus niet klagen. Ze waren betrokken en hebben ons nooit een
verkeerde voorstelling van zaken gegeven.” De bevestiging van de ontvoering door het ministerie op
Twitter brengt een opvallend aantal reacties teweeg.
Februari 2012: Eenzelfde tendens zien we wanneer begin februari 2012 een Nederlander wordt
ontvoerd op de Filippijnen. Ook nu genereert het bericht een aantal reacties op Twitter.

5.6.1 Ongevallen/rampen buitenland: Stakeholders
In de berichtgeving komen ook andere stakeholders aan bod dan het ministerie. In deze paragraaf gaan
we hierop in. We bekijken allereerst de kans dat een stakeholder in het nieuws komt om daarna te
kijken naar de verschillende politieke partijen in het nieuws over ongevallen/rampen in het buitenland.
Tabel 11. Kans dat een relevante stakeholdersgroep genoemd wordt.

Ongevalle
n/ rampen Ministerie
Ongevallen/
rampen
Ministerie
Experts
Kennis
instituten
Uitvoering en
Toezicht
Branche
organisaties

-

Experts

77,1%
60,7% 6,8%

Kennis
instituten

75,8%
74,9%

8,5% -

Uitvoering Branche
en
organisaToezicht
ties

74,9%
38,2%
11,6%

1,9%

1,2%

3,3% -

15,5%

16,8%

28,3%

15,0% -

6,3%
9,1%

6,8%
7,8%

14,4%
20,2%

10,6%
16,3%

Maat
schappij

Internationale
organisaties

82,5%
70,2%
13,4%

80,2%
67,7%
16,4%

81,7%
55,1%
16,2%

74,2%
65,7%
18,1%

2,0%

3,4%

3,7%

7,1%

14,4%

37,6%

23,3%

5,0%

9,6%
17,6%

6,0% 22,2%

7,0% Maatschappij
Internationale
13,7%
15,4%
37,4%
52,2%
22,9%
22,5%
29,4% organisaties
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden in de
berichtgeving over het thema Ongevallen/rampen buitenland. De eerste stakeholdersgroep dan wel onderwerp staat
in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Ongevallen/rampen buitenland
(kolom) ook het ministerie van Buitenlandse Zaken (rij) genoemd wordt is 60,7%. Andersom geldt: de kans dat in
een artikel over het ministerie van Buitenlandse Zaken (kolom) ook het thema Ongevallen/rampen buitenland (rij)
genoemd wordt, is 77,1%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een
kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.
Uit tabel 11 blijkt dat de kans dat het ministerie voorkomt in de berichtgeving over ongevallen en
rampen in het buitenland 60,7 procent is. Daarnaast komen uitvoering en toezicht-organisaties (15,5%
kans) en internationale organisaties (13,7% kans), het vaakst voor in de berichtgeving over het thema.
De uitvoering- en toezichtorganisaties komen veel voor in dit nieuws, omdat onder deze categorie ook
de Nederlandse Ambassade valt. Daarnaast komen internationale organisaties vaak voor, omdat hier
ook de VN en de Europese Unie onder vallen. De overige stakeholders komen minder vaak voor in het
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nieuws. Hieruit blijkt dus dat de uitvoering en toezichtorganisaties (de Nederlandse Ambassade) de
belangrijkste stakeholders zijn in het nieuws over ongevallen of rampen in het buitenland.
Na een overzicht van de stakeholders geeft tabel 12 de kansen weer dat de verschillende politieke
partijen genoemd worden in het nieuws over ongevallen of rampen in het buitenland. De kans dat een
politieke partij wordt genoemd wanneer het in de mediaberichtgeving gaat over ongevallen/rampen in
het buitenland is bijzonder klein. Voor de VVD is deze kans het grootst, namelijk 8,6 procent. In de
vorige tabel zagen we dat de kans dat het ministerie zelf genoemd wordt echter veel hoger is (namelijk
60,7%). Dit verschil is verklaarbaar uit het feit dat het in de meeste gevallen het ministerie is dat een
negatief reisadvies uitvaardigt wanneer een land is getroffen door een ramp (voorbeeld: de tsunami in
Japan) of reizen naar een land ontraden wordt (voorbeeld: ontvoering van een Nederlander in Mali). De
bewindspersonen en politieke partijen hebben hier zelf weinig mee te maken.
Tabel 12. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden.
Ong
Ongevallen
VVD
PvdA
PVV
CDA
SP
D66
GL
CU
PvdD

-

VVD

74,8%

PvdA

76,3%
49,9%

PVV

76,9%
32,9%
46,1%

CDA

78,3%
47,9%
35,8%
46,2%

SP

75,2%
45,1%
38,5%
42,9%
21,1%

D66

71,2%
37,8%
48,3%
50,4%
22,7%
28,0%

GL

74,1%
35,8%
60,5%
49,3%
17,3%
29,1%
41,6%

CU

70,0%
38,5%
56,9%
57,8%
11,9%
49,0%
38,2%
25,5%

PvdD

70,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

SGP

8,6% 5,5% 31,4% 6,8% 25,4% 56,6% 5,6% 29,6% 35,2% 37,0% 2,9% 15,1% 20,5% 18,6% 11,5% 3,7% 17,1% 34,8% 29,5% 16,6% 37,8% 3,0% 12,4% 33,4% 22,2%
9,7% 30,0% 31,9% 1,6%
7,4% 17,5% 14,5%
3,7% 28,2% 16,3% 14,2% 0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 0,8%
0,0%
3,7%
6,3%
3,7%
9,7% 11,1%
8,6% 18,7%
0,0% -

70,0%
0,0%
24,4%
51,2%
24,4%
34,6%
53,4%
31,7%
38,3%
0,0%

SGP
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden in de
berichtgeving over het thema Ongevallen/rampen buitenland. De eerste partij dan wel onderwerp staat in de
kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Ongevallen/rampen buitenland
(kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt is 8,6%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom)
ook het thema Ongevallen/rampen buitenland (rij) genoemd wordt, is 74,8%. De kleuren zijn een indicatie voor de
hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog
percentage) gebruikt.

5.7 Thema 4: Mensenrechten
In figuur 9 wordt de media-aandacht voor het thema Mensenrechten in de tijd weergegeven, gemeten
in het aantal artikelen over het thema per maand. Mensenrechten is een thema dat continu mediaaandacht krijgt, met ongeveer 35 artikelen per maand over het thema. Figuur 9 laat zien dat er naast
deze ‘normale’ hoeveelheid aandacht ook een periode is waarin het thema volop in het nieuws is,
namelijk in januari en februari 2011. Dan verschijnen er respectievelijk 125 en 213 artikelen over het
thema. Een kleinere piek zien we in april 2011, wanneer er 74 artikelen over mensenrechten
verschijnen. Hieronder bespreken we de oorzaken van de pieken chronologisch.
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Figuur 9. Overzicht van de berichtgeving over het thema Mensenrechten per maand.
Januari en februari 2011: De eerder besproken doodstraf waartoe de Iraans-Nederlandse Bahrami
wordt veroordeeld in Iran is groot nieuws in januari en februari 2011. Naast deze kwestie krijgen met
name de mensenrechten in relatie tot de Israelisch-Palestijnse kwestie aandacht. Eind 2010 krijgt het
mensenrechtenbeleid van het nieuwe kabinet aandacht. Wanneer minister Rosenthal in een interview
met de Volkskrant stelt dat mensenrechten, na stabiliteit en veiligheid, een derde pijler vormen onder
het buitenlandbeleid van de regering, komt hem dit op kritiek te staan van onder andere de directeur
van Amnesty International, Eduard Nazarski, die op 14 december 2010 in de Volkskrant reageert. “’De
benadering van Rosenthals voorganger Maxime Verhagen had ambitie en elan. Het lijkt erop dat
Rosenthal dat elan niet heeft en de mensenrechten als een soort bijwagen ziet. [...] Als je iets wilt
bereiken, straal dan als minister vastberadenheid uit’”, luidt zijn kritiek. Ook de oppositiepartijen uiten
kritiek in reactie op het interview van de minister met de Volkskrant.
April 2011: Begin april presenteert minister Rosenthal de nota “Verantwoordelijk voor Vrijheid”, ook
wel mensenrechtennota genoemd, waarmee de minister volgens de Volkskrant “duidelijk [wil] maken
dat mensenrechten hem wel degelijk ter harte gaan” (06-04-2011, ‘Weg met het opgeheven vingertje’).
Naar aanleiding van de onrust in het Midden-Oosten zal Nederland de komende tijd extra aandacht
besteden aan de mensenrechten in de Arabische wereld, meldt het televisieprogramma Ochtendspits op
6 april. Zo blijven de mensenrechtenschendingen in Syrië hoog op de agenda. Vervolgens schrijft de
minister een brief aan de Kamer waarin hij stelt: “Nederland gaat zich actiever inzetten voor
gedetineerde Nederlanders in het buitenland. Voortaan wordt meteen na de arrestatie onderzocht hoe
groot de kans op de doodstraf is. Als dat risico reëel is, kan voor extra rechtsbijstand worden gezorgd”,
aldus NRC Handelsblad op 13 april. Rosenthals brief is een antwoord op de kritiek die hij kreeg op de
afhandeling van de zaak Bahrami.
Daarbij worden de mensenrechten als pijler van het buitenlandbeleid vaak in verband gebracht met het
asielbeleid van minister Leers. Kamerlid Joel Voordewind van de ChristenUnie spreekt over “het
dubbele gezicht van dit kabinet, van dit beleid. [...] Rosenthal gebruikt mooie woorden over
mensenrechten en godsdienstvrijheid, maar Leers zet mensen uit die vanwege hun geloof gevaar lopen.
Onze regering noemde het regime in Iran na de dood van Bahrami barbaars, maar we dragen wel
Iraanse bekeerlingen aan die barbaarse regering over. Dat valt allemaal niet met elkaar te rijmen”
(Trouw, 16 april 2011, “Kabinet toont dubbel gezicht bij mensenrechten”). De rol van het Europees Hof
voor de Rechten van de mens is tevens een onderwerp met betrekking tot dit thema. Minister
Rosenthal is voorstander van inperking van de bevoegdheid van deze instantie te oordelen over
mensenrechtenkwesties in lidstaten, terwijl het CDA hier groot bezwaar tegen heeft. Ook de dood van
Max van der Stoel, “voorvechter van de mensenrechten” aldus de Volkskrant, draagt bij aan de kleine
piek die deze maand zichtbaar is (30 april 2011, “Fier en ongebroken door de tijdgeest”).
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Hierna blijft de berichtgeving over het thema een stabiele lijn volgen; iedere maand verschijnen er een
dertig- tot veertigtal berichten, veelal uiteenlopend maar dikwijls betrekking hebbend op de onrust in
de Arabische wereld in combinatie met mensenrechten. Totdat in april 2012 in Suriname een
aanpassing van de amnestiewet wordt aangenomen; de mensenrechten-schendingen komen dan weer
volop op de agenda.

5.7.1 Mensenrechten: Stakeholders
Ook in het nieuws over het thema mensenrechten komen andere stakeholders voor. We bekijken de
aandacht voor deze groepen in deze paragraaf. Nadat we de aandacht voor de stakeholders in de
mediaberichtgeving hebben bekeken, richten we ons op de politieke partijen.
In tabel 13 is te zien dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een kans van 68.9% heeft om in het
nieuws over mensenrechten naar voren te komen. De belangrijkste stakeholder bij dit nieuws zijn
daarnaast de internationale organisaties, die 31,5% kans hebben om genoemd te worden in het nieuws
over het thema. Onder internationale organisaties vallen de VN, de EU, maar ook de Arabische Liga en
de Afrikaanse Unie. Daarnaast komen ook actoren uit de maatschappij redelijk vaak voor in het nieuws,
met een kans van 17,9 procent. Onder actoren uit de maatschappij vallen onder andere ambtenaren en
diplomaten. Kennisinstituten komen het minst vaak voor in het nieuws over mensenrechten.
Tabel 13. Kans dat een relevante stakeholders genoemd wordt.

Mensenrechten
Mensenrechten
Ministerie
Experts
Kennis
instituten
Uitvoering en
Toezicht
Branche
organisaties

Ministerie

-

Experts

81,2%

Kennis
instituten

85,3%
61,2%

Uitvoering
en
Toezicht

83,6%
71,0%
34,9%

68,9% 12,7%

10,7% -

3,2%

3,2%

13,6%

14,2%

21,4%

17,1% -

9,2%
17,9%

8,0%
17,3%

15,0%
25,7%

19,5%
25,8%

9,1% -

Branche
organisaties

Maat
schappij

Internationale
organisaties

85,6%
76,0%
20,1%

84,7%
62,1%
20,6%

83,3%
68,5%
17,8%

82,1%
62,3%
20,1%

4,2%

6,9%

4,7%

4,5%

18,7%

20,0%

13,5%

14,1%

13,2%
25,7%

12,8% 27,2%

27,9% Maatschappij
Internationale
31,5%
28,1%
51,8%
44,8%
32,5%
46,4%
45,8% organisaties
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden in de
berichtgeving over het thema Mensenrechten. De eerste stakeholdersgroep dan wel onderwerp staat in de kolommen,
de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Mensenrechten (kolom) ook het ministerie van
Buitenlandse Zaken (rij) genoemd wordt is 68,9%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie van
Buitenlandse Zaken (kolom) ook het thema Mensenrechten (rij) genoemd wordt, is 81,2%. De kleuren zijn een
indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot
donkergroen (hoog percentage) gebruikt.
De volgende tabel geeft de kans weer dat de politieke partijen in het nieuws over mensenrechten
genoemd worden.
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Tabel 14. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden.
MR
Mensenrechten VVD
PvdA
PVV
CDA
SP
D66
GL
CU
PvdD

VVD

83,2%

PvdA

82,6%
41,9%

PVV

82,9%
45,3%
26,6%

CDA

83,5%
54,8%
31,2%
42,2%

SP

79,6%
50,9%
42,4%
43,8%
48,8%

D66

83,0%
42,8%
34,3%
38,7%
39,8%
23,6%

GL

81,3%
37,4%
37,5%
28,5%
29,0%
21,9%
38,2%

CU

83,0%
50,4%
42,4%
55,8%
48,9%
35,8%
44,5%
39,3%

PvdD

76,0%
33,1%
47,1%
50,4%
26,5%
46,3%
57,3%
45,0%
42,1%

SGP

21,1% 11,2% 22,4% 14,9% 32,1% 35,3% 16,1% 41,9% 44,6% 45,5% 5,6% 14,3% 22,2% 17,3% 17,9% 10,7% 21,8% 32,7% 27,8% 26,5% 42,9% 7,3% 13,3% 25,0% 14,4% 13,6% 27,9% 26,8% 3,9%
9,3% 14,6% 14,5% 11,8% 23,6% 16,1% 20,3% 0,7%
1,1%
3,0%
2,5%
1,2%
5,7%
3,9%
4,3%
7,9% 1,7%
5,6%
8,4%
7,6%
6,9% 14,1%
8,5%
7,4% 14,1% 35,3% -

79,2%
67,2%
54,0%
64,6%
63,3%
47,6%
52,4%
31,9%
31,4%
14,7%

SGP
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden in de
berichtgeving over het thema Mensenrechten. De eerste partij dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in
de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Mensenrechten (kolom) de VVD (rij) genoemd wordt is 21,1%.
Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema Mensenrechten (rij) genoemd wordt,
is 83,2%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood
(laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

Wanneer het thema mensenrechten voorbij komt in de media is, met 21,1 procent, de kans het grootst
dat ook de VVD wordt genoemd. De meeste berichten binnen dit thema gaan over de executie van Zahra
Bahrami in Iran, waarbij VVD-minister Rosenthal kritiek te verduren krijgt over zijn handelen met
betrekking tot de kwestie. Zodoende wordt de partij van de minister het vaakst genoemd wanneer de
media aandacht schenken aan dit thema. Hierna is de kans het grootst dat het CDA, de partij van
staatssecretaris Knapen, wordt genoemd wanneer het gaat over het thema. Deze kans is 16,1 procent.
Opvallend hoog scoort D66, met een kans van 10,7 procent dat de partij wordt genoemd wanneer het
thema wordt behandeld. D66 is een van de partijen die minister Rosenthal ter verantwoording roept
over zijn handelen wanneer bekend wordt dat de doodstraf is voltrokken. Bovendien, wanneer de
relatie met Iran verder dreigt te verslechteren, oppert Alexander Pechtold het idee om de ervaren
diplomaat Ben Bot te laten bemiddelen in het diplomatieke conflict tussen Nederland en Iran (Trouw,
10-2-2011, Meeroeren in pan van Rosenthal).

6 Dynamiek: nieuws, ‘nieuwshups’ & nieuwsgolven
In deze paragraaf komen we terug op het totale nieuws rond het ministerie en gaan we in op de
nieuwsgolven rondom de verschillende onderwerpen zoals in de bovenstaande paragrafen zijn
beschreven. We kunnen op verschillende niveaus naar de dynamiek van het nieuws kijken. Allereerst
zullen we ingaan op de mate waarin er tussen de verschillende mediagroepen samenhang te vinden is
wat betreft de berichtgeving over het ministerie. Dit doen we door te kijken naar de correlatie tussen
de hoeveelheid nieuws zoals gevonden in de verschillende mediagroepen. Vervolgens zullen we ingaan
op de berichtgeving in de tijd en traceren we de nieuwsgolven. Hierbij zullen we ook ingaan op enkele
karakteristieken van die nieuwsgolven.

6.1 Overeenstemming tussen mediagroepen
Een eerste stap in de dynamiek betreft de samenhang tussen de verschillende media. In hoeverre
vinden de media, in dit geval bekeken per mediagroep, het onderwerp op dezelfde dagen interessant
genoeg om erover te publiceren. In hoeverre zijn de gebeurtenissen even nieuwswaardig? Deze vraag
bekijken we op verschillende niveaus:
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1) Het totale nieuws over het ministerie
2) De dagen dat er sprake is van een ‘nieuwshup’
3) De dagen dat er sprake is van een nieuwsgolf

6.1.1 Het totale nieuws over het ministerie
Hierbij kijken we naar de dagen waarin er in minstens een van de mediagroepen sprake was van
berichtgeving over het ministerie. Doen we dit niet dan vinden we hoge correlaties omdat er veel dagen
zijn waarin er geen nieuws over het ministerie te vinden is, waarbij de nullen met elkaar correleren. In
totaal vonden we 24 dagen waarop er geen nieuws te vinden was over het ministerie. Dat betekent in
een periode van 555 dagen 4,3%. Op 21 dagen was er slechts één bericht te vinden in de media, terwijl
er ook een dag was waarop er 199 artikelen/items te vinden waren over het ministerie. Dit was op 30
januari 2011 toen bekend werd dat het ministerie een oproep had geplaatst aan alle Nederlanders in
Egypte zich te registreren bij de Ambassade. Het NOS journaal opent met het nieuws “Reisorganisaties
halen Nederlanders terug uit Egypte.” Maar vooral op Twitter vinden we veel retweets. In tabel 15
geven we de correlaties tussen de mediagroepen weer over de hele periode van het kabinet Rutte I.
Tabel 15. Samenhang in de berichtgeving tussen de verschillende mediagroepen.
Televisie

Gratis kranten

Kwaliteitskranten

Populaire
kranten

Sociale media

Televisie

-

0.24***

0.21***

0.29***

0.22***

Gratis kranten

0.24***

-

0.29***

0.42***

0.12**

Kwaliteitskranten

0.21***

0.29***

-

0.46***

0.04

Populaire kranten

0.29***

0.42***

0.46***

-

0.11*

Sociale media

0.22***

0.12**

0.04

0.11*

-

*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 (de mate van correlatie is gebaseerd op een kansberekening. De p-waarde geven de
mate aan waarin we zeker kunnen zijn van de gevonden correlaties. Hoe kleiner de p-waarde, oftewel hoe meer
sterren, hoe zekerder we kunnen zijn van de gevonden correlatie.)

We zien in tabel 15 dat er veel significante correlaties zijn tussen alle mediumgroepen. De meest hoge
correlatie is te zien tussen populaire kranten en kwaliteitskranten. Maar ook tussen populaire kranten
en gratis kranten is de correlatie hoog. Blijkbaar berichten deze groepen kranten veelal op dezelfde
dagen over het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een iets minder hoge correlatie is er tussen de gratis
en kwaliteitskranten. De sociale media correleren het sterkste met de televisie. Hieruit blijkt dat TVjournalisten gebeurtenissen rond het ministerie op dezelfde momenten nieuwswaardig achten als
gebruikers van sociale media. De televisie correleert echter het sterkst met de populaire kranten. De
televisiejournalisten berichten dus ook op dezelfde dagen over het ministerie als de populaire kranten.
Alle correlaties in de tabel zijn sterk significant zijn. Dit betekent dat de samenhang niet op toeval
berust.

6.1.2 Nieuwshups in de berichtgeving
Figuur 10 laat de berichtgeving in de tijd zien. Wanneer we deze nader beschouwen, dan zien we dat de
pieken per week vaak bestaan uit een aantal eendaagse pieken of uit een piek van enkele dagen. Slechts
zelden is er sprake van een dagenlange nieuwsstroom over het ministerie. Voor een dergelijke
nieuwsstroom, zonder dagenlange pieken, is de dynamiek niet vast te stellen. Om die reden hebben we
ervoor gekozen om te kijken naar zogenaamde nieuwshups en nieuwsgolven.
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Figuur 10. Aandacht voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in de berichtgeving.
Een nieuwshup is een dag waarop er een piek te zien is in de berichtgeving. De totale hoeveelheid van
het nieuws in de verschillende mediagroepen wordt hierbij gewogen en er wordt een maat vastgesteld
waarop er sprake is van een nieuwshup. Bij de weging gaan we uit van de dagbladen. Alle artikelen
tellen voor 1. De televisie telt zwaarder. Één uitzending telt voor 4. De sociale media daarentegen tellen
aanzienlijk lager. Iedere uiting op sociale media telt voor 1/8 mee. Deze weging hebben we opgeteld en
we hebben gesteld dat er sprake is van een nieuwshup wanneer er sprake is van een
standaardafwijking boven het gemiddeld aantal artikelen/items. Dit gemiddelde lag op 11,7 met een
standaardafwijking van 9,4. We hebben daarom gesteld dat er sprake is van een nieuwshup wanneer de
totale gewogen aandacht in de berichtgeving groter of gelijk is aan 20. In totaal vonden we 91 dagen
waarop er sprake was van een nieuwshup. Vervolgens hebben we voor deze dagen gekeken in hoeverre
de berichtgeving in de nieuwsgroepen samenhangt (zie tabel 16).
In onderstaande tabel zijn een aantal significante relaties te zien. De relatie tussen kwaliteitskranten en
sociale media is significant en negatief. Dit betekent dat de gebruikers van sociale media en journalisten
van kwaliteitskranten een eigen agenda volgen wat betreft de nieuwswaardigheid van het ministerie.
Zij berichtten niet in dezelfde nieuwshups over het ministerie. Daarnaast is er een sterk significante
positieve relatie tussen populaire kranten en gratis kranten en een redelijk significante relatie tussen
populaire en kwaliteitskranten te zien. Dit betekent dat deze verschillende kranten op dezelfde
momenten, dus binnen dezelfde nieuwshups, berichten over gebeurtenissen rondom het ministerie. Er
is geen significante relatie tussen de televisie en de andere nieuwsgroepen te ontdekken.
Tabel 16. Samenhang in de berichtgeving tussen de mediagroepen tijdens ‘nieuwshups’.
Televisie

Gratis kranten

Kwaliteits
kranten

Televisie

-

-0.06

Gratis kranten

-0.06

Kwaliteitskranten

-

Populaire
kranten

Sociale media

-0.2

-0.1

0.02

-

0.05

0.35***

-0.16

-0.2

0.05

-

0.22*

-0.28**

Populaire kranten

-0.1

0.35***

0.22*

-

-0.11

Sociale media

0.02

-0.16

-0.28**

-0.11

-

*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 (de mate van correlatie is gebaseerd op een kansberekening. De p-waarde geven de
mate aan waarin we zeker kunnen zijn van de gevonden correlaties. Hoe kleiner de p-waarde, oftewel hoe meer
sterren, hoe zekerder we kunnen zijn van de gevonden correlatie.)

31

6.1.3 Nieuwsgolven en hypes in de berichtgeving
Een nieuwsgolf definiëren we als drie of meer opeenvolgende nieuwshups. Wanneer we dat doen, zien
we 12 nieuwsgolven in de berichtgeving. De karakteristieken van deze golven zullen we hieronder
bespreken, maar in tabel 17 geven we eerst de samenhang in berichtgeving tussen de verschillende
mediagroepen tijdens de dagen van deze mediagolven weer.
In tabel 17 zien we een sterke samenhang tussen alle mediagroepen. Een van de kenmerken van een
nieuwsgolf is niet alleen dat er op meerdere opeenvolgende dagen veel nieuws over verschijnt, maar
ook dat (veel) verschillende media er binnen deze nieuwsgolf over berichten. Deze correlaties zijn
duidelijk terug te zien in de berichtgeving rond het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Welke mediagroep de berichtgeving start en wie welk medium volgt is met deze data niet te
achterhalen, omdat een nieuwsgolf vaak maar enkele dagen duurt. In het geval van het ministerie van
Buitenlandse Zaken vonden we 7 nieuwsgolven van 3 dagen, 1 nieuwsgolf van 4 dagen, 3 nieuwsgolven
van 5 dagen en 1 nieuwsgolf van 10 dagen. In tabel 18 gaan we nader in op een aantal kenmerken van
deze nieuwsgolven.
Tabel 17. Samenhang in de berichtgeving tussen de mediagroepen, tijdens nieuwsgolven.
Televisie

Gratis kranten

Kwaliteitskranten

Populaire
kranten

Sociale media

Televisie

-

0.78***

0.84***

0.74***

0.79***

Gratis kranten

0.78***

-

0.88***

0.62***

0.82***

Kwaliteitskranten

0.84***

0.88***

-

0.78***

0.85***

Populaire kranten

0.74***

0.62***

0.78***

-

0.59***

Sociale media

0.79***

0.82***

0.85***

0.59***

-

*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 (de mate van correlatie is gebaseerd op een kansberekening. De p-waarde geven de
mate aan waarin we zeker kunnen zijn van de gevonden correlaties. Hoe kleiner de p-waarde, oftewel hoe meer
sterren, hoe zekerder we kunnen zijn van de gevonden correlatie.)

De meeste nieuwsgolven gaan over het geweld, de gijzeling van militairen en de acties in Libië (5 van de
12). Een derde van de nieuwsgolven gaat over (de missie in) Afghanistan (4 van de 12). De overige drie
nieuwsgolven gaan over de hulporganisatie ICCO die op het matje wordt geroepen door minister
Rosenthal, omdat zij een Palestijnse organisatie steunen, over een negatief reisadvies naar Ivoorkust en
over het vredesproces in het Midden-Oosten in combinatie met de Iraanse ambassadeur die op het
matje geroepen wordt over de executie van Zahra Bahrami. De langste nieuwsgolf duurt 10 dagen en
gaat over de missie in Afghanistan. De nieuwsgolven van 5 dagen gaan allemaal over Libië. In een van
deze nieuwsgolven wordt minister Rosenthal ook Ufo Rosenthal genoemd.
Gemiddeld duurt een nieuwsgolf 4,2 dagen. De meeste golven bestaan uit 3 dagen. Het aantal berichten
varieert van 79 tot maximaal 623 berichten, terwijl het gemiddelde per dag varieert van 26 tot 62
berichten. In verschillende nieuwsgolven zijn verschillende media dominant. Vaak wordt
televisienieuws teruggevonden in de langere nieuwsgolven, maar ook sociale media spelen een
belangrijke rol, vooral in de nieuwsgolven met veel berichten per dag. Toch is er ook een nieuwsgolf
van 5 dagen die als hoofdmedium de kwaliteitskranten heeft.
In de tabel is te zien dat de teneur van de berichtgeving over de bewindspersonen tijdens deze
nieuwsgolven wisselend, maar meestal positief, is. De teneur in de berichtgeving varieert van
-0,2 in
het nieuws waarin Rosenthal zijn topambtenaar verdedigt, dat deze de Amerikanen niet heeft
opgeroepen om druk uit te oefenen op minister Bos, tot +0,5 wanneer de gijzeling van militairen in
Libië bekend wordt. In het nieuws over de acties in Libië komt de minister ook matig negatief in het
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nieuws (-0,2). In de overige nieuwsgolven hangt de teneur rond de 0,1 en 0,2, dus matig positief. Als
minister Rosenthal de organisatie ICCO op het matje roept en hij zich negatief uitlaat over WikiLeaks
stijgt de teneur zelfs tot 0,3. De enige andere nieuwsgolf met een negatieve teneur is wanneer
Rosenthal de Iraanse minister op het matje roept (teneur -0,1).
Tabel 18. Karakteristieken van nieuwsgolven rond het ministerie.
Golf

Datum

Aantal
dagen

Totale
nieuws

Gem
nieuws

Belangrijkste
onderwerp

Teneur

Dominante media

1

25-27 okt
2010

3

108

36,0

Ontvoerde hulpverlener
Afghanistan

0,1

Gratis en TV

2

30 nov – 3
dec 2010

4

103

25,8

Hulporganisatie ICCO op
matje bij Rosenthal +
wikileaks

0,3

Kwaliteit, populair en TV

3

14 – 16 dec
2010

3

79

26,3

Negatief reisadvies
Ivoorkust

0,2

Sociale media

4

17-19 jan
2011

3

87

29,0

Topambtenaren en
Afghanistan

-0,2

Kwaliteitskranten

5

27 jan -5
feb 2011

10

623

62,3

Missie Afghanistan

0,0

Alle media

6

8-10 feb
2011

31,7

Vredesproces Israel /
Iraanse ambassadeur op
matje

-0,1

Kwaliteit + sociale media

-0,1

TV

7

21-25 feb
2011

3

5

95

156

31,2

Minister Ufo Rosenthal
van Buitenaardse Zaken
– vd Dunk
Geweld in Libie

8

3-5 mrt
2011

3

98

32,7

Militairen gegijzeld in
Libie

0,5

TV + sociale media

9

14-16 mrt
2011

3

147

49,0

Nasleep actie Libie

-0,2

Populair + sociale media

10

22-26 mrt
2011

5

161

32,2

Nasleep Libie en
discussie wapenexport
naar MO

0,1

Kwaliteitskranten

11

28 mrt – 1
apr 2011

5

237

47,4

Rol Nederland in NAVO
vooral in Libie

0,1

TV + sociale media

12

30 aug – 1
sep 2011

3

85

28,3

Twijfel over missie
Afghanistan

0,1

Gratis en populair
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7 Bevindingen


Minister Rosenthal komt veel vaker voor in artikelen over het ministerie van Buitenlandse
Zaken dan staatssecretaris Knapen. Rosenthal en Knapen worden wel veelal met andere
onderwerpen geassocieerd in het nieuws.



Uit het onderzoek blijkt dat de kans laag is dat een van de onderzochte thema’s in het

nieuws over het ministerie voorkomt. Dit geeft aan dat het ministerie van Buitenlandse
Zaken geen echte hoofdonderwerpen heeft, waarmee zij veel in het nieuws verschijnen,
maar juist meerdere kleinere onderwerpen waarover de media berichten.


Het thema ontwikkelingshulp is het grootste thema in de kwaliteitskranten. Daarnaast
berichten deze kranten ook veel over het thema mensenrechten. In de populaire en gratis
kranten wordt relatief gezien veel aandacht besteed aan ongevallen en rampen in het
buitenland. Op het journaal wordt overduidelijk het meeste aandacht besteed aan de onrust in
het Midden-Oosten, terwijl in actualiteitenprogramma’s de nadruk ligt op ontwikkelingshulp en
mensenrechten. Op de sociale media (Fok.nl en Geenstijl.nl) wordt vooral gepraat over onrust in
het Midden-Oosten en op Twitter wordt vooral getweet over mensenrechten.



In het nieuws over het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn internationale organisaties veelal
de belangrijkste stakeholder. Alleen in het nieuws over ongevallen en rampen in het buitenland
komen uitvoering- en toezichtorganisaties (de Nederlandse Ambassades) meer voor dan
internationale organisaties. In het thema ontwikkelingshulp spelen naast internationale
organisaties ook brancheorganisaties een belangrijke rol. Dit komt doordat onder
brancheorganisaties ook ontwikkelingsorganisaties als Cordaid en Oxfam Novib vallen.



In het nieuws over het Midden-Oostenconflict komt de PVV het meest voor, gevolgd door de
VVD, waartoe minister Rosenthal behoort. Dit komt door kritiek op het overheidsbeleid van de
PVV, die een pro-Israel beleid voorstaat. In het nieuws over ontwikkelingshulp komt het CDA
het meest voor in de berichtgeving, omdat staatssecretaris Knapen tot deze partij behoort. Ook
de PVV doet over dit thema zijn zegje in het nieuws. In het nieuws over ongevallen en rampen
komt geen enkele partij veel voor, omdat uitspraken hierover meestal op naam van het
ministerie zelf worden gedaan en niet door de bewindspersonen. In het thema mensenrechten
komt de VVD het meest voor in de berichtgeving, omdat minister Rosenthal van de VVD veel
kritiek te verduren krijgt over zijn handelen in de zaak Bahrami.



Uit de analyse van het algehele nieuws blijkt dat alle media sterk significant met elkaar
samenhangen. De meest sterke correlatie is te zien tussen populaire kranten en
kwaliteitskranten. De televisie correleert daarnaast van alle media het sterkste met de
populaire kranten.



Uit de analyse van de nieuwshups blijkt dat gebruikers van sociale media en kwaliteitskrantjournalisten niet tegelijkertijd over het ministerie schrijven. De populaire kranten berichten wel
tegelijkertijd met de gratis kranten en de kwaliteitskranten over het ministerie.



Tijdens nieuwsgolven zien we sterke samenhang tussen alle mediagroepen. Hieruit blijkt dat
binnen een nieuwsgolf alle mediagroepen aandacht aan het betreffende onderwerp besteden.



Vijf van de twaalf nieuwsgolven gaan over Libië en vier over Afghanistan. Bij deze nieuwsgolven
is het verschillend welke media een belangrijke rol spelen. In de nieuwsgolven met veel items
per dag spelen de sociale media veelal een grote rol. Gemiddeld duren de nieuwsgolven
ongeveer 4 dagen en worden gemiddeld 26 tot 62 artikelen/items per dag gepubliceerd.
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Bijlage: Verantwoording zoektermen
Hieronder volgt een verantwoording van de door ons gebruikte zoektermen om artikelen voor het
ministerie van Buitenlandse Zaken en de bijbehorende onderwerpen en stakeholders te vinden.
Zoekterm Ministerie
De zoekterm voor het ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat uit het ministerie en haar
bewindspersonen. Daarnaast zijn er woorden toegevoegd die de ministeries van Buitenlandse Zaken
van andere landen uitsluiten, als deze niet in hetzelfde artikel worden genoemd als het Nederlandse
ministerie. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat artikelen die alleen over het ministerie van
Buitenlandse Zaken van andere landen gaan niet worden meegenomen in de selectie.
Zoektermen Thema’s
De zoektermen voor de onderzochte thema’s zijn opgebouwd uit woorden die met het betreffende
thema te maken hebben. Deze woorden zijn gevonden door het met simpele zoektermen opsporen van
artikelen over het betreffende thema. Na het lezen van deze artikelen zijn de zoektermen verder
gespecificeerd, waardoor de zoektermen zo veel mogelijk alleen artikelen over het betreffende thema
vinden.
Zoektermen Stakeholders
De stakeholders die zijn toegevoegd aan de zoektermen zijn op de volgende manieren gevonden. Ten
eerste door de stakeholders die het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf op hun website noemen toe
te voegen aan de zoekterm. Ten tweede door in de artikelen over het ministerie te lezen en te kijken
welke stakeholders er veel voorkomen en deze ook toe te voegen aan de zoekterm. Deze manier van het
verzamelen van de gegevens betekent dat de lijst van stakeholders die is meegenomen niet uitputtend
is, maar dat wel de meest voorkomende en de door het ministerie gespecificeerde stakeholders in de
zoektermen terugkomen.
Groepen Stakeholders
De gevonden stakeholders zijn vervolgens opgedeeld in zeven groepen. Ten eerste is er de groep
“ministerie”, waaronder het ministerie van Buitenlandse Zaken en de bewindspersonen Rosenthal en
Knapen worden geschaard. Hierbij wordt niet meer de volledige zoekterm gebruikt, die is ingezet voor
het vinden van de data voor het gehele ministerie, omdat er in de dataset wordt gezocht die alleen uit
artikelen bestaat die met deze volledige zoekterm gevonden zijn.
De tweede groep is “experts”. Onder experts verstaan we onafhankelijke deskundigen die hun mening
geven over een bepaald onderwerp. Dit zijn bijvoorbeeld wetenschappers of mensen van een
(onderzoeks)instituut dat niet direct betrokken is bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Om deze
reden zijn in de zoekterm de woorden hoogleraar, professor, onderzoeker en expert meegenomen.
Daarnaast kwamen er uit de artikelen nog diverse namen van deskundigen naar voren die ook aan de
zoekterm zijn toegevoegd.
De derde groep is “kennisinstituten”. Hieronder vallen kennisinstituten, zoals de WRR, de Raad van
State en andere adviesorganisaties en raden. De organisaties die belangrijk zijn in de berichtgeving
voor het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn aan de zoekterm toegevoegd.
De vierde groep is “uitvoering en toezicht”. Hieronder vallen organisaties die onder het ministerie
vallen, maar een uitvoerende of toezichthoudende taak hebben. Een voorbeeld hiervan is het IOB.
Onder uitvoering en toezicht vallen ook gemeenten en provincies, omdat die ook beleid van de regering
en het ministerie uitvoeren.
Vervolgens is er de groep “brancheorganisaties”. Hieronder vallen koepels, zoals de VNG,
werkgeversorganisaties en vakbonden. Daarnaast vallen ook belangengroepen en NGOs onder deze
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noemer, omdat deze, net als vakbonden, de belangen van een bepaalde groep mensen behartigen. Een
voorbeeld hiervan is het Nederlands Palestina Komitee.
De zesde groep is “maatschappij”. Hieronder vallen de burgers en bedrijven, die specifiek te maken
hebben met het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, bijvoorbeeld diplomaten.
De laatste groep is de groep van “internationale organisaties”, waaronder internationale organisaties
vallen, waarmee het ministerie van Buitenlandse Zaken te maken heeft, bijvoorbeeld de Europese Unie
en de NAVO.
Het kan zijn dat een bepaalde stakeholder in twee groepen past. Er is dan door onze onderzoekers
gekozen in welke categorie deze specifieke stakeholder thuis hoort. In het rapport staat duidelijk
aangegeven in welke groep een bepaalde stakeholder is geplaatst.
Zoektermen politieke partijen
Voor politieke partijen zijn alle partijen meegenomen die tijdens de onderzoeksperiode zitting hadden
in de Tweede Kamer. De zoektermen voor deze partijen bestaan uit de naam en afkortingen van de
betreffende partij en de naam en functie van de partijleider.

Zoektermen
Bewindspersonen
#rosenthal#("uri/vvd*/minister rosenthal"~5) OR ("volkspartij voor vrijheid en democratie" AND
rosenthal)
#knapen#("ben/cda*/staatssecretaris knapen"~5) OR ("christen democratisch appel" AND knapen)
Stakeholders:
#Ministerie#("ministerie van buitenlandse zaken" OR rosenthal OR knapen)
#Experts#(hooglera* OR onderzoeker* OR professor* OR expert OR experts OR "Adrie Tilburg" OR
"Jinous Sharif Razi" OR "Ben Bot" OR "Rob de Wijk" OR "pieter kooijmans" OR "Thijs van Praag" OR
"Agnes van Ardenne" OR "Freek Warmelink" OR "Frans Weisglas" OR "wouter kok" OR "Cisca
Dresselhuys")
#Kennisinstituten#("raad van state" OR kennisinstituut OR adviesbureau OR adviesorganisatie* OR
WRR OR KIT OR clingendael)
#Uitvoering en Toezicht#(burgemeester OR wethouder* OR gemeenteraad OR gemeenteraden OR
"nederlandse ambassade*/ambassadeur*" OR IOB OR CBI OR IDH OR "fonds duurzaam water" OR
CTIVD)
#Brancheorganisaties#(VNG OR "vereniging van nederlandse gemeenten" OR VNO* OR FNV OR
vakbond* OR "Anne Frank Stichting" OR CIDI OR ICCO OR "Education International" OR "Defence for
Children" OR Oxfam OR "Stop de Bezetting" OR "Nederlands Palestina Komitee" OR EAJG OR "United
Civilians for Peace" OR NIPI OR JCall OR CIDI OR "Iran Comité" OR SNV OR IDH OR Cordaid OR ICCO OR
"woord en daad" OR Solidaridad OR ANWB OR TUI OR "international assistance mission" OR Amnesty
OR "Streams Afghanistan" OR "Pax Christi")
#Maatschappij#(ambtenaar OR ambtenaren OR diplomaat OR diplomaten OR NGO OR "Han Koch" OR
"Hans Moerkerk" OR "Ramsey Nasr" OR FMO)
#Internationale organisaties#("verenigde naties" OR VN OR wereldbank OR NAVO OR "europe*
unie/commissie/parlement/raad/minister*/hof" OR "afrikaanse unie" OR "arabische liga")
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Thema’s:
#Onrust Midden-Oosten inclusief vredesproces en
Egypte#("onrust/opstand*/hervorm*/demonstr*/protest*/geweld
oosten/egypte/libie/syrie/bahrein/oman"~20 OR israel OR vredesproces)
#Ontwikkelingshulp#(ontwikkelingshulp OR ontwikkelingswerk* ontwikkelingslanden OR
ontwikkelingshulp OR ontwikkelingssamenwerking OR ontwikkelingsorganisatie* OR
"begrot*/bezuinig* ontwikkelings*"~10 OR millenniumdoel*)
#Ongevallen en rampen buitenland inclusief paspoorten#("nieuw*/vernieuw* paspoort"
"overstroming*/vulkaan*/vloedgolf/orkaan/aardbeving*/natuurramp* nederlander*"~20
"gevangen*/ontvoer* nederlander*"~20 "slachtoffer*/omgekomen/busongeluk*/vliegramp/ongeval*
nederlander*"~20)
#Mensenrechten inclusief executie Bahrami#mensenrecht* OR bahrami
Partijen:
#VVD#(vvd "volkspartij voor vrijheid en democratie" "mark/vvd/leider/vvdleider/lijsttrekker/partijleider rutte"~3)
#PvdA#(pvda "partij van de arbeid"
"job/pvda/oppositieleider/partijleider/leider/lijsttrekker/partijleider/fractievoorzitter/pvda-leider
cohen"~3)
#PVV#(pvv "partij voor de vrijheid" "groep wilders" "geert/pvv/leider/pvvleider/lijsttrekker/partijleider/fractievoorzitter wilders"~3)
#CDA#(cda "christendemocratisch appel" "christen democratisch appel" "maxime/cda/leider/cdaleider/partijleider/minister/vicepremier verhagen"~3)
#SP#((sp "socialistische partij" "emile/sp/leider/sp-leider/partijleider roemer"~3) NOT ("sp!ts"))
#D66#(d66 "democraten 66" "democraten66" "alexander/d66/leider/d66-leider/partijleider
pechtold"~3)
#GroenLinks#(groenlinks "groen links" gl "jolande/gl/groenlinks/leider/glleider/groenlinksleider/partijleider sap"~3)
#ChristenUnie#(christenunie "christen unie" cu "arie/cu/christenunie/leider/culeider/christenunieleider/partijleider slob"~3 "andre/cu/christenunie/leider/culeider/christenunieleider/partijleider rouvoet"~3)
#PvdD#(pvdd "partij voor de dieren" "dierenpartij" "marianne/pvdd/leider/pvdd-leider/partijleider
thieme"~3)
#SGP#(sgp "staatkundig gereformeerde partij" "kees/sgp/leider/sgp-leider/partijleider
staaij/staay"~5)
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