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 Wat is een papegaaiencircuit? 

Wanneer een bepaalde gebeurtenis door één medium gebracht wordt als nieuws, zullen andere media 
dit overnemen; van kranten tot actualiteitenprogramma’s, zo betogen critici van de jounalistiek zoals 
Rob Wijnberg (2013, p.21). Voorbeelden hiervan zagen we in eerder onderzoek naar berichtgeving 
van actualiteitenprogramma’s al terug (De Nederlandse Nieuwsmonitor, 2011). Recentelijk was dit 
fenomeen ook te zien rond de  echtscheiding van Rafaël en Sylvie van der Vaart  (De  Nederlandse 
Nieuwsmonitor, 2013) en in de aanloop naar ‘Project X Haren’. In het geval van Rafaël en Sylvie was 
het feit dat Duitse media aandacht besteedden aan de scheiding voor de NOS aanleiding om er ook 
over te berichten in het 8 uur Journaal (NOS, 3 januari 2013). In het geval van Haren was één van de 
redenen dat de media zo massaal aanwezig waren het gevoel van redacteuren dat zij niet achter 
konden blijven: alle andere media hadden het erover, dus was het nieuws, dus moesten ook zijzelf 
erover berichten (Van Dijk et al. 2013, p.63). Dit verschijnsel, media die elkaar volgen in hun selectie 
van nieuws en de invalshoek van de berichtgeving, vormt het onderwerp van dit onderzoek. 
 
In een democratie is pluriformiteit in de media een belangrijke norm. Media voorzien burgers van 
informatie, op basis waarvan zij hun mening kunnen vormen over politieke kwesties en problemen die 
leven in de maatschappij. Berichtgeving die burgers breed informeert en bovendien elke kwestie van 
verschillende kanten belicht, faciliteert deze meningsvorming onder burgers en draagt daarmee bij 
aan een goed werkende democratie.  Het bestaan van een ‘papegaaiencircuit’ van media die elkaar 
volgen, hetzij door nieuwsfeiten van elkaar over te nemen zonder zelf de feiten voldoende te 
controleren, hetzij door massaal op dezelfde mogelijk nieuwswaardige gebeurtenissen af te gaan en 
zodoende zelf het nieuws te creëren, vormt een bedreiging van deze pluriformiteit. Immers, de 
financiële middelen en de ruimte binnen elk medium zijn beperkt; hoe meer hiervan worden ingezet 
om over hetzelfde nieuws te berichten als de overige media, des te minder is er beschikbaar voor 
‘uniek’ nieuws.  
 
Een veelgehoorde verklaring voor gepapegaai in de media is dat nieuwsorganisaties in de huidige 
context van toegenomen competitie  (Vliegenthart en Walgrave 2008), vooral met internetbronnen die 
sneller bij het nieuws kunnen zijn dan de krant of het televisiejournaal,  geen keuze hebben (Bird 
2009). Het publiek wil zo snel mogelijk op de hoogte zijn van gebeurtenissen en dus is er geen tijd 
voor journalisten om met een eigen blik op gebeurtenissen te komen of om de door een concurrerend 
medium gebrachte nieuwsfeiten nog eens extra te checken. Bovendien is het goedkoper voor media 
om nieuwsberichten van elkaar over te nemen. Tenslotte is het overnemen van populaire 
onderwerpen voor media een manier om een graantje mee te pikken van deze populariteit (Ibid.). 
Zoals gezegd zou het gevolg hiervan kunnen zijn dat er geen ruimte en middelen meer zijn voor het 
rapporteren van minder populaire onderwerpen en het maken van langere, diepgaande rapportages. 

“Veel journalisten denken dat ze heel individualistisch bezig zijn. Maar ze houden zichzelf voor de 
gek. Het is een biotoop en binnen die biotoop voldoen ze precies aan de eisen van de groep. Het is 

een vak van sjablonen. Een papegaaiencircuit.” (Fons de Poel, de Volkskrant 11 juli 2011) 
 
Dat media elkaar napraten is een lang gehoorde klacht. Toenmalig premier Lubbers 
gebruikte de term ‘papegaaiencircuit’ in Trouw in 1994, nadat media een uitspraak van 
hem over Wim Kok verdraaid hadden. In 1997 dook de term op na het debacle van 
bisschop Muskens en zijn ideeën over het stelen van een brood. Weer een paar jaar 
later, in 2004, zagen we de term ‘papegaaiencircuit’ in discussies rond het geschonden 
vertrouwen van burgers in politiek en media. En eerder dit jaar noemde Trouw-
journalist Hans Goslinga het papegaaiencircuit als iets waar een journalist mee te 
maken krijgt en zijn eigen afwegingen over moet maken. Journalistieke napraters zijn 
hiermee al enkele decennia een bekend fenomeen, maar kunnen we dit ook duidelijk 
terugzien in mediaberichtgeving? In andere woorden, vormen Nederlandse media 
inderdaad een papegaaiencircuit? En zo ja, hoe ziet dat er dan precies uit? Wat zijn de 
kenmerken van een papegaaiencircuit en welke onderwerpen zijn daar gevoelig voor? 
In dit rapport gaan we in op deze vragen. 
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Gepapegaai in de media heeft niet alleen maar negatieve kanten. De berichtgeving over een 
gebeurtenis door het ene medium vormt voor andere media een bevestiging dat de gebeurtenis 
belangrijk genoeg is om over te berichten. Volgens Vliegenthart en Walgrave (2008) is het daarmee 
een onderdeel van de journalistieke cultuur, een manier om normen met betrekking tot wat 
nieuwswaardig is en wat niet binnen de journalistieke wereld te reproduceren (p. 860). Pas wanneer 
het in sterke mate gebeurt en het de pluriformiteit van invalshoeken rondom gebeurtenissen onder 
druk zet, is het een reden tot bezorgdheid. 
 
Bij pluriformiteit gaat het niet alleen om de onderwerpen waarover bericht wordt. Naast een overlap 
in onderwerpen is het van belang te kijken naar de verschillende  invalshoeken die worden gekozen 
bij de berichtgeving.  Wanneer media ook de invalshoek  waar  vanuit  er  bericht  wordt,  de  framing,  
van  elkaar overgenomen wordt, krijgt het publiek een eenzijdig beeld van bepaalde nieuwsfeiten in 
plaats van een gebalanceerd en genuanceerd beeld. Juist vanwege de recentelijk opnieuw opgelaaide 
discussie over de kwaliteit van de journalistiek is het belangrijk om deze kwaliteit waar mogelijk te 
meten.  

 Hoe meten we het papegaaiencircuit? 
Om het papegaaiencircuit in kaart te brengen, hebben we de berichtgeving geanalyseerd van zes 
opeenvolgende weken, vanaf 2 september tot en met 13 oktober 2013. We hebben hierbij een  groot  
aantal  landelijke  dagbladen, televisieprogramma’s en internetsites gevolgd (zie tabel 1).  
 
Tabel 1: Overzicht van de media 
Landelijke dagbladen1 Gratis dagbladen Televisie-programma’s Internet 

de Volkskrant Metro NOS 8 uur Journaal Fok.nl 

NRC Handelsblad Sp!ts Nieuwsuur GeenStijl.nl 

 

 

Trouw  DWDD NU.nl 

De Telegraaf  Vandaag de Dag Twitter* 

Algemeen Dagblad  EénVandaag  

  Pauw&Witteman  

  RTL Nieuws  

  PowNews  

*Voor Twitter hebben we een selectie van politieke tweets verzameld.   

 Wat zijn nieuwsverhalen? 
Eén vorm van elkaar napraten, betreft de selectie van nieuwsonderwerpen: waar gaan berichten de 
media over? Gedurende de onderzoeksperiode hebben we in totaal 541 verschillende nieuwsverhalen 
gevonden in het nieuws. Een nieuwsverhaal is in dit onderzoek een onderwerp dat op een voorpagina 
van een landelijk dagblad (de Volkskrant, NRC Handelsblad, De Telegraaf, Trouw,  Algemeen Dagblad, 
Spits en Metro) is verschenen.  
 
Vervolgens hebben we van deze nieuwsverhalen onderzocht in hoeverre deze terug te vinden waren 
in de berichtgeving van de dag dat het op de voorpagina stond, maar ook de dag ervoor en de dag erna. 
Een onderwerp kan namelijk een dag ervoor al ergens in een krant als klein bericht zijn verschenen of 
er kan aandacht voor zijn geweest in de televisieprogramma’s of op internet. Ook kan er een dag later 
follow-up nieuws volgen. Na een dag is een onderwerp normaliter weer uit het nieuws verdwenen. 
Indien hetzelfde onderwerp wederom op een voorpagina verschijnt, nemen we dit onderwerp weer 
mee volgens de hierboven genoemde criteria.  

                                                             
1 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.   
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Coderingen 
Door middel van handmatige coderingen is van alle artikelen en items vastgesteld wat het 
hoofdonderwerp is. Wat betreft de inhoudelijke aspecten van het nieuws is tevens gekeken naar de 
deelonderwerpen (waar ligt in het artikel de nadruk op) en de teneur van het nieuws (positief, 
neutraal of negatief). Daarnaast is onderzocht wat het generieke frame is waarin het artikel is gesteld. 
Dit frame is gebaseerd op de kop en lead. Deze variabelen zijn handmatig en op artikelniveau 
gecodeerd, aan de hand van een vooraf opgestelde lijst van deelonderwerpen en een instructie voor 
het coderen van de teneur van een artikel. De betrouwbaarheid van de coderingen zijn gemeten 
middels Krippendorfs Alpha en variëren van 0,69 voor de frames tot 1,0 voor de onderwerpen.  
 

 Onderwerpen in de verschillende media 
In totaal hebben we 541 verschillende nieuwsverhalen gevonden in de 42 dagen van onderzoek. Deze 
nieuwsverhalen zijn in te delen in 419 verschillende onderwerpen. In onderstaande figuur geven we 
weer hoeveel verschillende media berichten over hoeveel verschillende onderwerpen. Zo worden 83 
onderwerpen slechts in één medium genoemd, terwijl 4 onderwerpen door alle 19 media worden 
genoemd. Dit zijn Syrië, de Algemene Beschouwingen, de discussie over de JSF en het conflict tussen 
Nederland en Rusland, waarbij Poetin excuses eist voor de aanhouding van de Russische diplomaat 
Borodin. In figuur 1 geven we dit weer met de blauwe balken. Op de x-as staat het aantal media dat 
over de onderwerpen heeft bericht, terwijl de blauwe balken het aantal onderwerpen weergeven. Dit 
aantal is af te lezen op de linker y-as. De rode lijn staat voor het gemiddeld aantal 
artikelen/items/tweets dat is gevonden per onderwerp. In andere woorden, voor de 83 onderwerpen 
die slechts in een medium genoemd zijn wordt gemiddeld 1,8 artikel/item/tweet gevonden. Voor de 
grootste onderwerpen, die in alle media aandacht krijgen, is dit gemiddelde opgelopen tot 44 
artikelen/items/tweets per onderwerp.  
 
 
Figuur 1. Het aantal media dat bericht over verschillende onderwerpen in het nieuws  

 
 
Zoals gezegd wordt er over de meeste onderwerpen slechts in één medium bericht. Voorbeelden van 
dergelijke onderwerpen zijn “Kattenjager wekt woede” (De Telegraaf, 9 september 2013),  “Hartendief 
betrapt op heterdaad” (De Telegraaf, 23 september 2013) of een artikel over hoe de koning wordt 
begroet in Cambodja “Op je knieën” (Spits, 24 september 2013).   
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Een groot aantal onderwerpen wordt door drie tot vijf media genoemd. Hierbij gaat het om een grote 
variëteit aan onderwerpen zoals rapporten die uitkomen, bijvoorbeeld cijfers rond het alcoholslot 
“Duizenden zijn rijbewijs kwijt om alcoholslot” (Metro, 2 oktober 2013) of ontwikkelingen op de beurs 
in New York “Beleggers: pas op de plaats in afwachting van besluit Fed”(de Volkskrant, 18 september 
2013).  
 
Grotere onderwerpen komen voor in rond de 10 verschillende media. Hierbij gaat het om kleine 
affaires, zoals het vertrek van de Groningse burgemeester Rehwinkel “Ophef over wachtgeld 
Rehwinkel” (Nu.nl, 9 oktober 2013) of beleidsplannen uit Den Haag “Snelheid op A2 kan naar 130 km” 
(AD, 10 september 2013), maar ook het nieuws over de Nederlandse excuses aan de weduwen in 
Indonesië “Familie weduwen bij excuses wegens executies”(Fok.nl, 12 september 2013).  
 
De onderwerpen waar de meeste media over berichten zijn jaarlijks terugkerende evenementen zoals 
de uitreiking van de Nobelprijzen, of juist een speciale gebeurtenis, zoals de presentatie van het 
Droomboek. Ook grotere schandalen en affaires kunnen rekenen op veel aandacht. In deze periode 
bijvoorbeeld de affaire rondom VVD-er Van Rey, en de zedenzaak tegen Frank R.  
 
 Papegaaiencircuit of niet? 

Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat er in de 36 dagen dat er nieuwsverhalen kunnen ontstaan 
(zie methode, we baseren ons op de dagbladen) 419 verschillende onderwerpen te vinden zijn op de 
voorpagina’s. Dat zijn er gemiddeld bijna 12 per dag. De meeste onderwerpen zijn te vinden in een of 
twee media. In totaal 163, oftewel 39% van de onderwerpen. Ruim 80% van alle onderwerpen komt in 
minder dan 10 verschillende media voor, terwijl er over minder dan 5% van de onderwerpen in 15 of 
meer verschillende media bericht wordt. Kortom, het maakt wel degelijk uit welk medium je volgt als 
nieuwsconsument, omdat zij allemaal een eigen media-agenda lijken te hebben.  
 
Toch is de conclusie slechts gedeeltelijk waar. Zeker is het zo dat de verschillende media een grote 
verscheidenheid aan onderwerpen publiceren. Echter als we kijken naar de gemiddelde hoeveelheid 
artikelen dat media publiceren per onderwerp (de rode lijn met op de rechter y-as de waarden die 
hierbij horen) dan zien we een ander beeld. Wanneer slechts een medium over een onderwerp schrijft, 
dan gaat het hierbij om 1,8 artikel per onderwerp. Veelal wordt er een onderwerp op de voorpagina 
aangekondigd en volgt er op de binnenpagina’s een vervolgartikel. Dit gemiddelde blijft rond de twee 
schommelen tot het moment dat er 12 of meer verschillende media over een onderwerp gaan 
schrijven. Op dat moment wordt het gemiddeld aantal artikelen/items/tweets dat wordt gepubliceerd 
meer dan 5. Vervolgens zien we wisselend beeld, van eerst een een stijgende lijn in het aantal artikelen 
dat gemiddeld wordt gepubliceerd en daarna een dalende lijn. Opvallend is hierbij vooral het 
Droomboek, het onderwerp dat door 17 verschillende media werd genoemd. Slechts 2,8 
artikelen/items/tweets per medium werd aan dit onderwerp gewijd. De onderwerpen waarover 18 
media schreven kenden allemaal gemiddeld ruim 22 artikelen/items/tweets, terwijl de vier grootste 
onderwerpen gemiddeld werden besproken in 44 artikelen/items/tweets.  
 
Oftewel, 39% van de onderwerpen wordt in één of twee media genoemd. Deze berichtgeving 
vertegenwoordigt samen 3,3% van het totale nieuws over de onderwerpen op de voorpagina. Aan de 
andere kant wordt 2,6% van de onderwerpen in 18 of 19 media genoemd. Deze onderwerpen zijn 
goed voor 44,9% van het totale nieuws over de voorpagina-onderwerpen. Dit is een neiging tot 
papegaaien, omdat er een klein aantal artikelen is waar alle media met z’n allen opduiken en veel over 
schrijven. Deze onderwerpen zijn niet groot in aantal, maar wel in volume en daardoor niet te 
ontlopen voor de nieuwsconsument.  
 

 Categorieën van onderwerpen en hun kenmerken 

Hoe verschillen de onderwerpen waar veel media vaak over schrijven van de onderwerpen die van 
minder media minder aandacht krijgen? Op basis van de hierboven gepresenteerde gegevens hebben 
we de onderwerpen ingedeeld in een aantal categorieën. Allereerst de onderwerpen waarover maar 
één of twee media hebben bericht. Deze categorie bevat 163 onderwerpen. Vervolgens de categorie 
waarbij drie, vier of vijf media hebben bericht. Deze categorie bevat 111 onderwerpen. Dan zien een 
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groep van 82 onderwerpen waarbij zes t/m tien media aandacht aan een onderwerp hebben besteed, 
en de categorie elf t/m zeventien media die in totaal aan 54 onderwerpen aandacht hebben besteed. 
De categorie met de grootste onderwerpen, in totaal 11, bestaat uit onderwerpen waar achttien of 
meer media aandacht aan hebben besteed. Per categorie hebben we naast de eerder genoemde 
kenmerken overige kenmerken onderzocht. Zie tabel 2.  
 
Tabel 2. Kenmerken van categorieën onderwerpen  
Categorie papegaaien - 
onderwerp 

1 en 2 media 3 t/m 5 media 6 t/m 10 
media 

11 t/m 17 
media 

18 of 19 media 

Aantal onderwerpen 163 109 82 54 11 

Aantal artikelen/items  3 8 24 79 555 

% kranten 15 29 59 82 97 

% tv 0 5 16 50 95 

% internet 9 38 66 83 100 

Frames      

% Issuestandpunten 28 26 31 26 26 

% Issueontwikkeling  39 35 25 26 10 

% Steun en kritiek personen 11 20 24 22 42 

% Succes en falen personen 22 19 19 26 22 

 
We geven in de tabel een overzicht van de totale hoeveelheid nieuws, het percentage kranten, tv-
programma’s en internetsites dat aandacht besteedt aan het onderwerp en het aandeel van het totale 
nieuws dat door de categorie onderwerpen gemiddeld wordt ingenomen. Tenslotte hebben we 
gekeken naar de invalshoek van het nieuws per onderwerp, oftewel de frames waarin het nieuws 
wordt gebracht. We maken onderscheid tussen vier frames: 

 Issuestandpunten zijn meningen over een onderwerp. Iemand kan bijvoorbeeld voor of tegen 
de aanschaf van de JSF zijn.  

 Issueontwikkeling gaat over een feitelijke ontwikkeling (toename of afname) van een issue, 
bijvoorbeeld de werkloosheid stijgt of de economie groeit. 

 Steun en kritiek, ook wel conflictframe genoemd, komt voor wanneer het bericht vooral 
gericht is op een conflict of juist op een verzoening tussen betrokkenen. 

 Succes en falen betreft berichtgeving waarin staat dat het slecht gaat met een persoon of een 
organisatie. Hiervan is sprake in nieuws over het faillissement van OAD bijvoorbeeld, of 
nieuws waarin iemand wordt opgepakt over veroordeeld.   

De frames issuestandpunten en issueontwikkeling noemen we inhoudelijk nieuws, aangezien in deze 
frames issues centraal staan. Bij steun en kritiek alsook bij succes en falen is dit niet het geval. Hierbij 
staan de betrokkenen centraal en daarom noemen we dit gepersonaliseerd nieuws. 
 
Uit de tabel blijkt dat de onderwerpen die door slechts één of twee media worden genoemd gemiddeld 
in drie artikelen/items of tweets worden genoemd. Veelal gaat het hierbij om artikelen die in dezelfde 
krant op de voorpagina verschijnen en daarna een vervolgartikel kennen in het midden van de krant. 
Soms wordt er dan in een ander medium ook over bericht of tweet er nog eens iemand over. De 
onderwerpen die in drie, vier of vijf media genoemd worden, kennen gemiddeld acht verschillende 
artikelen/items/tweets. Dit aantal neemt explosief toe waar het de grootste onderwerpen betreft. De 
elf onderwerpen waarover achtien of negentien media berichten kennen gemiddeld 555 
artikelen/items of tweets per onderwerp. 
 
De kleine onderwerpen betreffen vooral artikelen in de dagbladen. 163 van de 419 onderwerpen op 
de voorpagina’s wordt niet of nauwelijks overgenomen door andere media, en over deze onderwerpen 
wordt nauwelijks getweet. Dit geldt in mindere mate ook voor de onderwerpen die door drie tot vijf 
media worden opgepikt. Wel valt op dat hier de invloed van televisie groter wordt.  Deze invloed van 
televisie neemt steeds sterker toe naarmate de onderwerpen groter worden en er meer media over 
gaan berichten.  
 
Naast deze kenmerken is het interessant te kijken naar de frames waarin de onderwerpen worden 
gebracht. We zien dat de kleine onderwerpen sterk inhoudelijk van karakter zijn. Veruit de meeste 
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aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van een issue (bv “'Aantal files blijft dalen', Algemeen Dagblad, 
3 september 2013; “Syrië-overleg nog vruchteloos” (Trouw, 14 september 2013) of naar de mening 
van een betrokkene over een issue “Haagse PvdA: parkeertaks in hele stad” (De Telegraaf, 27 
september 2013).  
 
Wanneer een onderwerp iets groter wordt neemt de hoevelheid steun en kritiek op de betrokkenen 
toe. Dit is al te zien bij onderwerpen die in drie tot vijf media verschijnen “Aso’s naar containers 
verbannen” (De Telegraaf, 5 september 2013), maar is vooral duidelijk bij de grote onderwerpen die 
door 18 of 19 media worden verslagen. Hier zien we dat maar liefst 42% van het nieuws gericht is op 
het conflict. “Poetin eist uitleg en excuses over arrestatie diplomaat” (Nu.nl, 8 oktober 2013); 
“’Samsom belemmert deal’” (Spits, 26 september 2013). Samen met de focus op persoonlijk succes en 
falen “Henk Krol stapt uit de Kamer” (NRC Handelsblad, 4 oktober 2013) is deze vorm van nieuws goed 
voor 64% van het totale nieuws. Slechts 36% is gericht op de inhoudelijke kant van het nieuws.  
 

 Papegaai-onderwerpen in het nieuws 

In de volgende paragrafen gaan we specifieker in op deze laatste categorie onderwerpen waarover in 
18 of 19 bericht wordt, oftewel vrijwel alle tot alle media die we in ons onderzoek hebben 
meegenomen. Deze categorie bestaat in totaal uit elf onderwerpen. Onderstaande figuur geeft de 
media-aandacht voor de verschillende onderwerpen in deze categorie per dag weer. 
 

Figuur 2. Aantal media dat per dag aandacht besteedt aan de grootste onderwerpen in het 
nieuws 
 
Begin september staat in het teken van de ontwikkelingen in Syrië. Het gebruik van chemische wapens 
leidt ertoe dat de VS zich prepareren voor een aanval op Syrië, gesteund door onder andere Frankrijk 
en Engeland. Het beïnvloedt in sterke mate de G20 in Sint Petersburg. In eerste instantie stelt Poetin 
zich vijandig op “Rusland bijft Syrië helpen, ook bij aanval” (Fok.nl, 6 september 2013), maar de toon 
verandert aan het eind van de week wanneer Rusland komt met een plan om de chemische wapens 
onder internationaal toezicht te stellen. In de tweede week van september blijft Syrië de gemoederen 
bezighouden, vooral de brief van Poetin waarin hij zijn zorgen uit over het beleid van de Verenigde 
Staten ten aanzien van Syrië in The New York Times.  De diplomatie gaat van start en zorgt ervoor dat 
de aanval uitblijft “Iedereen is blij, maar de oorlog gaat gewoon door” zo concludeert het Algemeen 
Dagblad op 16 september. De media besteden steeds minder aandacht aan het conflict en richten zich 
op binnenlandse zaken.  
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Een eerste dominant onderwerp op binnenlands gebied is de discussie rond de JSF. Vanaf 11 
september staat deze discussie op de media-agenda. De PvdA moet deze week beslissen “Gaat de PvdA 
nog een keer draaien?” vraagt de Volkskrant zich af op 11 september 2013. Vooral op Twitter zien we 
een felle discussie van voor- en tegenstanders van de JSF. “Servaes pvda , houdt vol dat keus JSF nog 
open is. Gelooft hij dat echt, of weet hij niet beter? Haagse pvda leden voelen zich ' vernaggelt'” aldus een 
Tweet van Ferry Mingelen over de discussie. De week erna domineert de discussie de agenda nog 
steeds, helemaal wanneer de beslissing uiteindelijk valt. “AANKOOP 37 JSF’S DEFINITIEF” kopt De 
Telegraaf op 17 september op de voorpagina. De dagen die volgen blijft het onderwerp volop op de 
agenda, slechts onderbroken door Prinsjesdag. Dat onderwerp is enkele dagen prominent in de media. 
De focus van deze berichtgeving is tweeledig. Aan de ene kant inhoudelijk. Zo kopt De Telegraaf 
“’Lasten stijgen veel harder dan beloofd’ terwijl in het Algemeen Dagblad te lezen valt "Hij oefende vast 
voor de spiegel op de eerste zin’, hiermee verwijzend naar de eerste troonrede van Willem-Alexander 
in zijn functie van Koning. Op de dag zelf zien we een enorme hoeveelheid tweets van met name de 
politici die aanwezig zijn bij de troonrede. Zo twittert Ronals Plasterk  “Koning Willem Alexander wordt 
de eerste Koning die een Troonrede in de Ridderzaal houdt. Die wordt pas sinds 1904 hiervoor gebruikt.” 
Terwijl Jeroen Visser, politiek redacteur van Volkskrant.nl schrijft: “Willem-Alexander laat durf zien 
met persoonlijk begin”   
 

Na Prinsjesdag wordt de wereld opgeschrikt door de bomaanslag in Nairobi. “Doden bij schietpartij in 
winkelcentrum Nairobi” kopt Fok.nl op 21 september. De dagen erna domineert het nieuws nog de 
media, omdat de radicaal-islamitische beweging Al-Shabaab dertig gijzelaars vasthouden in het 
winkelcentrum. Op 25 september zijn de daders overmeesterd en begint de verwerking in het land. 
“Drie dagen van nationale rouw Kenia, nog tientallen vermisten” schrijft NRC Handelsblad op 25 
september.  
 
In de Nederlandse media neemt de aandacht voor Kenia snel af en richten de media zich op de 
Algemene Beschouwingen die van start gaan. De focus in de media is vooral gericht op de 
omgangsvormen in de Tweede Kamer in plaats van op de inhoud van het debat. Op 26 september zijn 
alle voorpagina’s van de landelijke dagbladen gericht op het conflict: “Ruwe omgangsvormen op het 
bal” (de Volkskrant, 26 september 2013), “Rutte moet lijmen” (De Telegraaf, 26 september 2013). Het 
Algemeen Dagblad maakt er een wedstrijd van en opent met “En de Winnaar is....” waaruit blijkt dat 
volgens de krant Geert Wilders de winnaar is van de Algemene Beschouwingen.  
 
De eerste week van oktober staat in het teken van de onderhandelingen van het kabinet. Zij moeten 
zien te komen tot een overeenkomst met andere partijen voor de begroting van 2014. “Dijsselbloem 
sluipt een rondje verder met de fractieleiders”(NRC Handelsblad, 2 oktober 2013). Er volgt een week 
van onderhandelingen waarbij oppositiepartijen voorstellen doen, komen en gaan naar de 
onderhandelingen, en waar uiteindelijk een akkoord wordt bereikt met D66, CU en SGP “Premier pakt 
reddingsboei oppositie” (de Volkskrant, 12 oktober 2013).  
 
Tegelijkertijd komt de vraag op of Volkert van der G. de moordenaar van Pim Fortuyn, net als ieder 
andere gevangene, recht heeft op proefverlof. De Telegraaf is duidelijk “’Teeven, houd Volkert in cel!’” 
kopt de krant op 3 oktober 2013. Teeven moet zich beraden op de uitspraak van de Raad van State die 
vindt dat Van der G. recht heeft op proefverlof. Een week later komt Teeven met zijn beslissing. 
“Volkert van der G. mag van Teeven gevangenis niet uit” (de Volkskrant, 12 oktober 2013). 
  
Begin oktober is er nog een andere kwestie groot in het nieuws: Henk Krol. De partijleider van 50Plus  
zou zelf pensioenpremies van werknemers niet hebben afgedragen tijdens zijn periode bij het COC 
“Pensioenpaus Henk ‘een gotspe’”, aldus de Volkskrant op 4 oktober 2013. “Henk Krol blijkt ordinaire 
pensioenontduiker”, aldus GeenStijl op 4 oktober 2013. Henk Krol besluit op te stappen als leider van 
50Plus en wordt opgevolgd door Norbert Klein. De media volgen het nieuws nog enkele dagen, 
alvorens zich en masse te storten op de volgende affaire, de ruzie tussen Rusland en Nederland. Op 8 
oktober eist Poetin excuses na de arrestatie van diplomaat Borodin die door de Haagse politie is 
opgepakt, omdat buren hadden geklaagd over de manier waarop hij zijn kinderen behandelde. De 
excuses komen een dag later “Minister Timmermans biedt Rusland excuses aan” (Nu.nl, 9 oktober 
2013), maar daarmee is het nieuws niet weg. “Knieval voor Poetin” kopt De Telegraaf op 10 oktober op 
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de voorpagina en de verbolgenheid is groot in media. Trouw blijft nog het meest genuanceerd “Excuses 
zijn verstandig, maar de Russen had bescheidenheid gepast”. De lezers van De Telegraaf vinden 
excuses overbodig, zo blijkt uit de peiling. In het artikel daarover citeert Coosje Hiskemuller op 10 
oktober een lezer: „Nederlandse excuses voor het optreden van de politie na het wangedrag van een 
stomdronken Russische diplomaat en diens echtgenote? De omgekeerde wereld.” 
 
Tijdens dit conflict vormen ook de bezuinigingen op de publieke omroep een belangrijk onderwerp. 
Vooral op televisie wordt veel aandacht geschonken aan het onderwerp. Er komt een staking van de 
omroepen in Den Haag, hetgeen op veel kritiek stuit. “NOS in staking op kosten van kijker” kopt De 
Telegraaf op 7 oktober 2013. Diezelfde dag schrijft Johan ten Hove in zijn column in Trouw “Ik voer 
geen actie voor de omroepen”. Of zoals het Algemeen Dagblad stelt “De Publieke Omroep heeft geen 
vrienden” (Algemeen Dagblad, 7 oktober 2013).  
 
Op deze dag begint ook de rechtszaak tegen Badr Hari. Een “groot mediaspektakel” schrijft Trouw op 
10 oktober. De dag erna volgen alle media de zaak op de voet “Kickbokser Badr Harie biedt 
slachtoffers excuses aan” aldus NRC Handelsblad. “Badr lacht, Badr huilt”, aldus Spits op 11 oktober 
2013. De rechtszaak wordt verdaagd wanneer blijkt dat het dossier is gelekt naar het TV-programma 
Reporter. Hiermee verdwijnt ook dit onderwerp (voorlopig) van de media-agenda. 
 
Oftewel in de zes weken die zijn onderzocht is er altijd wel minstens één onderwerp in het nieuws 
waar iedereen over bericht. De meeste van deze onderwerpen kennen ook maar één piek waarna het 
onderwerp weer uit het nieuws verdwijnt. Enige uitzondering was het nieuws over Syrië dat begin 
september langdurig groot in het nieuws was.  
 

 Framing van de papegaai-onderwerpen 

Eerder zagen we dat de focus van de berichtgeving over de grootste onderwerpen sterk conflict- 
gericht was. In deze paragraaf kijken we naar de verschillende onderwerpen en de mate waarin de 
vier frames terugkomen in de berichtgeving (zie figuur 3). Zoals gezegd maken we onderscheid tussen 
de volgende frames: 

1) Issuestandpunten zijn meningen over een onderwerp. Iemand bijvoorbeeld kan voor of tegen 
de aanschaf van de JSF zijn.  

2) Issueontwikkeling gaat over een feitelijke ontwikkeling (toename of afname) van een issue, 
bijvoorbeeld de werkloosheid stijgt of de economie groeit. 

3) Steun en kritiek, ook wel conflictframe genoemd, komt voor wanneer het bericht vooral 
gericht is op een conflict of juist op een verzoening tussen betrokkenen. 

4) Succes en falen betreft nieuws waarin het goed of slecht met een persoon gaat of een 
organisatie. Hiervan is sprake in nieuws over het aantal slachtoffers in Nairobi bijvoorbeeld, of 
nieuws waarin iemand wordt opgepakt over veroordeeld.   

De frames issuestandpunten en issueontwikkeling noemen we inhoudelijk nieuws, aangezien in 
deze frames issues centraal staan. Bij steun en kritiek alsook bij succes en falen is dit niet het geval. 
Hierbij staan de betrokkenen centraal en daarom noemen we dit gepersonaliseerd nieuws. 
 

Gemiddeld is het nieuws over de grootste onderwerpen sterk actorgedreven. 64% van het nieuws is 
gericht op het succes danwel het falen van betrokkenen of het conflict tussen de betrokkenen. De 
inhoudelijke kant van de zaak komt er bekaaid van af, met 36% van de aandacht. Dit is vooral duidelijk 
te zien in de affaires die draaien om personen als Badr Hari, Henk Krol en Volkert van der G. Vooral bij 
de laatste is het interessant te zien dat het nauwelijks om de discussie gaat of een gevangene ooit het 
recht verliest op proefverlof, of andere juridische aspecten aan deze zaak. Het nieuws bestaat vooral 
uit meningen die zich voor of tegen Volkert van der G. richten.  
 
Een ander voorbeeld waar conflict sterk naar voren komt is de berichtgeving over de Algemene 
Beschouwingen. Hoewel deze jaarlijkse gebeurtenis toch draait om een inhoudelijke discussie over de 
begroting voor het volgend jaar, ging de berichtgeving vooral over een aantal incidenten die hadden 
plaatsgevonden tijdens de vergadering van de Tweede Kamer. Zo opende Pauw & Witteman met de 
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woorden “Het is woensdag 25 september de dag dat Geert Wilders en Alexander Pechtold fel naar 
elkaar uithalen tijdens de Algemene Beschouwingen.”   

 

 
Figuur 3. De frames waarin over de papegaai-onderwerpen worden bericht  
 
 
Ook bij een onderwerp als Syrië is er veel conflict te zien. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de 
confrontatie tussen Poetin en Obama: “Gaat Obama het gesprek aan met zijn gastheer Poetin?” (Trouw, 
4 september 2013) en het al dan niet steunen van de VS of Syrië: “Assad houdt volle steun van Poetin” 
(de Volkskrant, 7 september 2013). In totaal vinden we meer van dergelijk nieuws terug dan 
inhoudelijke standpunten “Iran, Irak samen tegen oorlog Syrië” (Fok.nl, 8 september 2013). 
 
De discussie over de JSF en de bezuinigingen op de Publieke Omroep zijn wel sterk inhoudelijk gericht. 
Respectievelijk 56% en 59% van het totale nieuws is inhoudelijk bij deze onderwerpen: “Enkele PvdA-
afdelingen tegen JSF” (Nu.nl, 12 september 2013), “Duizenden bijeen tegen 'doodsteek' Publieke 
Omroep” (Nu.nl, 9 oktober 2013). Ook Prinsjesdag is redelijk inhoudelijk, al ging een groot deel van de 
inhoudelijke discussie vooral over de Troonrede an sich, niet zozeer de inhoud daarvan “Troonrede: 
Poepsaaie bureaucratische kudtspeech”, aldus GeenStijl op 17 september 2013. Vooraf geven de media 
tips: “Troonrede kan met simpele ingrepen veel aantrekkelijker” (NRC Handelsblad, 16 september 
2013) en na afloop komt het oordeel “Troonrede van koning was verrassend goed” (Metro, 18 
september 2013). Inhoudelijk wordt er ook gereageerd: “Hennis: Bij defensie is snoeigrens bereikt” 
(Trouw, 18 september 2013) 
  

 Teneur per medium per papegaai-onderwerp 

Tenslotte onderzoeken de teneur van het nieuws over de verschillende papegaai-onderwerpen. Dit 
hebben we uitgesplitst naar de individuele media (zie tabel 2).  
 
Het totale nieuws is negatief, hetgeen niet mag verbazen. Slecht nieuws is een belangrijke 
nieuwswaarde voor journalisten. Veel vaker komen negatieve ontwikkelingen of conflicten in het 
nieuws dan positieve ontwikkelingen over verzoeningen. De totale gemiddelde teneur is -0,4 op een 
schaal van uiterst negatief (-1) tot uiterst positief (+1).  
 
Opvallend is dat de dagbladen nauwelijks verschil vertonen in de teneur van het nieuws. De Volkskrant 
is het minst negatief met -0,4. De verschillen tussen de televisieprogramma’s zijn groter. Pownews is 
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het meest negatief met gemiddeld -0,8, terwijl Vandaag de Dag het minst negatief is in de 
berichtgeving over de elf onderwerpen (-0,2). Ook op internet zien we onderlinge verschillen tussen 
de sites. GeenStijl.nl is het meest negatief met -0,6, terwijl Nu.nl aanzienlijk minder negatief is in de 
berichtgeving (-0,2). Het nieuwsprogramma en de website vertonen hier duidelijke overeenkomst in 
hun drang om tegendraads en veelal tegen iets of iemand te berichten.  
 
Tabel 2. Teneur van het nieuws over de belangrijkste papegaai-onderwerpen 

 

Alg.Besch
ouwingen 

Badr 
Hari 

Henk 
Krol JSF Nairobi 

Onderh. 
Kabinet 

Poetin 
eist 
Excuse
s 

Prinsje
sdag 

Publieke 
Omroep 

Syri
ë 

Volkert 
vd G Gem. 

AD -0,5 -0,8 -0,6 -0,8 -0,7 -0,4 -0,7 -0,1 -1,0 -0,6 -0,4 -0,6 

TEL -0,7 -0,5 -1,0 -0,7 -0,4 -0,6 -0,5 -0,4 -0,6 -0,5 -0,6 -0,6 

NRC -0,5 -1,0 -0,4 -0,7 -0,6 0,0 -0,8 -0,3 -0,6 -0,3 -0,6 -0,5 

TRW -0,3 -0,7 -0,8 -0,5 -0,3 -0,4 -0,6 0,1 -0,8 -0,4 -0,8 -0,5 

VK -0,4 -1,0 -0,6 -0,8 -0,4 -0,1 -0,6 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 

Metro -1,0 0,1 -1,0 -1,0 -0,5 
 

-0,6 0,0 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 

Spits -0,2 -0,7 
 

-1,0 0,2 -0,5 -1,0 -0,2 -0,5 -0,4 -0,7 -0,5 

Televisie 

DWDD 0,0 0,0 -1,0 -0,5 
 

-0,8 -0,5 -0,3 -1,0 -0,5 
 

-0,5 

EenVandaag 0,0 -0,8 -1,0 -0,3 0,0 0,1 -1,0 -0,1 -1,0 -0,1 -0,8 -0,4 

Nieuwsuur -0,2 -1,0 -0,9 -0,3 -0,1 0,1 -0,2 0,1 0,0 -0,4 -0,5 -0,3 

NOS journaal 0,0 -1,0 -0,2 -0,4 -0,3 -0,4 -0,7 -0,5 -1,0 -0,3 -0,5 -0,5 

P&W -0,3 -0,3 -0,5 -0,4 0,0 0,1 -1,0 -0,4 -0,5 -0,3 0,0 -0,3 

Pownews -0,6 
 

-1,0 -1,0 -1,0 -0,7 -1,0 
  

-0,4 -1,0 -0,8 

RTL nieuws 0,3 -0,4 -0,7 -0,6 -0,8 0,1 -1,0 -0,4 -1,0 -0,1 -1,0 -0,5 

Vandaag de 
Dag 0,0 -0,4 -1,0 1,0 -0,3 0,1 -0,7 0,2 -0,5 -0,2 -0,7 -0,2 

Internet 

Fok.nl -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,1 -0,3 -0,1 -1,0 -0,2 -0,5 -0,3 

GeenStijl -0,7 -0,3 -1,0 -0,5 -0,7 -0,5 -0,8 -0,3 -0,5 -0,7 -0,3 -0,6 

nu.nl -0,1 -0,4 -0,6 -0,3 0,1 0,2 -0,4 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 

Twitter -0,1 -0,3 -0,5 -0,4 -0,3 -0,1 -0,4 0,0 -0,1 -0,3 -0,2 -0,3 

Totaal -0,3 -0,5 -0,7 -0,5 -0,4 -0,2 -0,7 -0,2 -0,6 -0,3 -0,5 -0,4 

 
 
Verder valt op dat het nieuws over het algemeen negatiever is bij de conflict-onderwerpen. Dit is 
vooral het geval bij het nieuws over Henk Krol en het conflict tussen Nederland en Rusland. Het 
nieuws is in beide gevallen, gemiddeld -0,7 van toon. Opvallend is dat het nieuws over Henk Krol in 
zowel het 8 uur Journaal als bij Pauw & Witteman aanzienlijk minder negatief van toon is, 
respectievelijk -0,2 en -0,5. De reden hiervoor is dat beide programma’s ook Henk Krol zelf uitgebreid 
aan het woord hebben gelaten over de kwestie, terwijl bij Nieuwsuur vooral de ex-collega’s van Krol 
aan het woord kwamen. Veel nieuwsprogramma’s richten zich vooral op deze betrokkenen in deze 
zaak en zijn daardoor negatief in de berichtgeving. Op het internet is dit vooral te zien bij GeenStijl. De 
overige media zijn daar iets minder negatief in de berichtgeving.  
 
In de berichtgeving over het conflict tussen Nederland en Rusland toont Nieuwsuur zich aanzienlijk 
minder negatief dan de andere media (-0,2). Hun berichtgeving is neutraler van toon in deze zaak dan 
in de andere programma’s. In de dagbladen zien we een negatieve berichtgeving. Vooral in Spits is de 
teneur uiterst negatief. Op de internetsites is het nieuws, behalve op GeenStijl.nl (-0,8), minder negatief 
van toon. Het nieuws op Fok.nl kent een teneur van -0,3 terwijl op Nu.nl en Twitter het nieuws iets 
negatiever is van toon (-0,4).  
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Opvallend is ook het nieuws over de Publieke Omroep. In alle televisieprogramma’s wordt er aandacht 
aan besteed en overal is het negatief, behalve bij Nieuwsuur. Zij laten ook voorstanders van het plan 
aan het woord, zoals staatssecretaris Dekker. De overige programma’s hebben vooral aandacht voor 
de tegenstanders van het plan en de protesten tegen de bezuinigingen. 
 
Het minst negatieve nieuws ging over Prinsjesdag. Deze dag werd aan de ene kant bekritiseerd door 
de bekendgemaakte plannen “’Heldere boodschap: burger, zoek het zelf maar uit’ (De Telegraaf, 18 
september 2013) en aan de andere kant ging het om het optreden van de Koning “'Koning krijgt een 
ruime voldoende'” (Trouw, 18 september 2013). Met de kritiek die iets overheerst komt het totale 
nieuws uit op een iets negatieve teneur (-0,2). Echter sommige media zijn zelfs licht positief in hun 
berichtgeving, zoals Vandaag de Dag en Nieuwsuur. Van de dagbladen is Trouw met een teneur van 
+0,1 het meest positief over dit onderwerp. 
 
Ook de onderhandelingen van het Kabinet kennen een licht negatieve teneur. De focus ligt vooral op 
het conflictnieuws “CDA stapt uit begrotingsoverleg” (Nu.nl, 3 oktober 2013), maar waar sommige 
partijen afhaken, schuiven juist andere partijen aan “Gesprek kabinet en D66 'verhelderend'” (Nu.nl, 3 
oktober 2013). Op 12 oktober is het akkoord een feit “Premier pakt reddingsboei oppositie” (de 
Volkskrant, 12 oktober 2013). Het akkoord wordt door de meeste kiezers gesteund: “'Meerderheid 
kiezers voor begrotingsakkoord'” (Nu.nl, 12 oktober 2013) en ook de meeste dagbladen lijken 
voorstander van het akkoord: Kranten positief over akkoord” (Fok.nl, 12 oktober 2013). Alleen 
GeenStijl is tegen: GECONDOLEERD! WE HEBBEN EEN AKKOORD (GeenStijl, 11 oktober 2013). 
 

 Conclusie 

In zes weken tijd vonden we een groot aantal onderwerpen waar de verschillende media aandacht aan 
hebben besteed. Gemiddeld zijn er zo’n 14 onderwerpen per dag te vinden op de voorpagina’s van de 
Nederlandse dagbladen. Niet al deze onderwerpen worden zo groot dat er een papegaaiencircuit 
ontstaat. Sterker nog, over de meeste onderwerpen wordt in slechts één medium gepubliceerd. Aan de 
andere kant zijn er 11 onderwerpen waarover bijna alle media hebben bericht. Deze zogenaamde 
papegaai-onderwerpen vormen slechts 2,6% van het aantal onderwerpen, maar vertegenwoordigen 
wel bijna 45% van het totale nieuws over de voorpagina-onderwerpen.  
 
De onderwerpen waarover alle media berichten worden verder gekenmerkt door een sterke focus op 
conflict. De papegaai-onderwerpen zijn sterk persoonsgericht. De berichten waarin steun danwel 
kritiek op de persoon centraal staat, of waarin het gaat om het succes danwel het falen van 
betrokkenen, vormen in totaal 64% van het nieuws. De inhoudelijke kant van deze onderwerpen 
wordt besproken in de overige 36% van de artikelen. Dit is nog sterker het geval in affaires waarin een 
persoon centraal staat, zoals de affaire rond Henk Krol of het conflict tussen Nederland en Rusland, 
waarbij de diplomaat Borodin een belangrijke rol speelde en het nieuws zich vooral richtte op de strijd 
tussen Timmermans en Poetin. Ook de vraag of Volkert van der G. recht heeft op proefverlof bleek een 
onderwerp waarbij de focus niet lag op de juridische kant van de zaak, maar op de meningen van 
betrokkenen, experts, de staatssecretaris en zelfs burgers.  
 
Kunnen we spreken van een papegaaiencircuit en is dit een probleem? Op het eerste oog lijkt het 
Nederlandse medialandschap heel divers met een groot aantal onderwerpen waarover wordt bericht. 
Ook is er een grote verscheidenheid te vinden in de media. Immers het grootste deel van de 
onderwerpen komt slechts in één of twee media terug, waaruit we kunnen concluderen dat het 
daadwerkelijk verschil maakt welk medium men leest. Toch is er aan de andere kant wel degelijk 
sprake van een papegaaiencircuit als slechts een paar onderwerpen het nieuws domineren. Deze 
onderwerpen zijn goed voor bijna de helft van het nieuws van de belangrijkste onderwerpen op dat 
moment en zijn voor de nieuwsconsument niet te ontlopen. Ieder medium spreekt erover. Het 
journaille rent en masse van het ene onderwerp naar het andere. Op zich is het logisch en ook goed dat 
dit gebeurt bij onderwerpen die van belang zijn voor de burger, zoals Prinsjesdag, de Algemene 
Beschouwingen en de chemische wapens in Syrië. Bij andere onderwerpen is het maar de vraag of het 
strikt noodzakelijk is om hier zoveel aandacht aan te besteden. Soms lijken onderwerpen eerder 
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belangrijk omdat andere media erover berichten, dan omdat de journalist ze inherent nieuwswaardig 
vindt. Bovendien worden de onderwerpen vanuit een negatief en conflictueus frame gebracht. Ook 
hier geldt dat het goed kan zijn om verschillende kanten van een onderwerp te belichten en 
tegenstellingen duidelijk te maken. Echter zonder de inhoudelijke kant van de zaak te belichten is het 
voor de nieuwsconsument niet eenvoudig in te schatten wat de tegenstellingen precies betekenen.  
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