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Berichtgeving in de media heeft invloed op beelden en opvattingen in de samenleving. Het is daar
echter ook een afspiegeling van. Het Ministerie van Defensie en organisaties die een rol spelen in de
uitvoering van het veteranenbeleid stellen zich tot doel om maatschappelijke waardering voor
veteranen uit te dragen en te stimuleren. Het is voor hen daarom interessant en relevant hoe de
media over veteranen berichten. Voor veteranen zelf is die berichtgeving weer van invloed op de
mate waarin zij zich gezien en gewaardeerd voelen. Onderzoek naar berichtgeving over veteranen in
de media levert derhalve kennis op die inzicht geeft in hoe de samenleving over veteranen denkt en
de helpt te verklaren in welke mate veteranen zich gewaardeerd voelen.
Het Veteraneninstituut heeft in het recente verleden meerdere van dergelijke media-onderzoeken
laten uitvoeren, waarbij uit praktisch oogpunt werd gekozen voor onderzoek in landelijke en
regionale dagbladen. Ditmaal is er voor het eerst voor gekozen om naast het hoofdonderwerp ‘
veteranen’ ook twee hoofdonderwerpen die een groot raakvlak (soms zelfs een overlap) hebben met
berichtgeving over veteranen, te weten ‘defensie’ en ‘uitzendingen’ in het onderzoek mee te nemen.
Aan dit besluit ligt de gedachte ten grondslag dat de berichtgeving over defensie en uitzendingen, en
dan vooral de toonzetting van de berichten, van invloed kan zijn op de mate waarin veteranen zich
door de samenleving gewaardeerd voelen. Een deel van de veteranen blijft zich immers nauw
betrokken voelen bij de voormalige werkgever en de missies van collega-veteranen, al dan niet in
actieve dienst.
In eerdere mediaonderzoeken die het Veteraneninstituut uitvoerde of liet uitvoeren zijn berichten
van de vijf grootste landelijke en de vijf grootste regionale dagbladen over de periode van een jaar
onderzocht. Door te kiezen voor de periode van een jaar wordt voorkomen dat publiciteit in
‘piekmaanden’ de uitkomsten vertekent. De onderzoekseenheid in dit onderzoek is wederom een
volledig jaar, namelijk de periode van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. Wel is het aantal
dagbladen vanwege de (forse) onderzoeksuitbreiding met berichten over uitzendingen en Defensie
ditmaal uit praktische overwegingen beperkt tot de drie grootste landelijke en de drie grootste
regionale dagbladen van Nederland1.
De vraag die centraal staat in dit onderzoek is: Wat zijn de kenmerken van de berichtgeving over
Defensie, uitzendingen en veteranen in Nederlandse dagbladen in de periode van augustus 2017 tot
en met juli 2018?
Om de centrale vraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd.

1

Een meetmoment vanuit 2017 laat zien dat de Telegraaf een geprinte oplage heeft van 353.000. De
Volkskrant een geprinte oplage 200.000 en de Trouw van ruim 100.000. De Telegraaf wordt dan ook meer
gelezen dan de andere twee kranten. Het digitale aanbod bij de kranten verschilt, want daar staat de
Volkskrant bovenaan met een digitale oplage van 100.000. De Telegraaf heeft een oplage van 51.000 en Trouw
een oplage van 28.000. De Regionale kranten blijven iets achter in dit rijtje zeker op digitaal vlak. Voor de
geprinte oplage staat de Gelderlander bovenaan met een aantal van 100.000 en digitaal 6000. Het
NoordHollands-Dagblad heeft voor de geprinte versie een oplage van 90.000 en digitaal 7000. En het Brabants
Dagblad heeft een geprinte versie van 80.000 en voor de aantallen van de digitale oplage zijn geen cijfers
bekend.

Pagina | 3









In welke mate berichten de dagbladen over Defensie, uitzendingen en veteranen?
Hoe is de verhouding tussen de berichtgeving over Defensie, uitzendingen en veteranen?
Welke missies worden genoemd in de artikelen?
Hoe is in de berichtgeving over Defensie, uitzendingen en veteranen de verdeling tussen
nieuwsberichten, korte artikelen en lange artikelen?
Hoe is de spreiding van de artikelen gedurende het jaar?
Welke thema’s komen in de artikelen over Defensie, uitzendingen en veteranen het meeste
voor?
Wat is de toonzetting van de artikelen over Defensie, uitzendingen en veteranen?

Bovenstaande vragen zijn vragen die eerdere jaren ook zijn gesteld in de verschillende
mediaonderzoeken die in opdracht van het Veteraneninstituut zijn uitgevoerd. In die onderzoeken
werden, zoals al gezegd, alleen berichten over veteranen in het onderzoek meegenomen. Uit ander
onderzoek bleek dat een meerderheid van veteranen zich niet door de media gewaardeerd voelt
(Cozzi, Dirksen en Duel, 2018), terwijl de mediaberichtgeving qua toonzetting grotendeels neutraal
en vaker positief dan negatief is (Van Tilburg, 2016). Aangezien veel veteranen zich nog altijd
verbonden voelen met de krijgsmacht, zou het kunnen zijn dat zij de berichtgeving over Defensie en
uitzendingen betrekken op zichzelf. Wanneer nu uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat de berichtgeving
over Defensie of uitzendingen (beduidend) negatiever is dan de berichtgeving over veteranen, zou
dat mede kunnen verklaren waarom veel veteranen zich door de berichtgeving in de media niet
gewaardeerd voelen.
Vanuit die invalshoek kijken we in het mediaonderzoek 2017-2018 meer inhoudelijk naar de
toonzetting van artikelen. 95% van de artikelen uit het onderzoek van 2016 hadden een neutrale
toonzetting, omdat het doorgaans feitelijk beschreven artikelen waren (van Tilburg, 2016). Maar ook
feitelijke artikelen kunnen een positief of negatief gevoel opwekken, bijvoorbeeld een artikel dat
rapporteert over bezuinigingen bij Defensie en de nadelige gevolgen daarvan voor de inzetbaarheid.
Vaststellen van toonzetting aan de hand van het gevoel dat een artikel bij de gemiddelde lezer zal
oproepen is soms lastig en blijft arbitrair. In paragraaf 2.1.4. lichten we toe hoe we hebben getracht
dit zo objectief mogelijk te doen.
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2.1 Zoekmethode
Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden, zijn er artikelen verzameld. Die verzameling
artikelen is verkregen uit een zoekopdracht in de krantendatabank van LexisNexis
(http://www.nexis.com). Er is met booleaanse operatoren gezocht naar relevante artikelen.
Voor de update van Nexis zijn de volgende handelingen bij de zoekopdracht verricht:
1. Bij 'Bronnen' is 'Dutch Languages Full Tekst & Abstracts' gekozen.
2. Via de keuze aangepaste datum is van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018 ingevuld.
3. Via ‘Uitgebreid zoeken naar bronnen’ is bij ‘Trefwoord’ de naam van het dagblad is ingevuld
4. De volgende punten zijn aangevinkt: ‘Groepeer dubbele documenten’, ‘Sluit persbureaus uit’ en
‘Sluit websites uit’.
Per 1 maart 2019 is de zoekmachine van Nexis gewijzigd. Veel van de hierboven genoemde stappen
zijn hierdoor niet meer mogelijk. In de vernieuwde Nexis, kan alleen nog met booleaanse operatoren
gezocht worden, de datum aangepast worden, en in de juiste bron gezocht worden. Meer stappen
zoals beschreven bij ‘punt 4’ waren niet nodig. Alleen de data van het Brabants Dagblad zijn volledig
met de nieuwe zoekmachine van Nexis gevonden. In bijlage 1 staat een overzicht met welke
zoekopdracht voor welke krant is gezocht.

2.1.1 Verantwoording zoekopdracht
Door de termen ‘Defensie’ en ‘Krijgsmacht!2’ te gebruiken, is getracht om artikelen over de gehele
defensieorganisatie in de zoekopdracht op te nemen. De namen van alle krijgsmachtdelen zijn ook
opgenomen als aparte zoektermen. De zoekopdracht gericht op veteranen is overgenomen uit het
onderzoek over berichtgeving in de media rondom veteranen van voorgaande jaren (Van Tilburg &
Elands, 2014;2013;2012). Om resultaten over bijvoorbeeld ‘TV uitzendingen’ en het woord ‘missie(s)’
in bredere context uit de resultaten te filteren, is gekozen om de woorden uitzending(en) en
missie(s) niet op te nemen in de zoekopdracht. Het wordt verwacht dat het zeer onwaarschijnlijk is
dat een artikel over missies of uitzendingen in de militaire context gaat en niet een van de woorden
defensie, krijgsmacht, veteraan of oud-militair(en) bevat.
Naarmate het onderzoek vorderde, is de zoekopdracht aangepast om meer irrelevante artikelen te
excluderen. Zo kwamen er in de resultaten bij de zoekterm ‘defensie’, ook veel artikelen over ‘de
defensie’ van voetbalclubs bij wedstrijden, of werden er bij de term ‘marine’ ook veel artikelen over
de Franse politica Marine le Pen genoemd. Tot slot kwamen er veel artikelen voor die gekenmerkt
werden met Engelstalige onderwerpen over zeevracht die niet over de Koninklijke Nederlandse
Marine gingen. Zodoende is er bij de landelijke dagbladen onder meer voor gekozen om de drie
grootste voetbalclubs van Nederland op te nemen als filter. Er is bewust niet voor de toevoeging
2

De boleaanse uitdrukking ‘!’ houdt in dat er verschillende varianten van ‘krijgsmacht’ opgenomen worden,
zoals krijgsmachten, krijgsmachtdeel, krijgsmachtdelen, etc.
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‘And not Sport’ gekozen, omdat gedacht werd dat eventuele artikelen over de Invictus Games, een
sportwedstrijd voor gewond geraakte militairen en veteranen, dan niet in de zoekresultaten zouden
voorkomen. De artikelen over Marine le Pen en zoektermen over de scheepsvracht zijn ook
toegevoegd aan de filter om de zoekopdracht nauwkeuriger te maken. Bij de regionale dagbladen
waren de drie grootste voetbalclubs niet toereikend om alle artikelen die ‘defensie’ in de nietmilitaire context gebruikten, er tussenuit te filteren. Daarom is er gekozen om ‘and not voetbal’ en
‘and not hockey’ toe te voegen.

2.1.2 Inclusie- en exclusiecriteria
Uit de artikelen die de zoekmachine van LexisNexis heeft geselecteerd, is handmatig een selectie
gemaakt van de artikelen die direct of indirect over een van de genoemde hoofdonderwerpen gaan.
Alle artikelen die duidelijk over een van de hoofdonderwerpen gaan of waarin voor een deel
aandacht wordt besteed aan een van de hoofdonderwerpen zijn in de onderzoekseenheid
opgenomen. Artikelen waarin slechts één zin wordt gewijd aan een van de hoofdonderwerpen of
waarin deze alleen (zijdelings) als term worden genoemd zijn niet in de onderzoekseenheid
opgenomen. Het is aan de onderzoeker om te bepalen of een van de drie hoofdonderwerpen
significant vermeld worden of niet. Uit de kranten worden lezersreacties niet opgenomen, mits het
een uitgelichte brief is, zoals de ‘brief van de dag’ rubriek in de Volkskant of ‘Wat u zegt’ in de
Telegraaf. Recensies over boeken, films of theaterstukken zijn meegenomen mits zij over een
waargebeurd verhaal gaan. Kruiswoordpuzzels met termen over defensie, uitzendingen of veteranen
werden niet opgenomen. In de regionale bladen komen verschillende edities voor. De teksten bij de
foto’s zijn niet in de onderzoekseenheid meegenomen. Dezelfde artikelen die in verschillende edities
van dezelfde regionale krant zijn verschenen, zijn maar een keer in het onderzoek meegenomen. De
data die verkregen zijn uit de analyse, zijn ingevoerd in en verwerkt met het softwareprogramma
SPSS 25.0.

2.1.3 Toelichting hoofdonderwerpen: Defensie, uitzendingen en veteranen
In dit mediaonderzoek komen er drie hoofdonderwerpen aan bod. Op deze onderwerpen is ook
gezocht in de verschillende dagbladen. Hieronder een toelichting op de verschillende
hoofdonderwerpen.
Defensie
Met hoofdartikel Defensie wordt bedoeld dat de defensieorganisatie in zijn geheel (vaak aangeduid
met de term ‘Defensie’) genoemd wordt en centraal staat in het artikel, bijvoorbeeld: Meer geld
nodig voor Defensie? (Noord Hollandsdagblad, 27 maart 2018). Als Defensie slechts in één zin staat
vermeld bij een artikel dat niet aansluit op de Defensieorganisatie (zoals verdeling van budget
volgens partijprogramma’s) dan is het artikel niet opgenomen. Als er meerdere zinnen tot een
significant grote alinea over Defensie gaan, heeft het artikel het label ‘deels’ gekregen.
Naast de defensieorganisatie als geheel, gelden artikelen over (het personeel van) de vier
krijgsmachtdelen of specifieke eenheden ook als defensie. Als een artikel voornamelijk over
bijvoorbeeld de gevolgen van de orkaan op Sint Maarten gaan en de werkzaamheden van de marine
zijdelings genoemd, dan heeft het artikel de label ‘Deels over Defensie’ gegeven.
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Uitzendingen
Artikelen die uitsluitend over missies gaan, hebben uitzendingen als hoofdonderwerp. Onder het
hoofdonderwerp ‘uitzendingen’ worden vooral missies/oorlogen bedoeld waarbij Nederland in
militaire zin betrokken was, zoals: Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Korea,
Libanon, Cambodja Voormalig-Joegoslavië, Irak, Afghanistan en Mali.
Artikelen over de oorlog in Syrië werden alleen opgenomen als de bijdrage van Nederlandse
strijdkrachten de strekking van het artikel is. Artikelen die alleen de (politieke) acties van de regering
van Assad, Rusland en Amerika behandelen, zijn niet in het onderzoek opgenomen. Missies en acties
waarvoor deelnemende militairen pas recent de veteranenstatus is toegekend, zoals de beëindiging
van de treinkaping bij De Punt, zijn wel meegenomen in dit onderzoek.
Het dodelijke mortierongeluk in Mali komt in veel artikelen voor. Als een artikel gaat over het
aftreden van minister Hennis, vanwege het vernietigende rapport over het mortierongeluk in Mali,
dan is het artikel gecodeerd als ‘Gaat deels over uitzendingen’. Het hoofdonderwerp van het artikel is
dan Defensie, vanwege de behandeling van de minister als hoofdonderwerp.

Veteranen
Een interview met iemand over zijn of haar uitzending krijgt als hoofdonderwerp uitzending, maar
die persoon is ook veteraan. Ongeacht of dat benoemd wordt in het betreffende artikel, krijgt het
artikel dan als deelonderwerp veteraan toegewezen.
Per artikel is er maar één hoofdonderwerp. Een artikel kan naast een hoofdonderwerp wel de andere
twee onderwerpen als deelonderwerp hebben. Sommige artikelen hebben een ander
hoofdonderwerp dan de gestelde hoofdonderwerpen in dit onderzoek, maar gaan deels wel over
defensie, uitzendingen of veteranen. In dat geval is het artikel gecodeerd met alleen maar
deelonderwerpen.

2.1.4 Bepalen van thema en toonzetting
Om het thema en de toonzetting van de artikelen te bepalen heeft een onderzoeker alle verzamelde
krantenartikelen grondig gelezen. Er is geen uitgebreide wetenschappelijke discoursanalyse
uitgevoerd. Om het thema te bepalen werd er gekeken naar het onderwerp van de tekst. Echter
soms zijn er meerdere thema’s die binnen een artikel aan bod komen en dan is het aan de
onderzoeker om te bepalen wat het leidende thema is. Er is ook een label ‘overig’ als een artikel niet
kan worden onderverdeeld naar een bepaald thema. Thema’s die werden onderscheiden zijn
bijvoorbeeld gezondheid, verlengen van een missie, werkzaamheden en erkenning.
De leidraad bij het bepalen van de toonzetting is de vraag ‘wat voor een gevoel roept het artikel op?’.
Dat is arbitrair en moeilijk om met heldere criteria vast te leggen, temeer omdat niet alle lezers een
artikel op dezelfde manier zullen duiden. Om de objectiviteit van dit proces te vergroten werd de
onderzoeker steekproefsgewijs door een andere onderzoeker gecontroleerd om te kijken of zij bij het
beoordelen van de toonzetting van artikelen (positief, neutraal of negatief) tot een soortgelijk
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oordeel kwamen. Bij veel artikelen leverde het vaststellen van de toonzetting weinig tot geen
problemen op. Bij sommige artikelen was dat echter wel lastig en is er bij twijfel of verschil van
mening tussen de onderzoekers als toonzetting ‘ neutraal’ gekozen. Ter illustratie van dit proces zijn
drie voorbeelden opgenomen in Bijlage 2.
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van het media-onderzoek weergegeven. In totaal zijn er 1.761
artikelen verzameld op basis van de termen die zijn gebruikt bij de selectie van de artikelen uit Nexis.
Na de kwalitatieve analyse vielen er 377 artikelen af, omdat deze te weinig raakvlak hebben met een
van de drie onderwerpen. Uiteindelijk blijven er na deze selectie 1.384 artikelen over. De paragrafen
in dit hoofdstuk geven antwoord op de deelvragen die in hoofdstuk 1 zijn vermeld.

3.1 Aantal artikelen
In tabel 1 staat hoeveel artikelen over de drie hoofdonderwerpen in welke dagbladen zijn
verschenen. Dit is gelijk het antwoord op de eerste deelvraag ‘In welke mate berichten de dagbladen
over Defensie, uitzendingen en veteranen?
Landelijke dagbladen: De Telegraaf besteedde in de twaalf maanden in 2017-2018 met 302 artikelen
(22%) de meeste aandacht aan de onderwerpen Defensie, uitzending en veteranen. Daarna volgt De
Volkskrant met 179 artikelen (13%). Trouw sluit de rij met 140 artikelen (10%).
Regionale dagbladen: De Gelderlander plaatste veruit de meeste berichten over de onderwerpen,
Defensie, uitzending en veteranen. Met 326 artikelen (24%) berichten zij zelfs meer over deze
onderwerpen dan De Telegraaf. Daarna volgt het Noord Hollands Dagblad met 228 artikelen (17%)
en als laatst het Brabants Dagblad met 209 artikelen (15%).
Tabel 1. Aantal artikelen per dagblad augustus 2017 – juli 2018.
Dagblad

Aantal artikelen

%

De Volkskrant

179

13

De Telegraaf

302

22

Trouw

140

10

Brabants Dagblad

209

15

De Gelderlander

326

24

Noord Hollands Dagblad

228

17

Totaal

1.384

100

Pagina | 9

3.2 Verdeling naar hoofdonderwerpen
In tabel 2 is gekeken naar de verhouding tussen het aantal berichten over Defensie, uitzendingen en
veteranen. In deze tabel is het totale aantal artikelen niet 1.384, maar 1.118. Dat komt omdat een
aantal artikelen niet onder een van de drie specifieke hoofdonderwerpen ingedeeld kon worden. Dat
zijn artikelen die deels over de hoofdonderwerpen gaan. Deze tabel geeft, samen met tabel 3,
antwoord op de vraag ‘Hoe is de verhouding tussen berichtgeving over Defensie, uitzendingen en
veteranen? Het merendeel van de artikelen heeft als onderwerp Defensie, namelijk 756 artikelen
(68%), gevolgd door artikelen over veteranen met 247 artikelen (22%) en als laatste het onderwerp
uitzendingen met 115 artikelen (10%).

Tabel 2. Onderwerpen artikelen.
Hoofdonderwerp

Aantal artikelen

%

Defensie

756

68

Uitzendingen

115

10

Veteranen

247

22

Totaal

1.118

100

In tabel 3 wordt duidelijk hoe de verhouding is tussen de berichtgeving over Defensie, uitzendingen
en veteranen per dagblad. Van de landelijke dagbladen schrijft De Telegraaf veruit de meeste
artikelen over Defensie met 172 artikelen (23%). Bij de regionale dagbladen schrijft het Noord
Hollands Dagblad de meeste artikelen over Defensie met 162 artikelen (21%).
Daarnaast zien we ook dat de regionale dagbladen meer aandacht hebben voor veteranen dan de
landelijke dagbladen. De Gelderlander heeft de meeste aandacht voor veteranen met 94 artikelen
(38%). Bij de landelijke dagbladen heeft De Telegraaf de meeste aandacht voor berichtgeving over
veteranen met 34 artikelen (14%).
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Tabel 3. Aantal artikelen per dagblad per onderwerp.
Aantal

%

De Volkskrant

102

14

De Telegraaf

172

23

Trouw

74

10

Brabants Dagblad

112

15

De Gelderlander

134

18

Noord Hollands Dagblad

162

21

De Volkskrant

28

24

De Telegraaf

22

19

Trouw

23

20

Brabants Dagblad

13

11

De Gelderlander

16

14

Noord Hollands Dagblad

13

11

De Volkskrant

16

7

De Telegraaf

34

14

Trouw

11

5

Brabants Dagblad

53

22

De Gelderlander

94

38

Noord Hollands Dagblad

39

16

Artikelen over Defensie

Artikelen over uitzendingen

Artikelen over veteranen

3.3 Genoemde missies
In de meeste artikelen (62%) wordt geen missie genoemd. In tabel 4 staat het antwoord op de vraag
Welke missies worden genoemd in de artikelen? De uitzending naar Mali wordt het meeste genoemd
en dat komt met name door het mortierongeluk dat daar heeft plaatsgevonden. Ook wordt
Afghanistan veel genoemd in de artikelen die gaan over de Ridder Militaire Willems-Orde Marco
Kroon. Daarnaast verschijnen er met regelmaat ook artikelen die gaan over de Tweede
Wereldoorlog. Die hebben vaak betrekking op herdenkingen of verhalen van veteranen.
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Tabel 4. Top 10 Missies genoemd in artikelen
Missies

Aantal artikelen

%

Mali

112

8

Afghanistan

100

7

Tweede Wereldoorlog

99

7

Nederlands-Indië

41

3

Vml. Joegoslavië

40

3

Korea

15

1

Libanon

10

1

Irak

10

1

Nieuw Guinea

4

-

Overig

47

3

Meerdere

49

4

Geen

857

62

Totaal

1.384

100

3.4 Omvang van de berichten
Tabel 5 geeft het antwoord op de vraag ‘Hoe is in de berichtgeving over Defensie, uitzendingen en
veteranen de verdeling tussen nieuwsberichten, korte artikelen en lange artikelen? Een nieuwsbericht
is korter dan 150 woorden, een kort artikel heeft 150-400 woorden en een lang artikel heeft meer
dan 400 woorden. Uit de tabel blijkt dat er over de hoofdonderwerpen vooral lange artikelen worden
gepubliceerd.

Tabel 5. Omvang artikelen per hoofdonderwerp.
Omvang artikelen

Aantal artikelen

%

Nieuwsbericht

130

17

Kort artikel

301

40

Lang artikel

325

43

Nieuwsbericht

14

12

Kort artikel

42

37

Lang artikel

59

51

Nieuwsbericht

49

20

Kort artikel

98

40

Lang artikel

100

40

Defensie

Uitzending

Veteranen
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3.5 Maand van verschijnen
In tabel 6 staat per maand hoeveel artikelen over een van de drie hoofdonderwerpen zijn verschenen
en wordt er antwoord gegeven op de vraag ‘Hoe is de spreiding van de artikelen gedurende het jaar?’
De meeste artikelen zijn verschenen in oktober 2017 met 169 artikelen (12%). Ook de maanden juni
2018 met 167 artikelen (12%) en september 2017 met 158 artikelen (11%) scoren hoog. In de maand
juni komt dat vooral door het grote aantal artikelen over veteranen. Ook september is een maand
met relatief veel veteranen-artikelen.

Tabel 6. Maand waarin artikelen verschijnen.
Maand

Aantal

%

Augustus 2017

54

4

September 2017

158

11

Oktober 2017

169

12

November 2017

105

8

December 2017

82

6

Januari 2018

107

8

Februari 2018

102

7

Maart 2018

90

7

April 2018

100

7

Mei 2018

121

9

Juni 2018

167

12

Juli 2018

129

9

3.6 Toonzetting
In tabel 7 wordt antwoord gegeven op de vraag ‘Wat is de toonzetting van de artikelen over Defensie,
uitzendingen en veteranen?’ Uit deze tabel blijkt dat de artikelen die gaan over het onderwerp
veteranen relatief vaak een positieve toonzetting hebben (49%). Artikelen die gaan over Defensie
hebben relatief vaak een negatieve (42%) of neutrale toonzetting (38%). De toonzetting van artikelen
over het onderwerp uitzending is meestal neutraal (54%).
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Tabel 7. Toonzetting artikelen per onderwerp: Defensie, uitzending en veteranen.
Aantal artikelen

%

Positief

150

20

Neutraal

288

38

Negatief

318

42

Positief

18

16

Neutraal

62

54

Negatief

35

30

Positief

121

49

Neutraal

80

32

Negatief

46

19

Defensie

Uitzending

Veteranen

3.7 Thema’s
De artikelen zijn niet alleen ingedeeld naar toonzetting, maar ook naar thema. In tabel 8 staat voor
de artikelen over Defensie, uitzendingen en veteranen een top vijf van de thema’s en achter het
betreffende thema staat wat in het algemeen de toonzetting van de betreffende artikelen is.
Hiermee wordt antwoord gegeven op de vraag ‘Welke thema’s komen in de artikelen over defensie,
uitzendingen en veteranen het meeste voor?’.
Opvallend is dat de toonzetting van artikelen naar thema in tabel 8 niet helemaal lijkt te stroken met
de algemene toonzetting uit tabel 7. Reden hiervoor is dat bijvoorbeeld het aantal artikelen over
chroom 6, corruptie en misstanden en het afzetten van minister Hennis niet groot genoeg zijn om in
de top 5 te komen, maar samen wel groot genoeg zijn om de toonzetting van de artikelen over
Defensie substantieel in negatieve zin te beïnvloeden.
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Tabel 8 Thema’s artikelen per onderwerp; Defensie uitzending en veteranen
Thema

Toonzetting

Defensie
Mishandelingen of pesterijen

Negatief

Beschrijven werkzaamheden

Neutraal

Aanschaf van materieel

Positief / Neutraal

Veiligheid

Negatief

Extra geld voor Defensie

Neutraal / Positief

Uitzending
Het verlengen van een missie

Neutraal

Kaping De Punt

Neutraal / Negatief

Mali missie

Neutraal / Negatief

Erkenning

Positief

Afghanistan

Negatief

Veteranen
Erkenning

Positief

Persoonlijk verhaal

Neutraal / Positief

Veteranendagen/ bijeenkomsten

Neutraal

Gezondheid

Negatief / Positief

Marco Kroon

Neutraal
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De vraag die in dit mediaonderzoek centraal staat is ‘Wat zijn de kenmerken van de berichtgeving
over Defensie, uitzendingen en veteranen in Nederlandse dagbladen in de periode van augustus 2017
tot en met juli 2018?’
Op basis van de resultaten, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, kan worden vastgesteld dat
een dagblad gemiddeld zo’n twintig artikelen per maand over een van de drie hoofdonderwerpen
publiceren en dat er in verhouding beduidend meer over Defensie wordt geschreven dan over de
onderwerpen uitzendingen en veteranen. Berichten over de hoofdonderwerpen zijn wel vaak lange
artikelen. De meeste artikelen zijn verschenen in oktober 2017 en juni 2018 en de missies die het
meest voorkomen in de berichtgeving zijn Mali, Afghanistan en Tweede Wereldoorlog. De Telegraaf
en de Gelderlander hebben de meeste artikelen over de hoofdonderwerpen gepubliceerd. De
regionale kranten schrijven veel vaker over veteranen dan de landelijke dagbladen. De toonzetting
van de artikelen over Defensie zijn met name negatief/neutraal, over uitzendingen wordt
overwegend neutraal geschreven en over veteranen met name positief. De top vijf thema’s van
uitzendingen en veteranen overlappen elkaar op het gebied van erkenning en persoonlijke verhalen.
De onderwerpen over Defensie gaan met name over werkzaamheden die worden gedaan door
Defensie, extra materiaal dat er wordt aangeschaft en over misstanden en (on)veiligheid.
Naast het beantwoorden van de hoofdvraag, is met dit onderzoek ook geprobeerd een mogelijke
verklaring te vinden voor het feit dat een meerderheid van de veteranen zich niet gewaardeerd voelt
door de media. Daarvoor is er bij het vaststellen van de toonzetting in vergelijking met eerdere
mediaonderzoeken sterker gekeken naar de inhoudelijke boodschap en het gevoel dat het artikel
waarschijnlijk bij de gemiddelde lezer oproept. De toonzetting van de artikelen over veteranen is met
name positief, over uitzendingen overwegend neutraal en over Defensie overwegend
negatief/neutraal. Veteranen kunnen de relatief vaak kritische artikelen over Defensie of
uitzendingen ervaren als (ook) negatief voor zichzelf, omdat zij een deel van de veteranen zich nog
altijd (sterk) verbonden voelt met Defensie en het werk (missies) van andere veteranen, al dan niet
nog in actieve dienst. Dat kan derhalve ook mede verklaren waarom een meerderheid van de
veteranen zich niet gewaardeerd voelt door de media. Overigens mogen we niet uitsluiten dat een
andere deelverklaring hiervoor het gegeven kan zijn dat mensen ontvankelijker zijn voor negatieve
berichten en dat negatieve berichten langer blijven ‘hangen’. De enkele negatieve artikelen die over
veteranen zijn verschenen blijven wellicht langer hangen in het collectieve geheugen van veteranen,
zeker bij hen die toch al vinden dat de media ‘ altijd’ negatief over Defensie en veteranen berichten.
Aanvullend onderzoek onder veteranen zou daar meer licht op kunnen werpen.

Pagina | 16

Een kanttekening bij dit onderzoek is dat hierin uitsluitend krantenartikelen als bron zijn gebruikt.
Vandaag zijn er ook andere berichten/beelden van andere media van invloed op de beeldvorming.
Denk bijvoorbeeld aan social media platforms en podcasts, maar ook wat oudere nieuwsmedia zoals
televisie en radio. Door de andere media niet mee te nemen missen we een deel van beeldvorming
in Nederland. De vraag is of de uitkomst van dit onderzoek blijft staan als ook de andere media in
beschouwing wordt genomen.
Een tweede kanttekening bij dit onderzoek is de manier waarop de indeling van de toonzetting is
bepaald. Het is een subjectieve manier van het ordenen van berichten. Door onderzoekers elkaar te
laten controleren wordt een deel van de subjectiviteit weggenomen, maar het is niet mogelijk om
langs een liniaal van criteria te bepalen of een artikel positief, neutraal of negatief gelabeld moet
worden. Mogelijk zijn er digitale systemen op de markt die de media kunnen ordenen naar thema en
toonzetting. Hierdoor wordt een groot deel van de subjectiviteit weggenomen.
Het onderzoek geeft echter wel een indicatie van het beeld van Defensie, uitzendingen en veteranen
in Nederlandse dagbladen in 2017-2018. Het laat grofweg zien welke thema’s toentertijd speelden in
de kranten en het geeft een indruk van hoe de verschillende thema’s zijn neergezet door de kranten.
Mogelijk zou een aantal artikelen anders zijn gelabeld als het onderzoek door andere onderzoekers
zou zijn gedaan, maar het geschetste beeld over de beeldvorming in de geschreven media blijft
hoogstwaarschijnlijk wel overeind.
Voor de toekomst is het belangrijk om een media onderzoek breder in te richten en verschillende
mediavormen te bekijken om de beeldvorming te bepalen. Voor het analyseren van de gegevens is
het goed om te kijken of er digitale systemen bestaan die een ‘oordeel’ kunnen vellen over de
verschillende media. Hiermee wordt de subjectiviteit beperkt en door verschillende mediavormen te
bekijken ontstaat er een completer beeld van de beeldvorming in de media over Defensie,
uitzendingen en veteranen. Mogelijk kan dan ook worden bepaald wat de nieuwswaarde van deze
drie thema’s is ten opzichte van andere thema’s die in Nederland spelen en in hoeverre de
toonzetting van de media afwijkt als het gaat om Defensie, uitzendingen en veteranen.
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Bijlage 1: Zoekmethoden
Dagblad
Trouw

De Volkskrant

De Telegraaf

De
Gelderlander

Brabants
Dagbladᶜ

Noordhollands
dagbladᶜ

Zoekopdracht
Defensie OR Krijgsmacht! OR Landmacht OR
Luchtmacht OR Marechaussee OR Marine OR
veteraan OR veteranen! OR oud strijder OR oud
militair!
Defensie OR Krijgsmacht! OR Landmacht OR
Luchtmacht OR Marechaussee OR Marine OR
veteraan OR veteranen! OR oud strijder OR oud
militair! AND NOT Marine le Pen AND NOT Ajax
AND NOT Feyenoord AND NOT PSV
Defensie OR Krijgsmacht! OR Landmacht OR
Luchtmacht OR Marechaussee OR Marine OR
veteraan OR veteranen! OR oud strijder OR oud
militair! AND NOT Marine le Pen AND NOT Ajax
AND NOT Feyenoord AND NOT PSV AND NOT
Marine shipping AND NOT Marine Transportation
AND NOT Marine Vesselsᵃ
Defensie OR Krijgsmacht! OR Landmacht OR
Luchtmacht OR Marechaussee OR Marine OR
veteraan OR veteranen! OR oud strijder OR oud
militair! AND NOT Marine le Pen AND NOT Ajax
AND NOT Feyenoord AND NOT PSV AND NOT
Marine shipping AND NOT Marine Transportation
AND NOT Marine Vesselsᵇ
Defensie OR Krijgsmacht! OR Landmacht OR
Luchtmacht OR Marechaussee OR Marine OR
Marechaussee OR veteraan OR veteranen! OR oud
strijder OR oud militair! AND NOT Marine le Pen
AND NOT Ajax AND NOT Feyenoord AND NOT PSV
AND NOT Marine shipping AND NOT Marine
Transportation AND NOT Marine Vessels AND NOT
voetbal AND NOT hockey
Defensie OR Krijgsmacht! OR Landmacht OR Luchtmacht
OR Marechaussee OR Marine OR Marechaussee OR
veteraan OR veteranen! OR oud strijder OR oud militair!
AND NOT Marine le Pen AND NOT Ajax AND NOT
Feyenoord AND NOT PSV AND NOT Marine shipping AND
NOT Marine Transportation AND NOT Marine Vessels
AND NOT voetbal AND NOT hockey

Figuur 1. Overzicht van de zoekopdrachten.3

3

Figuur 1. Overzicht van de zoekopdrachten. Extra uitleg: (1) De rode tekst is tijden de dataverzameling
toegevoegd. (2) Bij het dagblad De Gelderlander is niet gekozen voor ‘NOT voetbal’ vanwege de militaire
historie van de voetbalclub Vitesse. (3) Bij de dataverzameling van deze dagbladen is de nieuwe Nexis
zoekmachine gebruikt.
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Bijlage 2: Voorbeelden vaststellen toonzetting
Hieronder worden drie artikelen getoond die als hoofdthema veteraan hebben, als thema
gezondheid en alle drie een ander label krijgen als het gaat om toonzetting. Met deze voorbeelden
wordt geprobeerd een indruk te geven van de bepaling van de toonzetting.
Het eerste artikel heeft bij toonzetting het label ‘positief’ gekregen. Het gevoel dat je overhoudt na
het lezen van dit artikel is positief, omdat ondanks het ongeluk in Afghanistan deze vrouw de
schouders eronder zet en doorgaat. Zij straalt veerkracht en een positieve levenshouding uit.

'Voor de grap boe! tegen me roepen: niet doen, daar kan ik echt niet om
lachen'
Brabants Dagblad
30 juni 2018 zaterdag, Bommelerwaard Editie Den Bosch Stad Editie Langstraat Editie Meierij Editie Oss
EditieTilburg Editie Veghel-Uden Editie

Copyright 2018 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Section: Magazine; Blz. 32
Length: 346 words
Byline: LEO VAN MARREWIJK

Stephanie Verhoef (33)
Missie: Afghanistan (2009)
,,In eerste instantie dacht ik dat er iets onder stroom stond: ik stond te douchen in Kamp Holland toen er een
enorme klap klonk. Later bleek het een raketaanval te zijn geweest, waarbij een dode en vijf gewonden vielen.
Ik had in mijn gezicht en over mijn hele lichaam vleeswonden, blijvende gehoorbeschadiging en van mijn
rechtervoet was door granaatscherven weinig meer over.

Na diverse operaties moest ik mijn militaire uniform definitief uittrekken. Heel pijnlijk, de stap van militair naar
burger voelde enorm. En sporten was alles voor me, ook dat kon opeens niet meer.
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Ik heb een flinke tijd in de shit gezeten; het leek alsof ik mijn identiteit had verloren. Dat zie ik ook om me heen
in mijn baan: ik werk als reïntegratiebegeleider bij de kazerne waar ik zelf heb gediend, alleen zit ik nu aan de
andere kant van de tafel. Ik begeleid mensen die, net als ik, Defensie noodgedwongen moeten verlaten. Als
ervaringsdeskundige probeer ik de mensen zo goed mogelijk te helpen.

Ik heb inmiddels twee keer meegedaan aan de Invictus Games (internationaal sportevenement voor militairen
en veteranen die gewond zijn geraakt in het leger, red.) en vijf medailles gewonnen. Ik ben nog steeds erg
fanatiek; op het dwangmatige af. Ik denk dat het goed zou zijn als ik een keer geen medailles win, dat ik leer
gewoon te genieten van mijn prestatie.
Of ik tevreden ben met mijn leven? Ja! Ik ben gezond, ben zeven maanden geleden moeder geworden, heb een
leuke vriend en leuk werk. Ik denk inmiddels dat mijn ongeluk heeft moeten gebeuren. Ik sta nu anders in het
leven. Ik ben wat relaxter en empathischer geworden. Natuurlijk heb ik momenten dat ik denk: zak er maar in.
Ik heb elke dag pijn in mijn voet en sommige dingen lukken niet meer. Alleen met de trein reizen bijvoorbeeld,
dan krijg ik te veel prikkels. En voor de grap 'boe!' tegen me roepen: niet doen, daar kan ik echt niet om lachen.
Maar met dat soort zaken is prima te leven. Ik ben nu vooral bewust blij dat ik er nog ben.''

Onderstaand verhaal heeft als label ‘neutraal’ gekregen. Hierin wordt beschouwend geschreven over
wat oorlog met militairen kan doen en hoe daarnaar kan worden gekeken.

Sta stil bij de morele onschuld van militairen
BYLINE: TINE MOLENDIJK
SECTION: Opinie en Debat; Blz. 23
LENGTH: 724 woorden
HIGHLIGHT: veteranen
Vandaag herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en conflicten nadien, op 5 mei vieren we
de vrijheid. Deze dagen hebben een sterke morele betekenis: oorlog staat voor het kwaad en vrijheid wordt
gevierd als fundamentele waarde. De recente verhitte discussies over wie wel en niet worden herdacht
onderstrepen eerder de morele significantie van deze dagen dan dat ze een verminderde belangstelling
demonstreren. Waarom weten we dan zo weinig van de morele impact van huidige conflicten op de militairen
die ernaar worden uitgezonden?

Als antropoloog doe ik momenteel onderzoek naar de morele kanten van uitzendgerelateerde problematiek.
Hiervoor sprak ik tientallen (oud-)militairen die dergelijke problemen hebben ontwikkeld. Hun verhalen
beginnen vaak niet met abstracte idealen, maar met een concrete hang naar sport en avontuur.
Ze vervolgen hun verhalen ook niet met afstandelijke vragen over de hoe succesvol de missie was, maar met
concrete gebeurtenissen, zoals de kick van de eerste patrouille, high fiven met lokale kids, het verliezen van
een buddy, de hulpvragende blik van dat jongetje, bij thuiskomst verdwalen in een supermarkt met te veel
keuze, woede voelen over groot en klein onrecht - van menselijk lijden tot rechts ingehaald worden op de
snelweg - of een knagend gevoel dat ze toen misschien anders hadden moeten handelen. Zonder het als
zodanig te benoemen, spreken hun verhalen niet zelden over morele vragen.
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Dat militaire interventie een morele impact kan hebben op de mensen die hieraan deelnemen, was lange tijd
een vanzelfsprekendheid. Neem het christendom van het eerste millennium. Als krijgers terugkeerden van een
oorlog moesten zij standaard verschillende rituelen van 'boetedoening' en purificatie ondergaan. In
Mozambique gebeurt iets dergelijks nog altijd. Toen de burgeroorlog daar eindigde, in 1992, ondergingen
teruggekeerde militairen vaak purificatierituelen, welke dienden om militairen te ontdoen van onder meer de
geesten van mensen die zij of anderen hadden gedood. Nota bene: in deze rituelen speelde niet alleen de
veteraan, maar ook de gemeenschap een cruciale rol.
In onze huidige samenleving lijkt een dergelijke geïnstitutionaliseerde benadering van oorlog verdwenen.
Tegenwoordig wordt de impact van oorlog vooral begrepen als een psychische stoornis, als posttraumatische
stressstoornis (ptss). Hoe waardevol dit begrip ook is, het richt zich vooral op ervaringen van levensdreiging, en
als zodanig veel minder op morele worstelingen. Maar sinds ongeveer een decennium is een nieuw begrip
ontstaan: moral injury, of: morele verwonding.
Morele verwonding gaat om het verliezen van onschuld in twee betekenissen: onschuld in de zin van nietschuldig zijn, en onschuld in de zin van onbekend zijn met de kwade kant van de wereld. Hoewel ptss en morele
verwonding elkaar deels overlappen, zijn er belangrijke verschillen. Ptss houdt in dat het eigen gevoel van
veiligheid geweld aan is gedaan, morele verwonding gaat om de schending van de eigen morele overtuigingen.
Bij ptss staan angst- en spanningsgerelateerde klachten centraal, bij morele verwonding zijn dit gevoelens van
schuld, schaamte en/of verraad. Bij ptss is het van belang om weer een gevoel van veiligheid te herstellen, bij
morele verwonding is het belangrijk om weer vertrouwen in jezelf en de wereld om je heen te krijgen.
Tegelijkertijd: morele verwonding gaat nog altijd alleen over de individuele militair, terwijl interventie per
definitie een collectieve aangelegenheid is. Het is op politiek niveau dat wordt bepaald op welke missie een
militair wordt gestuurd, en het is op breder maatschappelijk niveau dat wordt bediscussieerd of het handelen
van die militair gerechtvaardigd was. Misschien moet dus niet alleen bij de individuele militair een antwoord op
morele verwonding worden gezocht, maar ook in hoe wij allen omgaan met oorlog en de morele significantie
van oorlog. 4 en 5 mei vormen een gelegenheid. Er is te weinig aandacht voor de morele verwondingen van
Nederlandse militairen.
Tine Molendijk verricht interdisciplinair onderzoek naar de morele, politieke en maatschappelijke dimensies
van 'moral injury' onder veteranen van Dutchbat (Srebrenica, Bosnië) en TFU (Uruzgan, Afghanistan).

Onderstaand artikel is een voorbeeld van een artikel dat het label ‘negatief’ heeft gekregen bij de
toonzetting. Het gevoel dat dit artikel over veteranen oproept is overwegend negatief.

Heeft 'terrorbuurman' een stoornis?
Brabants Dagblad
6 april 2018 vrijdag, Meierij Editie

Copyright 2018 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved

Section: Brabants Dagblad; Blz. 4
Length: 462 words
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Byline: LINDA AKKERMANS
Highlight: De zaak tegen de 'terrorbuurman' uit Gameren is gisteren aangehouden. Op verzoek van zijn nieuwe
advocaat wordt onderzocht of hij lijdt aan een PTSS-stoornis.

,,Als ik zo'n gevaar ben voor de Bommelerwaard en als de hele buurt begint te rillen als ze me zien, dan moet de
gemeente me maar uitkopen. Voor drie ton rot ik lekker op."
De man uit Gameren die gisteren in Zutphen terechtstond voor poging tot doodslag omdat hij in oktober een
overbuurman met een baksteen tegen zijn hoofd sloeg, wond er in de rechtbank geen doekjes om: hij wil best
weg. Voor drie ton mag de gemeente zijn huis kopen. De gemeente Zaltbommel gaf eerder al aan de woning te
willen kopen, maar de verdachte vroeg toen zes ton. 'Buiten proporties', aldus de gemeente. Van de drie ton die
hij gisteren noemde, is de gemeente officieel niet op de hoogte.
Als de dood
De bewoners van de Schoolstraat in Gameren zijn als de dood dat de verdachte terug mag keren naar zijn huis.
Het slachtoffer zei gisteren: ,,Hij is al jaren zeer intimiderend, bedreigend en verbaal zeer agressief. Hij dreigde
ons huis met een shovel plat te walsen, hij dreigt met zijn motorvriendjes. Als hij in de buurt is dan houden we
onze 16-jarige dochters in de gaten. Ik liet op een gewone zaterdag de hond uit en uit het niets kreeg ik een steen
tegen mijn hoofd. Overal zat bloed. Ik doe een dringend beroep op de rechtbank ons te beschermen. De arts zei
dat ik geluk heb gehad dat ik nog leef."
Dat laatste bestreed de verdachte, die continu op boze toon de voorzitter van de rechtbank onderbrak of door
getuigenverklaringen heen tetterde. ,,Ik ben een ex-militair, heb gevochten in Libanon", zei hij. ,,Als ik hem had
willen doden, had ik binnen een geweer of een pijl en boog gepakt. Ik gaf hem een tikkie, meer niet."
De voorzitter van de rechtbank wilde weten waarom hij dat deed. ,,Omdat ik de arrogantie van hem spuugzat
was, ik smeekte al jaren of hij zijn auto ergens anders wilde parkeren, dat deed-ie niet. Nu had ik een foute bui,
die steen had ik al in mijn handen, toen ging het van 'bats'. Dat had ik niet moeten doen." Tegen het slachtoffer:
,,Het spijt me, voor jou, je vrouw en die lieve meiden."
Tot een strafeis kwam het niet. De nieuwe advocaat van de verdachte, met zijn eerste heeft hij inmiddels slaande
ruzie, vroeg de rechtbank de zaak aan te houden omdat ze wil dat de man onderzocht wordt door een expert op
het gebied van posttraumatische stressstoornissen bij veteranen. Daarmee stemde de rechtbank in.
Een psycholoog en een getuige namens de Reclassering lieten gisteren doorschemeren dat ze vinden dat de man
klinisch behandeld moet worden. Ambulant ziet met name de Reclassering niet zitten, de veiligheid van de buurt
zou dan niet gegarandeerd zijn. De zaak gaat op 31 mei verder. Tot die tijd blijft de man in voorarrest.
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