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Vlaamse televisiejournaals: het buitenland verdwijnt van de radar
Criminaliteit, Cultuur, Politiek en Buitenland in de Vlaamse televisiejournaals (2003-2010)
In de laatste acht jaren daalde de aandacht voor het buitenland systematisch in het Journaal van Eén en in het
Nieuws van VTM. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Leuven dat de

aandacht voor thema’s in de Vlaamse televisiejournaals van 2003 tot 2010 bestudeerde. Ook de berichtgeving
over criminaliteit vertoont een dalende trend maar toch blijft de aandacht zeer hoog: criminaliteit blijft het
belangrijkste nieuwsitem met 18% van alle aandacht. Het thema cultuur stijgt lichtjes sinds 2003 waarbij VTM
meer populaire, lichte onderwerpen toont dan Eén. Wat betreft het politieke nieuws, zijn d e federale verkiezingen
van 2007 een kantelmoment: voordien reageerden Eén en VTM op dezelfde realiteit en volgden ze een ‘normale’
verkiezingscyclus; nadien wordt deze cyclus doorbroken en blijft Eén volop over politiek berichten terwijl VTM schijnt af
te haken.

Het Elektronisch Nieuwsarchief
Het Elektronisch Nieuwsarchief (ENA – www.nieuwsarchief.be) archiveert sinds 2003 alle nieuwsuitzendingen van 19
uur op Eén (VRT) en VTM op digitale wijze. Alle nieuwsuitzendingen worden ook gecodeerd: de nieuwsitems worden in
detail bekeken en geanalyseerd. Op dit moment is het ENA met deze volledig digitale archivering zelfs internationaal
een van de koplopers. Het ENA is een interuniversitair initiatief van de Universiteit Antwerpen en de K.U.Leuven met
Stefaan Walgrave (UA) en Marc Hooghe (KUL) als promotoren. De financiering gebeurt door een projectsubsidie van de
Vlaamse minister van Media. Een eerste doel van het ENA is om nieuwsinhouden te analyseren en de bevindingen te
rapporteren aan de Vlaamse overheid of ze op te nemen in wetenschappelijke publicaties. Een tweede doel is de data
ter beschikking te stellen van de ruimere wetenschappelijke gemeenschap.

Technische fiche
Onderzoeksperiode

1 januari 2003 t.e.m. 30 juni 2010

Aantal 19-uur-journaals (Eén en VTM)

N = 5.223

Aantal nieuwsitems

N = 108.454

Indien u wenst de Nieuwsmonitor niet meer te ontvangen, gelieve een e-mail te sturen naar nieuwsmonitor@ua.ac.be.
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Vlaamse televisiejournaals: het buitenland verdwijnt van de radar
Criminaliteit, Cultuur, Politiek en Buitenland in de Vlaamse televisiejournaals (2003-2010)
Julie De Smedt, Marc Hooghe & Stefaan Walgrave
Voor het overgrote deel van de bevolking is het televisienieuws de belangrijkste bron van informatie over wat er in de
wereld gebeurt. Het kan daarbij zowel gaan over de politiek, als over cultuur of economie of over een gewelddadige
betoging in het buitenland, of een zware aardbeving. De meeste nieuwsredacties vertrekken vanuit de ambitie om in
hun hoofdjournaal een beknopt overzicht te geven van al het belangrijke wat er die dag gebeurd is. We rekenen er ook
op dat de media hun maatschappelijke rol opnemen en op een waarheidsgetrouwe en, voor zover mogelijk,
volledige manier informatie verschaffen over wat er in de wereld gebeurt. Verschillende academici, politici, journalisten
en kijkers hebben echter herhaaldelijk hun bezorgdheid geuit over de overheersing van of het gebrek aan bepaalde
thema’s in het Vlaamse televisienieuws. Zo werd eerder al gesteld, op basis van eerdere ENA-studies, dat de media veel
aandacht besteden aan criminaliteit. Verschillende journalisten en andere auteurs hebben ook al hun bezorgdheid geuit
over een daling van de aandacht voor het buitenlands nieuws. Terwijl internationale ontwikkelingen steeds belangrijker
worden voor ons leven, lijkt het er soms op dat de televisiejournaals vooral aandacht besteden aan wat er onder de
eigen kerktoren gebeurt, zo klinkt het.
Is criminaliteitsnieuws effectief toegenomen in de laatste jaren? Moeten we de critici gelijk geven over de stelling dat
het buitenlands nieuws daalt en de wereld dus steeds kleiner wordt voor de Vlaamse televisieredacties? Welke landen
staan dan nog het meest in de schijnwerpers? Wat betreft cultuur: zien we vaker K3 of Tom Lanoye verschijnen?
Hoeveel politiek nieuws komt er nog aan bod sinds de politieke impasse waarin we sinds 2007 verzeild zijn geraakt? En,
verschilt de thematiek in het nieuwsaanbod van Eén met die van VTM?
In deze aflevering van de Nieuwsmonitor besteden we aandacht aan de thema’s die aan bod komen tijdens de
nieuwsuitzendingen. Daarbij werken we zowel met grote categorieën (criminaliteit, cultuur, politiek en buitenland), als
met meer gedetailleerde opdelingen (welk type criminaliteit, welke landen, enzovoort). In totaal bekijken we bijna acht
jaar televisienieuws: van januari 2003 tot en met juni 2010. Daarbij werden 5.223 nieuwsuitzendingen en 108.454
nieuwsitems inhoudelijk geanalyseerd. De hoofdpunten, sportblokken, het weer en aankondigingen van andere
televisieprogramma’s worden telkens buiten beschouwing gelaten om het dagelijkse nieuwsaanbod zo zuiver mogelijk
te kunnen analyseren.
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Algemeen overzicht van thema’s in de Vlaamse televisiejournaals

Grafiek 1 geeft een overzicht van de aandacht voor de belangrijkste thema’s in het Vlaamse televisienieuws in de
afgelopen acht jaar. We werken daarbij met tijdspercentages, dus het percentage van de tijd van alle journaals samen
dat wordt gevuld met nieuws over dit thema. Het thema dat de hoogste toppen scheert, is criminaliteit: de Vlaamse
kijker kreeg 18% criminaliteit over zich heen. Als je al die criminaliteitsitems na elkaar zou bekijken, dan ben je daar 20
dagen (van 24 uur) mee zoet. Uit de grafiek kunnen we dus afleiden dat criminaliteit wel degelijk het allerbelangrijkste
thema is, belangrijker in elk geval dan politiek, of economische problemen. De hoeveelheid aandacht van criminaliteit in
de media is vaak een onderwerp van discussie omdat criminaliteitsnieuws in verband wordt gebracht met het
versterken van onveiligheidsgevoelens. Een aantal onderzoeken suggereren inderdaad dat mensen die met heel veel
nieuws over criminaliteit worden geconfronteerd, zich ook onveiliger gaan voelen in hun eigen leefomgeving. Verder in
deze Nieuwsmonitor gaan we er dieper op in.
Na criminaliteit is politiek het meeste berichte thema op de Vlaamse buis met 12% van de aandacht. Aan de thema’s
oorlog en vrede, en sociale zaken wordt telkens circa 9% gewijd. Of deze thema’s in een binnenlandse of eerder in een
buitenlandse context behandeld worden, komt verder aan bod. Acht procent van de aandacht gaat naar economie en
financiën, rampen en mobiliteit. Cultuur is goed voor iets meer dan 6%; nogal wat critici vinden dat er te weinig cultuur
wordt gebracht. Daarom wordt ook verder op dit thema gefocust. Natuur en milieu, en celebrity en royalty, tenslotte,
doen het niet mis in de media met bijna 6% van de aandacht.
In deze Nieuwsmonitor gaan we dieper in op vier specifieke thema’s. Het eerste thema is criminaliteit. Dan staan we
even stil bij cultuur waarna het politieke aandeel in het nieuws wordt bekeken. Voor deze drie thema’s maken we geen
onderscheid of het nieuwsitem zich afspeelt in binnen- of buitenland. Die opdeling maken we wel in het laatste deel van
deze Nieuwsmonitor waarin we dieper ingaan op buitenlands nieuws.
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Criminaliteit

In eerste instantie wordt het thema criminaliteit onder de loep genomen. Onder criminaliteit verstaan we informatie
over misdrijven die gepleegd werden zoals fraude, vandalisme, inbraken, enzovoort. Een verslag over een misdrijf dat
voor de rechtbank komt, wordt ook als criminaliteitsnieuws beschouwd. Grafiek 2 toont de aandacht voor criminaliteit
per kwartaal (per drie maanden). Het is duidelijk dat de aandacht voor criminaliteit sinds 2006 systematisch is gedaald.
In de eerste helft van 2006 veroorzaakte de moord op Joe Van Holsbeeck een mediastorm wat de piek in de resultaten
(gemiddeld 25% aandacht voor criminaliteit in het tweede kwartaal van 2006) verklaart. Nadien gaat de storm liggen en
daalt de aandacht voor criminaliteit geleidelijk naar de 10% à 15%. Ondanks deze daling sinds 2006, moet opgemerkt
worden dan het niveau van aandacht voor criminaliteit hoog blijft. De Vlaamse kijker wordt dagelijks redelijk veel
geconfronteerd met berichten over misdrijven. Bovendien is de aandacht voor criminaliteit in 2010 nog steeds hoger
dan het niveau in 2003 bij de start van de onderzoeksperiode. Berichtgeving over criminaliteit is niet onschuldig en heeft
allerlei gevolgen: uit onderzoek blijkt dat hoe meer de media berichten over criminaliteit, hoe meer het publiek de idee
heeft dat er veel misdaad voorkomt in de samenleving. Daardoor kunnen onveiligheidsgevoelens opgewekt worden wat
sterkt bijdraagt tot gevoelens van onbehagen en maatschappelijk wantrouwen.
Wat het verschil tussen beide omroepen betreft, zien we dat VTM systematisch meer bericht over criminaliteit dan Eén;
de afstand tussen de omroepen blijft ongeveer even groot (5%) doorheen de periode. Beide omroepen kennen
eenzelfde evolutie doorheen de tijd, omdat ze beiden reageren op dezelfde spectaculaire gevallen van criminaliteit en
dezelfde grote processen verslaan. Maar ondanks die sterke schommelingen zien we dat de afstand tussen de openbare
en de commerciële omroep tamelijk constant blijft. Dit verschil is voornamelijk te wijten aan het verschil in redactiepolitiek ten opzichte van criminaliteit.
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We zagen al dat criminaliteit, ondanks een dalende trend in de laatste jaren, veel aandacht krijgt in het nieuws en dat
Eén en VTM sterk reageren op dezelfde werkelijkheid. Niet alle soorten misdrijven krijgen echter evenveel aandacht.
Het is duidelijk in Grafiek 3 dat de TV-kijkers vooral een grote dosis moorden en moordpogingen te zien krijgen. Bijna
een derde van de totale berichtgeving over criminaliteit gaat over moorden. De zwaarste misdrijven krijgen dus het
meeste aandacht, maar dit kan ook een bron van vertekening zijn. Het aantal moorden in onze samenleving is immers
bijzonder beperkt, en blijft ook stabiel. Juist het relatief uitzonderlijke feit van een moord of moordpoging krijgt echter
duidelijk het meeste aandacht. Uit onderzoek blijkt dat sommige vormen van criminaliteit zwaar overgemediatiseerd en
andere zwaar ondergepresenteerd worden met als gevolg dat de media geen realistisch beeld schetsen van welke soort
van criminaliteit in de samenleving het meest voorkomt. Het is onmogelijk om de criminaliteit in de samenleving perfect
te weerspiegelen in de media. Eerder dan de realiteit bepalen redactionele keuzes voor het grootste deel hoeveel
aandacht er naar criminaliteit gaat zoals blijkt uit het constante verschil tussen beide zenders.
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Is de hoeveelheid criminaliteitsnieuws op de Vlaamse televisie hoog of eerder laag in vergelijkend perspectief? Daarover
kunnen we slechts gefundeerde uitspraken doen door te vergelijken met andere Westerse landen met een vergelijkbaar
mediasysteem. In Grafiek 4 vergelijken we de beide Vlaamse zenders met de belangrijkste zenders in elf andere landen.
Belangrijk is dat de data waarop deze resultaten gebaseerd zijn geen populatieonderzoek betreft, maar gebaseerd zijn
op een steekproef uit de periode december 2006 en april 2007. Dit heeft tot gevolg dat we moeten opletten om de
resultaten te veralgemenen. We moeten zeker ook in het achterhoofd houden dat de Vlaamse zenders net in 2006 juist
bijzonder veel aandacht besteedden aan criminaliteitsnieuws (zie Grafiek 2). Toch kunnen we ons een beeld vormen
over welke positie de Vlaamse televisiemedia in internationaal perspectief nemen wat betreft criminaliteitsnieuws. Er
werd in deze Nieuwsmonitor al aangetoond dat VTM systematisch meer criminaliteitsnieuws brengt dan Eén en dat is
ook af te leiden uit Grafiek 4 : VTM staat bijna helemaal vooraan in de lijst van zenders met 24% criminaliteit in het
nieuws. Eén, daarentegen, zit eerder in de tweede helft van het peloton met 17%. Daaruit kunnen we afleiden, althans
voor deze specifieke onderzoeksperiode, dat VTM veel meer over criminaliteit bericht dan vergelijkbare zenders in het
buitenland. Eén scoort eerder gemiddeld laag als we vergelijken met elf andere Westerse landen.
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Cultuur

Niet alleen over criminaliteit, maar ook over cultuur als nieuwsthema werden de voorbije jaren heel wat polemieken
gevoerd. Een aantal auteurs en bewindvoerders stelden dat de televisiejournaals te weinig aandacht besteden aan
culturele onderwerpen. Een bijkomende kritiek is dat ‘low brow’-onderwerpen (lichte, populaire cultuur) overheersen
ten koste van ‘high brow’-onderwerpen (elitaire cultuur). We zien dat de aandacht voor cultuur tussen 2003 en 2009
voortdurend en heel gradueel is gestegen, en dat voor beide zenders (Grafiek 5), tot zelfs een piek van tien procent van
alle aandacht. In 2010 is er echter weer een scherpe daling, vooral omdat het culturele nieuws wordt weggedrukt door
de politieke actualiteit. Pas later zullen we kunnen uitmaken of het hier om een eenmalige daling gaat, dan wel of we
hier te maken hebben met een echte trendbreuk en het inzetten van een langdurige daling in cultureel nieuws.
In tegenstelling tot het thema criminaliteit is er voor het thema cultuur geen systematisch verschil te merken tussen Eén
en VTM: beide omroepen zijn perfect aan elkaar gewaagd. Cultureel nieuws is echter heel breed: van K3 tot de Koningin
Elisabethwedstrijd en van het afscheid van José van Dam tot een archeologische ontdekking. Zijn de cultuuritems op
VTM eerder ‘low brow’ en op VRT ‘high brow’?
Tabel 1: Top-5 van de meest voorkomende actoren in de culturele nieuwsitems
in de 19-uur-journaals op Eén en VTM van 2003 tot en met juni 2010 (N= 1.418)
Eén
Actor

VTM
Aantal nieuwsitems

Actor

Aantal nieuwsitems

Tom Lanoye

19

Koen Wauters

33

Erik Van Looy

16

Clouseau

29

Hugo Claus

15

Natalia

27

Clouseau

14

Madonna

26

Kate Ryan

14

Helmut Lotti

22

Bovenstaande Tabel 1 geeft voor Eén en VTM afzonderlijk de top-5 weer van de actoren die het meest aan bod kwamen
in de cultuuritems. Op die manier kunnen we ons een beeld vormen van het verschil in de culturele verslaggeving tussen
beide zenders. Bij Eén krijgt schrijver Tom Lanoye het meest vermeldingen. In de top-5 van Eén staan twee schrijvers,
een filmregisseur/presentator en twee actoren in de populaire muziekwereld. Bij VTM staan vijf actoren in de populaire
muziekwereld in de top. Dit versterkt het beeld dat Eén en VTM dus eenzelfde hoeveelheid cultuur aanbieden maar dat
in de televisiejournaals van VTM meer ‘low brow’-onderwerpen aan bod komen dan in die van Eén.
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Politiek nieuws

Bijna acht jaar politiek in de Vlaamse televisiejournaals: dat toont Grafiek 6. De pijlen onderaan bij de jaartallen stellen
de momenten voor waarop verkiezingen plaatsvonden. Over het algemeen kunnen we stellen dat de Vlaamse zenders
veel berichten over het politieke gebeuren. Het is opvallend dat de aandacht voor politiek de ‘normale’
verkiezingscyclus volgt tot en met medio 2007. In het tweede kwartaal van 2003 stijgt de aandacht sterk rond de
federale verkiezingen van mei 2003. Daarna volgt een politiek rustige periode, gevolgd door een nieuwe piek rond de
Europese en regionale verkiezingen van juni 2004. Een rustige ‘business as usual’ periode volgt; op een bepaald ogenblik
zakt de aandacht op VTM zelfs onder de 5%. De aandacht voor politiek piekt weer rond de gemeenteraadsverkiezingen
in oktober 2006 en piekt nog sterker rond de federale verkiezingen van 10 juni 2007. Die periode in 2007 is als het ware
het kantelmoment want het is opvallend dat de ‘normale’ verkiezingscyclus sindsdien wordt doorbroken: de
media-aandacht voor de politiek blijft sindsdien onafgebroken hoog. Er zijn in de Wetstraat sinds 2007 geen ‘rustige’
periodes meer, met uitzondering van begin 2010 wanneer er bijna weer een periode van ‘business as usual’ was tot de
onverwachte val van regering Leterme. Zowel de redacties als de politici lijken sinds 2007 in een permanente
(pre-)electorale sfeer te leven. Dit stemt overeen met eerdere observaties van de Leuvense socioloog Luc Huyse die
stelt dat de tijd die wordt uitgetrokken voor verkiezingscampagnes (of voor het voorbereiden van de volgende
campagne) steeds langer wordt. Zo is het opvallend hoe nu al vaak wordt gerefereerd naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012, ondanks het feit dat die verkiezingen nog 20 maanden van ons verwijderd zijn.
Wat zegt de grafiek over de verschillen tussen Eén en VTM? In de periode van de normale verkiezingscyclus (2003 tot en
met medio 2007) zien we dat Eén telkens meer dan VTM bericht over de politiek maar de resultaten lopen voor beide
omroepen sterk gelijk. Beide omroepen reageren dus vermoedelijk op eenzelfde realiteit zoals we ook concludeerden
voor de berichtgeving over criminaliteit. Deze conclusies gelden echter niet voor de periode van politieke crisis met
ellenlange onderhandelingen die volgen (medio 2007 tot nu): de resultaten lopen wel nog parallel maar de verschillen
tussen beide zenders worden veel groter. Eén blijft gedurende heel deze periode op een relatief intense manier
berichten over het politieke gebeuren, terwijl VTM lijkt af te haken, en de politieke verslaggeving op een lager pitje zet.

8

Nieuwsmonitor 4
Berichten van het Elektronisch Nieuwsarchief
Maart 2011

Buitenlands nieuws
Tot hier toe werd de media-aandacht voor de thema’s criminaliteit, cultuur en politiek onder loep genomen. Daarbij
deed het er niet toe waar het nieuws plaatsvond: zowel een concert in Brussel, als één in Parijs worden onder ‘cultuur’
gerangschikt. In de volgende paragraaf besteden we echter wel aandacht aan de plaats waar het nieuws zich afspeelt: in
het binnenland of in het buitenland. Daarbij maken we een opdeling in drie categorieën: puur binnenlands nieuws
(België), gemengd nieuws (België + andere landen) of puur buitenlands nieuws (andere landen zonder België).
Voorbeelden van deze categorieën zijn: een snelheidsovertreding van Prins Laurent in Brussel (puur binnenlands),
Belgische studenten die amok maken op de Canarische eilanden (gemengd) of betogingen in Egypte (puur buitenlands).
Het aandeel buitenlands nieuws in de televisiejournaals is één van de barometers die algemeen gebruikt wordt om de
kwaliteit van het nieuws te evalueren. Buitenlands nieuws is meestal ingewikkeld en moeilijk om in twee minuten uit te
leggen maar toch is het belangrijk dat het publiek daarover geïnformeerd wordt. Voor de burger zijn de media vaak de
enige bron van informatie over het buitenland, nog meer dan voor het binnenland, en hij of zij kijkt naar de wereld door
de lens van de media. Zijn wereldbeeld hangt dus in grote mate af van het beeld dat de media aanbieden. Welk wereldbeeld bieden de Vlaamse televisiejournaals aan? Hoeveel buitenland is er te zien? Welke landen krijgen de
meeste media-aandacht? En welke thema’s komen aan bod in binnenlandse en buitenlandse nieuwsitems?

Grafiek 7 toont de verhoudingen tussen binnen-, buitenlands en gemengd nieuws op de journaals op Eén.
Logischerwijze besteedt Eén het meeste aandacht aan binnenlandse thema’s (tussen 50% en 60%). Dan volgt puur
buitenlands nieuws dat schommelt rond 30% van de aandacht. Buitenlands nieuws met een link naar België wordt
minder vaak gebruikt (rond 15%).
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Wat betreft VTM, zien we andere resultaten (Grafiek 8). Deze omroep besteedt beduidend meer aandacht aan het
binnenland (tussen 50% en 70%) dan Eén. Uit onderzoek blijkt dat het publiek van VTM vooral geïnteresseerd is in
binnenlands nieuws. Grafiek 8 suggereert dat de nieuwsredactie van VTM daarmee rekening houdt. Wat betreft de
nieuwsitems over het buitenland ‘domesticeert’ VTM het buitenlands nieuws meer dan in het verleden. In plaats van
puur buitenlands nieuws te brengen, probeert VTM buitenlands nieuws aan te bieden door zoveel mogelijk een link met
België in te brengen. Sinds de laatste jaren lopen de resultaten van buitenlands en gemengd nieuws in elkaar over. Het
feit dat VTM het buitenlands nieuws linkt aan België en VTM dit meer doet dan Eén, heeft waarschijnlijk met het
verschil in redactiepolitiek en financiële middelen te maken. Nieuwsredacties weten dat hun kijkerspubliek eerder in
lokaal nieuws dan in buitenlands nieuws is geïnteresseerd. Om toch de aandacht te trekken of op te wekken voor het
buitenlands nieuws wordt een link gemaakt met België. Op die manier wordt vermeden dat de kijker het nieuws bekijkt
als een ‘ver-van-mijn-bed-show’ en afhaakt. Uit onderzoek blijkt dat het kijkerspubliek van Eén sterk geïnteresseerd is in
buitenlands nieuws waardoor dit nieuws veel minder gedomesticeerd is op deze omroep.
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Als we specifiek naar het puur buitenlands nieuws kijken voor Eén en VTM afzonderlijk (Grafiek 9) zien we op beide
zenders een duidelijke en quasi lineaire daling sinds 2003. Een bivariate analyse toont aan dat de daling van de aandacht
voor het buitenland voor beide zenders significant is (bij Eén is het significantieniveau .001, en bij VTM .000). De daling
kan dus niet aan een toevalsfluctuatie worden toegeschreven maar is structureel. Onze gegevens laten dus toe op basis
van reële cijfers te bevestigen dat beide omroepen de afgelopen acht jaar inderdaad minder aandacht zijn gaan
besteden aan het buitenland. Dus geleidelijk verdwijnt het buitenland van de radar van de Vlaamse redacties. Ook
eerdere analyses van het Vlaamse televisienieuws wezen al op een geringe aandacht voor het buitenland, maar de
situatie is er sindsdien enkel op achteruit gegaan. Een gedeelte van de verklaring ligt vermoedelijk bij het feit dat in het
begin van de onderzoeksperiode (2003-2004) de oorlog in Irak wel bijzonder veel aandacht kreeg en dus was een
beperkte terugval wel te verwachten. Toch blijft de structurele vermindering opvallend omdat alle onderzoeken over
globaliseringprocessen duidelijk aantonen dat de invloed van wat er in het buitenland gebeurt op politiek of economisch
vlak systematisch toeneemt. De Vlaamse televisiekijker ontvangt echter steeds minder informatie over deze
ontwikkelingen. Een andere paradox is dat het nieuwsaanbod van buitenlands nieuws daalt ondanks de stijging in
communicatietechnologieën wereldwijd. Mogelijke verklaringen voor deze daling zijn onder andere dat het produceren
van buitenlands nieuws kostbaar is (bijvoorbeeld uitsturen van eigen correspondenten en cameraploegen), dat er meer
en meer generalisten dan specialisten in nieuwsredacties actief zijn en dat nieuwsredacties denken dat het publiek niet
is geïnteresseerd in buitenlands nieuws.
Tabel 2: Top-20 van de landen die het meeste tijd kregen
in de 19-uur-journaals op Eén en VTM van 2003 tot en met juni 2010
Land

Duurtijd in dagen

Land

Duurtijd in dagen

1

België

84,1

11

Spanje

2,0

2

Verenigde Staten

25,1

12

China

1,8

3

Frankrijk

6,5

13

Turkije

1,5

4

Nederland

5,5

14

Afghanistan

1,1

5

Verenigd Koninkrijk

5,4

15

Polen

1,0

6

Irak

4,6

16

Iran

0,9

7

Duitsland

3,9

17

Congo

0,9

8

Italië

2,4

18

India

0,8

9

Israël

2,2

19

Thailand

0,7

10

Rusland

2,1

20

Japan

0,7

Natuurlijk komen niet alle landen even vaak in het nieuws aan bod. Het land dat, na België, het meest in de Vlaamse
journaals aan bod komt, zijn de Verenigde Staten. In totaal komen de VS 25 dagen aan een stuk in het nieuws. Ver
achter de Verenigde Staten komen de directe buurlanden van België: Frankrijk en Nederland. De ruime media-aandacht
voor deze groep landen kan verklaard worden door hun nabijheid bij België en door het feit dat er daar dezelfde talen
worden gesproken. Om nieuws aantrekkelijk te maken, is het belangrijk dat de televisiekijker zich kan identificeren met
wat er in het nieuws aan bod komt. Een Belg zal zich gemakkelijker kunnen identificeren met een Fransman of Duitser
dan met een Roemeen of Ecuadoriaan. Bovendien zijn de omringende landen vaak economisch relevanter dan landen
die verder verwijderd zijn van België. Dit verklaart de ruime media-aandacht voor de buurlanden. Irak is het eerste land
dat geen buurland is van België (uitgezonderd de VS): het land staat op de zesde plaats met 4,6 dagen nieuwstijd. Het
spreekt voor zich dat deze media-aandacht te wijten is aan de oorlog in Irak die in 2003 ontstond en nog vele jaren
nadien voortduurde. Ook Israël komt in de top-10 voor met iets meer dan twee dagen aandacht: de IsraëlischPalestijnse kwestie en de oorlog met Libanon kwamen uitvoerig in het Vlaamse televisienieuws aan bod. Opvallend ook
is de 12de plaats van China, de opkomende wereldmacht. Het enige Afrikaanse land in de top-20 is Congo, de ex-kolonie
van België. Dat uitgerekend Congo en geen ander Afrikaans land in de top staat, is nog eens een voorbeeld dat nabijheid
een belangrijke nieuwswaarde is om buitenlands nieuws aantrekkelijk te maken.
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Figuur 1: Cartogram van de aandacht voor buitenlands nieuws in Vlaamse TV-journaals

We kunnen die ongelijke verdeling van media-aandacht ook op een andere manier weergeven door middel van een
‘cartogram’ (Figuur 1). Bij een dergelijke afbeelding is de grootte van het land een weerspiegeling van de hoeveelheid
aandacht die het land in de onderzoeksperiode heeft gekregen. We zien dat landen als Nederland, Frankrijk, Duitsland
en de Verenigde Staten bijzonder veel aandacht krijgen (België is uit de resultaten gelaten). Zowat heel Latijns-Amerika
en Afrika verdwijnen daarentegen zo goed als helemaal uit beeld. De kaart symboliseert op een krachtige manier hoe
het wereldbeeld er zou uit zien van iemand die al zijn informatie haalt uit de Vlaamse televisiejournaals.
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Uit voorgaande analyses weten we dat er steeds minder buitenlands nieuws is op de Vlaamse journaals. Bovendien
overheersen vooral de Verenigde Staten en West-Europese landen het nieuwsaanbod als het over buitenlandse items
gaat. Om nu terug de thema’s in ogenschouw te nemen: welke thema’s komen vooral in binnenlands nieuws en welke
in buitenlands nieuws voor? Met andere woorden: hoe divers is het buitenlands nieuws in vergelijking met het
binnenlands nieuws? Uit Grafiek 10 blijkt dat de nieuwsagenda (mate van diversiteit) smaller is voor buitenlands dan
voor binnenlands nieuws. Zo gaat bijna één derde van het buitenlands nieuws over ‘oorlog en vrede’. Ook de rampen in
het buitenland krijgen erg veel aandacht in vergelijking met het binnenland. Het binnenlands nieuws is, in vergelijking
met het buitenlands nieuws, meer divers: de aandacht is evenwichtiger verdeeld over de verschillende thema’s. Een
andere vaststelling is dat in buitenlands nieuws voornamelijk ‘harde’ thema’s worden opgevoerd. De overheersing van
‘hard’ nieuws kan tot gevolg hebben dat de kijker een negatief beeld krijgt van het buitenland: het gaat allemaal om
tegenslag, rampspoed, kommer en kwel.

Samenvatting
Ruim het meeste media-aandacht op de Vlaamse journaals gaat naar criminaliteit met 18% van het nieuwsaanbod
In de laatste jaren is er een dalende trend in criminaliteit op het TV-nieuws merkbaar maar toch blijft de aandacht
zeer hoog: criminaliteit blijft het belangrijkste nieuwsitem, meer dan politiek
Eén en VTM reageren op dezelfde werkelijkheid van criminele gebeurtenissen of feiten maar ze maken duidelijk
eigen redactionele keuzes met veel meer criminaliteit op VTM dan op Eén
In de laatste jaren krijgen we steeds meer cultuuritems te zien op beide zenders waarbij VTM meer populaire, lichte
onderwerpen (zogenaamde ‘low brow’) toont dan Eén
De federale verkiezingen van 2007 zijn een kantelmoment in het politieke nieuws: voordien reageerden Eén en VTM
op dezelfde realiteit en volgden ze een ‘normale’ verkiezingscyclus; nadien wordt deze cyclus doorbroken en blijft
Eén volop over politiek berichten terwijl VTM schijnt af te haken
De aandacht voor puur buitenlands nieuws daalt onafgebroken sinds 2003. Eén scoort beduidend hoger dan VTM.
VTM presenteert zijn buitenlands nieuwsaanbod vaker met een link naar België terwijl Eén eerder puur buitenlands
nieuws brengt
De nieuwsagenda van buitenlands nieuws is geografisch smal: een beperkt groepje van landen met de VS en de
buurlanden van België krijgen het leeuwenaandeel van de buitenlandberichtgeving
De nieuwsagenda van buitenlands nieuws is thematisch smal: vooral ‘harde’ thema’s zoals oorlog, criminaliteit,
politiek en rampen komen aan bod

Contact
Wenst u meer informatie over het ENA of de Nieuwsmonitor, neem contact op met Julie De Smedt, medewerker van
het Elektronisch Nieuwsarchief.
E-mail
nieuwsmonitor@ua.ac.be
Telefoon

03 265 57 60

GSM

0494 89 79 83
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