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SAMENVATTING

Dit is een onderzoek naar nieuwsberichten van drie verschillende soorten media.
Nieuwsberichten van (digitale) kranten die nog steeds offline (op papier) verschijnen, maar
ook online, nieuwsberichten van dezelfde kranten, maar dan de nieuwsberichten die slechts
online verschijnen (online krantenmedia) en nieuwsberichten van media die offline nooit
nieuwsberichten publiceerden, maar daar online mee zijn begonnen (oorspronkelijk online
media). In dit onderzoek zijn de kenmerken en verschillen in en tussen de nieuwsberichten
van deze groepen geanalyseerd met een genreanalyse. De komst van nieuwe media heeft
tot gevolg dat nieuwsberichten worden geschreven die alleen online worden gepubliceerd.
De vraag is of het traditionele nieuwsbericht daardoor is veranderd of mogelijk andere
eigenschappen heeft gekregen.
Uit dit onderzoek blijkt dat er een verschil bestaat in het gebruik van hyperlinks
tussen de groepen. Online krantenmedia maken relatief vaak gebruik van hyperlinks in
nieuwsberichten. Dat doen zij meer dan (digitale) kranten, maar ook relatief meer dan
oorspronkelijk online media. Oorspronkelijk online media bieden qua setting relatief vaak de
mogelijkheid tot reageren aan de lezer. De (digitale) kranten maken minder gebruik van
persbureaus als bron dan de andere twee groepen. (Digitale) kranten en online
krantenmedia maken vaker gebruik van een traditionele piramidale opbouw door in de lead
de WH-vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe) te beantwoorden. Opvallend is dat
de groepen op veel gebieden juist op elkaar lijken.
De grootste verschillen treden op in de mogelijkheden die nieuwe media bieden
(direct reageren en hyperlinks). De (digitale) kranten hebben deze mogelijkheden niet.
Tegelijkertijd komt een groot deel van de kenmerken van nieuwsberichten op verschillende
media overeen. Een mogelijke verklaring is dat de genreconventies van het nieuwsbericht
niet allemaal zijn veranderd met de komst van nieuwe media.

1

VOORWOORD

Voor u ligt de scriptie Het ontwikkelde nieuwsbericht: een genreanalyse van het online en
offline nieuwsbericht in 2016. Het onderzoek voor deze scriptie is uitgevoerd in het kader
van mijn masterscriptie voor de master Nieuwe Media, Taal en Communicatie aan de
Radboud Universiteit van Nijmegen bij de faculteit Letteren en de opleiding Communicatieen Informatiewetenschappen.
Ik wil mijn scriptiebegeleider Jantien van Berkel bedanken voor haar geduld en voor
de kans om mijn scriptie over dit onderwerp af te ronden. Zonder haar had ik het onderzoek
zoals het nu is ook niet kunnen bedenken. Haar enthousiasme over het onderwerp werkte
daarin altijd weer aanstekelijk. De aantekeningen die vaak aanwezig waren op haar
whiteboard en betrekking hadden op haar nieuwe onderzoek waren in dit traject opvallend
vaak van toepassing.
De studieadviseurs Sigrid Bleize – Van den Berg en Mattie Lagarrigue wil ik ook
bedanken voor hun engelengeduld en de telkens weer opbeurende woorden om me een
stap verder te helpen in dit traject. Statisticus Frans van der Slik wil ik bedanken voor zijn
uitleg en vindingrijke oplossingen.
Tevens wil ik mijn familie, vrienden en vriend bedanken voor het niet verliezen van
hun vertrouwen in mij en het luisteren naar mijn verhalen over dit onderwerp. Tot slot wil ik
Bianca Buijsingh bedanken, die zelf helaas haar scriptie nooit kan afronden, maar die een
inspiratie is geweest om mijn doelen te behalen. Haar wijsheid en optimisme hebben me in
gedachten geholpen en ervoor gezorgd dat ik de moed niet heb opgegeven.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Marieke van der Horst
Nijmegen, 20 februari 2017

2

INLEIDING

Gutenberg vond de drukpers uit in 1480 (Kool, Lommen, Stijsiger, Mammen & Van der Hoek,
2008). Met de komst van de boekdrukkunst ontstond de mogelijkheid om een groot publiek
te bereiken met nieuws in een vaste vorm, omdat het was vastgelegd op papier en daardoor
sneller en massaler verspreid werd. Dit leidde tot een groei van kennis, wetenschap en
literatuur, maar ook tot een enorme groei van nieuws (Simons, 2002). Vóór de komst van de
drukpers werd nieuws namelijk mond-tot-mond overgebracht. Daarbij bracht iedereen het
nieuws zoals hij of zij het begrepen had van degene die het weer aan hem of haar had
verteld. Dit betekende dat het nieuws niet telkens in dezelfde bewoordingen werd gedeeld
en daardoor ook langzaam de inhoud van het nieuws kon veranderen.
Met de komst van het internet ontstond vervolgens opnieuw een verandering in de
nieuwsverspreiding (Deuze, 2010). Met een druk op de knop kan iedereen via telefoon,
laptop, tablet of pc het laatste nieuws binnenhalen. De verspreiding van nieuws gaat
sindsdien nog sneller. Daarnaast is geen drukpers of ingewikkelde logistiek nodig om op
internet nieuws te verspreiden. Het lezen van online nieuws is laagdrempelig, toegankelijk
voor iedereen met een internetverbinding en bovendien vaak gratis, in tegenstelling tot veel
gedrukte media (Costera Meijer, 2010). Hierdoor benadert het publiek nieuws anders. Het
journalistieke publiek wacht niet langer rustig tot het op de hoogte wordt gesteld van het
laatste nieuws, maar gaat zelf actief op onderzoek uit (Deuze, 2010). Zo raadpleegt in 2010
al meer dan twee derde van de Amerikanen dagelijks het nieuws via internet (Purcell, Rainie,
Mitchell, Rosentiel & Olmstead, 2010). Het publiek leest nieuws via een zelfgekozen medium
en wacht niet meer af tot de krant in de brievenbus ligt. Hierdoor is nieuwsgebruik minder
gebaseerd op gewoonte en kan het publiek constant kiezen voor andere media (Costera
Meijer, 2010).
Ook op andere vlakken brengt de internetjournalistiek wat teweeg. Zo groeit door de
komst van internet en nieuwe media nog steeds het aantal publicaties dat min of meer
journalistiek is (Deuze, 2010). Zowel bij het publiek als in de wetenschap is sprake van
toenemende aandacht voor de journalistiek. Enerzijds komt dat doordat journalistiek een
publieke functie heeft en van betekenis is voor de samenleving (Deuze, 2010) en
tegelijkertijd komt het doordat het beroep van journalisten beïnvloed wordt door de
ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van politiek, economie en technologie
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(Deuze, 2004). Voorheen hadden journalisten de functie van gatekeeper; zij bepaalden wat
wel en geen nieuws was (Pleijter, 2011). Nu kan nieuws bijvoorbeeld ontstaan door een
tweet van iemand die nooit journalist is geweest. Journalisten hebben niet meer altijd zelf in
de hand wat wel en geen nieuws is. De verdwijnende gatekeeperfunctie van journalisten
suggereert ook een samenhang met de nieuwe zorgen over nieuws dat verzonnen of onjuist
is: nepnieuws (NOS, 2016¹). Deze angsten rond de verspreiding van nepnieuws zijn ook te
linken aan de veranderingen in de journalistiek op nieuwe media. Facebook brengt in
december 2016 zelfs naar buiten dat het bedrijf het probleem van nepnieuws erkent en wil
aanpakken (NOS, 2016²). Een teken dat er sprake is van veel veranderingen.
Het publiceren van online nieuws via nieuwe media zorgt voor veranderingen. Online
nieuws publiceren vraagt ook andere vaardigheden van de journalisten. Nieuws moet sneller
online verschijnen en bronnencontrole moet daarmee ook sneller gebeuren. Ziet het online
nieuwsbericht er daardoor anders uit dan het offline nieuwsbericht? En hoe zit het eigenlijk
met de media die nooit offline nieuwsberichten hebben gepubliceerd? Maken zij op andere
manier gebruik van de online media? Wordt ook binnen de krantenjournalistiek
gebruikgemaakt van de mogelijkheden die online media bieden? En doen kranten (offline
ontstaan) dat anders dan media die online zijn begonnen met nieuws publiceren (zoals NU.nl
en PowNews)? Dit is een greep uit de vragen die worden opgeroepen door de veranderende
journalistiek. In dit onderzoek wordt getracht te ontdekken wat de verschillen zijn tussen
nieuwsberichten van (digitale) kranten die zowel online als offline verschijnen,
nieuwsberichten van kranten online (online krantenmedia) en nieuwsberichten van media
die voor de komst van het internet nog geen geschreven nieuws publiceerden
(oorspronkelijk online media). Daarvoor is een verzameling nieuwsberichten (corpus)
geanalyseerd.
In het huidige, crossmediale, tijdperk is veel sprake van multimedialiteit (Bardoel en
Deuze, 2001). Multimedialiteit houdt in dat naast een traditioneel medium (krant, radio,
televisie en tijdschrift) waarbij het productieproces gericht is op eindproducten (Pleijter,
2011), nu bijna alle nieuwsorganisaties gebruikmaken van een website (Tameling &
Broersma, 2012). Daarbij kan pas van crossmediaal werken gesproken worden als
verschillende platforms samenwerken of als bijvoorbeeld offline content wordt
geproduceerd met de bedoeling de online nieuwsverhalen aan te vullen of te versterken
(Erdal, 2011). Op die manier ontstaat variatie in de online en offline content. Daarbij treedt
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convergentie op, waarbij voorheen organisatorisch gescheiden reactiewerkzaamheden on
invloed van nieuwe informatietechnologieën samengevoegd worden. Bij convergentie gaat
het om een samenspel van nieuwe en oude technologieën en media (Tameling & Broersma,
2013). Een convergente en crossmediale nieuwsorganisatie kan in theorie continu op
verschillende platforms een divers publiek bereiken met aanvullende en unieke informatie.
Op die manier kan betere journalistiek ontstaan en daarnaast een winstgevende organisatie
(Fioretti & Russ-Mohl, 2009; Lawson-Borders, 2006; Meier, 2007; Quinn, 2005; Singer, 2004).
Dit kan er ook aan bijdragen dat nieuwsberichten op elk medium andere eigenschappen en
kenmerken hebben.
De Volkskrant koos een eigen koers in dit veld van convergentie optrad en besloot
juist een scheiding te maken tussen de offline redactie en online redactie hiervoor, omdat
men vanuit de statuten van de krant van oordeel was dat de papieren krant als belangrijkste
doel van de onderneming de meeste tijd en aandacht moest krijgen; de tijd en aandacht die
het online medium moest krijgen, werd niet beschreven, maar wilde men wel creëren. Om
die online aandacht te garanderen vond een scheiding plaats van online en offline redactie:
zogenoemde de-convergentie (Tameling & Broersma, 2013). Concreet hield dit in dat de
offline journalist niet langer opdrachten voor het online medium kreeg en vice versa.
Tameling en Broersma (2013) deden een etnografisch onderzoek binnen de redactie van de
Volkskrant om te onderzoeken hoe die scheiding invloed had op de journalistieke kwaliteit
van de publicaties van de Volkskrant.
Tameling en Broersma (2013) concluderen dat de de-convergentie zorgt voor een
verschil in offline en online journalistiek binnen de Volkskrant. De papieren krant behoudt de
traditionele journalistieke normen en waarden die bepalen wat belangrijk nieuws is voor
burgers. Tegelijkertijd publiceert de website zoveel mogelijk nieuwsberichten voor lezers die
zoeken naar de belangrijkste headlines (Tameling & Broersma, 2013). Het online medium en
de papieren krant worden dus op een andere manier ingezet door de Volkskrant na de deconvergentie. Door de verschillende journalistieke stijlen en mogelijkheden online en offline
kan een ander type nieuwsbericht ontstaan op de verschillende media.
Met de komst van het internet heeft de krant een minder prominente plek gekregen
in het brengen van baanbrekend nieuws. Nieuws wordt nu doorgaans al via Twitter en/of
online nieuwsmedia gedeeld met het publiek. Het is belangrijk welk nieuws waar en op
welke manier getoond wordt om nieuws zo goed en snel mogelijk over te brengen op de
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lezer. Daarnaast dient elk medium van alle mogelijkheden die het bezit gebruik te maken
(Tameling & Broersma, 2012). Online kan baanbrekend nieuws snel gedeeld worden. Offline
kan de tijd worden genomen voor het schrijven van een achtergrondartikel. Wachten met
het brengen van het grote nieuws tot een dag later de krant op de mat valt, is daarmee niet
meer verstandig. De kans dat het voor die tijd uitlekt en daarmee in de ochtend geen nieuws
meer is, is groot. Om die reden doen media er verstandig aan goed te overwegen wat ze
waar en op welke manier publiceren.
Die overweging moet ook gemaakt worden wanneer het aankomt op de
publicatieverhouding tussen fast news en slow news (Broersma, 2009). Fast news is nieuws
dat vanzelf komt. Een natuurramp en een aanslag zijn voorbeelden van fast news. Een
journalist hoeft in eerste instantie slechts te registreren wat plaatsvindt. Dergelijk nieuws
verschijnt snel op internet, bijvoorbeeld op Twitter of een nieuwswebsite (Broersma, 2009).
Dit nieuws komt regelmatig via persbureaus (Davies, 2008). Slow news is nieuws waar de
journalist zelf naar op zoek gaat. Met behulp van een gerichte vraag haalt de journalist
nieuws boven water. De journalist neemt daardoor tijd om alles uitvoerig en zeer
nauwkeurig te onderzoeken. Slow news biedt de lezer opinievorming, duiding en
achtergrond (Broersma, 2009). Achtergrondartikelen zijn voorbeelden van slow news.
In eerste instantie verschijnt online voornamelijk fast news. Nieuwswebsites van
kranten brengen daarmee regelmatig nieuws dat ook op andere websites te vinden is,
omdat het vaak via persbureaus binnenkomt (Davies, 2008). Journalisten zien om die reden
online publiceren vaak nog als minder waardevol werk (Tameling & Broersma, 2013).
Sommige journalisten zien niet in waarom zij hun kostbare tijd zouden investeren in een
medium dat weinig oog heeft voor hun expertise en vaardigheden en dat daarnaast weinig
winst oplevert, omdat nieuwsdiensten op internet vaak gratis worden aangeboden.
(Tameling & Broersma, 2013). Mogelijk ontstaan daardoor verschillen tussen het genre van
het online en offline nieuwsbericht, bijvoorbeeld doordat online vaker een persbureau als
bron wordt gebruikt. Een andere mogelijkheid is dat journalisten op een andere manier,
bijvoorbeeld veel sneller, online nieuwsberichten publiceren, omdat zij dus vinden dat er
online minder aandacht is voor hun expertise (Tameling & Broersma, 2013). Dit kan leiden
tot het niet navolgen van traditionele journalistieke afspraken.
De vraag of aan fast news wel genoeg aandacht wordt besteed voor publicatie past in
een grotere discussie rondom de objectiviteit van nieuws. Joris Luyendijk betoogt in zijn
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boek Het zijn net mensen (2006) dat nieuws altijd vertekend is en een filter of kleuring van
de journalist heeft. Op zijn boek kwam veel commentaar vanuit de journalistiek. Journalisten
vonden dat hij te weinig vertrouwen had in de werkwijze die journalisten hanteren
(Broersma, 2009). Het televisieprogramma Rambam twijfelde ook aan de werkwijze van
journalisten en dan met name aan of bronnen wel genoeg gecontroleerd werden. Om te
testen of journalisten hun bronnen checken, stuurde het VARA-programma Rambam begin
2012 valse persberichten de wereld in. Shownieuws, Radio Veronica, PowNews en Man Bijt
Hond maakten een item met een vals persbericht als bron en De Volkskrant, AD, Elsevier,
Het Parool en Spits en De Pers brachten nieuws dat ze uit de valse persberichten hadden. De
journalisten hadden de bronnen niet gecontroleerd, maar het nieuws direct voor waar
aangenomen en klakkeloos overgenomen op de website (Kraak, 2012).
Maar hoe komt het dat journalisten de informatie van Rambam zomaar overnamen?
Een mogelijk antwoord kan gevonden worden in de interviews en enquêtes met 239
journalisten in een onderzoek van O’ Sullivan en Heinonen (2008). Zij hebben 239
journalisten gevraagd iets te vertellen over de moeilijkheden die ze tegenkwamen bij de
introductie van het internet in hun vakgebied. Journalisten benoemen daarin onder andere
de snelheid van het internet. Zij gaven aan dat het moeilijk is dat er nu minder tijd is voor
bronnenonderzoek en achtergrondonderzoek (O’Sullivan & Heinonen, 2008). Dat zou
kunnen verklaren waarom de journalisten de informatie van Rambam voor waar aannamen:
de tijd om het goed te controleren was er misschien niet. Daarnaast verklaren de resultaten
van O’Sullivan en Heinonen (2008) mogelijk ook het voornamelijke fast news dat online
verschijnt. Journalisten geven aan moeite te hebben met de snelheid van het internet en
daarmee is fast news publiceren voor de hand liggender dan het publiceren van slow news
op nieuwe, online media. Zeker als dat fast news binnenkomt via persbureaus, omdat de
journalist dan zelf relatief snel klaar is met het schrijven van een nieuwsbericht. De nieuwe
media vragen een snellere manier van werken van journalisten. Journalisten willen de scoop
niet missen, maar dat geeft minder tijd om uitgebreid onderzoek te doen naar een
onderwerp voor publicatie. Door actief gebruik te maken van crossmedialiteit kan een
medium besluiten de achtergrond van het onderwerp de volgende dag in de krant te
publiceren, maar om dat online niet te doen, omdat daar al weer nieuwe
nieuwsonderwerpen om de aandacht vragen
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De ontwikkeling dat online en offline soms over andere onderwerpen, of over
dezelfde onderwerpen op een andere manier te publiceren kan invloed hebben op genres
binnen de journalistiek. Genres kunnen omschreven worden als typische, communicatieve
acties die gekenmerkt worden door gelijke onderdelen en een gelijke vorm. Daarnaast is een
genre gelijk in vergelijkbare situaties (Yates & Orlikowski, 1992, p. 299). Een voorbeeld is dat
een uitnodiging voor een kinderfeest in Nederland op een woensdagmiddag lijkt op andere
uitnodigingen van kinderfeestjes op woensdagmiddagen in Nederland. Genres zijn ook
zinvol, want ze maken communicatie gemakkelijker te herkennen en begrijpelijker voor
ontvangers (Crowston & Williams, 2000). Een genre is een combinatie van vorm en context.
Wie schrijft of leest heeft bewust of onbewust te maken met genres. Een genre is
volgens Van der Hoeven & Evers-Vermeul ‘een verzameling teksten van eenzelfde soort en
met hetzelfde doel die zich kenmerkt door een overeenkomstige structuur, stijl en (soms)
grafische vormgeving’ (2015, p. 23). Zij vullen dit aan met een omschrijving van Lee (2001):
‘een genre is een verzameling conventioneel en cultureel herkenbare en vergelijkbare
teksten’ (Van der Hoeven & Evers-Vermeul, 2015, p. 23). Dit wil zeggen dat binnen een genre
teksten bestaan die voor een bepaalde cultuur herkenbaar zijn als teksten van dat genre.
Door de herkenbaarheid van het genre kunnen deze teksten ook met elkaar vergeleken
worden. Genres zorgen ervoor dat communicatie en media goed geordend worden (Steen,
2011).
Die verschillende genres kunnen geanalyseerd worden. Steen (2011) heeft een
cognitief-psychologisch model ontwikkeld om genreanalyses mee uit te voeren. Steen (2011)
ziet genres als schematische kennis en kennis met een prototypestructuur. Met de
schematische kennis bedoelt hij kennis die opgeslagen wordt in het langetermijngeheugen
(Spooren, 2013). Prototypestructuur houdt in dat er geen duidelijke afbakening is van
genres, maar dat er variatie mogelijk is. Een duif en een struisvogel zijn allebei vogels, maar
een duif is een beter prototype van een vogel, omdat een struisvogel niet kan vliegen.
Kenmerken van genres kunnen worden samengevoegd. Zo voldoet het genre sollicitatiebrief
aan andere voorwaarden dan het genre verjaardagskaart. In het eerste geval wordt
bijvoorbeeld gebruikgemaakt van formeel taalgebruik, terwijl een verjaardagskaart erg
informeel is. Een verjaardagskaart begint meestal niet met ‘Geachte heer, mevrouw,’, maar
met een hartelijkere begroeting die daarnaast een felicitatie bevat.
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Dergelijke regels zijn conventies waaraan een genre voldoet: genreconventies. Als
een tekst niet aan die genreconventies voldoet, dan is het voor lezers niet herkenbaar als
onderdeel van het genre. Kleine aanpassingen aan de conventies zijn niet erg, zoals een grap
in een sollicitatiebrief (die normaal in een verjaardagskaart kan staan), maar de verschillen
mogen niet dusdanig zijn dat het doel van het genre veranderd wordt. Een verandering van
genreceonventies kan bijvoorbeeld wel als daarmee de originaliteit van de schrijver
benadrukt wordt (Karreman & Van Enschot, 2013). Dit zorgt ervoor dat er voorbeelden van
een genre zijn die het genre beter vertegenwoordigen dan sommige andere voorbeelden
(Steen, 2011).
Als een conventie steeds vaker terugkomt in een bepaald genre, dan kunnen de
conventies van een genre veranderen (Steen, 2011). Zo kan een uitnodiging voor een feest
nu verstuurd worden via Facebook. Daar kunnen gasten vervolgens aangeven of zij wel of
niet aanwezig zijn of nog twijfelen over hun aanwezigheid. De uitnodiging werd voor het
crossmediale tijdperk op papier of via de telefoon verzonden. Vervolgens diende de gast via
een persoonlijk bericht of telefoontje te laten weten of hij aanwezig was tijdens de
festiviteiten. Dat was onderdeel van het genre ‘reactie op een uitnodiging’. Nu kan die
reactie bestaan uit een druk op de knop en hoort het op die manier beantwoorden van een
uitnodiging ook bij de nieuwe regels. De genreconventies zijn dan veranderd. Die
genreconventies zijn in het crossmediale tijdperk mogelijk ook veranderd voor het
nieuwsbericht door bijvoorbeeld de komst van nieuwe media en internet.
Steen (2011) verdeelt de genreconventies in drie onderdelen: code, tekst en context.
Bij de code gaat het om semiotische middelen die gebruikt worden in communicatie. Dat kan
gaan om talige zaken, maar ook om gebaren. Ten tweede gaat het over de tekst. Daarbij gaat
het bijvoorbeeld om wat voor inhoud wordt overgebracht en of dat de inhoud verhalend is
of juist beschrijvend. Het derde onderdeel (context) omvat de deelnemers aan de interactie
en de plek van de interactie (Steen, 2011). Bij een online medium kan bijvoorbeeld sprake
zijn van de mogelijkheid tot direct reageren op een nieuwsbericht, terwijl dat bij een offline
krant niet het geval is. Het artikel van Steen (2011) vormt de basis van de genreanalyse in dit
onderzoek. Het aangepaste model (Afbeelding 1, pagina 17) en het artikel van Steen (2011)
worden verder behandeld in de methodensectie.
Journalistieke genres zijn een categorie van de genres. Journalistieke genres
hebben elk hun eigen regels. Asbreuk en De Moor (2007, p.36) definiëren het journalistieke
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genre als ‘een vorm waarin een bepaald soort informatie, met een bepaald doel geschreven,
het beste past’. Kwaliteitsjournalistiek voldoet aan bepaalde genreconventies. Zo wordt alles
dubbel gecontroleerd en vindt hoor en wederhoor plaats. Daarnaast bepaalt de
beroepsgroep wat wel en geen nieuws is. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat
nieuwsberichten de juiste informatie bevatten (Blanken, 2009). Maar wat is nieuws dan
eigenlijk? Een veelgebruikte definitie van nieuws wordt gegeven door Kennedy en Moen
(2007). Bij nieuws gaat het om recente gebeurtenissen die waarschijnlijk het leven van het
publiek beïnvloeden of om gebeurtenissen die de interesse van het publiek wekken, doordat
het publiek al andere informatie rondom de kwestie bezit. De oorzaken die bepalen of iets
nieuws wordt, heten nieuwswaarden (Kussendrager & Van der Lugt, 2002). Wat
nieuwswaarden precies zijn, kan geïllustreerd worden met voorbeelden. Belangrijke
nieuwswaarden zijn bijvoorbeeld hoe actueel iets is, hoe dichtbij, of er sprake is van een
conflict, de omvang van de situatie, of er bekenden bij betrokken zijn en de impact die het
heeft (Kussendrager & Van der Lugt, 2002). Dat Piet de Visser uit de Dorpstraat een baby
heeft gekregen, wordt waarschijnlijk niet door kranten als nieuws beschouwd. Als Marc
Rutte een baby krijgt, dan kan dat wel nieuwswaardig zijn. Het nieuws van Piet is wel
actueel, maar er is geen grote groep mensen die hem kent. Marc Rutte is een bekend
persoon en dat geeft het nieuws extra nieuwswaarde waardoor het wél in de krant kan
komen. Een combinatie van nieuwswaarden is doorgaans dan ook bepalend voor de
beslissing of iets als nieuws wordt beschouwd (Kussendrager & Van der Lugt, 2002).
Wat nieuws is en wat nieuwswaarden zijn, lijkt hetzelfde gebleven de afgelopen
decennia. Toch zijn er ook dingen veranderd in de journalistiek. De veranderingen die nu
plaatsvinden in de journalistiek en in de techniek zorgen voor andere wensen vanuit het
publiek. Zo speelt in de online media de nieuwswaarde actualiteit hoogstwaarschijnlijk een
grotere rol dan in de offline krant. Het publiek kan online al sneller nieuws verkrijgen door
online nieuwsberichten, terwijl offline meer ruimte is voor achtergrondverhalen (Broersma,
2009). Mogelijk hebben die veranderde mogelijkheden ook invloed op het genre het
nieuwsbericht.
Het nieuwsbericht is één van de genres binnen de journalistieke genres (Karreman &
Van Enschot, 2013). Een nieuwsbericht verscheen vroeger in de krant en op dit moment
doorgaans in een krant of op een website (context). Het nieuwsbericht bevat nieuws in een
geringe woordenhoeveelheid (vorm). Een genre kan in vorm of context veranderen, zo ook
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het nieuwsbericht. In 1480 verschenen nieuwsberichten ineens op papier (Kool et al., 2008)
en met de komst van het internet ontstond de mogelijkheid om online nieuws te publiceren
(contextverandering).
Het traditionele nieuwsbericht kan nieuwe genreconventies krijgen door onder elk
nieuwsbericht hyperlinks te plaatsen die doorverwijzen naar interne websites (andere
nieuwsberichten met bijvoorbeeld een soortgelijk onderwerp) of externe websites (zoals
bijvoorbeeld een Facebookpagina. Dat format kan de nieuwe standaard worden. Het
wereldwijde web is een setting waarin nieuwe mogelijkheden ontstaan voor de bestaande
journalistieke genres. Online media ontwikkelen zich razendsnel en bieden veel
mogelijkheden tot experimenteren (Crowston & Williams, 2000). In een onderzoek naar
duizend random websites kwamen Crowston en Williams (2000) genres tegen die veel
overeenkomsten vertoonden met traditionele genres. Tegelijkertijd ontdekten zij ook genres
die lijken op de traditionele genres, maar die gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden
die nieuwe media creëerden, zoals hyperlinks (hierna: links) en interactiviteit. Crowston en
Williams (2000) suggereren dan ook dat websitemakers nadenken over nieuwe genres die
passen binnen de nieuwe mogelijkheden en dat websitemakers daarnaast nadenken over
het veranderen van traditionele genres, zodat deze beter aansluiten op de mogelijkheden
van de nieuwe media.
Die mogelijkheden van nieuwe media bestaan ook op nieuwswebsites.
Nieuwswebsites hebben mogelijkheden die kranten, radio en televisie niet hebben
(Kammer, 2013). Nieuwe technologieën bieden affordances: toepassingen die mogelijk
worden gemaakt door de nieuwe media, zoals interactiviteit (reageren, liken, doorsturen)
gebruiken. Een hyperlink is een voorbeeld van een technologische optie die lezers toestaat
in één klik bij de achtergronden van nieuws te komen. Als je een blauw woord ziet dat
onderstreept is, weet de lezer als vanzelf dat je daarop kunt klikken en naar een andere
pagina wordt gebracht. De term affordances wijst ook op de zin en onzin van die
toepassingen (Gibson, 1979). In theorie zou bijvoorbeeld elk woord van een nieuwsbericht
een hyperlink kunnen zijn, maar dat voegt niets toe. Daarin dienen dus weloverwegen
keuzes gemaakt te worden.
Affordances kunnen ervoor zorgen dat de lezer interactiever betrokken raakt bij een
nieuwsbericht door bijvoorbeeld op een link te klikken. Tegenwoordig wordt daarom soms
zelfs gesproken van gebruikers in plaats van over publiek (Sundar & Limperos, 2013). Sundar
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en Limperos (2013) beschrijven in hun artikel ook het vervolg op de Users & Gratifications
theory. Daarbij gaat het om de gratificatie die lezers verwachten te krijgen door een
medium, maar ook om de werkelijke gratificatie daarin. Door de nieuwe toepassingen zijn
die gratificaties van de lezers ook gewijzigd (Sundar & Limperos, 2013). Een lezer verwacht
nu bij een online nieuwsbericht bijvoorbeeld misschien wel een interactieve grafiek of een
filmpje. Dit biedt context bij (online) nieuwsberichten.
Het genre nieuwsbericht heeft met de komst van het internet dus een nieuwe
contextmogelijkheid gekregen, omdat nieuwsberichten nu ook online verschijnen. Daarnaast
kan online gebruikgemaakt worden van de hyperlinks. Dit kan zorgen voor verschillen in de
genreconventies tussen nieuwsberichten die online en offline verschijnen. In een papieren
krant kan ook een link van een website geplaatst worden, maar de lezer heeft dan niet de
mogelijkheid te klikken. Online bestaat die mogelijkheid wel. Het online nieuwsbericht is ook
naast het offline nieuwsbericht ontstaan, omdat de kranten bijvoorbeeld nog niet helemaal
verdwenen zijn.
De dalende oplagecijfers van kranten suggereren wel nieuwe wensen en voorkeuren
van het journalistieke publiek (ANP, 2015). Nieuws wordt in toenemende mate online
geconsumeerd en zoals eerder besproken gaat het vaak om fast news. Fast news dat
gepubliceerd wordt door media komt regelmatig bij persbureaus vandaan en deze berichten
worden ook weleens letterlijk overgenomen door media (Davies, 2008). Davies (2008)
suggereert dat dit onbetrouwbaar nieuws is, omdat de journalisten er zelf geen onderzoek
naar doen, maar het klakkeloos overnemen. Daar brengt Broersma (2009) wat tegenin. Zo
betalen dagbladen erg veel geld voor de diensten die persbureaus bieden. Daarnaast streven
persbureaus en journalisten ernaar om nieuws zo objectief mogelijk te houden. Zo
controleren kranten en persbureaus elke dag of de feiten en verhalen die zij aangedragen
krijgen wel betrouwbaar zijn en wel gepubliceerd kunnen worden. Bij twijfel wordt een
verhaal niet gepubliceerd (Broersma, 2009). De vraag blijft daarbij wel in hoeverre die
controle bij alle verhalen plaatsvindt (Broersma, 2009). Meningen over het gebruik van
bronnen en de controle erop zijn dus verschillend, maar wat wel gesteld kan worden is dat
de tijd die journalisten besparen door deze nieuwsberichten niet te herformuleren zij meer
tijd kunnen investeren in slow news (Broersma, 2009). Media met een online en offline
medium zouden er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om online voornamelijk fast news te
publiceren en offline juist slow news.
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Online publiceren biedt journalisten andere mogelijkheden dan offline publiceren.
Het etnografisch onderzoek van Tameling en Broersma (2013) op de redactie van de
Volkskrant laat zien dat media bezig zijn met het ontdekken van de mogelijkheden die het
internet biedt. Dat onderzoek richtte zich vooral op hoe het merk de Volkskrant werd
beïnvloed door de scheiding van de online en offline redactie. Naar het genre
nieuwsberichten werd door Tameling en Broersma (2013) niet gekeken. In dit onderzoek
staan juist de genreconventies van het online en offline nieuwsbericht centraal.
Het traditionele nieuwsbericht als genre is al vaker beschreven, waaronder door
Asbreuk en De Moor (2007). Zij omschrijven het nieuwsbericht als het kortste, journalistieke
genre. In een beperkte hoeveelheid regels is het de bedoeling dat de lezer zo objectief,
duidelijk en nauwkeurig mogelijk te informeren. Een nieuwsbericht behandelt ook maar één
onderwerp (Asbreuk & De Moor, 2007). Karreman en Van Enschot (2013) beschrijven de
inhoud en structuur van het traditionele nieuwsbericht in hun handboek. Zij beschrijven dat
journalisten zich veelal aan dezelfde voorschriften houden. Zo wordt doorgaans antwoord
gegeven op de WH-vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe) en voor het verhogen
van de leesbaarheid start een nieuwsbericht doorgaans met een tijds- of plaatsbepaling
(Karreman & Van Enschot, 2013). Daarnaast wordt veel gebruikgemaakt van de voltooid en
onvoltooid tegenwoordige tijd (Onrust, Verhagen & Doeve, 2006). De vraag is of deze
traditionele genrekenmerken van het nieuwsbericht ook aanwezig zijn in het nieuwsbericht
dat online verschijnt of dat het online nieuwsbericht heel andere kenmerken heeft en
daarmee mogelijk een compleet nieuw genre vormt. Het is dus tijd te onderzoeken of het
genre nieuwsbericht online aan andere genreconventies voldoet dan offline.
Het lijkt logisch dat kranten online nog steeds van traditionele genrekenmerken
gebruikmaken om nieuws te publiceren, maar gebeurt dat ook in de praktijk? Het internet
heeft nieuwe publicatiemogelijkheden gebracht. In nieuwsberichten hoeft niet meer alles
uitgelegd te worden, maar kan een hyperlink geplaatst worden naar relevante informatie.
Media die online zijn gestart met nieuws publiceren (zoals NU.nl) konden dit bij het
opstarten van hun medium direct doen. Kranten komen ergens anders vandaan en moesten
wellicht wennen aan de nieuwe mogelijkheden. Krantenredacties kozen niet voor een online
medium, maar moesten wel mee met de nieuwe mogelijkheden om hun bestaansrecht te
behouden. Dit roept vragen op over het verschil in de berichten op verschillende media. In
het nieuwe tijdperk kwamen alle nieuwe media voor een nieuwe uitdaging te staan. Elke
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redactie heeft manieren bedacht om de nieuwe mogelijkheden te gebruiken. Dit kan
uiteenlopen, omdat ze dit tegelijk hebben moeten ontwikkelen. Mogelijk hebben ze daarin
bewust of onbewust andere keuzes gemaakt. Als dat inzichtelijk wordt gemaakt, kunnen de
verschillende media daarin wellicht nog van elkaar leren. Of is het online nieuws inmiddels al
zo ontwikkeld in 2016 dat die verschillen er niet meer zijn?
Dit kan onderzocht worden met een onderzoek naar het genre van het online en
offline nieuwsbericht. Het internet is een nieuwe setting waar nieuwe genres ontstaan.
Doordat een groot deel van de websites vrij toegankelijk is, maakt dit het internet ook heel
toegankelijk en interessant voor onderzoek (Crowston & Williams, 2000). Voor dit onderzoek
is daarbij gebruikgemaakt van nieuwsberichten uit drie groepen. Deuze (2003) beschreef al
het verschil tussen online media die meer lijken op het originele type krant en online media
die iets heel anders doen dan offline media. Het betreft in dit onderzoek offline berichten
van oorspronkelijk offline media die ook online zijn verschenen ((digitale) kranten), online
berichten van oorspronkelijk offline media (online krantenmedia) en online berichten van
oorspronkelijk online media (oorspronkelijk online media), zoals NU.nl. Dit leidt tot de
onderzoeksvraag en deelvragen:

Onderzoeksvraag 1:
Wat zijn de genreverschillen tussen de nieuwsberichten uit (digitale) kranten,
nieuwsberichten van online krantenmedia en nieuwsberichten van oorspronkelijk online
media?
Deelvragen:
1.1 Welke kenmerken horen bij het genre van het nieuwsbericht uit (digitale) kranten?
1.2 Welke kenmerken horen bij het genre van het nieuwsbericht van online krantenmedia?
1.3 Welke kenmerken horen bij het genre van het nieuwsbericht van oorspronkelijk online
media?

2. METHODE: GENREANALYSE
2.1 MATERIAAL

Voor dit onderzoek werden 75 nieuwsberichten geanalyseerd uit verschillende kranten en
online media. De 75 nieuwsberichten verschenen op 10, 11 en 12 april van het jaar 2016 en
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allemaal binnen 5 thema’s (Politiek, Sport, Binnenland, Buitenland en Economie) met 5
dezelfde onderwerpen. De 5 thema’s zijn gekozen, omdat deze thema’s bij de verschillende
media allemaal aanwezig waren. Voor dezelfde onderwerpen is gekozen, om een zo
gelijkwaardig mogelijk corpus te kunnen samenstellen voor de 3 verschillende groepen
((digitale) kranten, oorspronkelijk online media, online krantenmedia). Van elk medium is
per thema 1 nieuwsbericht geselecteerd. Van de kranten werden in totaal 50
nieuwsberichten gebruikt. Per krant zijn 5 berichten gebruikt die slechts online verschenen
zijn en 5 berichten die zowel online als offline verschenen zijn. De nieuwsberichten van de
online media zijn er 5 per medium, daar de online media geen offline platform hebben.
Per thema is een onderwerp van een bericht gekozen en binnen elk medium is naar 5
berichten met deze 5 thema’s gezocht. Deze berichten zijn op 11 april gevonden, maar niet
op elk medium wordt alles op dezelfde dag besproken, vandaar de aanwezige 3
publicatiedata. De onderwerpen waren:
•

PvdA’ers Samsom en Spekman niet vervolgd om Marokkanenuitspraken (Politiek)

•

Sparta kampioen eerste divisie/Sparta terug in eredivisie (Sport)

•

Plasterk opgeroepen in zaak Van Rey wegens tweet (Binnenland)

•

Erdogan klaagt Duitse komiek aan/wil Duitse komiek vervolgd zien (Buitenland)

•

ABN Amro helpt mee aan belastingontduiking/ABN Amro in Panama papers
(Economie)

Niet van elk artikel was een versie op elk medium te vinden. Hierdoor komt het totaal van
het aantal gebruikte artikelen op 71.

Kranten
Wat betreft kranten is gekozen voor de 5 grootste, betaalde kranten van Nederland (RTL
Z/ANP, 2014, 7 januari). Deze 5 kranten publiceren zowel nieuwsberichten on- als offline.
Hieronder staat beschreven hoe de kranten zichzelf zien en wat de doelen zijn van de
verschillende kranten.

De Telegraaf
Bij zijn aanstelling als hoofdredacteur van De Telegraaf vertelde Paul Jansen op www.nrc.nl
(Benjamin & Takken, 2015) dat De Telegraaf meer ruimte wilde geven aan deelredacties om
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zo zichzelf als zelfstandig merk te promoten. De deelredacties zouden kunnen gaan
publiceren op internet of televisie bijvoorbeeld. Hij wilde ook dat De Telegraaf zich meer zou
richten op het internet. De Telegraaf heeft een oplage van 455.727 (ANP, 2015).
Algemeen Dagblad
Op de website van De Persgroep Nederland (Verhoeven, z.j.) wordt AD door hoofdredacteur
Christiaan Ruesink omschreven als de nieuwsbron voor het hele gezin. Met de krant wil de
hoofdredacteur de lezer prikkelen en de hoofdredacteur wil dat AD een optimistische en
levenslustige krant is met een balans tussen nieuws dat zwaar is en nieuws dat licht is. De
belangrijkste pijlers voor de krant zijn nieuws, regio, sport en entertainment. AD probeert
open en zonder oordeel naar de wereld te kijken. AD heeft op papier heeft een oplage van
369.447 (ANP, 2015) en online 2,6 miljoen unieke bezoekers per maand.
De Volkskrant
Hoofdredacteur Philippe Remarque (Remarque & Bolkestein, 2012) schreef in een brief op
de opiniepagina van de Volkskrant dat op de redactie niemand werkt die het kapitalisme
verwerpt. Daarmee wilde hij laten zien dat de krant niet zo links is als wellicht gedacht
wordt. Hij vertelt in dit artikel dat de Volkskrant probeert voorbij te gaan aan links en rechts,
maar juist de nuchtere nuance zoekt. Daarnaast vertelt Remarque (Verhoeven, z.j.) dat de
Volkskrant kwaliteit wil brengen op een manier die toegankelijk is. De krant probeert hard
nieuws te brengen op een heldere manier met oog voor de menselijke kant. Het doel is om
goede analyses te brengen, maar mensen ook te raken. De nieuwskrant bevat veel politiek,
binnen- en buitenlandnieuws. Daarnaast is er een katern met kunst, media en leven, en op
zaterdag een magazine met columns en verhalen. De Volkskrant heeft een oplage van
220.091 (ANP, 2015) en online 1.4 miljoen unieke bezoekers per maand (Verhoeven, z.j.).
NRC Handelsblad
Op de website van NRC Handelsblad is geen kopje te vinden met gedetailleerde informatie
over hoe de krant zichzelf omschrijft. Dit is echter wel terug te vinden op de pagina waar
mensen een abonnement af kunnen sluiten. Daar zijn de verschillende quotes te vinden die
allemaal iets zeggen over wat NRC Handelsblad als krant wil bieden (NRC, z.j.). NRC
Handelsblad claimt daarin een onafhankelijke, kwaliteitskrant te zijn met de meeste
diepgang. De krant heeft als missie om objectieve journalistiek uit te voeren en altijd te
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proberen de waarheid te achterhalen. Op die manier probeert de krant dagelijks nieuws,
cultuur en economie in beeld te brengen. De krant wordt ’s middags bezorgd. In 2013 was
de oplage van de krant 170.599 (RTL Z/ANP, 2014).
Trouw
Hoofdredacteur Cees van der Laan van Trouw vertelt in de krant zelf over zijn doelen met de
krant (Van Teeffelen & Havermans, 2013). Hij vertelt dat de krant een christelijke traditie
heeft, maar dat de levensbeschouwing wel in wat bredere zin wordt gezien. Het idee is om in
Trouw te schrijven over de participatiesamenleving. Dat is ontstaan vanuit de christelijke
grondslag, maar niet alleen christelijke lezers herkennen zich hierin. De krant heeft ook niet
als doel om de christelijke grondslag te verspreiden. De krant vindt het belangrijk om alle
groepen in de samenleving te betrekken bij de krant. Trouw heeft in 2013 een oplage van
90.338 (RTL Z/ANP, 2014).

Oorspronkelijk online media
Naast de kranten is gebruikgemaakt van artikelen van media die geen krant zijn. Er is
gekozen voor 5 Nederlandse media die alleen online geschreven nieuwsberichten
publiceren. De voorwaarde om de onderstaande vijf mee te nemen in het onderzoek is dat
deze media zichzelf omschrijven als nieuwssite.
NOS
De NOS omschrijft wat de NOS te bieden heeft op de website. Het medium zegt de grootste
nieuwsorganisatie te zijn en te proberen om altijd en overal onafhankelijk, maar ook
betrouwbaar te verslaggeven. Het medium doet dit op het gebied van sport, evenementen
en nieuws (NOS, 2015). Voor het bestaan van het internet publiceerde NOS geen
nieuwsberichten. NOS publiceerde al wel het journaal en korte mededelingen op teletekst.
NU.nl
Bij het ontstaan van de website NU.nl wil de website een Nederlandse online CNN opzetten
(NRC Handelsblad, 2014). In de Volkskrant (2014) vertelt nieuwe hoofdredacteur Gert-Jaap
Hoekman van nu.nl over zijn plannen. NU.nl wil meer lokaal en regionaalnieuws gaan
aanbieden. De website heeft op dat moment al verschillende regio’s voorzien van nieuws,
maar het plan is om dat in vijftien regio’s te gaan doen. De hoofdredacteur noemt NU.nl de
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nieuwshuiskamer van Nederland. De site heeft als doel om algemeen nieuws te combineren
met economie, sport, techniek, entertainment en regionaalnieuws. Het is een nieuwssite
met een breed aanbod (Poort, 2014).

RTL Nieuws
Bij het ontstaan van RTL Nieuws probeert het medium serieus nieuws af te wisselen met
luchtige elementen in een journaal als tegenhanger van het NOS-journaal (Kiekebosch &
Zeijl, 2013). Op dat moment schrijft het medium nog geen nieuwsberichten. Het nieuws
wordt alleen gepresenteerd in de journaals. Bij het opkomen van het internet krijgt het
medium ook een website en daarop verschijnen nieuwsberichten en filmpjes.
Fok.nl
Fok.nl is een nieuwsblog waarop redacteurs laagdrempelig nieuwsberichten kunnen
plaatsen. Op hun Facebookpagina (www.facebook.com/fok.nl/) omschrijft het blog zich als
volgt: ‘Nieuwsblog, gezelligheid, tikkie brutaal en tendentieus, maar altijd met een knipoog.’
Ze omschrijven zichzelf daar als brutaal en dagen de lezer uit om het blog te liken (als je
durft!). Tegelijkertijd wordt geschreven dat het blog voor ieder wat wils te bieden heeft.
POWNED
Op de homepagina (http://www.powned.tv/) staat dat POWNED bovenop het nieuws wil
zitten, maar ook hard, brutaal en kritisch met humor wil zijn. Het medium heeft een sterke
mening, maar geen binding met rechts of links. POWNED is niet bang voor macht en pakt de
macht aan als dat nodig is.
2.2 PROCEDURE

Er is een coding frame gemaakt (in Bijlage 1) aan de hand waarvan alle nieuwsberichten
afzonderlijk beoordeeld zijn. De beoordeling vond plaats met behulp van het genremodel
van Steen (2011). In afbeelding 1, 2 pagina’s verder, staat het model dat gebruikt is voor dit
onderzoek.
Steen (2011) onderscheidt drie categorieën (context, tekst en code) met twaalf
dimensies (participanten, doelen/functies, setting, domein, medium, inhoud, type, vorm,
structuur, modaliteit, taal, register, stijl en retoriek). Onder context verstaat Steen (2011)
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alle structuren en eenheden buiten de tekst. De dimensies die daarbij horen zijn:
participanten (betrokkenen bij de interactie), doelen/functies (informeren, overtuigen,
emotioneren etc.), setting (zijn de participanten in dezelfde ruimte?), domein (waar speelt
het zich af? Journalistiek domein, gezondheidsdomein etc.) en medium (van welk
communicatiemiddel wordt gebruikgemaakt?). In dit onderzoek zijn participanten niet
geanalyseerd, omdat het gaat om één journalist die een tekst aanlevert en een onbekende
groep lezers. Het domein was voor alle nieuwsberichten hetzelfde (journalistiek domein,
berichten verzonden vanuit een instituut) en is daarom ook niet meegenomen. Daarentegen
is wel gekeken naar de bron (wel/geen persbureau). Dit is ingedeeld onder medium, omdat
het om een communicatiemiddel gaat waarvan gebruikgemaakt wordt door de media.
Met tekst bedoelt Steen (2011) de boodschap die wordt verzonden en ontvangen.
Daarbij horen de volgende dimensies: inhoud (welk thema heeft de tekst?), type (welk type
tekst is het?), vorm (welke vorm heeft de tekst? In dit onderzoek: heeft de tekst een
piramidale opbouw?), structuur (wat voor structuur heeft de tekst? Is er sprake van
coherentie? In dit geval: staan er hyperlinks onderaan de tekst?). Het type tekst is niet
geanalyseerd in dit onderzoek, omdat het allemaal nieuwsberichten zijn en het type
daardoor samenhangt met het doel van de nieuwsberichten.
Code omschrijft de semiotische aspecten van de tekst en omvat de volgende
dimensies: modaliteit: (beelden en geluiden die samenwerken met de structuur, functie en
het effect van de gebruikte linguïstische uitingen. In dit onderzoek: interne en externe links
in nieuwsberichten), taal (Nederlands, Engels etc.), register (wat voor soort taal?
academisch, journalistiek etc,), stijl (op welke manier wordt iets uitgedrukt? Welke
taalgebruikstijl?), retorica (op welke manier wordt taal gebruikt? In dit onderzoek: zijn er
tropen en schema’s?). De taal is in dit onderzoek niet geanalyseerd, omdat alle
nieuwsberichten in het Nederlands zijn gepubliceerd. In nieuwsberichten staan vaak plaatsen tijdsaanduidingen en wordt veel gebruikgemaakt van de onvoltooid tegenwoordige tijd
en voltooid tegenwoordige tijd (Karreman & Van Enschot, 2013). Die horen daardoor als het
ware bij het journalistieke register. In dit onderzoek zijn de tijd- en plaatsaanduidingen en de
onvoltooid tegenwoordige tijd en voltooid tegenwoordige tijd daarom ook onder
register/stijl geplaatst. Die twee dimensies zijn in dit onderzoek samengevoegd, omdat de
taalgebruikstijl zowel met register als met stijl te maken heeft.
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Afbeelding 1: Genremodel (gebaseerd op Steen (2011, p. 31-35). Vakken met rode opvulling komen wel voor in Steen
(2011), maar zijn niet relevant voor dit onderzoek en komen dus in dit onderzoek niet terug.
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2.2.1 CONTEXT

In afbeelding 1 is zichtbaar dat de participanten en hun rollen, het doel en functie van de
discourse, situatie en setting, domein en het medium en type communicatiekanaal bij
context horen. Niet alle onderdelen van context uit het model van Steen (2011) waren
relevant voor dit onderzoek. Er was geen sprake van participanten, omdat het gaat om één
journalist die een stuk schrijft. Het domein is niet geanalyseerd, omdat alle nieuwsberichten
kwamen vanuit het journalistieke domein en werden verzonden vanuit een instituut
(krant/online medium).

Doel en functie

Nieuwsberichten hebben in principe een informerend doel en een informerende functie
(Karreman en van Enschot, 2013), maar doelen kunnen afwijken. De doelen zijn om die
reden wel gecodeerd. Bij het doel is beoordeeld welk hoofddoel een nieuwsbericht heeft.
Er kan sprake zijn van 5 verschillende doelen (Karreman en Van Enschot, 2013):
informeren, overtuigen, activeren, emotioneren en instrueren. Deze doelen bevatten
verschillende teksthandelingen. De betekenis van teksthandelingen staat in de
taalhandelingstheorie. Austin (1962) en Searle (1969) beschreven deze theorie die ervan uit
gaat dat in elke taaluiting ook een handeling zit. Door ‘sorry’ te zeggen verricht iemand de
taalhandeling verontschuldigen. Teksthandelingen beschrijven onderdelen in een tekst die
een illocutionaire strekking hebben en bijdragen aan een of meerdere communicatieve
doelen in een tekst. De illocutionaire strekking beschrijft wat een schrijver doet met zijn
teksthandeling (Karreman en Van Enschot, 2013). Als een nieuwsbericht aan geen van de
doelen voldeed, is het gecodeerd als een nieuwsbericht zonder doel. De vijf doelen zijn
beschreven in het Coding Frame in Bijlage 1.
Setting

Bij de 3 typen media is geanalyseerd of er een setting was met de mogelijkheid tot reageren.
Daarbij wordt bedoeld de mogelijkheid tot direct reageren onder het bericht. Op een bericht
in een krant kan gereageerd worden, maar dan bepaalt de redactie (gatekeeper) welk
bericht geplaatst wordt. In dit onderzoek betekent mogelijkheid tot reageren dus dat een

21

lezer direct onder het bericht een reactie kan plaatsen. De codes hiervan zijn opgenomen in
het Coding Frame in Bijlage 1.
Medium

De verschillende drie verschillende typen media ((digitale) kranten, oorspronkelijk online
media en online krantenmedia) zijn gebruikt bij de selectie van de verschillende
nieuwsberichten. In de resultaten is dit dan ook niet terug te vinden. Onder medium is ook
onderzocht of gebruikt is gemaakt van een persbureau als bron. Daarover hieronder meer.
Bron

Voor dit onderzoek is geanalyseerd of de bron wel of geen persbureau was. Als een
persbureau genoemd werd in de bron, dan is het nieuwsbericht gecodeerd als een
nieuwsbericht met persbureau als bron. De uitleg van de wijze van coderen staat beschreven
in het Coding frame in Bijlage 1.
2.2.2 TEKST

Tekst omvat de inhoud (thema), het type tekst, de vorm van de tekst en de structuur van de
tekst. Het type tekst is niet apart geanalyseerd in dit onderzoek, omdat het type samenhangt
met het doel van de nieuwsberichten. De doelen zijn, zoals hierboven beschreven, wel
gecodeerd.

Inhoud
Thema

Bij de inhoud van het nieuwsbericht was het onderwerp of het thema van de tekst leidend
(Steen, 2011). Thema’s bij nieuwsberichten kunnen erg uiteenlopend zijn. Op websites zijn
de artikelen verdeeld in verschillende categorieën en ook in kranten staan berichten met
hetzelfde onderwerp bij elkaar. Een bekend voorbeeld is het sportkatern. Tijdens het
selecteren van de nieuwsberichten is gebruikgemaakt van 5 verschillende thema’s: sport,
economie, binnenland, buitenland en politiek. Thema heeft dus een rol gespeeld bij het
selecteren van de artikelen, maar is niet terug te vinden in de resultaten, omdat de thema’s
voor elke groep gelijk zijn.
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Structuur

Soms bevatten nieuwsberichten hyperlinks (hierna: links) onderaan het nieuwsbericht. Deze
links kunnen verwijzen naar sociale media of naar interne of externe nieuwsberichten. Voor
de structuur is slechts geanalyseerd of op die plek links aanwezig zijn. De wijze van coderen
staat beschreven in het Coding Frame in Bijlage 1.
Vorm

De vorm die een nieuwsbericht standaard heeft, is een vorm met een piramidale opbouw.
Dat wil zeggen dat de belangrijkste informatie vooraan staat. De details van het nieuws en
verdere achtergrondinformatie staan pas verderop in het artikel (Karreman en Van Enschot,
2013). Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat mensen ook direct snappen wat er speelt als zij
slechts enkele regels van het artikel lezen. Een kenmerk van een standaard nieuwsbericht
met een piramidale opbouw is dat in de lead een antwoord staat op de WH-vragen (wie,
wat, waar, waarom, wanneer en hoe) (Donkers, Markhorst & Smits, 2010). Dat is die
belangrijke informatie die eerder al genoemd is. In het onderzoek is in elk bericht
geanalyseerd of in de eerste alinea een antwoord staat op al deze vragen. Als vijf of meer
vragen beantwoord werden in de eerste vier regels, is het gecodeerd als aanwezigheid van
een antwoord op de WH-vragen.

2.2.3 CODE

In het genremodel van Steen (2011) worden taal, modaliteit, register, retorica en stijl tot
code gerekend. Register en Stijl vallen in dit onderzoek samen. Modaliteit en retorica zijn
apart geanalyseerd in dit onderzoek. Alle gebruikte nieuwsberichten zijn geschreven in de
Nederlandse taal en om die reden is de taal niet geanalyseerd.
Modaliteit

Voor de modaliteit zijn links meegenomen in het onderzoek. Externe links (naar andere
websites) en interne links (nieuwsberichten op eigen website) zijn geanalyseerd. Per
nieuwsbericht zijn deze links (intern en extern) geteld.
Register/Stijl

De uitleg van de manier van coderen van register/stijl is beschreven in Bijlage 1.
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Taalgebruik/Stijl

Er bestaan 4 taalgebruikstijlen: de neutrale stijl, de elegante stijl, de grootse stijl en de
krachtige stijl (Renkema, 2012 en Karreman en Van Enschot, 2013). In dit onderzoek is per
zin geanalyseerd welke stijl de zin heeft.
Plaats- en tijdsaanduidingen

In nieuwsberichten zijn plaats- en tijdsaanduidingen belangrijk (Karreman en Van Enschot,
2013). De tijd- en plaatsaanduidingen zijn geteld per zin. Daarbij zijn de eerste 4 zinnen van
een artikel erg belangrijk (de lead), omdat nieuwsberichten vaak plaats- en
tijdsaanduidingen bevatten die juist aan het begin van een nieuwsbericht staan (Karreman
en Van Enschot, 2013).
Plaatsaanduidingen

Plaatsaanduidingen zeggen iets over de plek waar zaken zich afspelen. Dat kunnen dus
namen zijn van landen, provincies, steden en dorpen, maar ook woordgroepen als in de klas,
op school, in het gras of op het vliegveld.
Tijdsaanduidingen

Tijdsaanduidingen vertellen iets over het tijdstip waarop dingen zich gaan afspelen, afspelen
of hebben afgespeeld. Voorbeelden zijn woorden als gisteren, morgen, overmorgen, maar
ook data en tijden komen voor.
Onvoltooid tegenwoordige tijd

Daarnaast aanwezigheid van de onvoltooid tegenwoordige tijd geanalyseerd, omdat van
deze tijd regelmatig gebruikgemaakt wordt in nieuwsberichten (Karreman en Van Enschot,
2013).
Voltooid tegenwoordige tijd

De voltooid tegenwoordige tijd is ook geanalyseerd in dit onderzoek, omdat van deze tijd
regelmatig gebruikgemaakt wordt in nieuwsberichten (Karreman en Van Enschot, 2013).
Retorica

Nieuwsberichten bevatten ook retorica. Tropen en schema’s zijn aanwezig in
nieuwsberichten. Bij een troop is vaak sprake van een vergelijking. Een begrip (of woord)
wordt vergeleken met iets anders. Dit kan ook zo ver gaan dat het beeld dat oorspronkelijk
aanwezig was compleet vervangen wordt door een ander beeld’ (Quintilianus, vert. 2001).
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Bij een troop wordt taal niet-letterlijk gebruikt. Vaak krijgt het woord dat als vervanging
dient van het begrip dat wordt bedoeld een andere betekenis dan het oorspronkelijk had
(Karreman en Van Enschot, 2013). Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ironische uitdrukking.
Bij schema’s wordt ook gebruikgemaakt van afwijkende taal, maar afwijking bestaat
vaak niet in de betekenis, maar juist in de vorm. Zo kunnen woorden op een bijzondere
manier gerangschikt zijn of er is gebruikgemaakt van rijm. Bij een schema verandert de
betekenis niet, maar door de manier waarop het geschreven is, wordt de tekst indringender
(Quintilianus, vert. 2001).
Het verschil tussen tropen en schema’s is dat schema’s vooral de vorm of de stijl van
het geschrevene beïnvloeden, terwijl bij tropen de verwoording wordt aangepast, maar
tegelijkertijd ook de betekenis (Karreman en Van Enschot, 2013).
In dit onderzoek zijn tropen en schema’s apart geteld per zin. De tropen en schema’s
zijn los van elkaar geanalyseerd. De uitleg van coderen en van de verschillende tropen en
schema’s is te lezen in Bijlage 1.

2.4 PROCEDURE TIJDENS ANALYSEREN EN INTERBEOORDELAARSBETROUWBAARHEID.

Om de nieuwsberichten overzichtelijk te kunnen coderen is een Excelbestand gemaakt met 2
tabbladen. Op het eerste tabblad stonden de nieuwsberichten onder elkaar met daarachter
alle categorieën die gecodeerd zijn per nieuwsbericht (zoals bijvoorbeeld het thema) en op
het andere tabblad zijn per bericht alle losse zinnen onder elkaar gezet. Op dat tabblad zijn
alle categorieën gecodeerd die per zin geanalyseerd zijn (zoals bijvoorbeeld
plaatsaanduidingen). In Bijlage 2 staat een voorbeeldanalyse van een nieuwsbericht.
Na elke 5 zinnen kreeg de codeur 5 minuten pauze, zodat de aandacht niet verslapte.
Na elk bericht was dat nog eens een pauze van 10 minuten om op die manier fouten in het
coderen te voorkomen. Bij twijfel is geanalyseerd hoe het bij een gelijkwaardig geval in het
corpus gecodeerd is. Als daar geen duidelijkheid over was, is een aantekening gemaakt en
later de casus nog eens geanalyseerd met behulp van het Coding frame in Bijlage 1. Bij het
berekenen van Cohen’s kappa en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid gaf die lijst ook
direct inzicht in de verschillen.
Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te meten heeft een tweede codeur 8
nieuwsberichten geanalyseerd aan de hand van het Coding frame in Bijlage 1. Daarna is de
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Cohen’s kappa berekend per onderdeel en is geanalyseerd of de genreanalyse op een
betrouwbare manier kan worden uitgevoerd. Als κ < 0 is kappa slecht en is het coding frame
mogelijk geen goede onderzoeksmethode. Als κ tussen 0 en .20 is, dan is er sprake van een
geringe betrouwbaarheid. Bij een κ tussen .41 en .60 is de betrouwbaarheid redelijk en
vanaf κ = .60 tot .80 is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voldoende tot goed. Kappa’s
vanaf .70 worden als adequaat beschouwd en vanaf κ = .80 als goed. Een κ tussen .81 en 1 is
bijna perfect (Landis & Koch, 1977). De resultaten van de Cohen’s kappa staan in tabel 1 op
de volgende pagina. De variabelen die na de eerste ronde een te lage kappa hadden, zijn na
overleg tussen de codeurs nog eens geanalyseerd door beide codeurs. Dit heeft geleid tot
een nieuwe codeerronde en een nieuwe berekening die genoteerd staat in tabel 1 onder
Ronde 2.
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Tabel 1. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid met Cohen’s kappa per kenmerk. De lage getallen die cursief staan,
zijn
opnieuw geanalyseerd in een tweede codeerronde.

Variabele

Ronde 1

Ronde 2

κ

p

κ

p

Mogelijkheid tot
reageren onder
berichten

1.00

-

-

-

Links onderaan

1.00

-

-

-

Antwoord WHVragen lead

.82

.001

-

-

Externe links

1.00

-

-

-

Interne links

1.00

-

-

-

Stijl

.89

< .001

-

-

Plaatsaanduidingen

.09

.022

.86

< .001

Tijdsaanduidingen

.61

< .001

.87

< .001

O.v.t.t.

.80

< .001

-

-

V.t.t.

.73

< .001

-

-

Tropen

.13

.040

.78

< .001

Schema’s

.81

< .001

-

-

De eerste ronde was de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor het kenmerk
Plaatsaanduidingen niet adequaat: κ = .09, p = .022. Hetzelfde gold voor Tropen: κ = .13, p =
.040. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor het kenmerk Tijdsaanduidingen was ook
niet adequaat: κ = .61, p < .001. Voor de kenmerken Tijdsaanduidingen, Plaatsaanduidingen
en Tropen, is daarom een tweede ronde gecodeerd..
De eerste en tweede codeur hebben de verschillen geanalyseerd. Bij de Tropen is
duidelijker afgesproken wat onder personificatie en concretisering wordt verstaan. Bij de
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Tijds- en Plaatsaanduidingen had de tweede codeur slechts genoteerd of er wel of geen
aanduiding aanwezig was (in plaats hoeveelheden te tellen) en daarnaast had zij stukken als
‘in de Jupiler league’ en ‘in het tijdschrift’ niet meegenomen. De tweede ronde coderen
leverde voor de 3 kenmerken een adequaat tot goed resultaat op, Plaatsaanduidingen: κ =
.86, p < .001, Tijdsaanduidingen: κ = .87, p < .001 en Tropen: κ =.78, p < .001.
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was met κ = 1.00 zeer betrouwbaar voor de
kenmerken Interne links, Externe links, Links onderaan en Mogelijkheid tot reageren onder
berichten. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de variabele Voltooid tegenwoordige
tijd was adequaat: κ = .78, p < .00. Zoals te zien in tabel 1 was de
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de overige variabelen goed en met κ = .80 (of
hoger), p < .001.
Na 2 rondes kan geconcludeerd worden dat het betrouwbaar is om met dit Coding
frame uitspraken te doen over de kenmerken.

2.5 GEGEVENSVERWERKING

De kenmerken van de nieuwsberichten van de 3 groepen ((digitale) kranten, online
krantenmedia en oorspronkelijk online media) zijn onderling vergeleken. Hiervoor is een
chikwadraattoets uitgevoerd voor elk kenmerk. Op die manier is geanalyseerd of de
kenmerken evenredig over de drie groepen zijn verdeeld. De standardized residuals zijn ook
berekend. De standardized residuals zijn berekend met de formule:
(O-E)/√E
In bovenstaande formule staat O voor het geobserveerde aantal N. De E in de formule staat
voor expected N (verwachte waarde van N). De waarde is significant als de standardized
residual lager dan -2 of hoger dan 2 is. Als de score ligt tussen -2 en 2 wordt er niet van een
significante waarde gesproken. Een standardized residual toont of en hoe de groep bijdraagt
aan de significante waarde van de chikwadraatscore.
De chikwadraattoets is geschikt om te bepalen of het verschil tussen de groepen
significant is. Door de standardized residuals kan geconcludeerd worden waar de verschillen
tussen de groepen liggen en welke groepen bijdragen aan de significante chikwadraatscore.
Het gebrek van een chikwadraattoets is echter dat deze niet kan worden gedaan als een
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groep een nulscore heeft. Daarom is in overleg met statisticus en universitair docent aan de
Radboud Universiteit Nijmegen Frans van der Slik besloten voor groepen met een nulscore
een fictieve score van 0.5 te gebruiken. Op deze manier zijn de verschillen wel in kaart
gebracht en vanwege het lage getal (0.5) is het verschil tussen de oorspronkelijke score (0)
en de score waarmee het berekenend is (0.5) nihil en de chikwadraattoets behoudt dus zo
zijn betrouwbaarheid. Met een score lager dan 0.5 kan de chikwadraattoets niet worden
uitgevoerd. In de resultatenparagraaf is benoemd waar een chikwadraattoets is uitgevoerd
met een fictieve score van 0.5.

3. RESULTATEN

In dit hoofdstuk staan de resultaten van het onderzoek naar de kenmerken van
nieuwsberichten van 3 mediagroepen. Het betreft dan offline berichten van oorspronkelijk
offline media die ook online zijn verschenen ((digitale) kranten), online berichten van
oorspronkelijk offline media (online krantenmedia) en online berichten van oorspronkelijk
online media (oorspronkelijk online media). Voor dit onderzoek zijn per groep 5
verschillende media gebruikt met 5 verschillende berichten per medium. Op die manier
bevat elke groep 25 berichten. Voor elk medium zijn dezelfde onderwerpen van berichten
gebruikt om de vergelijkingsgroepen zo gelijk mogelijk houden. Daardoor ontstond echter
ook de mogelijkheid dat bepaalde onderwerpen niet op alle media besproken werden. Om
die reden zijn in de verschillende groepen ook niet alle 25 berichten aanwezig (zie tabel 2),
maar was er sprake van een aantal missing berichten. Bij de (digitale) kranten zijn 22
artikelen geanalyseerd, bij de berichten van online krantenmedia waren 24 berichten
beschikbaar rond de 5 onderwerpen en bij de oorspronkelijk online media waren het er 25.
Tabel 2. Overzicht van totalen per mediagroep.

(Digitale) kranten

Online

Oorspronkelijk

krantenmedium

online medium

Aantal
geanalyseerde berichten
Aantal
geanalyseerde zinnen

22

24

25

498

516

386
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Om de media onderling goed te kunnen vergelijken zijn de waarden in de tabellen
gestandaardiseerd naar hoe vaak de kenmerken voorkomen per 25 berichten.
In de tabellen staat een standardized residual (s.r). Dit getal geeft aan in hoeverre de
score bijdraagt aan de significantie van de chikwadraatscore. De standardized residual is
vetgedrukt als de score inderdaad significant bijdraagt aan de chikwadraatscore. Dit is het
geval als er sprake is van een standardized residual onder -2 of boven 2. Na dit hoofdstuk
met Resultaten volgen de antwoorden op de hoofdvraag en de deelvragen in de Conclusie.
In dit hoofdstuk staan de tabellen met significante resultaten. De tabellen met de
resultaten die niet significant zijn, staan in Bijlage 3.

3.1 CONTEXT
3.1.1 SETTING

Niet bij alle media bestaat de mogelijkheid tot direct reageren onder nieuwsberichten. In
tabel 3 staan de resultaten. Bij de (digitale) kranten bestond geen mogelijkheid tot reageren.
Om de chikwadraattoets te kunnen uitvoeren, is daarom voor de (digitale) kranten een
fictief laag getal van 0,5 ingevuld.
Tabel 3. Mogelijkheid tot reageren op berichten. Een hoger getal betekent meer nieuwsberichten met mogelijkheid tot
reageren.

(Digitale)

Online

kranten

krantenmedia online media

Reactiemogelijkheden

1

15

Standardized residual

-3.18

0.87

Oorspronkelijk
20

𝑥²
16.17

p
< .001

2.31

Uit de chikwadraattoets met betrekking tot het reageren op berichten bleek een significant
verschil te bestaan tussen de drie groepen (𝑥² (2) = 16.17, p = < .001). De (digitale) kranten
bieden significant minder mogelijkheid tot reageren (s.r.= -3.18) en dragen bij aan de
significantie van de chikwadraatscore. De oorspronkelijk online media geven significant vaak
de mogelijkheid tot reageren en die groep draagt ook bij aan de significantie van de
chikwadraatscore (s.r. = 2.31). De score van de online krantenmedia is niet significant (s.r. =
0.87) en deze groep draagt niet bij aan de significantie van de chikwadraatscore. De score
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van de online krantenmedia ligt wel dichter bij de score van de oorspronkelijk online media
dan bij de score van (digitale) kranten.

3.1.2 MEDIUM
Bron

De resultaten van het gebruik van een persbureau als bron is genoteerd in tabel 4.
Tabel 4. Resultaten bron nieuwsbericht is persbureau. Een hoger getal betekent dat er binnen het corpus van die groep vaker
een persbureau als bron is gebruikt.

(Digitale)

Online

Oorspronkelijk

kranten

Krantenmedia

online media

13

13

1.06

1.06

Bron is persbureau

3

Standardized residual

-2.15

𝑥²

P

6.90

.032

Uit de chikwadraattoets blijkt dat een significant verschil bestaat tussen de drie groepen wat
betreft het gebruik van een persbureau als bron (𝑥² (2) = 6.90, p = .032). De online
krantenmedia en oorspronkelijk online media hebben een gelijke score (s.r. = 1.06), terwijl
(digitale) kranten significant weinig gebruikmaken van een persbureau als bron (s.r. = -2.15).

3.1.3 DOELEN/FUNCTIE

De nieuwsberichtdoelen waren in dit onderzoek geen variabele, maar een constante. Van de
71 berichten in dit onderzoek, hadden slechts 7 artikelen een ander doel dan een
informerend doel (90.14%). In overleg met statisticus, en universitair docent aan de
Radboud universiteit te Nijmegen, Frans van der Slik is geconstateerd dat een statistische
toets uitvoeren niet zinvol is, omdat het om een constante gaat en niet om een variabele.
3.2 TEKST
3.2.1 STRUCTUUR

Een mogelijkheid in de structuur van het online nieuwsbericht is het plaatsen van links
onderaan het bericht. In het onderzoek is geanalyseerd of deze links in het onderzoek wel of
niet aanwezig waren. Deze links waren in de (digitale) krant niet aanwezig. Om de
chikwadraattoets te kunnen uitvoeren is daarom ook hier een fictief, klein getal van 0.5
ingevuld. De resultaten staan in tabel 5 op de volgende pagina.
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Tabel 5. Links onder nieuwsberichten. Een hoger getal betekent groter aantal berichten met hyperlinks eronder.

(Digitale)

Online

Oorspronkelijk

kranten

krantenmedia

online media

𝑥²

p

Links onder
nieuwsberichten
Standardized residual

1

19

10

-2.85

2.85

0.00

16.20

< .001

Uit de chikwadraattoets tussen de drie mediasoorten bleek een significant verschil te
bestaan in de aanwezigheid van links onderaan berichten (𝑥² (2) = 16.20, p < .001). De groep
van (digitale) kranten draagt bij aan de significantie van de chikwadraatscore (s.r.= -2.85) en
maakt dus significant minder gebruik van links onder berichten. De online krantenmedia
maken significant veel gebruik van links onder berichten (s.r. = 2.85). De oorspronkelijk
online media (s.r. = 0) dragen niet bij aan de significantie van de chikwadraatscore en
hebben een score die precies tussen de andere groepen ligt.
3.2.2 VORM

Een nieuwsbericht heeft in principe een piramidale opbouw met een antwoord op WHvragen in de lead (wie, wat waar, waarom, wanneer en hoe) (Karreman en Van Enschot,
2013). In dit onderzoek zijn de eerste vier regels van de nieuwsberichten als lead
beschouwd. De resultaten staan in tabel 6 op de volgende pagina.
Tabel 6. Aanwezigheid antwoord op WH-vragen in lead. Een hoger getal betekent meer leads met een antwoord
op de WH-vragen.

Antwoord WH-vragen

(Digitale)

Online

kranten

krantenmedia

23

20

1.54

0.81

Oorspronkelijk
online media
7

𝑥²

p

8.68

.013

in lead

Standardized residual

-2.37

Uit de chikwadraattoets tussen de 3 mediagroepen blijkt een significant verschil te bestaan
in het beantwoorden van WH-vragen in de lead (𝑥² (2) = 8.68, p = .013). De oorspronkelijk
online media beantwoorden significant minder vaak de WH-vragen in de lead (s.r. = -2.37).
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Online krantenmedia beantwoorden de WH-vragen vaker (s.r. = 0.81) dan oorspronkelijk
online media, maar minder vaak dan (digitale) kranten (s.r. = 1.54). Alleen de oorspronkelijk
online media dragen met hun negatieve resultaat significant bij aan de significantie van de
chikwadraatscore.
3.3 CODE
3.3.1 MODALITEIT

Per bericht is het aantal externe links (naar andere websites) en interne links (links naar
andere pagina’s binnen de website van het medium) geteld. De (digitale) kranten hadden
een score van 0 en om de chikwadraattoets uit te voeren is een fictief, zeer klein getal van
0.5 gebruikt. De resultaten staan in tabel 7 en in tabel 8 op de volgende pagina.
Tabel 7. Externe links in nieuwsberichten. Een hoger getal betekent dat in de nieuwsberichten meer externe links aanwezig
zijn.

Externe links

(Digitale)

Online

Oorspronkelijk

kranten

krantenmedia

online media

1

21

16

-3.28

2.32

0.93

𝑥²
17.11

p
< .001

nieuwsberichten
Standardized residual

Uit de chikwadraattoets blijkt een verschil te bestaan in het gebruik van externe links tussen
de drie groepen (𝑥² (2) = 17.11, p < .001). De online krantenmedia hebben significant meer
externe links (s.r. = 2.32) en de (digitale) kranten significant minder (s.r. = - 3.28). Deze twee
groepen dragen beide bij aan de significantie van de chikwadraatscore. De oorspronkelijke
media dragen niet bij aan de significantie van de chikwadraatscore, maar ze gebruiken wel
meer externe links dan de (digitale) kranten (s.r. = 0.93). Echter doordat de score van de
(digitale) kranten niet lager is dan -2 of hoger dan 2 is dit resultaat niet significant.
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Tabel 8. Interne links in nieuwsberichten. Een hoger getal betekent dat in de nieuwsberichten meer interne links aanwezig
zijn.

(Digitale)

Online

kranten

krantenmedia online media

Interne links

1

Oorspronkelijk

63

22

6.40

1.25

𝑥²
69.37

p
< .001

nieuwsberichten
Standardized residual

-5.18

***

Uit de chikwadraattoets blijkt dat er een verschil bestaat in het gebruik van interne links
tussen de drie groepen (𝑥² (2) = 69.37, p < .001). Online krantenmedia (s.r. = 6,40) maken
significant meer gebruik van interne links dan (digitale) kranten (s.r. = -5,18). Opvallend hier
is dat deze twee groepen samen bijdragen aan de significantie van de chikwadraatscore en
de oorspronkelijk online media niet. Toch is in de tabel wel zichtbaar dat tussen
oorspronkelijk online media (s.r. = 1,25) en online krantenmedia een groot verschil zit qua
gebruik van interne links.
3.3.2 REGISTER/STIJL

In totaal zijn voor dit onderzoek 1404 zinnen geanalyseerd. Van die 1404 zinnen hadden
slechts 66 zinnen een andere taalgebruikstijl dan de ‘neutrale’ stijl. Dat betekent dat 95,3%
van de zinnen dezelfde stijl heeft. Om die reden kan geconcludeerd worden dat de stijl in
nieuwsberichten geen variabele is (zoals verwacht voorafgaand aan het onderzoek), maar
een constante. Dat dit niet wordt veroorzaakt door het beoordelingsvermogen van de
codeur blijkt uit de κ = 0.83, p < .001 die eerder besproken is. In overleg met statisticus Frans
van der Slik is dan ook geconstateerd dat een statistische analyse niet zinvol is, omdat het
een constante betreft.
Plaats- en tijdsaanduidingen

De plaats- en tijdsaanduidingen zijn geanalyseerd in hoeveelheid per 25 berichten.
Daarnaast is nog apart geanalyseerd hoe de aanwezigheid van plaats- en tijdsaanduidingen
in de lead (de eerste vier regels van het nieuwsbericht) aanwezig was. Dit is opnieuw
berekend per 25 berichten. De tabellen van de plaats- en tijdsaanduidingen bevatten geen
significante resultaten en staan in Bijlage 3.
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Uit de chikwadraattoets van plaatsaanduidingen in nieuwsberichten blijkt dat geen
significant verschil bestaat tussen de drie groepen (𝑥² (2) = 0.09, p = .956). De groepen
hebben allemaal een vrijwel gelijk aantal plaatsaanduidingen.
Uit de chikwadraattoets van tijdsaanduidingen in nieuwsberichten blijkt dat geen
significant verschil bestaat tussen de drie groepen (𝑥² (2) = 0.06, p = .972). De online
krantenmedia en oorspronkelijk online media hebben zelfs een gelijke score. Alle groepen
maken weinig gebruik van tijdsaanduidingen (minder dan 0.5 tijdsaanduidingen per bericht).
Uit de chikwadraattoets van plaatsaanduidingen in leads blijkt dat geen significant
verschil bestaat tussen de drie groepen (𝑥² (2) = 0.02, p = .988). De scores liggen ook hier
dicht bij elkaar.
Uit de chikwadraattoets van tijdsaanduidingen in leads blijkt dat geen significant
verschil bestaat tussen de drie groepen (𝑥² (2) = 0.05, p = .973). De groepen lijken ook hier
veel op elkaar.
Onvoltooid tegenwoordige tijd en voltooid tegenwoordige tijd

Bij de onvoltooid tegenwoordige tijd (o.t.t.) en de voltooid tegenwoordige tijd (v.t.t.) is
geanalyseerd of de tijd aanwezig was. Uit de chikwadraattoets blijkt geen significant verschil
te bestaan tussen de drie groepen als het gaat om de o.t.t. (𝑥² (2) = 0.05, p = .973) en voor
de v.t.t. geldt hetzelfde (𝑥² (2) = 0.13, p = .939). Aan de p-waardes is al te zien dat de
groepen vrijwel een gelijke score hebben. De tabel met de resultaten staat in Bijlage 3.
3.3.3 RETORICA

Per bericht is bepaald of tropen en schema’s aanwezig zijn. Uit de chikwadraattoets blijkt dat
er geen significant verschil bestaat tussen de drie groepen wat betreft het gebruik van
tropen (𝑥² (2) = 0.15, p = .926). De chikwadraattoets toont dat de drie groepen op het gebied
van schema’s een exact gelijke score hebben (𝑥² (2) = 0, p = 1). De tabellen staan in Bijlage 3.

3.8 OVERZICHT KENMERKEN PER GROEP

In tabel 9, op de volgende pagina, staat een overzicht van de resultaten per kenmerk. De
resultaten van doelen en stijlen zijn niet vermeld, omdat deze variabelen na afloop van het
onderzoek constanten waren en geen variabelen. Dit overzicht is gemaakt om een
overzichtelijk beeld te creëren van waar de overeenkomsten en verschillen liggen tussen de
drie groepen. Het is als het ware een overzichtelijke samenvatting van de resultaten.
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Tabel 9. Overzicht van alle resultaten van het onderzoek.

Kenmerken

(Digitale)

Online

Oorspronkelijk

kranten

krantenmedia

online media

-

ns

+

-

+

ns

ns

ns

-

-

+

ns

--

++

ns

Plaatsaanduidingen in bericht

ns

ns

ns

Tijdsaanduidingen in bericht

ns

ns

ns

Plaatsaanduidingen in lead

ns

ns

ns

Tijdsaanduidingen in lead

ns

ns

ns

Onvoltooid tegenwoordige tijd

ns

ns

ns

Voltooid tegenwoordige tijd

ns

ns

ns

Tropen

ns

ns

ns

Schema’s

ns

ns

ns

Bron
Persbureau

-

ns

ns

Setting
Mogelijkheid tot reageren
Structuur
Links onder nieuwsberichten
Vorm
Antwoord op WH-vragen
in lead
Modaliteit
Externe links
in nieuwsberichten
Interne links
in nieuwsberichten
Plaats- en tijdsaanduidingen

Onvoltooid en voltooid
tegenwoordige tijd

Retorica

Betekenis symbolen in tabel: - (s.r. tussen -2 en -5), - - (s.r. tussen -5 en -10), - - - (s.r. > 10), + (s.r. tussen 2 en 5), + + (s.r.
tussen 5 en 10), + + + (s.r. > 10), ns (niet significant), neg./pos. trend (ns, maar wel een negatieve of positieve trend te
ontdekken).
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4. CONCLUSIE

Deelvraag 1.1 Welke kenmerken horen bij het genre van het nieuwsbericht uit (digitale) kranten?

(Digitale) kranten scoren voornamelijk laag op gebieden die te maken hebben met de
(on)mogelijkheden van publiceren op papier. De (digitale) kranten publiceren dezelfde
berichten nog steeds op papier als online in de krant. Daarin is zichtbaar dat de mogelijkheid
tot online reageren niet voorkomt, evenals links onder berichten of (externe en interne) links
in berichten niet voorkomen. Kenmerkend is dan ook dat geen gebruikgemaakt wordt van
online mogelijkheden. Daarnaast valt op dat de (digitale) kranten significant minder vaak
gebruikmaken van een persbureau als bron. (Digitale) kranten beantwoorden relatief vaak
de WH-vragen in de lead.
Deelvraag 1.2 Welke kenmerken horen bij het genre van het nieuwsbericht van online krantenmedia?

Online krantenmedia bieden vaker de mogelijkheid tot reageren dan (digitale) kranten, maar
minder vaak dan de oorspronkelijk online media. Het is geen overduidelijk kenmerk van
online krantenmedia.
De links zijn ook kenmerkend voor het online krantenmedium. De krantenmedia
maken relatief vaak gebruik van externe links en nog wat vaker van interne links in
nieuwsberichten. Online krantenmedia maken relatief vaak gebruik van een persbureau als
bron en beantwoorden relatief vaak WH-vragen in de lead van het bericht.
Deelvraag 1.3 Welke kenmerken horen bij het genre van het nieuwsbericht van oorspronkelijk online
media?

De oorspronkelijk online media bieden relatief vaak de mogelijkheid tot reageren en hebben
daarin dus een kenmerkende setting. Oorspronkelijk online media maken minder gebruik
van links dan online krantenmedia. De oorspronkelijk online media maken vaak gebruik van
een persbureau als bron en beantwoorden relatief weinig WH-vragen in de lead van
nieuwsberichten.
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Onderzoeksvraag 1: Wat zijn de genreverschillen tussen de nieuwsberichten uit (digitale) kranten,
nieuwsberichten van online krantenmedia en nieuwsberichten van oorspronkelijk online media?

Het opvallendste verschil is te vinden in het gebruik van links. Waar de (digitale) kranten
enerzijds achterblijven door hier geen gebruik van te maken, scoren online krantenmedia
hierin juist hoog. De oorspronkelijk online media gebruiken minder links dan de online
krantenmedia. Daarnaast is zichtbaar dat de oorspronkelijk online media juist relatief vaak
de mogelijkheid bieden tot het reageren op berichten. (Digitale) kranten gebruiken minder
vaak een persbureau als bron dan de online krantenmedia en oorspronkelijk online media.
Oorspronkelijk online media beantwoorden significant minder vaak WH-vragen in de lead
dan de andere twee groepen.
Wat eigenlijk het meest opvalt, is dat in een deel van de kenmerken juist heel weinig
verschil is tussen de resultaten van de drie groepen. In de categorieën retorica, onvoltooid
en voltooid tegenwoordige tijd, modaliteit en vorm zijn geen significante verschillen
gevonden. Eveneens kwam in dit onderzoek naar voren dat voornamelijk gebruikgemaakt
wordt van de neutrale stijl in de drie groepen en dat de nieuwsberichten vrijwel allemaal een
informerend doel hebben. De neutrale stijl en het informerende doel passen bij het genre
van het traditionele nieuwsbericht (Karreman & Van Enschot, 2013).

DISCUSSIE

Binnen oorspronkelijk online media bestaat relatief vaak de mogelijkheid tot reacties
plaatsen onder berichten. De (digitale) kranten verschijnen ook offline en daar kan
logischerwijs niet direct gereageerd worden. De online krantenmedia bieden ook minder
vaak de mogelijkheid tot reageren dan de oorspronkelijk online media. Interactiviteit
(Crowston & Williams, 2000) is een modern idee van feedback geven op journalistiek.
Kranten zijn van oudsher gewend aan ingezonden brieven, maar maken daarin zelf een
keuze welke brieven een plek krijgen in de krant. Hierdoor houden kranten zelf de controle
over welke informatie wel en niet zichtbaar is voor lezers. Die controle past ook bij de
gatekeeperfunctie die journalisten van oorsprong hebben (Pleijter, 2011). Bij een openbare
mogelijkheid tot reageren op internet is die controle er niet of minder. Tameling en
Broersma (2013) concludeerden dat de geloofwaardigheid van een nieuwsmerk kan lijden
onder de-convergentie. Wellicht kiezen de online krantenmedia vanwege die
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geloofwaardigheid minder vaak voor het bieden van een mogelijkheid tot reageren. De
oorspronkelijk online media zijn vanaf het begin gewend aan directe feedback en niet
gewend aan het selecteren van feedback.
Vanuit het idee dat oorspronkelijk online media vanaf hun oprichting al gebruik
konden maken van hyperlinks (hierna: links) kan worden gedacht dat zij dus meer
gebruikmaken van links. In dit onderzoek blijkt een ander resultaat. Juist de online
krantenmedia maken significant vaak gebruik van links en dan met name van interne links.
Interne links zorgen voor extra verkeer op de eigen website en kunnen om die reden dus
heel verstandig zijn om te gebruiken. Een verklaring hiervoor kan zijn dat kranten druk bezig
zijn met de (on)mogelijkheden van het internet. Tameling en Broersma (2013)
concludeerden ook al dat de Volkskrant ineens een ander pad koos. Dat gebeurt vanuit het
idee dat het beter moet. Dit onderzoeksresultaat kan aansluiten bij het idee dat
krantenredacties druk bezig zijn met het naar volle kracht gebruiken van nieuwe media
(Tameling & Broersma, 2012). In nieuwe genres wordt gebruikgemaakt van links en
interactiviteit (Crowston & Williams, 2013). Die links bieden een interactiviteit die de gerukte
krant niet biedt, en zijn een verwezenlijking van de zgn. affordances die IT-tepassingen in de
online communicatie (en dus ook in online journalistiek) bieden (Sundar & Limperos 2013)).
Door bijvoorbeeld links onderaan online berichten te plaatsen, worden dergelijke
affordances benut en ontstaan nieuwe genrekenmerken.Hierop sluiten de resultaten
omtrent links ook aan. In de oorspronkelijk online media en online krantenmedia wordt
daarvan meer gebruikgemaakt dan in de (digitale) kranten. De berichten uit de (digitale)
kranten worden ook offline gepubliceerd en offline kan niet direct op een link worden
geklikt. In de digitale kranten kan dit wel mogelijk zijn, maar de kranten kiezen er op dit
moment in elk geval niet voor om de berichten online aan te passen. Dit kost ook extra tijd
(en daardoor geld) en wellicht is een overweging van de redacties om die tijd te investeren
in het publiceren van nieuwe berichten op het online krantenmedium.
(Digitale) kranten maken significant minder gebruik van persbureaus als bron. Een
verklaring kan worden gevonden in het verschil tussen slow news en fast news. Online
verschijnt in eerste instantie voornamelijk fast news (Tameling & Broersma, 2013). Door
nieuwsberichten van persbureaus over te nemen, kunnen media sneller nieuws verspreiden
dan wanneer ze het zelf moeten uitzoeken. Zowel de online krantenmedia als de
oorspronkelijk online media maken meer gebruik van persbureaus als bron. Hierin is de
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verdeling te herkennen binnen de kranten, zoals die eerder geschetst is in het onderzoek van
Tameling en Broersma (2013). De (digitale) kranten kunnen niet direct publiceren en kunnen
in dat opzicht zelf nog op onderzoek uit in plaats van direct een persbericht over te nemen.
Oorspronkelijk online media en online krantenmedia hebben minder tijd en een grotere
publicatiedruk.
Tameling en Broersma (2013) concludeerden dat de traditionele journalistieke
normen juist bij het offline medium (de krant) behouden blijft en online minder. Dat
resultaat komt ook in dit onderzoek naar voren. Oorspronkelijk online media hebben relatief
weinig berichten met een antwoord op de WH-vragen in de lead binnen dit corpus. Dit kan
verklaard worden vanuit de gewoonte die krantenmedia van oorsprong hebben om
nieuwsberichten te schrijven aan de hand van bepaalde genreconventies, terwijl daar bij
oorspronkelijk online media van oorsprong minder sprake van is.
In de overige resultaten vallen vooral de overeenkomsten op. Een verklaring kan
worden gevonden in het kleine corpus van 71 nieuwsberichten. Hierdoor zijn verschillen
minder zichtbaar. Een andere verklaring is dat de verschillen niet bestaan. Mogelijk worden
de normen en waarden die al lange tijd binnen de journalistiek nog steeds gewaarborgd.
Ook op de nieuwe media worden de genreconventies dan in stand gehouden, omdat deze
zaken wellicht horen bij het prototype nieuwsbericht dat journalisten nog steeds in hun
hoofd hebben (Steen, 2011) bij het schrijven van een nieuwsbericht. Dit geldt ook voor de
variabelen doelen en stijl die constanten bleken te zijn. Dat kan ook verklaard worden vanuit
het behouden van de traditionele genreconventies van het nieuwsbericht waarin het
nieuwsbericht standaard een informerend doel heeft en vaak een neutrale stijl kent
(Karreman & Van Enschot, 2013).
Het kleine corpus kan ook als beperking van dit onderzoek worden beschouwd. Met
een groter corpus waren mogelijk wel verschillen ontstaan op het gebied van retorica, tijden
en tijd- en plaatsaanduidingen. Tegelijkertijd lagen de scores daar zo dicht bij elkaar dat dit
op basis van dit onderzoek niet in de lijn der verwachting ligt.
In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de nieuwe mogelijkheden die ontstaan
bij het publiceren van online nieuwsberichten. Het toevoegen van meer film- en
fotomateriaal hoort daar ook bij (dat kost online niet meer dan letters). In dit onderzoek was
het echter niet mogelijk om de afbeeldingen mee te nemen, doordat de verzameling van
(digitale) kranten bestaat uit berichten van krantenbank LexisNexis. Via dat medium zijn
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afbeeldingen niet beschikbaar en dit maakte een eerlijke vergelijking op het gebied van
beeldmateriaal met de andere groepen onmogelijk.
Bij de analyse van tropen en schema’s is niet geanalyseerd welk(e) troop of schema
het bericht bevatte. Het geringe aantal tropen en schema’s dat voorkwam in dit onderzoek
laat zien dat het in dit geval wel een goede keuze was. Het opsplitsen van de tropen en
schema’s had tot meer versnippering geleid en niet tot duidelijkere resultaten.
De groep van (digitale) kranten had over de geselecteerde onderwerpen maar 22
onderwerpen in plaats van 25. Dit zorgt ervoor dat de resultaten gestandaardiseerd zijn naar
25 berichten om de groepen te kunnen vergelijken. Het was beter geweest als die 25
berichten er wel waren, maar helaas waren die voor het onderwerp binnenland niet
vindbaar op het moment van het onderzoek. Dit kan worden beschouwd als een beperking
in het onderzoek. Het is opvallend dat dit juist bij de (digitale) kranten het geval was. Dit past
in het idee dat fast news voornamelijk online gepubliceerd wordt (Tameling & Broersma,
2013) en suggereert dat de (digitale) kranten hetzelfde nieuws op een andere manier
verwerken in de krant of dat het nieuws het moment van publiceren al niet meer relevant
genoeg is om nog in de krant te plaatsen.
Voor het samenstellen van het corpus is gezocht naar nieuwsberichten met hetzelfde
onderwerp en is de omvang van de berichten niet meegenomen. Daarin valt dan ook op dat
de (digitale) kranten met minder berichten (22) meer zinnen (498) aanleveren dan de
oorspronkelijk online media (25 berichten, 386 zinnen). De resultaten zijn uiteindelijk
geanalyseerd per 25 berichten, waardoor dit geen invloed heeft gehad. Deze getallen
suggereren wel dat de (digitale) kranten gemiddeld langere berichten produceren dan de
oorspronkelijk online media.
De keuze om de resultaten te analyseren met een chikwadraattoets zorgt ervoor dat,
in overleg met universitair docent en statisticus Frans van der Slik, de groepen met het
resultaat 0 een fictief resultaat krijgen van 0.5 om een chikwadraattoets te kunnen
uitvoeren. Het voordeel van de chikwadraattoets met standardized residuals is dat een
duidelijk zichtbaar verschil tussen de groepen wordt weergegeven. Daardoor is ondanks de
kleine beperking van de noodzaak van aan fictief klein getal, toch gekozen om van deze
statistische toets gebruik te maken.
In dit corpus van 71 berichten stond geen enkele hyperlink in de (digitale) kranten.
Voor eventueel volgend onderzoek kan het interessant zijn om te analyseren of het aantal
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links in offline nieuwsberichten is gestegen of gedaald. Met de komst van het internet
ontstond de mogelijkheid om mensen naar je website te lokken. Nu de berichten zelf al
online verschijnen is het de vraag of kranten nog veel kiezen voor het verwijzen naar de
website in de offline berichten. Vanuit de resultaten in dit onderzoek kan gesuggereerd
worden dat kranten dit bewust weglaten, omdat ze ook in de digitale kranten geen links
toevoegen.
Bij het analyseren van reactiemogelijkheden onder berichten is niet geanalyseerd of
op sociale media wel de mogelijkheid bestond om te reageren (zoals op Facebook en
Twitter). In eventueel ander onderzoek kan dit wel meegenomen worden.
De resultaten uit dit onderzoek bieden ook handvatten voor een ethische discussie.
Joris Luyendijk (2006) claimde al dat nieuws altijd gekleurd is, maar met een toenemende
groep online nieuwslezers (Purcell et al., 2010) vraagt dat ook om ethiek van de journalisten.
Het televisieprogramma RamBam liet met een klein experiment zien dat bronnen niet altijd
gecontroleerd worden (Kraak, 2012). Dit onderzoek laat zien dat online media vaker
gebruikmaken van persbureaus als bron dan (digitale) kranten. Er is minder tijd voor
bronnenonderzoek (O’Sullivan 7 Heinonen, 2008) en de afhankelijkheid van persbureaus
groeit. Kunnen de ethiek en de kwaliteit van journalistieke verslaggeving met de snelheid
van publiceren wel behouden blijven? Het is interessant om daar verder onderzoek naar te
doen en direct te analyseren of de persbureaus gedegen bronnenonderzoek doen. Dat is van
groot belang als meer media leunen op de berichtgeving vanuit persbureaus en voor het
succesvol functioneren van de vierde macht. De ethische kwestie is momenteel ook actueel
door de discussies over betrouwbaarheid van nieuws en nepnieuws (NOS, 2016¹; NOS,
2016²).
Dit onderzoek kan de verschillende media in de praktijk inzicht geven in wat de
concurrent doet. Er is dus ook sprake van praktische relevantie van dit onderzoek. Zo kunnen
oorspronkelijk online media concluderen dat de online krantenmedia en (digitale) kranten
vaker WH-vragen beantwoorden in leads en dat daar wordt vastgehouden aan de
traditionele genreconventies van het nieuwsbericht op dat gebied (Karreman & Van Enschot,
2013). De oorspronkelijk online media kunnen zich afvragen of ze die piramidale opbouw
bewust of onbewust niet gebruiken. De online krantenmedia maken meer gebruik van
interne links dan de oorspronkelijk online media en die laatste groep kan er verstandig aan
doen ook meer gebruik te maken van interne links om zo extra verkeer op de website te
42

genereren. Tegelijkertijd kunnen de groepen hieruit opmaken dat ze op veel gebieden erg op
elkaar lijken, zoals op het gebied van retorica. Media kunnen naar aanleiding van dit
onderzoek kritisch gaan kijken naar hun bronnen en onderzoeken of ze wel regelmatig
persbureaus als bron willen gebruiken, omdat persbureaus eerder bekritiseerd zijn (Davies,
2008). Kranten kunnen zich afvragen of ze de onmogelijkheid tot reageren op online
nieuwsberichten in stand willen houden of daarin mee willen gaan met de oorspronkelijk
online media. Daarnaast biedt dit onderzoek aanleiding om bij de lezer te onderzoeken
welke voldoening (gratificatie) (Sundar & Limperos, 2013) zij bij de verschillende
krantenmedia denken te vinden en of ze de krantenmedia aan die verwachtingen voldoen.
Uit dit onderzoek blijkt dat de oorspronkelijk offline media uit de technologische
mogelijkheden deels andere keuzes maken dan de online media, maar wat spreekt de lezer
daarin aan?
In de wetenschap voegt dit onderzoek toe dat inzichtelijk is gemaakt dat
nieuwsberichten op nieuwe media in veel opzichten nog lijken op het traditionele
nieuwsbericht en de bijbehorende genreconventies. Voornamelijk op het gebied van de
mogelijkheden die in de nieuwe media bestaan, en offline niet, hebben de veranderingen
plaatsgevonden. De veranderingen in het traditionele nieuwsbericht zijn niet groot. Vooral
de online krantenmedia en de (digitale) kranten blijven trouw aan de genreconventies van
het traditionele nieuwsbericht.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: CODING FRAME

Doelen

De vijf verschillende doelen die aanwezig kunnen zijn in de nieuwsberichten staan hieronder
beschreven met in Tabel 1 de bijbehorende codes. Bij het bepalen van het doel van het
nieuwsbericht ging het om het hoofddoel. Het hoofddoel is bepaald door de
teksthandelingen in een bericht. Als een bericht meerdere doelen had, dan is het
belangrijkste doel gecodeerd. Als er geen enkel doel is, dan wordt het gecodeerd als ‘geen
doel’.
Informerend doel

Om te beginnen informeren. Een informerend nieuwsbericht bevat voornamelijk
informatieve teksthandelingen. Karreman en Van Enschot (2013) beschrijven de
informerende teksthandelingen. Het gaat dan om karakteriseren, uiteenzetten, beschrijven,
schetsen, verslag doen, rapporteren, berichten, melden, meedelen, aankondigen,
voorspellen, analyseren of verklaren. Als het nieuwsbericht voornamelijk informerende
teksthandelingen bevatte, is het beoordeeld als informerend.
Overtuigend doel

Het doel overtuigen is ook meegenomen in het onderzoek. Bij een overtuigend doel zijn veel
persuasieve en opiniërende teksthandelingen in het nieuwsbericht aanwezig. Deze
teksthandelingen hebben het doel de meningen en overtuigingen van de lezer te
beïnvloeden (Karreman en Van Enschot, 2013). Het ging dan om de teksthandelingen
betogen, beoordelen, bekritiseren, aanprijzen, beweren, evalueren, klagen, argumenteren
en veroordelen. Als een nieuwsbericht voornamelijk bestond uit bovenstaande
teksthandelingen is het beoordeeld als overtuigend.

Activerend doel

Bij het volgende doel, activeren, gaat het om het veranderen van de gedragsintenties van de
doelgroep. Een nieuwsbericht met een activerend doel bevat voornamelijk activerende en
motiverende teksthandelingen. Deze teksthandelingen hebben als doel het beïnvloeden van
de gedragsintenties van de lezer (Karreman en Van Enschot, 2013). Het ging om de
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teksthandelingen opdragen, verzoeken, bevelen, vragen, gebieden, verbieden, eisen,
aanraden, adviseren, aanbevelen, aansporen, ontraden, adviseren, waarschuwen,
suggereren, uitnodigen, opperen, voorstellen, appelleren en oproepen.
Emotionerend doel

Nieuwsberichten met een emotionerend doel bevatten voornamelijk emotionerende
teksthandelingen. Het ging dan bijvoorbeeld om verontschuldigen, feliciteren,
enthousiasmeren of bedanken (Karreman en Van Enschot, 2013). Als een nieuwsbericht
voornamelijk emotionerende teksthandelingen bevatte, dan is het bestempeld als een
nieuwsbericht met een emotionerend doel.
Instruerend doel

Nieuwsberichten kunnen ook instruerend zijn. In dat geval bevat het bericht voornamelijk
instructieve teksthandelingen. Het ging dan bijvoorbeeld om uitleggen hoe, tonen hoe,
aanwijzingen geven of instrueren (Karreman en Van Enschot, 2013). Deze teksthandelingen
zorgen ervoor dat de lezer (beter) in staat is een bepaalde handeling uit te voeren.
Tabel 1. Wijze codering doelen/functies nieuwsberichten (Karreman en Van Enschot (2013)).

Code

Doel

Herkenningspunten

0

Informeren

Beschrijvingen, mededelingen

1

Overtuigen

Argumentaties, beoordelingen

2

Activeren

Aanraden, oproepen tot,
verzoeken om

3

Emotioneren

4

Instrueren

5

Geen doel

Felicitaties, bedankjes, excuses
Uitleggen, instrueren,
aanwijzingen

Thema’s

Vooraf zijn vijf thema’s gekozen en van elk thema is van elk medium een nieuwsbericht
opgenomen in het corpus (indien het bestond). Die zijn in het Excelbestand gecodeerd zoals
beschreven in tabel 2 op de volgende pagina.
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Tabel 2. Wijze codering thema’s nieuwsberichten.

Code

Thema

0

Binnenland

1

Buitenland

2

Sport

3

Economie

4

Politiek

Media

Elk medium hoort in een groep van een mediumsoort. Het betreft dan offline berichten van
oorspronkelijk offline media die ook online zijn verschenen ((digitale) kranten), online
berichten van oorspronkelijk offline media (online krantenmedia) en online berichten van
oorspronkelijk online media (oorspronkelijk online media). Ze zijn gecodeerd zoals
beschreven in tabel 3.
Tabel 3. Wijze codering type media nieuwsberichten.

Code
0

(Digitale) krant

1

Online medium krant

2

Oorspronkelijk online
medium

Setting
Tabel 4. Wijze codering setting nieuwsberichten.

Code

Setting

0

Reageren niet mogelijk

1

Reageren mogelijk

Links

Voor het coderen van links is het aantal links in een nieuwsbericht geteld. Per nieuwsbericht
is gecodeerd hoeveel externe links er zijn en los daarvan is gecodeerd hoeveel interne links
het nieuwsbericht bevat.
Structuur

Bij het (online) nieuwsbericht is het mogelijk om onderaan het bericht links te plaatsen. Deze
links kunnen verwijzen naar sociale media of naar interne of externe artikelen. Voor de
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structuur wordt enkel geanalyseerd of op die plek links aanwezig zijn. In Tabel 5 staat deze
wijze van coderen.
Tabel 5. Wijze codering links onderaan artikel.

Code

Links onderaan

0

Afwezig

1

Aanwezig

Vorm

De vorm die een nieuwsbericht standaard heeft, is een vorm met een piramidale opbouw.
Dat wil zeggen dat de belangrijkste informatie vooraan staat. De details van het nieuws en
verdere achtergrondinformatie staan pas verderop in het artikel (Karreman en Van Enschot,
2013). Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat mensen ook direct snappen wat er speelt als zij
slechts enkele regels van het artikel lezen. In een standaard nieuwsbericht staat in de lead
een antwoord op de WH-vragen (wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe) (Donkers,
Markhorst & Smits, 2010). Dat is die belangrijke informatie die eerder al genoemd is. In het
onderzoek is in elk bericht geanalyseerd of in de eerste alinea een antwoord staat op al deze
vragen. Als vijf of meer vragen beantwoord werden in de eerste vier regels, is het gecodeerd
als aanwezigheid van een antwoord op de WH-vragen. De wijze van coderen is beschreven in
tabel 6.
Tabel 6. Wijze codering antwoord WH-vragen in lead.

Code

WH-vragen

0

Afwezig

1

Aanwezig

Taalgebruik/stijl

In de nieuwsberichten kan per zin sprake zijn van verschillende stijlen. Hieronder staan de
stijlen beschreven en in tabel 7 is te lezen hoe ze gecodeerd zijn. Per zin is geanalyseerd
welke stijl het beste aansluit.
Neutrale stijl

Een neutrale stijl heeft als eigenschap dat de lezer door deze stijl een beetje achterover
leunt (Renkema, 2012). Bij de neutrale stijl zijn er vaak korte zinnen en eenvoudige,
alledaagse woorden. Daarnaast is er sprake van erg concrete beschrijvingen met details in
overvloed. Er wordt ook veel gebruikgemaakt van herhaling door bijvoorbeeld
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klanknabootsing. In de neutrale stijl wordt geen gebruikgemaakt van tropen (Karreman en
Van Enschot, 2013).
Elegante stijl

Van deze stijl wordt vaak gebruikgemaakt bij plezierige en niet-akelige onderwerpen. In de
elegante stijl zijn mooie, goedlopende zinnen aanwezig met een ritmische opbouw.
Daarnaast bevatten de zinnen veel ‘mooie’ woorden met een positieve klank en betekenis.
De zinnen bevatten ook een flinke hoeveelheid bijvoeglijke naamwoorden en regelmatig ook
tropen als paradoxen en metaforen (Karreman en Van Enschot, 2013).
Grootse stijl

De grootse (ook wel verheven) stijl bevat veel woorden die beeldend zijn en absoluut nietalledaags. Daarnaast is er vaak sprake van lange zinnen met veel inbeddingen. Deze stijl
wordt voornamelijk gebruikt bij algemene onderwerpen die schokkend zijn, zoals aanslagen
of aardbevingen. In deze stijl zijn vaak ook metaforen te vinden met schokkende beeldspraak
(Karreman en Van Enschot, 2013).
Krachtige stijl

De krachtige stijl wordt vaak ingezet bij onderwerpen met een emotioneel geladen thema.
Daarbij worden korte zinnen gebruikt die bijna op commando’s lijken met veel
opsommingen, maar dan opsommingen waarbij geen gebruikgemaakt is van
verbindingswoorden. Er is ook vaak sprake van humor die soms spottend is en die verder
niet wordt uitgeweid. Overdrijvingen en tegenstellingen komen ook regelmatig voor bij de
krachtige stijl (Karreman en Van Enschot, 2013).
Tabel 7. Wijze codering stijl nieuwsberichten.

Code

Stijl

0

Neutrale stijl

1

Elegante stijl

2

Grootse stijl

3

Krachtige stijl

Plaats- en tijdsaanduidingen

In nieuwsberichten zijn plaats- en tijdsaanduidingen belangrijk (Karreman en Van Enschot,
2013) en die zijn om die reden geanalyseerd in dit onderzoek. De tijd- en plaatsaanduidingen
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zijn geteld per zin. Daarbij waren de eerste vier zinnen (lead) van een artikel erg belangrijk,
omdat nieuwsberichten vaak plaats- en tijdsaanduidingen bevatten die juist aan het begin
van een nieuwsbericht staan (Karreman en Van Enschot, 2013).

Plaatsaanduidingen

Plaatsaanduidingen zeggen iets over de plek waar zaken zich afspelen. Dat kunnen dus
namen zijn van landen, provincies, steden en dorpen, maar ook woordgroepen als in de klas,
op school, in het gras of op het vliegveld. Drie voorbeelden

Tijdsaanduidingen

Tijdsaanduidingen vertellen iets over het tijdstip waarop dingen zich gaan afspelen, afspelen
of hebben afgespeeld. Voorbeelden zijn woorden als gisteren, morgen, overmorgen, maar
ook data en tijden komen voor. Drie voorbeelden

Onvoltooid en voltooid tegenwoordige tijd

Deze tijden zijn geteld per zin. Van zowel de onvoltooid als de voltooid tegenwoordige tijd is
per zin bekeken of deze aan- of afwezig zijn in de zin. De codes hiervoor zijn te zien in Tabel
8 en Tabel 9.
Tabel 8. Wijze codering onvoltooid tegenwoordige tijd nieuwsberichten.

Code

OTT

0

Afwezig

1

Aanwezig

Tabel 9. Wijze codering voltooid tegenwoordige tijd nieuwsberichten.

Code

VTT

0

Afwezig

1

Aanwezig

Retorica

De aanwezigheid van tropen en schema’s is geteld per zin. De uitleg van welke soorten
tropen en schema’s voorkomen staat hieronder en de verschillende codes staan in Tabel 10
en 11 op de volgende pagina.
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Tropen
Vergelijking met ‘als’

Een vergelijking tussen zaken op basis van een eigenschap die ze gemeen hebben. Deze
vergelijking wordt specifiek aangekondigd met het woord als (Karreman en Van Enschot,
2013). Bijvoorbeeld: “Als hazewindhonden stoven de journalisten richting de minister.”

Metafoor in engere zin

Bij een metafoor in engere zin wordt een woord gebruikt in plaats van een ander woord (De
Feijter, 1996). Daarbij is dus enkel nog sprake van de beeldspraak: “De hazewindhonden
stoven richting de minister.” Van metaforen in engere zin is niet alleen sprake bij
zelfstandige naamwoorden, maar ze kunnen ook voorkomen bij bijvoeglijke naamwoorden
of werkwoorden bijvoorbeeld: “Een verwelkte, oude vrouw” en “Die mooie jongen verdort
vlug”.

Metonymia

Hierbij wordt een woord vervangen door een ander woord, net zoals bij een metafoor, maar
het gaat in dit geval niet om een vergelijking. De woorden hebben juist een andere relatie
met elkaar (Corbett en Connors, 1999). Hieronder de vier meest voorkomende metonymia
(Karreman en Van Enschot, 2013).
-

Pars pro toto: niet het geheel wordt genoemd, maar juist een deel ervan.
Bijvoorbeeld: “Het petje scheurde in zijn zwarte Golfje voorbij “in plaats van “De
jongen met het petje scheurde in zijn zwarte Golfje voorbij”.

-

Totum pro parte: niet een onderdeel wordt benoemd, maar het wordt juist genoemd
als geheel: “Gemert won met 2-1” en niet “Het elftal van Voetbalvereniging Gemert
won met 2-1”.

-

Het materiaal van het voorwerp wordt genoemd en niet het voorwerp zelf: “Judith
schoot met een prachtige omhaal de bal in de touwen”. In plaats van “het doel”
wordt “de touwen” gebruikt.

-

De maker van het product wordt genoemd en niet het product zelf. “Is dat een Van
Gogh aan jouw muur?” “Van Gogh” is gebruikt in plaats van “een schilderij dat door
Van Gogh is geschilderd”.
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Personificatie

Iets wat abstract is en levenloos krijgt kwaliteiten of mogelijkheden toegekend die horen bij
mensen of dieren (Corbett en Connors, 1999). Bijvoorbeeld: “De koekjes riepen me vanuit de
trommel”.

Allegorie

Een stuk tekst waarin beeldspraak gedurende een volledige passage of tekst wordt
volgehouden. Een voorbeeld is Elckerlyc dat geschreven werd in de Middeleeuwen. Allerlei
woorden (deugd, kennis etc.) worden door een personage uitgebeeld (Karreman en Van
Enschot, 2013).

Ironie

De schrijver beweert bij ironie iets, terwijl hij/zij eigenlijk het tegenovergestelde bedoelt.
Ironie kan met een uitroepteken gemarkeerd worden (Karreman en Van Enschot, 2013).

Dubbelzinnigheid

De schrijver maakt gebruik van woorden die op meerdere manier geïnterpreteerd kunnen
worden in de context van het stuk (Karreman en Van Enschot, 2013), zoals de slagzin “Goede
verwarming laat je niet koud” waarbij “laat je niet koud” gebruikt wordt in de zin van het
niet koud krijgen en in de zin van je wel interesseren.

Concretisering

Een idee wordt geconcretiseerd en op die manier dichter bij het publiek gebracht. Dit kan
gedaan bijvoorbeeld gedaan worden met een citaat of voorbeeld (Karreman en Van Enschot,
2013).
Schema’s
Rijm

In nieuwsberichten kan voornamelijk in titels sprake zijn van rijm. Dit kan bijvoorbeeld
klinkerrijm betreffen, zoals in: “Vergeven en vergeten” (Karreman en Van Enschot, 2013).

56

Ellips

In teksten met ironie en sarcasme komt een ellips nog weleens voor. Van een ellips is sprake
als in een zin een woord wordt weggelaten en als door het weglaten een zin ontstaat die
onvolledig is.

Parallellisme

In een tekst begint een aantal zinnen op dezelfde manier en heeft daarnaast dezelfde
structuur (Karreman en Van Enschot, 2013).
Opsomming (enumeratie)

Nieuwsberichten bevatten regelmatig opsommingen. Dit kan ervoor zorgen dat iets volledig
lijkt of dat het lijkt te gaan om een grote hoeveelheid.

Anafoor

Bij een anafoor is sprake van een herhaling van hetzelfde woord of de herhaling van een
woordgroep aan het begin van opeenvolgende zinnen of stukken.

Benadrukking (emphasis)

Bij emphasis worden woorden benadrukt en op die manier ontstaat een bepaalde suggestie
van iets in plaats van dat het daadwerkelijk zo wordt gezegd (Karreman en Van Enschot,
2013). Bijvoorbeeld: “Toen Joop de kamer binnenstapte, was de ruimte direct vol”. Dat Joop
dik is wordt niet letterlijk benoemd, maar gesuggereerd door aan te geven dat de kamer
direct vol was na zijn binnenkomst.

Drieslag (tricolon)

Een drieslag draagt eraan bij dat een opsomming versterkt wordt. Het gaat dan om een
opsomming van drie elementen, die vaak zeer kort zijn, met afsluitend een sterke uitsmijter.
Een bekend voorbeeld is “Ik kwam, ik zag en ik overwon” (Karreman en Van Enschot, 2013).

Retorische vraag

Met een retorische vraagt trekt de schrijver de aandacht van de lezer. Het is alleen niet de
bedoeling dat de lezer daadwerkelijk antwoordt. De vraag zelf impliceert het antwoord al
(Karreman en Van Enschot, 2013).
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Zelfcorrectie

Een schrijver schrijft eerst het een om vervolgens direct zichzelf te verbeteren en iets anders
toe te voegen. Het tweede dat de schrijver noemt, wordt daarmee benadrukt (Karreman en
Van Enschot, 2013). Bijvoorbeeld: “Ik wil, nee ik gá dit jaar tien kilo afvallen”.

Praeteritio

De schrijver merkt op ergens geen aandacht aan te besteden, maar doordoor krijgt het juist
aandacht (Karreman en Van Enschot, 2013): “Over haar gebrek aan empathie wil ik het niet
hebben, maar…”.

Tegenstelling (antithese)

Door twee tegengestelde zaken naast elkaar te positioneren komt een van de zaken beter
naar voren (Karreman en Van Enschot, 2013). Bijvoorbeeld: “Dat is een kleine stap voor de
mens, maar een grote sprong voor de mensheid” – Neil Armstrong toen hij op de maan
stapte – zondag 20 juli 1969.

Paradox

Een paradox is een uitspraak die een tegenstelling lijkt, maar dat niet is. In eerste instantie
lijkt het een tegenstelling, maar na langer kijken, is het niet zo. Er moet doorgedacht worden
om dit te zien en als het kwartje dan valt kan het de overtuigingskracht vergroten (Karreman
en Van Enschot, 2013).

Inclusief “we”

Door te schrijven met ‘we’ doet de schrijver een poging om de afstand tussen zichzelf en het
publiek te verkleinen, omdat het zo lijkt of ze tot dezelfde groep behoren (Karreman en Van
Enschot, 2013).

Directe aanspreking

De schrijver spreekt het publiek direct aan met bijvoorbeeld je, u of jullie (Karreman en Van
Enschot, 2013).
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Apostrofe

Degene die direct wordt aangesproken is niet de lezer. Vaak gebeurt dit met humor en om
de woorden van die ander te weerleggen (Karreman en Van Enschot, 2013).

Geladen taalgebruik

Door het gebruik van woorden met een zekere connotatie zorgt de schrijver ervoor dat tekst
een bepaalde lading krijgt. Met deze methode kan een en dezelfde gebeurtenis op
verschillende manieren worden weergegeven (Karreman en Van Enschot, 2013.

Hyperbool

Met behulp van overdrijving weet de schrijver iets krachtiger of mooier weer te geven dan
het in werkelijkheid is (Karreman en Van Enschot, 2013). Een bekend voorbeeld is “Ik heb
een eeuw moeten wachten in de kantine”.

Eufemisme

Door een verzachtend woord te gebruiken wordt een term verdoezeld die heel hard klinkt
(Karreman en Van Enschot, 2013).: “werkster” wordt door veel mensen als negatief gezien,
terwijl “hulp in de huishouding” of “interieurverzorgster” vriendelijker klinkt.

Understatement

Bij een understatement drukt een schrijver zich zwakker uit over iets dan hij bedoelt om zo
de inhoud juist te versterken. Het lijkt ook op ironie, maar doordat het geen invloed heeft op
de betekenis is het understatement toch een schema en geen troop (Karreman en Van
Enschot, 2013). Een voorbeeld van een understatement is “Het proefwerk is niet zo simpel”
in plaats van “Het proefwerk is erg ingewikkeld”.
Tabel 10. Wijze codering tropen in nieuwsberichten.

Code

Tropen

0

Afwezig

1

Aanwezig
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Tabel 11. Wijze codering schema’s in nieuwsberichten.

Code

Schema’s

0

Afwezig

1

Aanwezig

Bron

Per nieuwsbericht is bekeken wat de bron is van het artikel. Soms is dat een persbureau
(zoals het ANP) en soms niet. In Tabel 12 staat hoe dit gecodeerd is. Als er persbureau
vermeld is, dan is dat gecodeerd als een nieuwsbericht met persbureau als bron, dus ook als
daarnaast een andere bron is genoemd.
Tabel 12. Wijze codering Bron in nieuwsberichten.

Code

Schema’s

0

Geen persbureau

1

Persbureau
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BIJLAGE 2: VOORBEELDANALYSE

Hieronder volgt een voorbeeldanalyse van het volgende bericht:
ANP (2016, 13 april). Geen zaak PvdA’ers om Marokkanenuitspraken. Trouw. Geraadpleegd
van http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/archief/archief/article/detail/4281140/2016/04
/13/geen-zaak-pvda-ers-om-marokkanenuitspraken.dhtml
“Geen zaak PvdA’ers om Marokkanenuitspraken. (kop)
De PvdA'ers Diederik Samsom en Hans Spekman worden niet vervolgd voor hun
omstreden uitspraken over Marokkanen. (Zin 1) De PVV had het Amsterdamse hof
gevraagd justitie te dwingen de twee te laten berechten wegens discriminatie. (Zin
2) Samsom zei in een interview met NRC dat "Marokkaanse jongens een etnisch
monopolie op overlast hebben gekregen." (Zin 3) Spekman zei in weekblad Vrij
Nederland dat celstraf niet helpt, vernederen voor hun eigen groep wel. (Zin 4)
• Volg Trouw op Facebook (link)
• Volg Trouw op Twitter (link)”
Om te beginnen worden alle analyses op berichtniveau uitgevoerd.
•

Doel: Het is een beschrijving van de gebeurtenissen. Het is met afstand beschreven.
De tekst is voornamelijk informerend. Het is gecodeeerd als 0.

•

Setting: reageren onder het bericht is mogelijk: 1.

•

Externe links: in het nieuwsbericht zijn 2 externe links aanwezig (onderaan, naar
Facebook en Twitter).

•

Interne links zijn in het nieuwsbericht niet aanwezig: 0.

•

Links onderaan het bericht zijn aanwezig: 1.

•

Bron is een persbureau (ANP): 1

•

WH-vragen: als definitie van de lead is bepaald dat de eerste vier regels bij de lead
horen. Dit bericht bestaat slechts uit vier regels, dus hierna een analyse of de WHvragen beantwoord zijn in dit bericht. Wie: Diederik Samsom en Hans Spekman.
Waar: het Amsterdamse hof. Wat: ze worden niet vervolgd om hun
Marokkanenuitspraken. Wanneer: staat er niet. Waarom: onbekend. Hoe: onbekend.
Er worden geen vijf WH-vragen of meer beantwoord: 0.
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Vervolgens worden per zin de variabelen geanalyseerd die op zinsniveau worden bepaald. In
deze voorbeeldanalyse is als voorbeeld Zin 1 geanalyseerd.:
•

Stijl: De zin geeft een concrete beschrijving van wat er (niet) gaat gebeuren en
bestaat uit alledaagse woorden. De zin heeft een neutrale stijl: 0.

•

Plaatsaanduiding: er staat geen plaatsaanduiding in de zin: 0.

•

Tijdsaanduiding staat ook niet in de zin: 0.

•

Onvoltooid tegenwoordige tijd is niet aanwezig: 0.

•

Voltooid tegenwoordige tijd is wel aanwezig: […] worden niet vervolgd […]: 1.

•

Tropen: niet aanwezig in dit bericht: 0.

•

Schema’s: niet aanwezig in dit bericht: 0.
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BIJLAGE 3: TABELLEN ZONDER SIGNIFICANTE RESULTATEN

In deze bijlage staan de tabellen die niet zijn opgenomen in de resultaten, omdat de tabellen
geen significante resultaten bevatten.
Tabel 13. Plaatsaanduidingen in volledige nieuwsberichten. Een hoger getal betekent dat de nieuwsberichten van een groep meer
plaatsaanduidingen bevatten.

(Digitale)

Online

kranten

krantenmedium online medium

Plaatsaanduidingen

22

standardized residual

0.00

23
0.21

Oorspronkelijk

21

𝑥²

p

0.09

.956

-0.21

Tabel 14. Tijdsaanduidingen in volledige nieuwsberichten. Een hoger getal betekent dat de nieuwsberichten van een groep meer
tijdsaanduidingen bevatten.

Tijdsaanduidingen

Standardized residual

(Digitale)

Online

kranten

krantenmedium online medium

11
-0.20

12
0.09

Oorspronkelijk

12

𝑥²

p

0.06

.972

0.09

Tabel 15. Plaatsaanduidingen in leads. Een hoger getal betekent dat de leads van een groep meer plaatsaanduidingen bevatten.

Tijdsaanduidingen

Standardized residual

(Digitale)

Online

Oorspronkelijk

kranten

krantenmedium online medium

27

28

28

-0.70

0.30

0.30

𝑥²

0.02

p

.988
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Tabel 16. Onvoltooid tegenwoordige tijd (o.t.t.) en voltooid tegenwoordige tijd (v.t.t.) in nieuwsberichten. Een hoger getal
betekent dat de berichten vaker o.t.t. of v.t.t. bevatten..

O.t.t.
Standardized residual
V.t.t
Standardized residual

(Digitale)

Online

Oorspronkelijk

kranten

krantenmedium online medium

13

12

12

0.20

-0.09

-0.09

5

5

6

-0.09

-0.09

0.20

𝑥²

p

0.05

.973

0.13

.939

Tabel 17. Tropen en schema’s in nieuwsberichten. Een hoger getal betekent dat de nieuwsberichten van een groep meer tropen of
schema’s bevatten.

Tropen

(Digitale)

Online

Oorspronkelijk

kranten

krantenmedia

online media

14

12

13

0.27

-0.27

0

Schema’s

2

2

2

Standardized residual

0

0

0

Standardized residual

𝑥²

0.15

0

p

.926

1
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onderzoeksgegevens zijn door ondergetekende zelf verzameld op de in de scriptie
beschreven wijze.

Nijmegen, 20 februari 2017

65

