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perceptie, levend. Ik ging in december 2010 een verbintenis aan met mijn thesis en het onderwerp
beeldvorming van Griekenland. Een relatie zogezegd. En zelfs in de meest gezonde relaties, waar ik
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Lieve Thes,
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Ik ging vaak met je slapen, maar ik vond het dan niet zo prettig. Je hield me meer dan eens wakker.
Zeker de laatste weken, als ik je tot diep in de nacht aan het bewerken was. Nu zet ik er een punt
achter. Geen zorgen, ik heb probeert het netjes te doen. Ik wens je het allerbeste toe, wie weet gaat
er ooit iemand met je verder. Ik weet genoeg en hoef niet meer.
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Citaat uit Todorova, blz. 16:

A Greek says he is going to Europe when he is going to France and Italy. He calls
Englishmen, Germans, or any Other western people who happen to visit or reside in
Greece, Europeans in contradistinction to the Greeks. The occidentals in Greece do
likewise. They are Europeans, the Greeks are not… The Greek is racially and
geographically European, but he is not a western [sic]. That is what he means by the
term, and the signification is accepted by both Greek and foreigner. He is Oriëntal in
a hundred ways, but his Orientalism is not Asiatic. He is the bridge between East and
West.
Z. Ducket Ferriman, Greece and the Greeks, New York: James Pott, 1911, 132, a
point made earlier by Karl Emil Franzos, Aus Halb-Asien, Culturbilder aus Galizien,
der Bukowina […] Leipzig, Verlag von breitkopf und Härtel, 1878
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Inleiding
In januari 2001 werd Griekenland het laatste land dat zich aansloot bij de Monetaire Unie, welke
vanaf 2002 de gezamenlijke munt ‘ Euro’ invoeren (Bache & George, 2006). Deze munt moest
economische groei brengen en werd met een groei- en stabiliteitspact ondersteund. De Euro kende
wat goede en slechte momenten maar leek tot begin 2010 een stabiele en sterke munt. Begin 2010
werd steeds duidelijker dat in Griekenland (en later enkele andere landen) niet meer aan de regels
van de monetaire unie kon worden voldaan. Griekenland leed zwaar onder de grote schuldenlast en
begrotingsproblemen (Europa.eu, 2012). Europese politici bogen zich over het probleem, de
financiële markten werden onrustig en in de twee opeenvolgende jaren zouden er vele Euro-toppen
volgen.
Omdat deze crisis de hele EU en de Euromunt raakt, ontstaat er een uitgebreide berichtgeving over
Griekenland in de Nederlandse media, zowel op internet, tv als in de kranten. Deze verslaggeving
speelt een belangrijke rol bij het beeld wat Nederlanders krijgen van de crisis, Griekenland en de
politiek. Deze thesis focust zich op de rol van de Nederlandse kranten in de berichtgeving over
Griekenland. Het beeld wat geschetst wordt in de media bepaalt voor een groot deel hoe
Nederlanders kijken naar een land (Van der Vaart, 1998). Vanwege de toename van berichtgeving is
het interessant om te zien hoe dat beeld er uit ziet en of daar een verandering in de tijd in te zien is.
In dit onderzoek wordt antwoord gezocht op de volgende centrale onderzoeksvraag:
In hoeverre is er in de berichtgeving in Nederlandse kranten over Griekenland sprake van Othering en
stereotyperingen en is er een verandering in de loop van de tijd in deze beeldvorming?
Voor deze onderzoeksvraag zal in de kranten het NRC Handelsblad, De Volkskrant, De Telegraaf en
Het Algemeen Dagblad een inhoudsanalyse uitgevoerd worden van oktober 2007 tot oktober 2011.
In de onderzoeksvraag staat Othering in deze berichtgeving centraal. Othering is een fenomeen wat
een belangrijke rol speelt in identificatie van sociale groepen.
Binnen Europa is het thema identiteit in de vorm van Europese Integratie al geruime tijd een veel
besproken onderwerp. Het gebrek aan een gezamenlijke Europese identiteit is al vaker onderzocht in
de wetenschap. Er wordt ook een weerstand genoemd binnen de EU tegen groei van de unie, omdat
nieuwe leden of aspirant-leden niet zouden aansluiten bij dit Europa (Bache & George, 2006). Daarbij
ligt regelmatig de focus op de Oost-Europese landen, de Balkanlanden of het langdurige aspirant-lid
Turkije (Westers, 2009). Dat identiteitsvorming van een EU-lid centraal staat in een inhoudsanalyse is
minder gedaan.
Een belangrijk onderdeel van de inhoudsanalyse, de stereotypering, is tot stand gekomen door uit
audiovisuele media verschillende moderne stereotyperingen te halen. Deze worden gebruikt om
stereotyperingen in de krantenartikelen te herkennen.

Stereotypes op tv
De Schuldencrisis welke is losgebarsten in Griekenland, zorgt voor veel ongenuanceerde reacties in
Nederland. Deze blijken er in actualiteitenprogramma’s vooral om te gaan of er voor betaald moet
worden voor de Griekse staatschuld. Daarbij worden veel verschillende reacties gegeven.
In deze actualiteitenprogramma’s komen experts over Griekenland aan het woord. Hieronder vallen
correspondenten, politici, politieke commentatoren, economen en ook een enkele financieel
geograaf. De commentaren die worden gegeven, zijn onderdeel van een maatschappelijk debat.
De reacties zijn tweeledig. Ten eerste wordt verklaard dat de Grieken zelf verantwoordelijk zijn voor
hun problemen door hun gedrag. Dat gaat daarmee over de schuldvraag. Niet de uitkomst van de
schuldvraag is hier van belang, maar welke argumenten hierbij gebruikt worden.
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Ten tweede valt een toon op dat zelfs als de Grieken ertoe bereid zijn, ze niet in staat zijn om de
leningen terug te betalen. Hoewel beide soorten reacties (deels) gebaseerd zijn op controleerbare
feiten, waarnemingen of cijfers, zijn ze voor een deel ook gebaseerd op stereotyperingen, aannames
of generalisaties die controleerbare feiten verdraaien of schade aan doen.
De stereotyperingen en beelden die hier naar voren komen, zijn in te delen in verschillende groepen.
De eerste groep reacties gaat over de eerlijkheid van de Grieken. De Grieken, Griekse politici of
specifieke Griekse groepen zouden niet eerlijk zijn en dit komt in verschillende uitzendingen naar
voren. De Onbetrouwbare Griek.
Corruptie wordt hierbij vrijwel altijd genoemd. De Grieken zijn corrupt of zitten in een corrupt
systeem met corrupte ambtenaren en politici. Zoals oud-correspondent Griekenland Ingeborg Beugel
en geograaf Ewald van Engelen noemt: “De burger is slachtoffer van Corruptie”. (P&W, 1 november
2011).
Een ander veelvoorkomend woord is cliëntisme door de experts, welke als vriendjespolitiek
terugkomt in meerdere debatten. Ook de Griek als belastingontduiker is vaak genoemd. Wat betreft
de terugbetaling wordt er vaak gezegd dat Grieken liegen en “Ze houden zich niet aan de afspraak”
(regelmatig in Hollandse zaken, 25-06-2011).
Een tweede indeling van reacties valt onder de “Luie Griek”. Dit wordt regelmatig genoemd en
vervolgens door experts ontkracht (bijvoorbeeld correspondent Saskia Dekkers, P&W 21-10-2011).
Het woord ‘lui’ wordt expliciet genoemd, voor de rest worden andere voorbeelden genoemd die
aansluiten op dit stereotype. Grieken gaan veel op vakantie, of gaan vroeg met pensioen (waar soms
pensioenleeftijden genoemd worden tussen 50 en 55). Ook staken ze om de haverklap, wat ook als
lui geïnterpreteerd kan worden. Dit sluit verder aan op een beeld wat ook weer terugkomt, van
onrusten, demonstraties en rellen.
Politieke onrust sluit hier op aan. Deze opstandigheid van de Grieken, zou komen door een
chaotische en onvolwassen politieke situatie. De politiek zou anders werken in Griekenland. Dit
wordt genoemd in P&W (door politieke verslaggevers en Saskia Dekkers) en in Hollandse zaken (door
een hoogleraar economie en SP-politicus Ewout Irrgang). Ook instanties die niet functioneren,
bijvoorbeeld de asielopvang of belastingen, worden genoemd. Ambtenaren zijn corrupt.
Dit kan ook geïnterpreteerd worden als gevolg van niet-functionerende politiek, zowel Grieks als
Europees. Met deze aanname, dat alle politiek traag of onfunctioneel werken, wordt bij de
interpretatie van verzamelde gegevens rekening gehouden.
Als laatste komen culturele of cultureel-historische beelden naar voren. De Akropolis of Griekse
eilanden verkopen is iets wat naar voren kan komen. Dit zijn geen stereotypes van de Griek, maar
geeft wel een stereotype beeld van Griekenland. Griekenland wordt genoemd als vakantieland, met
zon en eilanden, met pittoreske Griekse terrasjes/dorpjes. Verder komen tradities, oudheid en
bovenal Grieks eten in de reacties: Gyros, Feta en Ouzo. Beelden die waarschijnlijk al bestonden voor
de crisis, maar nu voor herkenning worden toegevoegd om de situatie herkenbaar te maken of soms
om de druk van de discussie te halen. Bij meer dan een programma wordt dan om de discussie af te
sluiten geroepen “allemaal naar Griekenland op vakantie” of “allemaal Gyros eten” als oplossing.
Deze beelden worden af en toe verbonden aan luie Grieken, bijvoorbeeld “de luie ouzodrinkende
Griek die de hele dag op het terrasje vanaf zijn 50ste zijn zeer goede pensioen zit op te strijken”.
Hierbij versterkt of illustreert het culturele stereotype het stereotype beeld van de luie Griek.
In de uitvoering van het onderzoek zal hierdoor gekeken worden of er stereotypes genoemd worden
die hierbinnen vallen. Valt het onder de stereotype luie Griek, de stereotype onbetrouwbare Griek,
een politiek stereotype of een cultureel/historisch stereotype?
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Relevantie
If men define situations as real, they are real in their consequences. (W.I. Thomas, 1928)
Voor de maatschappij is het relevant of een beeld van een land hetzelfde blijft of verandert tijdens
een monetaire crisis. Gaan kranten meer berichtgeven, wordt de beeldvorming hier veranderd of
wordt een al bestaand beeld enkel veel vaker herhaald? De samenleving baseert het beeld wat
gevormd wordt van landen, vooral op berichtgeving van de media. Als dit mediabeeld slechts een
beperkt beeld geeft sinds de invoering van. Ook kan het onderzoek duidelijk maken of groeiende
aandacht voor het ene nieuwsonderwerp, belichting van andere onderwerpen in het nieuws
verdringt. Dit kan ook voor een bepaald land gelden, waardoor deze positiever of negatiever in beeld
komt.
Een negatief imago van Griekenland in Nederland, kan van invloed zijn op de economie van
Griekenland. Volgens de gegevens van Eurostat werkte in 2007 6,9% van de Grieken in de horeca
(Eurostat, 2007). De horeca is voor een belangrijk deel afhankelijk van toerisme en bezoeken uit het
buitenland.
Toerisme is verantwoordelijk voor 15% van het bruto binnenlands product van Griekenland (CIA
factbook, 2010). De Nederlandse consument is verantwoordelijk voor 5,8% van overnachtingen in
Griekenland van toeristen in 2006 (eurostat, 2008). Dit zijn 782.184 Nederlanders (EL.STAT, 2008).
Hiermee staat Nederland vijfde, na Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Frankrijk, in 2000 voor de
invoering van de Euro was dit 4,9% van de toeristische overnachtingen in Griekenland. Het imago van
Griekenland als potentieel vakantieland, kan een deuk oplopen als er voornamelijk op de
economische malaise en onstabiliteit in de Griekse Samenleving en politiek wordt geconcentreerd in
de media. Als er dreiging van staking is of onzekerheid dat er euro’s uit de betaalautomaat komen,
heeft dit ook een negatief effect op toerisme in Griekenland.
De acceptatie van Griekenland als lid van de Europese Unie, hangt voor een belangrijk deel af van
identificatie. Dit is te zien bij het toetredingsproces van Turkije, waar argumenten tegen de
toetreding gebaseerd zijn op een verschil in bevolking, cultuur en afkomst. De Turk is anders en
daarmee niet Europees (Westers, 2009). Griekenland hoort bij het Europese instituut de Europese
Unie. Als Griekenland als ander wordt gezien, als niet meer Europees, dan verzwakt dit mogelijk de
legitimiteit van de Europese Unie. De EU hoort dan niet meer bij de (west-)Europese identiteit en
cultuur. Hiermee kan dit onderzoek worden gebruikt om de invloed van de media in de identificatie
van Nederlanders met Europa te verklaren.

Wetenschappelijke relevantie
De wetenschappelijke relevantie bestaat voor een groot deel uit het in kaart brengen van
beeldvorming over Griekenland. Voorgaande onderzoeken hebben al gekeken naar beeldvorming
van de Europese Unie en Turkije. Het vergroot de kennis van het begrip Othering en kijkt in hoeverre
hier sprake van is. Waar bekende vormen van Othering, zoals ‘Oriëntalisme’ en ‘The Dark Continent’
focussen op een ‘ander’ buiten Europa. Deze vormen van Othering kennen een sterke dualiteit.
Griekenland ligt buiten de Oriënt en niet in Afrika. Dit onderzoek kijkt naar een mogelijke ander
binnen Europa: de ‘Other within’. Dit komt ter sprake in onderzoek met Oost-Europa of de Balkan.
Met dit voorbeeld van beeldvorming van Griekenland, kan aangetoond worden of dit terecht is. Is
Othering wel zo zwart-wit en wordt Griekenland buiten de EU of Europa geplaatst in de
berichtgeving?
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Het is interessant of er in een modern probleem als de kredietcrisis ook sprake is van Othering. Het
biedt een actuele case voor Othering van een land of bevolking en kijkt of er sprake is van een
verandering van deze mogelijke Othering in een periode voor en tijdens de economische crisis.

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op het verschil tussen mentale en materiële beeldvorming en
Othering. Ook worden verschillende voorbeelden van Othering aangehaald. De werking van de media
wordt daarna behandeld en er komen filters naar voren welke volgens literatuur een belangrijke rol
spelen in wat nieuwswaardig is en wat niet.
In hoofdstuk twee (methodologie) komen de hoofdvraag, deelvragen en hypotheses van dit
onderzoek aan bod. Deze worden beantwoord aan de hand van een inhoudsanalyse, waarvan de
uitvoering ook in dit hoofdstuk beschreven wordt. Ook de methodologische keuzes worden hier
verantwoord.
In hoofdstuk 3 worden de resultaten behandeld. Dit begint met een beschrijving van de
kwantitatieve resultaten. Vervolgens wordt voor de onderzochte kranten ingegaan op de inhoud van
de onderzochte krantenartikelen en in hoeverre er sprake blijkt te zijn van Othering.
In het hoofdstuk conclusie wordt de onderzoeksvraag beantwoord, gevolgd door een reflectie en
suggesties voor verder onderzoek.
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Hoofdstuk 1: Beeldvorming en media
In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond behandeld waarop de inhoudsanalyse in dit
onderzoek is gebaseerd. Omdat het onderzoek in de eerste plaats over beeldvorming gaat, zal dit als
eerste uiteengezet worden. De onderzoeksvraag gaat erover of er sprake is van Othering in
krantenartikelen over Griekenland.
Na de inleiding over ‘The Other’ zullen verschillende voorbeelden van Othering worden aangehaald
welke mogelijk kunnen helpen met de hoofdvraag of er sprake is van Othering en hoe dat er uit ziet.
Vervolgens wordt ook nog de werking van de media behandeld, welke filters en systemen daarin
uiteindelijk bepalen wat er in het nieuws komt en wat niet. Dit moet helpen om de uiteindelijke
resultaten van de inhoudsanalyse te verklaren.

1.1 Beeldvorming
Elke dag krijgen individuen een grote hoeveelheid informatie over zich heen. Voor een deel vergaren
mensen deze informatie uit eerste hand (primaire bron), in hun eigen doen en laten nemen ze
verschillende gebeurtenissen/verschijnselen waar en hebben hiervan een perceptie. Niet alles wat ze
waarnemen onthouden of gebruiken ze ook, waardoor een eigen beeld ontstaat van gebeurtenissen
of belevenissen. Voor een ander groot deel wordt er ook informatie verzameld uit secundaire
bronnen. Deze binnengekomen informatie moet verwerkt worden. Dit gebeurt door middel van
beeldvorming.
Van der Vaart (1998) spreekt van twee verschillende soorten beeldvorming. Het bovengenoemde is
de eerste soort: mentale beeldvorming. Deze vorm is een cognitieve representatie: het speelt zich af
in het hoofd en bepaalt hoe iemand een bepaald beeld vormt van allerlei verschijnselen.
Representation moet hierbij meanings, ofwel betekenissen geven (Johnston e.a., 2000).
Beeldvorming geeft duidelijkheid en helpt deze betekenissen door te geven binnen een sociale
groep. Het vergemakkelijkt het proces en versimpelt complexe zaken zoals cultuur. Mensen pikken
gebeurtenissen op basis van een onbewuste of cognitieve selectie, alleen die gebeurtenissen die zij
oppikken hebben betekenis in hun beeld of werkelijkheid. De beelden die ze gebruiken,
interpreteren ze daarna op een bepaalde manier (Van der Vaart, 1998).
Mentale beeldvorming is daarmee overal en constant aan de gang, de volledige werkelijkheid is te
complex en alomvattend om op te nemen. Om deze te begrijpen moeten mensen een cognitieve
selectie maken om deze te begrijpen. Deze selectie is de representatie of het gevormde beeld van de
werkelijkheid. Ook een regio of gebied is complex en niet eenduidig uit te leggen. Ook van regio’s en
landen zal men zich een beeld vormen. Wat voor een beeld dit is, is afhankelijk van de bril die men
op heeft (De Pater e.a., 2005). Deze bril is afhankelijk van bijvoorbeeld culturele, maatschappelijke of
persoonsgebonden achtergronden.
De tweede soort beeldvorming volgens Van der Vaart is materiële beeldvorming en komt van
secundaire bronnen. Hier is beeldvorming op te vatten als een proces waarin materiële beelden
worden gecreëerd met als doel kennis over te dragen en mogelijk zelfs gedrag te beïnvloeden (denk
bij dit laatste aan reclame). Deze materiële beelden kunnen bijvoorbeeld in kranten, op tv of op
internet verschijnen (Van der Vaart, 1998).
Deze beeldvorming is ook terug te vinden in de Dictionary of Human Geography. In het Engels
spreekt men van het begrip representation en dat wordt als volgt uitgelegd:
“A set of practices by which meanings are constituted and communicated. Such represential practices
produce and circulate meanings among members of social groups and these meanings can be defined
as culture. Such shared meanings are based on representations of the world.” (Johnston e.a. 2000,
blz. 703)
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Deze representaties komen van buiten de persoon en worden opgelegd, maar deze kunnen botsen
met de beelden die vanuit de sociale groep zelf zijn gevormd: de beeldvorming vanuit hun eigen
cultuur (Johnston, 2000). (zie kader 1.1). De al eerder genoemde bronnen zijn verschillende media:
internet, tv of kranten. Een belangrijk deel van dit onderzoek komt neer op wat voor materiële
beelden in de gedrukte media worden neergezet, in dit geval kranten. Secundaire bronnen vormen
het belangrijkste deel van de informatie die individuen gebruiken om een beeld te krijgen van het
buitenland en wat daar gebeurt. Niet alle landen kunnen worden bezocht door een individu. Wat
anderen erover vertellen is ook een secundaire bron, maar de grootste secundaire bron zullen media
zijn. Voor deze materiële beeldvorming geldt hetzelfde als cognitieve beeldvorming: het is niet
mogelijk om de volledige ongezuiverde werkelijkheid weer te geven. Er moet een selectie gemaakt
worden. Hoe deze selectie er uit ziet in kranten blijkt aan het eind van dit onderzoek.
Het is van belang te beseffen dat beeldvorming in veel wetenschappen anders wordt uitgelegd. Sinds
1959 werd het op meerdere manieren
Kader 1.1 perceptieverschillen bosbouw
geïnterpreteerd. Toen beschreef C. Wright Mills
een vorm hiervan met de naam ‘sociological
Over hetzelfde fenomeen binnen
imagination’. Deze sociologische voorstelling
samenlevingen kunnen verschillende verhalen
maakt het mogelijk om grotere historische
achtergronden te begrijpen en te plaatsen in of beelden ontstaan. Dit is afhankelijk van de
het leven van individuen (Harvey, 2005). Harvey
cultuur waaruit men komt, en kan botsen met
voegde hier later de geographical imagination
wat in andere culturen of in media gezien
aan toe, omdat volgens hem de ruimtelijke
wordt. De Canadese geograaf Bruce Willemscomponent
mistte.
Verschillende
Braun analyseerde bijvoorbeeld verhalen over
wetenschappelijke oogpunten zijn er ontstaan
de bossen van British Columbia. Deze bossen
uit deze beeldvorming. Een existentiële
zijn voor bosbouwbedrijven een resource
discussie kan los barsten: of er wel een
werkelijkheid bestaat, of dat alles beeldvorming
landscape, maar voor natuurbeschermers is
is. Als alles een selectie is welke onderhevig is
het een natuurgebied wat beschermd en
aan de juiste interpretatie, bestaat er nog wel
behouden moet worden. Een derde partij zijn
een ‘echte’ werkelijkheid? Wat is realiteit en als
de First Nations, de oorspronkelijke bewoners
deze er is: kunnen wij deze nog wel
die het landschap als cultural landscape zien.
waarnemen? Ben de Pater noemt dit vraagstuk.
Deze zijn echt niet automatisch blij met het
Hij gaat niet zover om het bestaan van de
werkelijkheid zelf te benoemen, maar zegt
beeld wat natuurbeschermers van hun
hierover het volgende:
schetsen als de primitieve bewoners van het
“Het
vertrouwen
dat
een
regionaalgebied zodat het niet aangetast mag worden.
geografische
beschrijving
de
‘echte
Ook van de argumenten van de
werkelijkheid weergeeft, wordt in de afgelopen
bosbouwbedrijven moeten ze niks hebben,
jaren door steeds minder geografen gedeeld.
namelijk omdat ze zouden profiteren van deze
Critici van dit vertrouwen spreken van naïef
economische exploitatie. Deze First Nations
realisme … De realiteit die de onderzoeker
waarneemt, is een gereduceerde en gekleurde
willen zeggenschap over hun gebied. (naar De
realiteit en dus niet identiek met de realiteit
Pater, 2005. Blz. 87)
zelf” (De Pater, 2005, blz. 37).
De Pater stelt hierin niet ter discussie of werkelijkheid bestaat, maar wel het vermogen van de
wetenschapper om die te bepalen. En dat terwijl deze wetenschapper wel wordt geacht om
uitspraken te doen over de werkelijkheid. Maar zelfs deze wetenschapper heeft te maken met wat
wij hierboven als mentale beeldvorming beschouwen. “Wat en hoe een onderzoeker waarneemt
wordt namelijk gestuurd door zijn vooronderstellingen, begrippen, theorieën, door de ruimtelijke
schaalniveaus waarin hij werkt, en soms ook door zijn maatschappelijke overtuigingen en/of
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belangen van diegene die de opdracht heeft gegeven een bepaald onderzoek te verrichten.” aldus de
Pater (2005, blz. 37).
Bij de journalist is eenzelfde mentale beeldvorming te verwachten, het effect hiervan is ook relevant
want ook deze speelt een rol in de beeldvorming. De Pater noemt al de rol van schrijvers en
cineasten in geografische beeldvorming. Hoe de samenleving naar geografische eenheden (zoals
regio’s of landen) kijkt, wordt bepaald door drie groepen bronnen: kaartmateriaal, ‘populaire
periodieken (zowel kranten als tijdschriften) en academische opleiding - zowel via school als de
universiteit(Johnston, 2004).
Mentale beeldvorming is niet de beeldvorming die wij hier onderzoeken, dit zou door middel van
diepte-interviews of enquêtes wel gedaan kunnen worden. Wel is het belangrijk om te beseffen dat
mentale beeldvorming bestaat en altijd plaatsvindt in de samenleving en bij alle individuen. Ook bij
deze individuen waarvan geacht wordt dat ze een objectief beeld hebben of objectief oordeel
moeten vormen (zoals journalisten en wetenschappers). Deze inhoudsanalyse focust op de materiële
beeldvorming in kranten over Griekenland. De volgende paragraaf bespreekt hoe de materiële
beeldvorming in kranten ontstaat en welke filters hierop van invloed zijn.

1.2 De werking van media
“Is er nog iets gebeurd?”; een vraag die menig persoon gesteld kan worden als deze betrapt wordt
op het lezen van de krant. Er gebeurt echter altijd wel iets, in de krant of op het journaal verschijnt
alleen wat de redactie van belang achtte (Luyendijk, 2010). In deze paragraaf wordt beschreven hoe
media aan hun informatie komen en welke mechanismen meespelen in het uiteindelijke besluit of
een gebeurtenis nieuwswaardig is.
Media zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van materiële beeldvorming. Professionele
media worden verzorgd door journalisten. Het beeld van kijkers, luisteraars of lezers hebben van
journalisten, is dat ze weten wat er speelt in de wereld. De journalist ziet wat er speelt, het nieuws
biedt een overzicht daarvan en dit is in principe een objectief overzicht (Luyendijk, 2006. Blz. 21). Dit
klopt niet met de gang van zaken in media. Media werken met verschillende filters, welke bepalen of
iets in het nieuws komt of niet. Er zijn verschillende opvattingen over het aantal filters en welke dat
zijn(zie Van Ginneken, 1998. Meijers, 2006. Gans, 1980. Galtung/Ruge, 1965. Luyendijk, 2006). Wel is
er enige consensus over een indeling van deze filters in interne en externe filters. Deze externe filters
beïnvloeden van buitenaf hoe de media ergens over berichtten. Deze paragraaf onderscheidt vijf
filters. Deze filters betekenen niet dat wat media vertellen niet waar is, maar wel dat ze slechts één
versie van het verhaal vertellen.

filter journalist
In paragraaf 1.1 werd al beschreven dat er een zekere verwachting bestaat over wetenschappers,
namelijk dat zij uitspraken doen over de werkelijkheid (De Pater, 2005). In de samenleving bestaat
een dergelijk beeld ook van journalisten (Luyendijk, 2006). Het ideaalbeeld van journalisten wat
Luyendijk beschrijft (maar weerlegt), komt overeen met wat Gans (1980) de even-centered theorie
noemt. Dit is kortweg de theorie dat nieuws wordt bepaald door gebeurtenissen, en dat journalisten
dit vervolgens direct weergeven. Deze theorie is in de jaren zestig en zeventig al door onderzoekers
als utopie beoordeeld en zij onderstrepen dat nieuws wordt geproduceerd in plaats van gevonden
(Meijers, 2006). De journalist is aan dezelfde vervormingen onderhevig als het individu en zal van
bepaalde dingen verslag doen en van andere gebeurtenissen en aspecten niet.
“Journalisten kunnen natuurlijk niet altijd overal van op de hoogte zijn. Zeker algemeen
redacteuren hebben vaak maar weinig voorkennis van de onderwerpen die ze behandelen. Net als
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hun publiek zijn ze ‘outsiders’ bij de meeste thema’s en bronnen, die ze benaderen. […] Gans (1980)
stelde vast dat journalisten ook maar gewoon mensen zijn” (Meijers, 2006. Blz. 24).
Afhankelijk van persoonlijke factoren, persoonlijke achtergrond en toegang tot informatie zullen
verschillende gebeurtenissen de journalisten wel of niet opvallen. De journalist is aan tijd gebonden
en kan niet alles waarnemen. Hierdoor zal de journalist aangewezen zijn op officiële bronnen, welke
betrouwbaarder worden geacht, zoals andere media en al bekende betrokkenen (Meijers, 2006;
Luyendijk, 2006). Als deze de journalist wel opvallen, zal deze vanuit zijn/haar beeld moeten
besluiten of hij/zij hierover bericht. Als het zover is dat iets in een artikel wordt gestopt zal de
journalist generalisaties en stereotyperingen moeten gebruiken om het bericht (in beeld of tekst)
beperkt te houden en aannames moeten maken. wat weet of snapt het publiek al? De journalist is
één van de filters welke het uiteindelijke beeld vormen wat in media verschijnt.

Filter organisatie (nieuwsmedium)
De organisatie waarvoor men werkt heeft invloed op het type berichtgeving. Een journaal heeft meer
aan beelden van gebeurtenissen, dan komen spectaculaire zaken als overstromingen, protesten of
gewapende conflicten eerder in aanmerking. Belangrijk geachte gebeurtenissen hebben minder kans
om op tv te komen als er geen spannende beelden van zijn. Achtergronden hebben meer kans om in
een krant terecht te komen (Meijers, 2006).
“Het bericht moet meestal relatief kort zijn… omdat een aanzienlijk deel daarvan wordt ingenomen
door de basiselementen (de genoemde 4 W’s [wie, wat, waar en wanneer] die de singulariteit van de
gebeurtenis construeren), blijft er weinig over voor andere elementen (zoals de 5de W – de ‘waarom’vraag). Zelfs als het een dag-in-dag-uit doorlopend verhaal is, moeten bepaalde zaken bovendien
voortdurend worden herhaald. In alle gevallen zal de schrijver dus moeten proberen een maximum
aan informatie over te brengen in een minimum aan woorden. Dat kan alleen door in te spelen op
woorden en beelden die al bij de lezer leven, en die vaak ongewild een stereotiep karakter hebben”
(Van Ginneken, 2002, p. 161)
Gelet op deze bron, kan er vanuit gegaan worden dat zelfs in kranten weinig plaats wordt gemaakt
voor de waaromvraag of andere achtergronden. Althans, niet in het nieuwsgedeelte. Er wordt bij
kranten vaak een onderscheid gemaakt tussen de redactie die verslaggeving doet van het nieuws en
de redactie die verantwoordelijk is voor achtergronden en opiniestukken. Van de nieuwsredactie of
journaals op tv wordt een objectief beeld verwacht. Een beroemd voorbeeld is de New York Times.
Deze krant kent een zeer strikte scheiding van redacties, waarbij de werknemers van de
nieuwsredactie niet op de werkvloer mogen komen van de achtergrondredactie en vice versa
(Luyendijk, 2010).
De media waarbij die scheiding niet heel duidelijk is, zijn moeilijk te interpreteren. In Nederland
wordt vaker aangegeven dat vooral Amerikaanse media een gekleurd beeld geven van
gebeurtenissen en nieuws en meningen door elkaar halen. Achterliggende belangen zouden hier een
rol bij spelen. Een vaak aangehaald voorbeeld is Fox News, welke werkt met de slogan ‘fair and
balanced’. Deze nieuwszender, behorend tot Amerika’s grootste nieuwszenders, van Rupert
Murdoch wordt gezien als een nieuwszender die duidelijk een politieke boodschap verkondigt,
meestal een rechtse conservatieve boodschap (hollanddoc, 2004). Zo zeggen meerdere mediaanalisten in de documentaire Outfoxed: “it’s very hard on fox news to separate news from
commentary, because it all blends together.” Hierbij moet gezegd worden dat dit door Nederlandse
media naar voren wordt gebracht, want ook op hun weergave is wel vaker kritiek. Begin 2012
verscheen in Elsevier een artikel, waarin de berichtgeving van de Nederlandse media over
Amerikaanse politiek wordt bekritiseerd. Deze zou vooral pro-Obama/pro-Democraten zijn en
Republikeinen al jaren slecht afspiegelen (Elsevier, 2012). Ook Nederlandse media doen hiermee aan
een vorm van politieke framing.
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Filter routines in media
Er zijn veel onderzoeken gedaan naar welke gebeurtenissen media als nieuws beschouwen.
Dit is vooral het terrein van communicatiewetenschappen en cultural studies. Voor een groot deel
zijn deze onderzoeken gebaseerd op de werking van Angelsaksische media (Meijers, 2006). De
laatste jaren komt hier meer aandacht voor onder een breder publiek, zoals in het boek ‘Het zijn net
mensen’ van Joris Luyendijk. Daarin beschrijft hij de vertekening in de media van de Arabische wereld
en zegt “Nieuws is wat afwijkt van het alledaagse, de uitzondering op de regel. En met een
onbekende wereld als de Arabische krijg je dan een vertekening. (…) wie alleen de uitzondering krijgt,
gaat deze aanzien voor de regel”(Luyendijk, 2006. blz. 44).
Van Ginneken (1998) beschrijft in zijn boek twee vooraanstaande onderzoeken over media. Een
onderzoek werd gedaan door socioloog Herbert Gans uit de Verenigde Staten. In dit onderzoek naar
Amerikaanse media, bleken de media sterk nationaal georiënteerd. Als er in de media wordt bericht
over het buitenland gaat dit voornamelijk over conflicten, wat het beeld van een vechtende
maatschappij vormt. Deze conflicten worden aan de ontvanger aangeboden zonder context (Meijers,
2006). Er is alleen sprake van pure verslaggeving en geen duiding. Het incident blijft de ontvanger bij,
maar deze wordt niet geholpen dit te plaatsen in een groter geheel en kan hier geen accurate
betekenis aan geven. Een ander onderzoek wat beschreven wordt komt uit Noorwegen. Dit is
uitgevoerd door Galtung en Ruge. In dit onderzoek zijn twaalf factoren geïdentificeerd welke ertoe
zouden bijdragen dat een gebeurtenis als ‘nieuwswaardig’ wordt gekwalificeerd. In de meeste media
onderzoeken komt dit lijstje naar boven of een variant hierop (Meijers, 2006). Dit zijn de volgende:
1. De tijdsspanne die vereist is voor een gebeurtenis om zich te kunnen voltrekken en een
juiste plaatsing of betekenis te krijgen. Deze tijd moet betrekkelijk kort zijn, het liefst korter
dan de ‘publicatiefrequentie van het medium’ (één dag). Gebeurtenissen die weken,
maanden of jaren duren, worden minder snel of helemaal niet op- of aangemerkt.
2. De schaal en intensiteit van een gebeurtenis is belangrijk, hoe groter een gebeurtenis hoe
beter deze opvalt
3. Duidelijkheid. Het moet zo duidelijk mogelijk zijn wat er is gebeurd, ook moet het een plaats
kunnen krijgen in een bepaalde categorie
4. Betekenisvolheid. Dit heeft twee aspecten. Ten eerste culturele nabijheid, oftewel cultureel
herkenbare gebeurtenissen. Ten tweede relevantie: “een land dat cultureel veraf staat, kan
toch ter tafel worden gebracht via een conflict met iemands eigen groep” (van Ginneken,
1998, blz. 33).
5. Overeenstemming. Men verwacht dat een bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden of wil dat
zij plaats zal vinden. “Als nieuwsgebeurtenissen al te zeer van de verwachting afwijken,
zullen ze niet worden opgemerkt”. Dit beschrijf Luyendijk ook, als hij bericht over
verhongerende kinderen in een vluchtelingenkamp. Hij zou over dezelfde situatie kunnen
melden dat er ook gelachen wordt en hoop is, alleen dit past niet in het Nederlandse beeld
van vluchtelingenkampen.
6. Deze factor is de tegenhanger van overeenstemming: onverwachtheid. Binnen de
overeenstemming en verwachte gebeurtenissen, hebben de onverwachte zaken de meeste
kans om opgemerkt te worden.
7. Continuïteit. Als iets eenmaal als nieuws is aangemerkt, zal het in een later stadium ook als
nieuws geclassificeerd blijven.
8. Samenstelling van het beschikbare nieuws. Als er al veel buitenlandse berichten zijn, wordt
de drempel voor alle (buitenlandse) berichten hoger.
9. Verwijzingen naar elite landen. De Verenigde Staten en West-Europese landen komen in
vergelijking met andere landen vaak voor in westerse media (Meijers, 2006)
10. Verwijzingen naar elite personen. Personificering van het nieuws is belangrijk. Goede doelen
gebruiken dit feit door bekende Nederlanders aan hun organisatie te verbinden (Corduwer,
2004)
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11. Personifiëring. Berichten worden concreter als personen of groepen gebruikt worden
waarmee nieuwsvolgers zich kunnen identificeren.
12. Negativiteit. Negatief nieuws heeft meer kans in het nieuws te komen dan positieve
gebeurtenissen, ofwel “slecht nieuws is goed nieuws voor de media”. (Van Ginneken, 1998)
Er hoeft niet aan al deze factoren voldaan te worden om als nieuwswaardig te worden beschouwd,
maar elke factor speelt mee bij de kans om opgemerkt te worden. Galtung en Ruge gingen ook in op
de onderlinge samenhang van deze factoren. Hierbij komen drie mechanismen naar voren: selectie,
vertekening en herhaling.
1. Hoe meer gebeurtenissen voldoen aan de genoemde criteria, hoe waarschijnlijker het is dat
zij als nieuws worden aangemerkt. (selectie)
2. Als een nieuwsbericht eenmaal is geselecteerd, dan wordt datgene wat het volgens de
factoren nieuwswaardig maakt geaccentueerd (vertekening).
3. De processen van selectie en vertekening zullen plaatsvinden bij alle stappen in de keten van
de gebeurtenis zelf tot aan de lezer (herhaling). (Van Ginneken, 1998. Blz. 34)
Voor een belangrijk deel zijn media afhankelijk van persbureaus als bron van hun artikel. Als een
persbureau een bericht uitvaardigt van een gebeurtenis, ontvangen verschillende nieuwsmedia dit
als bericht. Al naar gelang hun interesse in de gebeurtenis, zullen deze media dit wel of niet
opnemen (Luyendijk, 2006). Ook dan zullen ze in sommige gevallen alleen dit overnemen, of langs
wat bronnen gaan voor commentaar en eventueel een correspondent of verslaggever er op af
sturen. Er zitten meerdere schakels tussen de gebeurtenis en de lezer. Vertekening en selectie
vergroten zichzelf uit. De lezer zelf neemt vervolgens ook alleen maar op wat deze belangrijk vindt of
interessant acht.
Deze twaalf factoren zorgen er hiermee voor dat buitenlands nieuws alleen in het nieuws komt als er
een direct gevolg is in eigen land of als er dramatische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden
(Meijers, 2006). Een van de belangrijke maatstaven voor dramatiek is het aantal slachtoffers.
“De bekende vuistregel luidt: tienduizend doden in een ander werelddeel staat gelijk aan duizend
doden in een ander land staat gelijk aan honderd doden in een buitenplaats staat gelijk aan tien
doden in de hoofdstad staat gelijk aan één beroemdheid. Meestal worden dergelijke uitspraken
gepresenteerd als een cynisch grapje van een nieuwsredacteur, maar ze zijn alledaagse realiteit.”
(Van Ginneken, 1998. Blz. 29)
Van de twaalf factoren die hier genoemd worden, zullen er een aantal waarschijnlijk vaker
terugkomen bij een onderwerp als de eurocrisis en Griekenland in het bijzonder. Zo is in het
algemeen de eurocrisis betekenisvol voor Europeanen, is het een vrij grote crisis, is er sprake van
continuïteit en is het negatief nieuws. Andere aspecten als de tijdsspanne en duidelijkheid passen
wat minder in de economische situatie van Griekenland. Na deze selectie volgt mogelijk een
eenduidige berichtgeving wat voor vertekening zorgt. Ook of dit daarna regelmatig herhaald wordt,
zal blijken uit de inhoudsanalyse. In het methodische hoofdstuk komt in hypotheses terug wat
verwacht wordt.

Filter externe factoren
De journalist, organisatie en nieuwsroutines zijn interne factoren die media-inhoud bepalen.
Naast deze factoren zijn er ook nog externe factoren waar te nemen. Belangengroepen en bronnen
zijn voorbeelden hiervan, maar ook het publiek en hun interesse vormen een belangrijke factor
(Meijers, 2006).
De kranten hebben een bepaald publiek, daar moeten ze rekening mee houden. Mensen
zoeken een krant die bij hen past. De dingen die er in staan moeten ze interessant vinden en ze
moeten het eens zijn met hoe erover bericht wordt. Ook kranten schrijven in principe voor eigen
16

parochie. Het Parool verscheen als sociaaldemocratisch georiënteerde verzetskrant, Trouw als een
Orthodox-Christelijke. Deze insteek kan ook wat veranderen, zo is de Rooms-Katholieke insteek van
de Volkskrant veranderd naar een progressieve krant die zich richt op hoger opgeleiden (educatie en
school, 2008). Hoe de media berichten in hun achtergronden wordt voor een deel door de
maatschappij bepaalt, een kwestie van vraag.
Er is wel sprake van een kip-ei paradox. Berichtten de media in Nederland voornamelijk pro-Obama
en zijn Nederlanders daarom kritischer op Republikeinen, of zijn Nederlanders de Democraten
gezinder en horen ze daardoor liever verslaggeving in de media die hun beeld versterkt? (Elsevier,
2012).
Met de opkomst van internet zijn de oplagecijfers van kranten naar beneden gegaan (HOI, 2012). Als
reactie hierop fuseren kranten of hun redacties, worden journalisten en medewerkers ontslagen of
het aantal correspondenten teruggebracht. Soms wordt er ook voorgesteld dat overheden financieel
bijspringen om opdoeking van een krant tegen te gaan. Hier bestaat echter vanuit de kranten zelf
veel weerstand tegen omdat dit de onafhankelijkheid van de krant zou schaden. Objectieve
berichtgeving wordt dan veel lastiger. Kranten zijn door hun bronnen echter al afhankelijk van veel
belangengroepen, waaronder de overheid. Deze belangengroepen hebben ook belang bij een
bepaald beeld wat over henzelf of hun beleid naar buiten komt. De media worden bijvoorbeeld
gebruikt om bekendheid te creëren door goede doelen (Corduwer, 2004). De achterliggende
motieven van deze verschillende groepen zouden bekend moeten zijn bij de media om eerlijke
verslaggeving te kunnen doen. De regering heeft er baat bij als media hun visie op het beleid
overnemen, de oppositie juist bij tegengeluiden hiervan in de media.
Wat het publiek wil zien of lezen is in grote mate ook verbonden met de externe factor financiers. De
meeste media-instanties zijn onafhankelijk van de staat, maar wel commerciële instanties. Deze
binding houdt in dat ze wel gelezen moeten worden en moeten concurreren met de overige media.
Fox News heeft een sterk nationalistische insteek waarin heel erg vanuit Amerikaans oogpunt naar
de oorlog werd gekeken, of vanuit Republikeins standpunt in verkiezingen (hollanddoc, 2004). “There
is money in the flag” is een beroemd gezegde: een focus op veel wapperende Amerikaanse vlaggen,
vaderland, modern oorlogstuig levert meer kijkers op dan kapot geschoten kinderen door ‘collateral
damage’ of demonstraties van het Iraakse volk. De International Herald Tribune onthulde dat
communicatieconsultants nieuwszenders adviseerden zo te berichten over media, want dat is wat
kijkers willen zien (Luyendijk, 2006). Meer kijkers betekent meer macht en advertentie-inkomsten.
Fox News had een groot bereik tijdens de oorlog door deze manier van berichtgeving. Als de andere
stations hun inkomsten, marktaandeel en daarmee hun invloed wilden behouden moesten ze hier
dus in mee gaan.

Framing
Een effect van de externe factoren is framing. Dit heeft te maken met hoe nieuws wordt afgebeeld in
media. Er zijn verschillende definities van framing welke gebruikt worden in media en de
samenleving (Scheufele, 1999). Nieuwsframes zijn methoden welke media en individuen gebruiken
om informatie te dragen, interpreteren en evalueren. Het maakt nieuws soms attractiever of
begrijpelijker. Frames kunnen helpen om meningen over onderwerpen bij het publiek in een
bepaalde richting te krijgen. Welk frame daarbij gebruikt wordt is hierop van invloed.
Er zijn verschillende onderzoeken geweest die het belang van framing op verschillende onderwerpen
in het nieuws onderzoeken(Semetko & Valkenburg, 2000). Een mogelijkheid is bijvoorbeeld een
indeling in episodische en thematische berichtgeving. ‘Episodic framing’ houdt in dat het nieuws
wordt gepresenteerd als geïsoleerde gebeurtenissen (events).Bij ‘Thematic framing’ worden de
verhalen neergezet als issues die te maken hebben met het functioneren van de samenleving
(Meijers, 2006). Bij thematische berichten wordt er meer analytisch, in een bepaalde context of in
een historisch perspectief bericht. Vijf andere te onderscheiden vormen van framing zijn conflict,
human interest, economic consequences, morality en responsibility (Haenens, 2005). Deze kunnen
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ook naast elkaar bestaan in een bericht. Hier volgt een beschrijving hoe deze vijf frames te
herkennen zijn.
Het Conflict frame legt de nadruk op conflicten tussen individuen, groepen of instituties om de
aandacht van publiek te trekken. Een voorbeeld hiervan zijn verkiezingen. Wanneer hiervan verslag
wordt gedaan is dit onderwerp voornamelijk geframed op conflicten. Nieuwsmedia worden
bekritiseerd dat teveel gebruik van dit frame publiek cynisme en vertrouwensgebrek in de politiek
oproept (Semetko, Valkenburg, 2000).
Het Human interest frame laat een gebeurtenis zien en er wordt een menselijk gezicht aan
verbonden. Een of meerdere mensen kan bijvoorbeeld om hun belevenis of mening gevraagd
worden. Het is de bedoeling om het nieuwsbericht wat concreter te maken en te personaliseren. Het
nieuws wordt wat gedramatiseerd of ‘geëmotionaliseerd’ om de aandacht van het publiek te vangen
en te behouden (Semetko, Valkenburg, 2000).
Het Economic consequences frame portretteert een gebeurtenis, probleem of onderwerp door er de
economische consequenties voor een individu, groep, institutie, regio of land te benoemen
(Semetko, Valkenburg, 2000). Gezien het feit dat de schuldencrisis van onder andere Griekenland
een economische crisis is, zal dit frame waarschijnlijk veel voorkomen in de media in de laatste jaren.
Het vierde frame is ‘morality’, wat een gebeurtenis of onderwerp in een context van religieuze
dogma’s of morele regels zet. Dit zou minder vaak direct door journalisten gebruikt worden omdat
dit botst met journalistieke objectiviteit. Vaak wordt hier omheen gewerkt door iemand te quoten
zodat er toch een bepaalde boodschap in staat. Morele boodschappen kunnen zo toch naar voren
worden gebracht (Semetko, Valkenburg, 2000).
Het laatste frame is responsiblity. Met dit frame wordt een gebeurtenis, probleem of onderwerp zo
gepresenteerd dat verantwoordelijkheid of oplossing hiervan ligt bij de overheid, een individu of een
groep.

Filter ideologie
Het filter ideologie is de laatste externe filter. Een belangrijke nieuwsfactor blijkt volgens Meijers
etnocentrisme te zijn. Er wordt bericht vanuit eigen oogpunt, de buitenlandse betrokkenheid van het
land zelf geldt daarbij als belangrijk. We krijgen beelden alleen vanuit onze Nederlandse invalhoek te
zien, als deze er niet is dan zal het niet verschijnen. Deze domesticatie is ook nodig, journalisten
gebruiken het om het verhaal zowel relevant als begrijpelijk te maken (Meijers, 2006).
Vanuit de redenatie van Gans zijn er bepaalde waarden die aan de nieuwsselectie bijdragen. Het
nieuws bevat ideologie gestoeld op waarden. Dit zijn waarden als etnocentrisme, algemeen belang,
vertrouwen in kapitalisme, individualisme en gematigdheid (Meijers, 2006). Deze waarden komen
terug in het westerse nieuws in hun berichtgeving over het buitenland.
Journalisten willen over het algemeen zelf geen ideologische bedoelingen openlijk uitdragen, maar
objectief zijn. Het verwijt subjectief of ideologisch te zijn is een pittige in de journalistieke wereld.
Door hun achtergrond zullen ze niet snel zelf uitkomen voor die idealen. Een manier om daar
omheen te werken is die mensen citeren die aansluiten bij hun denkbeelden en ideologie (Semetko,
Valkenburg, 2000). In hoeverre deze keuze om iemand te citeren ideologisch van aard is, is moeilijk
na te gaan. Soms kan het ook zo zijn, dat meningen die ver afwijken van de standaard juist genoemd
worden.
Ideologie speelt een hele belangrijke rol in wat er in het nieuws komt en hoe dit in het nieuws komt.
De twaalf factoren van nieuwsroutines sluiten hier vaak op aan. In een onderzoek naar de
nieuwsberichtgeving van de BBC blijkt dat etnocentrisme zelfs belangrijker is dan de factor elite
landen (Meijers, 2006). Het eigen land wordt centraal gezet tegenover de landen waar
nieuwswaardige gebeurtenissen plaatsvinden. In de rest van dit hoofdstuk zal verder worden
ingegaan op het begrip Othering, wat een vorm van etnocentrisme of eurocentrisme kan bevatten.
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Griekenland in media
Er zijn al zeer lang Griekse beelden in omloop en een deel daarvan is gebaseerd op de Griekse
oudheid. Op de website van de Europese commissie wordt in een zeer kort bericht per land een
beeld gegeven. Daar is bij Griekenland een verwijzing naar de rol die het heeft gespeeld als bakermat
in de Europese politieke structuur en verschillende wetenschappen. Ook wordt er een verwijzing
gemaakt naar de Griekse keuken, het klimaat en het toerisme (europa.eu, 2012). Zulke
stereotyperingen worden vaker gebruikt bij landen, ook bij Nederland (zie Béneker e.a., 2003).
In een onderzoek in Britse media naar hun coverage van HIV/AIDS, bleek dat de meeste
kwaliteitskranten meer aandacht hieraan besteden dan tabloidkranten (beharrell, 1993). Als de
kwaliteitskranten eerder aandacht besteden aan een gecompliceerde of gevoelig onderwerp als de
AIDS-epidemie, dan is dit ook mogelijk terug te zien bij de crisis in Griekenland. Er vanuitgaande dat
Griekenland ook een gevoelig onderwerp is.

1.3 De ‘Self’ en de ‘Other’
In de paragraaf over beeldvorming werd al duidelijk dat de werkelijkheid voor mensen te
begrijpen is door zich een beeld te vormen van deze werkelijkheid. De werkelijkheid blijft zelfs na
deze constructie potentieel ingewikkeld. Een selectie op basis van hun perceptie, die perceptie wordt
voor een belangrijk deel bepaald door de identiteit (zowel persoonlijke, culturele als sociale). Vanuit
jezelf (de zelf) kijk je naar de belevingswereld. Een belangrijk deel van de identiteit is wie je zelf bent,
dat is echter sterk verbonden met wie je niet bent: de ander (Garcia, 2006).
Het begrip ‘the Other’, onlosmakelijk verbonden met ‘self’, wordt in de sociale
wetenschappen voor het eerst beschreven door Beaudoir (1949) in ‘The second sex’. Het begrip
heeft hier een feministische oorsprong, maar komt daarna regelmatig terug in geografie en
verschillende sociale wetenschappen in meerdere betekenissen. Het draait om het afzetten van de
zelf tegenover ‘significant Others’, wat belangrijk is in het vormen van identiteit (Johnston e.a.,
2000). In dit feministische voorbeeld, heeft een man de eigenschappen die zijn identiteit bepalen
alleen doordat er vrouwen bestaan. Het ‘sterke geslacht’ is alleen sterk, als daar ook een zwak
geslacht tegenover wordt gezet.
“Identity necessarily concerns a relation of Self and Other; ‘Othering’ is an important activity in the
construction of collective identities.“ (Tekin, 2010. Blz. 4). Dit betekent dat een gemeenschappelijke
groep (met een homogene eigenschap) een proces nodig heeft om de eigen identiteit en van
anderen te vormen. De een(zelf) kan zich niet vormen zonder de ander. Dit fenomeen heet Othering.
Bij Othering is er sprake van dualiteit, waarbij tegenpolige eigenschappen worden gebruikt om de
‘self’ te positioneren tegenover ‘de ander’. Dit gebeurt vaak aan de hand van metaforen. Zulke
dualiteiten zijn wij-zij, subject-object, goed-slecht, zwart-wit, masculien-feminien, ontwikkeldachtergesteld, et cetera (Jaroz, 1992). Deze simplificering aan de hand van stereotyperingen maakt
het makkelijker een beeld te vormen van het bestaan.
Het hebben van de ander maakt het mogelijk om de zelf te kunnen identificeren. Zonder de ander is
er geen identiteit, zou heel strikt gesproken kunnen worden gesteld. Volgens Tekin (2010) kan ook
door de keuze voor een bepaalde ‘ander’ in materiële beeldvorming worden bepaald wie de ‘zelf’ is.
Hiermee kan een beeld gevormd worden wat een samenleving kan binden, tot actie kan verleiden of
positioneren. Hiermee gaat Othering verder dan een fenomeen wat is waargenomen, maar wordt
het een mogelijkheid om door de keuze van een bepaalde ander, een zelf te creëren die op dat
moment wenselijk is. Het maakt niet uit of iets bestaat, dat mensen geloven dat het bestaat is al
genoeg om tot actie te leiden. It doesn’t matter if it exists, if people act like it exist it makes it real in
their consequences (Thomas, 1928).

19

In deze thesis staan Nederlandse media centraal. Hier is eerder onderzoek naar gedaan, zoals met
het onderzoek naar kranten en hoe zij schrijven over Turkije (Westers, 2010). Vanuit het oogpunt van
media over Europese Integratie, is ook vaker onderzoek gedaan (Zie ’t Lam, 2012).
Er zijn wel verschillende mogelijkheden hoe tijdens de schuldencrisis in de Europese Unie naar
Griekenland wordt gekeken. Europa, Europese cultuur of de Europeaan als self is goed mogelijk.
Wordt Griekenland tot (de kern van) Europa gerekend of wordt deze als Other neergezet. In de
volgende paragraaf worden ter verkenning verschillende Others vanuit Europa behandeld en hoe
deze zich uiten.

1.4 Europa en Othering
Er zijn vele verschillende vormen van
Othering onderzocht en benoemd
door sociale wetenschappen. Er zijn
toepassingen op veel verschillende
geografische schalen; tussen regio’s
binnen
Europa,
regio’s
binnenlandsgrenzen of tussen steden.
Op macroniveau is ook mogelijk. In
deze paragraaf worden verschillende
geografische vormen van Othering
behandeld. Deze vormen van
Othering zijn gekozen omdat deze
een mogelijke connectie met
beeldvorming
over
Griekenland
hebben. Na de uitleg van deze
theorieën is beschreven waarom dit
een bruikbare theorie is in dit
onderzoek
naar
Othering
en
stereotyperingen over Griekenland.
Vervolgens kunnen deze in het
methodologisch stuk als toetsbare
hypotheses teruggevonden worden.
Niet alleen de Oriënt is een vorm van
Othering, ook The Dark continent,
Balkanisme en Intermediate Region
zijn vormen. Island paradise is een
ogenschijnlijk positieve vorm van
Othering die hier nog in zou passen,
want ook over Griekenland als
vakantieland
zijn
(positieve)
stereotyperingen (zie kader 1.2). Deze
vormen van Othering tonen hoe, met
Europa als ‘Self’, er hele verschillende
eigenschappen gegeven kunnen
worden aan ‘the Other’.

Kader 1.2: Island Paradise.
“A colonial discourse has perpetuated the literary notion
of islands as paradisal. This study explores how the
notions of island paradise have been represented in
European literature, the oral and literary indigenous
traditions of the Caribbean and Sri Lanka, a colonial
literary influence in these islands, and the literary
experience after independence in these nations.”
Nelson Murray M.A. (2009): Island Paradise: The Myth :
an Examination of Contemporary Caribbean and Sri
Lankan Writing.
Er zijn ook dingen anders aan het Island Paradise, het
creëert een beeld van een blauwe zee, witte stranden,
zon en palmbomen. Dit is hoofdzakelijk leeg. Een
belangrijk element hiervan is ook dat het achter die
bomen ‘leeg’ is. In het beeld althans. In discours komt
vooral de wilde natuur voor, zoals in Robinson Crusoe
(Murray, 2009). Eilanden werden geromantiseerd in 19deeeuwse Engelse literatuur. Dat Jamaica niet alleen
bestaat uit de kust, thematisch voor tropische eilanden,
maar ook nog een binnenland heeft wordt weggelaten.
De problemen of bevolkingen worden weggelaten in de
gedachten. Het eiland is als vanzelf klaar voor kolonisatie
en exploitatie.
In Griekenland heerst ook zo’n geïdealiseerd
vakantieland-beeld. Maar anders dan in deze theorie
beschreven wordt, wordt Griekenland waarschijnlijk
minder snel aangeduid als leeg land. In de beeldvorming
van dit land, speelt het beeld van archeologische en
historische artefacten een grote rol. Griekenland staat
ook voor beschaving, de bakermat van moderne
wetenschappen en democratie (EU, 2012). Of dit in de
geschreven media ook zo zal zijn, is uiteraard de vraag.

Orientalisme
De bekendste cultureel geografische uiting van Othering is Oriëntalisme. Oriëntalisme is een
eurocentrische of westerse kijk op de oosterse landen (Oriënt). Saïd beschrijft dit in zijn boek
Orientalism, western conceptions of the Orient (1978) voor het eerst. Het is een uitdrukking van het
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eurocentrisme en wordt versterkt in de koloniale en imperialistische tijd. Volgens Said is de Oriënt
een culturele constructie. Eurocentrisme is meer dan alleen ethnocentrisme of het centraal stellen
van het Europese centrale gebied, maar staat voor het centraal stellen van de Europese cultuur
(Johnston e.a., 2000). Saïd beschrijft dit als een beeld wat gecreëerd is over vele eeuwen door
Europese diplomaten, schrijvers, kunstenaars en vele anderen. Het stereotype beeld wat hiermee
ontstaat zegt meer over Europa dan over de beschreven Oriënt. Het zou volgens Saïd gebruikt
worden om ingrijpen als koloniale machthebber te rechtvaardigen.
De Oriënt is een ‘imaginative geography’: een (verzameling van) verbeelde geografieën (De Pater,
2005). Een creatie van Europa. De Oriënt bakent de grenzen van Europa af en staat symbool voor
alles wat anders is dan Europa (zie tabel 1.1). Zo ontstaat een beeld de ander of ‘the Other’, een
stereotypering van de oosterling.
Deze stereotypering van ‘the Other’ is duaal. Tegenover een stereotypering van de Oriënt staat
vrijwel altijd een stereotypering van de Occident (zie tabel 1). Deze tegenstellingen worden een
karikatuur en komen veel meer aan het licht dan de overeenkomsten. Dit wordt veelvuldig herhaald.
Er ontstaat een vertekenend beeld, naar aanleiding van dit beeld reageert en denkt de westerse
samenleving op een bepaalde manier over de Oriënt. Dit is echter een karikatuur, een vertekend
beeld.
Tabel 1.1: Beschrijving Oriënt.
West/Occident
Oost/Oriënt
Positief/presence
Negatief/absence
Masculien
Feminien
Rationeel
Irrationeel
Democratisch
Despotisch
Progressief
Tijdloos (conservatief)
Niet exotisch
Exotisch
Direct
Intrigerend
Betrouwbaar
Listig
Duidelijk
Mysterieus
Sterk
Zwak
Eenvoudig
Schoonheid
Zelfcontrole
Sensueel
Praktisch
Artistiek
Licht
Donker
Bron: Johnston e.a. (2000) blz. 566, Sijbom, 2010 blz. 15
Oriëntalisme wordt vaker in kranten onderzocht, zoals in het onderzoek naar Turkije en Othering (N.
Westers, 2010). Oriëntalisme staat in dit theoretisch kader, vanwege de sterke nadruk op
eurocentrisme. De (West-)Europese cultuur wordt als de standaard, en die superioriteit die wordt
uitgedragen in het Oriëntalisme is een verantwoording om in het Midden-Oosten in te grijpen.
Griekenland ligt niet in de Oriënt die Saïd beschrijft, maar in de hedendaagse problematiek wordt de
Zuid-Europese manier van omgaan met financiën wel getypeerd als verkeerd en slechter
gestructureerd dan de West-Europese manier. Een mogelijkheid is dat dit ook terug te vinden is in
krantenberichten, welke ingrijpen door de EU in Griekenland verder rechtvaardigen. Ook de dualiteit
en stereotyperingen die hier naar voren komt, zal bekeken worden in het onderzoek naar
beeldvorming in media over Griekenland.

The Dark continent
Het Oriëntalisme met haar oost-westtegenstellingen is niet het enige voorbeeld van Othering. Een
ander voorbeeld is de verhouding tussen Europa en Afrika, waarin een sterk ‘self versus Other’ in
voorkomt. Dit vindt zijn oorsprong in het imperialisme. Hierin wordt Afrika aangeduid als “The Dark
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Continent”, wat voor het eerst in een geschreven tekst te vinden is van Henry M. Stanley in 1878
(Jarosz, 1992). Afrika wordt omschreven als een vijandige (natuurlijke) omgeving vol duisternis door
ontdekkers als H. Stanley. Er is een duidelijke afscheiding tussen het Europese cultuurlandschap en
de onherbergzame en onverkende gronden. In ‘The Dark Continent’-theorie is constant sprake van
deze dualistische vergelijkingen. Het continent is leeg en onaangeroerd en vraagt erom ontgonnen te
worden, Europa kan daar het licht brengen. Ook bij de mensen, want ook in Christelijke teksten is dit
te vinden.
“The doors of this dark continent are wide open for the reception of Christianity and of righteous
government which alone shall drive away the darkness…”(Loyd, 1899; p. 318).
Wat uit dit citaat is te lezen, is dat Europeanen het niet voor zichzelf doen. Het is hun plicht dit
continent van haar duisternis te verlossen en het geloof en hun rechtvaardig bestuur daar te
plaatsen. The Dark Continent is hier niet alleen een personificatie of plaats, maar een gebrek aan
Christelijk geloof en belijdenis.
Met een metafoor van het verlichtte Europa en het donkere Afrika wordt het Europese
imperialistische ingrijpen goedgepraat. Het wordt zelfs als een verantwoordelijkheid gebracht:
“England […] possesses a power that enforces a grave responsibility. She has the force to civilize. She
is the natural colonizer of the world…to wrest from utter savagedom those mighty tracts of the
earth’s surface from the creation of the world,-a darkness to be enlighted by English colonisation“
(Baker in Hammond and Jablow, 1970; p.54).
Meijers beschrijft dit met het voorbeeld Rwanda (Meijers, 2006: blz. 11). De ‘Westerse’
betrokkenheid bij de oorlog werd bijna nooit belicht, of het nu ging om de wapenleveranties of de
commerciële belangen bij de grote minerale rijkdommen in het gebied. Het Afrikaanse conflict, in
dit geval in Rwanda, wordt wel belicht maar de oorzaken en westerse betrokkenheid worden niet
gegeven of zwaar onderbelicht. Daarom horen de volgers van het nieuws weinig meer dan dat het
weer hommeles is in Afrika. In het conflict tussen de Hutu’s en de Tutsi’s werden steekwoorden
gebruikt als tribale strijd, stammenoorlog, etnische oorlog, chaos, anarchie of wilde mannen. Het
conflict werd afgedaan als barbaars en spontaan. Daarentegen werd de context met verklaringen in
sociaal, economisch en politiek vlak niet genoemd. Deze steekwoorden en stereotyperingen geven
de volgers van het nieuws weinig andere mogelijkheid dan dit als weer een typisch Afrikaans conflict
af te doen (Meijers, 2012). Het hele continent wordt nog immer weggezet op een stereotype manier
het onbevattelijke ‘dark continent’. Episodische framing komt veelvuldig voor, thematische frames
zijn incompleet.
Deze theorie is opgenomen in deze thesis, omdat de Dark Continent theorie duidelijk het
achtergestelde karakter weergeeft van Afrika, wat ingrijpen rechtvaardigt. Er is ook zeker sprake van
politieke framing: er wordt constant gekozen voor begrippen die een bepaalde associatie van deze
achtergesteldheid oproepen. Dit zal in de hypotheses van deze thesis als volgt vertaald worden, dat
de negatieve rol van Griekenland in het Euroconflict uitgebreid beschreven zal worden. De rol van
West-Europa hierin zal dan veel minder worden genoemd. In dat geval zou de behandeling van
Griekenland in de media in hetzelfde straatje passen als het neokolonialisme wat hier beschreven
wordt.

Balkanisme
Griekenland ligt, zogezegd, aan de rand van de Occident en de Oriënt. Het maakt in geografische zin
deel uit van Europa en daarbinnen van de regio de Balkan. [hoewel politiek Griekenland daarbuiten
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wordt geplaatst, minder conflicten zou kennen]. Deze regio wordt vaak binnen, maar ook buiten
Europa, apart aangeduid.
In oriëntalisme, wat ingrijpen van het westen autoriseert in Oosterse of andere vanuit westelijk
oogpunt achtergestelde gebieden, zien wij een sterke dualiteit (Saïd, 1978). Dit is ook te zien met de
creatie van ‘the Dark Continent’ (Saïd, 1978). Maar niet alle soorten Othering zijn puur duaal. Binnen
Europa is een veranderend beeld ontstaan van wat Europa (het westen) is (De Pater, 2004). De
uitbreiding van de Europese Unie met Oost-Europese landen draagt bij aan deze discussie. Deze
paragraaf behandelt de Balkan als de ander. Daarbij kijken we naar het fenomeen Balkanisme en de
verhouding hiervan tegenover Oriëntalisme.
De fysisch geografische regio de Balkan is gebaseerd op de bergketen en het schiereiland wat deze
naam draagt en is een van de drie grote schiereilanden van de middellandse zee. De noordgrens
wordt bepaald door de rivieren Donau, Sava en de Kupa (Jelavich, 1983). Omdat het zowel een
bergketen als schiereiland is, wordt de natuurlijke grens door verschillende bronnen net anders
gedefinieerd. Op Kaart 1 is een voorbeeld te zien van de fysisch-geografische grens gedefinieerd aan
drie rivieren (de Soca, Krka en Sava). Ook Griekenland en het Europees deel van Turkije horen
hierbij. Als de Balkan in het nieuws komt dan wordt er echter gerefereerd aan de Balkan-staten,
voornamelijk de staten die onder het voormalige Joegoslavië vallen worden hiertoe gerekend door
de media (Todorova, 2009). Deze loopt niet overeen met enige fysisch geografische grenzen, maar
nog minder met de oorspronkelijke neutrale annotatie van het begrip. Deze annotatie is negatief
geworden. Vroege voorbeelden daarvan zijn naar voren gekomen rond de Balkanoorlogen (begin
20ste eeuw) kort voor de eerste wereldoorlog. Hierin ontworstelden Griekenland, Bulgarije, Servië en
Montenegro zich van de invloed van het Ottomaanse rijk. Dit rijk had het Balkangebied al eeuwen
onder hun invloedssfeer liggen.
Deze oorlog had nog een positieve toon in Europese media en politiek, want ze streden voor
onafhankelijkheid. Kort na de eerste Balkanoorlog brak er een tweede uit waarin landen onderling
gebieden wilden verdelen (Jelavich, 1983). Deze laatste oorlog onderling schept een beeld van
verdeeldheid in de Balkan. Deze onderlinge oorlogen vonden veel later, na de koude oorlog, vervolg
in verschillende regionale- of burgeroorlogen met het uiteenvallen van voormalig Joegoslavië. Dit
wordt aangeduid als de laatste oorlog op het Europese continent, daar waar andere gewapende
conflicten als in Noord-Ierland of Baskenland niet die naam dragen (Todorova, 2009).
Hiermee krijgt de Balkan een negatieve annotatie. Het begrip ‘Balkanisatie’ is hiervan een goed
voorbeeld. Balkanisatie is ‘de geopolitieke fragmentatie van een grotere staatseenheid in steeds
kleinere eenheden die vijandelijk zijn naar elkaar’ (Johnston, 2000). Tegelijkertijd wordt dit begrip
gebruikt als metafoor om de ontbinding van geopolitieke relaties na het aflopen van de koude oorlog
te illustreren.
Hoewel conflicten in de verschillende Balkanlanden verschillende oorzaken hebben en de problemen
per land verschillen, wordt al snel gesproken over conflicten in de Balkan. Ook al zijn er Balkanlanden
waar (op dat moment) geen problemen spelen, in de berichtgeving wordt al snel gesproken over de
gehele Balkan. De Balkan wordt als culturele en geografische entiteit beschreven, waar dit beeld kan
afwijken van de praktijk. De Balkan wordt als ‘the Other’ afgespiegeld tegen het ‘self’ in Europese en
Amerikaanse discours, zowel in het begin van de 20ste eeuw als in huidige tijd. Deze vorm van
Othering heet Balkanisme en daarmee worden allerlei eigenschappen aan de Balkan en haar
volkeren toegeschreven. Het wordt tribale eigenschappen toegeschreven, als ook barbarisme,
achtergesteldheid en het zou primitief zijn in tegenstelling tot het beter ontwikkelde Europa; de
geciviliseerde wereld (Todorova, 2009). De Balkanlanden worden afgespiegeld tegenover Europa,
terwijl het binnen de grenzen van Europa ligt. Een ‘Other within’.
Balkanisme is niet hetzelfde als Oriëntalisme, maar een sterke eenzijdige beeldvorming is wel een
overeenkomst. Ook de afspiegeling van het geografische of culturele object (de Oriënt of de Balkan)
met de Westelijke/Europese tegenhanger is hetzelfde. Daardoor zijn er ook veel wetenschappers die
Oriëntalisme als label gebruiken voor de ‘Othering’-relatie tussen de Balkan en Europa, aldus
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Todorova. Het rechtvaardigt ingrijpen in de regio en sluit de regio buiten Europa of de EU. Maar de
Balkan is niet een koloniaal gebied, hooguit quasi-coloniaal door het Habsburgse rijk en het
Ottomaanse rijk. Ook is de verdeeldheid (het tribale aspect) deel van de identiteit in Balkanisme
(Todorova, 2009). Het ontbreken van een homogene identiteit is een eigenschap die daarmee wordt
toegeschreven als eigenschap van de Balkan en haar bevolking. Een contradictio in terminus: diverse
eenheid. Balkanisme is daarmee net als Oriëntalisme een vorm van Othering waar ook Griekenland
mee te maken heeft, maar is wel volledig los ontstaan van Oriëntalisme.
Todorova ontkent in zijn theorie Balkanisme niet dat Oriëntalisme bestaat. Hij haalt echter wel een
tussengebied erbij. Er zijn wel dualiteiten mogelijk, maar de Balkan is een soort definitie van een
tussenregio. Zowel etnisch als religieus past het niet bij Europa of het Midden-Oosten. Moslims en
Orthodox-Christenen leven naast elkaar, alsook ethnische groepen als Serviërs, Roemenen, Grieken
en Albaniërs. De homogeniteit en stereotypering waarvan uit wordt gegaan in Oriëntalisme en the
Dark continent is veel minder van toepassing op de Balkan. Todorova: “Orientalism is dealing with a
difference between types, balkanism treats the differences within one type” (Blz.19). De chaos
waarmee de Balkan wordt afgebeeld, zou ook van toepassing kunnen zijn op Griekenland. Een
besluiteloze, tot op het bot verdeelde politiek is een kenmerk wat meerdere malen terug komt in
beschrijvingen over het Griekse probleem.
Kaart 1: fysisch geografische begrenzing Balkan

Bron: wikipedia, Balkan peninsula

Intermediate Region: Tussen Occident en Orient
Een Grieks-Canadese historicus, Dimitri Kicikis, houdt andere grenzen aan dan traditioneel
denkenden over de Oriënt, want tussen de Oriënt en de Occident plaatst hij een extra regio. Deze
twee regio’s grenzen niet aan elkaar, aldus Kitsikis, maar worden gescheiden door de Intermediate
region. De intermediate region beslaat een groot deel van Saïd Oriënt (zie kaart). Het centrum van
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deze regio is het huidige Turkije en Griekenland, maar beslaat ook het volledige middenoosten, het
vroegere Persië en de balkan. Dit baseert hij op het oecumenische rijk, wat sterk gekoppeld aan het
hellenistische tijdperk door Alexander de Grote is. Dit oecumenische rijk zou in verschillende
hoedanigheden bestaan vanaf 500 v. chr. tot 923 na Christus. Daarna wordt dit opgevolgd door het
Ottomaanse rijk. Zijn Intermediate region is een geopolitiek model op zichzelf wat ook botst met het
Oriëntalisme. Hij beschrijft eenzelfde soort beeldvorming vanuit de Occident over deze regio, als Saïd
doet over zijn Oriënt. Er is wel degelijk wat te zeggen voor de kernregio van Kitsikis.

Kaart 2: Intermediate Region volgens Kitsikis

Bron: Wikipedia (2008). In dit model valt Griekenland onder dezelfde culturele regio als onder andere het volledige
Midden-Oosten, en nog specifieker samen met Turkije als harde kern van de regio.

De ‘region intermediaire’ zoals Kitsikis deze beschrijft is moeilijk toe te passen op Griekenland in deze
thesis. Het betreft een geopolitiek model met een sterke historische basis. Volgens Kitsikis zijn het
Griekse rijk, Romeinse rijk, Constantinopelse rijk en het Ottomaanse niet alleen maar opvolgend,
maar historisch ook in principe hetzelfde. Een grove opeenstapeling die weinig ruimte lijkt te laten
voor nuance hierin. De focus op het ouderwetse Griekenland, de Hellenistische staat is wel een
belangrijk aspect. De vrij grove indeling van zoveel landen in een tussenregio lijkt wat cru, maar
hetzelfde gebeurt ook met Oriëntalisme en Dark Continent. Het is goed te beseffen dat hoe grover de
indeling in een regio, hoe meer overeenkomsten tegenover elkaar wegvallen als algemeenheden (De
Pater, 2005. Blz. 37).
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Conclusie
In beeldvorming blijkt cognitieve en materiële selectie. Mentale beeldvorming is overal en constant
aan de gang, de volledige werkelijkheid is te complex en alomvattend om op te nemen. Het bestaan
van deze mentale beeldvorming wordt in dit onderzoek aangenomen als aanwezige factor, maar
wordt niet onderzocht. De materiële beeldvorming wordt dat wel. De beeldvorming in de media
wordt hierin onderzocht, meer specifiek de Nederlandse kranten. Dat deze beeldvorming in media
aanwezig is kan op basis van de hier genoemde literatuur aangenomen worden. Ook deze
beeldvorming is onderhevig aan selectie. Hoe deze selectie eruit ziet is echter de vraag. Deze selectie
wordt door verschillende filters gevormd. Deze filters spelen een belangrijke rol in het besluit of iets
nieuwswaardig bevonden wordt en in de kranten komt. Wat uiteindelijk door deze filters komt en
wat niet, is daarmee van invloed op welke beelden er ontstaan van Griekenland.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de complexe gebeurtenissen bevatbaarder te maken. Het
gebruik van stereotyperingen, metaforen en Othering kan hierin helpen. De vraag is of in de artikelen
ook een vorm van Othering terug te vinden zal zijn. Vanuit de Nederlandse samenleving en het
individu wordt gekeken naar Grieken en de Griekse samenleving. Dit onderzoek zal onderzoeken of
er in de beeldvorming van kranten sprake is van Othering. Stereotyperingen kunnen media helpen
om hun lezers complexe zaken voor te leggen.
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Hoofdstuk 2: methodologie
In dit hoofdstuk wordt de methodologie besproken van het onderzoek. In dit onderzoek wordt over
een periode van vier jaar de berichtgeving over Griekenland in het AD, de Telegraaf, de Volkskrant en
het NRC Handelsblad onderzocht. Dit onderzoek toetst niet in hoeverre de berichtgeving van de
media afwijkt van de werkelijkheid. De werkelijkheid is in dit onderzoek ook een interpretatie. Wel
kan er bekeken worden of het beeld van Griekenland een selectief beeld is en of hier een
verandering in is ontstaan sinds het begin van de schuldencrisis.
De hoofdvraag in dit onderzoek luidt:
In hoeverre is er in de berichtgeving in Nederlandse kranten over Griekenland sprake van Othering
en stereotyperingen en is er een verandering in de loop van de tijd in deze beeldvorming?
De onderzoeksvraag is te beantwoorden door naar de inhoud van kranten te kijken. Dit vraagt om
een content analysis of inhoudsanalyse. In dit hoofdstuk worden de deelvragen en bijpassende
hypothesen behandeld, welke gebaseerd zijn op het theoretisch kader. Ook worden de keuzes en
besluiten die gemaakt zijn in dit onderzoek verantwoord. Hieronder valt de verantwoording van de
keuze voor inhoudsanalyse en de manier waarop het onderzoek uitgevoerd is.

2.1 Onderzoeksvragen en hypothesen
In het onderzoek is gekozen voor kranten, omdat deze in hun berichtgeving in staat zijn ingewikkelde
situaties uit te leggen. Daar is in het geval van Griekenland zeker sprake van. Een land is altijd een
ingewikkelde eenheid en zelden homogeen en samen met de gecompliceerde financiële
gebeurtenissen die in de berichtgeving over Griekenland naar voren komen is de situatie zeer
complex. Kranten kunnen echter niet alle gebeurtenissen behandelen en daar diep op in gaan.
Media op tv zijn ook zeer interessant en afhankelijk van het programma kan er soms ook diep op
worden ingegaan en is het een grote bron van hoe de samenleving aankijkt tegen actualiteiten en
landen als Griekenland. Een onderzoek met beeldvorming op televisie over langere tijd is moeilijk uit
te voeren (’t Lam, 2012).
De vraag gaat over beeldvorming, maar er wordt vanuit gegaan dat beeldvorming altijd plaatsvindt
bij alles en iedereen (zie paragraaf 1.1). Media zijn een vorm van materiële beeldvorming. De vraag is
daardoor niet of er sprake is van beeldvorming, maar er wordt gekeken naar een speciaal soort
beeldvorming: Othering. Daarnaast wordt gekeken naar een speciaal verschijnsel daarvan, namelijk
stereotyperingen. Aan de hand van deze stereotyperingen kan nagegaan worden hoe de kranten aan
beeldvorming doen. Het geeft een beeld van over het soort selectie wat er plaatsvindt en welke
richting dit opgaat (positief of negatief beeld).
Dit onderzoek heeft een longitudinaal aspect, van 9 oktober 2007 tot 9 oktober 2011. De
economische gebeurtenissen in de Europese Unie en de rol van Griekenland hierin laten ruimte voor
meer en mogelijk andere berichtgeving. De vraag is daarbij of er echt een verandering te meten is
naar aanleiding van de schuldencrisis. In de paragraaf Verantwoording (2.2) wordt de keuze voor
deze periode toegelicht.
Het antwoord op de onderzoeksvraag wordt gezocht met een inhoudsanalyse. De reden hiervoor is
dat er echt naar de inhoud wordt gekeken, de materiële beeldvorming. Dit wordt later verder
beargumenteerd in de verantwoording, net als de keuzes voor de onderzochte periode, welke
kranten worden onderzocht en de manier van uitvoering.
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1. Hoeveel wordt er over Griekenland geschreven in Nederlandse kranten en hoe verandert
dit tussen 2007 en 2011?
Subvragen:
a. Hoeveel wordt er in de kranten geschreven over Griekenland?
b. In hoeverre is er een verschuiving in de tijd in de mate van berichtgeving?
c. Welke onderwerpen komen hier naar voren?
In deze vraag wordt vooral op de kwantiteit ingegaan, de aantallen keren dat er over Griekenland
bericht wordt. De verklaring waarom op bepaalde momenten meer berichtgeving zal zijn dan op
andere momenten, zal voor een groot deel liggen aan de twaalf factoren voor nieuwswaardigheid
van Van Ginneken (zie paragraaf 1.4). Deze maakt geen onderdeel uit van de vraag over Othering, er
wordt hier gekeken naar welke onderwerpen naar voren komen. In dit deel van het onderzoek
worden de artikelen scannend gelezen.
De volgende hypothesen zijn geformuleerd onder deze deelvraag:
1.a
1.b
1.c

Kwaliteitskranten hebben gemiddeld grotere artikelen dan populaire kranten.
Naarmate de schuldencrisis vordert, verdringen berichten met economische en politieke
onderwerpen, de overige berichtgeving over Griekenland.
Populaire kranten berichten relatief meer over toerisme, nonpolitiek nieuws en sport.

Aan de hand van de twaalf factoren van Van Ginneken (1998) kan de verwachting worden
uitgesproken dat naarmate de crisis vordert, er meer berichtgeving is over Griekenland. De twaalfde
regel stelt dat slecht nieuws eerder het nieuws haalt. Uit het onderzoek van ’t Lam (2012) is te halen
dat kwaliteitskranten meer berichten over politiek en economisch nieuws. Ook buitenlands nieuws
en Europese zaken worden vaker teruggevonden in kwaliteitskranten, wat de verwachting vergroot
dat deze ook meer blijken te berichten over de crisis. Criminaliteit wordt hier onder non-politiek
nieuws geschaard, de verwachting is dat het AD en de Telegraaf over deze onderwerpen en toerisme
meer zullen berichten dan de kwaliteitskranten (Semetko, Valkenburg, 2000).

2. In hoeverre is er sprake van Othering in de berichtgeving van Nederlandse kranten?
Deze vraag is in verschillende onderdelen te beantwoorden en vormt het belangrijkste deel van het
onderzoek. Omdat de context waarbinnen Griekenland en Grieken beschreven worden erg
belangrijk is, moeten deze artikelen intensief gelezen worden. Hierdoor zal er een selectie van
artikelen gebruikt worden. Deze selectie zal verantwoord worden in paragraaf 2.3.
Subvragen:
a. Vanuit welke frames wordt in deze artikelen geschreven?
b. In hoeverre is er sprake van Othering in de berichtgeving?
c. In het geval van Othering, wat is de ‘self’?
d. Welke bestaande vormen van Othering zien we terug in de berichtgeving?
e. In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van stereotyperingen en wat zijn deze
stereotyperingen?
f. In hoeverre is er gebruik gemaakt van metaforen?
g. In hoeverre is er een verschil tussen kranten in het gebruik van Othering?
h. In hoeverre is en een verschuiving van het gebruik van Othering te zien in de loop van de
tijd?
Hypothesen
2.a
Er wordt tijdens de crisis significant meer geschreven vanuit het frame Economic
consequences. De frames ‘responsibility’ en ‘conflict’ worden het vaakst gebruikt in de media
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2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g
2.h

Na de verkiezing wordt Griekenland vaker als Other van Europa/Nederland weergegeven dan
daarvoor.
Voor de crisis wordt Griekenland niet als economische metafoor gebruikt.
Verschillen tussen Griekenland en andere landen worden met metaforen gepersifleerd.
Er is sprake van een toename in stereotyperingen na de crisis.
Er is hoofdzakelijk sprake van duale vergelijkingen (wij-zij/ Europeanen-Grieken). Niet van
‘Other within’.
Er wordt vooral gebruik gemaakt van stereotyperingen op het vlak van cultuur en historie.
Populaire kranten hebben een minder positieve benadering dan kwaliteitskranten. (’t Lam)

Hypothese 2.a is naar aanleiding van het onderzoek van Semetko en Valkenburg opgesteld. Het enige
verschil wat met hun onderzoek wordt verwacht, is dat er meer vanuit het frame economic
consequences geschreven zal zijn. De schuldencrisis is een economische crisis, waardoor de
economische gevolgen vaak naar boven komen.
Er zal ook in alle kranten sprake zijn van Othering, de mate is echter nog weinig over te zeggen.
Vanwege de neiging van journalisten om objectief over te komen, zal in de meerderheid van de
artikelen geen sprake zijn van expliciete Othering (zie paragraaf 1.2: filter journalist en filter
ideologie). Omdat een gecompliceerdere crisis duidelijker kan worden door betere vergelijkingen, zal
er vanaf het begin van de schuldencrisis meer vergelijking plaatsvinden tussen Griekenland als Other
en de self (Europa, Noord-Europa of Nederland). Hypothese 2.c is gebaseerd op paragraaf 1.3, de
hang naar simplificering door Othering bij complexere gebeurtenissen. Mocht er sprake zijn van
ingrijpen in Griekenland, dan is Othering ook gewenst. Dit is gebaseerd op de oriëntalistische visie
van Saïd (paragraaf 1.4). Om dit beeld nog duidelijker te maken, zullen metaforen gebruikt worden
om dit te illustreren (paragraaf 1.4, Dark continent).
Hypothese 2.e t/m 2.2 gaan over stereotyperingen, wat een belangrijk onderdeel van Othering is
(paragraaf 1.3 en 1.4). Deze zullen hoofdzakelijk een negatieve connotatie hebben, aangezien
gebeurtenissen eerder in het nieuws komen als het slecht nieuws is. Ook moet nieuws weer zo
simpel mogelijk worden gepresenteerd, waardoor er meestal sprake zal zijn van dualiteit (zoals in
Dark continent, 1.4). Griekenland als een ‘Other within’ ook een mogelijkheid (wat ook terugkomt in
de intermediate region en Balkanisme). Dit kan in langere krantenberichten beter worden
weergegeven, in korte berichten is dit lastiger. Uit het onderzoek blijkt, indien er sprake is van
Othering, of er sprake is van een zuivere vorm van Othering of van een Other within.

2.2 Verantwoording
De onderzoeksvraag richt zicht op berichtgeving in kranten. Deze berichtgeving valt onder materiële
beeldvorming. Onderzoek naar de inhoud van materiële beeldvorming wordt gedaan met een
inhoudsanalyse. Het effect van de beeldvorming wordt hier niet onderzocht.
Een goed uitgevoerde inhoudsanalyse is zowel objectief als systematisch (Bryman, 2008; Baarda &
De Goede, 2006).
Als er geen duidelijkheid is in hoe de krantenartikelen zijn geanalyseerd, is het onderzoek niet te
controleren en het consequent handelen van de onderzoeker niet na te gaan. Het onderzoek moet
heruitvoerbaar zijn en als dezelfde stappen worden doorlopen moet een andere onderzoeker tot
dezelfde conclusie komen. De waarneming van de wetenschapper is aan potentiële subjectiviteit
onderworpen, daardoor is de door Bryman genoemde systematiek belangrijk. Er moet een duidelijk
analyseschema zijn en een bijbehorend coderingsschema worden opgezet waarin duidelijk staat hoe
verschillende waarnemingen moeten worden genoteerd. Interpretatie door de onderzoeker speelt
een rol bij tellingen, dit moet zoveel mogelijk beperkt worden (Van Gorp e.a., 2005).
Waar veel sociaalwetenschappelijke onderzoeken (diepte-interviews of steekproeven) in te delen zijn
in kwalitatief of kwantitatief onderzoek, is dit lastiger te doen met inhoudsanalyse. Het is wellicht
beter om te spreken van onderzoeken met een kwalitatief of kwantitatief karakter (Van Gorp e.a. ,
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2005). Bryman spreekt van een ‘quantitative content analysis’, maar er zijn ook voorbeelden te
noemen van kwalitatieve inhoudsanalyses (Semetko & Valkenburg, 2000). Dit onderzoek is deductief
van aard en een kwantitatief deel (hoeveel is er geschreven over Griekenland?) maar heeft ook een
uitgebreid kwalitatief onderdeel. Dit onderzoek is daardoor niet zuiver in te delen in een van deze
karakters, maar is een mengeling van beide karakters.

Welke kranten worden gebruikt?
In de deelvragen en hypothesen wordt onderscheid gemaakt tussen kwaliteitskranten en kranten
voor het grote publiek. Ook Nederland kent zo’n indeling (’t Lam, 2012). Het NRC Handelsblad en
Volkskrant zijn twee kranten in het segment van kwaliteitskranten. Dit zijn ook de twee meest
gelezen kwaliteitskranten met een oplage van respectievelijk 270.000 en 332.000 kranten
(LexisNexis, 2012).
Naast deze kranten is er ook een groep kranten die voor een breder publiek wordt geschreven en
welke ook een grotere afname heeft onder de bevolking. De grootste hiervan is de Telegraaf, met
een oplage van gemiddeld 800.000 per dag. Hiermee bereikt zij 15% van de Nederlanders van 13 jaar
en ouder (NOM, 2012; Semetko & Valkenburg, 2000). Een andere grote krant is het Algemeen
Dagblad (AD), welke met een respectabel aantal lezers van circa 1,5 miljoen, 11% van de bevolking
bereikt (NOM, 2012). Het AD is opgedeeld in verschillende regionale bladen waarbij regelmatig een
uitgebreid lokaal katern met eigen redactie. Een algemene redactie is verantwoordelijk voor
nationaal en buitenlands nieuws.
Het kiezen van deze kranten geeft een evenwichtige verdeling in kwaliteitskranten en populaire
kranten, daarnaast zijn deze vier kranten de marktleiders in Nederland. Hoewel het onderzoek niet
gaat over de interpretatie van de lezers, hebben deze kranten wel het grootste bereik onder de
bevolking. Er kan dus vanuit gegaan worden dat van alle kranten in Nederland deze kranten de
grootste invloed hebben op de mentale beeldvorming van Griekenland. Dit zijn daarmee de meest
relevante kranten in Nederland.

Welke artikelen worden gebruikt?
In sommige kwalitatieve onderzoeken worden alleen achtergrondartikelen gebruikt omdat hier
uitgebreider op situatie kan worden ingegaan. Hier is het juist ook van belang wat in kleinere
artikelen komt te staan. De situatie kan niet volledig worden uitgelegd, waardoor er wel
stereotyperingen moeten vallen en er weinig ruimte is voor nuances. Hoe ziet dat er dan uit? Ook in
opinieartikelen zijn vormen van Othering te vinden. Deze worden ook meegenomen. De redactie
schrijft deze stukken niet, maar kiest wel aan wie het ruimte biedt om te reageren en welke
meningen niet. De selectie van de redactie speelt dus een rol, en de beeldvorming in deze
opiniestukken speelt ook een rol bij het totale beeld wat de krant creëert. Er zal in het
analyseschema wel een notitie worden gemaakt als het gaat om een opinieartikel. Dit is een
veiligheid: mocht er bijvoorbeeld alleen maar Othering voorkomen in opinieartikelen dan kan dit wel
opgenomen worden in de resultaten. Welke teksten niet worden meegenomen in het kwalitatieve
deel van het onderzoek zijn de teksten over sport. Deze zijn makkelijk te identificeren en zijn een
volledig andere categorie dan de andere artikelen. De mogelijke categorieën komen terug in de
uitvoering van het kwantitatief deel. Daarin worden de artikelen over sport wel in meegenomen, dit
geeft een beeld in hoeveel van de artikelen naar sportprestaties in Griekenland wordt gesproken.
Voor de inhoudsanalyse wordt gebruik gemaakt van LexisNexis. Deze krantenbank is een zeer
uitgebreide database van alle berichten die er in deze vier kranten (en vele andere) heeft gestaan. De
zoekfuncties zijn zeer uitgebreid. Het is bijvoorbeeld mogelijk om op woorden te selecteren in de titel
of in de tekst, of berichten met bepaalde woorden uit te sluiten. Wel moet in achting worden
genomen dat foto’s, figuren of ander beeldmateriaal niet in LexisNexis worden opgenomen. Een deel
van de krantenartikelen leunen op beeldmateriaal, vooral bij de ‘populaire’ kranten zou dit het geval
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zijn (hollanddoc, 2004). Als er in foto’s een bepaald beeld wordt geschetst, dan zal dat niet in dit
onderzoek te zien zijn. Dit onderzoek richt zich puur op de tekst.

Tijdperiode en criterium
Het is belangrijk vooraf te bepalen of het in een artikel gaat om Griekenland of Grieken, omdat het
over beeldvorming (en specifiek Othering) van Griekenland gaat. Er zijn over de afgelopen jaren vele
duizenden artikelen geschreven over Griekenland. Ter illustratie: in de maand mei van 2012
verschenen meer dan 600 artikelen met het woord “Griekenland” in de tekst. Er is daarmee ten
eerste een tijdsspanne nodig waarin genoeg artikelen over Griekenland vallen zodat de
onderzoeksvraag onderzocht kan worden, maar deze moet niet te groot zijn zodat er wel een
kwalitatieve telling gedaan kan worden. Ten tweede wordt het aantal artikelen ingeperkt, door het
woorden “Griekenland” in de titel als vereiste te stellen.
Er is een aantal overwegingen gedaan in de opties voor een tijdsperiode. LexisNexis is de laatste
jaren beter bijgehouden, tien jaar geleden was dit voor enkele kranten minder goed bijgehouden.
Een optie om berichtgeving rond de intrede van de Euro en rondom de eurocrisis is daardoor niet
mogelijk: Voor 2002 is LexisNexis niet goed gevuld. Wel werd het voor het onderzoek belangrijk
geacht om de onderzoeksperiode te koppelen aan een historische gebeurtenis, zoals de eurocrisis. Zo
kan ook gezien worden of er bijvoorbeeld al voor de eurocrisis werd geschreven over de financiële
staat van Griekenland. Het begin van deze eurocrisis is echter arbitrair en omstreden. Daarom is er
hiervoor gekozen een vaste dag te kiezen: 9 oktober 2009.Dit is de datum waarop PASOK-leider
George (Jorgos) Papandreou premier werd van Griekenland. Kort hierna is de Griekse regering met
de mededeling naar buiten gekomen dat de cijfers over de economie en de begroting van
Griekenland tot nu toe niet klopten.
Gekozen is voor een periode van 2 jaar voor deze datum en 2 jaar daarna. Hiermee kan de invloed
van de crisis op het beeld van Griekenland goed worden onderzocht. De beredenering voor deze 2
jaar is methodologisch van aard: in een MSc-thesis is het niet mogelijk om de volledige periode vanaf
de intreding van Griekenland in de EU te behandelen. Naar alle waarschijnlijkheid is met deze
tijdsspanne een verschil tussen een periode waar de schuldencrisis een rol kan spelen in de
beeldvorming over Griekenland, en een periode waarin deze door afwezigheid dit nog niet kan.

2.3 Uitvoering inhoudsanalyse
De cases in deze inhoudsanalyse zijn de artikelen van de Telegraaf, het AD, het NRC Handelsblad en
de Volkskrant in de periode van twee jaar voor en na de aanstelling van premier Papandreous op 9
oktober 2009. Vooral in de gekozen periode na zijn aanstelling zijn er tienduizenden artikelen waarin
Griekenland genoemd wordt bij deze kranten. Dit is nog steeds teveel voor dit onderzoek. Ook zal
Griekenland dan soms slechts genoemd worden, zonder dat dit het onderwerp is van het artikel.
Als Griekenland wordt genoemd in de titel kan je er vanuit gaan dat het artikel over Griekenland zal
gaan. Echter, zelfs als er wordt geselecteerd op artikelen waarbij de woordstam ‘Griek’ in de titel
moet staan, komen er bijna 1500 artikelen naar boven (452 Volkskrant, 277 AD, 346 NRC, 394
Telegraaf). Dit zijn er teveel om allemaal door te scannen, laat staan om inhoudelijk te lezen.
Er wordt onderzoek gedaan naar de beeldvorming van Griekenland. Er is gekozen om artikelen met
het woord Griekenland in de titel te gebruiken. In dat geval wordt de kans dat het artikel bijdraagt
aan de beeldvorming van Griekenland als groot beschouwt. Zeer waarschijnlijk hebben deze artikelen
Griekenland als hoofdonderwerp.
Deze selectie is verkozen boven een minimumgrootte voor het artikel. Ook deze kleine artikelen zijn
interessant voor de materiële beeldvorming vanuit kranten.
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Uitvoering kwantitatief deel
Voor de eerste deelvraag is het belangrijk om de artikelen scannend te lezen om het onderwerp te
bepalen. Er zijn vier variabelen gekozen om hierin op te nemen. Van elk artikel wordt gekeken
- Wanneer het artikel is verschenen.
- In welke krant het artikel is verschenen.
- Het aantal woorden van het artikel.
- Het onderwerp van het artikel.
Dit schetst een beeld van de omvang van de berichtgeving totaal en per krant en of er in de tijd een
toename of afname is te zien. De eerste drie variabelen zijn eenvoudig te vinden in de tekst, het
onderwerp van het artikel vergt dat het artikel gescand wordt. Om het onderwerp te bepalen is een
tabel met criteria samengesteld (zie tabel 2.1).
Er is gekozen voor zes categorieën: politiek, economie, toerisme, sport, non-politiek en migratie. Er
zijn enkele combinaties mogelijk. Vooral de categorie economie en politiek, hoewel migratie en sport
ook kunnen mixen met politiek. Er zijn ook toerisme-artikelen welke vooral over de economische
consequenties gaan. Dit wordt opgevangen door het latere economic consequences frame. Er is een
dubbele categorie gemaakt: Economie en Politiek. Indien een artikel niet past in de eerste zes
categorieën, wordt deze geplaatst in overig nieuws (‘nonpolitiek’).
Tabel 2.1: Gebruikte criteria voor de indeling van krantenartikelen in onderwerpen.
Onderwerp
Criterium
Migratie
Er wordt melding gemaakt van het oversteken
van grenzen. Ook (grens)bewaking en –posten
kunnen hiermee te maken hebben.
De woorden asielzoekers, vluchtelingen,
illegalen en migratie(cijfers) komen naar voren.
Economie
Staat het onderwerp in het economiekatern?
(dan is het economisch). Zo nee, kijk verder naar
berichtgeving over werkloosheid, geld
(Euro/inkomen/BBP) banken, lastenverzwaring,
kapitaalmarkt, creditrating, kredietbeoordelaar.
Als een bericht een beursbericht is, waarin
Griekenland slechts als oorzaak wordt genoemd
voor mutatie van de uitslag, opluchting of
onrust, dan kan er GEEN sprake zijn van een
tweede categorie “politiek”.
Tussencategorie Economie en Politiek
Woorden als IMF, ECB, staatsobligaties,
schuldencrisis, stabiliteits- en groeipact,
bezuinigingen, noodpakket (of varianten),
staatssteun zijn woorden met een grote overlap
in beide categorieën. Afhankelijk van context,
maar zeer waarschijnlijk in beide categorieën
Politiek
Een of meerdere politici, politieke instanties
(zoals de EU, EC) of regeringen worden
genoemd, en hierin wordt een politieke
handeling of besluitvorming besproken of
politiek commentaar gegeven. Stakingen zijn ook
uitingen
Sport
Het stuk staat in het sportkatern of:
er wordt gesproken over een sportteam of een
sportuitslag.
Toerisme
Er worden (persoonlijke) reisverhalen over
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Nonpolitiek/overig nieuws

Griekenland verteld. Of er worden
Hier is sprake van een gebeurtenis, meestal
episodisch, welke niet in een van de vorige
categorieën past. Te denken is aan
natuurrampen, milieu&natuur, misdaad, kunst,
boekrecensies en culturele of historische
achtergrondverhalen met een zeer
summier/afwezig politiek element.

Uitvoering kwalitatief deel
Vervolgens wordt een selectie van de artikelen intensief gelezen. Het maximum aantal artikel wat in
totaal gelezen zal worden, is honderd. Meer artikelen is teveel voor een uitgebreide kwalitatieve
analyse. Er worden vijftig artikelen uit de eerste twee jaar gekozen en vijftig uit de laatste twee jaar.
Door deze verdeling zijn de verschillen in artikelen in de periode voor de inauguratie van de regering
Papandreou en de periode daarna goed te vergelijken. Alle artikelen met als onderwerp sport, zullen
buiten de steekproef vallen. De selectie is aselect voltrokken, zonder teruglegging. Deze selectie is
gehouden door het nummers trekken in een wiskundeprogramma.
Na de keuze van artikelen wordt met de kwalitatieve analyse begonnen. Als eerste wordt vastgesteld
van uit welke frames een artikel is geschreven. Uit de literatuur blijkt dat er verschillende soorten
frames in het nieuws (en daarbuiten) bestaan. Een mogelijkheid is een indeling in episodische en
thematische frames (Meijers, 2006). In deze thesis wordt de volgende indeling in frames gebruikt:
Conflict, Human interest, economic consequences, morality en responsibility (Haenens, 2005). Voor
het er uit halen van frames, worden de 20 vragen gebruikt die Semetko en Valkenburg (2000) in hun
onderzoek gebruiken (zie bijlage 1). Dit deel van het kwalitatief onderzoek is heel sterk gecodeerd.
Ook wordt er genoteerd of er sprake is van een opiniestuk of interview. Of in de kranten melding
wordt gemaakt van het feit of er hier sprake is van een opinie of niet, zal hierbij van doorslaggevende
rol zijn. Dit is een onafhankelijke variabele en kan eventueel dienen als verklaring in de resultaten.
Deze en de andere variabelen en welk criterium daarbij hoort, staat in tabel 2.2, deze tabel is
gebaseerd op de volgende vragen, welke uit de deelvragen en hypothesen in het begin van het
hoofdstuk zijn geformuleerd:
- Wat is de aanleiding voor het artikel?
- Wordt er op enige manier een vergelijking gemaakt tussen verschillen of overeenkomsten
tussen Nederland en Griekenland?
- Wordt er op enige manier een vergelijking gemaakt tussen verschillen of overeenkomsten
tussen Europa en Griekenland?
- Is er sprake van een vergelijking tussen niet-Europese landen en Griekenland, mogelijk met
Europa als geheel?
- Wordt er op enige manier een vergelijking gemaakt tussen verschillen of overeenkomsten
tussen (buur)landen en Griekenland?
- Wordt er een metaforisch voorbeeld aangehaald om de situatie in/met Griekenland in een
perspectief te plaatsen?
- Wordt Griekenland als metafoor gebruikt voor een bepaald fenomeen? (net als in.. zo erg
als… vergelijkbaar met…)
- Worden er stereotyperingen gebruikt over Griekenland?
- Indien er sprake is van Othering, is dit in een citaat of in de integrale journalistieke tekst
opgenomen?
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Tabel 2.2: codeschema kwalitatief deel onderzoek
Variabele
Criterium
Opinieartikel
Staat het artikel op de opiniepagina of is
het artikel volledig geschreven door
externen?
Interviews of citaten in een artikel tellen
hierin niet mee, deze worden door de
redactie samengesteld
Is er sprake van Othering?
1a: Is er sprake van een
Wordt er een vergelijking gemaakt met
vergelijking NL-GR?
de Nederlandse situatie versus de
Griekse situatie. Wordt er een
opmerking geplaatst dat aanduidt dat
het er anders aan toe gaat dan in
Nederland?
1b: Waardeoordeel richting Wordt er een waardeoordeel gegeven of
NL-GR
het beter of slechter gaat in Griekenland
(of met Grieken) dan in Nederland? “wij
doen het beter dan de Grieken.”

2a: Griekenland Other of
onderdeel Self

2b: Waardeoordeel

3: Is er een andere vorm
van Othering te vinden in
de tekst?
(vergelijking)
4: terugkijk verleden

5: Metafoor over
Griekenland

Code
1: ja
2: nee
99: nvt

1: ja
2: nee (=vraag 1b: niet van
toepassing)

1: het is beter dan in
Griekenland
2: het is slechter dan in
Griekenland
3: nee
4: nvt
Is er sprake van een vergelijking waarbij 1: Griekenland als
Griekenland vergeleken wordt met
onderdeel EU (self)
Europa?
2: Griekenland als ander EU
Worden Europese normen en
(Other)
waarden/cultuur/geografie/geschiedenis 3: Griekenland als ‘Other
ontzegt of toegeschreven aan
within’ (zowel self als
Griekenland? Als er geen dualiteit is
Other)
maar meerdere kanten worden
4: nee (=vraag 2b: niet van
aangegeven, dan wordt het aangeduid
toepassing)
als ‘Other within’
Wordt er een waardeoordeel gegeven
1: positieve connotatie
wat als negatief of positief over
2: negatieve connotatie
Grieken(land) kan worden gezien? Zo
3: neutrale connotatie
nee, dan is dit en een
4: nvt
neutrale/evenwichtige connotatie
Wordt er op een andere manier een
1: Ja, overeenstemming
tegenstelling of overeenstemming met
met…
een ander land of regio weergegeven in 2: Ja, tegenstelling met…
de regio?
3: nee
Wordt er teruggekeken naar de Griekse
1: Griekse oudheid
oudheid, naar byzantijns/Ottomaanse
2: Griekse middeleeuwen
overheersing (ca. 500-1830), naar het
3: koninkrijk/dictatuur
Griekenland van 1830-1970 of 1970Griekenland
2007
4: postmodern Griekenland
5: nee
Worden er metaforen gebruikt?
Is er sprake van beeldspraak die berust
1: Ja, namelijk:
op vergelijking met Griekenland? De
2: nee
vergelijking is in figuurlijk taalgebruik,
niet letterlijk.
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6: Wordt Griekenland als
Een vergelijking zoals ‘net als in…’
metafoor gebruikt voor een ‘vergelijkbaar met…’, ‘zo erg als…’
bepaald fenomeen?
waarbij een land of regio gelijk wordt
gesteld met de situatie in Griekenland

7a: Staat er een
stereotypering in de tekst?

7b: onbetrouwbaar

8: Citaat of niet

beelden en stereotyperingen
Wordt er een vaststaand beeld geschetst
over Grieken? Zijn er opvallende
bijvoeglijke naamwoorden voor
“Grieken/Griekenland”
Stereotypering historisch-cultureel
Stereotypering politiek
Stereotypering luie Griek
Stereotypering onbetrouwbare Griek
Indien er sprake is van
onbetrouwbaarheid als stereotype,
waarop heeft dit betrekking?

Wordt de melding of meldingen over
een metafoor, stereotype of feit gedaan
in een citaat of door de verslaggever zelf
genoemd?

1: ja, op politiek gebied
2: ja, op economisch gebied
3: ja, op cultureel gebied
4: nee

1: historisch en/of cultureel
2: luie Griek
3: onbetrouwbare Griek
(vul vraag 6b in)
4: politieke stereotypering
5: nee

1: alle Grieken (Griek in het
algemeen)
2: het systeem is
onbetrouwbaar, Grieken
participeren hieraan
3: het systeem is
onbetrouwbaar, Grieken
zijn hier slachtoffer van.
4: nvt
1: in de integrale tekst
2: in citaat geïnterviewde
(tussen aanhalingstekens)

Commentaren/aantekening
onderzoeker
Bij de uitvoering van dit onderzoek wordt ten eerste gekeken of er sprake is van een vergelijking
tussen Griekenland en Nederland, of Griekenland en Europa (1a en 2a) of met een andere regio of
land (3). De subvragen bepalen de connotatie van deze artikelen. Ook naar ingrijpen en het aanhalen
van het verleden wordt gekeken.
Ook metaforen worden genoteerd, alsmede verschillende beelden en indrukken die uit het artikel
naar voren komen.
Vraag 7a moet nagaan of er een stereotype wordt genoemd in de tekst. De tekst moet daarbij
bijdragen aan een vaststaand beeld wat kan onstaan bij de lezer van de krant over Griekenland of
Grieken. Aan de hand van de stereotypes genoemd in diverse audiovisuele media, welke beschreven
zijn in de inleiding van deze thesis, zijn er vier groepen stereotypes gecreëerd.
1: Historisch en/of culturele stereotype. Er worden in het artikel beelden geschetst die duiden op
Griekse beelden welke van voor de crisis al bestonden. Deze beelden kunnen culturele beelden zijn,
bijvoorbeeld met de leefstijl, het voedsel en de geografie/het klimaat waarmee Grieken in aanraking
worden gebracht. Griekenland als vakantieland valt hier ook onder. Anderzijds kan dit ook een
(cultuur-)historisch beeld zijn. Hierin wordt verwezen naar klassieke beelden. Dit zijn beelden over de
oudheid, zoals de Akropolis. De vele eilanden en oude steden (vooral monumenten) en het verkopen
hiervan is een duidelijk voorbeeld wat hieronder valt.
2: Luie Griek. Als de houding van de Griek als lui wordt aangemerkt, is dit een stereotypering. Naast
het expliciet noemen van het woord lui, is een aanhaling van de minder werkende Griek ook
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gerechtigd. Dit kan zijn doordat de werkweken korter zijn, de Griek veel met vakantie gaat of vroeg
met pensioen gaat. Om de haverklap staken kan ook als lui geïnterpreteerd worden, dit ligt aan de
context: als dit geplaatst wordt in een melding van de inactieve Griek geld dit hierbij, anders is dit
een beeld van hoe de Griek met politiek omgaat (politiek stereotype).
3: Onbetrouwbare Griek. De Griek is onbetrouwbaar of oneerlijk. Griekse politici of het Griekse volk
zijn onbetrouwbaar en/of corrupt. Corruptie, vriendjespolitiek, belastingontduiking of cliëntisme
horen hieronder. Ook als er geïmpliceerd wordt dat Grieken zich niet aan de
(economische/Europese) afspraken houden valt dit hieronder. Voor de interpretatie van dit
stereotype, wordt d.m.v. vraag 7b gebruikt om te zien hoe deze onbetrouwbaarheid er uit ziet.
4: Politiek stereotype. Dit stereotype maakt duidelijk dat er sprake is van een andere manier van
politiek bedrijven in Griekenland dan in (de rest van) Europa en/of Nederland. Veelvuldig staken,
historische achtergrond in staking, rellen, anarchisme en ongeregeldheden vallen hier onder.
Deze stereotyperingen vormen een onderdeel van Othering. Op stereotype 1 na, zijn de stereotypes
waarschijnlijk niet zo oud en pas bij herhaling zal dit beeld een stereotype blijken. De beelden,
vergelijkingen, stereotyperingen en metaforen bepalen samen een algeheel beeld wat een
totaalbeeld van Griekenland creëert. Er is hierin geen richting aangegeven In het volgende hoofdstuk
volgt het resultaat van de kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
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Hoofdstuk 3: Resultaten
De criteria leverden bij invoering in LexisNexis 614 artikelen op. Twaalf daarvan vallen af, omdat deze
dubbel in LexisNexis voorkwamen of enkel bestonden uit een titel. Voor het onderzoek blijven 602
artikelen over voor de eerste deelvraag, welke een beeld moet schetsen van de hoeveelheid van
berichtgeving over Griekenland.
De selectie met ‘Griekenland’ in de titel van het artikel als criterium, moest er voor zorgen dat er het
artikel als hoofdonderwerp Griekenland zou hebben. Dit is grotendeels uitgekomen, er zijn echter
meerdere artikelen opgedoken in de steekproef die een ander hoofdonderwerp hebben dan de
Grieken of Griekenland. Hieronder vallen beursberichten, artikelen over Europa of de Europese Unie,
politiek nieuws in de tweede kamer en berichten over de (economische) situatie in andere landen. Er
zijn uiteraard redenen waarom Griekenland in de titel van deze artikelen staat. Ook deze artikelen
zeggen iets over Griekenland, hebben Griekenland als een onderwerp. Het is wel opvallend, dat deze
specifieke artikelen vooral voorkomen het tweede deel van de onderzochte periode. Hier zal
verderop in dit resultatenhoofdstuk aandacht aan besteed worden.
In dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op de alle 602 artikelen, welke bij de kwantitatieve
analyse onderzocht is. Deze wordt gebruikt om de eerste deelvraag te beantwoorden. Hoeveel er
gepubliceerd is over Griekenland, wanneer dit gebeurde en welke onderwerpen naar voren zijn
gekomen. Hierin worden ook de onderzochte verschillen tussen de vier kranten benadrukt. Daarna
worden de kwalitatieve resultaten behandeld, welke komen uit de aselecte steekproef onder alle
artikelen behalve de sportartikelen. De resultaten van deze kwalitatieve analyse worden gebruikt om
de tweede deelvraag te beantwoorden.

3.1 Kwantiteit artikelen
Tussen 9 oktober 2007 en 8 oktober 2011 komen 602 artikelen naar boven met Griekenland in de
titel (zie tabel 3.1). Bijna een derde van deze artikelen is gepubliceerd door de Volkskrant (n=200).
Het Algemeen Dagblad (130), NRC Handelsblad(133) en de Telegraaf (139) zitten in aantal artikelen
een stuk dichter bij elkaar. De kwaliteitskranten zijn samen verantwoordelijk voor 55% van de
berichtgeving over Griekenland.
Van alle 602 artikelen, bleek 13,5% voor de in beëdiging van George Papandreou te zijn gepubliceerd.
Opvallend is dat in de eerste twee jaar van het onderzoek er slechts 13 Griekenland-artikelen in de
Volkskrant verschijnen (16%). In de eerste twee jaar is er vrijwel geen verschil tussen populaire
kranten en kwaliteitskranten (resp. n=41 en n=40). Het NRC Handelsblad schrijft de meeste artikelen
tot 9 oktober 2009.
De laatste twee jaar, waarin de schuldencrisis in de EU zich steeds meer openbaart, zijn
kwaliteitskranten verantwoordelijk voor 56% van de berichtgeving.
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Tabel 3.1: aantal artikelen per krant, voor en na 9 oktober 2009.
Periode A

Periode B

Totaal artikelen

AD
NRC

21
27

109
106

130
133

Telegraaf
Volkskrant

20
13

119
187

139
200

Totaal

81

521

602

Grootte artikelen
Het aantal artikelen nam sterk toe in de laatste twee jaar. De verwachting was ook, dat een complexe
situatie als een economische crisis in Griekenland meer uitleg zou vergen dus langere artikelen zou
opleveren. Dit bleek niet het geval. Het gemiddeld aantal woorden over alle artikelen is 461 (zie tabel
3.2), de toename in woorden per artikel is slechts 3%.
De hypothese dat de kwaliteitskranten relatief meer zouden berichten over Griekenland ten opzichte
van de populaire kranten, blijkt onjuist. Dit is bij de Volkskrant het geval, bij het NRC niet. Het NRC
Handelsblad kent weliswaar minder artikelen over Griekenland, deze zijn wel gemiddeld een stuk
groter dan de andere berichten in de kranten. Met 707 woorden per artikel waren deze 53% groter
dan het gemiddelde krantenartikel. Ook de telegraaf heeft iets grotere artikelen dan gemiddeld.
Het Algemeen Dagblad heeft veel kleinere artikelen, gemiddeld 255 woorden.
Uit de behandeling per onderwerp blijkt dat krantenberichten met migratie de meest uitgebreide
uitleg vragen. Berichten in de categorie sport en nonpolitiek (overig nieuws) vragen beduidend
minder uitleg, Dit nieuws is waarschijnlijk meestal episodisch van aard. In de onderwerpen is migratie
meestal uitgebreid besproken. Economische en politieke artikelen ontlopen elkaar weinig, alleen
puur economische artikelen zijn wat korten. In de verwachting zou passen dat de economischpolitieke artikelen extra lang zijn, omdat hier twee onderwerpen worden behandeld. Deze berichten
zijn groter dan de krantenberichten die in de categorie ‘economisch nieuws’ of ‘politiek nieuws’
vallen.
Tabel 3.2: gemiddeld aantal woorden per artikel, gesorteerd op onderwerp
economie
AD

219

Economie
& politiek
297

NRC
Telegraaf

658
510

723
519

politiek

migratie

nonpolitiek

Sport

toerisme

Totaal

260

214

180

185

315

255

718
354

818
949

599
223

518
317

565
496

707
468

Volkskrant

256

496

319

493

245

337

1312

426

Totaal

373

523

409

618

329

304

601

461

Tijdsschaal: toename aandeel Griekenland over tijd
Zoals genoemd, is 86,5% van de artikelen geschreven in de laatste twee jaar van het onderzoek.
Hierin vallen zelfs twee maanden waarin helemaal geen artikelen met Griekenland in de titel worden
gepubliceerd (zie voor een totaal overzicht per maand: bijlage 3). Noemenswaardig is dat in het
najaar van 2008 een tiener zorgt grootschalige rellen en onrust in de grote steden van Griekenland,
vooral in Athene. Dit verklaart de extra piek rond deze tijd. In de zomer van 2009 komt al wat meer
naar voren dat de economie verslechterd en het begrotingstekort in Griekenland groeit. In oktober
van dat jaar zorgt de verkiezing voor extra berichtgeving over Griekenland in de kranten. Het is
opvallend dat al een tijd voor de massale aandacht voor de eurocrisis en de Grieken al melding is
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gemaakt in verschillende kranten dat het economisch slecht gaat in Griekenland en dat deze situatie
zo niet houdbaar is.
In januari 2010 neemt het aantal artikelen toe als de ernst van de situatie duidelijk wordt (zie figuur
3.1). In deze tijd komt er ook steeds meer aandacht voor de mogelijke gevolgen voor Nederland en
de Euro. Tot aan de EU-top in mei 2010 blijven veel artikelen verschijnen welke de situatie in
Griekenland beschrijven, de gevolgen voor Nederland, de Euro en de EU. Het aantal politieke
commentaren groeit in deze tijd. Opvallend is dat na de EU-top het aantal berichten inzakt. In juli
domineert het commentaar van IMF op de Griekse bezuinigingen het nieuws, evenals de stakingen
en sociale onrust in Griekenland. De rellen en stakingen welke volgen in Griekenland tijdens de
zomer van 2010 zorgen voor nog voldoende verslaggeving, maar pas in het tweede kwartaal van
2011 stijgt de aandacht voor Griekenland in de media weer zeer sterk. In deze periode ontstaat een
verspreidend besef dat de crisis in Griekenland zich niet beperkt tot Griekenland, maar daarbuiten
ook flink kan toeslaan. Pas in 2011 is daarna weer een piek waarneembaar in berichtgeving over
Griekenland. In de luwte is het enige niet economische nieuws, dat van de ‘migrantencrisis’ in het
najaar van 2010. Dan wordt er uitgebreid bericht over een teveel aan migranten die via Griekenland
Europa binnen komen. De reden van deze piek in berichtgeving in 2011, is dat het ingrijpen van
Griekenland en de Europese unie niet voldoende lijkt te zijn en de onrust bij financiële en politieke
instellingen toeneemt. Ook bij de beurzen is deze onrust waar te nemen, aldus de kranten.

Figuur 3.1: aantal artikelen per kwartaal

Aantal artikelen Griekenland per kwartaal
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Notitie: ‘2011 okt’ is slechts tot aan 10 oktober gemeten.

Nieuwsonderwerpen
De nieuwssoorten zijn in zeven categorieën ingedeeld. Maar liefst de helft van de artikelen in de
onderzochte periode is zowel economisch als politiek van onderwerp. Economie en politiek apart zijn
daarna de artikelen waarover het meest geschreven is. In tabel 3.3 is te zien dat toerisme en
nonpolitiek (overige) de onderwerpgroepen zijn waar het minst over is geschreven.
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Opvallend is dat de Volkskrant zeer veel over economisch/politieke onderwerpen schrijft. Ook het
NRC doet dit veel. Het Algemeen Dagblad schreef voor de economische crisis geen enkele keer een
artikel over de economie van Griekenland (zie figuur 3.3).
Ook zijn er weinig artikelen over migratie met daarin een Grieks uitgangpunt bij de populaire
kranten. Waarom dit is, is onduidelijk. Dat bij de lezers van deze kranten minder interesse is in
migratie is zeer onwaarschijnlijk, waarschijnlijker is dat migratie meer een issue is wat vanuit het
Nederlandse perspectief wordt belicht dan vanuit Europees oogpunt. Vanuit dat laatste oogpunt
heeft Griekenland een grotere kans om behandeld te worden. De enige krant die op toerismeartikelen nauwelijks scoort is het NRC.
Tabel 3.3: aandeel onderwerpen per krant over vier jaar.
AD

NRC

Telegraaf

Volkskrant

Economie
Economie & politiek

23,26%
41,86%

9,77%
57,89%

27,34%
40,29%

18,50%
54,50%

Alle
kranten
19,63%
49,25%

Politiek
Migratie

13,95%
2,33%

15,04%
7,52%

12,23%
0,72%

14,00%
4,50%

13,81%
3,83%

Sport
Toerisme

11,63%
3,10%

4,51%
0,75%

9,35%
6,47%

5,00%
1,50%

7,32%
2,83%

Nonpolitiek

3,88%

4,51%

3,60%

2,00%

3,33%

Eindtotaal

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

nonpolitie
k

Sport

Over 4 jaar onderzoek
Figuur 3.2: aantal artikelen per nieuwsonderwerp
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In figuur 3.2 is zijn duidelijk de verschillen tussen kranten te zien en hoeveel een krant schrijft over
een onderwerp. In de hypotheses werd de verwachting uitgesproken dat kwaliteitskranten meer
zouden publiceren over politiek en economisch nieuws. Dit klopt wat betreft politiek. De Telegraaf
schrijft echter vaker over economie dan de andere kranten. Het NRC en de Volkskrant schrijven wel
het vaakst over economie in combinatie met politiek.
Ook werd er vanuit gegaan dat populaire kranten relatief meer zouden schrijven over onderwerp die
vallen onder toerisme, sport en nonpolitiek. Dit geld voor toerisme en sportnieuws. Het laatste is te
verklaren door de grote sportkaternen van de Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Daarnaast valt op
dat de kwaliteitskranten verantwoordelijk zijn voor 82% van de krantenberichten in de categorie
Migratie.

Voor en na de verkiezingen
De totale omvang van de nieuwsstroom is gegroeid door de schuldencrisis. Of ook de omvang van de
verschillende onderwerp-categorieën zijn veranderd is ook interessant. Van tevoren is gesteld dat
een uitgebreide behandeling van de crisis zou kunnen zorgen voor een verdrukking van verschillende
artikelen over Griekenland die geen economisch onderwerp hebben. Dit blijkt niet het geval in
absolute aantallen. Ook na de verkiezing van Papandreou op 9 oktober 2009 wordt er nog artikelen
gepubliceerd in de categorieën toerisme en nonpolitiek (zie tabel 3.4). wel is hier een kleine afname
waar te nemen. In de categorieën migratie en sport is er zelfs meer geschreven. Wat betreft migratie
kan dit verklaard worden, omdat er in november 2010 sprake was van een migrantencrisis in de
Europese Unie. Hier kwam veelvuldig de onmacht van Griekenland in de kranten naar boven om
hierop kordaat te reageren.
Tabel 3.4: absoluut aantal artikelen per onderwerp

Voor 9-10-09
Economie

Na 9-10-09

Gehele periode

6

112

118

Economie & politiek
Politiek

2
27

294
56

296
83

Migratie
Sport

7
19

16
25

23
44

Toerisme
Nonpolitiek (overige)

9
11

8
9

17
20

Eindtotaal

81

520

601

Figuur 3.3 geeft het aantal behandelde onderwerpen in de periode voor 9 oktober 2009 weer. Hier is
onder andere te zien dat sport, na politiek nieuws, het meest gepubliceerd is.
Verrassender is dat met de criteria bijna geen artikelen zijn die zowel in de economische als politieke
categorie vallen. Alleen het NRC heeft twee artikelen waarbij dit het geval is. Een mogelijkheid is dat
het NRC vaak politieke artikelen van een economisch frame of kader voorziet, en vice versa. Dit past
ook bij de focus op economie, welke in het NRC sterker zou zijn.
Een andere krant waarbij deze focus aanwezig zou zijn is de Telegraaf. Echter, in de eerste periode
komt er niet een keer een economisch artikel voor met Griekenland in de titel. Opvallend, aangezien
over het geheel de Telegraaf het meest bericht over de economie en Griekenland. De verklaring
hiervoor is dat veel van het economische nieuws in de telegraaf ook over de beurzen gaat en het
vertrouwen daarin. Tijdens de schuldencrisis zijn er regelmatig beursberichten waarin de grootste
factor op vertrouwen in de beurs om Griekenland draait. In de eerste periode is dit in de
berichtgeving niet het geval. In de tweede periode is zowel absoluut als relatief nieuws in de
categorie Economie & Politiek dominant (zie figuur 3.4).
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Figuur 3.3: krantenartikelen naar onderwerp periode 1
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Figuur 3.4: krantenartikelen naar onderwerp periode 2
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3.2 Kwalitatieve analyse
Dat politieke en economische onderwerpen dominant zijn in de totale berichtgeving, maakt het
waarschijnlijker het beeld wat geschetst wordt, ook een sterk economisch en politiek aspect zal
hebben. Of dit van invloed is op een mate en manier van Othering, wordt in dit kwalitatief deel
besproken. Er wordt begonnen bij de frames van waaruit geschreven wordt, wat ook een beeld geeft
van welk kader gebruikt wordt in de kranten om over Griekenland te praten. De hier volgende
resultaten zijn gehaald uit een aselecte steekproef van 100 artikelen uit de 557* artikelen (*de
geldige artikelen, exclusief sportartikelen). Na een analyse van frames wordt ingegaan op
verschillende vergelijkingen en mogelijke Others. Daarna wordt door middel van stereotyperingen en
metaforen gekeken wat het beeld van Griekenland is in Nederlandse kranten.

Frames

Voordat de schuldencrisis begon was het frame conflict het meest gebruikte frame, gevolgd
door responsibility (zie tabel 3.5). Door het onderzoek van Semetko en Valkenburg werd
verwacht dat morality het minst gebruikt frame zou zijn, omdat dit niet bij de aard van
media past. Dat blijkt ook hieruit. De keren dat er wel gebruik van gemaakt is, is in artikelen
met Grieks-Orthodoxe verhalen. In een NRC artikel (12-07-2008) kwam naar voren hoe
begrafenisrituelen horen te zijn (in Griekenland). Hierin kwam ook een conflict naar voren,
met ‘westerse waarden’ die in de regelgeving omtrent overleden mensen gingen gelden.
“Waarom moeten we westerse waarden overnemen?" aldus een Orthodoxe priester in dit
verhaal. Deze moraliteit is wel in een citaat gestopt
Er is een zeer sterke toename in het frame economic consequences, welke veertig
procentpunt hoger is na 9 oktober 2009. Als de crisis eenmaal is uitgebroken komt dit frame
terug in 96% van de artikelen de economic consequences.
Tabel 3.5: percentage artikelen waarin frame is gebruikt
Frame
Voor verkiezing Papandreou Na verkiezing Papandreou
Conflict
68%
58%
Human interest
36%
30%
Economic consequences
40%
96%
Morality
8%
4%
Responsibility
54%
78%

3.3 Othering
Het belangrijkste onderdeel van dit onderzoek is gebaseerd op een vergelijking waarbij Griekenland
de Other is. Dat kan zijn met Nederland als Self, of een vergelijking met Europa. Ook de EU, als
instituut met een Europees karakter, is in deze uitslagen opgenomen.
In 44% van de artikelen in deze steekproef is er sprake van een vergelijking tussen Griekenland
enerzijds en Nederland of Europa anderzijds. In 5% van de artikelen wordt Griekenland met beide
vergeleken. In deze paragraaf worden eerst de artikelen met Nederland als Other vergeleken,
alvorens de vergelijking met Europa aan bod komt. Van belang is uiteraard of er een verschil is tussen
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de twee jaar voor de crisis (periode A) en de twee jaar in de crisis (periode B). ook hier wordt op
ingegaan.

Griekenland versus Nederland
In 17% van de artikelen komt een vergelijking voor met Griekenland of Grieken. Bij het AD is dit het
meest, 22%, de Volkskrant doet dit het minst (13%) (zie figuur 3.5). In 59% van de artikelen met een
vergelijking is de conclusie dat het in Nederland beter is dan in Griekenland. 29% van deze artikelen
is neutraal of er komt geen oordeel in voor. Opvallend is wel dat er een groot verschil is tussen
Periode A en periode B (zie tabel 3.6). Ten tijde van de crisis komt de vergelijking NederlandGriekenland bijna tweeëneenhalf keer vaker voor. Dit is mogelijk te verklaren, door de complexiteit
van de crisis. Een vergelijking met het bekende (het eigen land Nederland) kan het onbekende
verduidelijken. Journalisten achtten dit blijkbaar van groter belang na de crisis.
Tabel 3.6: vergelijking Griekenland en Nederland.
Periode A

Periode B

Totaal

10%
90%

24%
76%

17%
83%

ja
nee

Figuur 3.5: vergelijking Griekenland en Nederland per krant.
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De vergelijkingen zijn vaak nog wat onschuldig. Zo maakt een krantenartikel over rookgedrag van
Europeanen bericht van het grote rookgedrag van Nederlanders, vooral vrouwen (NRC Handelsblad,
13-11-2007). Maar hierbij wordt genoemd: “Alleen in Turkije en Griekenland roken volwassenen
vaker dagelijks dan in Nederland”. Ook andere verklarende vergelijkingen komen voor:
In Griekenland wordt anders omgegaan met cremeren dan in Nederland (NRC Handelsblad, 01-092008). Of Griekenland is corrupter en gaat slechter om met asielzoekers, daarom moeten de
asielzoekers in Nederland blijven van het Europees Hof (Algemeen Dagblad, 11-03-2008).
Dit soort vergelijkingen, met corruptie of Grieken die vroeger met pensioen gaan, komen vaker voor
na de crisis. “Grieken ontduiken massaal de belasting” (Algemeen Dagblad, 17-05-11)
Nederlanders (en Europeanen) moeten de ‘broekriem’ aanhalen, Grieken niet. Ook “Ze gaan er op
55-jarige leeftijd met pensioen” (Algemeen Dagblad, 16-09-2011). Grieken gaan met hun 53ste met
pensioen (Volkskrant, 01-05-2010), etc. De negatieve vergelijkingen ten tijde van de crisis komen
allemaal voor in economische of politieke artikelen.
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Slechts eenmaal komt een artikel voor wat positiever is over Nederland dan over Griekenland. In dit
opinieartikel wordt een voorbeeld besproken in Griekenland waar men beter omgaat met
klimaatverandering en zeespiegelstijging. Nederland zou moeten overnemen hoe op Lesbos op een
positieve manier met deze stijging om wordt gegaan door zoutpannen aan te leggen, wat ook goed
zou zijn voor fauna (NRC Handelsblad, 5-7-2008).
Een ander interessant artikel verschijnt op 16 september 2011 (Algemeen Dagblad). In dit
opinieartikel is er duidelijk sprake van een vergelijking tussen Nederland en Griekenland. Dit artikel,
wat boordevol staat met stereotypes en metaforen en vergelijkingen, lijkt de positieve insteek over
Griekenland echter zeer sarcastisch bedoelt. In een artikel, waarin Nederlandse Grieken
(“hardwerkende Neder-Grieken”) worden genoemd na een verschijning bij tv-programma De Wereld
Draait Door, komt een vage toon naar boven.
“..Matthijs van Nieuwkerk sprak het [de term Kut-Grieken] woensdagavond met hoorbare gretigheid
uit, in gezelschap van een paar hardwerkende Neder-Grieken, die op hun beurt moesten toegeven dat
men in het vaderland tamelijk creatief omspringt met zaken als belastingdiscipline en
bestuursintegriteit. Ze gaan er op 55-jarige leeftijd met pensioen en een groot deel van het jaar is het
er te warm om te werken…”
De schrijver noemt hierbij meerdere stereotypes: zowel cultureel en stereotiep Grieks voedsel en
klimaat (metaforisch). Verder blijkt de Griek lui en onbetrouwbaar. In de paragraaf over stereotypes
meer over dit artikel.
Artikelen over Griekenland bevatten meestal geen vergelijking met Nederland. Ruim een op zes
artikelen bevat een vergelijking, hiervan is wel een meerderheid van mening dat het in Nederland
beter is dan in Griekenland. De sterke toename van deze vergelijking is opvallend. Dit kan betekenen
dat Griekenland inderdaad als meer anders dan Nederland wordt beschouwd sinds de eurocrisis,
zeker gezien het feit dat in 58% van deze artikelen staat dat het beter is in Nederland. De oorzaak
kan echter ook zijn dat de complexiteit van de eurocrisis verduidelijkt wordt voor de lezer door
Griekenland te vergelijken met Nederland. Verduidelijking zou dan het motief zijn. Desalniettemin is
de vergelijking tussen Griekenland en Nederland sterk toegenomen in de artikelen tot bijna een
kwart van de artikelen over Griekenland, tegenover slechts een tiende in de periode voor de
eurocrisis.

Othering in Europa
Griekenland kan als onderdeel van het continent Europa worden beschouwd, zowel cultureel,
politiek als geografisch. Als Griekenland als Other wordt beschouwd in de vergelijking met Europa,
wordt daarmee de Grieken als het ware een Europese identiteit ontzegd. Als er een vergelijking met
Europa wordt gemaakt zijn er verschillende mogelijkheden. Griekenland kan als Other worden
beschouwt of als onderdeel van Europa. In dit laatste geval is er ook de mogelijkheid dat het delen
van de Europese identiteit of lidmaatschap bij een Europees instituut wordt genoemd maar
tegelijkertijd binnen die groep als afwijkend wordt beschouwd. In dit geval wordt hier gesproken van
Griekenland als “Other within”.
Uit de steekproef blijkt dat in 65% van de artikelen geen positionering van Griekenland ten opzichte
van Europa is (zie tabel 3.7). 7% ziet Griekenland als Other, 16% is Griekenland de Other within. In
nog eens 12% van de artikelen wordt Griekenland expliciet als onderdeel van Europa of de Europese
cultuur en instellingen beschouwd. Dit laatste neemt zelfs licht toe sinds de eurocrisis. In dat geval
wordt een uitspraak gedaan over Griekenland en het probleem binnen Europa, maar er wordt niet
expliciet genoemd dat Griekenland anders is dan Europa. Wel is in een paar artikelen opgevallen dat
er negatief wordt gesproken over héél Europa in het artikel. Het Europese probleem is niet altijd een
Nederlands probleem. Dit viel op buiten de variabelen. Dit onderzoek houdt geen rekening ermee
dat Nederland zich niet als onderdeel van de Europese identiteit beschouwt. In dat theoretische
45

geval zou Griekenland anders zijn dan Nederland maar dit zou ook gelden voor alle andere Europese
landen.
Tabel 3.7: Griekenland als Other Europa, per krant.
AD

NRC

Telegraaf

Volkskrant

totaal

Griekenland als onderdeel
Europa
Griekenland als ‘Other’

17%

11%

11%

10%

12%

0%

11%

0%

13%

7%

Griekenland als ‘Other
within’
Geen vergelijking

17%

25%

6%

13%

16%

65%

54%

83%

65%

65%

100%

100%

100%

100%

100%

totaal

Figuur 3.6: gebruik Othering in artikelen per periode
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Van de artikelen voor de economische crisis zijn er drie in de categorie migratie. Hierin wordt
gesproken over de problemen met de grote stroom asielzoekers. Dit wordt ook genoemd, het is een
Europees probleem.. “Ons land kan de kustlijn niet goed bewaken. […] Mensen [in Griekenland]
roepen om een Europese oplossing” (NRC Handelsblad, 10-06-09). In artikelen wordt expliciet
genoemd dat asielzoekers Europa binnen komen bij de grens van Griekenland.
Hieronder vallen ook artikelen waarin wordt vermeld, dat Griekenland zich herhaaldelijk niet houdt
aan Europese verdragen van de rechten van immigranten. In 2008 en 2009 komen er enkele artikelen
waarin het Europese Hof een uitspraak doet dat asielzoekers niet naar Griekenland mogen worden
gestuurd door andere EU-landen. Volgens het EU-verdrag moet een asielzoeker blijven in het land
waar hij asiel aanvraagt. Het Europese hof bepaalde dat Griekenland Europese waarden en regels
niet naleeft. Enkele Human Interest-artikelen volgen op deze uitspraak.
Er zijn ook enkele artikelen over migratie die spreken over Griekenland als “Other within”. De groep
Other within is de grootste groep met 16% (zie figuur 3.6). Soms wordt aangegeven dat binnen de
Europese Unie, Griekenland het meest afwijkt. Het is het meest corrupte land in de EU (Volkskrant,
17-05-2011) of krijgt speciale regels of maatregelen als euroland (Volkskrant, 22-07-2011). In een
artikel uit het NRC Handelsblad (16-06-2011) staat “Want anders dan veel Grieken denken, trots als
ze zijn op de herkomst van de woorden Europa en democratie, heeft Griekenland een troebele
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democratische traditie.”. De grondleggers van de democratie hebben zelf een troebel democratisch
verleden. Een interessante paradox.
Hiernaast is mogelijke negatieve connotatie onderzocht. In de artikelen waarin Griekenland wordt
gepositioneerd ten opzicht van Europa, heeft 62% een negatieve connotatie. Er is geen verschil
tussen periode A en B hierin. De crisis heeft dus geen invloed op de al aanwezige negativiteit die uit
de berichtgeving blijkt. Slechts één artikel (3%) is positief (Telegraaf, 19-07-2010). In dit artikel
verklaard Het IMF dat Griekenland aan zijn plichten voldoet en dat het positief is over het herstel van
het land: “Griekenland lijkt zich langzaam uit het schuldenmoeras te worstelen”.
Aan de hand van het onderzoek van ’T Lam, werd verwacht dat de populaire kranten gebeurtenissen
gekleurder zouden publiceren dan kwalitatieve kranten. Dit blijkt niet waar, het NRC Handelsblad en
de Volkskrant doen dit het meeste. Dit doen zij echt wel twee kanten op, Griekenland zowel als
onderdeel van Europa en als Other (within) Europa. Vooral het NRC, wellicht is dit omdat deze krant
meer richt op achtergrondverhalen en duiding. De verklaring is dan dat er in het NRC (en de
Volkskrant) meer thematische framing is. De Telegraaf doet veel meer aan episodische framing, waar
minder plaats is voor context. Vervolgonderzoek is vereist om dit te verklaren. Bij de Telegraaf en het
Algemeen Dagblad is Griekenland niet expliciet als Other weergegeven, maar zoals eerder genoemd
kan dit ook betekenen dat Griekenland als deel van een ‘Ander Europa’ gezien wordt. Een Europa dat
niet tot de ‘Self’ behoort.

Overige vergelijkingen
De vergelijkingen met Nederland en de positionering ten opzichte van Europa zijn belangrijk om te
bepalen in hoeverre Griekenland in de media wordt gepersifleerd als Other. Voordat er zal worden
gekeken naar het gebruik van metaforen en stereotypes, welke duidelijk kunnen maken of alle
vergelijkingen Othering zijn en hoe deze eruit zien. Eerst wordt er nog gekeken of er andere landen
of gebieden zijn genoemd waar Griekenland mee wordt vergeleken.
Dit kan een overeenstemming zijn of een tegenstelling. Een vergelijking in een bepaalde richting met
landen is mogelijk, maar ook een vergelijking met diverse vakantielanden. Als het acroniem PIIGS- of
PIGS is dat ook vaak een overeenstemming, net als dat zou zijn als Griekenland op een of andere
manier met ‘het westen’ vergeleken wordt of met de derde wereld.
Tabel 3.8: Aantal artikelen met een vergelijking tussen Griekenland en andere landen
Vergelijking Griekenland
Overeenstemming land(engroep)
Tegenstelling land(engroep)
Overige vergelijkingen
Geen vergelijking

Periode A
0
11
1
38

Periode B
9
4
1
36

Totaal
9
15
2
74

In 74% van de artikelen in dit onderzoek is er geen sprake van een vergelijking met andere landen
buiten Nederland of Europa. Ook is er weinig verschil in aantal vergelijkingen tussen de eerste
periode en de tweede periode. Wel is er een interessant verschil te zien tussen de verschillende
periodes. Voor de verkiezingen van 2009, periode A, is in alle artikelen een tegenstelling met een
gebied of een land (of groep landen) genoemd (zie tabel 3.8). In de meeste van de 14 artikelen na de
verkiezingen van 2009 waarin een vergelijking te vinden is, is deze vergelijking een overeenstemming
(64,3% daarvan is een overeenstemming). Daarin is er meestal sprake van een negatieve
overeenstemming. “Het gaat in Spanje slecht, […] net als in Griekenland”. De genoemde landen met
overeenstemming hebben allemaal economische problemen. Dit blijkt uit de inhoud van deze
krantenartikelen.

47

Het verschil is opvallend en dient waarschijnlijk een journalistiek doel. Als het economisch slecht gaat
in een land dan is de situatie te verduidelijken door dit te verbinden aan Griekenland. Andersom
werd dit voor de crisis gedaan door Griekenland te vergelijken met Dubai of IJsland. Deze landen
kenden voor het echt losbarsten van de Eurocrisis al kredietwaardigheidsproblemen.
De enige tegenstellingen met landen die in de tweede periode zijn gevonden, zijn de vergelijking met
Turkije (welke in de eerste periode ook al tegenover Griekenland wordt vergeleken), Duitsland en
Ierland (zie tabel3.9).
Een algemeen toeristisch artikel (waarin vakantielanden waaronder Griekenland worden vergeleken).
Er is nog een artikel (Volkskrant, 29-07-2010) wat niet exact spreekt van een bepaald gebied, maar
wat de indruk wekt dat Griekenland in een heftige economische en sociale crisis zit. “Athene heeft
woensdag een zeldzame noodverordening gebruikt om de stakende chauffeurs van brandstoftrucks
aan het werk te dwingen. De regering vaardigde een soort mobilisatie uit die normaal in
oorlogssituaties wordt gebruikt.”. Dit is ook een politiek stereotype. Het acroniem PIGS komt niet
voor in deze steekproef, PIIGS (Portugal, Italië, Ierland, Griekenland, Spanje) slechts eenmaal.
Tabel 3.9: Voorgekomen vergelijkingen met Griekenland
Land:
Spanje
Turkije
Ierland
Portugal
Verenigde Staten
Italië
Dubai
Noorwegen
Nigeria
Irak

Overeenstemming
4x
0x
3x
3x
2x
1x
1x
0x
0x
0x

Tegenstelling
0x
4x
1x
0x
1x
0x
0x
1x
1x
1x
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3.4 Stereotypering
Stereotypes zijn een belangrijk instrument in Othering. Deze komen voor in de berichtgeving over
Griekenland. Aan de stereotypes te zien, nemen de historisch-culturele stereotypes af en politieke
stereotypes ook (zie figuur 3.10). Voor de andere stereotypes geldt dit niet.
Figuur 3.10: soorten stereotypes in artikelen, per periode
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Er is in de eerste periode veelvuldig sprake van stereotype Griekse politiek. In de tweede periode is
dit veel minder het geval. Een deel valt hieruit op te maken dat 60% van de artikelen in deze periode
vallen in artikelen in december 2008. Hierin breken er grootschalige rellen los nadat een tiener is
doodgeschoten door een politieagent. Deze rellen zijn zelf het nieuwsonderwerp. Hierdoor is dit
stereotype enigszins vertekend. De bedoeling van dit stereotype was om het aan te geven wanneer
in Griekenland een andere manier van politiek bedrijven te vinden is. Rellen in plaats van
demonstraties vallen daar ook in. In de periode van deze rellen is het rellen zelf het onderwerp. De
tienerdood zou niet in een Nederlandse krant gekomen zijn als er geen rellen zouden zijn geweest.
Doordat dit begrip te ruim is genomen laat dit niet zien dat Grieken ondemocratische politiek
bedrijven. Enkele artikelen uit deze periode die spreken over de Griekse anarchistische cultuur of de
achtergrond van Griekenland als dictatuur, hebben wel invloed op het beeld. Zo wordt ook in een
artikel een citaat van een Griekse student gegeven, over het moment van de invoering van de euro:
“…hadden de Grieken even het gevoel definitief aansluiting met ‘Europa’ te maken […] toen was er
hoop” (Algemeen Dagblad, 12-12-08). Griekenland is hier de ander van Europa. “politiek stereotype”
is te vaag en alomvattend om hier een statistiek van te maken.
Historisch-culturele stereotypes komen voor maar nemen relatief gezien af sinds de aanstelling van
Papandreou. Meestal worden deze metaforisch gebruikt. Het blijkt ook de het beeld van de Luie
Griek pas is ontstaan nadat de crisis ontstond. Daarna komt het slechts vier maal voor. Hier wordt
gesproken over de Griek die met 53 of 55 al met pensioen gaat.
Het belangrijkste stereotype wat naar voren komt is dat van de onbetrouwbare Griek. Dit blijkt in
20% van de artikelen terug te komen en neemt toe tijdens de crisis. Voor dit stereotype is een extra
variabele bijgevoegd. Daaruit blijkt dat in 30% van de artikelen ‘De Griek’ als onbetrouwbaar wordt
gezien. 40% ziet het Griekse systeem als onbetrouwbaar maar de Grieken participeren hieraan. Nog
eens 30% ziet de Grieken als slachtoffer van het onbetrouwbare en corrupte systeem.

Stereotypes in vergelijkingen
Het belang van stereotypes is nog groter als er stereotypes worden genoemd in de vergelijkingen
welke zijn besproken de voorgaande resultaten.
Bij artikelen waar Othering in te vinden is, is meer sprake van stereotypes over Griekenland.
Het soort stereotype wat voorkomt bij Othering of Other within is het beeld van de luie Griek en
onbetrouwbare Griek. Dit is minder terug te zien in artikelen waar Griekenland tot Europa wordt
gezien.
Historisch-culturele stereotypes komen meer voor bij Griekenland als onderdeel van self of de
artikelen waar geen vergelijking met Griekenland en Europa wordt gemaakt. Dit laatste geld ook voor
het politieke stereotype. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de historisch-culturele stereotypes
niet als anders worden gezien.
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Dit verband is niet terug te vinden in NL-Gr vergelijking, tenzij de politieke stereotypes eruit worden
gehaald. Dan blijken stereotypes meer voor te komen in artikelen waarin Nederland en Griekenland
vergeleken worden met elkaar.

Metaforen
Er is een toename in het gebruik van metaforen te zien. Voor de crisis komen metaforen voor in 16%
van de artikelen, tijdens de crisis in 38% van de artikelen. Metaforen kunnen gebruikt worden in
Othering, maar kunnen ook gebruikt worden ter verduidelijking van de economische crisis.
In de metaforen die voorkomen in het onderzoek, gaan voor een groot deel over de situatie waarin
Griekenland zich bevindt. Griekenland:
...nadert de afgrond
…valt om
…moet de broekriem aanhalen
... is een bodemloos vat
...zit in het strafbankje
…is een speelbal van de markten
...is nu net als Dubai
De Grieken moeten bloeden
Naarmate de crisis vordert en steeds complexer wordt nemen deze metaforen toe. Metaforen die
verwijzen naar het klimaat, het eten of de cultuur komen ook voor maar in mindere mate. Olijftak,
pyta gyros verkopen, worden genoemd. Ook wordt in het artikel in het Algemeen Dagblad (16-092011) in een artikel verbonden aan beloningen voor de investeringen van Nederland: “En, als dank,
een klein Griek eilandje! En onbeperkt gratis Ouzo, Metaxa en retsina voor iedereen!” Als zulke
metaforen voorkomen dan is dit vaak meermaals in één artikel.
Op de metaforen die verwijzen naar een Griekse tragedie of Grieks drama na, komt elke metafoor
slechts eenmaal voor. Tweemaal wordt een land als metafoor gebruikt: eenmaal IJsland, eenmaal
Dubai.

Griekenland als metafoor
Als indicator is ook gekeken of Griekenland als metafoor voorkomt in de artikelen.
Figuur: Griekenland als metafoor
Culturele metafoor
Economische metafoor
Politieke metafoor
Niet als metafoor
totaal

A
2%
0%
0%
98%
100%

B
0%
10%
2%
88%
100%

totaal
1%
1%
1%
93%
100%

Griekenland wordt zeer weinig als metafoor gebruikt. Het vereist ook een duidelijk beeld van een
land. Gedacht moet worden aan Duitse punctualiteit, Poolse punctualiteit, Britse
weersomstandigheden, Belgische toestanden, Nederlandse zuinigheid of Amerikaanse trots. Deze
kunnen alleen maar zonder uitleg genoemd worden aangezien ze vast geëtst zijn (terecht of
onterecht) in het stereotype beeld wat ontstaat in een samenleving. Hierdoor is dit een sterke
indicator of de redactie er vanuit gaat dat lezers iets begrijpen of veronderstellen.
In een metafoor wordt Griekenland gebruikt als metafoor van een ander fenomeen. Dit gaat niet
over Griekenland zelf (zie voorbeeld). Als in een artikel wordt genoemd dat Amerika het “nieuwe
Griekenland” is, bedoelt de journalist niet dat de cultuur of het klimaat plotseling zijn veranderd:
hiermee wordt gedoeld op een land in economische of politieke crisis.
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In 7% van de artikelen was er sprake van Griekenland als metafoor. Van tevoren zijn drie categorieën
metaforen geformuleerd. Een metafoor op cultureel gebied is slechts een keer voorgekomen, op 11
juli 2009 (395 woorden). In het AD wordt een Turks dorp een ‘Griekse uitstraling’ toegewezen. Het is
“Een authentiek Grieks dorpje zonder Grieken” . Deze paradoxale uitspraak wordt met enkele
historisch-culturele stereotypes bijgevuld. De annotatie van het artikel blijkt positief over
Griekenland, want het raad lezers aan de hand hiervan aan om langs te komen in dit Turkse dorp.
Dit is het enige artikel voor de crisis waar Griekenland als metafoor wordt genoemd en tevens de
enige positieve.
Na de toetreding van Papandreou komt Griekenland als metafoor in 12% van de artikelen, 10% is
deze metafoor op economisch gebied. Daarin vraagt men zich af waar het ‘volgende’ Griekenland ligt
(Algemeen Dagblad, 12-05-2010) of gemeld dat een ‘Grieks drama’ in Spanje is voorkomen
(Volkskrant, 01-05-2010). Slechts eenmaal (2% na de verkiezingen) is dit gedaan op politiek gebied:
daarin zijn er “Griekse taferelen in de tweede kamer”.
De enige kranten die Griekenland als metafoor gebruiken, zijn de Volkskrant (n= 2) en het AD (n=5).
De Telegraaf en de Volkskrant maken geen gebruik hiervan, een verklaring voor het gebruik hierin is
niet te maken op basis van een verschil tussen kwaliteits- en populaire kranten.
Dit is niet uniek, eind 2009 wordt ook Griekenland in een aantal artikelen vergeleken met IJsland en
Dubai. Deze landen zijn klaarblijkelijk toentertijd in de media genoemd als landen die failliet gingen
of in economisch zwaar weer zijn beland. De media zien het vergelijken van andere landen als
voorbeeld als een duidelijk voorbeeld, ook plaatsen ze de situatie hiermee in een trend. Het geeft
een thematische kant aan het verhaal, tegenover het slechts episodisch vermelden van een
gebeurtenis.
Ook verwijzingen naar Griekenland: “VS net zo erg als in Griekenland” (Algemeen Dagblad, 01-082011). Dan wordt er vanuit gegaan dat mensen weten hoe ‘erg’ het in Griekenland is. Aan het begin
van een dreigend bankroet van Griekenland werden de voorbeelden van IJsland en Dubai er ook bij
gehaald (AD &volkskrant10-12-09), waarvan al eerder hun deplorabele financiële positie bekend
werd.
Het is de Griekse versie van ‘Belgische toestanden’. Griekenland wordt ook in titels genoemd als
metafoor. Uit het artikel blijkt dan dat het meestal gaat om economische tegenvallers.

Concluderend
Er is sprake van Othering in de artikelen, dit is echter in de meerderheid van de artikelen niet het
geval. De vergelijking tussen Nederland en Griekenland neemt toe van 10% tot 24%. In vergelijking
met Europa wordt slechts 7% van de artikelen Griekenland beschouwd als ander van Europa. In 16%
van de artikelen is het een “Other within (Europa)”. In 12% wordt het aangeduid als onderdeel van
Europa. Dit neemt zelfs iets toe (van 10% in periode A naar 14% in periode B).
In een deel van de artikelen komen inderdaad verschijnselen van Othering voor. Als de vergelijkingen
en stereotypes beiden voorkomen in een artikel kan er vrijwel zeker gesproken worden van Othering.
Dit blijkt het geval te zijn voor de stereotypes Luie Griek en Onbetrouwbare Griek.
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Hoofdstuk 4: Conclusie
In dit onderzoek zijn verschillende aspecten rondom de beeldvorming van Griekenland in
Nederlandse kranten onderzocht, wat moet helpen in het begrijpen van de rol in de media bij
beeldvorming van landen.

In hoeverre is er in de berichtgeving in Nederlandse kranten over Griekenland sprake van Othering
en stereotyperingen en is er een verandering in de loop van de tijd in deze beeldvorming?
Er zijn 602 artikelen over Griekenland in dit onderzoek naar voren gekomen. 13,5% van de artikelen
is geschreven voor de inauguratie van Papandreou, de overige ten tijde van de crisis. Er is een flinke
toename in de absolute berichtgeving over Griekenland. De Volkskrant is verantwoordelijk voor bijna
een derde van de artikelen. Een indeling van kranten in kwaliteitskranten versus populaire kranten,
levert niet een duidelijk verschil op. Voor sommige onderwerpen geldt dit echter wel. De Volkskrant
en het NRC berichtten het meest over Economie & politiek en Migratie. De populaire kranten hebben
een groter aandeel in Sport en Toerisme. De Telegraaf betrekt Griekenland het vaakst in berichten in
de categorie Economie.
In absolute zin is zijn de meeste nieuwsonderwerpen niet afgenomen. Alleen overig nieuws
(nonpolitiek) is gedaald van 11 naar 9 artikelen. Toerisme bleef gelijk en de onderwerpen sport en
migratie werden meer behandeld dan voor de crisis. Sport vanwege het Europees kampioenschap
voetbal, migratie door een crisismoment met teveel asielzoekers.
In relatieve zin zijn ze wel verdrongen, daar economische en/of politieke artikelen in de 89% van de
berichtgeving zijn gaan vormen sinds de crisis. Voor de crisis was dit 43%. Er is een sterke toename in
aantal, maar deze voltrekt zich niet lineair. Enkele kwartalen, rond grote gebeurtenissen zoals EUtoppen en het besef dat Nederland door de crisis geraakt wordt, springen er in aantal sterk bovenuit.
maar in geen enkel kwartaal is sindsdien het lage aantal artikelen van voor Papandreou gehaald.
Er is sprake van Othering in de artikelen, dit is echter in de meerderheid van de artikelen niet het
geval. De toename van Othering in de artikelen is het duidelijkst te zien bij de vergelijking tussen
Nederland en Griekenland. Deze neemt toe van 10% tot 24%. In vergelijking met Europa wordt
slechts 7% van de artikelen Griekenland beschouwt als ander van Europa. In 16% van de artikelen is
het een “Other within (Europa)”. In 12% wordt het aangeduid als onderdeel van Europa. Dit neemt
zelfs iets toe (van 10% in periode A naar 14% in periode B). Kwalitatieve kranten doen het meest aan
deze Othering van Griekenland. Deze lijken meer aan duiding te doen, thematische framing. De
verklaring is dat populaire kranten Griekenland vaak als onderdeel van Europa beschouwen, maar
ook een schijnbaar anti-Europese toevoeging hebben. Als Griekenland de Other is, dan zijn de
Nederlanders de ‘Self’: niet de Europeaan.
Griekenland als Other krijgt wel vorm door stereotypes. Het blijkt dat het onbetrouwbare beeld van
de Griek al bestond in de media voor de crisis begon. Er is veel corruptie in Griekenland. Het beeld
van de ‘onbetrouwbare Griek’ komt voor in 20% van de artikelen en neemt toe (voor de crisis 16%,
tijden 24%). Voor 30% wordt vooral het systeem onbetrouwbaar genoemd en daar zijn de Grieken
slachtoffer van. Dit is alleen maar in de kwaliteitskranten zo, populaire kranten generaliseren meer.
Tijdens de crisis generaliseren alle kranten meer en zijn alle Grieken onbetrouwbaar.
Het beeld van de ‘luie Griek’ komt minder voor (in 4% van alle artikelen) en ontstaat pas tijdens de
crisis. Daarvoor bestaat dit stereotype niet in de kranten. Dit stereotype wordt vooral via de lage
pensioensleeftijd genoemd. Stereotypes met historische of culturele oorsprong verminderen juist en
zijn juist voor de crisis te vinden.
Deze stereotypes komen vaker voor in de artikelen waar een positionering ten opzicht van Europa te
vinden is. Als Griekenland wordt beschouwd als onderdeel van Europa, komen historisch/culturele
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stereotypes vaak voor. Ook als er geen sprake is van Othering. Blijkbaar wordt de rijke Griekse
geschiedenis en cultuur vereenzelvigt met Europa.
Als Griekenland the Other of Other within van Europa is, komt dit soort stereotype niet meer voor.
Juist het beeld van de onbetrouwbare en luie Griek komt vaker voor als hier sprake van is. Dit
patroon komt ook terug in de artikelen waar de Nederland-Griekenland vergelijking wordt gemaakt.
De uitzondering is het politieke stereotype. Deze kom vrijwel alleen voor in artikelen zonder deze
vergelijking.
In de metaforen die voorkomen in het onderzoek, gaan voor een groot deel over de situatie waarin
Griekenland zich bevindt. Griekenland:
- ...nadert de afgrond
- …valt om
- …moet de broekriem aanhalen
- ... is een bodemloos vat
- ...zit in het strafbankje
- …is een speelbal van de markten
- ...is nu net als Dubai
- De Grieken moeten bloeden
Naarmate de crisis vordert en steeds complexer wordt nemen deze metaforen toe. Metaforen die
verwijzen naar het klimaat, het eten of de cultuur komen ook voor maar in mindere mate. Als ze
voorkomen is dit vaak meermaals in één artikel.
Op de metaforen die verwijzen naar een Griekse tragedie of Grieks drama na, komt elke metafoor
slechts eenmaal voor. Dit maakt het lastig om hier een algemene uitspraak over Griekenland te doen,
het wijst wel op een behoefte van de media om de complexe situatie waarin Griekenland zit te
vereenvoudigen een daarnaast op een grote fantasie en creativiteit van journalisten.
Als antwoord op de onderzoeksvraag kan samengevat worden dat er in een deel van de artikelen
inderdaad sprake is van Othering. Hierin wordt de Griek ten opzichte van de Nederlander als luier en
onbetrouwbaarder aangegeven. Traditionele historisch-culturele stereotypen verdwijnen sinds de
crisis naar de marge. Griekenland als Other van Europa is zeldzamer en wordt vaker als Other within
Europa beschouwd. Aan de stereotyperingen is af te lijden dat de luie en onbetrouwbare Griek geen
deel uitmaakt van de Europese identiteit. De historische rol van Griekenland in de democratie en
klassieke gebouwen als het Acropolis mogen wel bij de Europese identiteit. Ditzelfde geldt voor de
eilanden en het Griekse eten. Uit de gekleurde berichtgeving lijkt het volgende beeld te worden
ondersteund: “Als de Grieken niet aan hun financiële verplichtingen voldoen doordat ze zo
onbetrouwbaar zijn, dan kunnen ze hun ‘Europese’ historische artefacten en eilanden verkopen aan
de Nederlanders”
Er is in dit onderzoek uitgegaan van een causaal verband. Dat de artikelen over Griekenland gaan en
dit een economisch onderwerp en frame kan bevatten. Maar ook in algemene economische
artikelen, zoals beursberichten, wordt een connectie met Griekenland gemaakt. Anders dan de
Othering welke hier is onderzocht, komt de combinatie Griekenland en economie wel veel meer
voor. De associatie die Nederlanders van Griekenland hebben, zal er eentje zijn van een land wat al
jaren in de economische problemen zit. Als 89% van de artikelen over Griekenland over
economische problemen gaat, zal dit een negatief beeld achterlaten bij de Nederlandse lezers. Zelfs
als er geen enkele sprake zou zijn van stereotyperingen en
Het gebruik van Griekenland als metafoor, hoewel slechts in 12% van de artikelen sinds de crisis, is
hier een bewijs van. Griekenland wordt bijna een frame op zich, wat gebruikt kan worden in veel
economisch nieuws en politiek nieuws wat indirect aan het land verbonden is:
Griekenland =(staat gelijk aan) oneindige economische malaise
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Reflectie
Dit thesisonderzoek heeft viermaal zo lang geduurd als de tijd die er voor staat, wat uiteraard niet de
bedoeling is. In augustus 2012 is een versie ingeleverd, waar nog genoeg aan te verbeteren was. De
fouten met de toenmalige selectie hebben ervoor gezorgd dat het kwalitatieve deel van het
onderzoek opnieuw is uitgevoerd. Hierbij zijn het aantal onderzochte artikelen teruggebracht van
140 naar 100. Ook zijn de 27 variabelen per artikel teruggebracht naar 22. Enkele open variabelen
zijn geclassificeerd. Dit maakte interpretatie van gegeven sneller maar ook duidelijker.
De variabele stereotypering is van open categorie naar gesloten categorie gegaan. Dit hielp sterk bij
de interpretatie van gegevens, achteraf is de categorie politiek stereotype een lastige categorie
gebleken. Het is interessant omdat het paradoxale beeld van grondlegger van democratie en
tegelijkertijd land met een opvallend gewelddadig en ondemocratisch verleden bijzonder is. Dit
stereotype bevatte een te diverse verzameling van kenmerken: zowel rellen (in plaats van
betogingen), stakingen als bureaucratie en onbetrouwbare politici zaten hierin verstopt. Hoewel elk
van deze zaken los erg interessant is, was het achteraf beter geweest deze categorie scherper te
stellen of weg te laten.
Als het onderzoek opnieuw uitgevoerd zou worden, is het belang om scherpere keuzes eerder te
maken. Dit voorkomt uitloop en dat achteraf zaken worden uitgevoerd en onderzocht zonder dat dit
bijdraagt aan de onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag is wel scherp en tijdig gesteld en heeft als
rode draad gediend in het hele onderzoek. Als het Theoretisch kader en de methodologie ook met
zoveel besluitvaardigheid en snelheid was gemaakt, dan was dit onderzoek sneller en overzichtelijker
verlopen.
Er is in de methodologie voor de selectie van artikelen gekozen voor het woord Griekenland in de
titel. Er is geen variabele opgenomen welke bijhoudt of een artikel echt over Griekenland gaat. Het
overgrote gedeelte van de berichten gaat over Griekenland, Grieken of sportteams. Voor een ander
deel is Griekenland een sub-onderwerp of heeft op een of andere manier te maken met het
hoofdonderwerp. Het hoofdonderwerp kan bijvoorbeeld de beursgang van een bedrijf zijn, of een
verslag van een stijging. Ook zijn er teksten gevonden die eigenlijk over een grensconflict gaan over
heel Europa. Of Europese besluitvorming. Een bijzonder voorbeeld is een krantenartikel over een
vergadering in de tweede kamer (Algemeen Dagblad, 24 september 2011). Hierin gaat het naast de
onderwerpen die naar voren komen, ook over de Zuid-Europese manier van politiek bedrijven welke
Geert Wilders ironisch genoeg overgenomen zou hebben. Er wordt gesproken van Griekse taferelen
in de tweede kamer. In dit bericht zitten meerdere stereotyperingen en zowel impliciete als
expliciete vergelijkingen.
Dit laat een vereenzelviging zien met een beeld van Griekenland als ongeordender en frauduleuzer
dan Nederland. Een vaststaand beeld, wat blijkbaar herkenning moet oproepen bij de lezer. Het zou
interessant zijn om te kijken naar het woord ‘Grieken’ in de titel. Stereotyperingen worden
hoofdzakelijk gemaakt over Grieken zelf, niet over het geografische gebied waar ze in grote getalen
te vinden zijn (namelijk Griekenland), wat blijkt uit een artikel van Rob van Der Vaart. Dit komt ook
overeen met de Island Paradise theorie.

Discussie vervolgend en aanvullend onderzoek
Aan de hand van dit onderzoek, zijn er een aantal vervolgonderzoeken mogelijk of aanvullende
onderzoeken. Enerzijds zijn dit de artikelen die dieper ingaan op de materie. Er kan ingegaan worden
op een specifiek soort nieuws. Bijvoorbeeld hoe Griekenland genoemd wordt in sportverslagen sinds
de crisis. Er ontstaat in wedstrijden genoeg stereotypering en Othering, de wedstrijd kan als
metafoor dienen als Griekenland en Duitsland zowel op het veld als in de Europese unie tegenover
elkaar staan. Andere groepen zijn ook anders: Veranderen toeristische artikelen over Griekenland?
Wordt migratie anders behandeld door de crisis? Het is daarnaast ook interessant om visuele
onderdelen van kranten te bekijken. Welke beelden komen er naar voren uit foto’s en figuren die bij
krantenartikelen over Griekenland staan (zie figuur 4.1)?
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Ook kan het net een slag anders aangepakt worden en onderzocht worden in nieuws over Europa,
welke landen hierin genoemd worden en op wat voor een manier. Dan kan worden gekeken of ZuidEuropese landen meer worden genoemd dan bijvoorbeeld Ierland. Worden stereotypes van luiheid
of onbetrouwbaarheid bij Ieren meer of minder genoemd dan bij Grieken? Een andere manier om
uit te zoeken of er een vorm van Othering bestaat, is de behandeling van de economische crisis in
Ierland te vergelijken met een van de PIGS-landen. Een andere mogelijkheid is het gebruik van de
afkortingen PIIGS en PIGS tegenover elkaar te zetten. Het zou de culturele nabijheid van Ierland met
Nederland aanwijzen, als dit land op een andere manier in de media wordt neergezet dan een ZuidEuropees land dat door dezelfde crisis in de problemen is gekomen.
Figuur 4.1: voorbeeldfoto bij krantenartikel.

Foto: AFP, Acropolis met spandoeken. Volkskrant 11-02-2012
Anderzijds kan met aanvullende onderzoeken naar de lezers van verschillende kranten worden
gekeken kijken, om te beoordelen hoe deze kranten hun mening daadwerkelijk beïnvloeden. Heeft
de cognitieve beeldvorming bij lezers een relatie met de materiële beeldvorming uit hun krant?
Daarmee is ook duidelijk of materiële beeldvorming welke behandeld is in deze thesis een grote
invloed heeft.
Een verbredend (vergelijkbaar) onderzoek is mogelijk in de audiovisuele media en kranten in het
buitenland. Dit kan aantonen of Nederlandse media anders over Griekenland praten dan
buitenlandse media. Vooral een vergelijking tussen Duitse en Britse kranten is interessant. Duitsland
is een grote betaler in de economische crisis. Het Verenigd Koninkrijk betaalt niet mee aan de
Eurocrisis en heeft een grotere Griekse Diaspora.
Omdat regelmatig in artikelen dat de Europese Unie en de eenheid ter discussie staat, is dit ook een
actueel onderwerp. Deze Europese Integratie is uiteraard al veel vaker onderzocht, met de
schuldencrisis zal deze vanuit een nieuw oogpunt kunnen worden bekeken. Er kan onderzocht
worden of de Europese integratie in tijden van crisis sterker of minder sterk is dan tijdens
economische voorspoed. Zorgt een crisis voor meer binding of voor verdeling? Ook over de
schuldvraag van de schuldencrisis kan meer onderzoek gedaan worden (volgens de media). Dit is
echter een wat meer interdisciplinair onderzoek. Dit onderzoek bewijst dat er ontwikkelingen gaande
zijn in beeldvorming van landen en dat Othering daar zeker een rol in speelt. Deze Othering is
complex, waardoor wetenschappelijk onderzoek naar dit begrip van belang blijft.
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