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1. Inleiding, relevantie en vraagstelling
“In het westen denken ze dat een aardbeving een kermisattractie is”
Dagblad van het Noorden, 2 november 2013
“Den Haag vindt de klachten over bevingen maar gezeur”
Algemeen Dagblad, 5 september 2013
“Wat een drukte om wat aardschokjes”
De Volkskrant, 14 februari 2013
Sinds 1963 wordt er gas gewonnen in Groningen in het aardgasveld van Slochteren. Deze
gaswinning heeft aardbevingen als gevolg, dit worden geïnduceerde aardbevingen
genoemd. In Groningen vinden relatief veel geïnduceerde aardbevingen plaats. Dit
veroorzaakt veel schade aan eigendommen van bewoners van Groningen. De inwoners van
Groningen zijn vanzelfsprekend niet blij met deze bevingen en de resulterende schade. Er
zijn al verschillende verenigingen opgericht die willen dat de NAM ophoudt met de
gasproductie in Groningen, zoals de Groninger Bodem Beweging (NOS, 2013). Op 16
augustus 2012 vond de zwaarste aardbeving ooit gemeten in het Noorden van Nederland in
Loppersum plaats. Deze aardbeving had een magnitude van 3.6 op de schaal van richter
(NAM & KNMI, 2012). Van 16 augustus 2012 tot 12 juli 2013 zijn er 8227 meldingen van
schade binnen gekomen. Hiervan zijn 1964 schademeldingen afgehandeld, dit komt neer op
een bedrag van ongeveer 24 miljoen euro (NAM, 2013; ANP, 2013). Erg veel mensen
hebben dus last ondervonden van geïnduceerde aardbevingen in een relatief korte tijd.
Dit probleem heeft de aandacht van de politiek. Het ministerie van Economische Zaken heeft
na de aardbeving op 16 augustus 2012 een onderzoek laten doen door het KNMI en het
Staatstoezicht op de Mijnen, het SodM. Naar aanleiding van dat onderzoek werden er
vragen gesteld over de toekomst van de gaswinning in Groningen. Het onderzoek adviseert
om in elk geval de productiesnelheid te verminderen naar 12 miljard m3 per jaar in plaats van
de huidige 50 miljard m3 per jaar (Muntendam-Bos en de Waal, 2013). Helemaal stoppen of
zelfs maar verminderen van het produceren van het gas uit Slochteren is echter moeilijk. De
gaswinning brengt veel geld op voor de overheid: in 2011 bijvoorbeeld, was de opbrengst
12,4 miljard euro voor de staatskas. Dit was 4,5% van de totale inkomsten van de
Nederlandse staat in 2011 (CBS, 2012). Dit betekent dat heel Nederland profiteert van de
gaswinning in Groningen. Toch ondervinden alleen de inwoners van Groningen hier de
negatieve gevolgen van in de vorm van aardbevingen. Voor veel mensen in Groningen
wegen de voordelen in de vorm van de opbrengsten voor de staatskas niet op tegen de
nadelen in de vorm van schade aan hun eigendommen door aardbevingen. De rest van
Nederland ondervindt geen hinder van deze nadelen. Er is hier sprake van het “free rider”
probleem (Olson, 1965), hier wordt later nog op ingegaan in het hoofdstuk “De invloed van
de media”. Toch zal de Nederlandse overheid niet happig zijn op het stoppen met de
gaswinning en de daaraan verbonden inkomsten, zeker in deze tijden van recessie.
Daarnaast zou het stoppen met de gasproductie in Groningen als gevolg hebben dat er in
het buitenland gas ingekocht moet worden. Gas inkopen in het buitenland zal tot hogere
energierekeningen leiden. Bovendien zijn alle gasfornuizen en andere apparaten die werken
4

op gas, ingesteld op Nederlands gas en werken alleen hierop (Rijksoverheid, 2012). Dit
benadrukt nogmaals dat dit probleem de gehele bevolking van Nederland betreft.

De arena
Er is hier sprake van een arena met verschillende spelers die over het algemeen twee
tegenover elkaar staande meningen hebben: stoppen met/verminderen van de gaswinning
en doorgaan met de gaswinning. De belangrijkste spelers zijn de NAM, de bewoners van
Groningen, de lokale overheden en de Nederlandse overheid. De media speelt ook een
belangrijke rol in deze arena. Zij zorgen onder andere voor de voorziening van informatie
voor niet alleen de Groningers maar ook voor de rest van de bevolking in Nederland en nog
belangrijker, zij zetten het op de agenda door erover te berichten (agenda setting). Ook kan
de media de meningen van lezers beïnvloeden. Het is belangrijk de rol van de media in dit
conflict te kennen omdat alle partijen gebruik maken van de media voor
informatievoorziening en omdat het mogelijk is dat partijen gebruik maken van de media om
hun mening te dragen.
De Nederlandse overheid zit in een lastig parket want ze moet de belangen van de burgers
behartigen, hier horen vanzelfsprekend de inwoners van Groningen ook bij. De regering
moet echter ook denken aan de staatskas, het stoppen van de gaswinning zou een rake klap
uitdelen aan de schatkist. De NAM wil vanzelfsprekend doorgaan met het produceren van
gas uit Slochteren. Deze discussie is ook goed terug te zien in de titels van artikelen. In het
artikel “Samson: „Lompe NAM moet nog veel leren‟” uit de Telegraaf van 23 april 2013 en
het artikel “Kamp onder druk: ook PvdA wil gaswinning verminderen” uit de Volkskrant van
12 februari 2013 wordt duidelijk dat de discussie in de politiek gaande is. In het ingezonden
bericht uit Limburg “Wat een drukte om wat aardschokjes” uit de Volkskrant van 14 februari
2013 en de reactie op dit bericht uit Groningen “Wees liever solidair met de Groningers” uit
de Volkskrant van 19 februari is goed terug te zien dat ook de meningen van de bevolking
van Nederland verdeeld zijn.
In een brief aan de Tweede Kamer zei minister Kamp van Economische Zaken dat hij aan
het eind van 2013 een besluit zal nemen over de gaswinning in het gasveld van Groningen.
Hij wachtte nog op alle resultaten van de elf onderzoeken die door de overheid verordend
waren. Deze onderzoeken werden gedaan door o.a. het KNMI, het SodM en Arup. Het
uiteindelijke besluit werd genomen door minister Kamp na ontvangst van de adviezen van
het SodM en de Tcbb, de Technische commissie bodembeweging (Kamp, 2013). 17 Januari
2014, is het besluit genomen om de gaswinning te verminderen. Ook komt er de komende
vijf jaar bijna 1,2 miljard beschikbaar voor het versterken van gebouwen, huizen en
infrastructuur en om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren (Rijksoverheid, 2014). Op
de dag dat het besluit genomen werd, waren er nog veel protesten van bewoners van
Groningen en actiegroepen zoals de Groninger Bodem beweging (NOS, 2014).

Relevantie en onderzoeksopzet
De berichtgeving in de media heeft invloed op processen van opinie- en besluitvorming door
middel van agenda setting en framing. Framing houdt concreet in dat er woorden in een
artikel zo worden gekozen dat daarbij impliciet enkele aspecten van een issue benadrukt
worden (McCombs, 1997; Lepesteur e.a., 2008; Entman, 2007). Agenda setting houdt de
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invloed van de media op de agenda van het publiek en de politiek in. De media kan dus
invloed uitoefenen op de beslissingen die de politiek maakt over problemen (Meyer, 2002).
Los van de politiek, een groot deel van het publiek baseert hun oordeel over situaties op
basis van informatie die door de media verspreid wordt (Lepesteur e.a., 2008). Het
dominante frame (het aspect van het probleem dat het meest benadrukt wordt) dat gebruikt
wordt bij het verstrekken van informatie over deze situaties kan invloed hebben op hoe het
publiek over een zekere kwestie denkt (McCombs, 1997). Als een issue dan in de publieke
agenda staat, zal dit vaak ook op de politieke agenda komen te staan (Rogers e.a., 1988).
Het is van belang de houding van kranten tegenover de gaswinning in Groningen te
onderzoeken om meerdere redenen. De eerste is de actualiteit van het probleem. Op 4
september 2013 was er nog een beving van 2.8 op de schaal van richter in het Groningse
Zeerijp (KNMI, 2013). Ook verschijnen er nog steeds veel artikelen over de aardbevingen als
gevolg van gaswinning. Daarnaast is er begin januari 2014 een besluit genomen door
minister Kamp om de gaswinning te verminderen (Rijksoverheid, 2014). Deze beslissing zal
in het hele land gevoeld worden aangezien de opbrengsten van de gaswinning een relatief
groot deel uitmaken van de staatskas (CBS, 2012). Ten tweede is er een grote discussie
gaande in Nederland omtrent het winnen van schaliegas in o.a. Boxtel, Haaren en de
Noordoostpolder. Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken wil daar
proefboringen laten doen en laat daarom een onderzoek uitvoeren waarbij alle mogelijke
boorlocaties onder de loep genomen worden (Kamp, 2013). Het is niet uitgesloten dat er in
de toekomst naar (schalie)gas geboord zal worden. Ondanks dat schaliegaswinning en de
gaswinning in Groningen op subtiele manier van elkaar verschillen, hebben ze o.a. als
overeenkomst dat schaliegaswinning ook kan leiden tot aardbevingen en bodemdaling
(Stephenson, 2012). Een negatief beeld van gaswinning in Groningen kan als gevolg hebben
dat het publiek en de politiek ook negatief staat tegenover de schaliegaswinning. Met andere
woorden, het is mogelijk dat het frame wat de media gebruikt bij de berichtgeving over de
gaswinning in Groningen, invloed heeft op de beslissing over schaliegaswinning in andere
delen van Nederland. Het kan leiden tot NIMBY gedrag bij lokale bestuurders. Ten derde
worden volgens een rapport van de commissie Meijer over de aardbevingen in Groningen,
de lusten en de lasten van de gaswinning niet eerlijk verdeeld. Deze commissie is ingesteld
door de provincie Groningen en concludeert o.a. in een rapport dat de lusten en lasten van
de gaswinning niet eerlijk verdeeld zijn. Er lijkt sprake te zijn van een “free rider” probleem,
een meerderheid van de bevolking profiteert van de gaswinning en een minderheid draagt de
lasten. Deze kloof tussen Groningen en de rest van Nederland maakt dit onderzoek extra
interessant. Er wordt in dit onderzoek gekeken of deze kloof ook te vinden is in de
berichtgeving tussen de nationale kranten en de berichtgeving van de lokale krant. De
laatste reden is dat dit onderzoek uniek is. Een dergelijk onderzoek naar de berichtgeving
over de gaswinning en de geïnduceerde aardbevingen is nog niet eerder gedaan is. Er zijn
wel al eerder vergelijkbare onderzoeken gedaan naar andere onderwerpen zoals de opslag
van CO2, in de onderzoeken: “Beeldvorming over CO2 afvang en opslag” van Arman Kliest
uit 2010 en “Societal acceptance of carbon capture and storage Technologies” van Klaas
Alphen uit 2007. Voor zover bekend is er echter nog niet eerder een inhoudsanalyse gedaan
naar de houding van kranten tegenover de gaswinning en de geïnduceerde bevingen in
Groningen.
In alle vormen van media en het internet is nieuws over de gaswinning en aardbevingen in
Groningen te vinden. In dit onderzoek is echter gekozen voor een inhoudsanalyse van
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kranten. Er is o.a. voor kranten gekozen omdat ruim 60% van de Nederlanders een krant
leest. Dit komt neer op ongeveer 8,5 miljoen krantenlezers in Nederland. Ondanks de daling
in het aantal krantenlezers leest volgens een onderzoek van de NOM nog steeds meer dan
de helft van de mensen de krant (NOM, 2013). Het onderzoek van het NOM ging echter
alleen om de gedrukte versie van de krant. Bestaande kranten drukken hun artikelen ook
steeds vaker online. Het werkelijke aantal krantenlezers zal dan ook veel hoger liggen dan
8,5 miljoen. De krantenartikelen zullen onderzocht worden in de periode van januari 2002 tot
en met augustus 2013.
Er zijn ook andere vormen van media die verslag doen van de geïnduceerde aardbevingen
in Groningen. Waarom die niet gebruikt worden voor dit onderzoek is o.a. omdat onderzoek
heeft aangetoond dat kranten doeltreffender zijn dan andere media in het vergroten van de
kennis van de lezers over wat er in de wereld gaande is (Schulz, 2003). Over het algemeen
zijn krantenlezers bewuster van zaken die in de wereld spelen dan mensen die geen krant
lezen. Om redenen die in het onderzoek niet naar voren kwamen bleek dat de krant hierin
effectiever is dan andere vormen van media zoals de televisie of de radio (Peter and de
Vreese, 2003).

Hoofd- en deelvragen
In dit onderzoek zal onderzocht worden wat de houding is van kranten tegenover de
gaswinning en geïnduceerde aardbevingen, dit wordt o.a. gedaan door te kijken naar op
welke manier krantenartikelen over het probleem geframed worden en wat voor argumenten
artikelen gebruiken. Onder gaswinning wordt in dit onderzoek verstaan: de NAM, de keuze
van de overheid (minister Kamp) om door te gaan met de gaswinning gedurende de elf
onderzoeken die lopen naar de invloeden van gaswinning en de gaswinning in Groningen
zelf. Ook wordt gekeken naar de verschillen tussen nationale en regionale kranten en in
welke mate zij frames gebruiken bij hun berichtgeving. Daarnaast zal nog gekeken worden
naar veranderingen in de berichtgeving na 16 augustus. Dit wordt samengevat in een
hoofdvraag:
Wat is de houding van Nederlandse nationale en regionale kranten tegenover de gaswinning
in Groningen met betrekking tot de daaruit volgende geïnduceerde aardbevingen in de
periode januari 2002 tot en met augustus 2013?
Deze hoofdvraag kan opgedeeld worden in 5 delen:
1. In welke mate is de hoeveelheid artikelen toegenomen in kranten naarmate de kracht
en de frequentie van de aardbevingen toenam? Is er sprake van een issue attention
cycle?
2. In welke mate maken kranten gebruik van framing in de discussie over de
gaswinning?
3. Als er gebruik wordt gemaakt van framing in kranten, in hoeverre is er dan een
verschil tussen het frame dat een regionale krant in Groningen of een nationale krant
gebruikt?
4. Welke argumenten worden er in kranten gebruikt om dat frame te ondersteunen?
5. In hoeverre is de berichtgeving wat framing betreft veranderd in kranten na de
geïnduceerde aardbeving op 16 augustus 2012?
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Door het beantwoorden van deze vragen zal de houding van Nederlandse kranten ten
opzichte van de gaswinning en de geïnduceerde aardbevingen duidelijk worden. De
verwachting is dat de houding van Nederlandse kranten ten opzichte van de gaswinning
overwegend negatief zal zijn. Ook wordt verwacht dat de hoeveelheid krantenartikelen met
een onderwerp dat gerelateerd is aan de gaswinning toegenomen zal zijn. Er wordt vermoed
dat de berichtgeving na de beving op 16 augustus 2012 is toegenomen en dat er meer
sprake zal zijn van framing in artikelen. Ook wordt gedacht dat er een trend te ontdekken is
in de berichtgeving: naarmate de bevingen zwaarder en frequenter worden zal er meer
framing in berichten gebruikt worden.
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2. Achtergrond gaswinning en aardbevingen
In dit hoofdstuk wordt gesproken over de geschiedenis van het aardgasveld in Groningen en
de technologie die gebruikt wordt bij het winnen van het gas. Dit is voorkennis die
behulpzaam kan zijn bij het begrijpen van het totaalbeeld van de gaswinning en de
geïnduceerde aardbevingen in Groningen en waarom er op een bepaalde manier over
gaswinning in Groningen geschreven wordt. Hierna worden de voor- en nadelen van
geïnduceerde aardbevingen besproken en de schade die zij aanrichten in het buitenland en
in Groningen. Als laatste behandelt dit hoofdstuk de actuele stand van zaken wat
geïnduceerde aardbevingen betreft.
Bij dit hoofdstuk is informatie geselecteerd die de achtergrond van het probleem verkent.
Deze informatie verkent echter slechts een deel van de achtergrond aangezien het een
selectie is, een lens waardoor de werkelijkheid is geprobeerd weer te geven; dit moet in
gedachten gehouden worden tijdens het lezen van dit hoofdstuk.

De geschiedenis van het aardgasveld Slochteren
Op 22 juni 1959 werd een van de grootste aardgasvelden ter wereld ontdekt door de NAM
(Nederlandse Aardolie Maatschappij). Diep onder Kolham in de gemeente Slochteren werd
een gigantische gasbel ontdekt. De ontdekking van deze gasvoorraad maakte deel uit van
een aantal proefboringen in Groningen nadat er in Coevorden voor het eerst aardgas
gevonden werd in 1948. In 1960 werd er in Delfzijl ook aardgas gevonden van dezelfde
samenstelling als die in Kolham. De productie van gas uit het Slochterenveld is pas in 1963
gestart. Nu wordt er op 20 verschillende locaties gas gewonnen in Groningen door de NAM
(NAM, 2012). Deze locaties zijn te zien op een kaart in figuur 2.1.
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Figuur 2.1 Locatie aardgasveld Slochteren en boorlocaties

Bron: NAM, 2012

Hoe wordt gas gewonnen door de NAM?
Bij het zoeken naar aardgas gebruikt de NAM seismisch bodemonderzoek. Dit betekent dat
er kunstmatige trillingen opgewekt worden om lagen in de aarde te karteren. Elke aardlaag
weerkaatst de trillingen op een unieke manier en zo kunnen geologen vaststellen om wat
voor soort gesteente het gaat. Als de NAM denkt dat er op een bepaalde plek gas te vinden
is, wordt daar een proefboring gedaan. Als het vanuit economisch perspectief interessant is
om gas te gaan produceren (is er voldoende gas, is het rendabel om het gas te winnen)
wordt er een afsluiter op het boorgat gezet, dit is een soort gaskraan. Het gas vloeit dan
vanzelf naar boven als de natuurlijke druk hoog genoeg is. Op dat moment is het gas nog
vermengd met waterdamp en aardgascondensaat. Door middel van een installatie die de
temperatuur en de druk verlaagt kan het aardgas dan van de rest gescheiden worden. Het
gezuiverde aardgas wordt dan vervoerd naar GasTerra (NAM, 2012). GasTerra verkoopt gas
over de hele wereld, de bewoners van Nederland incluis.

Aardbevingen als gevolg van gaswinning
Naar aanleiding van aardbevingen in het voordien aseismische Groningen was er in de tijd
nadat de geïnduceerde bevingen begonnen waren (de eerste geïnduceerde aardbeving vond
plaats op 26 december 1986 in Assen) een grote discussie gaande in Nederland over het
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verband tussen de gaswinning en de aardbevingen. Toch was het in het buitenland al langer
bekend dat het winnen van gas kan leiden tot aardbevingen. Een voorbeeld hiervan zijn de
aardbevingen die gepaard gingen met de bodemdaling als gevolg van delfstofwinning in
Californië in Amerika. In het Wilmington Field in Californië zit op een diepte van 650 tot 1200
meter olie. Deze olie was opgeslagen in zandsteen en schalie. Als gevolg van de winning
hiervan is er bodemdaling opgetreden. Deze bodemdaling ging samen met aardbevingen
waarvan de zwaarste plaatsvonden in 1947, 1949, 1951, 1954, 1955 en 1961 (Kovach,
2001). Spanningen tussen de verschillende aardlagen werden verlost door plotselinge
aardbevingen waarbij kleisteenlagen en schalielagen op een diepte van 450-600 meter over
elkaar heen schoven (Maguya e.a., 1969).
Een ander voorbeeld van aardbevingen als gevolg van gaswinning in het buitenland zijn de
aardbevingen in Lacq, Frankrijk. Tien jaar na de aanvang van de gasproductie in dit plaatsje,
begon de seismische activiteit. De tien jaar hierop zijn de hoeveelheid aardschokken en de
sterkte hiervan bijgehouden. In die tien jaar zijn er meer dan 800 schokken voorgekomen
met krachten van 1.0 tot 4.2 op de schaal van richter. Bijna alle epicentra bevonden zich
boven of in de omgeving van het gasveld (Grasse e.a., 1990).
Ondanks deze voorbeelden van aardbevingen als gevolg van gaswinning uit andere landen
duurde de discussie in Nederland voort. Daarom werd in 1991 een commissie ingesteld door
de ministeries van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat, de
“Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen”. Deze commissie had als doel een
relatie vast te stellen of uit te sluiten tussen de gaswinning en de bevingen. Deze commissie
bestond uit het KNMI als voorzitter en deskundigen uit verschillende disciplines van o.a. de
TU Delft en het SodM. De conclusies van deze commissie waren dat aardbevingen het
gevolg kunnen zijn gaswinning:
“From 1991 – 1993 a multidisciplinary research project was conducted to investigate the
relationship between gas production and earthquakes. The study concluded, that under
certain circumstances earthquakes do results from gas production.”
(Gussinklo, 2000, p. 122)
Nu dat er is vastgesteld dat aardbevingen inderdaad het resultaat kunnen zijn van
gaswinning in Nederland kan gekeken worden naar het gasveld in Groningen en de
geïnduceerde aardbevingen die daar plaatsvinden. In Groningen is een gigantisch gasveld
van ongeveer 900 km2 (zie figuur 2.1). Deze aardgasbel heet het aardgasveld van
Slochteren en is het grootste gasveld van West-Europa. Deze gasbel bevindt zich in een
laag zandsteen uit het geologische tijdperk Perm van bij benadering 200 meter dik die zich
op een diepte van ongeveer 2900 meter bevindt. Deze laag zandsteen bevat ongeveer 2800
miljard m3 gas waar van al 2020 miljard m3 gas gewonnen is (Berendsen, 2008, p. 352;
NAM, 2012). De jaarproductie is ongeveer 50 miljard m3 gas. De laag zandsteen wordt
afgesloten door een laag evaporieten (voornamelijk haliet ofwel zoutsteen) van 500 tot 1500
meter diep van de Zechsteinformatie waarvan de vorming in het begin van het Trias begon
(Van Adrichem-Boogaert e.a., 1993-1997; Wong e.a., 2007). Deze laag zoutsteen zorgt
ervoor dat het gas niet naar boven kan ontsnappen. Door de exploitatie van het gas daalt de
bodem en deels als gevolg hiervan vinden aardbevingen plaats (Lewis e.a., 2003, p. 144).
Immers door de exploitatie van gas daalt de druk in de zandsteenlaag. Hierdoor wordt deze
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zandsteenlaag, het reservoirgesteente, ingedrukt (compactie). Als deze zandsteenlaag
ingedrukt wordt veroorzaakt dat verschuiving bij de bestaande natuurlijke breuklijnen. Dit is
ook een oorzaak van geïnduceerde aardbevingen (NAM, 2013). Dit is te zien in figuur 2.2.
Figuur 2.2 Oorzaak geïnduceerde aardbevingen

Bron: NAM, 2013
Sinds 1986 vinden deze geïnduceerde aardbevingen plaats in het Noordelijke deel van
Nederland. Voordien zijn er nooit meldingen van aardbevingen in dat gebied. Van 1986 tot
en met 2 april 2013 zijn er 918 aardbevingen geregistreerd waarvan 124 een sterkte hadden
van minstens 2.0 op de schaal van richter. Aardbevingen die een kracht hebben van 2.0 of
hoger op de schaal van richter zijn voelbaar voor de mens. Van deze 124 aardbevingen
waren er 18 hoger dan of gelijk aan 3.0 op de schaal van richter en de drie zwaarste
aardbevingen vonden plaats in het Drentse Roswinkel (3.4 op de schaal van richter) op 19
februari 1997, in het Groningse Westeremden (3.5 op de schaal van richter) op 8 augustus
2006 en in het Groningse Huizingein de gemeente Loppersum (3,6 op de schaal van richter)
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op 16 augustus 2012 (NAM & KNMI, 2012). De locaties van deze drie zwaarste
geïnduceerde bevingen zijn weergegeven op de kaart in figuur 2.3.
Figuur 2.3 De drie zwaarste geïnduceerde aardbevingen in Roswinkel, Westeremden en
Huizinge

Bron: Google Maps, 2013
Gedurende de jaren zijn de totale hoeveelheid aardbevingen, en de hoeveelheid zware
aardbevingen toegenomen. Waar er in het jaar 1996 nog in het geheel geen aardbevingen
boven de 2.0 op de schaal van richter waren zijn die er vanaf 1998 bijna elk jaar.
Aardbevingen van boven 3.0 op de schaal van richter zijn ook bijna een jaarlijks fenomeen
vanaf 2006 (KNMI, 2013). De hoeveelheid en magnitude van de aardbevingen in Groningen
zijn voor elk jaar weergegeven in figuur 2.4.
Figuur 2.4 Toename hoeveelheid aardbevingen Groningen

Bron: KNMI, 2013
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De stijgende trend die te zien is in de grafiek in figuur 2.4 zal naar alle waarschijnlijkheid de
komende jaren ook te zien zijn. De sterkte en hoeveelheid van de aardbevingen zal naar
verwachting in de toekomst stijgen. Een onderzoek uitgevoerd door het SodM en het KNMI
in 2012/2013 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken laat dit zien. Volgens dit
onderzoek zal het jaarlijkse aantal aardbevingen toenemen en ook de kans op het optreden
van aardbevingen met een hogere magnitude. Ook liet dit onderzoek zien dat de kans op
een aardbeving met een grotere magnitude dan 3,9 zou afnemen als de productie wordt
verlaagd. Het SodM adviseert om in elk geval de productiesnelheid te verminderen naar 12
miljard m3 per jaar in plaats van de huidige 50 miljard m3 per jaar. Dit zou leiden tot een
verkleinde kans op (zware) aardbevingen. Echter, zelfs als dat zou gebeuren bestaat er nog
een significante verwachtingswaarde voor de kans op een aardbeving met een grotere
magnitude (M≥3,9) (Muntendam-Bos en de Waal, 2013).

Bodemdaling
Aardbevingen zijn echter niet het enige ongewilde resultaat van de gaswinning in Groningen.
Een ander voorbeeld hiervan is bodemdaling. Aardbevingen gaan vaak gepaard met
bodemdaling:
“In many cases the exploitation of deep subsurface resources results in surface movement.
Examples are the production of gas”
(Fokker e.a., 2012, p. 10)
Van bodemdaling ondervindt Groningen momenteel nog weinig last. Er zijn in 2012 maar 8
particulieren geweest die zich gemeld hebben met schade aan hun woning als gevolg van
bodemdaling (Commissie Bodemdaling, 2013). Wel is er een commissie die de bodemdaling
in Groningen in de gaten houdt. De NAM verwacht het gasveld van Slochteren in 2050 te
verlaten, tegen die tijd is de maximale voorspelde bodemdaling tussen de 40 en de 45 cm
(Gussinklo, 2000, p. 122).

Schade
Bodemdaling maar voornamelijk aardbevingen veroorzaken veel schade in Groningen,
voornamelijk aan eigendommen van bewoners. De bodem onder het huis trilt en dit
veroorzaakt o.a. scheuren in de muren. Om een idee te krijgen van de omvang van de
schade en het probleem zijn hier enkele cijfers. Sinds de aardbeving van 16 augustus 2012
in Huizinge tot 12 juli 2013 zijn er 8227 meldingen van schade binnen gekomen. Dit aantal is
niet hetzelfde als het aantal melders aangezien er sommige melders meerde
schaderapporten hebben ingediend. Er zijn in die tijd 5648 bezoeken afgelegd door
taxateurs, 2693 schademelders hebben een taxatierapport ontvangen en 1964
schademeldingen zijn afgehandeld (NAM, 2013). Dit zijn 8227 schademeldingen in ongeveer
een jaar. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer 24 miljoen euro (ANP, 2013). Dit
bedrag is voor rekening van de NAM en dus indirect ook de overheid. Vergeleken met de
inkomsten van gaswinning is dit bedrag echter verwaarloosbaar. In 2011 bijvoorbeeld
verdiende de overheid 12,4 miljard euro met de gaswinning (CBS, 2012).

Voordelen gaswinning
Als gaswinning o.a. schade als gevolg van aardbevingen en bodemdaling met zich
meebrengt , waarom gebeurt het dan? De reden hiervoor is van financiële aard. De
Nederlandse overheid begon sinds 1965 al met het verdienen aan gaswinning. De staat
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heeft in totaal een som van 220 miljard euro verdiend in de bijna halve eeuw tot 2010
(Weijermars e.a., 2011). Dit gebeurt zowel direct als indirect:direct in de vorm van de staat
die op een bepaalde wijze rechtstreeks betrokken is bij de gaswinning, vergunningen en
proceskosten. Indirect in de vorm van vennootschapsbelasting die de NAM moet betalen aan
de overheid.
Figuur 2.5 Inkomsten van de gaswinning voor de Nederlandse overheid

Bron: Weijermans e.a., 2011.
De jaarlijkse variatie in het inkomen van gas is tussen de 4,5 en 14,8 miljard euro gedurende
de periode 2000-2010. Dit grote verschil is te verklaren door de stijgingen en dalingen in
mondiale energieprijzen. Inkomen als gevolg van gaswinning maakt 1 tot soms wel 4,5 %
van het bruto nationaal product (wat in totaal 500 miljard bedraagt) uit (Weijermars e.a.,
2011). Het Groningen gasveld is om nog een reden financieel gezien erg aantrekkelijk.
Productiekosten van het Slochteren veld zijn maar 1 guldencent (ongeveer 0,0045 eurocent)
per m3 gas. Bij andere gasvelden lopen de productiekosten in het algemeen per m3 gas op
van 4 tot 7 guldencent (Kunneke e.a., 1998). Dit betekent dat de partijen die betrokken zijn,
namelijk de overheid en de NAM, niet snel afstand zullen willen doen van de gaswinning,
ondanks de nadelen (Correlje e.a., 2000).
Daarnaast zijn alle cv-ketels en fornuizen in Nederland ingesteld op Nederlands aardgas.
Nederlands aardgas bevat relatief veel stikstof; dit soort gas heet ook wel laagcalorisch gas.
Gas uit bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland bevat relatief weinig stikstof, het zogeheten
hoogcalorische gas. De Nederlandse apparaten die op gas werken, kunnen niet goed
overweg met dit hoogcalorische gas. Het is mogelijk om hoogcalorisch gas om te zetten naar
laagcalorisch gas. Dit gebeurt in speciale installaties die stikstof toevoegen. De capaciteit
van deze installaties is echter beperkt. Nederlandse apparaten blijven hierdoor voorlopig
gebonden aan Nederlands aardgas (Rijksoverheid, 2012).
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Actuele stand van zaken februari 2014
De laatste voelbare geïnduceerde aardbeving in Groningen was op 26 november 2013 in
Appingedam en had een magnitude van 2.0 op de schaal van richter. Het hypocentrum van
de beving had een diepte van ongeveer 3 km (KNMI, 2013). Op 17 januari is er de beslissing
genomen om de productie te verminderen (Rijksoverheid, 2014)

16

3. De invloed van de media
De media speelt een grote rol bij het vormen van de perceptie van het publiek bij een
bepaald probleem. Veel mensen maken gebruik van media om op de hoogte te blijven van
de stand van zaken in de wereld, of in het eigen land. Bij het vormen van een oordeel of
mening over issues maken mensen o.a. gebruik van de nieuwsmedia (Lepesteur e.a., 2008).
Met media wordt hier bedoeld: TV, radio of kranten. De media zijn erg goed in het op de
kaart zetten van problemen (agenda setting) voor de nieuwsconsument (Cohen, 1962). Veel
onderzoekers zijn het erover eens dat de hoeveelheid aandacht en op welke manier (positief
of negatief) de media aan een bepaald onderwerp besteed veel invloed kan hebben op hoe
het publiek denkt over dat onderwerp. Mede hierom is het van belang om te onderzoeken
wat de houding in de vorm van o.a. frames en argumentatie is t.o.v. de gaswinning en de
geïnduceerde aardbevingen en wat dieper in te gaan op hoe de media werken, hoe iets
nieuws wordt en hoe de media het publieke en politieke debat kunnen beïnvloeden.

Hoe machtig zijn de media?
De perceptie van het publiek van een bepaald onderwerp hangt af van de kennis die ze over
dit onderwerp bezitten. Het publiek, zowel binnen als buiten Groningen, bekijkt vraagstukken
zoals de gaswinning in Groningen, door een lens die door de media verstrekt wordt
(Gamson, 1992). Weinig mensen hebben ervaring uit de eerste hand, ze vertrouwen op de
media voor informatie uit verder gelegen gebieden en ontwikkelingen. Als de media positief
bericht over de gaswinning, zoals het voornamelijk vermelden van de voordelen die dit
oplevert, kan dit leiden tot een positiever beeld van gaswinning onder de bevolking.
Negatieve berichten over de gaswinning en de nadelen hiervan zullen een negatiever beeld
onder de bevolking als gevolg hebben. De media zijn dus erg machtig. Ze creëren de
beelden die mensen hebben van bijvoorbeeld situaties, landen of bevolkingsgroepen over de
hele wereld. Deze door de media gegenereerde beelden worden door het publiek gebruikt
om een betekenis te geven aan sociale en politieke vraagstukken. De media hebben de
macht om op deze manier houdingen van het publiek naar bepaalde sociale of politieke
kwesties te vormen (Gamson e.a., 1992).De meningen zijn echter verdeeld over hoe machtig
de media daadwerkelijk zijn in het overtuigen van het publiek. Bernard Cohen (1963) zei hier
het volgende over:
“The press may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is
stunningly successful in telling its readers what to think about.”
(Cohen, 1963, p. 13)
De ideeën van Cohen leiden later tot het formuleren van de agenda setting theory door
Maxwell McCombs en Donald Shaw. De agenda setting theory van McCombs en Shaw
(1972), werd geformuleerd na hun onderzoek naar de thema‟s die als belangrijk gezien
werden door stemgerechtigden vergeleken met de thema‟s die de media als belangrijk zagen
tijdens de presidentsverkiezingen in 1968 in North Carolina. Dit onderzoek kwam gedeeltelijk
voort uit Lippmann‟s (1922) theorie dat het beeld dat mensen in hun hoofd hebben van de
rest van de wereld gevormd wordt door de media. Uit het onderzoek van Shaw en McCombs
(1972) bleek dat er een correlatie was tussen welke issues de media belangrijk vond en
welke issues de stemgerechtigden belangrijk vonden. Met andere woorden, de media
hebben weinig succes in hun publiek te vertellen wat ze van bepaalde kwesties moeten
denken maar ze zijn buitengewoon succesvol in hun publiek te vertellen waarover gedacht
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moet worden. Dit gebeurt o.a. door de selectie en weergave van het nieuws, maar ook de
grootte van koppen in kranten of de hoeveelheid ruimte die vrijgemaakt wordt voor een
onderwerp in een krant spelen een rol. Agenda setting wordt niet bewust door de media
gedaan, het is een bijproduct van het nieuws rapporteren. Agenda setting kan ook niet
voorkomen worden (McCombs, 1997). Zo bepaalt de agenda van de media de agenda van
de nieuwsconsument.
Rogers en Dearing (1988) gaan nog een stap verder. Volgens hen zijn er drie soorten
agenda setting: public agenda setting (welke issues vindt het publiek belangrijk), media
agenda setting (welke issues vindt de media belangrijk) en policy agenda setting (welke
issues vindt de politiek belangrijk). De relatie tussen die drie is door McCombs en Shaw
maar gedeeltelijk verklaard. Zij waren van mening dat de public agenda setting werd bepaald
door de media agenda setting. Het onderzoek van Rogers en Dearing ging verder dan dat.
Zij concludeerden dat de agenda van de media direct en via de agenda van het volk invloed
had op de agenda van de politiek. Kortom, de media bepaalde voor een deel het beleid van
de politiek. Dit is schematisch weergegeven in figuur 3.6.
Figuur 3.6 De drie belangrijkste componenten van het agenda setting proces

Bron: Rogers e.a., 1988, p. 557
De media vertellen de nieuwsconsument dus waarover gedacht moet worden met betrekking
tot het nieuws. Toch houdt het daar niet bij op, de pers heeft ook enige invloed op hoe erover
het nieuws gedacht wordt.
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Framing
News stories do much more than call our attention to issues. They also frame those issues in
various ways, influencing the public’s perspectives on key facets of these issues.
(McCombs, 1997, p. 441)
Dit brengt ons weer terug bij de macht van de media en het voegt wat toe aan die macht:
framing. Een frame kan letterlijk vertaald worden als een kader of lijst. Dit is dan ook wat
bedoeld wordt met framing: vanuit een bepaald kader naar een kwestie kijken. Bij framing
worden woorden of beelden zo gekozen dat daarbij impliciet enkele aspecten van een issue
in het nieuws worden benadrukt. Deze aspecten kunnen een negatieve of positieve
connotatie met zich meedragen waardoor een bepaalde interpretatie van of mening over dit
issue gepropageerd wordt. Framing bestaat volgens Robert Entman (2007) uit vier
chronologische delen:
1. Problem definition: agenda setting kan gezien worden als deel een van framing. Hier
wordt het probleem gedefinieerd en op de agenda gezet van de nieuwsconsument.
2. Causal analysis: het achterhalen van de oorzaak van het vraagstuk/probleem.
3. Moral judgement: het aanmoedigen tot het oordelen over een bepaald topic.
4. Remedy promotion: het promoten van een bepaald beleid om het probleem op te
lossen.
Volgens Entman (2007) valt framing onder bias. Hiermee wordt bedoeld dat er eenzijdig of
selectief nieuws gerapporteerd wordt. Volgens Entman kan bias ontleed worden in ten eerste
distortion bias, dit houdt in dat nieuws de werkelijkheid vervormt. Ten tweede kan er content
bias optreden, dit betekent dat nieuws niet beide zijden van een probleem of conflict een
gelijke behandeling geeft. Als laatst kan er nog decision-making bias optreden, dit betekent
dat de mindset en bevooroordeeldheid van de journalist de oorzaak is van een vervorming
van de werkelijkheid. Deze drie vormen van bias illustreren de invloed van de pers niet
alleen op waarover mensen denken en praten maar ook de invloed die de pers heeft op hoe
er over bepaalde zaken gedacht wordt. Het is voor een journalist dan ook onmogelijk om
objectief verslag te doen van de werkelijkheid omdat hij aan allerlei filters onderhevig is.
Deze invloed van de media op hoe mensen over bepaalde zaken denken kan worden
samengevat in vijf verschillende frames. Deze zijn herkend in het nieuws en gedefinieerd op
basis van een inhoudsanalyse gedaan door Semetko en Valkenburg (2000) naar de
berichtgeving in kranten en televisie van een bijeenkomst van de Europese raad in 1997:
- Conflict frame: dit is een frame dat een conflict tussen groepen of individuen
benadrukt. Dit wordt gedaan om de aandacht van het publiek te trekken. Een conflict
wordt door het publiek vaak interessant gevonden en wanneer een ingewikkeld
politiek debat tot een simpel conflict vervormd wordt in de media is het ook
makkelijker te begrijpen voor het publiek.
- Human interest frame: dit is een frame dat het probleem een menselijk gezicht geeft.
Dit door bijvoorbeeld een slachtoffer van het probleem te interviewen. Ook wordt het
probleem vaak vanuit een emotionele hoek bekeken vanuit het human interest frame.
Dit frame maakt gebruik van personificatie.
- Economic consequences frame: dit is een frame dat het probleem uit probeert te
drukken in de economische consequenties die het zal hebben.
- Morality frame: dit frame maakt bekijkt het probleem vanuit een religieuze of morele
invalshoek.
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-

Responsibility frame: dit is een frame dat de verantwoordelijkheid bij een bepaalde
groep, de overheid of bij een individu legt.
Dit zijn de vijf frames die door de media gebruikt worden in het nieuws om de
nieuwsconsument te beïnvloeden in hoe zij naar problemen kijken.
Een voorbeeld van het succes van media in het beïnvloeden van hoe het publiek kijkt naar
issues is het onderzoek gedaan naar de beelden van kiezers in Japan gedurende de
verkiezingen in 1993. Zij werden significant beïnvloed door de patronen die de media
gebruikte om het sleutelvraagstuk, “election reform” weer te geven (Takeshita e.a., 1995).
Het publiek had een beeld van “election reform” dat sterk aansloot bij het beeld dat de media
liet zien. Een ander voorbeeld is hoe het publiek dacht over economische issues in
Minnesota. Het publiek was niet alleen op de hoogte van deze issues (agenda setting
function) maar had ook specifieke kennis van mogelijke oplossingen. Deze specifieke
oplossingen kwamen in de media naar voren (Benton e.a., 1976). Er is daarnaast ook reden
om te geloven dat de media het beeld dat kiezers hebben van verkiezingskandidaten
beïnvloeden (door middel van o.a. framing). Dit gebeurde in de regionale verkiezingen in
1995 in Spanje en in de verkiezingen in 1992 in de Verenigde Staten (McCombs, 1995). Hier
sloot het beeld dat kiezers van zekere kandidaten hadden sterk aan bij het beeld dat er door
de media was verstrekt.

Issue attention cycle
De issue attention cycle refereert aan hoe lang een bepaald onderwerp in de belangstelling
van het publiek kan blijven staan. Over het algemeen kan de nieuwsconsument zijn
aandacht niet lang bij een onderwerp houden, ook al gaat het om een onderwerp van zeer
groot belang. Er is sprake van een doorlopende lijst van problemen die de revue van het
nieuws passeren. Het ene probleem wisselt het andere af, vaak zonder dat het opgelost is.
Deze issue attention cycle heeft in Amerika volgens Anthony Downs (1972) vijf onderdelen
die bijna altijd dezelfde volgorde hebben (zie hiervoor ook figuur 3.7).
1. The pre-problem stage: dit is het beginstadium van de cycle. Het probleem is nog niet
herkend door het grote publiek. Experts en/of bepaalde groepen zijn wel al op de
hoogte van het probleem. De media is nog niet of weinig op de hoogte. Dit is vaak
ook het stadium van de issue attention cycle dat het probleem het ergst is.
2. Alarmed discovery and euphoric enthusiasm: dit is het tweede stadium van de cycle.
Als gevolg van enkele dramatische gebeurtenissen of andere redenen komt het
publiek op de hoogte van het probleem. Dit stadium van de cycle gaat vaak samen
met enthousiasme over de verschillende mogelijkheden om dit probleem op te lossen
binnen een relatief korte tijd. Deze combinatie van Alarmed discovery en Euphoric
enthusiasm komt volgens Downs voornamelijk door de claim van Amerikaanse politici
dat elk probleem opgelost kan worden. Dit optimisme is ook diep geworteld in de
Amerikaanse cultuur. In dit stadium pakken kranten het onderwerp op.
3. Realizing the cost of significant progress: dit is het derde stadium van de cycle. Dit
stadium komt neer op het besef van het publiek dat het probleem toch niet zo
makkelijk op te lossen is als aanvankelijk gedacht werd. Over het algemeen betekent
dat ofwel dat bepaalde bevolkingsgroepen opofferingen moeten maken of dat de
potentiële oplossingen veel geld gaan kosten. De media geeft het onderwerp nog
steeds veel aandacht in dit stadium.
4. Gradual decline of intense public interest: dit is het vierde stadium van de cycle. De
intensiteit van de belangstelling van het publiek neemt af. Hoe meer mensen zich
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realiseren wat de kosten van potentiële oplossingen zijn hoe sneller dit stadium zich
voltrekt. Sommige mensen voelen zich gewoon ontmoedigd, anderen vinden het
probleem saai worden. Tegen deze tijd is een ander probleem al in stadium twee
waardoor dit de aandacht naar zich toetrekt dus de hoeveelheid aandacht die
besteed wordt aan dit probleem afneemt.
5. The post-problem stage: dit is het vijfde en laatste stadium van de cycle. Het
probleem krijgt nu minder media-aandacht, af en toe verschijnen er nog berichten
over. Soms gebeurt het nog dat hetzelfde probleem door een serie gebeurtenissen
wederom in de spotlights staat.
Figuur 3.7 De issue attention cycle

Bron: Staggenburg, 2008, p. 106
Niet elk probleem gaat door deze issue attention cycle. Enkele voorwaarden hiervoor zijn
(Downs, 1972):
- Het merendeel van de bevolking is geen of in mindere mate slachtoffer van het
probleem. Slechts een minderheid van de bevolking heeft hier last van.
- Het probleem biedt behalve negatieve effecten voor de eerder genoemde minderheid
indirect ook voordelen aan het gros van de bevolking of aan een belangrijke andere
minderheid.
- Het probleem heeft geen wezenlijke spannende kwaliteiten, of het probleem heeft
deze kwaliteiten niet meer.
Deze voorwaarden zijn voor de gaswinning en de geïnduceerde aardbevingen ook te
verbinden met enkele van de 12 factoren die bepalen wat nieuws is volgens Galtung en
Ruge (1965) zoals reference to something negative.
Het probleem dat de gaswinning in Groningen creëert voldoet aan in ieder geval twee van
de voorwaarden voor de issue attention cycle. Een minderheid van de bevolking is
slachtoffer van het probleem, de bewoners van Groningen. De gehele bevolking profiteert
indirect van het probleem via de opbrengst van de gaswinning, die voor de staat is.
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Aardbevingen zijn echter wel spannend. De spanning rondom de aardbevingen in Groningen
is er echter vanaf. Dit omdat de aardbevingen al sinds 1986 plaatsvinden en er elk jaar
tientallen geïnduceerde aardbevingen plaatsvinden in Groningen (KNMI, 2013). Hiervan
halen alleen de grote bevingen het nieuws.
Dit is terug te zien in de post-problem stage,wanneer de gaswinning en geïnduceerde
aardbevingen even uit het nieuws zijn, kunnen ze weer in de belangstelling komen te staan
door een spectaculaire gebeurtenis in de vorm van een sterke beving.

Nieuwsselectie
Het nieuws is onderhevig aan selectie. Niet alles kan in het nieuws komen. Alledaagse
gebeurtenissen komen niet in het nieuws. Nieuws is daarom gebeurtenissen die afwijken van
het gewone. De nieuwsmedia brengen enkele kleine delen van die afwijkende
gebeurtenissen aan het licht. Wat nieuwsmedia aan het licht brengen en hoe dit verteld
wordt hangt ook sterk af van de nieuwsconsument. Het grootste deel van gebeurtenissen die
afwijken van de norm en wat dus als nieuws gekwalificeerd kan worden, blijft echter in het
duister. Van Ginneken (1998) vergeleek dit fenomeen met een vuurtoren die in het donker
met een bundel licht steeds kleine stukken van een gebied verlicht:
“The news media bring some features of “reality” to our attention, placing them in the light,
whereas most of the rest is kept in the dark ... it is rather like the beam of a lighthouse”
(Van Ginneken, 1998, p. 23)
Johan Galtung en Mari Ruge (1965) gingen iets dieper in op de definitie van nieuws. Ze
onderzochten de vraag: hoe worden gebeurtenissen nieuws? Om deze vraag te
beantwoorden maakten ze een lijst met 12 factoren die vooral belangrijk waren bij het
selecteren van nieuws:
1. Frequency: gebeurtenissen die dezelfde frequentie hebben als het nieuwsmedium,
zoals een moord, zal eerder in het nieuws komen dan bijvoorbeeld een sociale trend
die gedurende een lange tijd plaatsvindt.
2. Threshold: een gebeurtenis moet een bepaalde drempelwaarde overschrijden
voordat het in het nieuws opgenomen wordt. Daarna, hoe verder deze
drempelwaarde overschreden wordt (bijvoorbeeld, nog meer slachtoffers bij een
zekere ramp, etc.) hoe meer indruk het maakt op degenen die het nieuws selecteren.
3. Unambiguity: hoe minder ondubbelzinnigheid, hoe interessanter het is voor degenen
die het nieuws selecteren. Hoe begrijpelijker een bepaald incident is, hoe
aantrekkelijker het is voor het nieuws.
4. Meaningfulness: gebeurtenissen die plaatsvinden in een cultureel vergelijkbaar milieu
met dat van degenen die het nieuws selecteren zullen sneller geselecteerd worden
voor het nieuws.
5. Consonance: degenen die het nieuws selecteren hebben misschien al een mentaal
image van een zekere gebeurtenis, in dit geval zal deze gebeurtenis ook sneller
geselecteerd worden voor het nieuws.
6. Unexpectedness: de meest onverwachte gebeurtenissen die in een cultureel
vergelijkbaar milieu plaatsvinden zullen eerder geselecteerd worden voor het nieuws.
7. Continuity: als een gebeurtenis in het nieuws is geweest blijft de spotlight er voor een
zekere tijd op staan. Dit gebeurt omdat het nu bekend en makkelijker te begrijpen is.
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Ook gebeurt dit om te rechtvaardigen dat deze gebeurtenis überhaupt in het nieuws
is gekomen.
8. Composition: een gebeurtenis kan geselecteerd worden voor het nieuws omdat het
binnen de totale samenstelling van een krant past. In dit geval hoeft deze gebeurtenis
verder weinig nieuwswaarde te hebben.
9. Reference to elite nations: de acties van “elite landen” zoals de Verenigde Staten
worden als belangrijker beschouwd door degenen die het nieuws selecteren dan die
van kleine landen. Dit wordt ook teruggezien in het nieuws.
10. Reference to elite people: de acties van elite (meestal beroemde) mensen worden als
belangrijker gezien door degenen die het nieuws selecteren dan de acties van
anderen.
11. Reference to persons: nieuws heeft de neiging gebeurtenissen te presenteren als
acties van personen in plaats van als het resultaat van sociale redenen. Dit gebeurt
omdat er dan door het publiek gerelateerd kan worden aan het culturele idealisme dat
iedereen controle heeft over zijn eigen lot.
12. Reference to something negative: nieuws dat iets negatiefs heeft kan gezien worden
als ondubbelzinnig en is vaak onverwacht. Ook gebeurt dit negatieve nieuws vaak
gedurende een kortere tijdsperiode dan positief nieuws (Galtung e.a., 1965, p. 6571).
Deze factoren worden door veel wetenschappers gezien als mijlpaal in het onderzoek naar
de vraag “Wat is nieuws?” en nieuwsselectie (Watson, 1998, p. 117; McQuail, 1994, p. 270).
Deze distortion ofwel vervorming of vertekening van het nieuws door middel van selectie
wordt weergegeven in figuur 3.8. Concluderend kan gezegd worden dat nieuws geen
perfecte representatie is van de werkelijkheid omdat het onderhevig is aan selectie. Deze
selectie leidt tot een incompleet beeld van de realiteit.
Figuur 3.8 Van gebeurtenissen tot het nieuws

Bron: Galtung en Ruge, 1965, p. 65
Naast de selectie van het nieuws is er nog een reden waarom het nieuws niet de objectieve
werkelijkheid weergeeft. Aan nieuws worden aanpassingen gedaan. Nieuws wordt
gepresenteerd als de objectieve realiteit maar is eigenlijk een sociaal product (Erjavec,
2001). Wat je in de krant leest over bijvoorbeeld gebeurtenissen in een bepaalde regio hoeft
niet daadwerkelijk te zijn wat er daar gebeurt. Journalisten maken die aanpassingen aan het
nieuws. Wat zij dagelijks zien is niet altijd precies wat ze rapporteren en wat er in de kranten
te lezen is. Iedere journalist is namelijk op minstens een manier bevooroordeeld. Het is niet
mogelijk voor een journalist om zonder aannames van wat normaal is naar een situatie of
gebeurtenis te kijken. Op je hoede zijn voor deze vooroordelen is niet voldoende (Ginneken,
1998, p. 42). Het is als journalist ook niet mogelijk om objectief een gebeurtenis te
presenteren. Als je rapportage moet doen van een bepaald conflict tussen twee partijen en
de ene partij is makkelijker te bereiken en/of is communicatief vaardiger, zal die vaak in een
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beter daglicht staan in de Nederlandse media. Een voorbeeld hiervan is
parachutejournalistiek, hier wordt een journalist vanuit Nederland naar een ander land
gestuurd en wordt diezelfde avond nog ondervraagd over een bepaald onderwerp. De
journalist zal dan door het korte tijdsbestek geen goede schets van de realiteit kunnen geven
(Luyendijk, 2007). Samenvattend kan geconcludeerd worden dat objectieve journalistiek tot
fictie behoort. Nieuwsberichten zullen nooit 100% accuraat zijn wat hun weergave van de
werkelijkheid betreft. Dit komt mede doordat nieuws gefilterd wordt. De 12 factoren van
Galtung en Ruge (1965) zijn hier een voorbeeld van. Een ander voorbeeld van een filter is
het versimpelen van het nieuws voor de nieuwsconsument in Nederland. Dit kan gebeuren
omdat bepaalde zaken waar de journalist over moet schrijven in Nederland non-existent zijn
(Luyendijk, 2006). Daarnaast zijn journalisten afhankelijk van de regels van het regime (of de
organisatie) waaronder zij werken, dit zorgt voor wederom een filter (Luyendijk, 2007).
Andere prominente media zoals CNN spelen bovendien een belangrijke rol. Als zij over iets
rapporteren dan worden Nederlandse verslaggevers daar ook toe gedwongen. Als CNN
tenslotte iets nieuwswaardig vindt dan moet het wel nieuws zijn (Luyendijk, 2007).
Journalisten creëren soms ook een “media hype” door buitenproportioneel veel aandacht te
geven aan een event (Vasterman, 2005). Al deze filters leiden tot een vorming van het
nieuws door journalisten. Zij bepalen welke realiteit de nieuwsconsument voorgeschoteld
krijgt (Luyendijk, 2006).Journalisten spelen daarom een belangrijke rol in politieke
vraagstukken (Graber e.a., 1998).

NIMBY en het “free rider” probleem
Waar het gaswinning betreft speelt mogelijk ook iets compleet anders namelijk, NIMBY.
NIMBY is een begrip uit de ruimtelijke ordening en is een afkorting voor Not In My Back
Yard, dit houdt in dat veel mensen wel gebruik willen maken van voorzieningen maar hier
geen last van willen ondervinden. Dit begrip speelt in beperkte mate in Groningen. De
situatie in Groningen is technisch gezien geen NIMBY omdat de gaswinning daar al
decennia gaande is. Voor dit onderzoek is het begrip echter wel interessant omdat de
discussie over proefboringen voor schaliegaswinning nog niet ten einde zijn (Kamp, 2013).
Schaliegaswinning heeft net als de gaswinning in Groningen, bodemdaling en aardbevingen
als gevolg (Stephenson, 2012). Gemeentes staan o.a. om die redenen niet bepaald te
springen om een proefboring. Hier speelt NIMBY een grote rol, mensen in Nederland willen
profiteren van de opbrengsten van gaswinning maar willen niet dat het in hun achtertuin
gebeurt. In het geval van Groningen is er eerder sprake van het “free rider” probleem, ofwel
het dilemma van de collectieve actie. Dit houdt in dat mensen gebruik kunnen maken van
een bijvoorbeeld een dienst zonder hiervoor te betalen of te contribueren aan de
instandhouding hiervan (Olson, 1965). Heel Nederland profiteert van de gaswinning
aangezien een groot deel van de opbrengsten hiervan voor de Nederlandse schatkist zijn
(CBS, 2012). Een klein deel van Nederland, de inwoners van Groningen, ondervinden naast
de positieve ook de negatieve gevolgen van gaswinning. De rest van Nederland ondervindt
nagenoeg geen problemen van de gaswinning in Groningen.

Samenvatting theorie
De macht van de media manifesteert zich in o.a. agenda setting en framing. Agenda setting
houdt in dat media bepalen waar het publiek en de politiek over denkt. De media zet
problemen op de agenda van het publiek en de politiek. De media heeft ook enige macht
over hoe erover problemen gedacht door framing. Bij framing worden woorden of beelden zo
gekozen dat er impliciet enkele aspecten van een probleem worden benadrukt. Deze
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aspecten kunnen een positieve of negatieve connotatie met zich meedragen waardoor een
bepaalde interpretatie van of mening over het probleem gepropageerd wordt.
Een probleem staat vaak maar een beperkte tijd in de belangstelling van het publiek. Over
het algemeen kan het publiek niet lang de aandacht bij een onderwerp houden. Veel
onderwerpen doorlopen enkele stadia voordat de aandacht ervoor afneemt en ze plaats
moeten maken voor nieuwe onderwerpen die mogelijk weer een vergelijkbare cyclus zullen
doorlopen.
Het nieuws is onderhevig aan selectie, niet alles wat gebeurt kan in het nieuws komen.
Gebeurtenissen die afwijken van het gewone worden vaak nieuws. De 12 factoren die
Galtung en Ruge (1965) hebben vastgesteld spelen een grote rol bij wat voor onderwerpen
geselecteerd worden.
In Groningen speelt het “free rider” probleem oftewel, het dilemma van de collectieve actie.
Heel Nederland geniet de voordelen van de gaswinning maar alleen de bewoners van
Groningen ervaren overlast van de nadelen.
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4. Methode
In dit onderzoek wordt de houding van de vier Nederlandse dagbladen en een regionale
krant onderzocht ten opzichte van de gaswinning in Groningen met betrekking tot de
geïnduceerde aardbevingen daar. Staan de media negatief tegenover de gaswinning? Staan
ze er positief tegenover? Hoe is dit terug te zien in de gepubliceerde artikelen? Deze
inhoudsanalyse wordt gedaan om verschijnselen die buiten de informatie liggen maar via de
betreffende informatie onderzocht kunnen worden, te onderzoeken (van der Vaart, 1991):
namelijk de houding van kranten ten opzichte van de gaswinning in Groningen.
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een inhoudsanalyse. Er is voor een
inhoudsanalyse gekozen, omdat dit de effectiefste manier van onderzoek is voor het
beantwoorden van de onderzoeksvraag. Een inhoudsanalyse is een methode die gebruikt
wordt voor het analyseren van documenten en teksten, in dit onderzoek heeft deze analyse
als doel inzicht krijgen in de houding die Nederlandse kranten hebben t.o.v. de gaswinning
en geïnduceerde aardbevingen. De inhoudsanalyse die gedaan wordt in dit onderzoek wordt
een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek: in deelvraag een wordt onderzocht
of er een verband is tussen een toename van de frequentie en kracht van de aardbevingen
en de hoeveelheid krantenartikelen die er over gaswinning en de geïnduceerde
aardbevingen verschijnen. In deelvraag twee wordt er onderzocht of Nederlandse kranten
gebruik maken van framing in de discussie over gaswinning. Dit vraagt om een inhoudelijke
analyse van de berichtgeving.

Welke kranten
Voor deze analyse worden vier nationale kranten en een Groningse regionale krant gebruikt.
De regionale Groningse krant wordt gebruikt om een vergelijking met de nationale kranten te
maken met het oog op verschillen in berichtgeving. Het zou kunnen dat er een verschil is
tussen de frames die de regionale krant gebruikt en de frames die de nationale kranten
gebruiken. De selectie van de kranten is gedaan door te kijken naar de kranten met de
hoogste oplage en door een combinatie van populaire en kwaliteitskranten te kiezen. Deze
manier van selectie garandeert dat de berichtgeving van een breed scala aan kranten
onderzocht wordt met een groot Nederlands lezerspubliek. Het is namelijk mogelijk dat
kwaliteitskranten zich voornamelijk bedienen van een soort frame en populaire kranten van
een ander.
Populaire kranten richten zich voornamelijk op een breed publiek. Deze kranten zullen
voornamelijk berichten publiceren “met een onmiddellijke beloning”. Dit zijn “onderhoudende”
berichten die weinig verwerking van de lezer eisen, deze berichten behandelen vaak prettige
of aangrijpende informatie. Kwaliteitskranten onderscheiden zich voornamelijk van populaire
kranten door het type informatie dat ze publiceren. Zij publiceren voornamelijk nieuws “met
een vertraagde beloning” (Stouthuysen, 1999, p. 339). Dit houdt berichten over economie,
politiek, wetenschap en/of cultuur in. Dit is nieuws waarover nagedacht moet worden, er
wordt meer verwerking van de lezer verwacht. In deze analyse is gekozen voor een
combinatie van kwaliteitskranten die gericht zijn aan hoger opgeleiden,met populaire kranten
die gericht zijn aan een breder publiek. Dit is gedaan omdat de mogelijkheid bestaat dat een
van de twee soorten kranten zich bedient van een bepaald soort frame.
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In dit onderzoek is gekozen voor de volgende kranten:
1. Het NRC Handelsblad is een krant die zich profileert als een kwaliteitskrant voor een
publiek dat zelf wil nadenken (kranten, 2013).
2. De Volkskrant is ook een krant die zichzelf als kwaliteitskrant ziet, ook richten ze zich
voornamelijk op hoger opgeleide lezers (kranten,2013).
3. De Telegraaf richt zich op een brede lezerskring en wordt gezien als een populaire
krant (kranten, 2013).
4. Het Algemeen Dagblad richt zich ook op een breder publiek en wordt ook gezien als
populaire krant (kranten, 2013). Het algemeen dagblad is echter een fusie van
verschillende kranten en bestaat pas sinds 1 september 2005. Hier moet rekening
mee gehouden worden in de analyses omdat de periode van januari 2002 tot en met
augustus 2013 loopt. Dit betekent dat er in die periode de eerste drie jaar en 8
maanden geen artikelen zijn gepubliceerd door het Algemeen Dagblad. Hier wordt
later nog op teruggekomen in de “Afbakening onderzoeksperiode”.
Dit zijn tegelijk ook de vier kranten van Nederland die de hoogste oplagecijfers hebben. Het
NRC Handelsblad heeft een oplage van 200.040, de Volkskrant heeft een oplage van
254.502, het Algemeen Dagblad heeft een oplage van 422.946 en de Telegraaf heeft de
hoogste oplage van allemaal, 596.148(HOI, 2012). Daarnaast wordt nog een regionale
Groningse krant gebruikt in de analyse, het Dagblad van het Noorden. Er is voor deze krant
gekozen omdat dit de regionale krant van Groningen is met de hoogste oplage: deze krant
heeft een oplage van 125.882 (HOI, 2012).

Afbakening onderzoeksperiode
In deze vijf kranten wordt gezocht naar artikelen die over gaswinning en de geïnduceerde
aardbevingen in Groningen. Hiervoor wordt de krantenbank LexisNexis gebruikt. Deze
krantenbank nam al veel krantenberichten mee vanaf het jaar 1980 maar pas sinds 2002
neemt LexisNexis daadwerkelijk alle berichten mee die in Nederlandse kranten gepubliceerd
worden. De gekozen periode voor de analyse is hierom januari 2002 tot en met augustus
2013. Er moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat er van het Algemeen
Dagblad geen artikelen te vinden zijn voor het jaar 2005. Omdat dit echter een populaire
krant en een van de vier grootste kranten is van Nederland, wordt deze krant toch gebruikt in
deze inhoudsanalyse. Ondanks dat er in LexisNexis geen berichtgeving is opgenomen voor
het jaar 2005 van het Algemeen Dagblad, zal dit de uitkomsten niet sterk beïnvloeden. De
berichtgeving in andere nationale kranten over gaswinning en geïnduceerde aardbevingen in
Groningen is ook uiterst beperkt: het NRC Handelsblad heeft tussen 2005 en 2007 slechts
zes relevante artikelen gepubliceerd, de Volkskrant vijf artikelen en de Telegraaf vier
artikelen. Ook heeft het Algemeen Dagblad in het jaar 2005, 2006 en 2007 slechts een
relevant artikel gewijd aan de gaswinning en de geïnduceerde aardbevingen in Groningen.
Kortom, de periode die onderzocht wordt begint een januari 2002 en eindigt 31 augustus
2013. Op 16 augustus 2012 vond de zwaarste geïnduceerde aardbeving (3.6 op de schaal
van richter) plaats in Groningen, in deelvraag vijf wordt onderzocht of deze datum invloed
had op de berichtgeving. Nog een belangrijke datum is 16 januari 2013. Dit is de dag waarop
de conclusies van het onderzoek “Reassessment of the probability of higher magnitude
earthquakes in the Groningen gas field” uitgevoerd door het SodM, gepubliceerd werden. Dit
onderzoek werd gedaan na aanleiding van de aardbeving op 16 augustus 2012. In dit
onderzoek werd aangeraden om de gasproductie zo snel en zo veel mogelijk terug te
brengen.
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Zoekterm
De twee zoektermen die gebruikt worden om voor het onderzoek relevante krantenartikelen
in LexisNexis te vinden zijn: “aardbeving Groningen” en “gaswinning Groningen”. Er is
geëxperimenteerd met andere zoektermen zoals “(gaswinning or aardbeving*) and
Groningen”, aangeraden door de Qdesk van de Bibliotheek van de Universiteit Utrecht maar
dit bleek niet functioneel. Er werden veel minder relevante resultaten gevonden dan bij de
twee eerder vernoemde zoektermen. De zoekterm “aardbeving Groningen” zou ertoe kunnen
leiden dat een artikel alleen over de aardbevingen in Groningen gaat en de gaswinning
buiten beschouwing laat. Dit zou niet relevant zijn voor de hoofdvraag aangezien dit
onderzoek allereerst de houding van kranten ten opzichte van de gaswinning wil bepalen. Uit
enkele steekproeven uit de lijst met resultaten blijkt echter dat in elk resultaat dat volgt uit de
zoekterm “aardbeving Groningen” ook de gaswinning genoemd wordt. Uit enkele
steekproeven uit de lijst met resultaten van de zoekterm “gaswinning Groningen blijkt het
tegenovergestelde ook waar te zijn. In deze steekproeven werd behalve de gaswinning ook
elke keer de geïnduceerde aardbevingen genoemd. Deze twee zoektermen zijn hierom zeer
bruikbaar voor het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen.

Analyse krantenberichten
Als alle krantenberichten die relevant zijn voor het onderzoek verzameld zijn, kan de
inhoudsanalyse beginnen. De berichten moeten op een manier geanalyseerd worden dat
elke deelvraag, en uiteindelijk de hoofdvraag, beantwoord kan worden. Dit betekent dat elk
bericht vanuit de invalshoek van elke deelvraag bekeken moet worden, te beginnen met
deelvraag:
1. Hier wordt gezocht naar een patroon tussen de kracht en frequentie van de
aardbeving en de hoeveelheid artikelen in de geselecteerde kranten. Dit heeft niks
met de inhoud van de krantenartikelen te maken maar met de hoeveelheid. Een lijst
met alle aardbevingen vanaf 1 januari 2002 tot 31 augustus 2013 zal vergeleken
worden met de lijst relevante krantenartikelen in dezelfde periode en er zal gezocht
worden naar een verband tussen de twee. Ook wordt er in deze deelvraag kort
onderzocht of er sprake is van een issue attention cycle in de berichtgeving van
kranten over de gaswinning en de geïnduceerde aardbevingen.
2. In deze deelvraag wordt onderzocht of er in de vijf kranten sprake is van framing in
de discussie over de gaswinning. In tegenstelling tot deelvraag een wordt hier wel
naar de inhoud van het krantenbericht gekeken. Bepaald wordt welk(e) frame(s)
gebruikt worden in het artikel, volgens de lijst met vijf frames van Semetko en
Valkenburg (2000). Hoe dit precies in zijn werk gaat wordt later in besproken. De
mate van framing wordt ook bepaald door te kijken naar de mate van agenda setting
(Entman, 2007). De mate van agenda setting wordt bepaald door te kijken naar het
paginanummer waar het artikel op is gepubliceerd.
3. Bij deze deelvraag wordt wederom gekeken naar framing. Er wordt nu onderzocht of
er een verschil is tussen de frames die gehanteerd worden in nationale dagbladen en
de frames die de regionale Groningse krant gebruikt. De resultaten van deelvraag
twee zullen met elkaar vergeleken worden: de frames van nationale kranten zullen
naast de frames van de regionale Groningse krant gelegd worden. Als er verschillen
zijn zullen die zo mogelijk verklaard worden.
4. Bij deze deelvraag wordt onderzocht welke argumenten gebruikt worden om het
gevonden frame uit deelvraag drie te ondersteunen. Hierbij wordt alleen gekeken
naar argumenten die in een frame gebruikt worden. Argumenten die bijvoorbeeld
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ogenschijnlijk bij het conflict frame horen kunnen toch ingedeeld worden bij het
human interest frame omdat ze in dit frame gebruikt worden. Een voorbeeld hiervan
is het argument dat er onrust bestond over de daling in waarde van huizen. Dit lijkt
deel uit te maken van het economic consequences frame. Het argument is echter
gevonden in een interview van een bewoner die erg ongerust was over de
geïnduceerde aardbevingen. Het artikel gebruikte een human interest frame en daar
wordt dit argument dan ook ingedeeld.
5. Deze deelvraag onderzoekt of de berichtgeving inhoudelijk veranderd is na zwaarste
geregistreerde geïnduceerde aardbeving in Groningen op 16 augustus 2012. Er
wordt in deze deelvraag onderzocht of er een verandering qua frame heeft
plaatsgevonden in de berichtgeving van de vijf kranten.
In de hoofdvraag wordt onderzocht wat de houding van kranten ten opzichte van de
gaswinning en de geïnduceerde bevingen is. De houding kan positief zijn ten opzichte van
de gaswinning, negatief of neutraal. De houding van het artikel wordt o.a. bepaald door de
argumentatie die aanwezig is in het artikel. Het vaststellen van de houding van een artikel is
echter niet zo simpel als bepalen of er meer positieve dan negatieve argumenten zijn of vice
versa. Een argument kan bijvoorbeeld zwaarder wegen dan een ander. De houding van een
artikel wordt ook bepaald door wat er in de titel, in de eerste zin, in de laatste zin of andere
belangrijke plaatsen in de tekst staat, welke actoren aan het woord komen, etc. Een lijst met
criteria die gehanteerd is bij het bepalen van de houding van een artikel staat in tabel 4.1.
Tabel 4.1 Factoren die een rol spelen bij het bepalen van de houding van een artikel
Positieve houding gaswinning
Negatieve houding gaswinning
• Is de titel positief t.o.v. de gaswinning?
• Is de titel negatief t.o.v. de gaswinning?
• Is de eerste alinea positief t.o.v. de
• Is de eerste alinea negatief t.o.v. de
gaswinning?
gaswinning?
• Is de laatste alinea positief t.o.v. de
• Is de laatste alinea negatief t.o.v. de
gaswinning?
gaswinning?
• Er worden meer/zwaarder wegende
• Er worden meer/zwaarder wegende
positieve argumenten gebruikt dan
negatieve argumenten gebruikt dan
negatieve argumenten
positieve argumenten
• Er komen in het artikel alleen actoren aan
• Er komen in het artikel alleen actoren aan
het woord die voor de gaswinning zijn en
het woord die tegen de gaswinning zijn en
zich daar ook positief over uitlaten, zoals:
zich daar ook negatief over uitlaten, zoals:
- De NAM
- Slachtoffers van huizenschade
- Het ministerie van Economische
- Actiegroepen tegen de gaswinning
Zaken (minister Kamp)
(Bv. De Groninger Bodem Beweging)
• Gaswinning wordt gebruikt in het artikel
• Gaswinning wordt gebruikt in het artikel
met woorden die een positieve bijklank
met woorden die een negatieve bijklank
hebben zoals:
hebben zoals:
- Financieel belang
- Ongeruste (inwoners)
- Economische voordelen
- Paniek (als gevolg van
aardbevingen)
- (Stoppen met gas winnen) niet
- Onveilig
realistisch
- Laagcalorisch Nederlands gas
- Doden (als gevolg van geïnduceerde
aardbevingen)
• Er worden voornamelijk voordelen van
• Er worden voornamelijk nadelen van
gaswinning opgenoemd in het artikel zoals:
gaswinning opgenoemd in het artikel zoals:
- De financiële voordelen
- De schade door geïnduceerde
aardbevingen
- De voordelen van Nederlands gas
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versus buitenlands gas
• Er wordt alleen gepraat in het artikel over
hoe groot de kans op een geïnduceerde
aardbeving is
• Er wordt over positieve gebeurtenissen
gesproken wat de gaswinning betreft in het
artikel zoals:
- De hoeveelheid geld die verdiend
wordt met de gaswinning
- De NAM die problemen oplost zoals
de vergoeding van huizenschade

- De schade door bodemdaling
• Er wordt alleen gepraat in het artikel over
hoe klein de kans op een geïnduceerde
aardbeving is
• Er wordt over negatieve gebeurtenissen
gesproken wat de gaswinning betreft in het
artikel zoals:
- Hoeveel schade geïnduceerde
aardbevingen veroorzaken
- Hoeveel sterker de aardbevingen
zullen worden de komende jaren

Analyse framing kranten
Deelvraag 2, 3 en 4 onderzoeken alle drie op een manier of er sprake is van framing.
Deelvraag 2 onderzoekt in welke mate er sprake is van framing, deelvraag 3 onderzoekt in
hoeverre er een verschil is tussen de framing die de nationale kranten gebruiken en de
framing die de regionale krant gebruikt en deelvraag 4 onderzoekt welke voor- en welke
tegenargumenten gebruikt worden om het gevonden frame te ondersteunen. Framing wordt
o.a. onderzocht door gebruik te maken van het lijstje met frames van Semetko en
Valkenburg (2000). Zoals al eerder vermeld, is volgens Entman (2007) agenda setting deel
een van framing. Agenda setting definieert het probleem en zet het op de agenda voor het
publiek en de politiek. Als eerste stap van het onderzoek naar framing in de artikelen van
kranten wordt onderzocht in welke mate kranten de gaswinning en de geïnduceerde
aardbevingen op de agenda zetten. Dit wordt gedaan door te kijken naar de plaatsing van
het bericht. Wordt het bericht op de eerste pagina geplaatst of niet? Hierbij wordt
aangenomen dat wanneer het nieuwsbericht op de voorpagina van een krant staat dat de
agenda setting functie hoger is dan wanneer het bericht daar niet staat. Wanneer veel
krantenberichten over gaswinning en/of de geïnduceerde aardbevingen op de voorpagina
van kranten staan dan is er sprake van een hoge mate van agenda setting van gaswinning
en geïnduceerde aardbevingen door kranten. De tweede stap van het onderzoek naar
framing van deelvraag twee betreft de bepaling van het type frame dat gebruikt wordt in het
artikel. De berichtgeving over gaswinning en de geïnduceerde aardbevingen kan op
verschillende manieren geframed worden. Er bestaan vijf frames volgens Semetko en
Valkenburg (2000): Conflict frame, human interest frame, economic consequences frame,
morality frame en responsibility frame. Deze frames staan uitgelegd in tabel 4.3 en wat ze
betekenen in het onderzoek wordt in tabel 4.4 toegelicht. In figuur 4.2 is schematisch
weergegeven hoe de verschillen in framing tussen de nationale kranten en de regionale
Groningse krant worden onderzocht.
Figuur 4.2 Analyseschema verschillen tussen framing nationale kranten en regionale
Groningse krant deelvraag twee en drie

Krantenbericht

Bepaling frame
Welk frame wordt er
gebruikt in het artikel
en door welke krant
(regionaal/nationaal)?
Zie Tabel 4.4.

Verschil framing
Is er een verschil tussen de frames die
een regionale en een nationale krant
gebruikt?
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Tabel 4.3 Analyseschema frames volgens Semetko en Valkenburg (2000)
Soort frame
Framing vragen
Conflict frame
1. Is er sprake van een conflict tussen verschillende
partijen/individuen/groepen/landen?
2. Verwijt de ene partij de andere iets?
3. Behandelt het artikel beide zijden van het conflict of
slechts een zijde?
4. Heeft het artikel het over verliezers en/of winnaars?
Human interest frame
1. Geeft het artikel het probleem een menselijk
gezicht, is het artikel vanuit een emotionele
invalshoek geschreven?
2. Gebruikt het artikel bijvoeglijke naamwoorden die
sympathie, empathie, schok, medelijden en
dergelijke oproepen?
3. Benadrukt het artikel hoe bepaalde groepen of
individuen door het probleem geraakt worden?
4. Gaat het artikel in het persoonlijke leven van
actoren?
5. Maakt het artikel gebruik van visuele informatie die
gevoelens van sympathie, empathie, schok,
medelijden en dergelijke oproepen?
Economic consequences
1. Wordt er in het artikel gerefereerd aan
frame
economische winst of verlies in de toekomst?
2. Wordt er in het artikel gesproken over de kosten
van het probleem?
3. Wordt er in het artikel gesproken over de
economische consequenties van het wel of niet
doorgaan met een bepaalde handeling?
Morality frame
1. Bevat het artikel een boodschap met een moraal?
2. Refereert het artikel aan god, een religie of moraal?
3. Bevat het artikel sociale regels over gedrag?
Responsibility frame
1. Suggereert het artikel dat de overheid op de een of
andere manier de mogelijkheid heeft om het
probleem op te lossen?
2. Suggereert het artikel dat de overheid op de een of
andere manier de oorzaak is van het probleem?
3. Worden er oplossingen voor het probleem
aangedragen in het artikel?
4. Suggereert het artikel dat een groep mensen of een
individu de oorzaak is van het probleem?
5. Suggereert het artikel dat er snel actie ondernomen
moet worden?
De vragen uit tabel 4.3 zijn erg abstract. In tabel 4.4 is te zien wat deze vragen precies
betekenen voor het onderwerp.
Tabel 4.4 Analyseschema frames Semetko en Valkenburg (2000) frames toegepast op
berichtgeving over de gaswinning in Groningen
Soort frame
Geconcretiseerd voor de gaswinning in Groningen
Conflict frame
1. Er wordt gesproken over groepen die door willen
gaan met de gaswinning en er zijn groepen die
willen dat er gestopt wordt met de gaswinning.
2. De groep die wil dat er gestopt wordt verwijt de
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3.

4.

Human interest frame

1.

2.

3.

4.

5.

Economic consequences
frame

1.

2.

3.
Morality frame

1.
2.

3.

andere groep dat de lusten en de lasten niet eerlijk
verdeeld worden.
Het is mogelijk dat een artikel slechts een kant van
het conflict laat zien zoals alleen de schade aan
huizen als gevolg van geïnduceerde bevingen.
Er kan ook sprake zijn van winnaars en verliezers
want de mensen in Groningen die schade aan hun
huizen hebben door aardbevingen kunnen gezien
worden als verliezers. De rest van de bevolking van
Nederland, de NAM en de overheid kunnen gezien
worden als winnaars.
Er wordt gesproken over persoonlijke gevolgen,
met name schade aan huizen van individuen. Hier
wordt in het persoonlijke leven van Groningers
gekeken en worden gevoelens van sympathie en
schok opgeroepen. Het zal erg moeilijk zijn om dit
frame te gebruiken voor de voorstanders van de
gaswinning (de NAM, minister Kamp, etc.)
aangezien de problemen waar zij mee kampen
(minder geld verdienen) minder schokkend zijn dan
de problemen waar de bewoners van Groningen
mee kampen (niet veilig zijn in eigen huis).
Bijvoeglijke naamwoorden als radeloze (bewoners)
roepen empathie en schok op bij de lezer. Ook dit
wordt naar verwachting veel gebruikt in de
artikelen.
De bewoners van Groningen worden door dit
probleem geraakt. Er vinden geregeld
aardbevingen plaats in Groningen die schade
veroorzaken aan eigendommen van bewoners.
Een interview in een krant met een bewoner die
last heeft van schade aan eigendommen is een
prima mogelijkheid om in het leven van actoren te
gaan.
Deze vraag is niet van toepassing op het
onderzoek omdat er alleen tekst geanalyseerd
wordt.
Een groot deel van de opbrengst van de
gaswinning is voor de Nederlandse schatkist. Er is
ook verlies in de vorm van het repareren van de
schade als gevolg van geïnduceerde aardbevingen
maar het stoppen van de gaswinning zou voor nog
meer verlies zorgen.
De kosten van het repareren van de schade, maar
ook de inkomsten van de gaswinning zullen veel
voorkomen in artikelen.
Wanneer de gaswinning gestopt wordt kost dit de
overheid veel geld.
Mogelijk moraal is het “free rider” probleem.
God of religie zal waarschijnlijk weinig gebruikt
worden in artikelen maar er zal wel gerefereerd
worden aan sociale regels aangaande de omgang
met andere mensen.
Het “free rider” probleem: Nederland geniet de
voordelen van de gaswinning maar alleen
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Responsibility frame

1.

2.

3.

4.
5.

Groningen betaalt hiervoor in de vorm van schade
aan eigendommen door geïnduceerde
aardbevingen. Dit is niet wat in deze maatschappij
als wenselijk of correct gezien wordt.
De overheid is een sleutelspeler in dit conflict. De
overheid heeft de macht om de gaswinning te
beëindigen of door te laten gaan.
De overheid heeft het geld van de gaswinning hard
nodig voor de begroting dus in zekere zin is de
overheid ook de oorzaak van het probleem.
Er zijn verscheidene organisaties en onderzoekers
(zoals het SodM) die oplossingen hebben voor het
probleem.
De NAM en de overheid zijn beide verantwoordelijk
voor de gaswinning.
Hoe langer de gaswinning voort duurt, hoe sterker
en frequenter de aardbevingen zullen worden
volgens onderzoek. Dit kan betekenen dat artikelen
opzwepen tot snelle actie.

Onderzoek argumentatie frames
In deelvraag vier wordt onderzocht welke argumenten voor elk frame gebruikt worden en hoe
vaak deze gebruikt worden. In deze deelvraag gelden alleen de argumenten gelden die in
een zeker frame gebruikt worden. Als er argumenten in het artikel staan die niet in het frame
gebruikt worden, worden deze niet meegenomen. Over het algemeen zal het ook niet veel
voorkomen dat er artikelen zijn waarin argumenten gebruikt worden die tegen het frame zijn
dat het artikel zelf gebruikt. Dit kan echter voorkomen; een schematische aanpak van deze
deelvraag is weergegeven in figuur 4.5.
Figuur 4.5 Analyseschema argumentatie frames deelvraag vier

Krantenbericht

Bepaling frame
Welk(e) frame(s) wordt
er gebruikt in het
artikel?

Argumentatie frame(s)
1. Is er argumentatie voor het frame aanwezig?
2. Welke argumenten worden gebruikt?

Samenvattend schema methode
De methode wordt afgesloten met een samenvattend schema dat te vinden is in figuur 4.6.
Dit schema laat zien hoe alle vijf de deelvragen en de hoofdvraag uitgevoerd zullen worden.
Sommige deelvragen bestaan uit meerdere delen. Deze delen worden stap voor stap
uitgewerkt in het schema.
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Figuur 4.6 Samenvattend schema van de methode
Krantenberichten

Telling artikelen

Zoeken naar relatie
hoeveelheid
artikelen en kracht
/ frequentie
aardbevingen

Is er sprake van
agenda setting: op
welke pagina staat
het artikel?

Is er sprake van een
issue attention
cycle?

Welk frame wordt
gebruikt in het
artikel?
- Conflict
- Human interest
- Economic
consequences
- Morality
- Responsibility

Is er een verschil
tussen de framing
en de hoeveelheid
artikelen van voor
en na 16 augustus
2012?

Welke
argumentatie
wordt er voor elk
frame gebruikt in
het artikel?

Is er een verschil
tussen de frames
die gebruikt
worden door
nationale kranten
en de regionale
krant?

Wat is de houding van
het artikel?
- Zie tabel 4.1
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5. Resultaten
Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van de inhoudsanalyse. Allereerst wordt in dit
hoofdstuk ingegaan op de resultaten uit de krantenbank LexisNexis na het invoeren van de
zoektermen “gaswinning Groningen” en “aardbeving Groningen”. Later in dit hoofdstuk zal
ingegaan worden op de resultaten van de verschillende deelvragen.

Resultaten krantenbank LexisNexis
Het invoeren van de bovengenoemde zoektermen in de krantenbank, resulteerde in een lijst
met artikelen die gepubliceerd waren in de vijf kranten gedurende de afgebakende periode:
januari 2002 tot en met augustus 2013. De hoeveelheid artikelen werden geteld en
onderverdeeld in relevante en niet relevante artikelen. Het resultaat van deze tellingen is te
zien in figuur 5.1.
Figuur 5.1 Hoeveelheid krantenartikelen gewijd aan gaswinning en de geïnduceerde
aardbevingen in Groningen gedurende de periode januari 2002 tot en met augustus 2013
Krant
Resultaten Relevante resultaten Niet-relevante
resultaten
NRC Handelsblad
78
41
37
Volkskrant
64
42
22
Telegraaf
62
44
18
Algemeen Dagblad
47
30
15
Dagblad van het Noorden
480
158
322
Totaal
731
315
414
Figuur 5.1 laat geeft twee tellingen weer: de resultaten en de relevante resultaten. Er waren
in totaal 731 artikelen gepubliceerd over gaswinning en de geïnduceerde aardbevingen en
daarvan waren er 317 relevant voor de analyse. In de lijst met resultaten zaten zoals
verwacht, veel artikelen die niet relevant waren voor het beantwoorden van de
onderzoeksvragen. Een artikel was niet-relevant wanneer: het dubbel gepubliceerd was, het
geen titel had (dit waren eigenlijk uitsluitend korte artikelen zonder frame of argumentatie uit
rubrieken die kort nieuws behandelen) en simpelweg artikelen die in het geheel niet gingen
over de gaswinning of geïnduceerde bevingen in Groningen. De laatst genoemde gingen
over de meest uiteenlopende onderwerpen, van Gronings grondwater tot gaswinning in ZuidAfrika tot aardbevingen in Japan. Bij de nationale kranten werd vaak iets meer dan de helft
van de gevonden artikelen relevant bevonden. Voor de regionale Groningse krant, het
Dagblad van het Noorden was dit anders. Wat opvalt bij dit dagblad is de relatief kleine
hoeveelheid artikelen. Er waren 480 artikelen gevonden en daarvan waren “slechts”158
relevant voor het onderzoek. De oorzaak hiervan was de intensieve berichtgeving over de
gaswinning in het Waddengebiedenkele jaren terug en de grote hoeveelheid dubbele
artikelen. In 2007 werd besloten door de Raad van State dat er naar gas geboord mocht
worden in het Waddengebied en daar is in die periode ook erg veel berichtgeving over
geweest in het Dagblad van het Noorden (Waddenzee.nl, 2013). Het Dagblad van het
Noorden is zoals de naam al suggereert, de regionale krant van het Noorden. Nieuws over
de Wadden wordt hier vanzelfsprekend intensiever in vermeld dan in nationale kranten.
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Wat ook erg opvalt is dat het Dagblad van het Noorden veel meer artikelen gewijd heeft aan
de gaswinning en de geïnduceerde aardbevingen in Groningen dan de nationale kranten. Dit
is wederom te verklaren door het feit dat dit dagblad een regionale krant is. Er wordt meer
aandacht geschonken aan lokale problemen dan nationale of internationale problemen door
de nabijheid van de krant en de doelgroep waarop de krant zich richt.

Overwegingen aantal artikelen en onderzoek framing
Voor deelvragen twee tot en met vier is het noodzakelijk dat de frames en de argumenten
voor deze frames in elk artikel onderzocht worden. 317 Artikelen is een grote hoeveelheid
berichten. Deze grote hoeveelheid komt voornamelijk door het grote aantal relevante
artikelen in het Dagblad van het Noorden. Het gemiddelde aantal relevante artikelen van een
nationale krant is 39,25. De regionale krant, het Dagblad van het Noorden, past hier in het
geheel niet tussen met 158 relevante artikelen. Om de analyse van het regionale dagblad
vergelijkbaar te maken met de analyse van de nationale kranten wordt het aantal artikelen
voor het Dagblad van het Noorden verkleind: voor de deelvragen twee tot en met vier wordt
gebruik gemaakt van 40 artikelen. Dit wordt gedaan door uit de lijst van relevante artikelen,
die op publicatiedatum gesorteerd staan, elke vierde artikel te selecteren. Er komt op deze
manier een totaal van 197 relevante artikelen uit voor de analyse in de hoofdvraag en de
deelvragen twee, drie, vier en vijf. In deelvraag een worden alle 317 artikelen gebruikt.

5.1 Issue attention cycle en relatie aardbevingen en publicatie
artikelen
Deelvraag een
In dit deel wordt onderzoek gedaan naar de issue attention cycle en de potentiële relatie
tussen de kracht en frequentie van de geïnduceerde aardbevingen en de hoeveelheid
gepubliceerde artikelen. Eerst zal ingegaan worden op een potentiële issue attention cycle in
de berichtgeving van nationale kranten en de regionale krant.

Issue attention cycle
De issue attention cycle bestaat volgens Anthony Downs (1972) uit vijf delen (zie figuur 3.7
in het hoofdstuk “De invloed van de media”). De cycle beschrijft de stadia die een probleem
in het nieuws doorloopt, het begint bij de ontdekking van het probleem door de media en het
publiek en het eindigt bij het langzaam wegebben van aandacht voor het probleem.
In Figuur 5.2 is de hoeveelheid artikelen te zien die gepubliceerd is in de periode januari
2002 tot en met augustus 2013 in de nationale kranten en in de regionale krant. In deze
grafiek is geen issue attention cycle zoals die te zien is in figuur 3.7, te herkennen. De
mogelijkheid bestaat dat de gaswinning in Groningen jarenlang tot 2013 in de pre-problem
stage zit maar dit lijkt onwaarschijnlijk. De pre-problem stage wordt namelijk gekenmerkt
doordat dit het stadium is waarin het probleem het ergst is en waarin het probleem nog niet
herkend is door het grote publiek. Dit gaat in beide gevallen niet op voor gaswinning en de
geïnduceerde bevingen in Groningen want sinds het onderzoek dat in 1993 gedaan is onder
leiding van het KNMI, waar de link vastgesteld is tussen gaswinning en aardbevingen, is het
probleem al herkend door het publiek. Voor dit onderzoek waren er al vermoedens, van
voornamelijk inwoners van Groningen, dat er een connectie was tussen de gaswinning en de
aardbevingen, het onderzoek uit 1993 bevestigde deze vermoedens. Ook wordt het
probleem alleen maar groter: de aardbevingen die nu plaatsvinden zijn veel sterker dan de
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bevingen die 10 jaar terug plaatsvonden, en de aardbevingen die in de toekomst plaats
zullen vinden zullen volgens voorspelling van het SodM sterker zijn dan de huidige.
Wat meteen opvalt in de figuur is het grote verschil in het aantal artikelen dat gepubliceerd is
door de regionale krant het Dagblad van het Noorden en de nationale kranten. Wat
daarnaast opvalt is dat alle kranten op ongeveer dezelfde plekken stijgen en dalen. Ook het
Dagblad van het Noorden volgt op enkele uitschieters na ongeveer dezelfde lijn. Wat verder
opvalt behalve de sterke stijging in 2013, is de kleine piek die alle kranten behalve het
Algemeen Dagblad hebben in 2003. Dit is te wijten aan enkele aardbevingen die in die tijd
plaatsvonden. Bijna elke krant heeft daar enkele artikelen aan gewijd. Dat het Algemeen
Dagblad geen berichten heeft gepubliceerd over deze bevingen is te verklaren door te kijken
naar de datum van de aanvang van deze krant. Dit is zoals al eerder vermeld is in de
methode, pas september 2005. De grote piek in 2013 is waarschijnlijk het resultaat van de
publicatie van het onderzoeksrapport gedaan door het SodM in opdracht van de overheid.
Dit onderzoek: “Reassessment of the probability of higher magnitude earthquakes in the
Groningen gas field” kwam uit op 16 januari 2013. Na deze datum is de hoeveelheid
artikelen extreem omhoog gegaan voor elke krant.
Figuur 5.2 Het aantal artikelen in nationale kranten van januari 2002 tot en met augustus
2013
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Alle kranten lijken in grote lijnen dezelfde pieken en dalen te hebben in figuur 5.2. Alleen het
Dagblad van het Noorden is wat vroeger met de piek op het einde van de grafiek. Wat wel
opvalt is dat op het Algemeen Dagblad en het Dagblad van het Noorden na, geen van de
kranten meer dan vijf artikelen publiceert tot 2013. In 2012 steeg het aantal artikelen voor de
nationale kranten in kleine mate door de aardbeving op 16 augustus 2012. Bij het Dagblad
van het Noorden was deze stijging iets sterker. Ook in 2013 wordt deze stijgende lijn
doorgezet. Hier wordt later nog op ingegaan in het onderdeel “Hoe is de berichtgeving
veranderd na de aardbeving op 16 augustus 2012?”. Het aantal artikelen dat elke nationale
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krant publiceert tot augustus 2013 is bijna 30. De regionale krant publiceert bijna 100
artikelen over de gaswinning. Ter vergelijking, in de grafiek is te zien dat slechts twee jaar
eerder er in elke nationale krant maar vijf artikelen per jaar gewijd werden aan de gaswinning
terwijl er van 2013 slechts acht maanden meedoen.
Omdat het aantal artikelen in 2013 zo groot is, is er besloten om de periode januari 2013 tot
en met augustus 2013 extra aandacht te geven. Het aantal artikelen dat elke geselecteerde
nationale krant aan de gaswinning en de geïnduceerde bevingen heeft gewijd is te zien in
figuur 5.3. Een belangrijk verschil tussen deze grafiek en de grafiek in 5.2 is dat het lijkt alsof
het aantal berichten in 2013 alleen maar blijft stijgen in figuur 5.2. In figuur 5.3 echter, is te
zien dat dit niet het geval is. Er is in het midden van de geselecteerde periode, rondom
februari 2013, in deze figuur een piek te zien die daarna weer daalt. Het aantal berichten blijft
dus niet stijgen zoals gesuggereerd werd in de grafiek in figuur 5.2!
Figuur 5.3 Het aantal artikelen in nationale kranten in 2013
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Ook is in deze grafiek te zien dat bijna elke lijn wegzakt tot nagenoeg nul artikelen in
augustus 2013 behalve het Dagblad van het Noorden. Het Dagblad van het Noorden blijft
artikelen wijden aan de gaswinning en de bevingen in bijvoorbeeld de vorm van resultaten
van onderzoeken die door minister Kamp verordend zijn na de aardbeving van 16 augustus
2012, en schade aan gebouwen als gevolg van eerdere geïnduceerde aardschokken. Deze
onderwerpen krijgen in het Dagblad van het Noorden nog wel aandacht, in tegenstelling tot
de nationale kranten.
Wat daarnaast opvalt is dat de vorm van de grafieken van elke krant wat weg heeft van de
prototype grafiek van een issue attention cycle (figuur 3.7). Elke krant heeft in het midden
van de grafiek (rondom februari 2013) een duidelijke maar korte piek. Het Dagblad van het
Noorden heeft meer artikelen gepubliceerd dan de nationale kranten wat te verklaren is door
de nabijheid en de doelgroep van de krant. Dat er specifiek een piek is rondom februari heeft
te maken met het onderzoeksrapport van het SodM, dat is uitgebracht op 16 januari 2013.
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De conclusies van dit rapport waren dat de frequentie en de sterkte van geïnduceerde
aardbevingen zullen toenemen de komende jaren. Het is mogelijk dat de gaswinning en de
geïnduceerde bevingen wederom in de spotlights komen te staan wanneer er een beslissing
wordt genomen over de toekomst van de gaswinning in Groningen. Ook zou de
berichtgeving weer kunnen toenemen wanneer er een, voor Nederlandse begrippen,
extreem zware aardbeving (> 3.5 op de schaal van richter) plaatsvindt. Een dergelijke beving
zou volgens het eerder genoemde onderzoeksrapport van het SodM in de nabije toekomst
plaats kunnen vinden.

Relatie kracht en frequentie aardbevingen en aantal artikelen
Deel twee van deelvraag een is het onderzoeken of er een relatie is tussen de kracht en
frequentie van de aardbevingen en de hoeveelheid gepubliceerde artikelen in de
geselecteerde kranten. Hiervoor wordt eerst naar een lijst met geïnduceerde aardbevingen
die plaats hebben gevonden in de onderzoeksperiode gekeken. Deze is grafisch
weergegeven in figuur 5.4. In deze grafiek is te zien dat het aantal aardbevingen
toegenomen is in de onderzoeksperiode. Het gaat hier om aardbevingen boven de 1,5 op de
schaal van richter. In deze grafiek wordt niet bekeken of de sterkte van de aardbevingen ook
is toegenomen, dit wordt echter weergegeven in figuur 5.5.
Figuur 5.4 De hoeveelheid aardbevingen en productie uitgezet tegen de tijd

Bron: Muntendam-Bos en de Waal, SodM, 2013
Figuur 5.5 geeft de sterkte van de aardbevingen weer. Het is goed te zien dat de sterkte
toeneemt. In 2002 waren er nog weinig aardbevingen boven de 2.0 op de schaal van richter.
In de jaren daarop nemen die sterk toe. De toename van sterkte van de geïnduceerde
aardbevingen is vergelijkbaar met de toename van frequentie van de bevingen.
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Figuur 5.5 De sterkte van de aardbevingen uitgezet tegen de tijd

Bron: Muntendam-Bos en de Waal, SodM, 2013
Als je de toename in frequentie en kracht van de geïnduceerde aardbevingen vergelijkt met
de hoeveelheid gepubliceerde artikelen in de onderzoeksperiode (zie figuur 5.2) zie je een
overeenkomst. De hoeveelheid artikelen neemt echter alleen sterk toe in 2013. In alle andere
jaren is er geen grote stijging te zien in het aantal krantenberichten. Dit ondanks dat de
kracht en de frequentie van de geïnduceerde aardbevingen wel toenemen. Hierom is
geconcludeerd dat er slechts tot op zekere hoogte een relatie is tussen de frequentie en
kracht van de geïnduceerde aardbevingen en de hoeveelheid gepubliceerde artikelen. Je
ziet namelijk wel dat er meer artikelen verschijnen wanneer er een zware aardbeving
plaatsvindt. Dit geldt echter vooral voor de aardbevingen die extreem zwaar zijn voor
Nederlandse normen (> 3.5 op de schaal van richter) of voor de aardbevingen die veel
schade veroorzaken. De aardbeving van 3.5 op de schaal van richter op 8 augustus in 2006
heeft niet geleid tot een stijging in de hoeveelheid artikelen zoals die te zien is in 2013: de
aardbeving was niet de oorzaak voor een breuk in de trend. Wel gingen van de tien artikelen
(drie van het NRC Handelsblad, twee van de Telegraaf en vijf van het Dagblad van het
Noorden) die door de vijf geselecteerde kranten gepubliceerd zijn in 2006 over de
gaswinning en de geïnduceerde bevingen er zes over de betreffende aardbeving. Na deze
zes artikelen over deze aardbeving zakte het aantal artikelen voor elke krant echter weer
terug. Zelfs de aardbeving van 3.6 in 2012 in Loppersum heeft niet tot een trendbreuk geleid.
De trendbreuk in 2013 had te maken met het uitgebrachte onderzoeksrapport van het SodM
in plaats van met een aardbeving. Dit is hetzelfde in zowel de nationale kranten als de
regionale krant. In bijna elk artikel wordt gerefereerd aan de conclusies en de adviezen van
dit rapport: dat de aardbevingen frequenter en heviger worden en dat de gaswinning
teruggeschroefd moet worden. Enkele voorbeelden van titels van artikelen die het hebben
over het onderzoek na 16 januari 2013: “Verminder gaswinning” uit de Volkskrant van 12
februari 2013, “Meer bevingen door gaswinning” uit de Telegraaf van 26 januari 2013 en “De
hand moet aan de kraan” uit het Dagblad van het Noorden van 26 januari 2013.
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De invloed van de beving van 16 augustus 2012 en van het
onderzoeksrapport van 16 januari 2013
De aardbeving van 16 augustus 2012 werd in de meeste kranten slechts vermeld (van de 34
artikelen in de periode 16 augustus 2012 tot 16 januari 2013 was de aardbeving van slechts
vier artikelen het onderwerp; in de andere artikelen werd hij op vijf artikelen na, vaak in een
zin genoemd). Een voorbeeld van zo‟n bericht waarin deze beving alleen vermeld wordt is
het artikel “Weer aardbeving in Groningen” van het Algemeen Dagblad. In dit artikel wordt in
slechts 69 woorden bericht over de sterkte van de aardbeving en waar deze plaatsvond. In
de grafiek is ook te zien dat er in augustus 2012 een veel geringer aantal artikelen is
gepubliceerd in de nationale kranten dan in januari 2013. De regionale krant heeft wat meer
artikelen gepubliceerd in augustus 2012 maar hiervan was de aardbeving in slechts twee van
de 23 artikelen het onderwerp.
In januari echter, stijgt het aantal krantenartikelen voor alle kranten enorm. Dit is te wijten
aan een rapport dat werd uitgebracht door het SodM met de titel: “Reassessment of the
probability of higher magnitude earthquakes in the Groningen gas field”. Dit rapport
concludeerde dat de geïnduceerde aardbevingen sterker en talrijker zouden worden en
raadde aan de aardgaswinning terug te schroeven om het aantal en de sterkte van de
aardbevingen terug te dringen. Je ziet dat dit onderzoek de reden is voor de grotere
hoeveelheid gepubliceerde artikelen aan de titels en de inhoud van het bericht. Er wordt in
alle artikelen in januari gerefereerd aan de resultaten van het onderzoek. Enkele
voorbeelden hiervan zijn te zien in figuur 5.6. In 75 van de 110 artikelen in januari en februari
werd verwezen naar de conclusies het eerder genoemde onderzoek.
Figuur 5.6 Krantenartikelen die verwijzen naar de resultaten van het door het SodM gedane
onderzoek
Krant
Titel en datum
Inhoud
Algemeen Dagblad - Rutte praat mee over gasboringen Ook al blijkt het niet meteen uit
de titels, beide artikelen
en schokken, 30 januari 2013
refereren aan het onderzoek.
- Beving in Groningen was
Een voorbeeld hiervan uit het
zwaarder dan gedacht, 30 januari
tweede artikel is: “De discussie
2013
over de door gaswinning
veroorzaakte bevingen is
opgelaaid, omdat die mogelijk in
de toekomst nog tien keer
zwaarder kunnen uitvallen dan
deze beving. Uit een vrijdag
gepubliceerd onderzoek blijkt
namelijk dat die weleens kunnen
uitkomen op 4 tot 5 op de schaal
van Richter.”
NRC Handelsblad
Zoals de titels al impliceren,
- Aardbeving sterker bij vergrote
refereren beide artikelen aan de
gaswinning, 26-01-2013
resultaten uit het onderzoek.
- Meer gas, zwaardere bevingen,
28-01-2013
Telegraaf
Beide artikelen refereren aan de
- Meer bevingen door gaswinning,
conclusies uit het onderzoek.
26 januari 2012
Het eerste artikel direct in de titel
- Groningen beeft voor aardbeving:
al en het tweede in het artikel.
minister Kamp wil nog een jaar
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Volkskrant

onderzoek naar gevolgen, 28
januari 2013
- Kamer wil onderzoek naar risico
bevingen, 28 januari 2013
- „Bij een schok met kracht 5 gaat
het huis heen en weer‟, 28 januari
2013

Ook al is dit in de titels niet
direct te zien, refereren beide
artikelen aan het onderzoek.
Een voorbeeld hiervan uit het
tweede artikel is: “De
aardbevingen onder het gasveld
in Groningen zullen de komende
jaren toenemen in aantal en
kracht, misschien wel tot 5 op de
schaal van Richter. Dat is de
conclusie van drie rapporten die
deze week in opdracht van het
Ministerie van Economische
Zaken verschenen.”

Het feit dat aardbevingen niet voor een trendbreuk in de publicatie van artikelen hebben
gezorgd en het rapport van het SodM wel, is moeilijk te verklaren. Een mogelijke verklaring is
dat het rapport aan een extra factor voldeed voor wat nieuws is volgens de definitie van
Galtung en Ruge (1965) namelijk, unexpectedness. Aardbevingen en het rapport voldoen
beide aan de factoren: frequency, threshold, meaningfulness, continuity en reference to
something negative (zie het hoofdstuk “De invloed van de media”). De factor
unexpectedness is waar ze verschillen. De aardbevingen vinden in Groningen al jaren
plaats, het rapport kwam met onverwacht, schokkend nieuws.
Kortom er is een zwakke relatie te vinden tussen aardbevingen en de publicatie van
artikelen. Wanneer er een aardbeving plaatsvindt wordt daar soms ook kort aandacht aan
besteed in de pers. Dit is o.a. te zien in de berichtgeving van 2006. Zes van de tien
gepubliceerde artikelen over gaswinning en geïnduceerde bevingen gingen toen over de
beving van 3.5 van 8 augustus 2006. Een sterke relatie tussen de toename van kracht en
frequentie van het aantal aardbevingen en het aantal gepubliceerde krantenartikelen is
echter niet te vinden. Geen aardbeving heeft gezorgd voor een trendbreuk in de publicatie
van de hoeveelheid artikelen over gaswinning en geïnduceerde aardbevingen. De
trendbreuk die in 2013 plaatsvond was te wijten aan het uitkomen van een rapport van het
SodM.
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5.2 Agenda setting en framing
Deelvraag 2
In de tweede deelvraag wordt gekeken naar de mate van framing in de artikelen. Dit gebeurt
door te kijken in hoeverre er sprake is van agenda setting en het gebruikte frame in het
artikel vast te stellen volgens de lijst met frames van Semetko en Valkenburg (2000).

Agenda setting
Om te bepalen in welke mate er sprake is van agenda setting wordt er gekeken naar op welk
paginanummer het bericht geplaatst wordt. Als een artikel op de voorpagina gezet wordt, is
de agenda setting functie veel groter dan wanneer het bericht ergens op het einde van de
krant staat. Artikelen worden meegeteld als “agenda setting” wanneer ze op de voorpagina
staan en in mindere mate wanneer ze op bladzijde twee of drie staan in de krant. Dit omdat
de voorpagina het eerste is wat je ziet en wanneer de krant opengeslagen wordt zijn pagina
twee en drie de eerste twee pagina‟s zijn die je ziet.
In de krantenbank LexisNexis wordt bij de meeste artikelen ook het nummer van de pagina
waarop het artikel gepubliceerd werd weergegeven. Niet bij elk artikel echter, werd het
paginanummer inbegrepen in de krantenbank:
- Van het Algemeen Dagblad werd het paginanummer van elk artikel vermeld.
- Van het Dagblad van het Noorden werd vanaf 2012 het paginanummer van elk artikel
vermeld.
- Van het NRC Handelsblad was de vermelding van het paginanummer willekeurig.
- Van de Telegraaf werd bij elk artikel het paginanummer vermeld.
- Van de Volkskrant werd bij enkele artikelen het paginanummer niet vermeld.
Bij 255 van de 316 relevante artikelen werd het paginanummer van het artikel vermeld. Deze
artikelen werden gebruikt voor het onderzoek naar de agenda setting van kranten van de
gaswinning en de geïnduceerde aardbevingen in Groningen. Dit is te zien in figuur 5.7. Hier
worden het aantal artikelen dat in alle geselecteerde kranten op de voorpagina of op de
pagina‟s twee en drie weergegeven. Ook is in de tweede kolom weergegeven bij hoeveel
artikelen het paginanummer vermeld is en welke dus bruikbaar waren voor het onderzoek.
Figuur 5.7 Agenda setting van gaswinning en geïnduceerde aardbevingen in Groningen
Krant
Artikelen met
Artikelen op de
Artikelen op
paginanummer/
voorpagina
pagina 2 of 3
totaal
NRC Handelsblad
16/41
3
5
Volkskrant
39/42
4
13
Telegraaf
43/44
0
2
Algemeen Dagblad
31/31
0
11
Dagblad van het Noorden
126/158
19
39
Totaal
255/316
26
70
Wat op het eerste oog opvalt in deze tabel is het grote aantal artikelen over gaswinning en
bevingen op de voorpagina en op de pagina‟s twee en drie van het Dagblad van het
Noorden. Deze krant lijkt zoals verwacht de grootste agenda setting functie te hebben. Wat
ook opvalt is dat de populaire kranten, de Telegraaf en het Algemeen Dagblad, geen
artikelen op de voorpagina hebben over gaswinning of de bevingen en de kwaliteitskranten,
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het NRC Handelsblad en de Volkskrant, wel voorpaginaruimte hebben besteed aan artikelen
over dit onderwerp. De Telegraaf heeft geen artikelen over gaswinning in Groningen op de
voorpagina gezet en slechts 4,7% op de tweede of derde pagina. Het Algemeen Dagblad
heeft ook geen voorpaginaruimte besteed aan de gaswinning in Groningen maar heeft wel
35,5% van de artikelen over de gaswinning op de pagina‟s twee of drie gezet. Wat dan nog
opvalt is het kleine aantal artikelen van het NRC Handelsblad waarvan het
bladzijdennummer vermeld is.
Als er naar het totaalplaatje gekeken wordt is te zien dat van alle artikelen die gepubliceerd
worden in de vijf kranten over gaswinning en de geïnduceerde bevingen in Groningen 10,2%
op de voorpagina geplaatst wordt en 27,5% op de pagina‟s twee en drie geplaatst worden.

Framing
Om te bepalen welk frame gebruikt werd in een artikel is tabel 4.3 en tabel 4.4 benut. In tabel
4.3 staan de vragen die gebruikt kunnen worden om vast te stellen om wat voor frame het
gaat. In tabel 4.4 staat wat deze vragen voor dit onderzoek betekenen. Voor elk artikel over
gaswinning en geïnduceerde aardbevingen werd er gekeken welk frame gebruikt werd.
In de artikelen werden alle vijf de frames gevonden uit de lijst van Semetko en Valkenburg
(2000). Echter, niet bij elk artikel werd een frame gebruikt. Bij veruit de meeste artikelen (132
artikelen van de 197 artikelen) werd geen frame gebruikt. Veel korte artikelen hadden geen
frame. Een voorbeeld hiervan is een artikel uit het Algemeen Dagblad van 16 augustus 2012:
“Lichte beving in Noord-Groningen”. Dit is een artikel van 56 woorden en in dit artikel werd
alleen een beving vermeld. Nog een voorbeeld van een artikel zonder frame, ditmaal uit het
NRC Handelsblad van 3 juli 2013, is: “Beving in Groningen, Kamp op bezoek” (zie artikel
5.8). Dit artikel vertelt over het probleem zonder een frame te gebruiken.
Artikel 5.8 Beving in Groningen, Kamp op bezoek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noord-Groningen is vannacht even na één uur opnieuw opgeschrikt door een aardschok als gevolg
van de gaswinning. De beving had een kracht van 3.0 op de schaal van Richter en valt daarmee
onder de ,,zwaardere aardbevingen" in het gebied, aldus Bernard Dost van het KNMI.
De NAM, verantwoordelijk voor de gaswinning, heeft diverse schademeldingen ontvangen. Het betreft
vooral scheuren in muren en pleisterwerk.
Het epicentrum van de beving lag bij Garrelsweer, gemeente Loppersum. De beving deed zich voor
op drie kilometer diepte. De beving is tot in de wijde omtrek gevoeld, blijkt uit meldingen op Twitter,
onder meer in de stad Groningen, Uithuizen, Appingedam en Hoogezand-Sappemeer.
Tot nu toe was de zwaarste 'gasbeving' in Huizinge, afgelopen augustus, met een kracht van 3.6. De
bevingen worden talrijker en zwaarder, waarschuwde het Staatstoezicht op de Mijnen in januari,
mogelijk tot een kracht van vijf op de schaal van Richter.
Juist vandaag bezoekt minister Kamp (Economische Zaken, VVD) Noord-Groningen om bestuurders
en bewoners bij te praten over zijn onderzoeken naar het verband tussen bevingen en gaswinning.
Advies van het Staatstoezicht om minder gas te winnen, sloeg hij tot nu toe in de wind.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bron: NRC Handelsblad, 3 juli 2013
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In dit artikel is geen duidelijk frame te herkennen. Het bericht over de gebeurtenissen zonder
het duidelijk in een bepaald kader te plaatsen. In de laatste alinea van het artikel wordt erg
kort, op subtiele wijze verteld dat de overheid de mogelijkheid heeft om de gaswinning te
verminderen. Echter het gaat hier slechts om een zin: “Advies van het staatstoezicht om
minder gas te winnen, sloeg hij tot nu toe in de wind.” De zin daarvoor wordt bericht over de
onderzoeken waarover minister Kamp komt vertellen in Groningen. Een zin, waarin
gesuggereerd wordt dat de overheid de mogelijkheid heeft om de gaswinning te
verminderen, is in dit onderzoek niet voldoende om een responsibility frame aan te wijzen.
Daarvoor had de overheid in dit artikel letterlijk beschreven moeten worden als
verantwoordelijk voor het doorgaan met, of stopzetten van de gaswinning in plaats van
slechts een korte, subtiele suggestie hiervan; of er hadden meer verwijzingen in moeten
zitten. Een voorbeeld van een artikel waarin het responsibility frame wel duidelijk aanwezig
is, is te vinden in het bericht in artikel 5.12 “Minder gas is optie voor PvdA: meer druk op
Kamp”. In dit artikel wordt gelijk in de eerste alinea in duidelijke bewoordingen verteld dat de
overheid bepaalt wat er gebeurt met de gaswinning en wordt dit nog enkele malen herhaald.
Een voorbeeld van een artikel dat wel een duidelijk frame gebruikt is het artikel: “Groningers
melden massaal huizenschade; radeloze woningbezitters na vierde beving in week” uit de
Telegraaf (zie artikel 5.9).
Artikel 5.9 Groningers melden massaal huizenschade; radeloze woningbezitters na vierde
beving in week
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UITHUIZEN, dinsdag De NAM heeft sinds afgelopen vrijdag vijftienhonderd schademeldingen geteld.
Die volgden na de acht aardschokken door gaswinning in de Groningse dorpen in de laatste week. De
teller sinds de zwaarste aardschok van medio augustus vorig jaar staat daarmee op 4500. Groningers
zijn het beu: Maar verhuizen kan niet, want ik raak mijn huis niet meer kwijt .
Gasprovincie Groningen werd gisteren getroffen door de vierde grotere aardbeving in een week. Dat
was de twintigste dit jaar. Het epicentrum was onder Garrelsweer, in de regelmatig opgeschudde
gemeente Loppersum. Met 2.0 op de schaal van Richter was het weliswaar geen zware klapper, maar
hij werd goed gevoeld.
Op het gemeentehuis van Eemsmond in Uithuizen is gisteren door de NAM een loket geopend. Vijftig
burgers kwamen er hun verhaal doen.
'Wat een ellende!' Ik heb uitgerekend in deze tijd mijn huis te koop gezet , aldus een aangeslagen
Herman Kremer (60) uit Kantens. Dat was getaxeerd op dik twee ton, maar staat nu te koop voor
175.000 euro. En ik wil naar Australië emigreren, want ik heb een leuke meid ontmoet. Na afloop van
het gesprek komt hij briesend uit de spreekkamer. Er vallen krachttermen: Wat een ellende. Ik moet
de schade eerst voorschieten. Schande! Laat ze mijn huis kopen. Alles gaat stuk, zoals mijn nieuwe
badkamer.
Buurman Dik Stukkien (68) staat zijn buurman bij. Hij is boos, dat is te begrijpen. Ik heb een groot
huis en het lijkt alsof het instort als je dit meemaakt. Het is een vreselijke ervaring en dat in je eigen
huis. Je hoort je woning knallen en kraken en dan zit je met de brokken.''
Een van de meest bekende gedupeerden is inmiddels John Lanting uit Uithuizermeeden. Ik heb
tienduizenden euro's schade. Straks zakt het huis weg. Er moet wat gebeuren, straks is alles hier
onverkoopbaar.''
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Makelaarsvereniging NVM meldde gisteren dat het er niet op lijkt dat de huizenmarkt direct stil is
komen te liggen. Maar bewoners raken in paniek. Joop Bijkerk (64) uit Uithuizermeeden is radeloos.
Hij overweegt naar de rechter te stappen. Ik had met een koper al een prijs afgesproken voor mijn
woning. Maar nu is hij afgehaakt , zegt hij. En ik wil graag in Thailand gaan wonen, maar zo lukt dat
niet. Dit is erg, dit huis is mijn pensioen.
De PvdA vindt dat minister Kamp te lang de tijd neemt om helder te krijgen of het winnen van aardgas
grote gevaren kan opleveren. Kamp wil tot het eind van het jaar de tijd nemen om te kijken hoe zwaar
aardbevingen in Groningen kunnen worden. PvdA-Kamerlid Vos stelt dat de onderzoeken te lang
duren. Het ministerie van Economische Zaken laat weten het onverstandig te vinden om hoge druk te
zetten op het onderzoek. Het kan maar beter goed worden gedaan , zegt een woordvoerder.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bron: Telegraaf, 12 februari 2013
In dit artikel is duidelijk het human interest frame aanwezig. Het grootste deel van het artikel
bestaat uit interviews met ontevreden bewoners. Dit artikel geeft het probleem een menselijk
gezicht. Ook worden er in de titel al bijvoeglijke naamwoorden gebruikt die sympathie en
schok oproepen zoals het woord “radeloze” voor “huizenbezitters”. Het artikel legt sterk de
nadruk op individuen en hun problemen als gevolg van de geïnduceerde aardbevingen. Ook
gaat het artikel in op het persoonlijke leven van de actoren. Direct in de eerste alinea al
wordt verteld over Groningers die het “beu” zijn en de volgens hen, slechte huizenmarkt.
Daarna worden enkele personen geïnterviewd die schade als gevolg van de aardbevingen
gehad hebben. Om de geïnterviewden te beschrijven worden woorden als “radeloos”,
“aangeslagen” en “gedupeerden” gebruikt. Dit wordt opgevolgd door een interview met
iemand die aangeeft zich onveilig te voelen als gevolg van de schokken. Hierna komt kort
een makelaarsvereniging aan het woord, de PvdA en het ministerie van Economische Zaken
maar de nadruk in dit artikel ligt op het human interest frame: het artikel is vanuit een
menselijk gezicht en een emotionele invalshoek geschreven. Als er voor dit artikel letterlijk
naar de door Semetko en Valkenburg (2000) opgestelde vragen van tabel 4.3 uit de methode
gekeken wordt kan er op elke vraag behalve vraag vijf, met “ja” geantwoord worden. Vraag
vijf is echter niet van toepassing omdat hier gekeken wordt naar visuele informatie en in deze
inhoudsanalyse wordt alleen naar de tekst gekeken.
Het human interest frame werd in veel artikelen aangetroffen. Soms was het wat minder
duidelijk aanwezig dan in het artikel “Groningers melden massaal huizenschade; radeloze
woningbezitters na vierde beving in week” en soms iets duidelijker. In totaal kwam het
human interest frame in de 197 artikelen 48 keer voor. Dit is te zien samen met de aantallen
voor de andere frames in de grafiek in figuur 5.10.
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Figuur 5.10 Hoe vaak is elk frame gevonden in de artikelen in alle kranten
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Er waren opvallend veel artikelen geschreven waar het probleem vanuit het perspectief van
een of meerdere gedupeerde bewoners geschreven werd. In deze artikelen vond vaak een
klein interview plaats waar de bewoner vertelde over de schade aan zijn of haar
eigendommen en de onrust en het gevoel van onveiligheid dat ervaren werd als gevolg van
de aardbevingen. De situatie leent zich ook goed voor een human interest frame. Er zijn tal
van mogelijkheden om in het persoonlijke leven van actoren zoals bewoners van Groningen,
bedrijven die in Groningen gesitueerd zijn, waterschappen, etc. te gaan. Wat daarnaast
speelt in het gebruiken van het human interest frame is dat de interviews die in dit frame
gebruikt worden over het algemeen erg negatief zijn (t.o.v. de gaswinning, de NAM, de
overheid). Het is erg negatief nieuws, dit behoort tot een van de twaalf factoren van Galtung
en Ruge (1965) die bepalen wat nieuws is, reference to something negative.
Het conflict frame werd minder aangetroffen dan verwacht. Omdat er sprake is van een
conflict tussen de NAM, de bewoners van Groningen en de overheid, was de verwachting
dat dit frame veel terug te zien zou zijn in de artikelen. Dit bleek echter niet het geval. Een
voorbeeld van het conflict frame is in artikel 5.11 terug te vinden.
Artikel 5.11 Kamp peilt stemming Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Loppersum Minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD) komt naar Noord-Groningen. Acht
weken na de aankondiging dat het gebied een verhoogd risico loopt op zwaardere bevingen door
gaswinning, peilt hij morgenavond en vrijdag de toegenomen verontrusting onder de inwoners.
In Groningen hameren steeds meer bestuurders en belangenorganisaties op de noodzaak van een
compensatiefonds. Sinds het eerste bezoek van Kamp dreigen de verhoudingen met 'Den Haag' te
verharden.
Door de problemen rond de gaswinning staat in het gebied de leefbaarheid onder druk. Mensen die
willen verhuizen kunnen hun woningen steeds moeilijker kwijt. Kamp praat met Samenwerking
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Mijnbouwschade, de pas opgerichte club waartoe ook de Groninger Bodem Beweging (GBB) behoort.
Woordvoerder Jan Wigboldus zegt dat hij niet direct 'losgaat'. "Ik ken de minister niet. Dus laten we
eerst maar eens kennismaken."
Het ministerie verzocht Wigboldus en ook de VVD in Groningen vooraf niet over het bezoek te praten.
Volgens een woordvoerder van Kamp is de komst van de bewindsman bewust niet aan de grote klok
gehangen.
Achter gesloten deuren voert Kamp gesprekken met burgemeester en wethouders van Loppersum,
commissaris van de Koningin Max van den Berg en gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh. Hij
informeert hen over elf onderzoeken die pas zijn gestart. Rijk, NAM en onafhankelijke bureaus doen
onderzoek naar beperking van schade, de sterkte van de bevingen en de consequenties van
verminderde gaswinning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bron: Dagblad van het Noorden, 27 maart 2013
In de tweede en derde alinea is het conflict frame goed te herkennen. Er wordt gesproken
over verhoudingen tussen twee partijen die dreigen te verharden. Ook worden de partijen
duidelijk afgeschilderd, in dit geval minister Kamp van Economische Zaken en de
woordvoerder van de Samenwerking Mijnbouwschade, Jan Wigboldus. Daarnaast wordt er
gerefereerd aan het verwijt dat de Samenwerking Mijnbouwschade de minister maakt: de
toegenomen verontrusting onder de bevolking van Groningen, de onder druk gekomen
leefbaarheid, de ingestorte huizenmarkt en de schade als gevolg van geïnduceerde
aardschokken.
Ook het economic consequences frame is veel minder aangetroffen dan verwacht. De
economische consequenties van het stoppen met de gaswinning werden soms wel genoemd
in artikelen maar daar bleef het dan bij. Ook de schade die de geïnduceerde bevingen
veroorzaken werd veel genoemd, maar dan eerder als onderdeel van een human interest
frame. Vanuit de actor werd dan vaak verteld wat de schade was als gevolg van de
aardschokken en soms werd gerefereerd aan de hoeveelheid geld die nodig was voor het
opknappen van de eigendommen. Die artikelen maakten geen gebruik van het economic
consequences frame. Een voorbeeld hiervan is een artikel uit de Telegraaf van 18 augustus
2012: “Groningers zijn bevingen beu; roep om hogere schadevergoedingen” . In het midden
van het artikel, dat voornamelijk gaat over actoren die vertellen over hoe de aardbevingen
hun leven beïnvloeden, staat dit:
“De zwaarste beving vond plaats in 2006. De NAM betaalt al jarenlang vrijwel alle schades,
benadrukt de oliemaatschappij. Er is geen maximaal schadebedrag , aldus woordvoerder
Chiel Seinen. De bedragen zijn inderdaad soms tientjes voor scheuren in pleisterwerk, maar
ook wel tienduizenden euro’s.
Bewoners vinden de onderneming echter gierig. Negenhonderd euro is al een fikse
vergoeding, dan moet je een dikke scheur hebben , aldus een Groninger. Vaak is het
tientjeswerk. Zet die tegeltjes gewoon even zelf wordt doodleuk gezegd!”
Telegraaf, 18 augustus 2012
In het bovenstaande artikel worden de economische consequenties genoemd als onderdeel
van een human interest frame. Een voorbeeld van een artikel waarin duidelijk een economic
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consequences frame gebruikt wordt is het artikel “Groningers zijn bezorgd, maar geen
geldwolven” uit de Volkskrant van 4 februari 2013. Een deel van dit artikel is hieronder te
vinden:
“Een advies van Staatstoezicht op de Mijnen stelt dat de gaswinning in het Groninger veld
dan ook per direct moet worden ingeperkt. Minister Kamp legt dit advies naast zich neer. De
minister zal daarvoor goede argumenten moeten hebben. Kamp gaat in zijn argumentatie
vooral in op de economische gevolgen. Voor hem lijken de belangen van de lokale bevolking
minder zwaar te wegen. Overigens zijn de economische gevolgen significant. Een inperking
van de winning vermindert de kans op bevingen, maar leidt tot een inkomstenderving van 2
miljard euro op jaarbasis. Kamp en minister-president Rutte stelden in de media dat het
technisch niet mogelijk zou zijn om de winning te minderen omdat het hier om laag-calorisch
gas gaat. Maar dit ligt genuanceerder: hoog-calorisch gas uit andere Nederlandse velden
kan met stikstof geschikt worden gemaakt voor gebruik in onze huizen. Verminderen van
winning is ook om een andere reden niet zo'n gekke gedachte: het gas blijft in de grond
zitten en is niet weg. We winnen het alleen niet meteen. Stoppen met winnen is op korte
termijn technisch niet mogelijk bij gebrek aan alternatieven. Het zal uiteindelijk leiden tot een
vrijwel onacceptabele derving van inkomsten van 11 tot 12 miljard euro op jaarbasis.”
Volkskrant, 4 februari 2013
In de titel al wordt gerefereerd aan economische consequenties door het woord
“geldwolven”. Dit is verder terug te zien in dit deel van het artikel, er wordt tot twee keer toe
vermeld: een keer wordt verteld hoeveel geld het verminderen het rijk zou kosten en een
keer hoeveel geld het stoppen met de gaswinning het rijk zou kosten. Dit is een duidelijk
voorbeeld van een economic consequences frame.
Het morality frame werd het minst gebruikt, het kwam maar vijf keer voor. Het “free rider”
probleem werd wel meerdere keren aangestipt maar, onverwacht, niet als deel van het
morality frame. Het “free rider” probleem kwam vaak terug in interviews uit artikelen die het
human interest frame gebruikten. Een voorbeeld hiervan is te vinden in het artikel:
“Gaswinning kan er ook nog wel bij”. Hierin wordt door een bewoner van Groningen
geïnterviewd en hij vertelt over dit probleem in zijn eigen woorden:
“Twee huizen verderop maken Yvonne Lameris en haar man Albert Vogel zich ook boos.
,,Groningen is een wingewest dat wordt leeggezogen door Den Haag", zegt Vogel. ,,Eerst
gasopslag, nu gaswinning. De regering wil de lusten, niet de lasten. Die leggen ze bij de
bewoners neer." De geboren Groninger maakt zich zichtbaar druk.”
NRC Handelsblad, 16 februari 2013
Dit citaat is een goed voorbeeld van het “free rider” probleem waar Groningen mee te
kampen heeft. Dit gebeurde echter niet in een morality frame waarvan eerst gedacht werd
dat het zou plaatsvinden, maar in een human interest frame.
Het responsibility frame werd met maar 16 keer ook niet veel gebruikt. Toch kwam in veel
artikelen de verantwoordelijkheid van de overheid soms wel naar voren zonder dat er sprake
was van een responsibility frame. Dit gebeurde echter vaak kort en/of subtiel zodat er geen
sprake was van een responsibility frame (het artikel in figuur 5.10 is hier ook een voorbeeld
van). Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het artikel: “Scheur in de muur, scheur in het gezin”:
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“Nu zijn aardbevingen in Groningen, veroorzaakt door gaswinning, landelijk nieuws. Vandaag
vergadert de Tweede Kamer erover. Minister Kamp en premier Rutte kwamen langs om
bewoners een hart onder de riem te steken. Voor de familie Kruizinga komt deze
belangstelling op z'n minst erg laat. Drie aardbevingen in tien jaar tijd betekenden voor hen
een map vol rapporten van de NAM en naar eigen zeggen ruim 20 duizend euro schade.
Rondkijken in hun eigen woonkamer doen ze niet graag.”
Volkskrant, 7 februari 2013
In dit stukje komt duidelijk naar voren dat de overheid de gaswinning kan stoppen. Toch
wordt dit slechts kort genoemd en maakt het deel uit van het human interest frame. Er wordt
verteld over de Tweede Kamer die over het probleem zal vergaderen. Hiermee wordt
geïmpliceerd dat de overheid de mogelijkheid heeft de gaswinning te verminderen of te
stoppen. Zoals al eerder vermeld is, is dit niet voldoende om een responsibility frame aan te
wijzen. In artikel 5.12 is het responsibility frame wel aanwezig.
Artikel 5.12 Minder gas is optie voor PvdA: meer druk op Kamp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De PvdA-fractie in de Tweede Kamer sluit vermindering van de aardgasproductie in Noord-Groningen
niet langer uit. PvdA-Kamerlid Jan Vos dringt erop aan nu al maatregelen te nemen die het mogelijk
maken komende winter minder gas uit de Groninger bodem te halen. De partij wil daarover nog deze
week opnieuw in debat met minister Kamp (Economische Zaken, VVD).
Daarmee neemt de politieke druk op de minister toe. Afgelopen jaar kwam 11,5 miljard euro aan
aardgasopbrengsten binnen. Vorige week drongen de oppositiepartijen D66, GroenLinks, CDA, SP,
PVV en de ChristenUnie al aan op verlaging van de gasproductie.
Ze doen dat op advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, dat heeft gewaarschuwd voor meer en
zwaardere bevingen als gevolg van de aardgaswinning. Omwille van de veiligheid van de bevolking
dringt de toezichthouder bij de minister aan op vermindering van de gaswinning.
Zover wil de PvdA nu nog niet gaan. De acht aardbevingen in het gebied van de afgelopen vijf dagen
veranderen daar niks aan, aldus Jan Vos. De partij wil eerst de uitkomsten van de elf door Kamp
aangekondigde onderzoeken afwachten. Die moeten wel sneller worden afgerond, zegt Vos, niet pas
op 1 december zoals Kamp nu heeft toegezegd.
De PvdA wil voor de volgende winter een besluit kunnen nemen, omdat bevingen juist aan het begin
van de winter beïnvloed kunnen worden. Als je minder gas gaat winnen, duurt het ruim een jaar
voordat het aantal aardschokken vermindert, schrijft de toezichthouder. PvdA-Kamerlid Vos: ,,Als we
doen wat minister Kamp nu voorstelt, zijn de onderzoeken pas op 1 december klaar en kan je pas in
2014 iets doen aan de bevingskansen voor 2015."
Afgelopen dagen hebben Kamerleden van onder meer CDA, D66, PvdA zich in Groningen opnieuw
door bewoners laten informeren over de laatste bevingen. Ook hebben bestuurders in de regio
gisteren afgesproken voortaan ,,gezamenlijk op te trekken" en de ,,veiligheid van de bevolking ter
plekke" voorop te stellen. Eerder nog vlogen commissaris van de koningin Max van den Berg en de
Groninger burgemeester Peter Rehwinkel, beiden PvdA, elkaar in de haren over een schadefonds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bron: NRC Handelsblad, 12 februari 2013
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Dit artikel draait om het feit dat de overheid de mogelijkheid heeft de gaswinning te stoppen.
De PvdA wil in dit artikel dat de onderzoeken die lopen naar de gaswinning en de
geïnduceerde aardbevingen sneller afgerond zijn. Er wordt door de partij benadrukt dat er
snel in actie gekomen moet worden door de overheid. Ook dit is een kenmerk van het
responsibility frame.
Er was verder weinig verschil tussen de frames die kwaliteitskranten en populaire kranten
gebruikten. De populaire kranten de Telegraaf en het Algemeen Dagblad gebruikten 33
frames in 74 artikelen en de kwaliteitskranten de Volkskrant en het NRC Handelsblad
gebruikten 33 frames in 83 artikelen. Het human interest frame werd door alle kranten het
meeste gebruikt en de populaire kranten maakten hier in iets mindere mate gebruik van dan
de kwaliteitskranten.
Samengevat betekent dit dat er in ongeveer 1/3 van alle artikelen sprake was van framing.
Het frame dat het meeste gebruikt werd is het human interest frame. De andere frames
werden in mindere mate gebruikt.
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5.3 Framing: de verschillen tussen een regionale Groningse krant en
een nationale krant
Deelvraag 3
Het doel van deze deelvraag was het onderzoeken van een mogelijk verschil tussen de
gebruikte frames van de regionale Groningse krant en de gebruikte frames van de nationale
krant. Er worden in dit onderzoek vier nationale kranten gebruikt, de Volkskrant, de
Telegraaf, het Algemeen Dagblad en het NRC Handelsblad. De aantallen die bij deze
kranten gevonden zijn worden vergeleken met het aantal frames dat gevonden is bij het
Dagblad van het Noorden.
Er is allereerst gekeken naar de regionale Groningse krant: het Dagblad van het Noorden. In
de 40 onderzochte artikelen werd in 23 artikelen geen frame gevonden. In zeventien
artikelen werd wel een frame gevonden. In de artikelen waar frames gebruikt werden, werd
het human interest frame het meest gevonden. Hoeveel keer de frames gevonden zijn in de
artikelen is te vinden figuur 5.13. Hierin staat ook het aantal frames van de nationale kranten.
Figuur 5.13 Aantal frames nationale kranten en het aantal frames Dagblad van het Noorden
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Het economic consequences frame werd helemaal niet gevonden in het Dagblad van het
Noorden. Toch werd er wel gesproken over de economische consequenties in de vorm van
schade als gevolg van geïnduceerde aardbevingen. Dit was echter als onderdeel van een
human interest frame. In een interview met een lokale bewoner die schade had ondervonden
als gevolg van de geïnduceerde aardschokken werd dan verteld wat de schade inhield.
Het morality frame werd ook niet gevonden in het Dagblad van het Noorden terwijl het in de
meeste nationale kranten wel sporadisch aangetroffen werd (de Volkskrant was hierop de
enige uitzondering). Toch was er wel sprake van normen en waarden in sommige artikelen.
Dit was dan als onderdeel van een human interest frame. Wat dit betreft verschilde de
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regionale krant niet sterk met de nationale krant. In een interview met een bewoner die zich
bijvoorbeeld onveilig voelde als gevolg van aardbevingen, vertelde de geïnterviewde dan
over hoe alleen de Groningers de lasten dragen en de rest van het land de lusten heeft. Het
“free rider” probleem werd alleen benoemd in een human interest frame.
Wanneer je de gebruikte frames van het Dagblad van het Noorden vergelijkt met het
gemiddelde aantal frames dat gevonden is in de nationale kranten is er opvallend weinig
verschil. Het enige onderscheid is dat het economic consequences frame en het morality
frame in tegenstelling tot de regionale krant, in de nationale kranten iets meer gebruikt
worden.
De verwachting was dat de regionale krant waarschijnlijk meer gebruik zou maken van het
human interest frame. Dit omdat er van een regionale krant, meer dan van een nationale
krant, verwacht zou worden dat deze meer aandacht zou schenken aan mensen uit de regio.
Het vermoeden bestond dat er meer interviews met bewoners zouden zijn die op de een of
andere manier ongemak ondervonden van de geïnduceerde aardbevingen omdat het een
regionale krant betrof. Dit vermoeden bleek onjuist. De nationale kranten maakten zelfs meer
gebruik van het human interest frame. Dit kan wederom samenhangen met de factor
reference to something negative uit de lijst met twaalf factoren van wat nieuws maakt van
Galtung en Ruge (1965). De interviews gingen vaak over iets negatiefs dus was het ook
interessant voor de nationale kranten. Er was dus weinig verschil tussen de regionale en de
nationale krant wat framing betreft.

53

5.4 Argumentatie voor de frames
Deelvraag 4
Alle vijf de frames zijn gevonden in de lijst met geselecteerde artikelen, zoals te zien is in het
voorgaande hoofdstuk “framing”. Deze frames werden vaak onderbouwd door argumenten.
Deze deelvraag onderzoekt welke argumenten voor welk frame gebruikt werden. De
resultaten van dit onderzoek staan verwerkt in een schema in figuur 5.14.
Verscheidene argumenten lijken op het eerste gezicht niet bij het gevonden frame te horen.
Dit is vooral te zien bij het human interest frame. Een voorbeeld hiervan is het argument: “De
regering wil alleen de lusten, de lasten worden bij de inwoners van Groningen neergelegd”.
Dit argument was echter onderdeel van een interview met een bewoner die last had van
schade aan zijn eigendommen als gevolg van de geïnduceerde aardbevingen. In dat artikel
werd duidelijk een human interest frame gebruikt. Vandaar dat er argumenten die
ogenschijnlijk bij een frame horen bij andere frames staan. Dit is te wijten aan de
onderzoeksmethode. Dit onderzoek is op zoek gegaan naar de argumentatie voor en binnen
frames.
Figuur 5.14 Argumentatie voor elk frame
Welke frame
Argumenten voor dit frame
Conflict frame
- De NAM is niet objectief wat het vaststellen van
schade betreft.
- De NAM verschuilt zich te veel achter het
ministerie wanneer het op vergoedingen
aankomt.
Human interest frame
- Er bestaat angst voor het vallen van slachtoffers
gedurende een geïnduceerde beving.
- Mensen zijn onrustig en voelen zich onveilig in
hun eigen huis in Groningen.
- Er is sprake van schade aan eigendommen.
- Er bestaat angst voor het doorbreken van de
dijken.
- Er is sprake van imagoschade wat betreft werken
en wonen in Groningen als gevolg van de
aardschokken.
- Aardbevingen worden zwaarder en de gevolgen
heftiger.
- Er bestaat ontevredenheid over de afhandeling
van schade door de NAM.
- Huizen dalen in waarde
- De regering wil alleen de lusten, de lasten
worden bij de inwoners van Groningen
neergelegd.
- Inwoners van Groningen voelen zich door politici
niet serieus genomen.
- De NAM wordt door inwoners van Groningen niet
vertrouwd.
Economic consequences frame
- Stoppen met de gaswinning betekent gas uit het
buitenland halen; dit kost veel geld.
- Het gasveld levert veel geld op.
- Het gasveld levert extra werkgelegenheid op.
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-

-

Morality frame

-

Responsibility frame

-

Er bestaan contracten met afnemers van
Nederlands gas, deze kunnen niet zomaar
verbroken worden.
Nederlandse apparaten zijn ingesteld op
Nederlands gas, zonder aanpassingen kunnen
deze apparaten niet werken op buitenlands gas.
In de Randstad wordt feest gevierd van Gronings
gasgeld.
In het Waddenfonds zit 800 miljoen voor de
gevolgen van gaswinning, voor Groningen
bestaat iets dergelijks niet.
Geld verdienen is belangrijker dan de veiligheid
van de Groningse burger.

In figuur 5.14 zie je het “free rider” probleem verschillende keren terugkomen in de vorm van
een argument. Het wordt als argument gebruikt in een human interest frame en in het
morality frame. Het kwam verscheidene keren terug in interviews met inwoners van
Groningen in artikelen met het human interest frame. Veel inwoners waren van mening dat
de lusten en de lasten van de gaswinning niet eerlijk verdeeld waren.
In het schema is verder te zien dat verreweg de grootste verscheidenheid aan argumenten
gebruikt wordt voor het human interest frame. Deze argumenten werden voornamelijk
gebruikt in interviews van bewoners. Een voorbeeld van een dergelijk interview waarin deze
argumenten gebruikt worden staat in het volgende fragment uit het artikel “Gaswinning kan
er ook nog wel bij”:
“Twee huizen verderop maken Yvonne Lameris en haar man Albert Vogel zich ook boos.
,,Groningen is een wingewest dat wordt leeggezogen door Den Haag", zegt Vogel. ,,Eerst
gasopslag, nu gaswinning. De regering wil de lusten, niet de lasten. Die leggen ze bij de
bewoners neer." De geboren Groninger maakt zich zichtbaar druk. ,,Weet je wat Groningen,
Friesland en Drenthe in 1959 hadden moeten doen toen ze die gasbel in Slochteren
vonden? Een aparte staat vormen! Nee, ik ben serieus!" Zijn vrouw Yvonne maakt zich
zorgen over de verkoopbaarheid van hun woning. ,,We dachten een appeltje voor de dorst te
hebben. Maar wie wil hier nog wonen?" Een aardbeving is er in het gebied nog niet geweest.
,,Maar het lijkt me heel angstig", zegt Lameris. Haar man oppert om maar snel foto's te
maken van alle muren en ramen. ,,Als er straks scheuren ontstaan, kunnen we aantonen dat
die door de gaswinning komen."
NRC Handelsblad, 16 februari 2013
Dit artikel maakte gebruik van een human interest frame. In dit korte fragment zijn al vier
argumenten te vinden: “de regering wil de lusten en niet de lasten” waarin het “free rider”
probleem aangestipt wordt. Het tweede argument betreft de verwachte daling in de woning
waarde en de imagoschade die Groningen oploopt als gevolg van de aardbevingen: “zijn
vrouw Yvonne maakt zich zorgen over de verkoopbaarheid van hun woning. We dachten een
appeltje voor de dorst te hebben. Maar wie wil hier nog wonen?”. Het derde argument betreft
het gevoel van onveiligheid dat als gevolg van de aardbevingen optreedt onder de bewoners:
“Een aardbeving is in het gebied nog niet geweest. ,,Maar het lijkt me heel angstig", zegt
Lameris.” Het laatste argument van het fragment is te vinden in de laatste zin: deze zin laat
het gebrek aan vertrouwen in de NAM zien.
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Uit dit onderzoek blijkt dat veel argumenten waarvan verwacht werd dat ze bij een bepaald
frame hoorden, binnen een ander frame gebruikt werden. Dit is ook reden voor het grote
aantal argumenten dat voor het human interest frame gebruikt werd. Een andere reden
hiervoor is dat het human interest frame het meest gebruikte frame was. Daarnaast bleek dat
de grootste hoeveelheid argumenten negatief t.o.v. de gaswinning is. Slechts vijf van de 21
argumenten zijn positief, deze argumenten werden binnen het economic consequences
frame gebruikt.
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5.5 Hoe is de berichtgeving veranderd na de aardbeving op 16
augustus 2012?
Deelvraag 5
In de resultaten van deelvraag 1 is al kort gekeken naar de invloed van aardbevingen op de
berichtgeving. In dit deel wordt hier verder op ingegaan.
Op 16 augustus 2012 vond de zwaarste geregistreerde geïnduceerde aardbeving in
Groningen plaats. Deze had een kracht van 3,6 op de schaal van richter en werd in een
groot gebied gevoeld. Ook zorgde deze beving voor veel schade. In deze deelvraag wordt
onderzocht of er een onderscheid is tussen de berichtgeving van voor en na deze datum wat
framing betreft.

Verandering in framing?
De aardbeving van 16 augustus had weinig invloed op het aantal gepubliceerde artikelen. Nu
wordt gekeken of het invloed had op de framing die gebruikt werd in de artikelen. In 67 van
de 197 artikelen werd gebruik gemaakt van framing. Tijdens deze analyse moeten de
resultaten uit deelvraag een in gedachten gehouden worden. Het grootste deel van de
berichten in nationale kranten over gaswinning en de geïnduceerde aardschokken is in 2013
gepubliceerd: 62%. Hiermee moet rekening gehouden worden in deze analyse; er wordt
namelijk onderzocht of er een verandering in de frequentie van het gebruik van framing
plaats heeft gevonden en of er een verandering heeft plaatsgevonden in de soorten frames
die gebruikt worden. Als meer dan 62% van de artikelen na 16 augustus 2012 gepubliceerd
zijn zou de kans groter kunnen zijn dat er een frame aangetroffen wordt simpelweg omdat er
meer artikelen zijn.
Om vast te stellen of er een verandering in de frequentie van het gebruik van framing heeft
plaatsgevonden wordt er naar het gebruik gekeken van frames in de nationale kranten. Deze
gegevens zijn te vinden in de grafieken in figuur 5.15.
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Figuur 5.15 Aantal keer dat een frame is voorgekomen in de vijf geselecteerde kranten voor
16 augustus 2012, tussen 16 augustus 2012 en 16 januari 2013, en na 16 januari 2013
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Zoals te zien is in de grafieken in figuur 5.15 is het aantal frames sterk toegenomen na 16
januari 2013. Voor deze datum werd er minder gebruik gemaakt van framing in artikelen.
Voor 16 augustus 2012 werd er in nog mindere mate gebruik gemaakt van framing, het enige
frame dat sporadisch voorkwam in artikelen was het human interest frame. Dit komt
gedeeltelijk doordat er voor 2013 veel artikelen bestonden waarin een aardbeving slechts
genoemd werd. Een voorbeeld hiervan is te vinden in artikel 5.16. Langere artikelen zonder
frame kwamen ook voor maar in mindere mate.
Artikel 5.16 Opnieuw aardschok in Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APPINGEDAM Voor de tweede keer in een week heeft zich in de provincie Groningen een aardschok
voorgedaan. Dinsdagavond was er een lichte beving met een kracht van 2,5 op de schaal van Richter
bij Appingedam. Dat meldde het KNMI. Het epicentrum van de beving lag in Oosterwijtwerd, enkele
kilometers ten westen van Appingedam. Oorzaak is zeer waarschijnlijk gaswinning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bron: Algemeen Dagblad, 8 september 2011
Artikelen waarin een aardbeving en/of de gaswinning alleen genoemd werd en waarin geen
frame gebruikt werd kwamen voor 2013 veel vaker voor dan erna.
In de grafieken van figuur 5.15 is ook te zien dat 16 augustus 2012 invloed had op de
framing van artikelen. Wat vooral opvalt is dat deze datum het meeste invloed had op het
Dagblad van het Noorden wat framing betreft. Tussen 16 augustus 2012 en 16 januari 2013
werd er veel meer gebruik gemaakt van het human interest frame in vergelijking met de
nationale kranten. De aardbeving van 16 augustus 2012 heeft wat framing betreft dus meer
invloed gehad op de regionale Groningse krant dan op de nationale kranten. Toch heeft deze
aardbeving ook enige invloed gehad op de framing van nationale kranten, de nationale
kranten maken ook meer gebruik van framing dan voor de beving.

60

Uit deelvraag een bleek al dat de aardbeving van 16 augustus 2012 weinig invloed had op
het aantal artikelen dat verschenen is over de gaswinning en de geïnduceerde bevingen.
Deze datum had echter wel in beperkte mate invloed op de hoeveelheid framing. Het
onderzoeksrapport van het SodM dat op 16 januari uitkwam had wel invloed op het aantal
gepubliceerde artikelen over de gaswinning en de geïnduceerde aardschokken. Ook had dit
rapport in grotere mate invloed op in hoeveel artikelen framing gebruikt werd.
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5.6 Houding
Hoofdvraag
De hoofdvraag was: Wat is de houding van Nederlandse nationale en regionale kranten
tegenover de gaswinning in Groningen met betrekking tot de daaruit volgende geïnduceerde
aardbevingen in de periode januari 2002 tot augustus 2013?
In de afgelopen hoofdstukken is er ingegaan op allerlei onderdelen die deel uitmaken van het
onderzoek naar de houding van kranten. In dit hoofdstuk wordt er direct op de hoofdvraag
ingegaan. De houding is bepaald door naar verschillende factoren te kijken in een artikel.
Deze factoren zijn al in de methoden beschreven, enkele voorbeelden zijn:
- Is de titel positief of negatief t.o.v. de gaswinning?
- Is de eerste of laatste alinea positief of negatief t.o.v. de gaswinning?
- Worden er meer/zwaarder wegende positieve of negatieve argumenten gebruikt?
- Worden er voornamelijk voor- of nadelen van de gaswinning opgenoemd in het
artikel?
De gehele lijst met factoren is te vinden in het hoofdstuk methoden, tabel 4.2. Niet in elk
artikel was de gehele lijst van tabel 4.2 toepasbaar. Sommige artikelen hadden geen eerste
of laatste alinea omdat het een te kort bericht daarvoor was. In andere artikelen kwamen er
geen actoren voor.
Een artikel werd als positief, negatief of neutraal bestempeld aan de hand van deze vragen.
Niet elk artikel was zo eenvoudig te categoriseren. Sommige artikelen hadden bijvoorbeeld
een negatieve titel terwijl het artikel zelf neutraal was. Andere artikelen hadden een positieve
titel maar gingen verder voornamelijk over de nadelen van de gaswinning. Een voorbeeld
hiervan is in artikel 5.17 te zien.
Artikel 5.17 NAM bekijkt ook oude schades
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Middelstum
Er is grote onvrede onder inwoners van Noord-Groningen over de afhandeling van
aardbevingschades door de NAM. Veel inwoners voelen zich door de aardschokken, gevolg van de
aardgaswinning, niet meer veilig in huis. Vooral na de zware aardbeving van 16 augustus.
Dat bleek gisteravond tijdens een bijeenkomst in zalencentrum Vita Nova in Middelstum. De
bijeenkomst, die door zo'n 400 bewoners werd bezocht, was een initiatief van de vereniging Groninger
Bodem Beweging (GBB). "Dit is de enige manier om te kunnen laten zien dat de onvrede breed wordt
gedragen", zei voorzitter Jelle van de Knoop.
Veel bewoners vinden dat ze door de NAM met een te kleine vergoeding worden afgescheept. Ook
zouden scheuren in muren alleen voor het oog worden hersteld.
Directielid Hans Jansen van de NAM zei dat hij stil van alle verhalen was geworden. "Het raakt me
zeer wat u beleefd heeft." Gedupeerden kunnen nu ook oude schades die niet goed zijn verholpen bij
de NAM melden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bron: Algemeen Dagblad, 8 september 2011
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In het artikel is de titel en de laatste alinea positief t.o.v. de gaswinning (ook oude schades
van geïnduceerde bevingen worden vergoed, dit is positief t.o.v. de gaswinning). De rest van
het artikel echter, is zeer negatief t.o.v. de gaswinning. Er worden twee tegenstanders van
de gaswinning aan het woord gelaten: in de eerste alinea inwoners van Groningen die zich
niet veilig voelen als gevolg van geïnduceerde aardbevingen,in de tweede alinea de
Groninger Bodem Beweging en in de derde alinea nogmaals inwoners van Groningen die
last hebben van schade. De NAM wordt maar een keer aan het woord gelaten in de laatste
alinea. Er worden meer en zwaarder wegende argumenten gebruikt tegen de gaswinning.
Ook worden er meer nadelen van de gaswinning genoemd dan dat er voordelen genoemd
worden. Daarnaast wordt gaswinning indirect met erg negatieve woorden beschreven:
inwoners van Groningen voelen zich onveilig in eigen huis als indirect gevolg van
gaswinning, er is onvrede en de vergoeding is te klein. Als er alleen naar de titel gekeken
zou worden is dit bericht positief t.o.v. de gaswinning. Als het hele artikel gelezen is ligt het
genuanceerder. Ook al is de titel en de laatste alinea erg belangrijk in het bepalen van de
houding, toch werd dit artikel als negatief bestempeld. In dit geval werden de andere
factoren, die allemaal negatief waren, als zwaarder wegend bevonden: er waren simpelweg
meer factoren die negatief waren t.o.v. de gaswinning dan positief. Er waren meerdere
artikelen die op eenzelfde manier moeilijk te categoriseren waren. Dit waren er bij elkaar elf
van de 197.
De resultaten van dit onderzoek naar de houding van artikelen van de vier nationale kranten
en de regionale Groningse krant t.o.v. de gaswinning staan verwerkt in een grafiek in figuur
5.18.
Figuur 5.18 De houding van artikelen in nationale kranten en een regionale Groningse krant
t.o.v. de gaswinning in Groningen
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In de grafiek is te zien dat het grootste deel van de artikelen, 103 van de 197 neutraal is
t.o.v. de gaswinning in Groningen. Slechts tien artikelen zijn positief en 85 artikelen zijn
negatief. Er mag gesproken worden van een negatieve houding van kranten t.o.v. de
gaswinning in Groningen: 43,2% van de berichten is negatief. Slechts 5,1% van de berichten
is positief. De aardbeving van 16 augustus 2012 en vooral het rapport van het SodM van 16
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januari 2013 heeft de houding van artikelen beïnvloed. Na deze data werden artikelen
negatiever t.o.v. de gaswinning.
Dit is ook terug te zien in de resultaten van de deelvragen. In deelvraag een was er een
trendbreuk in het aantal berichten te zien na het uitkomen van het rapport “Reassessment of
the probability of higher magnitude earthquakes in the Groningen gas field” van het SodM op
16 januari 2013. Dit rapport wilde de gaswinning verminderen, het stond negatief tegenover
de gaswinning zoals die op dit moment plaatsvond. Uit de resultaten van deelvraag twee
bleek dat er veel sprake was van framing, het human interest frame werd het meeste
gebruikt. Dit human interest frame werd alleen gebruikt voor mensen die negatief stonden
t.o.v. de gaswinning. Ook is het gebruik van het human interest frame toegenomen na 16
augustus 2012 en nog sterker na 16 januari 2013. Uit de resultaten van deelvraag vier bleek
dat de meeste argumenten negatief waren t.o.v. de gaswinning. Deze argumenten werden
voor het grootste deel gevonden in het human interest frame. Uit de resultaten van deelvraag
vijf bleek dat de framing toegenomen was na het uitkomen van het eerder genoemde
rapport. Het human interest frame was wederom na deze datum het meest gebruikte frame
en werd wederom slechts gebruikt voor mensen die negatief stonden t.o.v. de gaswinning.
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6. Conclusie
In dit onderzoek is de houding onderzocht van vier nationale kranten en een regionale
Groningse krant t.o.v. de gaswinning. De houding werd o.a. onderzocht door middel van een
onderzoek naar framing in de gepubliceerde artikelen. Ook is gemeten in welke mate de
aardbeving van 16 augustus 2012 en het onderzoeksrapport van het SodM dat 16 januari
2013 uitkwam van invloed waren op de hoeveelheid berichten en de framing in deze
berichten.
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de resultaten en welke conclusies hieruit getrokken
kunnen worden. Ook zal geprobeerd worden de resultaten te verklaren. Eerst worden de
resultaten per deel- en hoofdvraag nog kort samengevat.

De resultaten samengevat
Deelvraag een: In welke mate zijn de hoeveelheid artikelen toegenomen in kranten naarmate
de kracht en de frequentie van de aardbevingen toenam? Is er sprake van een issue
attention cycle?
De issue attention cycle refereert aan hoe lang een bepaald onderwerp in de belangstelling
van het publiek kan blijven staan (Downs, 1972). De piek van belangstelling was terug te
zien in de berichtgeving: rondom februari 2013 was bij alle kranten een piek in het aantal
berichten te zien die daarna sterk afzwakte. In de periode januari 2002 tot en met augustus
2012 was een dergelijke piek nergens te bekennen.
Er is geen sterke relatie te vinden tussen de toename van kracht en frequentie en het aantal
gepubliceerde artikelen in nationale kranten. Dit wil zeggen, het aantal en de kracht van de
aardbevingen is toegenomen de afgelopen jaren, dit correleerde echter niet met het aantal
gepubliceerde artikelen. Er is wel een relatie te vinden tussen aardbevingen en de publicatie
van artikelen. Wanneer er een aardbeving plaatsvindt wordt daar soms kort aandacht aan
besteed in kranten. Dit was te zien na bijvoorbeeld de beving van 16 augustus 2012. Deze
beving zorgde echter niet voor een trendbreuk in het aantal berichten. Het
onderzoeksrapport “Reassessment of the probability of higher magnitude earthquakes in the
Groningen gas field” van het SodM dat uitkwam op 16 januari 2013 had wel een trendbreuk
in het aantal berichten als gevolg. Dit is mogelijk te verklaren door te kijken naar de factoren
van Galtung en Ruge (1965): continuity en reference to something negative kunnen beide
een rol hebben gespeeld bij de selectie van dit onderwerp voor het nieuws en de daaruit
volgende stijging in het aantal berichten.
Deelvraag twee: In welke mate maken kranten gebruik van framing in de discussie over de
gaswinning?
Agenda setting is volgens McCombs en Shaw (1972) het fenomeen dat de agenda van het
publiek bepaald wordt door de media. Als de media een onderwerp belangrijk vinden, komt
dit ook op de agenda van het publiek te staan. In dit onderzoek is de agenda setting functie
geanalyseerd van de geselecteerde kranten. Wanneer het artikel over de gaswinning en/of
geïnduceerde aardbevingen op de voorpagina of op de pagina‟s twee of drie stond, was er
sprake van agenda setting volgens de gehanteerde methode. 10,20% Van de artikelen die
gepubliceerd zijn in de onderzoeksperiode januari 2002 tot en met augustus 2013 staan op
de voorpagina en 27,45% op de pagina‟s twee en drie.
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Volgens veel onderzoekers (McCombs, 1997; Entman, 2007; Semetko en Valkenburg, 2000)
maakt framing een belangrijk deel uit van het nieuws. Dit was terug te zien in de resultaten
van dit onderzoek. In ongeveer 1/3 van alle onderzochte artikelen werd framing gebruikt. Het
frame dat het meeste werd gebruikt was het human interest frame. Het frame dat het minste
werd gebruikt was het morality frame. Dat het human interest frame zo vaak gebruikt is, is
mogelijk o.a. te verklaren doordat dit frame vaak gebruikt werd om de negatieve gevolgen
van de gaswinning aan te duiden. Dit is een van de 12 factoren van Galtung en Ruge (1965)
die belangrijk zijn bij de selectie van nieuws: reference to something negative. Een andere
verklaring is dat de situatie zich leent voor het human interest frame: er zijn vele
mogelijkheden om in het leven van actoren te gaan door middel van interviews met
bijvoorbeeld bewoners die last hebben van schade als gevolg van geïnduceerde
aardbevingen.
Deelvraag drie: Als er gebruik wordt gemaakt van framing in kranten, in hoeverre is er dan
een verschil tussen het frame dat een regionale krant in Groningen of een nationale krant
gebruikt?
Er is een marginaal verschil tussen framing van de regionale Groningse krant en de
nationale dagbladen: het economic consequences frame en het morality frame worden in de
nationale kranten wel gebruikt en in de regionale krant niet. Verder zijn de verschillen tussen
de framing van de nationale kranten en de regionale krant verwaarloosbaar.
Deelvraag vier: Welke argumenten worden er in kranten gebruikt om dat frame te
ondersteunen?
Er bestaat een grote verscheidenheid tussen de argumentatie voor de frames. De grootste
hoeveelheid argumenten werd gebruikt voor het meest gebruikte frame: het human interest
frame. De minste hoeveelheid argumenten werd gebruikt voor het responsibility frame.
Deelvraag vijf: In hoeverre is de berichtgeving wat framing betreft veranderd in kranten na de
geïnduceerde aardbeving op 16 augustus 2012?
De aardbeving van 16 augustus 2012 had invloed op framing in de artikelen: framing werd
meer gebruikt, voornamelijk het human interest frame en voornamelijk in de regionale
Groningse krant. Het onderzoeksrapport dat uitkwam op 16 januari 2013 had nog meer
invloed op framing. Er werd meer framing gebruikt in artikelen, alle soorten frames kwamen
meer voor na 16 januari dan ervoor.
Hoofdvraag: Wat is de houding van Nederlandse nationale en regionale kranten tegenover
de gaswinning in Groningen met betrekking tot de daaruit volgende geïnduceerde
aardbevingen in de periode januari 2002 tot en met augustus 2013?
De houding van kranten tegenover de gaswinning was behoorlijk negatief. Bijna de helft,
43,2% van de artikelen zijn negatief, slechts 5,1% van de artikelen zijn positief. De rest van
de artikelen staan neutraal t.o.v. de gaswinning.

Conclusie
De verwachting dat een toename van de kracht en de frequentie van de aardbevingen tot
een toename zouden leiden van het aantal artikelen klopt niet. De media schonken pas een
verhoogde hoeveelheid aandacht aan het probleem na het uitkomen van het rapport van het
SodM waarin stond dat de aardbevingen heviger en frequenter zouden worden. Ook de
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aardbeving van 3,6 op de schaal van richter van 12 augustus 2012 had tegen de
verwachting een verwaarloosbare invloed op de hoeveelheid gepubliceerde berichten. Wel
had deze aardbeving invloed op de framing in de artikelen. De datum 16 januari 2013 werd
zelfs niet genoemd in deelvraag vijf en toch bleek deze belangrijker te zijn wat betreft de
toename van het aantal berichten en de toename in framing.
Zoals verwacht en in lijn met de theorie (McCombs, 1997; Entman, 2007; Semetko en
Valkenburg, 2000) was er sprake van framing in de berichtgeving rond gaswinning en
geïnduceerde aardbevingen. In ongeveer 1/3 van de artikelen werden frames gebruikt. Het
frame dat het meest gebruikt werd was het human interest frame. Dit lag binnen het
vermoeden, de situatie is uitermate geschikt voor framing, in het bijzonder het human
interest frame. Doordat er zo veel mensen getroffen worden door de aardbevingen is een
interview met een slachtoffer hiervan een logisch format voor een krantenartikel.
Het gebrek aan grote verschillen tussen framing in de regionale Groningse krant en de
nationale kranten was opvallend en lag niet binnen de verwachting. De verwachting was dat
de regionale krant meer gebruik zou maken van framing, in het bijzonder het human interest
frame. Dit omdat het een regionale krant uit Groningen betrof en de krant waarschijnlijk
bevooroordeeld zou zijn ten opzichte van de bewoners van Groningen. Dit bleek niet het
geval, de verschillen in framing tussen de regionale krant en de nationale kranten waren erg
klein.
Wat erg opviel was het grote aantal berichten met een negatieve houding t.o.v. de
gaswinning. Bijna de helft van de krantenartikelen was negatief t.o.v. de gaswinning. Dit was
ook terug te zien in de deelvragen. Het human interest frame, wat in elk artikel negatief was
t.o.v. de gaswinning, kwam het meeste voor in elke krant.

Waarde onderzoek
Dit onderzoek laat zien dat de berichtgeving over gaswinning en geïnduceerde aardbevingen
negatief is. Dit kan volgens de agenda setting theory van Rogers en Dearing (1988) invloed
hebben op de agenda van het publiek en de politiek. Het is mogelijk dat het publiek en de
politiek negatiever stonden t.o.v. de gaswinning als gevolg van de negatieve houding en de
manier van framing van krantenartikelen (McCombs, 1997). Ook is nu bekend dat in het
geval van Groningen, niet de aardbevingen een doorslaggevende functie hebben bij de
framing van berichtgeving en de hoeveelheid berichten maar het onderzoeksrapport
“Reassessment of the probability of higher magnitude earthquakes in the Groningen gas
field”. Dit rapport zorgde voor een trendbreuk in het aantal berichten waar aardbevingen dit
niet deden. Daarnaast bleek dat er geen verschil was in framing tussen de nationale kranten
en de regionale Groningse krant. Dit was iets wat totaal niet strookte met de verwachtingen.
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