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1. Inleiding   

Mijn afstudeeronderzoek in het kader van de Master Communicatie, Beleid en Management 

richt zich op de berichtgeving  in verschillende media over een specifieke door de overheid 

genomen  beslissing  betreffende  de  kredietcrisis.  De  specifieke  beslissing  waar  ik  voor 

gekozen heb betreft de overname van Fortis. 

In een officiële verklaring op 3 oktober 2008 lieten minister‐president Balkenende, minister 

Bos van financiën en president Wellink van de Nederlandsche Bank weten dat en waarom de 

Nederlandse Staat ervoor gekozen heeft om het Nederlandse gedeelte van de Fortis bank te 

nationaliseren.  

Deze  officiële  verklaring  is  als  videoboodschap  en  als  uitgeschreven  tekst  te  vinden  op 

www.regering.nl, een site die onder redactie staat van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en 

die informatie bevat die door verschillende ministeries wordt aangeleverd.1 

Buiten deze  verklaring  vanuit de overheid  is de overname ook  veelvuldig  in de media  ter 

sprake  gekomen.  Aangezien  er  in Nederland  talloze mediakanalen  bestaan  (verschillende 

soorten  kranten,  radio‐  en  televisiezenders  enzovoorts),  is  de  officiële  verklaring  van  de 

overheid door de verschillende media op hun eigen manier geïnterpreteerd en als zodanig 

overgebracht  op  de  burgers  in  ons  land.  Deze  berichtgevingen  met  hun  onderlinge 

verschillen en  in relatie tot de officiële verklaring vanuit de Nederlandse overheid, vormen 

de kern van dit onderzoek. 

 

1.1 Aanleiding 

Sinds de hypothekencrisis die rond 2006 in Amerika ontstond, zijn er op economisch gebied 

ook  andere  problemen  ontstaan,  zowel  in  als  ook  buiten  Amerika.  Vooral  medio  2008 

begonnen we ook  in Nederland  steeds meer  te merken  van de  zogenaamde  kredietcrisis. 

Het  is  een  actuele  situatie waarbij  de  overheid  een  aantal malen  drastische maatregelen 

heeft moeten nemen in een poging de crisis enigszins onder controle te houden. De manier 

waarop een maatregel zoals de overname van Fortis in de media naar buiten gebracht wordt 

is een  fenomeen op  zich. Het gebruik van alleen al bepaalde woorden en/of beelden kan 

cruciaal zijn bij het overbrengen van een boodschap en juist dat fascineert mij.  

                                                 
1  http://www.regering.nl/Actueel/Video_s/2008/oktober_2008/Verklaring_na_overname_Fortis_Nederland 
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Omdat  deze  berichten  via  de media worden  verspreid,  lijkt  het me  vooral  interessant  te 

bestuderen  op  welke  wijze  verschillende  media  bepaalde  berichten  formuleren;  en 

vervolgens te analyseren waar eventuele verschillen op berusten.  

Maar daarnaast richt het zoeken naar verschillen zich ook op de plaats van een bericht in de 

krant (staat het op bijvoorbeeld prominent op de voorpagina of pas op pagina 4 onderaan?), 

en  de  titel  die  bij  het  bericht  gekozen  is.  Tevens  zal  ik  bestuderen welke  punten  uit  de 

officiële verklaring van de Nederlandse overheid wel genoemd worden, hoeveel aandacht 

eraan  wordt  besteed  en  welke  punten  juist  worden  weggelaten  of  in  gewijzigde  vorm 

worden weergegeven. 

Ook in de wereld van de televisie is het interessant om te bestuderen op welke wijze media 

een overheidsverklaring naar buiten brengen. Omdat nieuwsitems duur zijn om te maken en 

uit te zenden, moet er in filmpjes vaak geknipt worden. Het door de RVD uitgegeven filmpje2 

met de officiële verklaring rond de overname van Fortis duurt ongeveer vijf minuten.  In de 

analyse  zal  ik  nagaan  hoe  nieuwsprogramma’s  op  televisie  in  dit  filmpje  hebben  geknipt, 

welke delen ze wel of juist niet laten zien aan de kijker en op welke wijze dit de boodschap 

eventueel beïnvloedt. 

 

1.2 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

De  kredietcrisis  heeft  twee  kenmerken  die  het  tot  een  interessant  en  maatschappelijk 

relevant  onderwerp  maken.  Ten  eerste  speelt  het  zich  op  dit  moment  af  (een  actueel 

onderwerp dus) en ten tweede gaat het over geld, een begrip waar burgers in het dagelijks 

leven allemaal mee te maken hebben. Die twee kenmerken tezamen zorgen ervoor dat wij 

als burgers ook steeds directer bij de kredietcrisis worden betrokken. We beginnen het vaker 

in onze eigen portemonnee te voelen3, huizen zijn moeilijker te verkopen en ook komen er 

steeds meer banen op de tocht te staan.4 

Wanneer  in  zo’n onstuimige periode de Nederlandse  Staat het noodzakelijk acht om  vele 

miljarden  uit  te  trekken  om  een  bank  te  nationaliseren,  moet  ze  wel  met  een  goede 

verantwoording komen. Het is tenslotte belastinggeld dat hiervoor wordt gebruikt en dus is 

                                                 
2 http://www.regering.nl/Actueel/Video_s/2008/oktober_2008/Verklaring_na_overname_Fortis_Nederland 
3 http://www.nujij.nl/Types/Reactie/kredietcrisis‐raakt‐nu‐ook‐portemonnee.3696797.lynkx 
4 http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=1685995 
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er  een  grote  kans  dat  burgers  een  bepaalde  betrokkenheid  voelen  bij  een  dergelijke 

overname.  Wanneer  argumentatie  vanuit  de  overheid  niet  duidelijk,  toereikend  of 

overtuigend is, kan dat spanningen in de maatschappij opleveren en is er een risico dat veel 

mensen dit niet zonder meer zullen accepteren en in opstand komen. 

Daarom wil ik in dit onderzoek bekijken op welke manier media zijn omgesprongen met het 

overbrengen  van  een  dergelijke  boodschap  die  potentiële  lading  en  spanning  in  zich 

meedraagt. Communicatie speelt in dit onderzoek een grote rol;  met name de wijze waarop 

de  boodschap  van  de  zender  (de  overheid)  via  de  media  bij  de  ontvanger  (de  burger) 

terechtkomt. 

Wetenschappelijk  is  het  relevant  om  weer  te  geven  of  en  hoe  communicatie  vanuit  de 

zender beïnvloed kan worden, zodat de ontvanger een ander beeld zou kunnen krijgen van 

de boodschap  zoals die oorspronkelijk bedoeld was. Het bestuderen  van berichtgeving  in 

kranten en tv programma’s is tevens een manier om te kunnen zien hoe een boodschap van 

de zender gepresenteerd kan worden en welke verschillende achtergronden daarbij een rol 

zouden kunnen spelen. Dit is echter ook onderwerp van al verschillende eerder uitgevoerde 

onderzoeken  en  daarom  zal  ik  hier  in  beperkte  mate  aandacht  aan  schenken  in  mijn 

onderzoek. 

 

1.3 Vragen 

Hoofdvraag 

Op welke manier geven media berichten weer van de Nederlandse overheid richting burgers 

omtrent de overname van Fortis gedurende de kredietcrisis? 

 

Deelvragen 

1) Waarom was de overname van Fortis volgens de overheid noodzakelijk?  

2) Hoe zag deze overname er concreet uit? 

3) In welke bewoordingen en in welke media heeft de overheid de overname van Fortis 

naar buiten gebracht middels officiële verklaringen en persberichten? 

4) In welke bewoordingen en vanuit welke achtergronden hebben vier toonaangevende 

landelijke  kranten  en  twee  landelijke  tv  programma’s  in Nederland  via  hun  eigen 

kanalen bericht over de overname van Fortis?  
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5) In hoeverre bestaan er verschillen tussen de berichtgeving van de vier onderzochte 

kranten en de  twee  landelijke  tv programma’s en de oorspronkelijke berichtgeving 

van de overheid zelf?  

 

1.4 Methode 

Allereerst  zal  ik mij middels  literatuur  inlezen  in  de  onderwerpen  rondom  tekstanalyse, 

communicatie via media en communicatie van de overheid richting haar burgers. Hiervoor 

zal  ik onder andere gebruik maken van Tekstanalyse van Henk Pander Maat (2002), waarin 

vooral ingegaan wordt op wat teksten samenhangend of juist onsamenhangend maakt. Om 

beter  zicht  te  krijgen  op  communicatie  voor  overheidsdoeleinden  zal  ik  tevens  gebruik 

maken van Overheidscommunicatie van Jumelet & Wassenaar (2003).  

Tevens zal  ik het begrip  identiteit5 nader onderzoeken, met behulp van  Identiteit en  imago 

van  Cees  van  Riel  (2008),  om  uiteindelijk  tot  een  definitie  van  identiteit  voor  kranten  te 

komen met behulp van Kwaliteit en  identiteit van een krant van Toon Rennen  (1996). Die 

definitie kan vervolgens bij de analyse van de krantenberichten gebruikt worden.  

Literatuur betreffende de beeldanalyse van de  televisie  journaals bestaat voornamelijk uit 

Visual  Semiotics  van  Harrison  (2003).  Overige  kenmerken  die  belangrijk  zijn  in  journaals 

komen aan de orde op basis van Live! Macht, missers en meningen van de nieuwsmakers op 

TV, van Groenhuijsen & van Liempt (1995). 

Op basis hiervan zal ik een theoretisch kader opstellen (hoofdstuk 2) waarin de belangrijkste 

resultaten en definities zullen worden behandeld en toegelicht.  

 

In hoofdstuk 3 wordt allereerst ingegaan op de officiële verklaring van de overheid rondom 

de overname van Fortis op basis van een tekstanalyse. Daarbij zal ik mij voornamelijk richten 

op de uitgeschreven  tekst  (die  tezamen met het  filmpje van de verklaring  te vinden  is op 

www.regering.nl )  en bestuderen met welk woordgebruik en met welk communicatief doel 

de overheid haar verklaring formuleert.  

 

                                                 
5 Belangrijke begrippen die voortkomen uit bestudeerde literatuur en terug te vinden zijn in hoofdstuk 2 
worden in deze scriptie cursief weergegeven.  

 6



Vervolgens zal  ik de berichtgeving omtrent de overname van Fortis  in verschillende media 

analyseren  (hoofdstuk 4 en 5). Daarvoor worden 4  toonaangevende,  landelijke dagbladen 

genomen,  te  weten  de  Volkskrant,  het  NRC  Handelsblad,  het  Algemeen  Dagblad  en  de 

Telegraaf.   Dit  zijn  tevens de 4 grootste  kranten  van Nederland, gebaseerd op het aantal 

lezers  dat  ze  bereiken.6  Om  het  aantal  bronnen  te  beperken  zal  ik  mij  richten  op  de 

verschenen artikelen omtrent de overname op de dag nadat de verklaring naar buiten werd 

gebracht. Op  deze manier wordt  de meest  recente  berichtgeving  in  de  kranten  over  dit 

onderwerp onder de loep gelegd. De verklaring kwam naar buiten op vrijdag 3 oktober 2008 

en de analyse zal zich dus richten op de krantenberichten van zaterdag 4 oktober 2008. 

 

Er  vindt  een  tekstanalyse  plaats  op  de  berichtgeving  van  overheidsmaatregelen  in  deze 

media, om zo eventuele verschillen in de berichtgeving duidelijk te maken. Ook hierbij maak 

ik  vooral gebruik  van de  theorie die  in Tekstanalyse  van Henk Pander Maat  (2002) wordt 

beschreven. Focus van de tekstanalyse zal voornamelijk gericht zijn op:  

‐ het  gebruik  van  specifieke  woorden  (waarom  wordt  een  bepaald  woord  in  een 

bepaalde context gebruikt?);  

‐ de relaties tussen zinnen en samenhang van de tekst;  

‐ het  weglaten  of  juist  toevoegen  door  kranten  van  woorden,  zinsdelen  of  hele 

tekstdelen vanuit de officiële verklaring. 

Een  tekst wordt  ook  altijd met  een  zogenaamd  communicatief  doel  geschreven worden. 

Pander Maat beschrijft hiervan verschillende vormen, zoals bijvoorbeeld een  informatief of 

een expressief doel. Bij de analyse zal bestudeerd worden met welk communicatief doel de 

verschillende teksten zijn opgesteld. 

 

Ook zal ik een visuele analyse uitvoeren, gericht op de twee belangrijkste journaals die op de 

Nederlandse televisie te zien zijn. Deze  journaals, het NOS  journaal en het RTL nieuws zijn 

een product van twee van de grootste omroepen van Nederland, respectievelijk de NOS en 

RTL.  Ook hier wil ik het aantal bronnen beperken door me te richten op de journaals die vlak 

na de verklaring zijn uitgezonden, dus op vrijdag 3 oktober 2008. Omdat ik mij ook graag wil 

verdiepen in de journaals die op het tijdstip worden uitgezonden waarop het grootste aantal 

kijkers bereikt wordt, heb ik gezocht naar kijkcijfers. Ik kwam daarbij terecht op de website 
                                                 
6 http://www.nommedia.nl/docs/Persbericht%20NPM%202007‐II%202008‐I_bijlage.pdf 
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van  de  stichting  Kijkonderzoek,  die  hier  officiële  cijfers  over  publiceert: 

www.kijkonderzoek.nl  

Zowel  het  NOS  journaal  van  20.00  uur  als  het  RTL  nieuws  van  19.30  uur  scoren  in  de 

verschillende dag‐, week‐ en jaaroverzichten het best. Ik zal daarom een analyse verrichten 

op basis van de berichtgeving  in het NOS  journaal van 20.00 uur  ten opzichte van het RTL 

nieuws van 19.30 uur. Bij de analyse zal ik vooral letten op de volgende punten: 

‐ Welke  delen  uit  het  filmpje  van  de  officiële  verklaring  worden  wel  of  juist  niet 

getoond. Met andere woorden: hoe is er geknipt in het originele materiaal? 

‐ In welke  volgorde wordt  het  nieuws  gebracht  en welke  punten  krijgen  vooral  de 

aandacht? 

‐ Op  welke  manier  brengen  de  journaals  op  eigen  wijze  delen  van  de  officiële 

verklaring over op de kijker? Welke woorden gebruiken  ze daarbij en hoe wijkt dit 

eventueel af van de originele verklaring? 

Op deze manier kan duidelijk worden gemaakt of,  in hoeverre en hoe de berichtgeving van 

de kranten en  televisie programma’s verschilt met de officiële verklaringen. Tevens wordt 

bestudeerd  of  de  verschillende  kranten  en  tv  programma’s  ieder  een  eigen  ideologie 

nastreven en of dit terugkomt bij de gekozen bewoording in hun berichtgeving.  

Op deze manier kan per krant gekeken worden of een bepaalde  identiteit van  invloed  is op 

de berichtgeving van een overheidsmaatregel en via welke bewoordingen dat eventueel tot 

uiting komt.  

Daarnaast zal ik bestuderen of er andere verschillen tussen de berichtgevingen te ontdekken 

zijn  die  ook  bij  kunnen  dragen  aan  beïnvloeding  van  de  inhoud  van  de  boodschap. Deze 

verschillen betreffen onder andere de plaats waar het bericht gedrukt wordt en de opmaak 

van het bericht. 

 

In hoofdstuk 6 zal een analyse van de resultaten volgen waarin de belangrijkste opmerkingen 

en  bevindingen  worden  samengevat.  Een  conclusie  en  eventuele  aanbevelingen  voor 

vervolgonderzoek komen tenslotte in hoofdstuk 7 aan de orde. 
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2. Literatuurstudie 

2.1 Inleiding 

Dat  kranten,  of  eigenlijk  de  pers  in  haar  algemeenheid,  een  grote  groep mensen  kunnen 

bereiken en behoorlijk wat  invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop publiek naar 

een onderwerp kijkt, wordt in diverse literatuur bevestigd. Zo vertelt Wil Michels in zijn boek 

Boeien, binden, verrassen, verleiden (2009): 

“In de ogen van publiek is de pers een objectieve waarnemer: ‘Het staat  in de krant, 

dus het zal wel waar zijn’.” 7 

En even verderop: 

  “Via geen andere weg bereikt een organisatie zo snel zo’n breed publiek.” 8 

Het  loont  daarom  de moeite  om  deze mediakanalen  via  diverse  literatuur  nader  te  gaan 

onderzoeken. Om  de  bespreking  van  de wetenschappelijke  literatuur  die  aansluit  bij  het 

thema van dit onderzoek op een overzichtelijke manier te kunnen behandelen, heb ik ervoor 

gekozen om het  geheel uit  te  splitsen  in  vijf  gedeeltes.  Ik  zal  ingaan op de  identiteit  van 

kranten, voorafgegaan door allereerst een bespreking van  identiteit van organisaties  in het 

algemeen.  Dan  volgt  een  inhoudelijke  verdieping  omtrent  de  televisiejournaals  en  hun 

belangrijkste kenmerken. Als vierde bestudeer ik de theorie rond overheidscommunicatie en 

tenslotte  zal  ik  ingaan  op  literatuur  die  de  analyse  van  teksten  en  de  analyse  van 

beeldmateriaal behandelt. 

Uiteindelijk  doel  van  dit  literatuuronderzoek  is  om  een  wetenschappelijk  verantwoord 

handvat te krijgen voor de analyse van verschillende soorten berichtgevingen.  

 

2.2 Identiteit van organisaties 

Het begrip identiteit komt in wetenschappelijke literatuur regelmatig terug. Zo bestudeerde 

Sierk Ybema in De koers van een krant (2003) al eens hoe de redacties van de kranten Trouw 

en de Volkskrant  vorm en  inhoud  geven  aan de  identiteit  van hun  krant. Hierbij  ging het 

vooral  om  de  wijze  waarop  een  groep  mensen  binnenin  de  organisatie  een  identiteit 

                                                 
7 W.J. Michels, Boeien, binden, verrassen, verleiden, 2009, p. 134 
8 Ibid. 
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probeerde  uit  te  stralen.  In  voorliggend  onderzoek  gaat  het meer  om  de  uitstraling  naar 

buiten toe en hoe die uitstraling in de berichtgeving zichtbaar wordt.  

Om  een  beter  beeld  te  krijgen  van  het  begrip  identiteit  bekijken we  allereerst  identiteit 

betekent voor een organisatie, om vervolgens specifieker te bestuderen wat identiteit in de 

krantenwereld kan betekenen. 

Cees van Riel besteedt  in zijn boek  Identiteit en  imago  (2008, 1e druk 1992) veel aandacht 

aan de relatie tussen de identiteit en de reputatie van een organisatie. Hij meent dat de aard 

van de strategie en het gat tussen de  identiteit en de reputatie de manier bepalen waarop 

de organisatie een verhaal kan bouwen, een  zogenoemde  sustainable corporate  story. Dit 

verhaal  kan  dan  weer  als  rode  draad  dienen  voor  alle  vormen  van  communicatie  en 

uiteraard  moet  het  verhaal  dan  ook  vertaald  worden  naar  de  doelgroepen  waar  de 

organisatie  van  afhankelijk  is.  Daarom  hebben  we  te  maken  met  een  organisatie‐

identiteitsmix, die bestaat uit de relatie tussen de organisatie, de  identiteit en de reputatie 

(corporate image).  

Identiteit wordt door van Riel als volgt omschreven 

“Identiteit  =  Reeks  kenmerken  die  door  leden  van  de  organisatie  als  karakteristiek 

worden gezien voor de organisatie.”9 

Hierbij gaat het er dus om over hoe er binnen de organisatie gedacht over karakteristieke 

kenmerken die de  identiteit bepalen.  Ik kan mij echter goed voorstellen dat een onderdeel 

van  identiteit ook de wijze  is waarop buitenstaanders  tegen de organisatie aankijken. Dan 

gaat het  er dus om wat mensen  van buiten de organisatie  als  karakteristieke  kenmerken 

opvatten. Hoewel van Riel, zoals even verderop ook beschreven zal worden, later nuanceert 

dat  feitelijke  identiteit  eigenlijk  de  zogenaamde  gepercipieerde  identiteit  is  en  daaraan 

toevoegt dat er ook nog andere visies op  identiteit bestaan, vind  ik het  jammer om te zien 

dat de aandacht van de feitelijke identiteit dus vooral uitgaat naar het interne gedeelte van 

organisaties. Ik denk zelf dat de feitelijke identiteit ook bestaat uit het externe gedeelte van 

een organisatie, dus datgene dat buitenstaanders zien als “typisch iets voor die organisatie.” 

Sterker nog, datgene wat door buitenstaanders als kenmerkend wordt gezien kan een sterke 

invloed  hebben  op  de  wijze  waarop  het  interne  gedeelte  denkt  over  hun  organisatie‐

identiteit.  

                                                 
9 C.B.M. van Riel, Identiteit en Imago, 2003, p. 43 
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Een voorbeeld: een organisatie die op haar klanten ontzettend krantvriendelijk overkomt, 

terwijl dat niet  iets  is waar de werknemers bewust naar streven, zal die externe uitstraling 

geleidelijk ook (voor een deel) naar binnen toe vertaald zien worden. Werknemers zullen het 

vervelend vinden om die klantvriendelijkheid te verliezen en dat steeds meer gaan zien als 

een belangrijk kenmerk van de organisatie. In feite is in dit voorbeeld de klantvriendelijkheid 

dus in eerste instantie een belangrijk onderdeel van de, om het maar zo te noemen, ‘externe 

identiteit’. Deze heeft uiteindelijk grote  invloed op het beeld van de  ‘interne  identiteit’.  In 

ieder geval zijn deze twee vormen van  identiteit  in dit geval sterk aan elkaar gekoppeld en 

dat  is de reden dat  ik zelf bij het beschrijven van de feitelijke  identiteit van een organisatie 

niet alleen het interne gedeelte mee zou nemen. 

Van  Riel  vervolgt  zijn  verhaal  door  te  stellen  dat  de  kenmerken  die  zijn  definitie  van 

identiteit  bepalen,  gecommuniceerd  moeten  worden  naar  de  interne  en  externe 

doelgroepen, waarvoor drie identiteits instrumenten beschikbaar zijn:10 

 Gedrag (de handelingen van de onderneming); 

 Communicatie (meest flexibel en tactisch inzetbaar instrument); 

 Symboliek (geeft aan waar de organisatie voor staat of voor wil staan). 

Hij  haalt  vervolgens  aan  dat  de  genoemde  kenmerken  volgens  Albert & Wetten  aan  de 

volgende criteria moeten voldoen:11 

 continuiteit  ‐  er moet  een  logische  voortzetting  zijn  tussen  de  kenmerken  uit  het 

verleden en de in de toekomst na te streven kenmerken; 

 onderscheidendheid  ‐  er moet  een  verschil  zichtbaar  zijn met  de  kenmerken  van 

vergelijkbare ondernemingen; 

 centraliteit  ‐  hier  gaat  het  erom  in  hoeverre  de  kenmerken  aanwezig  zijn  in  alle 

belangrijke onderdelen van de organisatie. 

 

Dit is echter niet de enige visie op identiteit die van Riel aanhaalt, maar zoals eerder gezegd 

betreft het wel wat  van Riel  (en Albert & Wetten)  ziet  als de  feitelijke  identiteit  van een 

organisatie. Hetgeen  hierboven  omschreven  is  heeft  namelijk  betrekking  op  de  identiteit 

zoals de leden van de organisatie die ervaren, de zogenaamde gepercipieerde identiteit. Het 

                                                 
10 Ibid., pp. 44‐46 
11 Ibid. 
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begrip valt echter door te vertalen naar andere delen van de organisatie en zo komt van Riel 

tot nog drie andere visies:12 

 gewenste / ideale identiteit: dit is de visie van het topmanagement; 

 toegepaste identiteit: de signalen die de organisatie (on)bewust uitstraalt; 

 geprojecteerde identiteit: de zelfrepresentatie van de organisatie. 

Bij het analyseren van de krantenberichten is het dus niet alleen van belang mee te nemen 

welke kenmerken van  identiteit van belang  (kunnen)  zijn bij de verschenen berichtgeving, 

maar ook dient  in het oog te worden gehouden met welke van bovengenoemde visies die 

kenmerken te maken hebben. Dat de feitelijke identiteit in het verhaal van Van Riel bestaat 

uit de gepercipieerde identiteit laat ik buiten beschouwing. Ik vind het net zo belangrijk om 

te  bekijken  hoe  buitenstaanders  tegen  de  organisatie  aankijken  en  zal  dus  de  feitelijke 

identiteit beschouwen als een mix van de vier hierboven genoemde visies. 

 

2.3 Identiteit van kranten 

Omdat de betekenis van identiteit voor organisaties behoorlijk breed is, betekent dit dat de 

theorie van Cees van Riel niet  in zijn geheel of op dezelfde manier van toepassing hoeft te 

zijn op de krantenwereld. De vraag  is dan  in hoeverre de  identiteit van kranten haar eigen 

specifieke eigenschappen heeft. Om die vraag  te kunnen beantwoorden heb  ik het artikel 

van Toon Rennen, Kwaliteit en identiteit van een krant gebruikt. Dit artikel verscheen in 1996 

in het boek Krant en kwaliteit. Verkenningen  rond de onderzoekbaarheid  van  journalistiek 

onder redactie van A.M.J. van Hoof.  

Ik wil graag de  theorie van Rennen  inleiden met een citaat van Harry Lockefeer die  in zijn 

oratie  Een  krant  met  karakter  (1996)  in  beknopte  vorm  spreekt  over  het  karakter,  de 

identiteit en de verscheidenheid van kranten. Zijn uitspraak geeft op korte en krachtige wijze 

weer waar het bij kranten eigenlijk allemaal om draait. 

“De identiteit van de krant, de sfeer die zij ademt, is zoals gezegd opgebouwd uit vele 

elementen. Belangrijk zijn nog altijd de maatschappelijke en politieke belangstelling. 

Karakter  blijkt  echter  evenzeer  uit  de  wijze  waarop  de  krant  omgaat  met  haar 

                                                 
12 Ibid., p. 49 
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traditie.  In  schrijfkwaliteit  en  journalistieke  toonzetting.  Maar  zeker  ook  in  de 

vervulling van haar kerntaken.”13 

Lockefeer  beschrijft  overigens  voorafgaand  aan  dit  citaat  hoe  verschillende  kranten  zijn 

ontstaan en wat de invloeden van de verzuiling op het karakter van die kranten is geweest. 

Tevens  spreekt  hij  over  hoe  die  verschillende  karakters  in  de  loop  van  de  tijd  voor 

pluriformiteit in de krantenwereld zorgden en over hoe die verscheidenheid de laatste jaren 

afneemt.  

Het  is  jammer dat hij de begrippen “identiteit” (zoals uit bovenstaand citaat) en “karakter” 

nog al eens door elkaar lijkt te gebruiken. Voor dit onderzoek zou het mooi zijn te weten te 

komen waar die “vele elementen” van de door Lockefeer genoemde identitiet nu precies uit 

zouden kunnen bestaan. Op dit punt brengt het artikel van Toon Rennen meer duidelijkheid. 

 

Rennen begint met het proberen te onderzoeken of het begrip ‘identiteit’ iets kan vertellen 

over de kwaliteit van een krant. Daarvoor bekijkt hij 4 visies op  identiteit:  identiteit als het 

wezenlijke, als het bijzondere, als  iets wat mensen gemeenschappelijk hebben en  identiteit 

als totaliteit. 

Hij komt hierbij vervolgens tot de conclusie dat kwaliteit geïdentificeerd kan worden als de 

mate van overeenstemming tussen  identiteit en gewenste  identiteit. Voor dit onderzoek  is 

het  echter  niet  zozeer  van  belang  te  bestuderen  in  hoeverre  deze  overeenstemming 

aanwezig  is, maar wel  is het wel belangrijk  te onderzoeken welke  identiteit door de krant 

uitgestraald wordt en op welke wijze deze invloed heeft op de manier van berichtgeving. 

 

Vandaar  dat  ik  in  het  artikel  van  Rennen  op  zoek  ben  gegaan  naar  zijn  idee  over  en  de 

omschrijving  van het begrip  ‘identiteit’  zelf. Allereerst  geeft  identiteit  volgens hem  in  zijn 

algemeenheid antwoord op de vraag ‘wie of wat is dit eigenlijk?’. De precieze betekenis van 

het begrip is echter wel contextafhankelijk. Rennen beschrijft dat identiteit van een krant is 

opgebouwd uit verschillende elementen, te onderscheiden in 3 lagen: 

 orgaanidentiteit, toebehorend aan één concrete dagbladtitel; hierbij gaat het dus om 

de krant als geheel; 

 redactionele identiteit, behorend bij het door de redactie gevulde deel van de krant; 

                                                 
13 H. Lockefeer, Een krant met karakter, 1996, p. 35 
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 advertentionele  identiteit,  eigen  aan  het  niet  onder  verantwoordelijkheid  van  de 

redactie gevulde deel van de krant. 

Bij dit onderzoek zal  ik mij  richten op de eigenschappen die vallen onder de door Rennen 

gedefinieerde  ‘orgaanidentiteit’ en  ‘redactionele  identiteit’ van kranten. De eigenschappen 

van  de  advertentionele  identiteit  (met  als  eigenschappen  onder  andere:  soorten 

advertenties,  karakter  van  overlijdensberichten,  soorten  personeelsadverntenties 

enzovoorts) komen niet aan bod bij het bestuderen van de berichtgeving over de overname 

van Fortis.  

Met betrekking  tot de orgaanidentiteit  zal  ik  in de gaten houden hoe de  krant als geheel 

invloed zou kunnen hebben op de wijze waarop het bericht de zender bereikt. Daarbij let ik 

op de volgende eigenschappen, die ook door Rennen worden genoemd:14 

 de naam van de krant  (de titel) en de betekenis van die naam of de waarde die de 

lezer hechten aan die naam; 

 de  taal en  leesbaarheid  van de  krant  (ingewikkeld of  juist  simplistisch  taalgebruik, 

spelfouten,  beledigingen  of  discriminatie  enzovoorts  hebben  invloed  op  de 

orgaanidentiteit van een krant); 

 de onderscheidende  factoren van een krant  ten opzichte van de concurrentie. Hier 

valt onder: een bepaalde godsdienstige overtuiging of een cultureel gedachtengoed, 

vormkenmerken  (formaat,  aantal  pagina’s  etc.).  Met  betrekking  tot  de 

vormkenmerken  is  het  bij  dit  onderzoek  vooral  interessant  om  te  bestuderen  op 

welke pagina(s) de berichten over de overname terug te vinden zijn, of en wat voor 

een  foto  er  bijgeplaatst  is  enzovoorts.  Ook  het  verschijningstijdstip  kan  een 

onderscheidende factor zijn die invloed heeft op de orgaanidentiteit. 

Met betrekking tot dit laatste punt valt er in het boek De krant moet kiezen van Oosterbaan 

en Wansink (2008) veel terug te  lezen over de ontwikkeling en verzuiling van de kranten  in 

Nederland gedurende de afgelopen decennia. Een deel van deze achtergrondinformatie zal 

later in dit onderzoek aan bod komen. 

 

                                                 
14  T.  Rennen,  Kwaliteit  en  identiteit  van  een  krant.  In  A.M.J.  van  Hoof  e.a.  (red.)  Krant  en  kwaliteit. 
Verkenningen rond de onderzoekbaarheid van journalistiek, 1996, pp. 131‐134 
 

 14



Kenmerken van het redactionele beleid (die de redactionele  identiteit mede bepalen) waar 

ik  in  dit  onderzoek  de  aandacht  aan  zal  besteden,  hebben  vooral  betrekking  op  de wijze 

waarop de berichtgeving is opgesteld. Zo kan het ene stuk meer feiten bevatten, terwijl het 

andere  stuk  veelal  gebruik  maakt  van  suggestieve  mededelingen  en  nauwelijks  met 

diepgaande analyses komt.  

In  de  vergelijking  tussen  de  krantenberichten  en  de  officiële  verklaringen  rondom  de 

overname  van  de  regering  zelf,  is  het  tevens  mogelijk  om  de  wat moeilijker meetbare 

factoren van de  redactionele  identiteit  te bestuderen. Zo kan er getracht worden op basis 

van de bestudeerde artikelen een  inschatting  te maken  in hoeverre de artikelen objectief, 

volledig,  waarheidsgetrouw,  eerlijk  en  onafhankelijk  zijn  in  vergelijking  met  het  de  dag 

daarvoor verschenen materiaal. 

 

2.4 Kenmerken van televisie‐journaals 

Het  is  lastig  om  deze  identiteitsdefinitie  die  voor  kranten  is  opgesteld  ook  op  dezelfde 

manier  te  gebruiken  bij  de  analyse  van  de  Fortis  berichten  op  de  televisiejournaals.  Een 

televisieprogramma heeft namelijk een heel andere vormgeving dan een krant en komt ook 

op een andere manier tot stand. Toch zijn enkele kenmerken van de  in de vorige paragraaf 

behandelde  identiteitsdefinitie  ook  op  televisieprogramma’s  van  toepassing.  Zo  kun  je  er 

rekening mee houden of er een bepaalde waarde kleeft aan de titel van het programma, of 

het  journaal  toegankelijk  is  (daarbij  onder  andere  lettend  op moeilijk  of  juist  eenvoudig 

taalgebruik) en hoe het algemene plaatje eruit ziet. Het laatste punt betrof bij kranten zaken 

als het aantal pagina’s en het  formaat, bij  journaals wordt dat bijvoorbeeld de  lengte van 

een item, gebruik van decor enzovoorts. 

Het  is  echter  mogelijk  gebleken  om  deze  te  completeren  met  andere  kenmerken  en 

eigenschappen van televisie‐journaals die ik in literatuur teruggevonden heb. Ik zal deze niet 

onder  de  noemer  ‘identiteit’  plaatsen  zoals  dat  bij  kranten  gebeurd  is.  Ik  zal  deze 

verzameling van punten  samennemen onder de noemer “kenmerken van  tv‐journaals” en 

daar vervolgens bij de analyse de meeste aandacht aan besteden.  

 

Er  is veel over kenmerken en eigenschappen van de televisie stations NOS en RTL bekend; 

veel achtergrondinformatie en vertellingen over al die jaren televisie‐journalistiek komt aan 
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de  orde  in Het  journaal,  50  jaar  achter  de  schermen  van  het  nieuws  van  Ad  van  Liempt 

(2005). In hoofdstuk 5 zal nog enkele malen aan dit boek worden gerefereerd.  

Over de twee belangrijkste omroepen die ons in al die jaren van nieuwsuitzendingen hebben 

voorzien, namelijk NOS en RTL, valt het volgende terug te  lezen  in Live! Macht, missers en 

meningen van de nieuwsmakers op TV, Groenhuijsen & van Liempt (1995): 

“In scripties en wetenschappelijk onderzoek is de nieuwskeuze en nieuwsbehandeling 

van RTL Nieuws meermalen vergeleken met die van het NOS Journaal, en de conclusie 

is  ‐ met enkele variaties – toch steeds dezelfde: RTL haalt een ruime voldoende met 

zijn uitzendingen, is voor een commercieel station aan de saaie, degelijke kant, komt 

zelden met opvallend eigen nieuws en heeft een achterstand op de NOS wat betreft 

de  facilitaire,  lees:  financiële  mogelijkheden.  Met  name  de  vergelijking  bij  de 

verslaggeving van de verkiezingscampagne van 1994 valt sterk in het voordeel van de 

NOS uit. Dan blijkt RTL menskracht, geld en journalistieke slagkracht tekort te komen 

om de NOS bij te houden. 

Van  een onderzoek  van de Belgische  Lia Canninga, die de buitenland‐berichtgeving 

van de Vlaamse en Nederlandse  journaal vergeleek, straalt vooral verbazing af. RTL 

blijkt  zich  op  vele  punten  niet  te  houden  aan  de  regels  die  volgens  internationaal 

onderzoek  voor  commerciële  nieuwsuitzendingen  gelden.  Dit  onderzoek,  dat 

overigens erg theoretisch is en verder weinig indruk maakt, levert als resultaat op dat 

commerciële stations meer korte berichten brengen dan publieke zenders, dat ze de 

presentatoren meer  centraal  stellen  en  dat  ze  de  berichtgeving meer  aan mensen 

ophangen. Op alle drie die punten ligt de verhouding tussen RTL en NOS tegengesteld 

aan wat mevrouw Canninga op grond van haar voorstudie had verwacht.”15 

Deze opmerkingen  zijn goed om  in het achterhoofd  te houden bij het bestuderen van de 

berichtgeving  later  in dit onderzoek. Het  is echter wel  raadzaam om  te beseffen dat deze 

tekst  zo’n  14  jaar  geleden  is  opgesteld  en  er  in  de  tussentijd wellicht  veranderingen  op 

televisie  gebied  hebben  plaatsgevonden,  waardoor  sommige  kenmerken  misschien  niet 

meer precies hetzelfde zijn. 

Het uiteindelijke doel van de journaals is om een zo hoog mogelijke kijkdichtheid te behalen. 

Op verschillende manieren heeft men in de loop van de tijd getracht dit te bereiken. Zo is er 

de  tendens  van een hoger  tempo,  veel  korte onderwerpen  (in plaats  van minder  langere 
                                                 
15 Groenhuijsen & van Liempt, Live! Macht, missers en meningen van de nieuwsmakers op tv, 1995, pp. 25‐26 
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onderwerpen), de follow‐up cultuur (ten opzichte van alles in chronologische volgorde laten 

zien),  gebruik  van  leuk  nieuws.  Verder  zou  gebruik  van  teveel  beelden  de  informatie‐

overdracht aan de kijken ook ernstig kunnen belemmeren. Daarom is het ook van belang dat 

tekst en beeld goed op elkaar aansluiten  (”benoem wat  je  ziet”  (p.80).) Verder  is vaak de 

vraag  in hoeverre het  getoonde materiaal  ‘de waarheid’  vertelt. Groenhuijsen  schrijft dat 

sowieso vaak niet de hele waarheid vertelt wordt en dat een deel van de getoonde waarheid 

kunstmatig  is. Denk vooral ook aan gebeurtenissen die alleen maar plaatsvinden omdat er 

überhaupt fotografen en camermensen bestaan (“pseudo‐gebeurtenissen”). Maar denk ook 

aan  een  gebeurtenis  als  de  Golfoorlog,  die  op  sommige  punten  meer  een 

spel/show/televisie was dan een echte oorlog. 

Het  nieuws wordt  ook  op  verschillende  fronten  aantrekkelijk  gemaakt  om  zo  de meeste 

kijkers te kunnen lokken. Het decor, maar ook zelfgemaakte beelden of plaatjes die moeten 

proberen  een  verhaal  te  vertellen  dat  eigenlijk  niet  te  illustreren  is  (bijvoorbeeld  bij 

economische  onderwerpen  zoals  ook  de  overname  van  Fortis).  Het  gebruik  van 

archiefbeelden  is  hierbij  populair,  waarbij  dan  vaak  diverse  shots  achter  elkaar  worden 

geplakt om zo tot een soort van filmpje te komen. Het grote gevaar hierbij  is dat de kijker 

afgeleid raakt van de boodschap van het bericht. Tegelijkertijd echter is die afleiding echter 

een  middel  om  te  voorkomen  dat  de  kijker  zich  verveelt.  In  tegenstelling  tot  de  krant 

namelijk,  kan  de  tv‐kijker  zich  niet  selectief  door  de  berichtgeving werken. Hij weet  niet 

vantevoren welke items op welk moment getoond worden en hoe lang ze duren. Als dus die 

afleiding  niet  zou  plaatsvinden  en  een  presentator  informatieve  en  droge  speeches  gaat 

houden, wordt het al snel saai en dat kan kijkers kosten.  

Een  ander  theoretisch  begrip  dat  belangrijk  is  om mee  te  nemen  is  de  vormgeving  van 

nieuws in televisie journaals. De vorm kan ervoor zorgen dat de daadwerkelijke inhoud van 

het  nieuws  enigszins  op  de  achtergrond  verdwijnt,  bijvoorbeeld  door  het  gebruik  van 

suggestieve beelden of woorden. Hierdoor kan het  journaal bijvoorbeeld een eigen mening 

over een bepaalde kwestie naar voren brengen of de  suggestie doen wekken dat er meer 

aan de hand  is dan de  feiten  laten  zien waardoor de mening van de kijker beïnvloed  zou 

kunnen worden.  In dit onderzoek  is het, net als bij de krantenberichten, vooral  interessant 

om  deze  factoren  in  de  gaten  te  houden. We  hebben  hier  namelijk  te maken met  een 

vergelijkend onderzoek, waarbij de tv‐journaals vergeleken worden met het volledige filmpje 

van de regeringsverklaring. De journaals baseren op deze verklaring hun verslaggeving, maar 
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laten  in  hun  uitzendingen  niet  enkel  dit  filmpje  zien.  Er  wordt  geknipt,  eigen  teksten 

opgesteld  en  andere  items  bijgezocht  die  de  verslaggeving  tot  een  divers  geheel maakt. 

Echter is het nu wel mogelijk te bekijken wat er van het originele materiaal is overgebleven 

en in hoeverre de journaals wellicht een eigen draai hebben gegeven aan de oorspronkelijke 

verklaring.  

Een mogelijke manier waarop  televisie de  kijker  kan beïnvloeden  is door het  gebruik  van 

individuele  voorbeelden.  Indien  de  kijker  zich  op  enige  wijze  kan  identificeren  met  de 

persoon uit het voorbeeld, kan een kwestie op deze wijze makkelijker de ontvanger bereiken 

en zijn mening over de kwestie zelfs doen veranderen. 

 

2.5 Beeldanalyse 

Naast bij de analyse te  letten op de kenmerken die  in de vorige paragraaf aan de orde zijn 

gekomen,  is  er  ook  literatuur  beschikbaar  die  specifieker  ingaat  op  de  theorieën  die  te 

maken  hebben  met  alles  waar  beelden  bij  komen  kijken.  Bij  de  analyse  van  de 

televisiejournaals,  die  je  als  een  opeenvolging  van  een  hele  serie  losse  beelden  kunt 

beschouwen, kunnen verschillende punten uit deze paragraaf aangehaald worden.  

 

In  het  boek  Visual  social  semiotics:  understanding  how  still  images  make  meaning  van 

Harrison  (2003) wordt  beschreven  hoe  in  beelden  de  objecten,  plaatsen  of  personen  de 

zogenaamde represented participants (RP’s) vormen. Deze RP’s geven antwoord op de vraag 

waar het beeld over gaat. Gezamenlijk vormen de RP’s een  verhalende structuur, waarbij de 

kijker zelf  in staat  is een verhaal te bedenken over de RP’s die hij of zij ziet. Dit  is mogelijk 

omdat er zogenaamde bewegingsvectoren  in het beeld aanwezig zijn. Dit zijn denkbeeldige 

lijnen waarlangs een beweging zichtbaar is of het idee van een beweging opgewekt wordt. 

Beelden waarin  dit  soort  bewegingsvectoren  niet  aanwezig  zijn,  hebben  een  conceptuele 

structuur. Vaak worden de RP’s dan gegroepeerd afgebeeld om de kijker het  concept van 

waar zij voor staan te kunnen presenteren.    

Naast de RP’s die in een beeld aanwezig zijn, kunnen we beelden in het algemeen indelen in 

drie  categorieën:  iconen,  indexen  en  symbolen.  Iconen  zijn  beelden  die  een  gelijkenis  of 

verwijzing vertonen naar zaken objecten of personen die we kennen uit de realiteit. Het kan 
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ook een gevoel opwekken over een object of persoon die we uit de werkelijkheid kennen. 

Bekende voorbeelden van iconen zijn foto’s, kaarten en schilderijen. 

Een beeld vormt een  index als het herkenbaar  is, maar geen gelijkenis met een persoon of 

object uit de realiteit vertoont. Toch begrijpen we met die  index wel de relatie  tussen het 

beeld  en  het  concept waar  het  naar  verwijst.  Een  bekend  voorbeeld  is  het  naar  boven 

wijzende pijltje op websites, die verwijst naar de bovenkant van de webpagina. 

Een beeld is een symbool als het geen visueel of conceptueel verband heeft met een object 

of persoon. Toch kennen we de betekenis van het  symbool omdat we ons dat  simpelweg 

hebben aangeleerd. Een duidelijk voorbeeld zijn de woorden die u nu leest. Deze zwarte inkt 

op wit papier heeft geen visuele of conceptuele betekenis of relatie, maar toch kunnen we 

een beeld vormen bij de tekst die we  lezen, omdat we een taal hebben geleerd, waardoor 

we in staat zijn de woorden die hier staan te herkennen en te begrijpen. 

 

Harrison  beschrijft  ook,  op  basis  van  werk  van  Kress  &  van  Leeuwen16,  hoe  via  de 

interpersoonlijke metafunctie de interactie ontstaat tussen de maker van het beeld, de RP’s 

in het beeld en de kijker. Dit gebeurt vaak door de RP(‘s)  in het beeld oogcontact te  laten 

maken met de kijker. Hierdoor zal de kijker een band voelen ontstaan met de RP die hem 

aankijkt  en  zal  hij  letten  op  emoties  en  uitdrukkingen  van  die  RP. Dit  is  een manier  om 

bijvoorbeeld een vraag van de maker van het beeld  (‘help de arme kinderen  in Afrika’) via 

een RP (een Afrikaans kindje dat de kijker aankijkt en uitstraalt dat hij/zij hulp nodig heeft) 

bij de kijker terecht komen, die dan hopelijk in actie komt. Bij dit onderzoek zullen we deze 

interactie vooral tegenkomen in de vorm van een nieuwslezer die in een televisie journaal de 

kijker rechtstreeks aankijkt terwijl hij of zij het nieuws voorleest. Hierdoor lijkt het net alsof 

de nieuwslezer ons persoonlijk een aantal mededelingen doet. Dit  is een manier om onze 

aandacht beter vast te kunnen houden. 

2.6 Overheidscommunicatie 

Ook  de wijze waarop  de  overname  van  Fortis  door  de  overheid  naar  buiten  is  gebracht 

vormt een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Middels een persverklaring door premier 

Jan‐Peter Balkende, minister  van  Financiën Wouter Bos en president  van de Nederlandse 

Bank Noud Wellink werd het nieuws openbaar gemaakt. 

                                                 
16 G. Kress & T. Van Leeuwen, Reading Images, 1996 
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Het formuleren van een dergelijke boodschap richting de ontvanger, of in dit geval ‘het volk’, 

is  iets waar wel even goed aandacht aan besteed moet worden. Zeker als het bericht een 

behoorlijke  lading met  zich meedraagt  (tenslotte  gaat  het  hier  om  een  flink  bedrag  aan 

belastinggeld  dat  wordt  uitgegeven)  is  het  belangrijk  om  onder  andere  goed  op  de 

formulering van de boodschap te letten. 

Op dit gebied van overheidscommunicatie gaan wetenschappelijke  teksten veelal over het 

communicatiegedrag van de overheid omtrent overheidscampagnes,  zoals bijvoorbeeld bij 

Nieuwe  aanpak  in  overheidscommunicatie,  Pol  (2007)  en  deels  ook  bij 

Overheidscommunicatie, Jumelet & Wassenaar (2003). 

De insteek van de communicate in deze casus is natuurlijk wel wat anders, maar ook zijn er 

verschillende punten  in de beschrijving van de communicatiestrategie die  in dit onderzoek 

goed te gebruiken zijn.  

Zo  beschrijven  Jumelet  &  Wassenaar  dat  de  ontwikkeling  van  een  goede 

communicatiestrategie voor de overheid een taak opzich  is. Alle vormen van communicatie 

waar  de  overheid  gebruik  van maakt  behoren  aan  te  sluiten  bij  een  vooraf  vastgelegde 

strategie. Die  strategie  houdt  natuurlijk wel  rekening met  de  specifieke  situatie waar  de 

overheid  op  een  zeker  punt mee  te maken  krijgt. De  belangrijkste  vragen waarmee  dan 

rekening gehouden moet worden zijn: 

 Voor wie doe je het? (alle inwoners van Nederland of interne medewerkers) 

 Wat wordt de kernboodschap? (houdt deze vervolgens zo kort mogelijk) 

 Aansluitend op het vorige punt: Wat willen we met de boodschap bereiken? (als  je 

dat weet kun je op gerichte wijze communiceren) 

Het formuleren van de kernboodschap is natuurlijk een cruciaal onderdeel van de strategie. 

Je  kunt  tot  zo’n  boodschap  komen  door  veel  overleg  te  voeren  met  inhoudelijke 

deskundigen. Vervolgens  is het de taak van de communicatiemedewerker van de overheid 

om  dat  overleg  tot  stand  te  brengen  en  de  boodschap  vorm  te  geven.  Tevens  kan  het 

waarde aan  je beleid  toevoegen wanneer  je de mening  van de buitenwereld naar binnen 

brengt.  

Omdat  ik  de  regeringsverklaring  ook  graag  wil  onderzoeken  op  een  aantal  wat  meer 

concrete  punten,  heb  ik  gezocht  naar  zaken  die  onderdeel  vormen  van  het 

communicatiebeleid wat  de  overheid  uitvoert.  Dat  beleid  vereist  een  goede  strategie  en 

daarbij  moet  de  overheid  bij  met  vele  verschillende  dingen  rekening  houden  om  een 
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boodschap  goed  over  te  kunnen  brengen.  In  Jumelet & Wassenaar  vond  ik  de  volgende 

punten  waar  altijd  goed  over  nagedacht  dient  te  worden  bij  het  komen  tot  een  goede 

communicatiestrategie:17 

 Het  afzenderschap  (laat  de  overheid  direct  zien  dat  zij  de  afzender  is,  of  is  de 

afzender in eerste instantie niet herkenbaar?); 

 Inzet  van  massamedia  (welke  massamedia  dient  ingezet  te  worden  om  de 

communicatie succesvol te laten zijn?); 

 Richting  van  de  communicatie  (bottom‐up  (zoals  bijv.  communicatie  via 

belangengroepen) of top‐down communicatie naar de afzender?); 

 Samenhang  met  andere  instrumenten  in  de  beleidsmix  (afweging  of  je  andere 

instrumenten ook tegelijk inzet of later aan bod laat komen); 

 Benadering  van  de  doelgroep  (ga  je  een  rationele  of  emotionele  boodschap 

presenteren?  Neemt  de  doelgroep  de  informatie wel  aan  als  je  er  een  bepaalde 

afzender neerzet?); 

 Fasering van de communicatie (trek je direct veel aandacht, of breng je het geleidelijk 

aan?); 

 Variatie  in  de  boodschap  (als  het  veel,  of  ingewikkelde  informatie  is,  kun  je  het 

communiceren in verschillende boodschappen). 

 

Hoe groter de doelgroep, des te lastiger de communicatie overigens wordt. Het is nogal een 

verschil of  je  spreekt over communicatie  in een kleine gemeente of communicatie van de 

overheid  naar  de  burgers  van  heel  Nederland.  De  belangrijkste  reden  hiervoor  is  vrij 

eenvoudig:  bijna  elke  inwoner  van Nederland  heeft wel  een  positieve  of  negatieve  eigen 

mening. Hoe groter de doelgroep, des  te meer verschillende meningen en visies en des  te 

lastiger  om  over  een  bepaald  onderwerp  te  communiceren.  Naast  een  zorgvuldige 

woordkeuze  kan  ook  een middel  als  storytelling  een mogelijkheid  zijn  om  te  trachten  de 

boodschap op een  zo goed mogelijke manier bij de ontvangers  te  laten aankomen.  In het 

boek Vertellen werkt. Mogelijkheden van storystelling in organisaties, J. Bijl e.a. (2003) wordt 

storytelling op de volgende manier omschreven: 

                                                 
17 Jumelet & Wassenaar, Overheidscommunicatie, 2003, pp. 162‐163  
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“Storytelling  gaat  gewoon  over  het  vertellen  van  de  dagelijkse  of  van  fictieve 

verhalen. Vertellen  is een bruikbaar  instrument, ook  in zakelijke omgevingen, omdat 

het  een  algemeen  menselijke  eigenschap  is.  Het  gaat  over  plezier maken,  delen, 

begrijpen,  troost  en  opluchting  ondervinden  en  het  geven  van  betekenis  aan  ons 

bestaan.” 18 

Het is dus een methode om met de beleving van mensen te kunnen spelen en tegelijkertijd 

de feiten en resultaten te kunnen presenteren die de burgers willen horen. 

 

In  Overheidscommunicatie  wordt  ook  nog  aandacht  besteed  aan  de  communicatie‐

instrumenten die de overheid kan  inzetten. Grotendeels zijn dit  instrumenten die  iedereen 

in  principe  zou  kunnen  gebruiken, maar  omdat  de  overheid  een monopoliepositie  bezit 

kunnen  zij  wel  sommige  zaken  veranderen  die  anderen  niet  kunnen  veranderen,  zoals 

bijvoorbeeld belasting heffen. 

Om de relatie tussen burger en overheid  in balans te houden stellen Jumelet & Wassenaar 

dat  er  bij  het  inzetten  van  communicatie‐instrumenten  rekening  gehouden moet worden 

met een aantal regels: 

 Communicatie moet altijd herkenbaar en duidelijk zijn. Geldt voor zowel boodschap 

als afzender, zodat je bij de ontvanger vertrouwen kunt winnen; 

 De  communicatie moet  begrijpelijk  en  passend  zijn.  Ideaal  is  dat  je  verschillende 

boodschappen voor verschillende doelgroepen uitdraagt; 

 Met mate  gebruik maken  van  de  beschikbare middelen  en  instrumenten  zodat  er 

geen onrust of verwarring onstaat (proportionaliteit). 

Om  het  beeld  compleet  te maken moeten  we  nog  bekijken  via  welke  instrumenten  de 

overheid nu precies communiceren kan (en wil!). De belangrijkste communicatiemiddelen en 

–instrumenten zijn: 

 Zendtijd  op  radio  en  televisie  (1  uur  per week),  omdat  de  overheid  een  publieke 

omroep is; 

 Postbus 51 campagnes (die door de minister‐president verantwoord moeten worden 

aan het parlement); 

 Postbus 51 informatiedienst (de plek waar burgers terecht kunnen met hun vragen); 

                                                 
18 J. Bijl e.a., Vertellen werkt. Mogelijkheden van storytelling in organisaties, 2003, p. 10 

 22



 De website www.regering.nl (de plaats waar  je altijd  informatie kunt opvragen over 

beleidszaken van de regering). 

Laatstgenoemde website  is een  communicatiemiddel waar de overheid mede gebruik van 

heeft gemaakt bij de overname van Fortis. De persverklaring is namelijk zowel als video als in 

uitgetypte vorm verschenen op deze website, waarmee het direct onder de redactie van de 

Rijksvoorlichtingsdienst valt. 

 

2.7 Tekstanalyse 

Bij  de  bestudering  van  de  teksten  is  het,  naast  het meenemen  van  de  identiteit  of  de 

kenmerken van de zender, ook belangrijk om  te  letten op structuur en samenhang van de 

tekst zelf. Het werk van Henk Pander Maat, Tekstanalyse (2002), is zeer geschikt om hierbij 

te gebruiken.  

Pander Maat begint met het vaststellen wat  tekst en analyse eigenlijk precies  inhoudt en 

betekent. Hij begint daarbij met een citaat van Drop (1983), verwijzend naar Johnson (1972): 

“Analyse  is  een  bewust  gestuurde  activiteit,  gericht  op  het  verkrijgen  van  begrip. 

Begrip heeft men van een geheel, wanneer men het ziet als samengesteld uit delen 

die men  in één keer  in een  innerlijke voorstelling kan omvatten, en  tevens  ziet hoe 

deze delen tot een geheel zijn verenigd.” 19 

Analyse hanteert een bepaalde methode, zoals Pander Maat  in zijn boek ook een methode 

geeft  om  tekst  te  kunnen  analyseren.  Analyseren  is  er  dus  op  gericht  om  een  geheel  te 

begrijpen en niet één element van bijvoorbeeld een  tekst. Verder geeft analyseren begrip 

over een  tekst omdat  je ziet uit welke delen de  tekst  is samengesteld en welke relaties er 

tussen die delen bestaan. Hiervoor moet je dus ten eerste die delen kunnen onderscheiden 

en daarnaast de relaties tussen die delen kunnen benoemen. Daarvoor moet je dus eigenlijk 

eerst het geheel uit elkaar halen, om het daarna weer in elkaar te zetten zodat je de relaties 

begrijpt.  

Onder tekst verstaat Pander Maat het volgende: 

“Een  tekst  is  een  reeks  taaluitingen  van  één  zender  die  onderling  samenhangen 

doordat zij samen een comunicatief doel dienen.” 20 

                                                 
19 H. Pander Maat, Tekstanalye, 2002, p. 11 
20 Ibid., p. 13 
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Tot zover de definities die het uitgangspunt vormen van zijn boek. Vanaf hier gaat hij  in op 

methodes en concepten om tekst te kunnen analyseren, wat alles bij elkaar een behoorlijke 

verzameling  aan  informatie  is. Daarom moet er een  keuze gemaakt worden  in de manier 

waarop ik de teksten zal analyseren en welke concepten ik daarbij vooral zal gebruiken.  

Omdat we bij de analyse van de persverklaring en de berichtgeving  in de media  te maken 

krijgen met  langere  teksten,  loont het niet de moeite  te diep  in  te gaan op concepten die 

betrekking op bijvoorbeeld de samenhang van woorden in een zin. Dit gaat meer richting de 

grammaticale eigenschappen van de zinnen in een tekst, terwijl ik het in het kader van mijn 

studie op het gebied van Communicatie, Beleid en Management  interessanter vind om de 

aandacht te richten op de structuur, opbouw en  intentie van de tekst  in een breder kader. 

Pander  Maat  stelt  dat  de  concepten  uit  zijn  boek  ook  goed  te  gebruiken  zijn  bij  het 

analyseren  van  langere  teksten,  waarbij  dan  gebruik  gemaakt  moet  worden  van  het 

oriënterend en globaal analyseren.21  

Het oriënterend analyseren is erop gericht om niet de gehele tekst te lezen, maar er stukjes 

uit  te  pakken  en  op  basis  daarvan  een  voorlopige  analyse  te maken.  Dit  geeft  dan  een 

overzicht  van  de  voornaamste  thema’s  en  teksthandelingen  uit  de  tekst.  Bij  de  globale 

analyse  wordt  wel  de  hele  tekst  gelezen, maar  betreft  de  analyse  alleen  de  vragen  en 

antwoorden waaraan de auteur minimaal één alinea besteedt. Met deze vorm van analyse 

krijg je meer inzicht in de globale structuur van de tekst. 

Omdat in dit onderzoek de te analyseren teksten geen paginalange documenten zijn, lijkt het 

me zeer zinvol wel de gehele tekst te  lezen en als uitgangspunt dus een globale analyse te 

verrichten. Echter zal  ik naast het weergeven van de globale structuur ook alle punten die 

mij opvallen en die  ik kan koppelen aan concepten van Pander Maat, of aan concepten die 

elders  in dit theoretisch kader aan de orde zijn geweest, ook meenemen onder de noemer 

tekstanalyse. Het wordt dus een uitgebreidere vorm van de globale analyse zoals deze in het 

boek van Pander Maat wordt beschreven. 

Een manier om een tekst globaal en verantwoord te kunnen analyseren  is door gebruik te 

maken van de door Pander Maat zogenoemde alinea‐voor‐alinea‐basis. Daarbij  is het  idee 

om de hele tekst van voor naar achter door te lopen, maar om het tot in detail lezen van de 

tekst  elke  keer  te  beperken  tot  één  alinea.  Dit  idee  vaart  uiteraard  helemaal  op  de 

alineagrenzen die de  auteur  van de  tekst heeft  aangebracht.  Je  gaat er dan min of meer 
                                                 
21 Ibid., p. 303 
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vanuit dat hij op een  logische manier zijn alinea’s heeft  ingedeeld en per alinea één vraag, 

thema  of  mededeling  stopt.  Het  zal  dan  ook  vrij  snel  opvallen  als  van  deze  methode 

afgeweken wordt  en  zodra  er  in mijn  ogen  een  onlogische  structuur  in  de  alineaindeling 

aanwezig is, zal ik daar zeker een melding van maken in de analyse. 

Pander Maat  betoogt  dat  elke  tekst  een  zogenaamde  hoofdhandeling  bevat;  dit  is  een 

mededeling of tekstgedeelte waarin de kern van tekst naar voren komt. De hoofdhandeling 

beschrijft  dus  waar  de  tekst  eigenlijk  over  gaat.  Rondom  deze  hoofdhandeling  worden 

verschillende  vormen  van  interactionele  ondersteuning  gebruikt  die,  zoals  het  woord  al 

aangeeft,  proberen  interactie met  de  lezer  van  de  tekst  te maken. Dit  kan  verschillende 

doelen  hebben,  bijvoorbeeld  om  de  lezer  te  overtuigen  van  een  standpunt,  of  om  de 

aandacht vast te houden zodat hij verder blijft lezen. 

In  zijn  boek  noemt  Pandermaat  vervolgens  zeven  vormen  van  interactionele 

ondersteuning:22 

1. Oriënterende uitingen over inhoud of opbouw van de tekst; 

2. Uitingen over het belang van de tekst voor de lezer; 

3. Uitingen over de aanleiding of het doel van de tekst; 

4. Uitingen over de doelgroep van de tekst; 

5. Uitingen over de auteur van de tekst; 

6. Lokkers; oftewel uitingen die de nieuwsgierigheid van de lezer prikkelen; 

7. Uitingen die de gepastheid van de tekst of van uitingen daaruit ondersteunen. 

Vooral  in  krantenberichten  zie  je  vaak  verschillende  vormen  van  deze  interactionele 

ondersteuningen terug, al is het maar omdat men zoveel mogelijk lezers wil aanspreken die 

geboeid de artikelen van de krant doornemen. Om dat te kunnen bereiken is het van belang 

om de tekst zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Het  lijkt mij hierbij voor kranten de kunst 

om de balans tussen suggestief sensatienieuws en serieuze en betrouwbare berichtgeving zo 

goed mogelijk  te  handhaven  en  niet  naar  één  kant  door  te  schieten. Want  enerzijds  zal 

betrouwbare maar  saai  vormgegeven berichtgeving bij weinig mensen  tot de  verbeelding 

spreken, terwijl anderzijds een te hoog sensatiegehalte ook vele lezers kan kosten. 

Omdat  ik per tekst ook graag wil bekijken wat het communicatieve doel  is dat de afzender 

voor ogen lijkt te hebben, zal ik hier een overzichtje geven van de zaken die van belang zijn 

bij het achterhalen van het communicatieve doel van een tekst.  
                                                 
22 Ibid., pp. 201‐207 
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Zoals  eerder  deze  paragraaf  al  gedefinieerd  is,  is  een  tekst  een  reeks  taaluitingen  die 

gezamenlijk  een  communicatief  doel  dienen.  Op  basis  hiervan  zegt  Pander  Maat  het 

volgende:  

“Het  communicatieve  doel  is  dus  uiteindelijk  verantwoordelijk  voor  de  samenhang 

tussen de uitingen  in een  tekst. De omschrijving van een communicatief doel bevat 

altijd drie elementen: 

1. De beoogde ontvangers (O); 

2. Het  beoogde  communicatief  effect  (CE),  dat  bestaat  uit  een  of  andere 

verandering in de gedachten (de cognities) van de ontvangers; 

3. De  werkelijkheid  waarop  de  te  beïnvloeden  cognitie  betrekking  heeft, 

meestal tegelijk de globale inhoud van de tekst (GI).” 23 

Hij onderscheidt vervolgens vijf soorten communicatieve doelen, die gebaseerd zijn op het 

soort communicatief effect dat de tekst in zich heeft.24 

1. Informatief  →  Draagt bij aan de algemene kennis van de lezer (‘weten dat’) 

2. Instructief    →  Draagt bij aan de handelingskennis van de lezer (‘weten hoe’) 

3. Persuasief   →  Beïnvloedt opvattingen van de lezer, wil overtuigen 

4. Directief    →  Wil aanzetten tot een handeling, of tot de intentie daartoe 

5. Expressief  →  Biedt de ontvanger kennis over de gevoelens van de zender en  

beïnvloedt de gevoelens van de ontvanger zelf.  

Omdat  deze  manier  van  het  omschrijven  van  een  communicatief  doel  mij  helder  en 

overzichtelijk overkomt, is het goed om te bekijken met welk doel de teksten geschreven zijn 

die in dit onderzoek de revue passeren. 

Allereerst is daar de persverklaring van de overheid die, zoals in het volgende hoofdstuk ook 

te zien valt, vooral een informatief effect heeft. De overheid heeft uiteindelijk een beslissing 

genomen die zij aan de burgers kenbaar wil maken. Daarbij  is het niet de bedoeling om de 

burgers bijvoorbeeld  aan  te  zetten  tot een handeling, men wil  alleen  laten weten wat er 

besloten is. 

De  krantenberichten  die  in  hoofdstuk  4  aan  de  orde  komen  kennen  al  een  ander  soort 

karakter. Hoewel er verschillen tussen de kranten zichtbaar zijn, vinden we  in alle gevallen 

een zowel informatief als persuasief als soms ook expressief effect terug. De kranten hebben 

                                                 
23 Ibid., pp. 266 
24 Ibid., pp. 268 
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allen  als  uitgangspositie  om  ons  te  informeren  over  de  gebeurtenissen  van  de  avond 

daarvoor. Daarnaast proberen ze echter ook om de opvatting van de lezers over de situatie 

te  beïnvloeden.  Soms  door  uitdrukkelijk  te  beschrijven  wat  ze  slecht  vinden  aan  de 

overname  of  hoe  ze  denken  over  een  bepaalde  uitspraak, maar  soms  ligt  dit  ook meer 

verscholen. Denk  bijvoorbeeld  aan het  doen  van  suggestieve  uitspraken  die  niet  terug  te 

leiden zijn naar een bron of naar een goede onderbouwing. Ook het manipuleren van citaten 

of het toevoegen of juist weglaten van een deel van de kern van de boodschap zijn manieren 

om ons beeld over de actie van de overheid te beïnvloeden. Met sommige woorden wordt 

zelfs  ingespeeld  op  het  gevoel  van  de  lezer,  bijvoorbeeld  door  het  gebruik  van  de 

overtreffende trap waardoor iets heftiger kan overkomen dan het misschien in werkelijkheid 

is. Hiermee kunnen de krantenberichten dus ook een expressief doel in zich verbergen.  

Tenslotte  zullen  er  in  de  berichtgevingen  zo  nu  en  dan  metaforen  voorbij  komen.  Een 

metafoor  is  een  vorm  van  beeldspraak  en  is  een mogelijkheid  om  abstracte  informatie 

concreet weer  te kunnen geven.25 Een voorbeeldje van een metafoor  in de persverklaring 

van de overheid  is  “…twee  systeembanken  in Nederland  in  veilige haven hebben  kunnen 

koersen.” Het  is niet zo dat die banken echt op een boot geplaatst veilig een haven  in zijn 

geloodst, maar het is een beeldspraak die gebruikt wordt om duidelijk te kunnen maken dat 

alles in orde is. De lezer kan zich bij de metafoor in veilige haven koersen een beeld vormen 

van wat dat concreet betekent en wat er in deze situatie mee bedoeld wordt. Op die manier 

zorgt  de  metafoor  ervoor  dat  de  boodschap  op  een  meer  heldere  manier  overkomt. 

Bovendien  werken  metaforen  sturend.  Ze  kunnen  één  kant  van  de  zaak  belichten  en 

tegelijkertijd een andere  kant  van de  zaak  verdoezelen. Daardoor  is het mogelijk om met 

metaforen de inhoud van de boodschap te sturen. 

 

                                                 
25 E. van der Spek, Taalmaskerade: Over beeldspraak, metaforen en vergelijkingen, 1993, p. 44 
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3. Analyse van persverklaring van de overheid 

3.1 Inleiding 

We  schrijven  3  oktober  2008.  In  de  vroegte  van  de  avond,  ruim  op  tijd  om  nog  in  de 

avondjournaals op  televisie aan bod  te kunnen komen, wordt bekend gemaakt dat er een 

belangrijke persverklaring zal plaatsvinden in de hal van het ministerie van Algemene Zaken 

in Den Haag.  

 

Om 18.00 uur is het dan zover. De pers uit heel Nederland is toegesneld en ziet hoe minister‐

president  Jan‐Peter  Balkenende, minister  van  Financiën Wouter  Bos  en  president  van  de 

Nederlandsche Bank Nout Wellink staand naast elkaar plaatsnemen om ons  iets belangrijks 

te gaan vertellen. Vooral de aanwezigheid van de  laatste twee namen doet vermoeden dat 

het om een financiële kwestie zal gaan. Zou het iets te maken hebben met het nieuwsbericht 

van een week eerder over de 11,2 miljard euro die de overheid  in bank‐verzekeraar Fortis 

pompt  om  zo  de  “belangen  van  de  rekeninghouders  te  beschermen  en  te  zorgen  voor 

financiële stabiliteit.”?26 Of zou de kredietcrisis verder toegeslagen hebben zodat we kunnen 

fluiten  naar  onze  spaarcenten  bij  de  bank?  In  ieder  geval  zorgt  de  verschijning  van  deze 

mannen, met in het achterhoofd de kredietcrisis die tot dan toe al veel slecht nieuws heeft 

gebracht, ervoor dat we dit moment eerder met vervelend dan met leuk nieuws associëren. 

De minister‐president neemt vervolgens het woord en  in de komende minuten krijgen we 

het  verhaal  te horen dat  inmiddels een bekend en belangrijk moment  in de Nederlandse 

geschiedenis  is  geworden.  De  staat  nationaliseert  het  Nederlandse  deel  van  het  bank‐

verzekeringsconcern Fortis om deze van de ondergang te redden. Aanleiding hiervan is de al 

geruime  tijd voortdurende kredietcrisis die was begonnen als hypothekencrisis  in Amerika 

rond 2006. Deze crisis heeft vooral banken hard getroffen, want omdat het vertrouwen in de 

kredietmarkt  steeds  afneemt  is  het  lastig  om  nog  nieuwe  kredieten  af  te  sluiten. Mede 

daardoor willen banken hun uitgeleende geld  terug  zien, wat dus weer bemoeilijkt wordt 

omdat het  aflossen daarvan amper nog  kan geschieden middels het afsluiten  van nieuwe 

leningen. Hierdoor kom  je  in een  soort neerwaartse  spiraal  terecht omdat er nu eenmaal 

altijd een geldtekort bestaat. Onder andere om de spaarders  te kunnen verzekeren dat ze 

                                                 
26 http://www.regering.nl, persbericht van 29‐09‐2008 met als titel “Gezamenlijke actie Benelux voor Fortis”  
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hun  geld  bij  Fortis  niet  zullen  kwijtraken  heeft  nu  de  overheid  dus  gemeend  te moeten 

ingrijpen. 

 

De manier waarop  een maatregel  zoals  de  overname  van  Fortis  in  de media  naar  buiten 

gebracht wordt is een fenomeen op zich. Het gebruik van bepaalde woorden en/of beelden 

kan  cruciaal  zijn  bij  het  overbrengen  van  een boodschap.  In  dit  hoofdstuk  zal  ik dan  ook 

dieper ingaan op hoe die verklaring van de overheid er nu eigenlijk precies uitzag. Daarvoor 

maak ik eerst een tekstanalyse waarbij onder andere woordkeuze en de samenhangendheid 

van de tekst een rol zal spelen. Daarna zal  ik het beeldmateriaal van de verklaring bekijken 

en een analyse maken van de punten die daarbij opvallen.  
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3.2 Tekstanalyse 

Allereerst volgt hieronder de uitgeschreven tekst van de persverklaring.27 

 

Minister‐president Balkenende: 

(1) Goedenavond. Sinds gisteravond  zijn wij  in Brussel geweest. De minister van Financiën, de 
president van de DNB en ikzelf. We hebben daar overleg gevoerd met de premiers van België en 
Luxemburg, met de ministers van Financiën en met de collega's van de heer Wellink. 

(2) Daar was ook aanleiding voor, omdat we vorige week hebben gezien dat er de noodzaak was 
om stappen te zetten wat betreft het concern van Fortis. Wat toen is gedaan was noodzakelijk. 
We hebben turbulente tijden. Alleen de vraag was: was het genoeg? En we moesten in de  loop 
van deze week constateren dat verdergaande stappen nodig waren. Dus een week geleden was 
het nodig om deze stappen te zetten, het was nu nodig om verdergaande stappen te zetten. Er 
gebeurt  geweldig  veel.  Het  gaat  om  liquiditeitsbewegingen.  Het  gaat  om  vertrouwen  in  de 
financiële sector. 

(3) We hebben alles op een rijtje gezet en dat heeft na lang overleg ertoe geleid dat de conclusie 
is getrokken dat het het beste is, wat betreft de Nederlandse situatie, Fortis Nederland in handen 
te brengen van de Staat. Datzelfde geldt voor het verzekeringsbedrijf van Fortis en dat geldt ook 
voor ABN AMRO. Op zichzelf is dat natuurlijk niet een gebruikelijke stap omdat dit zaken zijn van 
private  partijen.  Alleen, we  leven  in  een  turbulente wereld, waarin  sprake  is  van  risico's  en 
onzekerheden. En het gaat ook om de belangen van de klanten. 

(4)  Tegen  die  achtergrond  hebben wij  gemeend  dat  het  verstandig  is  om  te werken  aan  een 
oplossing  die  perspectief  biedt  om  juist weer meer  rust  te  krijgen, meer  zekerheid,  en  bij  te 
dragen aan het herstel van het vertrouwen. Voor dit alles zal een bedrag worden betaald van 
16,8 miljard. Dat is een marktconforme prijs. En we zullen uiteraard na verloop van tijd zien wat 
we dan met de bedrijven gaan doen. 

(5)  Voorlopig  vinden  wij  dat  er  een  goede  waarborg  is  gevonden  om  dit  in  handen  van  de 
overheid te brengen. Het overleg heeft  in een goede verstandhouding plaatsgevonden. Het zijn 
wel pittige gesprekken geweest, maar deze stappen waren noodzakelijk. Vorige week een eerste 
stap. Dit komt er voor in de plaats. En ik ben blij dat we deze conclusie hebben kunnen trekken, 
hoe moeilijk het ook  is. Want het hangt ook samen met economische  tijden die we graag wat 
anders zouden zien. 

Minister Bos (Financiën): 

(6) Dames en heren, de afgelopen weken zijn voor het Fortis‐concern buitengewoon spannend, 
maar ook buitengewoon zorgwekkend geweest. Dat is voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar 
geweest. Twee weken geleden zagen wij hoe een gezond bedrijf vertrouwen verloor op de beurs. 
Deze week  zagen we  hoe  hetzelfde  bedrijf  het  eigenlijk  goed  deed  op  de  beurs, maar  in  de 
bancaire praktijk tegen steeds grotere liquiditeitsproblemen aan liep. 

                                                 
27 De nummering van de alinea’s was in de brontekst oorspronkelijk niet aanwezig. Ik heb deze toegevoegd om 
bij de analyse gemakkelijker te kunnen verwijzen naar betreffende tekstdelen. In hoofdstuk 4 is eveneens deze 
wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke bronteksten ingevoerd.  
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(7)  Ik  heb  deze  week  reeds  een  aantal  malen  gezegd  dat  de  Nederlandse  regering  haar 
verantwoordelijkheid  zal  nemen  als  cruciale  financiële  instellingen,  cruciaal  voor  stabiliteit  en 
integriteit van  financiële systemen,  in te grote problemen komen. Dat was afgelopen weekend 
het geval toen wij een 49% belang namen in Fortis Nederland. Maar dat was de afgelopen week 
wederom  het  geval  toen  wij  besloten  een  bod  te  doen  op  alle  activiteiten  van  Fortis  Bank 
Nederland, inclusief het Fortis‐deel van ABN AMRO. 

(8) De  gesprekken  hierover  zijn  afgelopen  dinsdag  gestart. Gisteren,  vannacht  en  vandaag  in 
aanwezigheid  van  de minister‐president  en  de  president  van  de  DNB  en mijzelf  gevoerd  in 
Brussel  en  vandaag  dan  succesvol  afgerond,  inclusief  ‐  ik  benadruk  dit  ‐  een  bod  op  de 
Nederlandse  verzekeringsactiviteiten  van  Fortis.  De  Nederlandse  overheid  is  hiermee  100% 
eigenaar  geworden  van  al  deze  activiteiten.  Daar  is  16,8  miljard  euro  voor  betaald.  Deze 
overeenkomst vervangt de overeenkomst van afgelopen weekend. Het bedrag van 16,8 miljard 
komt dus ook niet bovenop de toen geboden 4 miljard, maar komt daarvoor in de plaats. 

(9) Met deze overname stellen wij niet alleen zeker dat cruciale en zogeheten systeemrelevante 
bancaire  activiteiten  in  rustig  vaarwater  zijn  gekomen.  Ook  leidt  het  ertoe  dat  het  voor  het 
Nederlandse  vestigingsklimaat,  denkt  u aan  Holland  Financial  Center,  belangrijke  financiële 
activiteiten  voor Nederland  behouden  blijven. Maar  bovenal  hebben wij  vandaag  bereikt  dat 
spaarders en klanten weten dat hun geld bij onze banken in veilige handen is. 

President Wellink (DNB): 

(10) Ik kan kort zijn na hetgeen is gezegd. Het nieuwe bedrijf dat nu gekocht is telt in totaal zo'n 
45.000 medewerkers. Een kleine 5000 in de verzekeringspoot, 30.000 in het Fortis‐deel van ABN 
AMRO en 10.000 in Fortis Bank Nederland. 45.000 werknemers dus, 720 kantoren in Nederland. 
In een aantal sectoren heeft het zeg tussen de 20 en 25% van de markt in ons land. 

(11) Het nieuwe bedrijf, als ik het in z'n totaliteit neem, zit in de haarvaten van de Nederlandse 
economie. Dat blijkt uit een marktaandeel voor het midden‐ en kleinbedrijf van boven de 40%. 

(12) Ik moet u zeggen dat het vanuit de optiek van een toezichthouder goed is te zien dat in deze 
woelige wereld, waarin van alles gebeurt  in het bankwezen, twee systeembanken  in Nederland 
in veilige haven hebben kunnen koersen. 

Bron: www.regering.nl

 

Direct  valt  op  dat  er middels  drie  kopjes  informatie wordt  gegeven  over  de  sprekers  die 

blijkbaar verantwoordelijk zijn voor het uitspreken van de zinnen die onder die kopjes staan. 

Deze uitingen over de auteur28 stellen de lezer in staat om de tekst op een bepaalde manier 

te  plaatsen.  Lezers met  enige  kennis  van  de Nederlandse maatschappij  zullen  de  namen 

wellicht  herkennen  (al wordt  voor  de  duidelijkheid  de  functieomschrijving  ook  nog  in  de 

                                                 
28 Zie paragraaf 2.7  
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kopjes genoemd), er gezichten bij plaatsen en de namen koppelen aan gebeurtenissen die in 

het al dan niet recente verleden met deze personen te maken hebben gehad. Zo kan de lezer 

zich al direct een beeld vormen van de achtergrond van het bericht, zonder nog maar één 

woord van de daadwerkelijke tekst gelezen te hebben. 

De toespraak wordt begonnen met “Goedenavond”. Hierdoor krijgt de tekst een structuur, 

omdat ‘goedenavond’ een kort, inleidend karakter heeft. Premier Balkenende gaat met deze 

inleiding  verder  door  een  beschrijving  te  geven  van  wat  er  voor  aanvang  van  deze 

persverklaring allemaal is gebeurd.  

Deze  inleidende  alinea  wordt  gevolgd  door  een  alinea  waarin  de  aanleiding  voor  de 

verklaring naar buiten  komt. Ook dit  is een  vorm  van een  interactionele ondersteuning.29 

Uitingen over de aanleiding van het bericht zijn een typische manier om een tekst te openen 

en zorgen er onder meer voor dat de lezer de aandacht erbij heeft en dat het voor hem/haar 

duidelijk is waar de uiting nu eigenlijk vandaan komt.  

Wat vanaf die tweede alinea vooral opvalt is het gebruik van woorden die het belang van de 

situatie en de gesprekken die er zijn geweest onderstrepen. Zo wordt er  tweemaal achter 

elkaar  gezegd  dat  eerdere  stappen  die  richting  Fortis  gezet  zijn  ’noodzakelijk’  zijn,  dat  er 

‘turbulente’  tijden  aangebroken  zijn  en  dat  ‘verdergaande’  stappen  nodig  zijn. Dit  laatste 

wordt wederom herhaald  in de  zin erna en door dit woordgebruik en de herhaling ervan 

wordt geprobeerd de  lezer bewust  te maken van de  importantie van de  situatie waar we 

mee te maken hebben. Dit heeft een duidelijk doel: er is een maatregel genomen, namelijk 

de nationalisering van Fortis, die even verderop  in de verklaring beschreven wordt. Omdat 

dit een grote en dure maatregel is, zou het bij de lezer hard aan kunnen komen wanneer dit 

direct  in  één  zin  verteld  zou worden.  Vandaar  dat  deze  inleiding  en  aanleiding  als  doel 

hebben om de hoofdhandeling30 van de boodschap op een voorzichtige manier te brengen. 

Door de  lezer alvast te vertellen hoe kritiek een situatie  is, kan een dergelijk maatregel iets 

minder hard aankomen dan wanneer het je het direct zonder inleidend verhaal brengt. Deze 

interactionele ondersteuningen dienen dus, zoals het woord eigenlijk al zegt, als hulp voor 

het brengen van de kern van de boodschap. 

 

                                                 
29 Zie paragraaf 2.7 
30 Ibid. 
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In de derde alinea wordt dan eindelijk uit de doeken gedaan van wat nu de kernboodschap 

van deze  tekst  is.  In  twee  zinnen wordt uitgelegd waar het om  gaat, waarna direct weer 

teruggegrepen wordt  naar  de  aanleiding  en  het  belang  van  deze maatregelen.  Belangrijk 

woordgebruik daarbij is dat het ‘geen gebruikelijk stap’ is, het ‘turbulente tijden’ zijn en het 

gebeurt ‘in het belang van de klanten’ om zo de noodzaak van de genomen beslissing kracht 

bij te zetten. 

Met  betrekking  tot  deze  eerste  drie  alinea’s  is  het  opvallendste  punt  dus  dat  de 

hoofdhandeling  in  twee  zinnetjes  beschreven  wordt  en  dat  alle  tekst  eromheen  een 

inleidend, voorbereidend of zelfs een verzachtend karakter heeft. 

In  de  vierde  alinea wordt  toegewerkt  naar  een  consequentie  van  de  hoofdhandeling. De 

nationalisering  van  Fortis  is  namelijk  niet  helemaal  gratis.  Wederom  wordt  eerst  met 

woorden  als  ‘oplossing  die  perspectief  biedt’,  ‘meer  zekerheid’,  ‘werken  aan  herstel  van 

vertrouwen’ getracht om het belang van de maatregel de overhand te laten hebben. In één 

korte zin volgt dan de kernboodschap, namelijk dat de overname 16,2 miljard euro kost. En 

vervolgens  vindt  direct weer  een  in mijn  ogende  verzachtende  opmerking  plaats  dat  dit 

bedrag  ‘marktconform’  is en dat  in de  toekomst  ‘uiteraard’  gekeken wordt wat er  verder 

gedaan wordt met die Fortis bedrijven. Met ander woorden: er wordt een bedrag genoemd, 

waarna direct de gepastheid31 van die uiting wordt ondersteund.  

Ook in deze alinea is de kernboodschap weer kort en krachtig, één zinnetje, terwijl de tekst 

eromheen opnieuw opgebouwd is uit interactionele ondersteuningen. 

Premier Balkenende sluit tenslotte af met een soort concluderende alinea (alinea 5). Echter 

wordt hierin niet opnieuw de kern en consequentie van de hoofdhandeling genoemd, maar 

wordt enkel herhaald hoe  ‘noodzakelijk’ deze stappen waren. Naast een onderstreping van 

het belang wordt ook  getracht enig positivisme aan de boodschap  toe  te  voegen door  te 

zeggen dat het overleg in een ‘goede verstandhouding’ heeft plaatsgevonden en vooral door 

te  melden  dat  hij  ‘blij’  is  dat  deze  conclusie  is  getrokken.  Ik  vind  het  opmerkelijk  te 

ontdekken  hoe  er  getracht  wordt  een  tekst  die  een  zware  en  toch  vrij  negatieve 

hoofdhandeling bevat, op een zo positief mogelijke manier te brengen. Dat zelfs het woord 

‘blij’ in een dergelijke tekst voorkomt, zou je misschien vooraf niet verwachten, maar het kan 

dus wel als je het op een goede manier brengt en ondersteunt. 

                                                 
31 Zie paragraaf 2.7 
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Ook  minister  Wouter  Bos  begint  zijn  rede  met  een  inleidend  “Dames  en  heren”  om 

vervolgens,  net  als  Balkenende  deed,  terug  te  verwijzen  naar  wat  er  de  laatste  weken 

allemaal  is gebeurd. Om de overname meer verantwoord  te  laten overkomen wordt door 

hem getracht de naam Fortis niet met teveel negativiteit te associëren. Zo noemt hij Fortis 

een  ‘gezond bedrijf’ dat het die week  ‘eigenlijk goed deed op de beurs’. Vooral dat  laatste 

impliceert door het woord ‘eigenlijk’ dat die beursresultaten nu ook weer niet zo spetterend 

zijn, maar dat  je er relatief gezien ook  iets positiefs uit zou kunnen halen. Door het ook op 

die manier te brengen en het bedrijf daarnaast ‘gezond’ te noemen lijkt het alsof Fortis een 

prima bedrijf is en dat de problemen waar ze in geraakt zijn allemaal buiten hun schuld om 

gebeurd zijn. Puur op basis van de woorden van Bos zou je bijna denken dat het simpelweg 

een  kwestie  van pech  is dat  Fortis  tegen  ‘liquiditeitsproblemen’  aanliep. Overigens wordt 

hier  dus  een  wat  moeilijker  woord  gebruikt  dat  je  alleen  kunt  bevatten  met  enige 

economische  kennis. Veel  lezers  zullen dit woord niet goed  kunnen plaatsen en daardoor 

kan de gedachte ontstaan dat je het wel gelooft met die problemen en dat het allemaal wel 

zal  kloppen wat minister Bos  zegt, hij  is  tenslotte de deskundige. Wanneer  je  echter  iets 

meer  kennis  hebt  van  de  situatie  zou  je  je  ook  kunnen  afvragen  of  het  allemaal wel  zo 

makkelijk is als hier beweerd wordt. Fortis heeft namelijk vlak voor de crisis met veel vertoon 

ABN/Amro overgenomen, waardoor die ‘liquiditeitsproblemen’ dus misschien niet helemaal 

een kwestie van pure pech zijn. 

In zijn tweede alinea kiest Bos ervoor om in plaats van ‘noodzakelijk’, wat door Balkenende 

regelmatig werd  gebruikt,  te  strooien met  het woord  ‘cruciaal’.  Door  er  nog wat mode‐

woorden als ‘stabiliteit’ en ‘integriteit’ in te verwerken komt dit stukje tekst weer over alsof 

een deskundige aan het praten is over zaken waar hij veel verstand van heeft. Ook hier kan 

ik me goed voorstellen dat veel lezers het idee krijgen dat als de deskundige minister Bos dit 

soort zaken cruciaal vindt, dat het dan wel zal kloppen en dat het dan wel goed zal zijn dat 

Fortis wordt overgenomen. Aan het einde van de alinea spreekt hij dan ook eindelijk zelf uit 

dat  dit  alles  wat  hij  in  het  voorafgaande  stuk  tekst  heeft  ingeleid,  uiteindelijk  als 

consequentie heeft dat de overheid een bod heeft gedaan op Fortis Bank Nederland.  

In  de  derde  alinea  verwijst  hij  eerst  weer  terug  naar  hoe  de  gesprekken  tot  stand  zijn 

gekomen en hoe dat heeft geleid tot het inmiddels bekende bod. Vervolgens noemt hij drie 

belangrijke consequenties van de hoofdhandeling, te weten: 
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1. De Nederlandse overheid  is 100% eigenaar geworden van Fortis Bank Nederland en 

de verzekeringsactiviteiten van Fortis; 

2. De Nederlandse overheid betaalt hiervoor 16,8 miljard euro; 

3. De  eerder  geboden  4 miljard  euro  voor  49%  van  de  Fortis  aandelen maken  ook 

onderdeel uit van het bod. Dat betekent dat van de 16,8 miljard euro er al 4 miljard 

eerder was betaald. Er wordt dus door deze beslissing 12,8 miljard euro extra door 

de overheid op tafel gelegd. 

Deze  bovenstaande  punten  lijken  samen  met  de  hoofdhandeling  de  kern  van  de 

persverklaring te vormen. Bij de bespreking van hoe de berichtgeving van de media rondom 

deze kwestie eruit ziet  is het dus belangrijk om er goed op te  letten  in hoeverre deze kern 

naar buiten wordt gebracht. Hierover uiteraard meer in de latere hoofdstukken. 

De  slotalinea  van Bos  staat, net  zoals dat bij Balkenende ook het  geval was, weer  in het 

teken van herhaling. Het woord ‘cruciaal’ komt daarbij weer voorbij en ook wordt weer maar 

eens benadrukt dat vooral de klanten en spaarders weten dat de beslissing in hun belang is 

genomen en dat hun geld nu in veilige handen is. De interactionele ondersteuningen komen 

dus keer op keer terug.  

De bijdrage van de president van de Nederlandsche Bank, Nout Wellink,  is zoals hij zelf al 

inleidt  ‘kort’. Opvallend om  te  zien dat hij op deze manier opent en niet  zoals eerder de 

lezers  (of eigenlijk de  toehoorders) aanspreekt met een  ‘goedenavond’ of met  ‘dames en 

heren’. Bij mij wekt dit het gevoel dat dat gebeurt om de lezer het idee te geven dat wat hij 

gaat zeggen inderdaad kort is en er eigenlijk niet zoveel meer toe doet. Opmerkelijk daarbij 

is dat echter het verhaal dat hij vertelt bol staat van de feiten en wetenswaardigheden. Hij 

noemt een hele rij met getallen en kenmerken die aangeven wat voor een grote bank Fortis 

Nederland  is en hoeveel mensen er wel niet bij betrokken zijn. Als  je alle gegevens die hij 

kort na elkaar noemt eens rustig op een rijtje zou zetten zie je dat we het hier hebben over 

een behoorlijke grote speler  in de Nederlandse maatschappij. Er wordt ook gesproken over 

een marktaandeel  van  ’20  tot  25  procent’  in  bepaalde  sectoren  in  ons  land. Dit  zijn  alle 

behoorlijk  indrukwekkende cijfers die er  in een soort van sneltreinvaart doorheen worden 

gegooid. Op het eind wordt dan  afgesloten met de bekende  interactionele ondersteuning 

waarbij de deskundige (in dit geval de toezichthouder) nog even aangeeft dat hij het ‘goed’ 

vindt dat dit bankenstelsel op deze manier is gered. 
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Mijn belangrijkste  conclusie bij deze  laatste  spreker  is dus dat hij  in  tegenstelling  tot  zijn 

voorgangers weinig interactionele ondersteuningen gebruikt, de lezer daarmee wel het idee 

geeft dat wat hij zegt niet erg belangrijk is, maar tegelijkertijd wel de meeste concrete feiten 

noemt van alle sprekers. Dit terwijl Bos en Balkenende meerdere alinea’s tekst nodig hebben 

ter ondersteuning van de hoofdhandeling of een enkele aanvullende consequentie. Als lezer 

wordt je op deze manier vol aandacht door de tekst van de eerste twee lezers meegenomen, 

terwijl je bij de laatste lezer de aandacht enigszins zou kunnen verliezen (vooral omdat je op 

het idee wordt gezet dat het laatste stuk tekst erg kort en minder belangrijk is). Daarentegen 

vind ik dat er juist bij de laatste spreker hele interessante punten voorbijkomen die best wat 

meer aandacht zouden mogen verdienen. Dit ondanks dat ze geen direct deel uitmaken van 

de hoofdhandeling  zelf maar achtergrondinformatie geven over de kenmerken van het  zo 

vaak genoemde Fortis.  

Als  ik  tenslotte  het  communicatieve  doel  van  de  gehele  tekst  in  één  zin  zou  willen 

samenvatten, kom ik tot het volgende resultaat: 

De Nederlandse burger  (ontvanger)  informeren en verklaren over  (communicatieve 

effect) de overname van Fortis door de Nederlandse Staat (globale inhoud). 

Het  belangrijkste  doel  van  de  tekst  is  te  beoordelen  als  informatief  van  aard. Het wordt 

echter gecombineerd met expressiviteit. Dat zie  je namelijk  terug  in de manier waarop de 

overheid vertelt over hun gevoelens omtrent dit besluit. Ze probeert te beschrijven waarom 

ze het belangrijk vindt dat dit gebeurt en dat dit volgens haar de enige  juiste beslissing  is. 

Teven  speelt  ze  via  dit  expressieve  doel  in  op  de  gevoelens  van  de  burger, waarbij  een 

belangrijke boodschap is dat je als spaarder weet dat je geld bij Fortis veilig is.  
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4. Analyse van berichtgeving in kranten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal ik de belangrijkste berichtgeving rond de overname van Fortis in de vier 

grootste landelijke Nederlandse dagbladen aan de orde laten komen. Dit zijn in volgorde van 

hoogste oplage32: de Telegraaf, het Algemeen Dagblad, de Volkskrant en NRC Handelsblad. 

Het gaat hier dan om de eerste edities van de kranten van 4 oktober 2008, die de dag na de 

persverklaring  zijn  verschenen. Opgemerkt dient  te worden dat het NRC Handelsblad ook 

een avondeditie uitbrengt, maar omdat de persverklaring op 3 oktober pas rond 18.00 uur 

plaatsvond was  dit  te  laat  voor  het  NRC  om  het  nog mee  te  nemen  in  de  avondkrant. 

Vandaar dat ik ook voor het NRC gebruik maak van de middageditie van 4 oktokber. 

 

Omdat er  in al die kranten op meerdere manieren wordt bericht over de overname  (zoals 

bijvoorbeeld algemene berichtgeving, interviews met deskundigen, een column enzovoorts), 

moet er een keuze gemaakt worden in het materiaal. Anders wordt het geheel te uitgebreid 

om in dit onderzoek te kunnen analyseren.  

Daarbij kies ik dan per krant voor het stuk berichtgeving dat de lezer het eerste in het oog zal 

springen bij het openslaan van de krant.  Ik ga er dan vanuit dat de gemiddelde  lezer  zijn 

krant begint te lezen vanaf de voorpagina. We zullen dus voornamelijk te maken krijgen met 

het  voorpaginanieuws,  of  als  er  op  de  voorpagina  niets  over  staat,  de  berichtgeving  op 

pagina 2 enzovoorts.  De kans is dan groot dat het een stuk algemene berichtgeving betreft. 

Mocht een krant er echter voor kiezen om op de voorpagina een column te plaatsen over de 

nationalisering van Fortis, dan zal ik uiteraard die column analyseren. Een voorwaarde bij dit 

alles vind ik wel dat het stuk in ieder geval geschreven moet zijn door een verslaggever van 

die  krant  zelf  en  niet  bijvoorbeeld  door  het Algemeen Nederlands  Persbureau  (ANP). Op 

deze manier kan  ik bij de analyse ook rekening houden met punten die betrekking hebben 

op de identiteit van kranten, zoals dit in het theoretisch kader bij dit onderzoek aan de orde 

is  gekomen.  In  bijlage  133  heb  ik  de  belangrijkste  ANP  berichtgeving  van  vrijdagavond  3 

oktober 2008 opgenomen, zodat in het geval dat er geen naam onder het artikel staat, ik kan 

                                                 
32 Zie bijlage 2, figuur 1 
33 Zie bijlage 1 
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vergelijken of het een ANP bericht betreft of een door de krant zelf opgestelde tekst. Tevens 

kan  ik  analyseren  in  hoeverre  tekstgedeeltes  die  niet  direct  terug  te  leiden  zijn  naar  de 

persverklaring van de overheid, gebaseerd zijn op door het ANP uitgegeven berichten. 

 

4.2 Kranten: een korte introductie 

Alvorens met de analyse te beginnen wil ik eerst een korte introductie geven op een aantal 

belangrijke  ontwikkelingen  die  de  laatste  jaren  in  de Nederlandse  krantenwereld  hebben 

plaatsgevonden. Daarbij maak ik gebruik van het boek De krant moet kiezen, Oosterbaan en 

Wansink (2008).  

Oosterbaan  en Wansink  schetsen  in  hun  boek  dat  rond  1970  zo  ongeveer  het  gouden 

tijdperk van de kranten in Nederland was. De gezamenlijke oplage bedroeg zo’n vier miljoen 

exemplaren en dat was hoger dan ooit  tevoren. Tevens was dit het  tijdperk waarin steeds 

meer (hoogopgeleide) lezers vanuit hun eigen nieuwsgierigheid de krant lazen, onafhankelijk 

van  levensbeschouwelijke  zuilen. De krant was een middel om betrouwbare  informatie  te 

kunnen vinden, op basis waarvan zij zelf een oordeel konden vormen. Al met al dus meer 

lezers, meer geld en grotere winstmarges.  

Een ander  interessant punt  is dat de  (onafhankelijke) krant voor de politiek een belangrijk 

middel was geworden om zijn kiezers en achterban te kunnen bereiken.  Immers waren de 

‘eigen’ bladen en omroepen voor het grootste gedeelte weggevallen. De groei zette door tot 

ongeveer 1976, waarin oplages van 4,6 miljoen werden bereikt. Het gouden tijdperk strekte 

zich uit  tot ongeveer 1998, het  jaar vanaf wanneer de daling van de oplages van betaalde 

kranten zich inzette.34 

 

Het  gevolg  van minder  lezers  was  uiteraard  dat  er  vooral  op  financieel  vlak  problemen 

ontstonden. Dit had  tot gevolg dat elke krant op  zijn of haar manier  iets moest doen om 

kosten te besparen. Fusies en ontslagen waren vanaf toen aan de orde van de dag. Tevens 

had het consequenties voor de ‘serieuze journalistiek’, waar volgens Oosterbaan en Wansink 

onder andere onderzoek,  verslaggeving en analyse  van belangrijke politieke, economische 

en sociale veranderingen in Nederland en de wereld en opinievorming onder vallen. Omdat 

dit soort arbeidsintensieve  journalistiek duur  is, kon het niet uitblijven dat ook op dit vlak 

                                                 
34 Zie bijlage 2, figuur 2 
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iets zou veranderen. Daardoor wordt er een soort ‘vervlakking’ zichtbaar, omdat bezuinigen 

en proberen winst te maken de overhand krijgt boven kwaliteitsjournalistiek leveren. Dit ook 

omdat veel kranten onder drie grote uitgeefconcerns vallen, deel beursgenoteerd, die fikse 

rendementen van hun kranten verwachten. 

In de bijlage  is een overzicht terug te vinden van hoe de kranten  in Nederland het  in 2008 

hebben  gedaan  ten  opzichte  van  een  jaar  daarvoor.35  Opvallend  aan  de  tabel  is  dat  de 

algemene  trend nog altijd dalend  is, ondanks dat de grote bladen de  schade nog beperkt 

houden.  Vooral  de  regionale  kranten  zoals  De  Twentsche  Courant  Tubantia,  Leeuwarder 

Courant en BN/De Stem zien hun oplagecijfers behoorlijk teruglopen. 

De kranten die  in dit onderzoek de  revue passeren zijn nog altijd de vier grootste van het 

land, maar onderling zijn er wel verschillen zichtbaar  in de manier waarop zij trachten hun 

oplage  zo  groot  mogelijk  te  houden.  Hieronder  volgen  kort  achter  elkaar  enkele 

opvallendheden, die onder andere op basis van de tabel zijn opgesteld. 

 

Algemeen Dagblad 

In 2005  fuseerden 7  regionale dagbladen met het Algemeen Dagblad. Ondanks deze  fusie 

heeft  dit  dagblad  het  niet  makkelijk.  Er  is  de  laatste  jaren  weinig  sprake  geweest  van 

vernieuwing,  waardoor  ze  redelijk  wat  terrein  heeft  moeten  prijsgeven.36  Ze  is  volgens 

Oosterbaan en Wansink vooral veel  lezers kwijtgeraakt omdat de regionale katernen sinds 

de  fusie amper nog een  schim  zouden  zijn van waar de oorspronkelijke  regionale kranten 

voor stonden.  

 

Telegraaf 

De grootste krant van Nederland, maar toch ontkwamen ook zij niet aan de bezuinigingen 

waar  een  aantal  jaren  geleden  vele  kranten  aan moesten  geloven. Om  geld  te  besparen 

verving  de  krant  onder  andere  zijn  vaste  buitenlandse  correspondenten  door  losse 

medewerkers. 

Wat betreft haar leidende marktpositie heeft De Telegraaf zich min of meer gestabiliseerd.37 

Volgens Oosterbaan en Wansink profileert ze zich  tegenwoordig als viewspaper, waarin ze 

                                                 
35 Zie bijlage 2, figuur 1 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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onder andere campagnes van het volk aan de orde brengt, zoals bijvoorbeeld de campagne 

namens  autorijdend  Nederland  tegen  de  files.  Deze  profilering  schijnt  dus  niet  slecht  te 

werken, want volgens de cijfers zijn ze als grootste krant  in 2008 zelfs nog een klein beetje 

gegroeid ten opzichte van 2007. 

 

NRC Handelsblad 

Ook NRC Handelsblad doet het volgens de  tabel van Oosterbaan en Wansink goed, vooral 

dankzij  de  populariteit  van  nrc.next.38  De  moederkrant  heeft  slechts  voor  een  klein 

percentage aan lezers verloren aan deze nieuwe tabloidkrant. 

 

De Volkskrant 

De Volkskrant heeft getracht met een andere vernieuwing in deze moeilijke tijden overeind 

te  blijven.  Zij  hebben  de  aandacht  vooral  gericht  op  de  webeditie,  waarin  zij  tevens 

marktleider  zijn.  De  grootte  hiervan  heeft  wel  tot  gevolg  dat  het  aantal  lezers  van  de 

gedrukte versie afneemt. Financieel  is het echter een uitkomst. De kosten van drukken en 

verspreiden vallen weg en daardoor kan de webkrant ook nog eens veel goedkoper worden 

aangeboden. 

                                                 
38 Ibid. 
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4.3 Berichtgeving volgens het Algemeen Dagblad 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nederland redt Fortis ‐ Bos sloot deal met Belgen in het diepste geheim 

DEN HAAG/BRUSSEL  
(1) Nederland heeft bank‐verzekeraar Fortis gered van de ondergang. Het kabinet nam voor  16,8 
miljard euro het Nederlandse deel van Fortis, inclusief ABN Amro, over.     
 

(2) Het ingrijpen van de Nederlandse staat  was nodig, omdat Fortis alsnog dreigde om te vallen. 
Het is voor het eerst dat een commerciële bank‐verzekeraar in Nederland geheel in 
overheidshanden is.  
(3) Het besluit kwam gisteravond onverwacht, omdat het kabinet vorig weekend nog samen met 
België en Luxemburg een reddingsplan voor het concern presenteerde. Dat bleek niet genoeg. 
Vooral in België liepen grote zakelijke klanten weg, waardoor de bank in geldnood raakte.  
(4) Met de nationalisatie wil het kabinet voorkomen dat de Nederlandse tak van Fortis in de 
wereldwijde financiële malaise wordt meegezogen. “In het belang van de spaarder moesten we 
ingrijpen," vertelde minister Bos (Financiën). Er verandert volgens hem niets voor het personeel 
noch voor de mensen die er een rekening of verzekering hebben.  
(5) Het Nederlandse kabinet heeft sinds dinsdagavond in het diepste geheim onderhandeld met 
de Belgische en Luxemburgse regering. Vrijdagochtend waren ze eruit.    
(6) Het is niet de bedoeling dat het  gekochte bedrijf voor altijd in handen blijft van de staat. 
Zodra de rust in de financiële wereld is teruggekeerd, wordt het weer verkocht. In de tussentijd 
zullen ABN Amro en Fortis‐bank Nederland versneld samengaan, verklaarde president Nout 
Wellink van De Nederlandsche Bank.  
(7) Met de nationalisatie komt er een einde aan het Belgisch‐Nederlandse Fortis‐concern. Het 
concern ontstond in 1990 na een fusie van meerdere Nederlandse en Belgische banken en 
verzekeraars. Fortis nam vorig jaar ABN Amro over voor 24 miljard euro. Dat bleek achteraf te 
duur voor het concern.  
(8) De Belgische premier Yves Leterme hoopt dat met de deal van 16,8 miljard euro ook het 
Belgische deel dat overblijft gezond verder kan.  
(9) Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het kabinet. Ook de vakbonden reageerden 
gisteren positief op het nieuws. Oud‐topambtenaar Sweder van Wijnbergen hekelt daarentegen 
de overname. In een gesprek met deze krant zegt hij dat de belastingbetaler de dupe is. Van 
Wijnbergen is ook kritisch over het Amerikaanse noodplan voor de banken, waarmee het Huis 
van Afgevaardigden gisteren instemde. 

Bron: Algemeen Dagblad, zaterdag 4 oktober 2008, voorpagina
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De  structuur  van  dit  nieuwsbericht  bestaat  uit  een  titel,  een  inleidende/samenvattende 

alinea en vervolgens een  langer  tekstdeel, bestaande uit verschillende alinea’s, waarin het 

hele bericht wordt uitgelegd.  In de titel wordt de nadruk gelegd op twee zaken: ten eerste 

dat  Nederland  de  Fortis  bank  heeft  gered,  anderzijds  dat  minister  Bos  de  ‘deal’  heeft 

gesloten terwijl niemand er verder van af mocht weten. Opvallend dat het eerste deel, wat 

door  het  woord  ‘redt’  een  positieve  of  zelfs  nobele  uitstraling  heeft,  onder  de 

verantwoording van het hele land wordt geschoven. Alsof wij deze goede daad met z’n allen 

bewerkstelligd  hebben.  Terwijl  het wat meer mysterieuze  zinsdeel  over  de  geheime  deal 

onder de verantwoording van één persoon wordt geplaatst, de minister van financiën.  

Beide zinsdelen zijn feitelijk onjuist: wij hebben niet direct met zijn allen Fortis gered, het is 

een actie geweest van een groep mensen die de controle hebben over het geld in Nederland 

en  die  de  politieke  beslissingen maken.  Zij  vertegenwoordigen wel  ons  land,  dus  indirect 

kunnen  we  ons  aangesproken  voelen  en  daar  wordt  in  deze  titel  dus  ook  gebruik  van 

gemaakt. Het tweede zinsdeel klopt  in de directe zin van de betekenis ook niet: het  is niet 

alleen  Bos  geweest  die  de  deal  heeft  gesloten,  hij  heeft  dat  gedaan  samen met  premier 

Balkenende  en  president  Wellink  van  de  Nederlandsche  Bank.39  Volgens  dezelfde 

persverklaring van de overheid zou het ook geen deal geweest zijn met alleen  ‘de Belgen’, 

maar ook met de premier en minister van financiën van Luxemburg en met de collega’s van 

de heer Wellink. 

Door het gebruik van deze titel lijkt het erop dat de lezer bij aanvang al een verkeerd beeld 

krijgt van de situatie. Het  lijkt dan misschien wel op zoals het feitelijk  is gegaan, maar  juist 

die kleine verschillen kunnen ervoor zorgen dat je de situatie al anders interpreteert dan je 

gedaan zou hebben wanneer men de feiten op de juiste manier had vermeld.  

De  eerste  korte  alinea  beschrijft  allereerst  de  plaats  waarvandaan  de  berichtgeving 

afkomstig is. Deels in Den Haag, waar de persconferentie gegeven is, deels in Brussel alwaar 

het  geheime  overleg  plaatsvond.  Nadat  weer  wordt  herhaald  dat  wij  met  z’n  allen  als 

Nederland zijnde Fortis voor de ondergang hebben behoed, volgt op de hoofdhandeling de 

consequentie van de kosten die dit alles met zich meebrengt. 

Daarna volgt een groter aaneengesloten deel tekst, onderverdeeld in een aantal alinea’s. Ik 

zal dit tekstdeel weer volgens de alinea‐per‐alinea‐basis analyseren, net zoals dat ook bij de 

andere krantenberichten het geval zal zijn. 
                                                 
39 Zo stelt de overheid het in de officiële persverklaring, zie alinea 1 in de verklaring in paragraaf 3.2 
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In  de  eerste  alinea  wordt  verteld  dat  de  overname  noodzakelijk  was,  zoals  ook  uit  de 

regeringsverklaring naar voren kwam. Het valt daarbij op dat gebruik wordt gemaakt van de 

woordkeuze ‘om dreigen te vallen’. Dit klinkt een stuk dramatischer dan zoals het probleem 

in  de  verklaring  omschreven  werd  als  dat  er  ‘liquiditeitsproblemen’  waren.  Door  deze 

woorden  te gebruiken krijgt de  lezer een  veel angstiger gevoel bij de  situatie. Vervolgens 

volgt nog de mededeling hoe bijzonder de  situatie  vanuit historisch perspectief  gezien  is. 

Deze mededeling werd niet  in de verklaring genoemd, maar  is blijkbaar door de  journalist 

van het Algemeen Dagblad (AD) zelf tevoorschijn gehaald. Overkoepelend zorgt deze alinea 

er door beide punten voor dat de  interactieve ondersteuning er hier vooral uit bestaat om 

de lezer te lokken verder te lezen. Daar waar de overheid er dus voornamelijk mee bezig was 

om  de  lezer  niet  te  ongerust  te maken  en  de  hoofdhandeling  te  ondersteunen met  het 

aangeven van het belang van de situatie, is de krant veel meer uit op het vasthouden van de 

aandacht van de lezer. 

Dit  gaat  ook  direct  zo  door  in  de  tweede  alinea  door  de  loop  van  de  gebeurtenissen  te 

ondersteunen met  het woord  “onverwacht”  en  te  stellen  dat  de  actie  van  het weekend 

ervoor ‘niet genoeg bleek’. Ook worden de problemen van Fortis wederom niet omschreven 

als  ‘liquiditeitsproblemen’ maar wordt ditmaal de  term  ‘geldnood’  gebruikt,  iets wat  veel 

concreter tot de verbeelding spreekt en velen van ons als onplezierig in de oren klinkt.  

Vervolgens besteedt ook de krant dan een alinea (namelijk alinea 4) aan het ondersteunen 

van de hoofdhandeling door het aangeven van het belang van de situatie. Daarbij wordt de 

inzet van het gebruik van zelfverzonnen ‘tactische’ woorden min of meer gemeden en wordt 

verwezen naar de woorden uit de persverklaring, ondersteund door een  citaat. Overigens 

klopt het citaat niet helemaal. Bos vertelde namelijk dat door deze overname de “spaarders 

en klanten weten dat hun geld bij onze banken in veilige handen is.” In het citaat van het AD 

wordt de spaarder echter hoofdonderwerp van de situatie gemaakt. Als lezer zou je op basis 

van  het  krantenbericht  kunnen  denken  dat  het  belang  van  de  spaarder  zo’n  beetje  de 

hoofdoorzaak van de overname  is. Dit  is  iets wat wellicht  indirect uit de woorden van Bos 

valt op  te maken, maar  zeker niet  letterlijk  zo  is gezegd. Het citaat  is wat dat betreft dus 

misleidend. 

In alinea 5 vindt weer een herhaling plaats van wat er  in de  titel eigenlijk al  is gezegd. Nu 

wordt echter wel verteld dat ook de Luxemburgse regering bij de gesprekken betrokken was. 
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Een  oplettende  lezer  zou  hier  dus  al  kunnen  zien  dat  de  titel  in  ieder  geval  informatie 

achterhield.  

De  zesde  alinea  heeft  weer  een  verklarende  aard.  Hier  wordt  tevens  een  stuk  uit  de 

verklaring  van Wellink aangehaald, echter niet  geciteerd. Deze  aangehaalde woorden  van 

Wellink, over het versneld samengaan van Fortis en ABN Amro, zijn niet terug te lezen in de 

officiële  verklaring  van  de  Nederlandse  overheid.  Omdat  het  AD  echter  het  woord 

‘verklaarde’ gebruikt (waar eerder bij het citaat van Bos het woord ‘vertelde’ gedrukt stond) 

vermoed  ik  dat  deze  woorden  komen  uit  de  vragensessie  bij  de  persconferentie,  die 

aansluitend op de verklaring plaatsvond. Het  is helaas niet  te achterhalen wat er bij deze 

persconferentie zoal is gevraagd en geantwoord, dus kan ik hier niet beoordelen in hoeverre 

dit  stuk  tekst  overeenkomt  met  de  feitelijk  uitgesproken  woorden.  De  inhoud  van  de 

mededeling van Wellink, namelijk dat de  integratie tussen Fortis en ABN Amro doorgaat,  is 

wel terug te vinden in de ANP berichtgeving,40 maar de vraag blijft staan waar de informatie 

nu exact vandaan is gekomen. 

In alinea 7 volgt dan een stukje informatie dat door de journalist zelf verzameld lijkt te zijn. 

Zo  wordt  er  twee  tijdstippen  in  het  verleden  genoemd  (‘1990’  en  ‘vorig  jaar’)  waarop 

gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die niet  in de persverklaring of ANP berichten zijn 

genoemd. Deze nieuwsberichten uit het verleden aan elkaar gekoppeld, waardoor een kort 

overzichtje  ontstaat  over wat  er met  Fortis  de  laatste  jaren  is  gebeurd. Opvallend  is  de 

afsluiting van de alinea met de woorden dat de overname van ABN Amro achteraf ‘te duur’ 

bleek te zijn. Dit is een eigen mening van de journalist, die niet op een in het krantenbericht 

genoemde bron  is gebaseerd. Want hoewel die betreffende overname van 24 miljard best 

een reden zou kunnen zijn voor de problemen die bij Fortis zijn ontstaan, wordt deze reden 

in de overheidsverklaring in ieder geval niet aangehaald. De journalist heeft deze bewering, 

die in zijn ogen wellicht een logische conclusie is, niet onderbouwd. Het heeft echter wel een 

directe  invloed  op  de  lezer:  de woorden  ‘achteraf  te  duur’  impliceren  dat  er  een  fout  is 

gemaakt.  De  lezer  kan  op  deze manier  beïnvloed  worden  bij  het  vaststellen  van  welke 

spelers in deze situatie wellicht verkeerd hebben gehandeld. In dit geval wordt door deze zin 

een  grote  fout  opgelegd  aan  Fortis,  terwijl  iedere  concrete  onderbouwing  daarvan 

ontbreekt.  

 
                                                 
40 Zie bijlage 1, artikel 4 
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Alinea  8  is  eigenlijk  een  soort  intermezzo.  Ineens  wordt  verwezen  naar  een  speler  die 

helemaal niet aanwezig was bij de persverklaring van de avond ervoor. Vermoedelijk is er in 

Brussel,  alwaar  het  geheime  overleg  plaatsvond,  ook  een  persconferentie  geweest,  of  in 

ieder  geval  iets  vergelijkbaars,  waarbij  de  Belgische  premier  Leterme  uitspraken  heeft 

gedaan over de situatie.  

De  slotalinea  (alinea  9)  gaat  eigenlijk nog  even op dezelfde manier door.  Er worden  vele 

andere  spelers genoemd die hebben gereageerd op de nationalisatie, waarbij constant de 

verwijzing ontbreekt waar die  reacties dan  zijn  geuit, of onder welke omstandigheden  ze 

hebben plaatsgevonden. Het komt op mij over als een verzameling losse flodders die achter 

elkaar geplakt zijn, waarbij getracht is enkele positieve en negatieve reacties naast elkaar te 

plaatsen. Hoewel dat ertoe zou kunnen bijdragen dat de  lezer hierdoor kan bepalen of hij 

zelf eigenlijk positief of negatief tegenover het bericht staat, is de slotalinea in mijn ogen niet 

helemaal neutraal.  Eerst worden namelijk  twee positieve  reacties  kort opgesomd,  zonder 

argumentatie  over  de  reden  waarom  die  spelers  nu  positief  reageerden.  De  negatieve 

reacties worden vervolgens wel uitgebreider behandeld en de achterliggende redenen van 

de negativiteit komen daarbij aan de orde. Hierdoor vallen er woorden te lezen als ‘hekelt de 

overname’ en ‘belastingbetaler  is de dupe’, waardoor  ik vind dat het beeld van de  lezer op 

dit vlak sterker beïnvloed wordt dan op het vlak van de positieve reacties. 
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4.4 Berichtgeving volgens het NRC Handelsblad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fortis en ABN Amro gered door nationalisatie 
 
Door onze financiële redactie 
 
(1) Amsterdam, 4 okt. De Nederlandse staat heeft Fortis Bank Nederland, ABN Amro 
Nederland en de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Fortis gekocht voor in totaal 16,8 
miljard euro. Dat maakten premier Jan Peter Balkenende, minister van Financiën Wouter Bos 
en president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank gisteravond bekend.  

(2) Met de volledige nationalisatie wilde het kabinet, zo stelde Bos, de "belangen van 
rekeninghouders veiligstellen". De actie was nodig omdat de kapitaalinjectie van vorige week 
onvoldoende bleek. De 11,2 miljard euro die de overheden van Nederland, België en Luxemburg 
toen in Fortis pompten kon het vertrouwen van klanten niet herstellen. De bank‐verzekeraar was 
de afgelopen maanden al in grote problemen geraakt door de kredietcrisis en de veel te dure 
overname van ABN Amro. Aan het begin van deze week haalden veel klanten ondanks de 
staatsinterventie hun geld weg. Dit zou met name in België zijn gebeurd. 

(3) De problemen die dit voor de liquiditeit van Fortis meebracht, baarden Bos grote zorgen. 
Het omvallen van Fortis zou grote gevolgen hebben, niet alleen voor de financiële sector in de 
Benelux, maar ook elders in de wereld. Afgelopen weekend nog waarschuwde president Jean‐
Claude Trichet van de Europese Centrale Bank voor de mondiale gevolgen voor de financiële 
sector die een faillissement van Fortis zou hebben. 

(4) De onderhandelingen over een nieuwe ingreep begonnen dinsdag. Donderavond gingen 
de drie Nederlanders naar Brussel voor gesprekken met de politieke top van België die vrijdag 
werden afgerond. De nationalisatie volgt de diverse voorbeelden in de VS en Europa waar 
regeringen al een aantal banken opkochten. De problemen van de instellingen komen voort uit 
de kredietcrisis, maar steeds vaker komen banken in problemen omdat zij geen geld meer 
kunnen lenen op de geldmarkt. Deze droogt steeds verder op, omdat banken elkaar niet meer 
vertrouwen en dus geen leningen meer uitschrijven aan elkaar. 

(5) Met de overeenkomst wordt de staat volledig eigenaar van twee banken die, zoals al 
gepland, zullen worden geïntegreerd. Het grote verschil is dat nu ABN Amro de overhand zal 
hebben bij de integratie van de twee. Fortis was lid van het consortium dat ABN Amro vorig jaar 
kocht voor 71 miljard euro. Fortis betaalde 24 miljard voor haar deel, Royal Bank of Scotland en 
het Spaanse Santander de rest. Bij ABN Amro Nederland werken 30.000 mensen, bij Fortis Bank 
Nederland 10.000 en bij de verzekeringstak 5.000. De vakbonden zullen maandag langsgaan bij 
Bos om meer details te horen. 
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(6) Bos wilde niet ingaan op de vraag hoe lang de staat eigenaar zal blijven. Volgens Bos 
betreft het een tijdelijke maatregel. "Nadat de rust in het financiële stelsel is teruggekeerd zullen 
de instellingen worden geprivatiseerd." Het integreren van de banken duurt naar verwachting 
tot eind 2009. 

(7) De grote politieke partijen steunen de nieuwe reddingsoperatie. Kamerleden hebben wel 
veel vragen, die Bos volgende week in een debat moet beantwoorden. Bos zei gisteren met "een 
buitengewoon oncomfortabel gevoel" de afgelopen week debatten over Fortis te hebben 
gevoerd, omdat hij niet kon vertellen wat gaande was. Hij zou de fractievoorzitters gaan bellen 
om dat uit te leggen. 

(8) De beursnotering van Fortis blijft bestaan. Door de nationalisatie van de Nederlandse tak 
bezitten beleggers in Fortis NV nu een aandeel in het Belgische en Luxemburgse deel van het 
bedrijf. 

Bron: NRC Handelsblad, zaterdag 4 oktober 2008, voorpagina

Ook dit bericht bevat weer een duidelijke structuur gebaseerd op het gebruik van alinea’s. 41 

Boven het bericht staat een titel en vervolgens een melding dat het stuk afkomstig is van de 

financiële redactie. Op deze manier krijgt de  lezer  informatie over de auteur van de  tekst, 

een vorm van  interactionele ondersteuning. Met hetzelfde  idee geeft de  inleidende alinea 

met de woorden ‘Amsterdam, 4 okt.’ aan de  lezer  informatie over de plaats en tijd waarop 

het  bericht  tot  stand  is  gekomen.  Merk  overigens  op  dat  elke  krant  dit  gebruik  van 

plaatsnamen op  zijn eigen manier  lijkt vorm  te geven. Waar bij het AD nog melding werd 

gemaakt  van de plaatsen waar de  verklaring op  zichzelf  tot  stand  kwam  (in Den Haag en 

Brussel), kiest het NRC ervoor om de plaats te noemen alwaar de krant waarschijnlijk zelf dit 

bericht over de overname heeft opgesteld.42 

 

De titel van het bericht luidt “Fortis en ABN Amro gered door nationalisatie”. Net als bij de 

titel van het AD vinden we hier een afleiding van het werkwoord ‘redden’ terug. Een woord 

met  een  positieve  uitstraling, wat  gekoppeld  zou  kunnen worden  aan  het  optreden  van 

Balkenende, Bos en Wellink. Echter waar bij het AD de  reddingsactie nog werd gekoppeld 

aan heel Nederland, gebeurt dit bij het NRC niet, of hoogstens op  indirecte wijze door het 

gebruik van ‘nationalisatie’. Er worden dus geen namen of partijen genoemd, maar wanneer 

je de term ‘nationaliseren’ in een losse zin gebruikt, duidt dat erop dat er iets ‘van het land is 

                                                 
41 De nummering van de alinea’s is wederom van mij afkomstig, zie ook noot 27, p. 30 
42 Omdat Amsterdam geen relatie lijkt te hebben met de plaats waar de persverklaring heeft plaatsgevonden, 
lijkt het me aannemelijk dat dit verwijst naar de plaats waar een kantoor van NRC is gevestigd 

 47



geworden’. Je zou dus op indirecte wijze kunnen afleiden dat ook hier de reddingsactie aan 

heel Nederland wordt  toegeschreven.  Laatste  opvallende  punt  is  nog  dat  naast  de  naam 

Fortis, ook de naam ABN Amro genoemd wordt. Hoewel ABN overgenomen was door Fortis 

en dus onder Fortis valt, waardoor het niet nodig is die naam specifiek te benoemen, wordt 

dat dus wel gedaan. Dit kan dienen als herinnering of terugverwijzing naar een gebeurtenis 

in  het  verleden.  Door  de  naam  van  ABN  Amro  te  noemen  kunnen  we  er  als  lezer  aan 

herinnerd worden wat een toestanden er een tijd terug gepaard gingen met die overname 

van ABN Amro. En vooral ook het hoge kostenplaatje dat er voor Fortis aan kleefde. Door 

deze  titel  gelezen  te hebben,  zouden we dus  al met een  vooroordeel de  tekst  in  kunnen 

gaan,  namelijk  dat  de  nationalisatie  onder  andere  een  consequentie  is  van  de  (te  dure?) 

overname van ABN Amro enige tijd terug. 

 

De  inleidende  alinea  is  in  het NRC  dikgedrukt. Dit werkt  als  een  lokkertje  (een  vorm  van 

interactionele ondersteuning). Het  lijkt  alsof de  inleidende  alinea  erg belangrijk  is  en  een 

soort samenvatting geeft van de gehele tekst. Op mijzelf komt het over alsof het  lezen van 

deze alinea genoeg  is om de hele tekst te snappen. Maar wat staat er nu eigenlijk  in deze 

opvallende alinea? 

Het moet gezegd worden dat de hoofdhandeling en de belangrijkste aanvullende informatie 

kort en  krachtig achter elkaar gezet  is, waardoor  je  inderdaad  kunt  concluderen dat deze 

alinea in twee zinnen de kern van het bericht aangeeft. Als je terugkijkt naar de kernpunten 

van de persverklaring zoals ik ze eerder opstelde43, is de helft van de kern in deze alinea aan 

bod  gekomen.  Te  weten  de  hoofdhandeling  samen  met  punt  2.  Dit  aangevuld  met 

informatie  over  de  totstandkoming  van  de  situatie  (“Dat  maakten  premier  Jan  Peter 

Balkenende,  minister  van  Financiën  Wouter  Bos  en  president  Nout  Wellink  van  De 

Nederlandsche Bank gisteravond bekend.”) geeft de lezer al direct het grootste deel van de 

kerninformatie. 

Vanaf  alinea  2 wordt meer  uitwerking  gegeven  aan  het  nieuwsbericht. Direct wordt  een 

citaat  van Bos  aangehaald, echter  valt het  citaat  in deze  vorm niet  terug  te  vinden  in de 

oorspronkelijke persverklaring van de Nederlandse overheid. In het door het NRC gebruikte 

citaat komen onder andere de woorden ‘belangen’, ‘rekeninghouders’ en ‘veiligstellen’ voor. 

De  enig werkelijk  uitgesproken woorden  van  Bos  die  hierbij  in  de  buurt  komen  zijn  dat 
                                                 
43 Zie paragraaf 3.2, p. 36 
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‘spaarders  en  klanten’ weten  dat  hun  geld  nu  in  ‘veilige  handen’  is  bij  de  overgenomen 

banken. Het woord ‘belangen’ werd enkel door premier Balkenende gebruikt toen hij sprak 

over “de belangen van de klanten”. Het NRC heeft dus getracht de mening van het kabinet 

over  deze  belangen  in  eigen woorden  te  formuleren, waarbij  een  soort mix  ontstaat  van 

verschillende  woorden  en  zinsdelen  uit  de  persverklaring.  Op  zich  niets  verkeerds  aan, 

echter stoort het mij wel enorm dat dit vervolgens gepresenteerd wordt als een citaat van 

Bos, terwijl dat dus feitelijk de woorden van het NRC zelf zijn. Tenzij het citaat ergens anders 

vandaan gehaald is en dus niet afkomstig is uit de persverklaring van 3 oktober 2008 (wat in 

mijn ogen betekent dat  je als  krant melding moet maken van plaats en  tijd  van waar die 

uitspraak dan vandaan komt), kan dit als het sjoemelen met citaten worden beschouwd. Ter 

vergelijking heb ik een nieuwsbericht van de website van de NOS gevonden, waarin dezelfde 

woorden, meningen en zinsdelen op een betere manier worden weergegeven:  

“In  deze  omstandigheden  moeten  de  belangen  van  rekeninghouders  en  andere 

betrokkenen worden  veiliggesteld,  vindt  het  kabinet.  "We  hebben  vandaag  vooral 

bereikt dat spaarders en klanten weten dat hun geld bij onze banken in veilige handen 

is”,  zei  Bos.  Premier  Balkenende  noemde  de  gesprekken  daarover met  de  andere 

landen "pittig".” 44 

De NOS gebruikt eenzelfde formulering over ‘belangen’, ‘rekeninghouders’ en ‘veiligstellen’ 

zoals het NRC dat gedaan heeft, maar bij het aanhalen van een citaat worden niet hun eigen, 

maar de oorspronkelijke woorden geciteerd. Helaas  is ook dit geval niet honderd procent 

correct  omdat  de NOS  de  originele woorden  ‘bovenal  hebben wij  vandaag  bereikt’  heeft 

vervangen door  ‘we hebben vandaag vooral bereikt’. Hoewel er weinig tot geen verschil  in 

betekenis bestaat, blijft het mijns inziens incorrect om woorden in een citaat te veranderen 

of verdraaien. 

Keren we  terug naar het krantenartikel uit het NRC.  In de rest van de  tweede alinea staat 

vooral  aanvullende  informatie die op  zichzelf weinig bijzonderheden  vertoont.  Echter  aan 

het eind van de alinea vinden we weer een oordeel terug over de “veel te dure” overname 

van ABN Amro. Waar het AD de  lezer ook al beïnvloedde door te stellen dat de overname 

“achteraf te duur bleek”, doet het NRC er nog een schepje bovenop door de overtreffende 

trap te gebruiken. Dat de overname ‘te duur’ is geweest voor Fortis lijkt inmiddels een soort 

algemeen aanvaard standpunt in de maatschappij. De vraag is echter hoe vaak en wanneer 
                                                 
44 http://headlines.nos.nl/forum.php/list_messages/12285 
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dit  is uitgesproken door mensen als Balkenende, Bos of Wellink en hoe vaak we te maken 

hebben met een mediaoordeel dat in de loop van de tijd gepromoveerd is tot een ‘feit’.  

Het slot van de tweede alinea bevat een nieuwtje. We hadden tot nog toe kennis genomen 

over  ‘liquiditeitsproblemen’ bij Fortis, maar niet eerder  zijn we de melding  tegengekomen 

over  spaarders  die  hun  geld  bij  de  bank  weghalen.  Hoewel  dit  een  oorzaak  van  de 

liquiditeitsproblemen  zou  kunnen  zijn,  is  het  fijn  wanneer  het  NRC  deze  stelling 

onderbouwen zou met bronnen. De mededeling gaat echter niet verder dan de melding “dit 

zou met name  in België  zijn gebeurd”, waardoor de bron van deze  informatie  zo mogelijk 

nog  zwakker overkomt dan de  stellingname uit de  zin ervoor. Dit komt voornamelijk door 

het woord  ‘zou’, dat een verwijzing aangeeft naar bijvoorbeeld een bron. Als die bron dan 

echter  niet  volgt  heeft  het  meer  weg  van  een  speculatie  in  plaats  van  een  verwijzing, 

waardoor het artikel  in zijn geheel er zeker niet betrouwbaarder op wordt. Merk overigens 

op  dat  ook  in  de ANP  berichtgeving45  hier  de woorden  van  het NRC  niet  direct  terug  te 

vinden zijn. 

De volgende opmerkzaamheid vinden we direct terug in de eerste zin van de derde alinea. Er 

wordt weer verwezen naar het verhaal van Bos waarin hij gesteld  zou hebben  zich  ‘grote 

zorgen’ te baren over de  liquiditeitspositie van Fortis. Hoewel het hem vast en zeker bezig 

zal hebben gehouden heeft hij dit niet op 3 oktober 2008 aan ons medegedeeld. De enige 

woorden van Bos die hier enigszins op  lijken gaan er over het feit dat de afgelopen weken 

voor  het  Fortis‐concern  ‘buitengewoon  spannend, maar  ook  buitengewoon  zorgwekkend’ 

geweest zijn.  In zijn woorden gaat het dus over Fortis als degene die zich zorgen maakt en 

niet  Bos  zelf. Het NRC  heeft  dus  in  deze  context  het  onderwerp  van  de  zin  (namelijk  de 

persoon  Bos  in  plaats  van  Fortis)  omgedraaid,  waardoor  de  betekenis  van  de  zin  ook 

behoorlijk verschilt. 

De  overige  tekst  in  alinea  drie  lijkt  gebaseerd  te  zijn  op  andere  bronnen  dan  de 

persverklaring. In de verklaring wordt namelijk geen melding gemaakt over de gevolgen van 

een eventueel omvallen van Fortis voor de Benelux of de rest van de wereld, waardoor het 

dus goed mogelijk is dat deze opmerking een soort ‘logische analyse’ is van de journalist zelf. 

Dat  de  woorden  van  Trichet,  waarnaar  verwezen  wordt,  op  een  juiste  manier  zijn 

weergegeven is natuurlijk de vraag. Echter omdat niet precies omschreven is op welke plaats 

en welk tijdstip deze uitspraken zijn gedaan is het lastig het originele materiaal op te sporen 
                                                 
45 Zie bijlage 1 
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om zo een vergelijking te kunnen maken. Daarom  laat  ik dit  laatste gedeelte van de derde 

alinea verder buiten beschouwing.  

In de vierde alinea staat vooral de aanleiding van de overname centraal. Door deze vorm van 

interactionele ondersteuning in een chronologische volgorde te vertellen krijgt de lezer een 

duidelijker  beeld  van  hoe  de  situatie  nu  eigenlijk  tot  stand  is  gekomen.  Kenmerkende 

woorden  in  deze  alinea  die  zorgen  voor  de  samenhangendheid  en  dus  bijdragen  aan  dit 

‘chronologisch overzicht’ zijn bijvoorbeeld: begonnen, werden afgerond, volgt, komen voort 

uit, steeds vaker, steeds verder etcetera. 

Alinea 5 heeft een verdiepend karakter waarbij enkele nieuwe wetenswaardigheden aan het 

licht komen, die ook weer wat verder afstaan van de tekst uit de persverklaring. Allereerst 

wordt de alinea  ingeleid door nog eens  te herhalen en  te verduidelijken dat Nederland de 

nieuwe eigenaar van Fortis is. Vervolgens krijgen we eindelijk iets meer uitleg over de positie 

van het overgenomen ABN Amro  in dit verhaal. Er wordt gesproken over de  integratie van 

de  banken  en  de  invloed  van  ABN  Amro  daarbij.  Ook  wordt  verteld  dat  ABN  Amro 

overgenomen  is door een consortium waar Fortis deel van uitmaakte,  iets wat  tot nu  toe 

altijd achterwege is gebleven. Daarbij denk ik vooral aan de berichtgeving van het AD, waar 

op basis van de tekst in dat artikel niet duidelijk wordt dat de overname van ABN Amro dus 

geen soloactie van Fortis is geweest. 

Vervolgens  worden  in  het  NRC  nog  wat  cijfers  aangehaald  over  de  mensen  die  bij  de 

verschillende  takken werkzaam zijn; deze cijfers zijn bijna geheel  in overeenstemming met 

de  getallen die Wellink noemde, waarbij  het  enige  verschil  is  dat  “een  kleine  5000  in  de 

verzekeringspoot” (uitgesproken door Wellink) door het NRC is afgerond naar 5000 mensen. 

Het weglaten van één woord levert in dit geval behoorlijk wat extra banen op. 

In  alinea  6 wordt  het  thema  over  de  staat  als  eigenaar  en  de  integratie  van  de  banken 

doorvertaald naar uitingen  van Bos,  inclusief  citaat. Wegens het  gebruik  van de woorden 

‘Bos wilde niet  ingaan op’ ontstaat het vermoeden dat het citaat een antwoord betreft op 

een gestelde vraag. Dit zou bijvoorbeeld gebeurd kunnen zijn vlak na de persverklaring, toen 

de journalisten de kans kregen vragen af te vuren op het drietal sprekers. Zoals ik al aangaf 

bij de analyse van het AD artikel,  is een overzicht of opname van deze vragensessie helaas 

niet terug te vinden en kan  ik dus ook geen gegronde kritiek  leveren op dit tekstdeel. Wel 

kan  ik  nog  opmerken  dat  de  ANP  berichtgeving wel  enkele  opmerkingen maakt  over  de 
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integratie van de banken die ‘gewoon’ doorgaat.46 Echter zijn citaten van Bos hierover niet 

te traceren in deze berichten. 

Alinea 7 gaat weer op dezelfde toon verder. Via een citaat van Bos, vermoedelijk weer een 

antwoord op een gestelde vraag, wordt het onderwerp nu verlegd naar de verantwoording 

van de verklaring tegenover de andere politieke partijen. Opvallend in deze alinea is nog wel 

de eerste zin waarin gezegd wordt dat de grote politieke partijen achter de reddingsoperatie 

staan. Een eerste vraag die daarbij ontstaat  is  “Wat verstaat de  journalist onder de grote 

politieke partijen?”. Om dit enigszins te kunnen beantwoorden en om de lezer een beeld te 

geven van het soort  reacties, die blijkbaar positief waren, zou het handig geweest zijn om 

deze  bewering  te  ondersteunen  met  enkele  uitspraken  van  leden  van  de  betreffende 

politieke partijen. We merken op dat de AD ook op dezelfde manier melding maakte van 

positieve geluiden vanuit de Tweede Kamer, zonder concreet partijen of namen te noemen. 

In alinea 8 wordt de tekst afgesloten met enkele opmerkingen over de consequenties voor 

de beleggers. Ook hiermee voegt het NRC weer iets nieuws toe aan de berichtgeving, vooral 

ook  in vergelijking met het AD. Dit soort aanvullingen zorgen er  in mijn ogen voor dat het 

stuk van het NRC  in zijn geheel behoorlijk wat diepgang  in zich heeft en zeker niet als een 

kort  en  simpel  artikeltje  te  bestempelen  valt.  Er  zijn  verschillende  verduidelijkingen  en 

aanvullingen  zichtbaar die  zorgen dat er  rondom de hoofdhandeling een  completer beeld 

met  achtergrondinformatie  ontstaat,  iets wat  in  het  voordeel  van  de  lezer  is. Dit  brengt 

echter ook een risico met zich mee, waarvan de consequentie  in het stuk van NRC Dagblad 

zichtbaar  is. Want  op  verschillende  vlakken worden, mede  ook  door  toevoeging  van  een 

(gedeeltelijke) eigen opinie van de journalist, twijfelachtige woorden, zinnen of opmerkingen 

gebruikt die de betrouwbaarheid van het artikel niet ten goede komen.  

                                                 
46 Zie bijlage 1, artikel 4 
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4.5 Berichtgeving volgens de Telegraaf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bankier Bos 
 

(1) Het reddingsplan voor Fortis, dat de Benelux‐landen zondagavond ontvouwden, was al 
spectaculair met een minderheidsbelang voor de Nederlandse staat in de bankdivisie van Fortis‐
Nederland. Gisteravond bleek het nog ingrijpender te kunnen: de Nederlandse staat wordt 100% 
eigenaar van Fortis‐Nederland, inclusief de verzekeringstak én ABN Amro.  

(2) De nationalisering, waardoor ABN Amro weer nadrukkelijk op de kaart komt te staan, was 
volgens premier Balkenende onvermijdelijk omdat er in België onverwachte problemen 
opdoken. Een merkwaardige soloactie omdat België en Luxemburg vast houden aan de 'oude' 
deal. 

(3) Het kabinet heeft de komende dagen veel uit te leggen. Belastingbetalers mogen dan 
mogelijk in de toekomst profiteren als de staat de ingelijfde bank weer met winst kan verkopen, 
maar de aandeelhouders van Fortis zijn zwaar benadeeld. Daar moet gecompenseerd worden. 

(4) Een ander punt is dat minister Bos in de Tweede Kamer afgelopen week de 'Fortis‐deal' 
stond te verdedigen, terwijl hij nauw betrokken was bij de geheime plannen. Dat betekent dat hij 
de Kamer mogelijk niet juist, maar zeker onvolledig heeft geïnformeerd. Normaliter een politieke 
doodzonde, maar Bos zal aanvoeren dat ieder woord uit zijn mond de 'deal' in gevaar zou 
hebben gebracht. 

(5) Kortom, veel openstaande vragen. Het Fortisspel is nu pas echt op de wagen. 

Bron: de Telegraaf, zaterdag 4 oktober 2008, pagina 3 (Binnenland)
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Je kunt zoeken wat je wilt op de voorpagina van de Telegraaf van zaterdag 4 oktober 2008, 

maar een  artikel over de overname  van  Fortis  is er niet  terug  te  vinden. Belangrijker  zijn 

blijkbaar  de  berichten  over  een  overval  van  een  supermarkt  door Marrokanen  in Gouda, 

ontslagen die gevallen zijn door het roken van een sigaret, en het wereldschokkende nieuws 

dat de baasjes van katten hoger opgeleid zijn dan de baasjes van honden.47 

 

Pas op pagina 3, alwaar de sectie binnenlands nieuws begint, vinden we het eerste serieuze 

bericht terug over de gebeurtenissen van de avond ervoor. Het ziet er op het oog een kort 

en krachtig artikel uit, met eenzelfde soort korte en krachtige titel ‘Bankier Bos’. 

De titel komt ironisch op mij over. Uiteraard is Wouter Bos niet zomaar een bankier, maar de 

Nederlandse minister van Financiën. Door deze  functie aldus  te omschrijven  lijkt het of de 

Telegraaf van begin af aan het artikel op een licht sarcastische manier benadert. Daar komt 

bij dat de titel een herhaalde klank heeft. Dat zit hem voornamelijk in het gebruik van twee 

woorden met dezelfde beginletter (alliteratie). Het doet denken aan de titels van Suske en 

Wiske albums die ook vaak op deze manier zijn opgesteld. Echt diepgaande informatie over 

wat er nu eigenlijk gebeurd  is geeft de  titel niet; het  is enkel een  signaal dat Wouter Bos 

weer bezig is geweest ‘om met geld te spelen’. Het wekt in ieder geval wel nieuwsgierigheid 

op naar de rest van het artikel, maar het geeft niet direct een gevoel dat we hier te maken 

hebben met een serieus artikel. 

 

De  tekst zelf begint met een verwijzing naar een gebeurtenis  in het verleden, waarbij nog 

even duidelijk herhaald wordt dat dat  ‘al spectaculair’ was. Met andere woorden: datgene 

dat nu volgen gaat is minstens zo spectaculair. En inderdaad: de daaropvolgende mededeling 

is  ‘nog  ingrijpender’ dan wat aan het begin van de alinea voorbijkwam. Dit woordgebruik 

werkt als  lokkertje en zo als  interactieve ondersteuning. Geprobeerd wordt met termen als 

‘spectaculair’ en overtreffende trappen als ‘nog ingrijpender’ de lezer het idee te geven dat 

er  iets  sensationeels aan de hand  is en dat hij of  zij  zeker de aandacht bij de  tekst moet 

houden.  Aan  het  einde  van  de  eerste  alinea  volgt  dan  de  hoofdhandeling,  die  dus  al 

ruimschoots  is  ingeleid met een vuurwerk aan krachttermen. Merk op dat het woordje ‘én’ 

in de laatste zin nog wat extra nadruk leg op de omvang van de overname. Het accent op de 

‘e’ zorgt ervoor dat de mededeling voorzien wordt van extra kracht, waardoor je de zin ook 
                                                 
47 Zie ook de voorpagina van de Telegraaf van 4 oktober 2008 
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zou  kunnen  lezen  als:  “Niet  alleen  Fortis‐Nederland  wordt  overgenomen,  nee  ook  de 

verzekeringstak en daar bovenop ook nog eens ABN Amro!”. Wat een klein accentje al niet 

kan uitrichten. 

De mening van de Telegraaf  journalist komt ook  in de  tweede alinea duidelijk naar voren. 

Nadat woorden  van  premier  Balkenende worden  aangehaald, wordt  de  gehele  actie  als 

‘merkwaardig’ bestempeld. Als enig argument voor dit oordeel wordt gegeven dat Belgie en 

Luxemburg vasthouden aan de overeenkomst van een week eerder en hun deel van Fortis 

dus blijkbaar niet nationaliseren. Dit argument  is zeer zwak te noemen, omdat gedrag van 

anderen nooit een doorslaggevende reden hoeft te zijn om het dan zelf ook maar zo te doen. 

Net zoals Nederland zijn redenen zal hebben om deze beslissing door te voeren, zullen Belgie 

en Luxemburg hun redenen hebben om het op een andere manier te doen. Elk  land heeft 

zijn  eigen  omstandigheden  en  de  Telegraaf  zou  er  op  dit  vlak  goed  aan  doen met meer 

argumenten aan te komen zetten die laten zien dat Nederland, Belgie en Luxemburg zich in 

exact dezelfde positie bevinden en het daardoor opvallend is dat ze allen een ander besluit 

nemen.  Echter  zolang  dit  niet  het  geval  is,  is  dit  argument  verder  ongegrond  en  lijkt  het 

belangrijkste  effect  te  zijn  dat  de  aandacht  van  de  lezer  wordt  vastgehouden  door  op 

verschillende vlakken vraagtekens  te plaatsen bij de beslissing van de  regering, zonder die 

vraagtekens verder te onderbouwen. 

Van het ondersteunen van de hoofdhandeling is in het artikel niet veel sprake. Zo krijg je als 

lezer  weinig  achtergrondinformatie  te  horen  over  bijvoorbeeld  de  details  van  de 

nationalisatie. Ook  in  alinea  3  vallen weinig  nieuwe  feiten  te  bespeuren, maar wordt  er 

doorgegaan met het  leveren van kritiek en het zetten van vraagtekens. De beweringen dat 

het kabinet ‘veel heeft uit te leggen’ en dat er ‘gecompenseerd moet worden’ zijn nogal fors 

van  aard.  Je  zou  bij  uitspraken  van  dit  kaliber  misschien  een  flinke  onderbouwing 

verwachten, maar helaas beperkt de Telegraaf  zich  tot het  stellen dat de aandeelhouders 

‘flink benadeeld’ zijn, zonder verdere uitleg daarvan. Een  leek die de krant openslaat, geen 

of weinig kennis heeft van aandelen en  tevens weinig of niets heeft meegekregen van de 

persverklaring van 3 oktober 2008, heeft op dit punt hoogstwaarschijnlijk het  idee dat de 

beslissing  van  de  regering meer  kwaad  dan  goed  doet.  Als  je  hem  of  haar  zou  vragen 

waarom dan en of er misschien ook goede kanten aan de overname zitten, zal de persoon 

echter  met  weinig  overtuigende  argumenten  kunnen  komen.  Het  grootste  probleem  is 

echter dat een groot deel van de Telegraaf‐lezers een  lager geschoold publiek zijn, waarbij 
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de  hierboven  geschetste  situatie  dus  heel  goed werkelijkheid  kan worden.  Juist  voor  dit 

publiek  zou  het  goed  zijn  om  meer  verklaring,  achtergrondinformatie  en  uitleg  bij  je 

stellingnames  te  gebruiken.  Helaas  kiest  de  Telegraaf  echter  voor  de makkelijke weg:  er 

wordt  de  lezer  een  bepaald  oordeel  aangesmeerd waarvan  de  kans  groot  is  dat  het  nog 

overkomt ook, omdat  sensatienieuws nu eenmaal beter bij mensen blijft hangen dan een 

droog verslag van een gebeurtenis. 

In alinea 4 wordt er voor gekozen om te vervolgen met het kritiek leveren op de overname. 

Hiervoor wordt een punt uit het verleden aangehaald, namelijk dat ‘afgelopen week’ Wouter 

Bos de eerdere geldinjectie in Fortis stond te verdedigen terwijl hij dus blijkbaar ondertussen 

alweer bezig was met de geheime gesprekken die  tot de overname  leiden. Het  is mij niet 

direct duidelijk waarom dit zo’n belangrijk negatief punt  is. Ten eerste zijn die gesprekken 

niet voor niets geheim geweest en als dit soort gesprekken plaatsvinden betekent dat niet 

automatisch dat je tegelijkertijd geen verantwoording meer mag proberen af te dragen over 

eerder  genomen  beslissingen.  Ten  tweede  betekent  de  overlapping  van  deze  twee 

gebeurtenissen ook niet automatisch dat de beslissing om Fortis over te nemen al genomen 

was toen Bos nog de eerdere geldinjectie stond te verdedigen. Het kan best zo zijn dat de 

overname pas in een latere fase van de gesprekken is overeengekomen. Op basis hiervan is 

de kans zeker aanwezig dat de Kamer niet van alles op de hoogte is geweest wat er zich die 

week heeft afgespeeld, maar  ik zie niet  in waarom dat zo’n grote ramp zou zijn. Zoals  ik al 

eerder zei zijn die gesprekken niet voor niets geheim geweest (denk ook aan een beurs die 

heftig kan reageren en waarbij  je niet te snel  informatie omtrent zo’n gevoelig onderwerp 

naar buiten kunt brengen) en het  is dan ook niet meer dan  logisch dat niet  iedereen altijd 

van alles op de hoogte kan en mag zijn.  

Kwalijker zou het echter zijn wanneer Bos de kamer onjuist heeft geïnformeerd, waarbij het 

dan natuurlijk nog wel belangrijk is om te weten over welke zaken hij precies heeft gelogen. 

De Telegraaf brengt deze suggestie aan de orde, maar vooral door gebruik van het woord 

‘mogelijk’  is het overduidelijk dat dit niet meer dan een suggestie  is en blijft. Dit opwekken 

van suggesties, die zoals we eerder hebben gezien veelal niet onderbouwd worden, zet wel 

een bepaalde toon in een alinea die door de lezer opgepikt kan worden. Want de suggestie, 

tezamen met de opmerking over onvolledig  informeren die ook niet bewezen kan worden, 

vormt wel aanleiding tot het gebruik van de woorden ‘politieke doodzonde’ waarmee Bos in 

verband wordt gebracht. Dit statement wordt wederom gevolgd door de suggestie dat Bos 
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hierop toch wel een bepaald antwoord klaar zou hebben, terwijl de hele situatie niet eens 

aan  hem  persoonlijk  is  voorgelegd.  Als  ik  dus  op  deze  alinea  terugkijk worden  er  flinke 

woorden  uit  de  kast  gehaald  die  de  indruk  wekken  dat  Bos  goed  foutzit  en  die  hem 

behoorlijk zwart maken. Als je beter kijkt waarop de beschuldigingen eigenlijk zijn gebaseerd 

valt het  gros  van de  redenen onder  suggesties. Ook het punt over onvolledig  informeren 

wordt in de tekst niet bewezen, maar als het al gebeurd zou zijn is het ook nog eens de vraag 

in hoeverre het voor de Kamer (en het  land  in zijn geheel) schadelijk  is geweest dat ze niet 

de gehele tijd van alle details op de hoogte waren. Veel suggestieve berichtgeving dus, maar 

wel met een golf van beschuldigingen tot gevolg. De min of meer objectieve  lezer zou zijn 

beeld  over  Bos  op  basis  van  dit  artikel wel  eens  flink  negatief  kunnen  bijstellen. Of  dat 

terecht  is  is een  tweede vraag waar de Telegraaf  zeker geen objectief antwoord over kan 

geven. Ook als je de behandeling van de hoofdhandeling vergelijkt met de andere artikelen 

blijkt er veel aanvullende informatie niet aan bod te komen. Zo wordt het bedrag dat met de 

overname  is  gemoeid  en wat  door  de  overheid  zelf  tot  twee  keer  toe  is  genoemd  in  de 

persverklaring, in dit Telegraaf artikel niet eens genoemd! Het grootste deel van de tekst had 

echter als doel om vraagtekens te zetten bij genomen beslissingen, een negatief beeld over 

de overname  te  schetsen  en de  lezer het  idee  te  geven dat  er  veel  fouten  zijn  gemaakt, 

vooral door Wouter Bos.  In  ieder geval heb  ik niet het  idee gekregen dat de  lezer na het 

bestuderen van dit artikel heel veel wijzer  is geworden over het gehele plaatje rondom de 

overname. Wat dat betreft  is er behoorlijk wat  informatie  achtergehouden  in  vergelijking 

met de andere kranten die in dit onderzoek de revue passeren. 

 

Opmerkelijk  is tenslotte nog dat het artikel afgesloten wordt met de opmerking dat er nog 

vele vragen openstaan, gevolgd door de metafoor dat het  ‘spel’ rondom Fortis nu pas echt 

begonnen is. Wanneer je puur op basis van de tekst naar die betreffende vragen zoekt, zul je 

er weinig  vinden.  Zwart‐wit  gekeken  is  er  zelfs  in  het  hele  Telegraaf  bericht  geen  enkel 

vraagteken  terug  te vinden. Daar komt bij dat de enige vragen die op  indirecte wijze nog 

openstaan het voortvloeisel zijn van de verschillende suggestieve beweringen. De journalist 

heeft dus zijn eigen suggestieve journalistiek gebruikt om de lezer te overtuigen van de vele 

vraagtekens die er  rondom dit  thema nog  zouden  zijn. Als  je even niet goed oplet bij het 

lezen  van  dit  bericht  wordt  je  dus  helemaal  meegezogen  in  vaak  ongegronde 

stemmingmakerij wat puur een resultaat  is van de  journalist zelf en niet van de verklaring 
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die de dag ervoor naar buiten  is gebracht. Tevens wordt de hele situatie neergezet als een 

‘spel’  waardoor  de  nadruk  komt  te  liggen  op  de  verschillende  personen  die met  elkaar 

onderhandeld hebben in een bepaalde context. Het serieuze karakter van een overname die 

veel geld kost en voortgekomen is uit noodzaak wordt hierdoor enigzins verdoezeld, terwijl 

de  interessante  (rand)factoren  die  veelal  voortkomen  uit  suggestieve  berichtgeving,  door 

deze metafoor juist extra worden belicht. 
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4.6 Berichtgeving volgens de Volkskrant 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Overheid koopt Fortis en ABN 
 
Sheila Sitalsing 
 

(1) DEN HAAG ‐ De Nederlandse staat koopt Fortis Nederland en ABN Amro in zijn geheel op. 
Voor deze volledige nationalisatie betaalt de overheid 16,8 miljard euro. Dit maakten premier 
Balkenende, minister Bos van Financiën en president Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) 
vrijdagavond na sluiting van de beurs bekend.  

(2) 'Er waren vergaande stappen nodig om het vertrouwen te herstellen', zei Balkenende. 
'Het belangrijkste is dat de klanten weten dat hun geld veilig is', vulde Bos aan. 

(3) De deal vervangt de afgelopen zondag gesloten overeenkomst waarbij Nederland voor 4 
miljard euro 49 procent van Fortis Bank Nederland zou kopen. De autoriteiten hadden gehoopt 
dat die ingreep de onrust rond Fortis zou bezweren. Maar ook na het weekend bleven de 
spaarders en zakelijke klanten massaal weglopen; miljarden euro's stroomden weg. Met name in 
België zou de run op de bank grote vormen hebben aangenomen. 

(4) Dinsdag vond de Nederlandse regering de situatie zo zorgelijk, dat ze de 
onderhandelingen heropende met Fortis en met de Belgische regering. Nederland koopt Fortis 
Bank Nederland, de Nederlandse verzekeringspoot en ABN Amro. Bos suggereerde dat het 
concern in de achterliggende weken langs de rand van de afgrond is gegaan. 'Het waren 
buitengewoon spannende weken voor Fortis', zei hij. 'Dat is niet altijd zichtbaar geweest voor de 
buitenwereld. De gezonde delen van Fortis in Nederland zijn nu vrij van besmettingsgevaar.' 

(5) De integratie van ABN Amro en (het veel kleinere) Fortis Bank Nederland gaat gewoon 
door, zei Wellink. 'Die kan zelfs versneld worden doorgevoerd, omdat we van de complexiteit 
van het Belgische deel af zijn.' 

(6) Het staatseigendom is tijdelijk. Wanneer 'de rust in het financiële stelsel is weergekeerd' 
zal Fortis/ABN Amro weer worden verkocht, via de beurs of aan een private partij. 

(7) De prijs van 16,8 miljard euro is tot stand gekomen op basis van 'pittige 
onderhandelingen' met de Fortis‐top in Brussel. Bos spreekt van 'een faire, marktconforme prijs'. 
Omdat de overgenomen onderdelen geen beursnotering hebben, was er geen prijs te bepalen 
op basis van de beurskoers. 
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(8) Het benodigde geld gaat Bos lenen op de kapitaalmarkt. Voor de rijksbegroting heeft dit 
volgens hem geen negatieve gevolgen. 'Hooguit positieve, omdat consumenten weer enorm veel 
vertrouwen krijgen in de economie en in het financiële stelsel.' 

(9) Volgens Bos steekt de Nederland bijna 17 miljard euro in een 'in essentie gezond bedrijf'. 
Dat is het verschil met het reddingsplan in de VS, dat voorziet in het opkopen van de slechte 
risico's, zei de minister. Nederland wordt eigenaar van een bedrijf met 45 duizend medewerkers 
en 720 kantoren. 
 

Bron: de Volkskrant, zaterdag 4 oktober 2008, voorpagina

Bij eerste oogopslag valt op dat er naast de gebruikelijke titel, aanduiding van de plaats waar 

het nieuws zich heeft afgespeeld en de tekstindeling in alinea’s, er ook een naam genoemd 

wordt.  Wanneer  je  enige  voorkennis  over  kranten  bezit  zou  je  kunnen  weten  dat  het 

normaal is om de naam van de journalist die het stuk geschreven heeft te publiceren net na 

de titel en net voor het begin van de feitelijke tekst.  In dit geval mogen we dus aannemen 

dat  Sheila  Sitalsing  de  auteur  is  van  dit  artikel  uit  de  Volkskrant. Opmerkelijk  is  dus  dat 

slechts één van de vier bestudeerde kranten de naam van de journalist weergeeft bij dit toch 

vrij belangrijke nieuwsitem (het is tenslotte drie van de vier keer op de voorpagina terug te 

vinden). 

De titel van dit bericht luidt ‘Overheid koopt Fortis en ABN’. Het  lijkt erop dat dit de meest 

neutrale titel is van alle berichten die we tot nog toe tegen zijn gekomen. Door gebruik van 

het werkwoord ‘kopen’ wordt verteld dat er geld  is geïnvesteerd door de overheid om een 

product te kopen,  in dit geval de Fortis Bank. Wel zien we hier weer de verwijzing naar de 

door  Fortis overgenomen ABN Amro bank, waardoor de  lezer aan een gebeurtenis  in het 

verleden herinnerd wordt. Het meest opmerkelijke aan deze titel is nog dat deze verwijzing 

plaatsvindt door  slechts het woord  ‘ABN’  te  gebruiken, het  ‘Amro’ deel wordt hierbij dus 

weggelaten.  Het  zou  kunnen  dat  dit  gemakzucht  is,  bijvoorbeeld  om  de  titel  zo  kort  en 

krachtig mogelijk te houden, maar helemaal correct  is het niet. Het  ‘Amro’ deel  is namelijk 

minstens zo belangrijk omdat ABN Amro  is voortgekomen uit een  fusie van de ABN en de 

Amro bank op 26 maart 1990.48 Dit waren dus oorspronkelijk twee zelfstandige banken die 

samen de naam vormen van de huidige bank. Het weglaten van een deel van deze naam 

betekent dus eigenlijk een verwijzing naar een bank  (de ABN bank) die  tegenwoordig niet 
                                                 
48 Zie bijvoorbeeld ook www.elsevier.nl met als dossiernaam “ABN Amro, de historie van een bank” 
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meer bestaat. Het zou dus vollediger en correcter zijn geweest om de gehele naam in de titel 

op te nemen, ondanks dat deze dan iets langer wordt. 

 

De  eerste  alinea  vormt  een  heel  duidelijk  overzicht  van  de  hoofdhandeling  van  de  tekst 

inclusief  de  belangrijkste  aanvullende  informatie  rondom  die  hoofdhandeling.  Als we  de 

eerder  gedefinieerde  kern  van  de  persverklaring  erbij  pakken49,  wordt  duidelijk  dat  de 

Volkskrant  maarliefst  drie  van  de  vier  kernpunten  in  de  inleidende  alinea  behandelt, 

namelijk de hoofdhandeling plus de aanvullende punten 1 en 2. Alleen over het feit dat de 

16,8 miljard euro eigenlijk 12,8 miljard euro is wordt niet gesproken. 

Alvorens de journaliste een uitwerking geeft van de behandelde punten, of zelf een mening 

toevoegt over het nieuws, worden er twee citaten aangehaald van Jan‐Peter Balkenende en 

Wouter Bos. Deze  citaten  blijken  niet  helemaal  te  kloppen,  het  is wederom  een mix  van 

verschillende zinsdelen uit de originele persverklaring die zijn samengesmeed tot een nieuw 

citaat. Een belangrijk positief punt hierbij is wel dat er geen nieuwe of andere woorden aan 

de  citaten  zijn  toegevoegd.  Zo  heeft  Balkenende  inderdaad  de  woorden  ‘verdergaande 

stappen’ en  ‘herstel van vertrouwen’  in de mond genomen, echter niet  in één en dezelfde 

zin. In de Volkskrant zijn deze zinsdelen wel in één zin terug te vinden. Hoewel de betekenis 

van de zin hierdoor niet veel verschilt van wat Balkenende er oorspronkelijk mee bedoeld 

heeft, blijft het onjuist om als journalist zelf op deze wijze citaten te wijzigen. 

Ook de uitspraak van Wouter Bos  is niet helemaal correct geciteerd. Oorspronkelijk zei hij 

“Maar bovenal hebben wij vandaag bereikt dat spaarders en klanten weten dat hun geld bij 

onze banken in veilige handen is.” In de Volkskrant zijn in deze zin een aantal veranderingen 

doorgevoerd:   

 ‘bovenal’  is  vervangen  door  ‘het  belangrijkste’.  De  betekenis  hiervan  is  ongeveer 

gelijk, maar ik vind dat ‘het belangijkste’ veel krachtiger klinkt en meer nadruk legt op 

datgene dat verderop in die zin genoemd wordt; 

 ‘spaarders en klanten’  is vervangen door  ‘de klanten’. De  journaliste vond het hier 

waarschijnlijk makkelijker  om  ‘de  spaarders’  onder  het  kopje  ‘klanten’  te  brengen 

waardoor de zin wat ingekort kon worden; 

 Het zinsdeel ‘bij onze banken’ is weggelaten. Hierdoor wordt het citaat ook nog eens 

                                                 
49 Zie paragraaf 3.2, p. 36 
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onvolledig.  Een onoplettende  lezer  zou  kunnen denken dat  ineens  al het  geld  van 

‘klanten’  veilig  is,  ongeacht  welke  klanten  en  welke  banken  er  nu  eigenlijk mee 

bedoeld worden; 

 ‘in veilige handen’  is vervangen door ‘veilig’. Ook hierdoor  is de zin weer  iets korter 

geworden, waarbij er voor gekozen is de metafoor van de handen weg te laten; 

Behoorlijk  wat  kleine  wijzigingen  dus,  waardoor  er  helaas  weer  niet  geconcludeerd  kan 

worden dat er op een correcte, betrouwbare wijze is geciteerd uit de officiële persverklaring 

van de Nederlandse overheid. 

In  de  derde  alinea wordt  direct  het  ontbrekende  stuk  van  de  kern  van  de  persverklaring 

benoemd. Hiermee is de Volkskrant de enige krant uit dit onderzoek die de gehele kern van 

de  persverklaring,  zoals  die  in  hoofdstuk  3  is  behandeld,  in  de  berichtgeving  terug  laat 

komen. Het punt wordt gevolgd door wat kritiek en speculaties. Zo wordt aangehaald dat de 

overeenkomst  van  de week  ervoor  niet  goed  genoeg was  omdat  ‘spaarders  en  zakelijke 

klanten  massaal  bleven  weglopen’  en  ‘miljarden  euro’s  wegstroomden’.  De  journaliste 

gebruikt hierbij twee metaforen die kracht bijgezet worden door het gebruik van woorden 

als ‘massaal’. Hoeveel klanten de bank nu eigenlijk in die week is verloren en hoeveel euro’s 

er verloren zijn gegaan wordt helaas niet genoemd en evenzo ontbreekt weer  ieder spoor 

van een bron waar deze uitspraken op gebaseerd  zijn. De  slotzin van de alinea maakt dat 

deze boodschap op twee verschillende manieren nog extremer wordt: enerzijds kan de lezer 

het gevoel krijgen dat de situatie toch echt wel heel ernstig is omdat ‘met name in België’ die 

probleem  ‘grote vormen’ heeft aangenomen. Anderzijds wordt de onderbouwing onder de 

alinea steeds zwakker doordat deze zin een speculatie is, gekenmerkt door het woord ‘zou’. 

Opvallend  dus  om  te  zien  hoe  een  verhaal  richting  het  eind  van  een  alinea  steeds 

speculatiever  kan worden  en  tegelijkertijd de  lezer  steeds  verder mee  kan nemen  in  een 

soort ‘sensatiespiraal’. Waar het begint met een kritiekpuntje kan de lezer aan het eind van 

de alinea het idee hebben dat we hier toch met een behoorlijk indrukwekkend probleem te 

maken hebben en dat er in de hele situatie erg grote fouten zijn gemaakt.  

Maar als  je als kritische  lezer nu zou willen weten wat er waar  is van wat er  in deze alinea 

gezegd wordt, is de conclusie eenvoudig: op basis van de persverklaring van de dag daarvoor 

bevat alleen de eerste zin van de derde alinea concrete waarheden. De tweede en derde zin 

zijn al moeilijker te traceren en de vraag  is dus ook  in hoeverre ze op waarheid gebaseerd 
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zijn. De slotzin is een uiting van speculatie, die door de journalist zelf erkend wordt door het 

gebruik van het woord ‘zou’.  

In alinea 4 vindt  in eerste  instantie herhaling plaats. De  lezer wordt eraan herinnerd dat er 

afgelopen week  gesprekken  zijn  geweest en waar de overheid nu precies eigenaar  van  is 

geworden. Deze  informatie  komt overeen met wat Wouter Bos  in de persverklaring naar 

buiten heeft gebracht.  Interessant  is weer om te zien of de citaten van Bos die vervolgens 

worden aangehaald ook in overeenstemming zijn. Dat de eerste twee zinnen niet exact gelijk 

zijn aan de originele tekst van Bos verbaast  inmiddels niet meer. Gelukkig  is de boodschap 

dezelfde  en  zijn  er  ook  geen  nieuwe woorden  aan  toegevoegd.  De  laatst  geciteerde  zin 

echter is een ander verhaal. Bos heeft in zijn persverklaring nooit gezegd ‘De gezonde delen 

van Fortis  in Nederland zijn nu vrij van besmettingsgevaar.’ Zelfs zinsdelen of woorden die 

hier enigzins verband mee kunnen hebben  zijn onvindbaar.  Ik  concludeer dan ook dat dit 

citaat een pure uitkomst  is van de  interpretatie die de  journaliste aan de woorden van Bos 

gegeven heeft. Hoewel de boodschap van de zin niet totaal haaks staat op de visie van Bos 

zou  het  toch  nooit mogen  gebeuren  dat  deze  eigen woorden  in  een  dergelijke  vorm  via 

aanhalingstekens aan de persoon Wouter Bos worden  toegekend. Hij heeft deze woorden 

nooit  in  de  mond  genomen  en  dus  is  dit  een  foutieve  en  misleidende  manier  van 

journalistiek bedrijven.  

De mededeling en het citaat  in de vijfde alinea over de  integratie van Fortis en ABN Amro 

lijken gebaseerd te zijn op de ANP berichtgeving50, evenals de opmerkingen en het citaat uit 

alinea zes. Waar dit citaat dan overigens weer vandaan komt is een raadsel, want dit is niet 

in de persverklaring noch in de ANP berichten terug te vinden. 

Hetzelfde geldt voor het citaat  in alinea 5, waarvan ook weer  ieder spoor ontbreekt; het  is 

erg jammer om te zien dat het bronnengebruik zo door elkaar heen loopt, vooral ook omdat 

er  nergens  bronvermelding  plaatsvindt.  Het  komt  de  betrouwbaarheid  alles  behalve  ten 

goede.  

Nog  een  opmerkzaamheid  bij  de  vijfde  alinea  is  dat  er,  tussen  haakjes, melding  wordt 

gemaakt  van het  feit dat ABN Amro  eigenlijk een  grotere bank  is dan  Fortis  zelf. Dit  kan 

worden  afgeleid  uit  de woorden  van Wellink,  die  verklaarde  dat  het  Fortis‐deel  van ABN 

Amro 30.000 medewerkers heeft tegenover 10.000 van Fortis Bank Nederland.  In de krant 

worden deze getallen dus vertaald naar een beeld, door ons er nog eens op te wijzen dat de 
                                                 
50 Zie bijlage 1, artikel 3 en 4 
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door Fortis overgenomen bank dus eigenlijk groter is dan Fortis zelf. Leuk om dit even tussen 

haakjes te noemen, maar het plaatst bij een lezer wel vraagtekens. Ondanks dat de haakjes 

dus de indruk wekkende dat het een minder belangrijke opmerking is, zorgt het er wel voor 

dat we als lezer ineens met een grote vraag achterblijven. Hoe kan dat dan, dat een kleinere 

bank  een  grotere  overneemt?  In  de  vorige  paragraaf  hebben  wij  gelukkig  van  het  NRC 

Handelsblad vernomen dat de overname van ABN Amro onder de verantwoording viel van 

een heel consortium, waar Fortis slechts één speler uit was. Dat verklaart de situatie, maar 

de  lezer die alleen het bericht van de Volkskrant voor zijn neus krijgt zal hier toch met een 

onbeantwoorde vraag blijven zitten. Hoewel de kern van de persverklaring dus in dit artikel 

wel  goed  aan  bod  komen,  zorgen  dit  soort  tekstpassages  absoluut  niet  voor  een 

verhelderende en verduidelijkende werking van het krantenbericht op de lezer.  

 

Dat er sprake was van ‘pittige onderhandelingen’, zoals  in alinea 7 wordt gemeld, zal zeker 

het  geval  geweest  zijn.  Echter  werd  dit  door  Balkenende  omschreven  als  ‘pittige 

gesprekken’, wat een zachtere uitstraling heeft. Bij het woord ‘onderhandelingen’ komt veel 

meer naar boven dat het om bepaalde belangen gaat waarbij verschillende partijen elkaar 

iets  te  bieden  hebben  en  waarbij  elke  partij  zoveel  mogelijk  resultaat  uit  de 

onderhandelingen te halen. Het woord ‘gesprekken’ geeft meer de indruk dat verschillende 

mensen met elkaar om de  tafel gezeten hebben om  te praten over een probleem, zonder 

dat  direct  de  verschillende  belangen  daarbij  betrokken  worden.  Door  dit  woordgebruik 

wordt  de  situatie  dus  iets  spectaculairder  op  de  lezer  over  gebracht,  terwijl  het  juist  de 

bedoeling van Balkenende geweest zal zijn om het zo voorzichtig mogelijk  te verwoorden. 

Overigens  valt  het  op  dat  het  citaat  in  de  krant  niet  opgedragen wordt  aan  Balkenende, 

terwijl  het wel  zijn woorden  zijn. Daar  komt  nog  eens  bij  dat  het  tweede  citaat  in  deze 

alinea, dat van Wouter Bos zijn zou, niet van Bos is maar eveneens van Balkenende. Hij heeft 

namelijk gezegd dat de 16,8 miljard euro  ‘een marktconforme prijs’  is. De  journaliste heeft 

daar nog aan toegevoegd dat het in haar ogen blijkbaar ook een eerlijke ‘faire’ prijs is, maar 

in  ieder  geval  zijn  deze  woorden  aan  de  verkeerde  persoon  gekoppeld.  Is  dit 

onoplettendheid  van  de  auteur,  of  heeft  Wouter  Bos  toevallig  op  een  ander  moment 

dezelfde woorden in de mond genomen? 
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Waar de bewoordingen uit alinea 8 vandaan komen is niet duidelijk. Dat Bos op deze manier 

heeft gesproken over de positieve gevolgen voor de rijksbegroting is niet terug te vinden in 

de overheidsverklaring, noch in de berichtgevingen van het ANP. 

De mededelingen in de laatste alinea zijn wel te traceren. In dit geval hebben we te maken 

met het ANP bericht dat  vrijdag 3 oktober 2008 om 20.00 uur uitkwam, dus 2 uur na de 

verklaring van de overheid.51 De eerste twee zinnen uit de slotalinea zijn zelfs rechtstreeks 

gekopieerd uit het ANP bericht en zijn exact hetzelfde. De slotzin  is wel  in eigen woorden 

weergegeven,  maar  bevat  eveneens  rechtstreeks  gekopieerde  informatie  uit  het  ANP 

bericht.  

 

Eens te meer blijkt dat informatie uit een krantenartikel niet makkelijk te traceren is. De ene 

alinea  is een product  van de  journalist  zelf, de  andere alinea  is  gebaseerd op de officiële 

persverklaring en een volgende alinea  is weer  letterlijk gekopieerd uit een ANP bericht. De 

inhoudelijke  basis  van  het  krantenartikel  uit  de  Volkskrant  kenmerkt  zich  daarom  als 

onduidelijk en onbetrouwbaar; mijns  inziens komt dit een heldere en zuivere verslaggeving 

richting de lezer niet ten goede. 

                                                 
51 Zie bijlage 1, artikel 4 
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5. Analyse van berichtgeving op televisie 

5.1 Inleiding 

Alvorens  een  analyse  van  de  eigenlijke  journaals  te  maken,  volgt  allereerst  een  korte 

inleiding over nieuwsuitzendingen op de Nederlandse televisie. Belangrijke  informatie voor 

die analyse afkomstig uit de teksten Live! Macht, missers en meningen van de nieuwsmakers 

op TV, Groenhuijsen & van Liempt (1995) en Het Journaal, van Liempt (2005). 

 

Het  is  inmiddels alweer 53  jaar geleden sinds  in 1956 voor het eerst een nieuwsuitzending 

op televisie te bewonderen was in de vorm van het NTS‐journaal, genoemd naar de in 1951 

opgerichte Nederlandse Televisie Stichting. De verschillen tussen de uitzendingen van toen 

en  die  van  vandaag  de  dag  zijn  enorm. Waren  er  toen  slechts  3  uitzendingen  per week, 

tegenwoordig zien we meerdere versies op van een uitzending op één dag. Daarnaast was er 

toen maar  keuze  uit  één  net  en  één  journaal,  terwijl  dat  nu  opgelopen  is  tot  tientallen 

netten en een handjevol programma’s die zichzelf als  ‘journaal’ profileren. Ook het aantal 

mensen dat televisie kijkt, of de beschikking heeft over (tenminste) een televisietoestel, is in 

de loop der jaren bijzonder hard gegroeid. 

In 1969 veranderde de naam van NTS‐journaal  in NOS‐journaal, genoemd naar de huidige 

omroeporganisatie  (de  Nederlandse  Omroepprogramma  Stichting)  die  (nog  steeds)  deel 

uitmaakt van de publieke omroep. De NOS is voortgekomen uit de eerder genoemde NTS en 

de in 1947 opgerichte Nederlandse Radio Unie (NRU). 

Volgens  de website  van  de NOS52 maakt  de  organisatie  zowel  programma’s  op  radio  en 

televisie, als ook op teletekst en internet. Verder is “het belangrijkste kenmerk van de NOS‐

programma’s  dat  ze  actueel,  objectief,  betrouwbaar,  onafhankelijk  en  vrijwel  altijd 

rechtstreeks zijn.” 

Het  is  dus  interessant  te  zien  dat  het  NOS‐journaal  volgens  de  organisatie  zelf  een 

onafhankelijke uitstraling dient te hebben. Bij de analyse van het journaal zal uiteraard in de 

gaten worden  gehouden  of  deze  objectiviteit  ook  goed  tot  uiting  lijkt  te  komen.  Het  is 

overigens  opmerkelijk  om  te  zien  dat  deze  organisatie  zeker  niet  altijd  onafhankelijk  is 

                                                 
52 http://www.nos.nl/assets/service/nosnl_overdenos.html 
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geweest. Zoals Ad van Liempt noemt53 hebben vooral  in de beginperiode de verschillende 

omroepzuilen  geprobeerd,  vaak  met  succes,  om  hun  stempel  op  de  berichtgeving  te 

drukken. Daarbij speelde religie vaak een rol en daar zien we nu nog de restanten van in de 

namen van diverse omroepen. Zo  staat de  ‘C’  in  ‘NCRV’ voor Christelijk en de  ‘K’  in  ‘KRO’ 

voor Katholiek. Vanaf 1975 zou het journaal zich bevrijd hebben van deze invloeden van de 

omroepen, maar de namen zijn dus onveranderd gebleven. 

Het belangrijkste dagelijkse programma van de NOS is het journaal van 20.00 uur ’s avonds. 

Volgens verschillende kijkonderzoek gegevens54 is dit programma dagelijks het best bekeken 

nieuwsprogramma van de Nederlandse televisie en daarom zal ik juist dit journaal gebruiken 

ter analyse. 

 

De commerciële nieuwsjournaals 

In  1989  verschenen  er  naast  de  publieke  omroepen  ook  commerciële  tegenhangers. Het 

belangrijkste verschil  is dat de commerciële omroepen niet door de overheid gefinancierd 

worden en zelf hun geld moeten binnenhalen en dus uit zijn op winst maken. Dit gebeurt 

voornamelijk door middel van het regelmatig uitzenden van reclameboodschappen. 

De eerste  commerciële  zender die  in 1989 het Nederlandse  televisienet betrad,  te weten 

RTL, begon ook al vrij snel met het uitzenden van een nieuwsprogramma, het RTL nieuws. 

Tot op de dag van vandaag  is dit  journaal te bekijken en  is de editie van 19.30 uur (samen 

met Hart van Nederland van SBS 6) de grootste tegenhanger van het NOS‐journaal55. Toch 

zijn  er  nog wel  flinke  verschillen  zichtbaar.  Zo  bedroeg  in  2004  het  verschil  in  aantallen 

kijkers tussen het NOS acht uur journaal en het RTL half acht nieuws zo’n 400.000.56  

Deze grootste tegenhanger van het NOS‐journaal heeft uitgebreid aandacht besteed aan de 

overname van Fortis. Daarom zal ook de RTL nieuws uitzending van vrijdagavond 3 oktober 

19.30 uur in dit onderzoek geanalyseerd worden. 

 

                                                 
53 A. van Liempt, Het journaal, 2005, p. 8 
54 Terug te vinden op http://www.kijkonderzoek.nl  
55 A. van Liempt, Het journaal, 2005, p. 321 
56 Ibid. 
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5.2 Berichtgeving volgens het NOS‐journaal 57 

Vrijdagavond 3 oktober, 20.00 uur. Op de publieke zender Nederland 1 kijken op dit tijdstip 

doorgaans tussen de twee en drie miljoen mensen naar de nieuwsuitzending van de NOS.58 

De  uitzending  start met  een  beeld waar  in  het midden  de  afkorting  ‘NOS’  te  lezen  valt. 

Blijkbaar is dit een herkenbare afbeelding, waarbij veel mensen weten dat ze naar het NOS 

journaal aan het kijken zijn en waardoor ze de letters ‘NOS’ in deze context associëren met 

een  nieuwsuitzending.  Tevens  is  bij  dit  beeld  altijd  hetzelfde muziekje  te  horen, wat  ook 

bijdraagt aan de herkenning. 

Alvorens  de  presentatie  begint,  krijgen  we  eerst  een  kort  overzicht  te  zien  van  de 

belangrijkste hoofdpunten. Deze beelden  volgen  kort  achter  elkaar en  er  is  een muziekje 

onder  gemonteerd met  een  vrij  hoog  trommelritme.  Bij  de  overgang  naar  een  volgend 

hoofdpunt klinkt er een soortpaukenslag. Deze combinatie van beeld en geluid zorgt ervoor 

dat het  tempo  in het algemeen hoog blijft en dat hierdoor de aandacht van de kijker niet 

verslapt. Door de meest  interessante onderwerpen naar  voren  te halen, wordt  tevens de 

kans vergroot dat de kijker geboeid het programma zal blijven volgen en niet wegzapt. De 

overname van Fortis past hier natuurlijk goed tussen en het is dan ook het eerste onderwerp 

van het overzicht van hoofdpunten.  

In beeld zien we  [0.03] de vlaggen van Fortis en ABN Amro die naast elkaar hangen. Deze 

vlaggen  vertellen  een  verhaal  dat moeilijk  op  een  andere manier  te  illustreren  valt.  “De 

overname van Fortis”  is namelijk een abstract onderwerp. De vlaggen kunnen bij de kijker 

echter voor een associatie zorgen met de logo’s die op die vlaggen te zien zijn. Veel mensen 

zullen dat herkennen als de  logo’s van twee banken, waarmee direct een stukje helderheid 

ontstaat over waar het onderwerp precies over gaat.  

Naast deze beelden vertelt de nieuwslezeres daarbij: “Fortis en ABN Amro in handen van de 

staat”. Opvallend dus bij deze presentatie dat direct de koppeling wordt gemaakt met ABN 

Amro, een  terugverwijzing ook naar de ongelukkige overname van ABN Amro door onder 

andere Fortis uit het verleden. Deze koppeling  zagen we  in de krantenberichten ook vaak 

terugkomen en het NOS  journaal  gebruikt dus direct de beide banknamen waarop  ze  via 

beeld en geluid de aandacht vestigen. Dit  terwijl de overheid  in de verklaring  toch vooral 

                                                 
57 Verwijzingen naar beeldfragmenten gebeurt middels een tijdsaanduiding  in blokhaken [ ] in minuten en 
seconden . Het hele filmpje is terug te vinden op http://www.nos.nl/nosjournaal/beeld_en_geluid/index.html, 
kies daar de uitzending van 3 oktober 2008, 20.00 uur. 
58 Zie ook de overzichten op www.kijkonderzoek.nl  
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spreekt over de overname van Fortis, waar ABN Amro onder valt sinds de overname. Naast 

een terugverwijzing zorgt deze presentatie er ook voor dat de overname er een stuk groter 

en  indrukwekkender uitziet dan wanneer enkel de naam van Fortis genoemd zou worden. 

Wederom een middel om de aandacht van de kijker vast te houden. Het  is ook duidelijk te 

zien dat  in dit overzicht van hoofdpunten alleen de centrale handeling gemeld wordt. Alle 

andere  belangrijke  informatie  die  bij  de  centrale  handeling  horen,  zoals  het  overname 

bedrag van 16,8 miljard euro, worden bewaard tot  later  in de uitzending. Zo blijft de kijker 

nieuwsgierig en is de kans groter dat hij niet wegzapt. 

De medley die de hele tijd al op de achtergrond te horen was loopt vervolgens nog even kort 

door  en  sluit na  een  aantal  seconden  af,  als  teken dat de nieuwslezeres die  inmiddels  in 

beeld verschenen is [0.27], zal beginnen met het voordragen van haar teksten. Hiervoor zien 

we nog kort de gehele titel van het programma in beeld [0.25], namelijk “NOS‐journaal” en 

wanneer  de  nieuwslezers  start met  praten  verschijnt  ook  haar  naam  onder  in  beeld. We 

weten vanaf nu dat we te maken hebben met Sacha de Boer.  

Het begin van de uitzending  is nu aangebroken. Het beeld van de nieuwslezeres die  ietwat 

rechts van het midden van het scherm zichtbaar is en de kijker rechtstreeks aankijkt  kunnen 

we  koppelen  aan  de  interpersoonlijke  metafunctie59  en  is  de  Boer  een  represented 

participant. Hoewel zij  in werkelijkheid de tekst afleest van de camera die voor haar staat, 

lijkt het door deze techniek van filmen net of ze rechtstreeks alle huiskamers van Nederland 

inkijkt  en  contact  heeft  met  de  kijkers.  Hierdoor  ontstaat  er  interactie  met  de  kijker 

waardoor we de aandacht beter kunnen vasthouden. Echter wanneer iemand je persoonlijk 

aankijkt  zijn  we,  voornamelijk  vanwege  beleefdheid  en  interesse,  niet  snel  geneigd  dat 

oogcontact te verbreken, zelfs niet als het contact via een medium als televisie plaatsvindt.60  

Naast Sacha, aan de  linkerkant van het beeld,  is een ruimte gereserveerd waar beelden of 

afbeeldingen getoond kunnen worden die met het onderwerp te maken hebben dat de Boer 

op dat moment bespreekt. Uiteraard zien we bij het begin van dit  journaal  [0.30] daar het 

logo  van  Fortis  prijken.  Het  NOS‐journaal  gebruikt  dus  een  combinatie  van  auditieve  en 

visuele instrumenten om de boodschap te presenteren.61 

                                                 
59 Zie paragraaf 2.5 
60 Voor het belang van oogcontact, zie M. Argyle & J. Dean, Eye‐contact, distance and affiliation, 1965 
61 Over de combinatie van het auditieve en visuele geheugen is ook onderzoek gedaan, zie bijvoorbeeld L. 
Mulderij, Visueel of auditief? Een onderzoek naar de effecten van same‐modality versus cross‐modality op 
attitude en gedrag, 2007 
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Wat verder opvalt bij het begin van de uitzending,  is het kleurgebruik en het karakter van 

het decor. Vooral de kleuren blauw en rood komen terug  in de achtergrond en  in de desk 

waaraan de Boer zit. Haar jasje  is eveneens blauw, waardoor de kleur van de kleding rustig 

overgaat  in de achtergrondkleuren.62 Op mij maakt het  kleurgebruik een  rustige, enigzins 

warme  indruk  en  werkt  het  zeker  niet  afleidend.  Hierdoor  kun  je  op  een  comfortabele 

manier het nieuws dat wordt gepresenteerd in je opnemen.  

Sacha  heeft  ook  een  aantal  papieren  op  haar  desk  liggen  en  er  is  een  computermuis 

zichtbaar. Dit geeft de  indruk dat  zij een echte  journalist  is, die achter haar desk aan het 

werk is geweest en tussendoor verslag doet van haar laatste bevindingen. Dit terwijl de kans 

groot  is dat  juist achter die desk weinig werk plaatsvindt en deze attributen dus meer een 

showelement zijn die een stukje professionaliteit van het programma moeten uitstralen. 

 

Laten we nu bestuderen wat de tekstuele  inhoud  is van de berichtgeving van dit  item over 

Fortis. Na een vriendelijk “Dames en heren goedenavond” wordt al direct begonnen met een 

vorm  van  suggestief woordgebruik. De  centrale handeling  van het bericht, het  kopen  van 

Fortis en ABN Amro, wordt namelijk ingeleid door “Volkomen onverwacht”. Hier zit dus een 

stukje eigen mening van de NOS in verwerkt en tevens werkt dit als lokkertje (een vorm van 

interactionele ondersteuning63) om de aandacht van de kijker verder te verhogen. Want als 

niemand  dit  heeft  zien  aankomen  moet  het  toch  wel  een  heel  bijzondere  en  pikante 

gebeurtenis zijn. Er hangt een gevoel van sensatie in de lucht en ook de nieuwsgierigheid van 

de kijker zal er niet minder om zijn geworden. 

De melding  van de  centrale handeling wordt  gevolgd door belangrijke  informatie over de 

plaats waar  de  handeling  bekend  is  gemaakt  en  de  personen  die  het  verklaard  hebben. 

Opvallend is dat gezegd wordt dat dit ‘na beurs’ bekend is gemaakt. Daarmee wordt er extra 

lading aan de beslissing gegeven door te suggereren dat dit met opzet pas naar buiten komt 

na de sluiting van de beurs, omdat het anders invloed kan hebben op de beursgang van die 

dag. Daardoor  krijgen  aandeelhouders  de  tijd  om  het  bericht  rustig  te  laten  bezinken,  in 

plaats  van  dat  er  emotionele  reacties  op  de  beurs  zichtbaar  zijn  ten  gevolge  van  de 

persverklaring.  Deze  subtiele  verwijzing  naar  de  beurs  kan  dus  een  behoorlijke 

                                                 
62 Met betrekking tot kleurgebruik is er een interessant onderzoek dat de effecten van kleurenop visueel 
zoekgedrag onderzocht, zie ook J. Brockmole & K. Ehinger, The role of color in visual search in real‐world 
scenes: Evidence from contextual cuing, 2008 
63 Zie paragraaf 2.7 
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onderliggende  boodschap  met  zich  meedragen.  En  hoewel  niet  te  bewijzen  valt  of  dit 

daadwerkelijk  de  betekenis  is  die  de  NOS  met  ‘na  beurs’  aan  de  mededeling  wilde 

toevoegen, is het wel de meest logische verklaring. 

Ook het bedrag dat met de overname gemoeid is, wordt vermeld. Inclusief het gegeven dat 

dit de overeenkomst van het vorige weekend vervangt. Dat is een onderdeel van de kern van 

de boodschap uit de persverklaring die in de krantenberichten nogal eens achterwege werd 

gelaten.   

Vervolgens wordt een filmpje gestart [0.49] waar een mannelijke stem bij te horen is. Deze 

herhaalt nog eens dat Balkenende, Bos en Wellink de afgelopen dagen bezig  zijn geweest 

met onderhandelen. Tegelijkertijd zien we diezelfde personen de hal van het ministerie van 

Algemene  Zaken  binnenlopen,  vlak  voordat  ze met  de  persverklaring  zouden  aanvangen. 

Onder  in  beeld  kunnen we  in  blauw‐rode  balken  (inmiddels  de  bekende  kleuren  van  het 

NOS‐journaal)  lezen dat het verslag gemaakt  is door Arjan Noorlander [0.52]. Hij voegt aan 

de mededeling over de onderhandelingen nog  toe dat ze  ‘in het grootste geheim’ hebben 

plaatsgevonden. Deze toevoeging lijkt populair te zijn in de media, we zagen het ook al een 

aantal  malen  terug  bij  de  krantenberichtgeving.  Toch  worden  deze  woorden  door  de 

overheid  zelf  niet  gebruikt.  In  de  ANP  berichtgeving64  wordt  wel  gesproken  over 

onderhandelingen die  in het  ‘diepste geheim’ hebben plaatsgevonden en deze mening van 

het ANP wordt dus maar al te graag overgenomen. Belangrijkste reden zal waarschijnlijk zijn 

om het bericht wat spannender te maken. Zo zijn deze woorden heel wat mysterieuzer dan 

wanneer  je  zou vertellen dat de heren elkaar  ‘onder vier ogen gesproken hebben’ en dat 

daar deze afspraken uitgekomen zijn. Verder wordt het gebruik van het woord ‘geheim’ dus 

in de meeste gevallen ook nog een versterkt door er woorden als ‘diepste’ of ‘grootste’ voor 

te plaatsen.  

Tevens valt mij op dat Noorlander zegt dat ‘de inzet’ van de onderhandelingen het opkopen 

en nationaliseren van de Nederlandse tak van Fortis is geweest [0.58]. Dit is nooit gezegd in 

de persverklaring en ook niet in de ANP berichtgeving. Het lijkt erop dat met deze woorden 

de  betekenis  van  de  boodschap  enigzins wordt  verdraaid.   Door  de  overheid  is  namelijk 

verteld dat er  is onderhandeld en dat de uitkomst van de onderhandelingen  is geweest dat 

Fortis genationaliseerd wordt. Het gebruik van woorden als  ‘inzet’ doet vermoeden dat de 

overheid de onderhandelingen inging met het idee dat de overname van Fortis hun einddoel 
                                                 
64 Zie bijlage 1, artikel 1 en 4 
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zou zijn. Dit is echter een verschil van betekenis dat niet op basis van de persverklaring hard 

gemaakt kan worden, waardoor dit woordgebruik  in feite niet conform het oorspronkelijke 

bericht is. 

Hierna volgen enkele  fragmenten uit de originele persverklaring. Omdat bij het maken van 

een  journaal elke minuut geld kost,  is het begrijpelijk dat niet de gehele persverklaring  in 

deze uitzending aan bod komt. Er moet geknipt worden, maar wat  laat  je dan zien en wat 

laat je juist weg? 

Van Balkenende krijgen we het volgende tekstdeel te horen [1.03]:  

“We hebben alles op een rijtje gezet en dat heeft na lang overleg ertoe geleid dat de 

conclusie is getrokken dat het het beste is, wat betreft de Nederlandse situatie, Fortis 

Nederland  in  handen  te  brengen  van  de  Staat.  Datzelfde  geldt  voor  het 

verzekeringsbedrijf van Fortis en dat geldt ook voor ABN AMRO.” 

Dit  betreft  het  grootste  deel  van  de  derde  alinea  van  de  persverklaring65  waarin  de 

kernboodschap van het bericht aan bod komt. Op zich lijkt dit dus een logische en duidelijke 

keuze van het NOS‐journaal. Wat we als kijker echter niet weten  is dat dezelfde alinea nog 

een aantal extra regels bevat waarin Balkenende toelicht wat het belang van de beslissing is 

waarbij hij woorden gebruikt die verzachtend werken. Hierdoor komt de kernboodschap op 

de  kijker  iets  minder  heftig  over,  omdat  we  direct  gewezen  worden  op  belangrijke 

argumenten die aanleiding vormen  tot de overname. Dit deel van  zijn  toespraak  is echter 

door het NOS‐journaal achterwege gelaten, waardoor het stuk dat zij wel laten zien een stuk 

harder en steviger over zou kunnen komen. Tot aan dit punt  in het  journaal  is de NOS zelf 

ook nog niet ingegaan op deze argumenten die het belang van de overnamen onderstrepen. 

Daarom ben  ik van mening dat  zij hierdoor de kernboodschap  in uiterst kale vorm op het 

scherm  brengen,  waardoor  deze  een  stuk  heftiger  overkomt  dan  de  bedoeling  van  de 

overheid is geweest. 

Ook krijgen we een stukje van de verklaring van Bos te horen en te zien [1.23]: 

“De  Nederlandse  overheid  is  hiermee  100%  eigenaar  geworden  van  al  deze 

activiteiten. Daar is 16,8 miljard euro voor betaald. “ 

Dit  is  een belangrijke  aanvulling op de  centrale handeling  en daarom  lijkt het  een  goede 

keuze van de NOS te zijn om dit uit te zenden. Wat echter achterwege wordt gelaten  is de 

daaropvolgende  zin waarin  Bos  vertelt  dat  dit  bedrag  de  eerder  geboden  4 miljard  euro 
                                                 
65 Zie paragraaf 3.2 
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vervangt.  Wederom  wordt  dus  een  verzachtend  en  verklarend  argument  achterwege 

gelaten, waardoor de uitgezonden boodschap van Bos incompleet en minder positief is dan 

het origineel.  

Na deze tekst volgt een wisseling van camerapositie  [1.33]. De eigenlijke reden hiervoor  is 

dat  het  volgende  stukje  van  Bos  in werkelijkheid  niet  aansluit  op  het  hierbovenstaande. 

Maar door het op deze manier aan elkaar te monteren,  lijkt het achter elkaar uitgesproken 

te  zijn.  Het wordt  voor  de  kijker  echter  achtergehouden  dat  er  nog  een  heel  stuk  tekst 

tussenin ligt dat wij in het NOS‐journaal niet te zien krijgen.  

Het tweede deel van de uitgezonden tekst van Bos luidt: 

“bovenal hebben wij vandaag bereikt dat spaarders en klanten weten dat hun geld bij 

onze banken in veilige handen is.” 

Let wel: het  is geen  typefout waardoor bovenstaande zin niet met een hoofdletter begint. 

Dit  is bewust zo gedaan, omdat de zin uit de persverklaring namelijk helemaal niet begint 

met het woord  ‘bovenal’. Oorspronkelijk begon deze  zin met het woord  ‘Maar’.  In eerste 

instantie zou  je kunnen denken dat het weglaten van dit ene woordje vooral  is gedaan om 

deze zin beter te laten aansluiten op het voorgaande knipwerk. Het heeft in dit geval echter 

nog een iets diepere betekenis. Het woord ‘maar’ is een verbindingswoord tussen een zin die 

Bos hiervoor heeft uitgesproken en deze zin. Iets specifieker geeft het woord ‘maar’ aan dat 

er een  toevoeging volgt op de eerder gedane uitspraak. De uitspraak van Bos die hieraan 

voorafging was namelijk: 

“Met  deze  overname  stellen  wij  niet  alleen  zeker  dat  cruciale  en  zogeheten 

systeemrelevante bancaire activiteiten in rustig vaarwater zijn gekomen. Ook leidt het 

ertoe dat het voor het Nederlandse vestigingsklimaat, denkt u aan Holland Financial 

Center, belangrijke financiële activiteiten voor Nederland behouden blijven.” 

En hoewel Bos dus  zelf enige nadruk  legt op het belang  voor  spaarders en  klanten, door 

gebruik van het woord  ‘bovenal’, betekent dit niet dat dit de enige boodschap was die hij 

wilde  overbrengen.  Door  het  weglaten  van  ‘maar’  worden  de  overige  argumenten  die 

onderstrepen waarom de overname zo cruciaal is, in hun geheel weggelaten. Dit terwijl deze 

weggelaten elementen wel degelijk een behoorlijk belang hadden  in de positieve betekenis 

die Bos hiermee aan zijn boodschap wilde toevoegen. Er is hier dus sprake van manipulatie 

van zijn boodschap, waardoor de inhoud van die boodschap in behoorlijke mate gewijzigd is.  
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Dit deel over de persverklaring wordt door Noorlander  in eigen woorden afgesloten  [1.41] 

met de conclusie dat de overheid hiermee de “eigenaar wordt van een bank en verzekeraar 

met 45.000 medewerkers en 720 kantoren in Nederland.” Opvallend is dat de getallen die hij 

noemt afkomstig zijn uit het deel van de verklaring waarin Wellink aan het woord was. Die 

krijgen we echter niet getoond  in beeld en geluid, terwijl dat bij zijn medesprekers wel het 

geval was.  Ik vraag me af of dit komt omdat het  tekstdeel van Wellink geen  stuk bevatte 

waar een heftige boodschap inzat waarmee de kijker geraakt kon worden.  

Het gedeelte rondom de persverklaring  is hiermee afgesloten. Een korte  terugblik  laat ons 

zien  dat  slechts  enkele  regels  uit  de  originele  tekst,  die  uit  meerdere  tientallen  regels 

bestaat,  terugkomen  in  dit  televisie‐journaal.  Als we  dit  in  tijd  uitdrukken  zijn  er  van  de 

originele 5.32 minuten ongeveer 37 seconden terug te zien in het NOS‐journaal. Hoewel de 

hoofdhandeling  in  deze  seconden  zeker  aan  bod  komt,  worden  90%  van  de 

overheidswoorden  achterwege  gelaten.  Dit  hoeft  niet  direct  bij  te  dragen  aan  een 

onvolledige  berichtgeving  op  voorwaarde  dat  de  eigen  bewoording  van  de  journalist  het 

ontbrekende  gedeelte  goed  overneemt.  Maar  het  is  duidelijk  geworden  dat  juist  die 

bewoording  nogal  wat  opmerkelijkheden  bevat  en  ook  niet  het  hele  verhaal  vertelt. 

Helemaal onafhankelijk is de berichtgeving dus zeker niet te noemen. 

Dit  fenomeen  sluit  overigens  aan  bij  een  onderzoek  van  de  Amerikaanse  communicatie‐

wetenschapper Daniel Hallin, genaamd Sound Bite News.66 Hierin werde de  lengte van de 

sound bite (het gesproken citaat) van politici in televisie‐journaals onderzocht in de periode 

1968  to 1988. De op de  televisie vertoonde uitspraak van een gemiddelde politicus  liep  in 

deze periode terug van gemiddeld 43 naar 9 seconden. Wat dat betreft komen Balkenende 

(20  seconden)  en  Bos  (17  seconen)  in  dit  journaal  nog  relatief  lang  aan  bod.  Het 

uitgangspunt van deze journalistiek is volgens Hallin dat de verslaggever de centrale persoon 

wordt  in plaats van de politicus. Het grootste deel van de woorden van de politicus wordt 

namelijk  door  de  verslaggever  in  eigen woorden  verteld,  en  de  letterlijke  quotes  van  de 

politicus zelf zijn erg kort.  

 

Hierna  wordt  nog  op  verschillende  andere  manieren  aandacht  geschonken  aan  dit 

onderwerp,  echter  zijn  het  blokken  die  niet  direct  gebaseerd  zijn  op  de  inhoud  van  de 

persverklaring, maar veelal randzaken beschrijven. Ook van deze blokken zal ik trachten een  
                                                 
66 Groenhuijsen & van Liempt, Live! Macht, missers en meningen van de nieuwsmakers op tv, 1995, p.158 
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overzicht geven van de wijze waarop de NOS  instrumenten  inzet om dit bericht richting de 

kijker te sturen zonder dat diens aandacht verslapt. 

We  zien  eerst  enkele  vragen  die  na  afloop  van  de  persverklaring  door  Noorlander  aan 

Wouter  Bos  gesteld worden  [1.50].  Eerst  refereert  hij  aan  een  uitspraak  van  Bos  uit  het 

verleden (‘De Staat hoort geen bankier te zijn’), die haaks lijkt te staan op de beslissing van 

de overheid om Fortis over te nemen. Op deze manier wil hij eerst een fout van de kant van 

Bos schuiven, om vervolgens pas te vragen naar een verklaring van de overname. Door op 

deze manier naar een antwoord te vragen, wordt de kijker eerst geattendeerd op fouten die 

door de ondervraagde gemaakt zijn, die daarmee niet positief neergezet wordt. Daardoor is 

de kans groter dat de kijker extra kritisch naar de verklaring van de ondervrager luisteren zal. 

Dit  is een groot verschil met een  situatie waarin  je als  journalist direct om een verklaring 

vraagt,  zonder deze  inleiding. Ook  zijn  tweede vraag heeft weer eenzelfde  soort  inleiding, 

met een kritische noot. Namelijk “Zijn de signalen van de economie zó slecht dat deze stap 

nu echt nodig was?” in plaats van te vragen “Waarom was deze overname nodig?”.  

 

Na  deze  reportage  van Arjan Noorlander wordt  teruggeschakeld  naar  de  studio. Door  de 

Boer wordt nu een nieuw instrument aangekondigd, namelijk de politiek verslaggever in Den 

Haag die nog wat  verder praat over wat er nu eigenlijk  gebeurd  is  [2.41]. De Boer draait 

daarbij  om,  waardoor  zowel  haar  blik  als  die  van  de  kijker  nu  verschuift  naar  het 

videoscherm op de achterwand, waar politiek verslaggever Bram Schilham te zien  is. Nadat 

Sacha  de  aandacht  van  de  kijker  probeert  de  grijpen  door  te  stellen  dat  de  situatie 

‘uitzonderlijk’  is, neemt Schilham het woord  [2.48] en versterkt hij deze gedachte met de 

woorden dat het zelfs  ‘zeer uitzonderlijk’  is alvorens hij met zijn rede van start gaat. Hierin 

legt hij onder andere nadruk op woorden als  ‘vertrouwen’  in de  financiële sector waar de 

overheid  op  gehamerd  zou  hebben.  Het  is  inderdaad  zo  dat  de  overheid  dit  woord 

meermalen heeft gebruikt, maar Schilham voegt hier nog aan toe dat het kabinet met deze 

actie wil  laten zien hoe ver zij bereid zijn te gaan om dit vertrouwen te  laten blijken [3.08]. 

Deze formulering is duidelijk door Schilham zelf toegevoegd en slaat niet terug op woorden 

die door Balkenende, Bos of Wellink in de mond zijn genomen. 

Dat  het  spreken  over  de  geheimzinnigheid  waarin  de  onderhandelingen  plaatsvonden 

populair  is  zagen  we  al  eerder,  zo  ook  in  het  verslag  van  Noorlander.  Ook  de  Boer  en 

Schilham rakelen deze omstandigheden weer op, terwijl het nou niet bepaald over de kern 
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van de boodschap gaat. Het  is echter wel  iets wat de aandacht van de kijker kan  trekken, 

want als iets geheim is, klinkt het spannend. Woorden als ‘diepste geheim’ en ‘we wisten er 

niks van’ passeren de revue en Schilham gaat hier behoorlijk uitgebreid op in [3.17]. Boeiend 

om te zien dat een opzich zelf onschuldig lijkend onderdeel van de boodschap, dat ook nog 

eens vrij ver van de kernboodschap afstaat, zoveel kostbare televisietijd krijgt. Een herhaling 

van  ‘in het diepste  geheim’ en woorden  als  ‘gevoelige  informatie’,  ‘kring  van mensen die 

ervan wisten is heel klein gehouden’, ‘bang dat het zou uitlekken’ en ‘fracties in de tweede 

kamer waren verrast’ kloppen de context van de onderhandelingen zo op tot een belangrijk 

onderdeel van de NOS berichtgeving. 

Het gesprek met Schilham  loopt op  zijn einde  [4.02] en het  is  toch wel verrassend dat de 

politiek verslaggever  in Den Haag amper  is  ingegaan op de  inhoud van het bericht.  Ik had 

verwacht dat hij als professional aan het woord zou zijn en vooral zou kijken naar de details 

van  de  overname,  om  daar  vervolgens  inhoudelijk  commentaar  op  te  geven.  In  plaats 

daarvan  kregen de  randzaken echter meer aandacht en  vertelde hij eigenlijk niets anders 

dan wat een willekeurige andere journalist ook verteld zou kunnen hebben. 

Hierna neemt Sacha weer haar oorspronkelijke positie  in en richt zich tot de kijker, waarbij 

ze vertelt over de eerdere investering in Fortis die met deze overname ‘naar de prullenbak’ 

kan  [4.13].  Een metafoor die de  kijker het  idee  kan  geven dat het  vorige plan een  totale 

mislukking was  en  dat  dat  een  fout  is  geweest. Wederom  een moment  dus waarbij  een 

negatieve  associatie  wordt  gemaakt  met  het  overheidsbesluit  en  de  personen  die  daar 

verantwoordelijk voor zijn. 

We  krijgen  vervolgens  een  reportage  te  zien  [4.15] waarin de  kijker met het  gebruik  van 

archiefbeelden67 wordt herinnerd aan die eerdere investering die nu dus vervangen is door 

een nieuw akkoord. De beelden worden ditmaal begeleid door een vrouwelijke stem die we 

nog niet eerder hadden gehoord. Opvallend dat we hier voor het eerst geen naam bij te zien 

krijgen. Naast de Boer, Noorlander en Schilham is dit dus al de vierde persoon die namens de 

NOS iets toevoegt aan dit bericht.   

Zoals in het literatuuronderzoek terug te lezen valt68, is het gebruik van deze archiefbeelden 

een middel om  te  zorgen dat de  kijker  geboeid blijft. We begonnen  het  journaal met de 

belangrijkste  mededelingen,  vervolgens  zien  we  de  ‘veroorzakers’  in  de  personen  van 

                                                 
67 Zie paragraaf 2.4 
68 Ibid. 
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Balkenende en Bos aan het woord, dan volgen wat spannende gesprekken over de context 

van de onderhandelingen en nu  gaan we  terug  in het  verleden. Afwisseling  is er  in  ieder 

geval  genoeg, maar  je  kunt  je  afvragen  in  hoeverre  de  verschillende  blokken  inhoudelijk 

toegevoegde waarde hebben. 

De  archiefbeelden  worden  uiteindelijk  afgesloten  met  een  afbeelding  [5.05]  waarin  de 

overname als een ‘taartpunt model’ wordt gepresenteerd. Zo kunnen kijkers zich een beter 

beeld vormen bij de abstracte kenmerken van de overname.  

Hierna verschijnt een geheel nieuwe persoon  in het verslag  [5.20]. De mededeling dat ook 

België blij zou zijn met dit akkoord, wordt ondersteund door een beeld waarin de Belgische 

premier Leterme hierover spreekt. De premier  is slechts zes seconden  in beeld, waarin hij 

spreekt over de  ‘nieuwe  levenskracht’ die Fortis nu heeft waardoor het zich moet kunnen 

‘herstellen’. Opmerkelijk  is dat deze positieve woorden geenszins hoeven te betekenen dat 

België ook echt blij is met de overeenkomst met Nederland. Daar komt bij dat we niet weten 

welke vraag aan  Leterme  is gesteld alvorens hij deze uitspraak deed. De uitspraak van de 

journaliste dat België dus blij  is met de Nederlandse overname van 16,8  lijkt hier dan ook 

kort door de bocht te zijn.  

We  keren  terug  naar  de  studio  [5.33],  alwaar  de  camera  een  nieuwe  positie  heeft 

ingenomen. De Boer is ditmaal links in beeld zichtbaar, zittend achter de rode tafel die we nu 

in  zijn  geheel  in  het  midden  van  het  beeld  kunnen  bewonderen.  Rechts  in  beeld  zit 

economieverslaggever  Michiel  Bosgra,  hij  is  inmiddels  de  vijfde  persoon  die  iets  zal 

toevoegen  aan  de  berichtgeving. Ook  hier wordt weer  een  gesprek  opgestart waarbij  de 

‘leek’ (de Boer) vragen stelt aan de ‘expert’ (Bosgra). Hetzelfde idee zagen we eerder bij het 

gesprek tussen de Boer en Schilham, alleen nu is de setting anders (zittend aan tafel). 

De Boer drukt zichzelf al direct in de rol van ‘leek’ door te openen met ‘Michiel, ik begrijp het 

toch  niet  helemaal,  want  Fortis  was  toch  eigenlijk  al  gered?’  [5.38].  Op  basis  van  de 

reportages  die  tot  nu  toe  voorbij  zijn  gekomen  en  de  woorden  die  de  Boer  zelf  heeft 

opgelezen  zou  het  vreemd  zijn  dat  ze  deze  vraag  stelt.  Het  antwoord  dat  door  ‘expert’ 

Bosgra wordt gegeven is namelijk al in diverse malen voorbijgekomen. Zijn antwoord is niets 

anders dan een stuk herhaling waarin hij aangeeft dat de eerder redding dus niet afdoende 

bleek en dat het vertrouwen bij de klanten ontbrak. Deze woorden vinden we overigens ook 

terug  in de persverklaring en worden dus ditmaal via een tafelgesprek door de journalisten 

zelf naar buiten gebracht.  
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De kans dat de Boer echt niet wist waar het over ging en uit zichzelf met deze vraag kwam 

aanzetten acht ik klein. Hier wordt een rollenspel gespeeld waarbij één van de belangrijkste 

doelstellingen  is om  in een nieuw soort setting de aandacht van de kijker vast  te houden. 

Wanneer je het tafelgesprek in zijn geheel bekijkt lijkt het een soort bondige herhaling te zijn 

van  de  verschillende  punten  die  tot  nu  toe  voorbijgekomen  zijn,  overzichtelijk  toegelicht 

door ‘expert’ Bosgra. Hij herhaalt eerdere punten en haalt regelmatig woorden van minister 

Bos aan.  Ik kan weinig uit zijn antwoorden opmaken dat duidt op persoonlijk toegevoegde 

vakkennis, waardoor het idee van een rollenspel dat vooral de aandacht van de kijker moet 

vasthouden besvestigd wordt. Alleen op het eind van het vraaggesprek gaat hij uitgebreider 

in  op  de  consequentie  voor  klanten  en  aandeelhouders,  waardoor  de  kijker  enige 

toegevoegde  informatie  krijgt over wat er nu met  zijn  Fortis  centen of –aandelen  aan de 

hand is door de overname. 

Zoals de herhaling  in dit  laatste  gesprek  al deed  vermoeden  vormt dit blok  inderdaad de 

afsluiting van de berichtgeving rond de Fortis overname. De Boer verwijst aan het einde van 

het  journaal nog naar het  internet, waardoor de nieuwsgierige kijker dus via een website 

langer bij de nieuwsberichten van de NOS betrokken kan blijven. 

 

5.3 Berichtgeving volgens het RTL‐nieuws 69 

Ook RTL start zijn nieuwsuitzendingen altijd met een intro waarbij een muziekje te horen is 

en  het  logo  van  RTL  in  het midden  van  het  scherm  verschijnt.70  In  beeld  zien  we  een 

wereldbol waar  het RTL‐logo  (waarin  overigens  ook  een wereldbol  is  verwerkt) overheen 

verschijnt. De kleuren paarsblauw en oranje vullen dit plaatje  in en deze kleuren zullen we 

vaker terugzien in het RTL‐nieuws, zoals bijvoorbeeld ook in het decor. Dit kleurgebruik lijkt 

daarmee dus kenmerkend te zijn voor het RTL‐nieuws.  

Bij het begin van de uitzending [0.01] zien we twee presentatoren in beeld, een mannelijke 

aan de linkerzijde, genaamd Rick Nieman, en een vrouwelijke genaamd Suzanne Bosman aan 

de  rechterzijde.  We  hebben  hier  te  maken  met  twee  represented  participants71  die 

                                                 
69 De video van deze uitzending is niet vrij toegankelijk via internet. De auteur van dit onderzoek heeft wel 
hyperlinks naar de video in bezit, maar RTL heeft alleen toestemming gegeven voor persoonlijk gebruik van 
deze hyperlinks. Deze zullen hier dus niet vermeld worden. 
70 Zoals te zien is bij de RTL‐nieuws uitzendingen die te bekijken zijn via http://rtl.nl/service/gemist/home/ 
71 Zie paragraaf 2.5 
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interactie  met  de  kijker  maken  door  rechtstreeks  ‘de  huiskamer  in  te  kijken’ 

(interpersoonlijke metafunctie72). Dit  in  tegenstelling  tot  de NOS  die  gebruik maakte  van 

slechts één represented participant in de vorm van  en vrouwelijke presentatrice. Door twee 

presentatoren  in  te  zetten,  en  ze  om  en  om  stukken  tekst  te  laten  voorlezen  (wat  ook 

daadwerkelijk  gebeurt)  onstaat  er  nog  een  extra  stukje  interactie.  Niet  alleen  tussen  de 

presentatoren  onderling,  die  soms  ook  naar  elkaar  kijken  als  de  ander  aan  het woord  is, 

maar ook wordt de aandacht van de kijker hierdoor telkens van de ene kant van het scherm 

naar de andere kant gericht. Omdat er ook een behoorlijk verschil zit tussen de represented 

participants (man ten opzicht van vrouw, waardoor ook het stemverschil aanzienlijk is) is de 

kans  hierdoor  een  stuk  kleiner  dat  de  kijker  verveeld  zal  raken  en  zal  hij  zijn  aandacht 

makkelijker  kunnen  vasthouden  door  de  continue  variatie.  Bij  de  NOS  zagen  we  dit  al 

gebeuren door het gebruik van korte blokken en het gebruik van verschillende setting. Bij 

het RTL nieuws worden deze blokken opzich dus nog een stuk afwisselender gemaakt door 

op deze specifieke manier meerdere represented participants te gebruiken.  

e

                                                

Ook het decor heeft een aantal verschillen ten opzichte van het NOS‐journaal. Wel zien we 

de kleur blauw ook hier terugkomen, hoewel het meer tegen het paarsblauw aanligt. Ook uit 

wetenschappelijk  onderzoek73  is  gebleken  dat  kleurgebruik  veel  invloed  kan  hebben  op 

gedrag en handelingen van mensen, dus de kans  is groot dat  zowel NOS als RTL bewuste 

kleurenpatronen hebben gekozen om zo herkenbaar over te komen en de kijker een prettig 

gevoel bij de uitzending te geven. De desk waar de presentatoren zittend aan plaats hebben 

genomen,  strekt  zich over de gehele breedte van het  scherm uit. Op de desk  liggen weer 

enkele papieren en ook hebben de presentatoren beide een pen  in de hand. Dit zorgt voor 

een professionele uitstraling en geeft de kijker het gevoel dat de presentatoren hun drukke 

werkzaamheden even onderbreken om ons op de hoogte te brengen van hun  interessante 

bevindingen. De kans echter dat de pennen tijdens de uitzending gebruikt zullen worden  is 

heel  klein  en wanneer  je  de  gehele  uitzending  daarop  analyseert  zal  blijken  dat  er  geen 

enkele seconde inkt uit de pennen vloeit. Dit lijkt dus vooral bedoeld als showelement.   

Op de achtergrond is een scherm zichtbaar waar beelden en/of video’s op getoond kunnen 

worden en waar bij het begin van deze uitzending de logo’s van Fortis en ABN Amro te zien 

 
72 Ibid. 
73 J. Brockmole & K. Ehinger, The role of color in visual search in real‐world scenes: Evidence from contextual 
cuing, 2008 
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zijn. Bij het NOS‐journaal was dit ook het geval, enig verschil  is dat het  scherm nu  in het 

midden van het beeld zichtbaar  is, precies tussen de represented participants  in en dat de 

NOS  het  logo  van  ABN  Amro  achterwege  liet. Merk  overigens  op  dat  dit  videoscherm, 

hoewel het geen persoon betreft,  in de  theorie van de  represented participants van Claire 

Harrison ook als een represented participant gezien kan worden. Ze zegt  letterlijk: “Include 

both human and non‐human objects.”74 

 

Laten  we  nu  dieper  ingaan  op  het  woordgebruik  in  het  RTL‐nieuws.  Bosman  opent  de 

berichtgeving met de melding over een  ‘unieke operatie’  [0.01]. De hoofdhandeling wordt 

andermaal voorafgegaan door woorden die een eigen mening weergeven en bedoeld zijn als 

‘lokkertje’ om het verhaal extra aantrekkelijk op de kijker over te laten komen. Opvallend is 

dat  de  presentatoren  hun  berichtgeving  niet  openen  met  het  wensen  van  een 

‘goedenavond’, zoals dat  in het NOS‐journaal wel het geval was. Hoewel dit een detail  lijkt 

had het voor mijn gevoel toch een behoorlijk invloed. Toen ik analyseerde waar dit verschil 

in  gevoel  uit  bestond,  kwam  ik  tot  de  conclusie  dat  de  aanpak  van  de  NOS meer  rust 

uitstraalde, waardoor het begin van de berichtgeving ook  iets betrouwbaarder  in de oren 

klonk  (los  van of het nieuws op  zichzelf ook betrouwbaarder  zou  zijn). Doordat RTL  twee 

presentatoren gebruikt en direct  zonder een  ‘rustige opening’ van het programma op het 

belangrijkste nieuws duikt, komt het meer over als  sensatienieuws. Misschien dat dit een 

positief effect heeft op het vasthouden van de aandacht van de kijker, maar  tegelijkertijd 

komt het op mij minder betrouwbaar over.  

Nieman  neemt  het  woord  van  Bosman  kort  over  [0.08],  waarbij  hij  de  hoofdhandeling 

aanvult met de informatie over het bedrag dat voor de overname betaald is. Hij legt hierbij 

extra nadruk op het woord  ‘miljard’ door de twee  lettergrepen van dit woord  langzaam en 

nadrukkelijke uit te spreken. Daardoor wordt de kijker attent gemaakt op de betekenis van 

zijn woorden.  Het  zijn miljarden  euro’s  en wij moeten  als  kijker wel  even  beseffen  hoe 

ongelofelijk veel geld dat is. Als het om zoveel geld gaat zijn wij natuurlijk benieuwd waar al 

die centen dan zomaar naar toe gaan. We zijn weer een stukje nieuwsgieriger en daardoor 

blijven we  geboeid  naar  de  uitzending  kijken. Allemaal  kleine  ‘trucjes’  om  onze  aandacht 

vast te houden. 

                                                 
74 Harrison, How still images make meaning, 2003, p.52 
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De  camerapositie  verandert nu, waardoor we  alleen Bosman nog  in beeld  zien  [0.13]. De 

woorden die ze uitspreekt zijn suggestief en vertellen over dat het  ‘Nederlandse financiële 

systeem de  afgelopen week blijkbaar  langs de  rand  van de  afgrond  is  gegaan’. Vooral de 

toevoeging van het woord ‘blijkbaar’ toon het suggestieve karakter van deze uitspraak. Het 

stukje  sensatie  in  deze  mededeling  wordt  vooral  gecreëerd  door  het  gebruik  van  de 

metafoor ‘langs de afgrond gaan’. Die metafoor beschrijft een kritieke situatie waarmee men 

de abstractere problemen bij de banken probeert te vertalen in een plaatje. Helaas blijft het 

bij deze speculatie en wordt niet duidelijk gemaakt wat bijvoorbeeld die ‘afgrond’ is waar we 

langs zijn gegaan en welke concrete cijfers of feiten dit kunnen bevestigen. 

Vervolgens  haalt  Bosman  woorden  van  Wouter  Bos  aan  uit  de  persconferentie,  die  ze 

probeert  te  vertalen  in  ‘gewone  mensentaal’  [0.24].  Zo  had  Bos  het  over  ‘grote 

liquiditeitsproblemen’,  wat  door  RTL‐nieuws  vertaald  wordt  naar  ‘dat  betekent  dat  ze 

gewoon geen geld meer hadden’. Dit is wel een erg makkelijke manier om de dure woorden 

van Bos te vertalen. Hoewel de problemen zeker te maken hebben met geldstromen en een 

tekort op het eigen vermogen van de banken, betekenen de ‘liquiditeitsproblemen’ toch nog 

net even wat meer dan simpelweg ‘geen geld meer hebben’. We zien aan de ene kant dat de 

overheid probeert het probleem met dure woorden te omschrijven, waardoor wij misschien 

niet helemaal snappen wat er aan de hand is. Aan de andere kant omschrijft RTL‐nieuws het 

probleem  wel  op  een  erg  eenvoudige  wijze,  waardoor  kijkers  en  luisteraars  het  gevoel 

kunnen krijgen dat de verantwoordelijke mensen bij de banken erg dom bezig zijn geweest 

en niet eens goed op de centen kunnen letten. Hoogstwaarschijnlijk ligt de definitie van het 

werkelijke probleem ergens tussen deze beschrijvingen in. 

Het  inzetten van een  ‘expert’ om het probleem verder uit te  leggen wordt ook  in het RTL‐

nieuws  toegepast. Er wordt geschakeld naar een nieuwe camerapositie  [0.28], waarbij we 

Nieman  en  Bosman  inclusief  desk  aan  de  linkerkant  van  het  scherm  zien,  en  er  aan  de 

rechterkant een nieuw videoscherm  zichtbaar  is waar een nieuwe  represented participant 

verschijnt, Peter van Zadelhoff. Hij wordt aangekondigd als  ‘financieel  specialist’ waarmee 

het  rollenspel  tussen  ‘leek/journalist’  aan  de  ene  kant  en  ‘expert’  aan  de  andere  kant 

wederom wordt onderstreept. De setting die hiervoor gebruikt wordt is wel iets anders dan 

die  bij  het NOS  journaal.  Zo  spreekt  van  Zadelhoff  vanaf  de  redactie, waarbij we  op  de 

achtergrond  vele  andere mensen  aan  het werk  zien,  temidden  van  computers  en  andere 

apparatuur  die  bij  een  redactiekamer  horen.  Het  is  dus  alsof  hij  in  zijn  drukke 
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werkzaamheden onderbroken wordt en alsof zijn specialistische visie ‘vers van de pers’ aan 

ons  wordt  overgebracht.  Tevens  kan  deze  setting  het  gevoel  oproepen  van  een 

nieuwsgierige  journalist die probeert antwoord  te krijgen op een heleboel vragen waar de 

kijker  zelf  op  graag  antwoord  op  zou willen  hebben.  Zo  kand  de  nieuwsgierigheid  via  de 

journalist bij de kijker worden opgewekt of versterkt. 

Inhoudelijk begint hij op eenzelfde manier als wat we bij het NOS  journaal  tegengekomen 

zijn [0.32].  In plaats van dieper  in te gaan op de details van de overname, of de uitspraken 

die in de persverklaring aan bod gekomen zijn, wordt eerst onze aandacht, nieuwsgierigheid 

en enthousiasme over dit nieuwsbericht gestimuleerd. Zo valt enkele malen de term dat het 

een ‘unieke situatie  is’, dat ‘zoiets echt nog nooit vertoond  is’ en dat het ‘echt heel bizar  is 

wat hier vanavond is gebeurd’. Vervolgens maakt hij een verwijzing naar de kapitaalinjectie 

van  de week  ervoor  [0.40],  die  blijkbaar  niet  afdoende was  omdat  afgelopen week  veel 

‘spaarders wegliepen’ bij de bank. Het zou hier vooral zakelijke spaarders betreffen en dit 

ondersteunt hij door  te verwijzen dat men dat op de  redactie zojuist door heeft gekregen 

van  ‘onze  bronnen’  [0.52].  Iets  meer  informatie  over  deze  vage  bronverwijzing  blijft 

achterwege. We horen of  zien  verder  geen namen of beelden die deze uitspraak  kunnen 

ondersteunen. Het bericht wordt dus extra interessant gemaakt door te melden dat zakelijke 

spaarders zijn weggelopen, maar de kritische kijker blijft wel met de vraag achter waar die 

informatie  dan  ineens  vandaan  komt. Wanneer  je wel  naar  bronnen  verwijst, maar  daar 

vervolgens  geen  namen  of  details  bij  geeft,  rijst  bij mij  de  vraag  of die  bronnen  dan wel 

betrouwbaar  zijn.  Sterker  nog,  ik  kan  mij  voorstellen  dat  het  juist  onbetrouwbaarder 

overkomt wanneer je een ‘onbekende bronverwijzing’ opgeeft in plaats van het achterwege 

laten van een bronverwijzing.  

Nieman  vraagt  vervolgens  naar  de  details  van  de  overname  [1.07].  Wellicht  dat  van 

Zadelhoff nu zijn professionaliteit aan het licht kan brengen. Helaas komt zijn antwoord niet 

verder  dan  de  algemene  kenmerken  van  de  overheid  die  in  de  persverklaring  duidelijk 

worden genoemd en die ook  in dit  journaal zelf al min of meer aan bod zijn gekomen. Zo 

vertelt  hij  over  het  enorme  bedrag  dat  betaald  is, welke  onderdelen  daar  allemaal  voor 

gekocht  zijn  (ondersteund  door  een  plaatje  in  beeld,  zodat  ook  de meer  visueel  gerichte 

kijker de boodschap  goed doorkrijgt)  en hij besluit met de opmerking  ‘dat we dus  straks 

eigenlijk allemaal eigenaar zijn van alles wat Fortis in Nederland heeft’ [1.29]. Op die manier 

wordt de betrokkenheid van de kijker bij het onderwerp ook nog eens versterkt. “Het is ook 
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ons geld waarmee ze deze overname realiseren” is een gedachte die nu bij de kijker op zou 

kunnen  komen. Het  enige  dat  door  de  journalist  gedaan  is  om  dit  gevoel  bij  de  kijker  te 

bewerkstelligen is om de boodschap in een nieuwe vorm en met een ander woordgebruik te 

presenteren. Veel nieuwe dingen worden er niet verteld, wel veel dezelfde dingen telkens op 

een iets andere manier, waardoor we uiteindelijk toch geboeid blijven kijken. 

We belanden weer even  terug  in de  studio, maar Nieman  schakelt meteen door naar de 

politiek verslaggever  in Den Haag, Frits Wester [1.36]. Tot nu toe zijn het allemaal dezelfde 

instrumenten die ook door de NOS  ingezet werden, alleen  in een andere volgorde en een 

iets andere setting. Wester is zittend zichtbaar achter een bureau [1.45], met naast hem een 

groot  televisiescherm waarop,  ietwat vaag, het beeld  zichtbaar  is van Bos, Balkenende en 

Wellink die onder grote belangstelling van een horde  journalisten hun verklaring afleggen. 

Ook Wester krijgt een extra vleugje professionaliteit mee door de papieren voor hem op het 

bureau en de pen die hij constant in de hand houdt.  

Interessant  is  het  nu  om  te  bekijken  op  welk  terrein  en  op  welke manier Wester  een 

deskundige visie kan toevoegen aan de berichtgeving. Het gesprek begint met een herhaling 

van de sensatie die rondom het bericht gecreëerd is. Dit gebeurt doordat Nieman nog even 

herhaalt dat het  ‘met recht een historische gebeurtenis  is’ en vervolgens Frits Wester naar 

de details vraagt rond het naar buiten komen van het bericht, omdat er rond een uur of vijf 

‘paniek’  zou  zijn  ontstaan  [1.42].  Zo  begint  het  verhaal  van  Wester  dus  niet  met  een 

inhoudelijke vraag, maar met informatie over de context waarin de persverklaring zich heeft 

afgespeeld.  Wester  bevestigt  dit  ontstaan  van  paniek  en  grijpt  dan  terug  op  een  stuk 

herhaling. Hij vertelt nogmaals dat de ingreep van het vorig weekeinde, waarin de overheid 

een belang van 49% in Fortis nam, niet genoeg bleek te zijn en dat het vooral te maken heeft 

met het bekende liquiditeitsprobleem [1.58]. Dit zijn stuk voor stuk punten die we al eerder 

voorbij hebben horen komen, dus ten opzichte van de woorden van Bosman, Nieman en van 

Zadelhoff heeft Wester voorlopig nog weinig nieuws toe te voegen. Het  is wel opmerkelijk 

dat hij het liquiditeitsprobleem iets genuanceerder omschrijft dan Suzanne eerder deed. Zo 

omschrijft hij het als  ‘zeg maar een tekort aan direct besteedbaar geld bij de bank’  [2.01]. 

Vooral de toevoeging van de woorden ‘zeg maar’ geven aan dat het iets te kort om de bocht 

is om de gehele problematiek met deze woorden te kunnen beschrijven, maar het komt er 

wel bij in de buurt. 
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Eindelijk krijgen we hierna beeldmateriaal te zien [2.13] waarin Bos, Balkenende en Wellink 

in levende lijve te bewonderen zijn terwijl zij hun verhaal doen, want daar ging het tenslotte 

toch allemaal om. Sterker nog, daar  is de hele berichtgeving op gebaseerd, dus dat we pas 

na een dikke  twee minuten de eerste beelden hiervan  te  zien krijgen  is  zeer opmerkelijk. 

Belangrijk  detail  is  echter  dat  er  fragmenten  getoond worden  van  de,  zoals  Frits dat  ook 

aankondigt,  persconferentie  van  de  drie  heren.  Dit  is  het  gedeelte  waarin  vragen  van 

journalisten  beantwoord worden  en wat  plaatsvond  direct  na  de  persverklaring.  Hoewel 

deze twee gebeurtenissen in dezelfde setting plaatsvinden, is het beantwoorden van vragen 

niet hetzelfde als het tonen van het verhaal dat de overheid oorspronkelijk te vertellen had. 

De persconferentie vormt  juist een aanvulling op de persverklaring en zonder de verklaring 

was er niet eens een conferentie geweest. Voor de kijker kan dit verwarrend zijn: een kijker 

die het onderscheid tussen conferentie en verklaring niet nauwlettend in de gaten houdt of 

weinig besef heeft van het verschil in betekenis, zou kunnen denken dat de beelden juist wel 

afkomstig zijn van het originele verhaal dat de overheid naar buiten bracht en waar door RTL 

verslag van is gedaan. Er wordt door RTL‐nieuws echter geen seconde beeld getoond van het 

belangrijkste gedeelte van dit nieuwsbericht, de feitelijke persverklaring, ook niet verderop 

in de uitzending. Het  is heel opvallend dat de kern van de berichtgeving in zijn geheel door 

het  televisie  journaal op haar eigen manier wordt weergegeven en er  totaal niets van het 

originele verklaringsgedeelte aan de kijker wordt getoond. Dit zorgt er voor dat je als kijker 

helemaal bent overgeleverd aan de betrouwbaarheid van het journaal. Op dit punt is er een 

groot  verschil  zichtbaar met  het NOS  journaal. Daar werden  nog  enkele  seconden  uit  de 

verklaring getoond, waardoor je als kijker een indruk krijgt van de wijze waarop de verklaring 

is  uitgesproken.  Je  ziet  ook  een  stukje  lichaamstaal  en  gezichtsuitdrukking  van  Bos  en 

Balkenende voorbijkomen en  je hoort ze enkele woorden uitspreken. Daardoor heb  je het 

gevoel dat je weet waar het over gaat en dat de berichtgeving ook op iets is gebaseerd dat je 

direct in beeld te zien krijgt. Bij het RTL‐nieuws zijn we als kijker helemaal afhankelijk van de 

vertellingen  van  de  journalisten  en  de  kern  van  de  berichtgeving wordt  dus  niet  via  de 

primaire bron aan ons overgebracht. Wat mij betreft is dit een verschil tussen de NOS en RTL 

waarbij  de  betrouwbaarheid  en  de  onafhankelijkheid  van  de  berichtgeving  een  grote  rol 

speelt  en  RTL  op  dit  punt  een  dirigerende  indruk  achterlaat:  de  informatie  wordt  een 

bepaalde kant opgestuurd. Het belangrijkste doel is om zo zelf alle controle te hebben over 

de inhoud van de berichtgeving, zodat je het ook op de meest aantrekkelijke manier richting 
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de kijkers kunt presenteren,  in plaats van afhankelijk te zijn van  lange en droge toespraken 

die je in beeld brengt. Het uiteindelijke doel blijft tenslotte om zoveel mogelijk mensen naar 

je  programma  te  laten  kijken,  dus  dan  is  het  handig  om  zelf  alle  touwtjes  in  handen  te 

hebben. Nadeel  is dus wel dat het de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid zeker niet ten 

goede  komt.  Dit  is  voor mij  ook  één  van  de  belangrijkste  conclusies  die  vanuit  de  RTL 

berichtgeving getrokken kan worden.  

De beelden die uit de persconferentie getoond worden bevatten niet veel nieuwswaarde. Zo 

horen we enkele vragen van journalisten die niet meer opleveren dan een herhaling van de 

originele boodschap, wat ook een manier van de politici kan zijn om zich vast te houden aan 

de eerder genoemde beweringen en daar niet van af te dwalen, of zich te laten verleiden tot 

uitspraken waar journalisten vervelende vervolgvragen op kunnen stellen. 

Interessant  is het wel dat we voor het eerst een stukje beeldmateriaal zien waarin Wellink 

vertelt over de  integratie  van  Fortis en ABN die  gewoon doorgaat  [2.52]. We  zagen deze 

melding  eerder  in  de  krantenberichten  voorbijkomen, maar  het was  nooit  duidelijk waar 

deze uitspraak nu precies vandaan kwam (behalve dan een melding in een ANP bericht). Nu 

zien we dus dat Wellink dit heeft toegelicht op de persverklaring, zo mogelijk als antwoord 

op de vraag van een RTL‐journalist, maar dat  is niet geheel zeker. RTL hoeft natuurlijk niet 

alleen de antwoorden op de vragen van hun eigen journalisten uit te zenden. 

Na afloop van deze video zien we Wester weer in beeld (de tafel en pen in de hand zijn niet 

meer te zien, we zien alleen zijn gezicht nog) die er nog aan toevoegt dat het ‘om heel veel 

geld gaat’ en voor de zoveelste keer wordt herhaald dat het ‘een heel historische ingreep’ is 

[3.23]. Bosmanhier op door met de  vraag of dit dan echt de eerste  keer  is dat een bank 

wordt genationaliseerd. Frits zegt dat dit  in Nederland  inderdaad de eerste keer  is, maar in 

het buitenland is het al wel eerder voorgekomen. Dan volgt eindelijk een meer inhoudelijke 

vraag: er wordt veel geld betaald voor de overname, maar moeten wij dat dan met z’n allen 

ook gaan betalen? [3.51] Wester legt uit dat het geld voor de overname geleend wordt op de 

kapitaalmarkt,  dus  bij  andere  banken  en  dat  het  uiteindelijk  doel  is  om  Fortis  weer  te 

verkopen als het  ‘in essentie gezonde bedrijf’  in de toekomst weer gezond  is  [4.12].  In die 

situatie  zouden we  er  dus  uiteindelijk  ook  voordeel  bij  kunnen  hebben. Wester  sluit  zijn 

verhaal af met wat geciteerde reacties van de verschillende politieke partijen [4.35]. Dit zijn 

uiteenlopende reacties, maar het is onmogelijk de citaten te vergelijken met wat er werkelijk 

gezegd  is,  omdat  Wester  verteld  dat  de  informatie  door  middel  van  een  ‘belrondje’  is 
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verzameld.  Wel  is  het  interessant  aanvullend  nieuws,  waardoor  zijn  bijdrage  weer  iets 

waardevoller is geworden. 

Het is jammer dat dit laatste gedeelte uit het verhaal van Wester het enige is waar iets echt 

inhoudelijk  wordt  toegelicht  en  verduidelijkt.  Het  is  ook  in  overeenstemming  met  de 

boodschap  die  door  de  overheid  werd  uitgedragen  en  de  woorden  van  Wester  lijken 

daarmee ook correct  te  zijn. Helaas bestond de  rest van het verhaal van Wester voor het 

overgrote deel uit herhaling, beschrijving van randfactoren en woordgebruik, waardoor het 

bijzondere van het bericht wordt opgeklopt  (denk aan  ‘historische maatregel’ wat diverse 

malen voorbijkwam). 

Hierna wordt direct weer teruggeschakeld naar Peter van Zadelhoff [5.31]. In de studio zelf 

wordt dus amper gesproken, maar de  verslaggeving bestaat  vooral uit  interactie met een 

verslaggever  of  deskundige  in  een  andere  ruimte.  Hierdoor  vinden  er  bijna  constant 

gesprekken tussen twee personen plaats, wat de verslaggeving in zijn algemeenheid levendig 

houdt en wat de aandacht van de kijker makkelijker zal vasthouden. Nu van Zadelhoff voor 

de  tweede  keer  spreekt,  komt er eindelijk meer  interessante  informatie  van  zijn  kant.  Zo 

vertelt hij over het belang van de overgenomen banken in Nederland (het zijn zogenaamde 

‘systeembanken’) en geeft hij onder andere details over het aantal mensen dat een rekening 

bij Fortis of ABN Amro heeft [5.55]. Daarna gaat hij in op de overname van ABN Amro door 

Fortis, enige tijd terug. Hij vertelt dat er ‘zeker te veel is betaald’ voor die overname, iets wat 

in de kranten ook vaak zonder verdere argumentatie werd verteld. Van Zadelhoff geeft wel 

iets  meer  onderbouwing;  hij  zegt  dat  dit  vooral  ook  komt  omdat  na  de  overname  de 

kredietcrisis kwam opzetten, waardoor Fortis moeilijker geld kon lenen bij andere banken en 

het overnamebedrag dus een probleem werd [6.24].  

Dit  is een verhaal waar kijkers (en  luisteraars)  inhoudelijk wat aan hebben.  In tegenstelling 

tot de eerste keer waarin van Zadelhoff aan het woord kwam, gaat hij nu wel  inhoudelijk 

dieper  in op de gestelde vragen (die overigens ook  inhoudelijker gericht zijn dan voorheen) 

en wordt er  iets minder aandacht gericht op de sensatie rond het bericht. Het  lijkt er sterk 

op dat RTL er  in de eerste minuten alles aan gedaan heeft om het bericht zo sensationeel 

mogelijk over te laten komen, om pas vanaf de vijfde minuut serieuzer te worden en ons te 

voorzien van echt nuttige informatie. 

Vervolgens  wordt  nog  een  filmpje  getoond    [6.47]  waarin  de  hele  situatie,  inclusief 

voorgeschiedenis wordt getoond. Hierbij wordt gebruik gemaakt van archiefbeelden, op een 
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zelfde manier  als dat bij het NOS  journaal  gebeurde.  Er wordt nog  even  teruggeschakeld 

naar de studio en naar van Zadelhoff waarin een mogelijke toekomstvisie wordt geschetst en 

nog een aantal zaken worden herhaald. 

RTL sluit zijn berichtgeving af met een  ‘instrument’ dat we bij het NOS  journaal niet  terug 

hebben gezien [8.45]. Een verslaggever (Arthur de Leeuw)  is afgereisd naar het voormalige 

ABN Amro hoofdkantoor in Amsterdam om daar te peilen hoe medewerkers op het bericht 

reageren. We zien onder andere beelden van mensen voorbij komen rijden of lopen en een 

microfoon onder hun neus  geduwd  krijgen  [9.27]. De  verslaggeving  ter plaatse heeft  een 

sensationeel, maar ook wel een komisch karakter. De ene werknemer reageert heel luchtig, 

de andere wil er weinig mee te maken hebben. Doordat de verslaggever zich op deze manier 

‘onder de mensen’ begeeft om te kijken hoe het nieuws daar ontvangen wordt, kan er bij de 

kijker  identificatie plaatsvinden75. Hoewel een groot deel van de kijkers zich misschien niet 

direct identificeren zal met een werknemer van een bank, is de kans zeker aanwezig dat het 

beeld van  ‘de werkende man’ die getroffen wordt door een beslissing van hogeraf bij veel 

kijkers een (bekend) gevoel oproept. Een andere verslaggever (Koen de Regt) heeft ongeveer 

hetzelfde bij het  Fortis hoofdkantoor  in Utrecht  gedaan  [10.16]. Veel mensen wilden niet 

reageren en een enkeling die wel wat te vertellen had wordt in beeld gebracht.  

Kort samengevat is er in de RTL berichtgeving dus een structuur zichtbaar die grofweg in drie 

stukken opgedeeld kan worden. In het eerste deel wordt de hoofdhandeling aangekleed met 

vele uitspraken die het bericht tot een sensationeel bericht moeten maken. Zodra daardoor 

de aandacht van de kijker gewonnen  is, wordt er serieuzer en  inhoudelijker op een aantal 

punten van de kernboodschap  ingegaan. Er wordt afgesloten met een stuk waarin sensatie 

weer  een  belangrijker  rol  heeft  en waarbij  een  soort  ‘razende  reporters’  achter mensen 

aanlopen om hun reacties vast te  leggen. Dit  laatste stuk heeft ook een  luchtig en komisch 

karakter waardoor de berichtgeving op een  leuke manier wordt afgesloten. Waarschijnlijk 

heeft dit als bedoeling om bij de kijker  toch nog een goed gevoel achter  te kunnen  laten, 

ondanks  dat  de  kern  van  de  berichtgeving  een  negatieve  lading  had.  De  kans  lijkt  me 

hierdoor  groter  dat  de  kijker  geneigd  is  om  ook  de  rest  van  het  journaal  nog  te  blijven 

volgen. Vooral dit laatste stuk zorgt er overigens voor dat de RTL berichtgeving in zijn totaal 

vrij uitgebreid is: 11.42 minuten tegenover 8.18 minuten bij het NOS journaal.  

                                                 
75 Zie paragraaf 2.4 
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6. Resultaten   

6.1 Inleiding 

In  de  hoofdstukken  3,  4  en  5  heb  ik  een  data‐analyse  verricht  op  tekstuele  en  visuele 

berichtgevingen  omtrent  de  overname  van  Fortis  door  de  Nederlandse  overheid.  In  dit 

hoofdstuk zet ik voor u de belangrijkste resultaten uit de vorige hoofdstukken op een rij. Ook 

zal  ik  de  resultaten  kaderen  in  de  belangrijkste  theoretische  bevindingen  zoals  die  in 

hoofdstuk 2 uit de literatuur naar voren kwamen.  

Ik zal de resultaten in drie delen behandelen, hetgeen overeenstemt met de volgorde waarin 

de  analyse  uitgevoerd  is. Daarbij  komt  eerst  de  persverklaring  van  de  overheid  aan  bod, 

daarna  de  berichtgeving  in  de  kranten  en  tenslotte  de  berichtgeving  via  de  televisie 

journaals. 

 

6.2 Persverklaring overheid 

De  persverklaring  van  de  overheid werd  gekenmerkt  door  een  duidelijke  structuur.  Drie 

sprekers,  kopstukken  die  bij  de  onderhandelingen  betrokken  waren  geweest,  deden 

aansluitend op elkaar hun verhaal. Hierin werd verteld over de aanleiding en de gevolgen 

van de genomen maatregelen. 

Iets wat de hele verklaring overheerste, was het gebruik van woorden waarmee de overheid 

wil benadrukken wat het belang van de genomen stappen  is. Deze woorden en zinsdelen, 

zoals bijvoorbeeld ‘noodzakelijk’ en ‘belang van de klanten’ werden vele malen herhaald en 

maakten  een  belangrijk  deel  uit  van  het  voorzichtig  brengen  van  de  boodschap  door  de 

Nederlandse  overheid. De  kijker  en  de  lezer werd  eerst  diverse malen  duidelijk  gemaakt 

welke belangrijke argumenten er ten grondslag liggen aan de overname, alvorens de details 

van de overname zelf kenbaar werden gemaakt. 

Een ander opvallend punt dat hiermee samenhangt was de  lengte van de  inleidende tekst. 

Hoewel  kranten  en  televisie  journaals  vaak  direct  de  centrale  handeling  van  het  bericht 

presenteren, deed de overheid dit pas in de derde alinea van haar persverklaring. Vervolgens 

greep men direct weer terug naar het onderstrepen van het belang van de beslissing om zo 

te trachten deze  ingrijpende maatregel wat minder hard bij het volk te  laten aankomen.  In 
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de kranten en op de  televisie was  juist het omgekeerde effect zichtbaar: het bericht werd 

net zover uitgekleed totdat enkel de mededeling overbleef dat Fortis en ABN Amro voor 16,8 

miljard  euro  waren  overgenomen.  Deze  mededeling  werd  vervolgens  weer  aangekleed, 

maar niet met argumenten over het nut en belang van deze maatregel.  In plaats daarvan 

werden er woorden en uitingen aan toegevoegd die juist de omvang en senatie rondom dit 

bericht versterkten. Daarmee liggen de communicatieve doelen van de overheid en de media 

behoorlijk  ver  uit  elkaar;  de  overheid wilde  een  nieuwsbericht  presenteren,  de  beslissing 

beargumenteren en mensen niet onnodig ongerust maken, terwijl de media uit was op het 

trekken van zoveel mogelijk aandacht door het bericht op een zo interessant en sensationeel 

mogelijke manier  te presenteren. Dat dit  soms  ten koste ging van de betrouwbaarheid of 

onafhankelijkheid van de berichtgeving,  lijkt van ondergeschikt belang  te  zijn. Het ultieme 

voorbeeld hiervan  is het  feit dat RTL nieuws niet één  seconde aan beeldmateriaal van de 

oorspronkelijke persverklaring aan de kijker liet zien, maar alles door de eigen verslaggevers 

liet vertellen. Hierdoor hebben zij volledige controle op het aankleden van het nieuwsitem. 

De vraag is ook in hoeverre de overheid nog invloed had op deze presentatie door de media. 

Want  in dit geval hebben zij hun verklaring zorgvuldig en voorzichtig naar buiten gebracht, 

maar op televisie wordt het door de  journaals toch wel tot een bijzonder verhaal gemaakt, 

of ze nu wel of niet voor deze voorzichtige aanpak hadden gekozen. Het grootste deel van de 

overheidsverklaring  kwam  niet  terug  in  de  berichtgeving,  alleen  een  aantal  interessante 

kernpunten werden eruit gefilterd en samengesmeed tot een interessant nieuwsbericht.  

Van de andere kant had de overheid ook bijna geen andere keuze. Wanneer zij het bericht 

op  een  minder  zorgvuldige  manier  zou  brengen,  een  aantal  gewaagde  uitspraken  zou 

toevoegen,  of met  zwakke  argumentatie  zouden  komen, dan  zouden  de media  er weinig 

moeite mee  hebben  gehad  om  het  tot  een  nog  sentationeler  nieuws  bericht  te maken. 

Wanneer Wouter Bos tijdens de persverklaring ineens bijzondere emoties zou tonen of een 

dubieuze  uitspraak  doet,  was  de  kans  ineens  een  stuk  groter  dat  we  dit  originele 

beeldmateriaal wél in het avondjournaal terug hadden gezien.  
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6.3 Berichtgeving kranten 

De  identiteitsverschillen  die  naar  voren  komen  bij  de  analyse  van  de  verschillende 

bestudeerde  kranten,  bestonden  uit  de  volgende  punten  (op  basis  van  wat  er  in  het 

literatuuronderzoek hierover behandeld is76): 

‐ De  namen  van  de  kranten.  Bij  het  NRC  Handelsblad,  dat  staat  voor  ‘Nieuw 

Rotterdams Courant Handelsblad’  is er een plaatsnaam te herkennen, daar waar de 

krant ooit begonnen  is. Van vroegeruit  zijn de mensen  in deze  regio dus ook altijd 

een  belangrijke  doelgroep  geweest.    Het  Algemeen  Dagblad  herbergt  het  woord 

‘Algemeen’ waardoor men suggereert onafhankelijk van aard  te zijn. De Volkskrant 

heeft door het woord  ‘volk’  iets  in  zich waardoor het vooral bedoeld  lijkt voor  ‘de 

gewone werkende man’, omdat dat namelijk het gros van de bevolking betreft. De 

Telegraaf  tenslotte  suggereert ook  iets onafhankelijks omdat het verwijst naar een 

oud  seintoestel.  Daarmee  zou  De  Telegraaf  kunnen  staan  voor  een  onafhankelijk 

instrument  (een  instrument  heeft  tenslotte  geen  eigen  mening)  dat  het  nieuws 

doorgeeft en verspreidt; 

‐ De  positie  waar  het  bericht  zich  bevond.  Bijna  overal  stond  het  eerste  en 

belangrijkste  nieuwsartikel  over  de  overname  op  de  voorpagina,  behalve  bij  de 

Telegraaf.  Die  hadden  op  de  voorpagina  onbelangrijk  ‘leuk’  nieuws  staan  en  de 

overname van Fortis kwam pas op pagina 3 aan bod; 

‐ Suggestief  woordgebruik.  Ook  hier  was  het  de  Telegraaf  die  hier  het  meest 

veelvuldig gebruik van maakte. Ze laat veel suggesties zien die niet met argumenten 

of bronnen worden ondersteund; 

‐ Eenvoudig of  juist  ingewikkeld  taalgebruik.  In alle kranten vond  ik het  taalgebruik 

over het algemeen goed te begrijpen. Wel zag je bij De Telegraaf weinig alinea’s, veel 

korte  zinnen  en  gemakkelijke woorden, waardoor  het  een  heel  toegankelijk maar 

niet  zo  diepgaand  en  professioneel  karakter  krijgt.  NRC  Handelsblad  daarentegen 

gebruikte meer langere zinnen en ingewikkeldere woorden. Ze profileren zichzelf ook 

graag als inhoudelijke ‘kwaliteitskrant’77, wat op dit punt dus meer naar voren komt. 

Ook  leken ze minder ANP berichtgeving te gebruiken dan de andere kranten, vooral 

in vergelijking met bijvoorbeeld De Volkskrant. 

                                                 
76 Zie paragraaf 2.3 
77 Zie ook de website van het NRC, http://www.nrc.nl  
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Heel opmerkelijk was verder dat het aanhalen van citaten bij alle kranten gepaard ging met 

fouten  en  manipulaties.  Slechts  een  enkele  keer  was  een  citaat  (bijna)  geheel  in 

overeenstemming met  wat  er  in werkelijkheid  gezegd  was.  Ook  waren  de  titels  van  de 

artikelen erg  interessant  te noemen. Ze verschilden allemaal behoorlijk van elkaar en elke 

keer  weer  zaten  er  vele  foutjes,  onnauwkeurigheden,  tekstuele  handigheidjes  of  zelfs 

vormen van  interactionele ondersteuning  in de  titels verborgen, waardoor de analyse over 

zo’n enkel zinnetje soms wel meer dan een pagina besloeg. 

Met betrekking tot de tekstanalyse was het goed te zien dat elke krant de hoofdhandeling 

duidelijk  vermeldde  en  via  diverse  interactionele  ondersteuningen  dit  aan  de  lezer 

presenteerde. De belangrijkste aanvullende informatie die ik in hoofdstuk 3 formuleerde als 

de kern van de boodschap, was niet altijd in zijn geheel terug te vinden in de berichtgeving. 

Zo ontbrak vaak het gegeven dat de 16,8 miljard euro de oorspronkelijke deal van 4 miljard 

euro vervangt, waardoor het werkelijk betaalde bedrag een stuk lager ligt.  

Wat opvalt in de kranten analyse is de chaos omtrent de herkomst van de informatie. Het is 

bijna onmogelijk om goed  te kunnen  traceren waar de  journalist al zijn of haar  informatie 

vandaan heeft en hij gebruikt de bronnen ook nog eens dwars door elkaar. Zo  lees  je eerst 

iets dat gebaseerd is op de originele persverklaring, vervolgens staat er een gekopieerde zin 

uit  een  ANP  bericht  en  daar  tussendoor wordt  dan  een  eigen mening  van  de  journalist 

verwerkt.  Ook  verschijnen  er  wel  eens  mededelingen  die  afkomstig  kunnen  zijn  uit 

archiefberichten van de krant, of van een willekeurige persconferentie. Omdat er bijna nooit 

wordt vermeld waar de  informatie vandaan komt en omdat alles dus kris kras door elkaar 

wordt geknipt en geplakt, is de achterliggende opzet van de berichten heel onduidelijk. Het 

lijkt  er  sterk  op  dat  de  journalist  eerst  een  hoop  met  informatie  over  het  onderwerp 

verzamelt  vanuit  verschillende  hoeken,  vervolgens  op  verschillende  plaatsen  interessante 

zinnen  verzamelt  en  dit  achter  elkaar  plakt  zodat  het  voor  de  lezer  een  enigzins 

samenghangend en leesbaar geheel wordt. Dat zou ook verklaren dat de berichtgeving vaak 

incompleet  of  onnauwkeurig  is, want  als  je  op  een  dergelijke manier  een  bericht  opstelt 

behoort dat niet tot het belangrijkste uitgangspunt. Zo verander  je bijvoorbeeld  liever een 

paar woorden aan een citaat zodat dit beter in het geheel past, in plaats van dat je koste wat 

kost het citaat correct en origineel wil houden. 
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Op het eerste gezicht lijken de artikelen voor de kijker dus misschien een logische structuur 

te  hebben  en  een  compleet  plaatje  te  beschrijven, maar  ‘achter  de  schermen’  zitten  er 

behoorlijk wat haken en ogen aan. 

 

6.4 Berichtgeving televisie journaals 

De meeste opmerkelijke  instrumenten die bij beide  journaals werden  ingezet om kijkers te 

lokken, waren: 

‐  Het  gebruik  van  hoog  tempo,  waardoor  er  veel  verschillende  blokken  voorbij 

kwamen waarin telkens in een andere setting hetzelfde onderwerp besproken werd. 

Daardoor vindt er ook  veel herhaling plaats, maar  tegelijkertijd  zorgt het ook voor 

veel afwisseling, waardoor de kijker minder snel verveeld zal raken; 

‐ Het gebruik van kleurpatronen  in het decor en verdere aankleding van het decor 

waardoor het: 

a)   niet saai overkomt;  

b)   een professionele uitstraling probeert te hebben, wat soms overkomt 

als  onderdeel  van  een  decor  van  een  toneeluitvoering. Denk  hierbij 

ook aan ‘de pen in de hand’, die puur voor de uitstraling bedoeld was. 

  Ook hierbij is het belangrijkste doel dat de kijker niet verveeld of afgeleid raakt; 

‐ Vormgeving van het  journaal door onder andere  suggestief woordgebruik78. Dit 

was heel sterk aanwezig in het begin van de NOS en RTL journaals en bij RTL ook op 

het einde; 

‐ Het gebruiken van de zogenaamde follow up techniek79 (eerst het nieuws tonen, 

dan nog eens terug in de geschiedenis kijken, dan weer kijken wat er op dit moment 

gebeurt),  in plaats van een chronologische volgorde. Hierbij werden ook door beide 

journaals archiefbeelden gebruikt; 

‐    Het  gebruik  van  verschillende  verslaggevers  en  deskundigen  voor  hetzelfde 

nieuwsitem. De deskundigen  leverderen doorgaans weinig vakspecifieke  informatie 

of commentaar  toe, waardoor het meer een rollenspel  leek wat voor afwisseling  in 

                                                 
78 Zie paragraaf 2.4 
79 Ibid. 
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de  berichtgeving  moest  zorgen  in  plaats  van  een  gesprek  met  een  expert  die 

inhoudelijke toelichting geeft. 

RTL voegde op het einde van de berichtgeving nog een komisch tintje toe met de  ‘razende 

reporter’  die  werknemers  op  straat  ondervroeg.  De  NOS  bleeft  over  het  geheel  wat 

zakelijker en serieuzer en humor was daar geenzins in de berichtgeving terug te vinden. In de 

journaals werd het gebruik van beelden beperkt  ingezet, wel altijd ondersteund door een 

stem. Verder sloten tekst en beeld goed op elkaar aan. De betrouwbaarheid van de beelden 

is soms onduidelijk, omdat de berichtgeving amper wordt ondersteund met beelden van het 

originele  bronmateriaal,  waar  de  boodschap  in  eerste  instantie  wel  vandaan  komt.  De 

centrale handeling van het nieuwbericht wordt altijd verteld, maar zeker niet de hele kern 

van de boodschap wordt even uitgebreid behandeld.  
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7. Conclusie 

 

Kranten en televisie zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het dagelijks  leven. Via 

de media pikken mensen veel nieuws en wetenswaardigheden op uit nieuwsgierigheid, maar 

ook hoor je veel informatie waar je misschien helemaal niet geïnteresseerd in was. Het geeft 

ook aan hoe weinig invloed we vaak hebben op hetgeen ons aangeboden wordt: wanneer je 

een televisie‐journaal bekijkt of een krant leest moet je het namelijk doen met de informatie 

die daar gegeven wordt. De enige optie  is om via meerdere kanalen het complete verhaal 

proberen boven water  te  krijgen, of de betrouwbaarheid  van het bericht dat  je  in eerste 

instantie las daarmee te onderzoeken. Dat kost echter tijd en moeite, iets waar veel mensen 

geen trek in hebben. 

Via dit onderzoek heb  ik mijn  interesse  in dit thema goed kunnen uitspitten en ben daarbij 

vele  opmerkelijke  details  in  media‐berichtgeving  tegengekomen  die  verborgen  kunnen 

blijven  wanneer  je  het  bericht  eenmalig  en  vluchtig  voorbij  ziet  komen.  Het  is  een 

fascinerend gebied waarin veel te ontdekken valt, veel meer ook dan in het kader van deze 

scriptie mogelijk was.  

De volgende hoofd‐ en deelvragen vormden het uitgangspunt van voorliggend onderzoek: 

 

Hoofdvraag 

Op welke manier geven media berichten weer van de Nederlandse overheid richting burgers 

omtrent de overname van Fortis gedurende de kredietcrisis? 

 

Deelvragen 

1) Waarom was de overname van Fortis volgens de overheid noodzakelijk?  

2) Hoe zag deze overname er concreet uit? 

3) In welke bewoordingen en in welke media heeft de overheid de overname van Fortis 

naar buiten gebracht middels officiële verklaringen en persberichten? 

4) In welke  bewoordingen  en  vanuit welke  achtergronden  hebben  vier  verschillende 

landelijke kranten en twee verschillende  landelijke tv programma’s  in Nederland via 

hun eigen kanalen bericht over de overname van Fortis?  
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5) In hoeverre bestaan er  verschillen  tussen de berichtgeving  van de  vier  kranten en 

twee landelijke tv programma’s en de oorspronkelijke berichtgeving van de overheid 

zelf?  

 

Terugkijkend  op  de  officiële  persverklaring  van  de  overheid  is  te  concluderen  dat  de 

Nederlandse  overheid  de  overname  van  Fortis  noodzakelijk  achtte  wegens  de  volgende 

kernpunten: 

‐ Fortis liep tegen steeds grotere ‘liquiditeitsproblemen’ aan; 

‐ Fortis  is een  ‘cruciale financiële  instelling’ voor de Nederlandse samenleving en als die  in 

grote problemen komt neemt de Nederlandse regering haar verantwoordelijkheid; 

‐ Door  de  overname  komen  ‘cruciale  en  systeemrelevante  bancaire  activiteiten’  in  rustig 

vaarwater en ‘belangrijke financiële activiteiten voor Nederland’ blijven behouden; 

‐ Het  gaat  om  belangen  van  spaarders  en  klanten  die  nu weten  dat  hun  geld  in  veilige 

handen is. 

Deze punten vormen het antwoord op de eerste deelvraag.  

 

De details van de overname zijn eerder samengevat in een aantal kernpunten80, waarmee de 

tweede deelvraag wordt beantwoord: 

4. De Nederlandse overheid  is 100% eigenaar geworden van Fortis Bank Nederland en 

de verzekeringsactiviteiten van Fortis; 

5. De Nederlandse overheid betaalt hiervoor 16,8 miljard euro; 

6. De  eerder  geboden  4 miljard  euro  voor  49%  van  de  Fortis  aandelen maken  ook 

onderdeel uit van het bod. Dat betekent dat van de 16,8 miljard euro er al 4 miljard 

eerder was betaald. Er wordt dus door deze beslissing 12,8 miljard euro extra door 

de overheid op tafel gelegd. 

 

De overheid koos ervoor om een persverklaring te houden welke middels een ANP bericht 

aan de media bekend werd gemaakt. Er kwamen vele kranten, televisie‐ en radio‐stations op 

af, die de mededelingen alle op hun eigen manier  verwerkten en presenteerden aan hun 

lezers, kijkers en luisteraars. Het gehele filmpje van de persverklaring is daarnaast ook door 

de  RVD  opgenomen  en  op  de  overheidswebsite www.regering.nl  geplaatst.  De  overheid 
                                                 
80 Zie paragraaf 3.2, p. 36 
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heeft dus ook via haar eigen kanaal de verklaring het land in gestuurd, al zal het bereik van 

die  specifieke website  vele malen  kleiner  zijn  dan  dat  van  alle mediakanalen  die  van  dit 

onderwerp  verslag hebben  gedaan. De overheid  zal dus  geweten hebben dat de  kranten, 

radio en televisie belangrijke kanalen waren om het bericht bij zoveel mogelijk Nederlandse 

burgers  te  krijgen. Het  is  uit  dit  onderzoek  duidelijk  geworden  dat  het  grote  bijkomende 

nadeel  is  dat  je  enigzins  controle  verliest  op  de wijze waarop  het  bericht  gepresenteerd 

wordt en ook de betrouwbaarheid ervan kan in het geding komen. 

Kort samengevat werden deze uitingen  in de persverklaring zelf via een  lange  inleiding en 

met  zorgvuldig  en  voorzichtig woordgebruik  ten  gehore  gebracht.  Regelmatig werden  de 

belangen en voordelen van de overname onderstreept, terwijl de minder plezierige details 

(zoals het overnamebedrag) slechts kort en krachtig werden vermeld. Hiermee probeerde de 

overheid de boodschap op een zo positief mogelijke manier te brengen, ondanks het feit dat 

het  nieuws  dat  een  bank  moest  worden  genationaliseerd  natuurlijk  allesbehalve  goed 

nieuws  is. Het  communicatief doel had  tenslotte een  informerend en  verklarend karakter. 

Daarmee is de derde deelvraag behandeld. 

 

De  laatste  deelvragen  hadden  betrekking  op  de  verschillende  mediakanalen,  de  manier 

waarop  zij  hun  bericht  vormgaven  en  de  verschillen  die  aan  het  licht  kwamen met  de 

officiële persverklaring van de overheid. Om een dergelijk bericht bij een groot deel van het 

Nederlandse volk te  laten aankomen, kan een organisatie als de overheid bijna niet om de 

media  heen. Wij  lezen met  zijn  allen  regelmatig  de  krant  en  ook  de  televisie  staat  in  de 

meeste huishoudens vaak aan.  

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de media misschien nog wel meer invloed hebben op 

de berichtgeving van nieuws dan wij als lezer of kijker in eerste instantie zouden denken. Bij 

een analyse zoals die in dit onderzoek is gedaan wordt duidelijk hoe vaak een journaal eigen 

woorden  toevoegt, dezelfde bijzonderheden  telkens weer herhaalt en grote delen  van de 

oorspronkelijke nieuwsbron weglaat. Bij kranten was dit ook  terug  te zien en werd er ook 

verrassend vaak gesjoemeld met het gebruiken van citaten. Slechts een enkele keer was een 

citaat uit de persverklaring bijna  geheel  in overeenstemming met wat  er  in werkelijkheid 

gezegd is.  

Op basis van deze constateringen kunnen we concluderen dat de betrouwbaarheid van de 

berichtgeving nogal eens te wensen overlaat. Daar komt bij dat er in de krant en op televisie 
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regelmatig uitspraken voorbij kwamen die geen bronvermelding bevatten en de herkomst 

van de uitspraken dus niet of nauwelijks te traceren viel. De vraag “Maar waar is dit dan op 

gebaseerd?” kwam hierdoor regelmatig voorbij tijdens de uitvoering van mijn onderzoek. De 

vraag  is  echter  in  hoeverre  de  lezer  of  kijker  zich  bewust  is  van  deze  discutabele 

betrouwbaarheid. Hoeveel kijkers en lezers gaan de berichtgeving op een dergelijke manier 

onderzoeken  en  proberen  te  achterhalen  waar  alle  vertelde  informatie  vandaan  komt? 

Meestal  zal  dit  niet  het  geval  zijn  en  zal  er  gelezen  of  gekeken  worden  zonder  verder 

onderzoek te doen. Dat betekent dat kranten en journaals het zich dus klaarblijkelijk kunnen 

veroorloven om hier en daar wat te spelen met de betrouwbaarheid of de onafhankelijkheid 

van  hun  berichtgeving,  zonder  dat  de  ontvangers  daartegen  in  opstand  komen.  Hier  zit 

natuurlijk wel een grens aan, want zodra een bericht zoals deze overname met gebruik van 

valse feiten wordt overgebracht, zou de zender (de overheid zelf in dit geval) in actie kunnen 

komen door desnoods sancties op te leggen. De overheid heeft daarvoor de machtsmiddelen 

omdat  zij  ondere  andere  controle  hebben  op  wet‐  en  regelgeving.  Er  zijn  echter  veel 

situaties denkbaar waarin de ontvanger dit soort machtsmiddelen niet  tot zijn beschikking 

heeft  en  dan wordt  het  lastig  om  eventuele manipulaties  door  de media  aan  de  kaak  te 

stellen. In dat soort situaties kunnen de media dus een zeer invloedrijke positie innemen. De 

kracht  van  hun  invloed  komt  vooral  door  de  grote  aantallen  mensen  die  zij  weten  te 

bereiken en die doorgaans veel aannemen van wat hen verteld wordt. Pas op het moment 

dat veel  lezers en kijkers kritisch gaan worden en gaan  twijfelen aan de betrouwbaarheid 

van de berichtgeving, zou deze machtspositie van de media kunnen verminderen. Daarom is 

het belangrijk om in eerste instantie betrouwbaar en degelijk over te komen. Dat viel ook in 

dit  onderzoek  terug  te  zien:  bij  een  eerste  oogopslag  leken  de  kranten  en  de  televisie 

journaals het belangrijkste nieuws op een bondige, duidelijke en betrouwbare manier over 

te  brengen. Maar wanneer  je  de  berichtgeving  stukje  voor  stukje  beter  gaat  bestuderen, 

blijken er toch addertjes onder het gras te zitten. 

In  ieder geval  zijn wij als  kijkers en  lezers  voor een groot deel overgeleverd aan de wijze 

waarop een krant of omroep wenst zijn berichtgeving te presenteren. Een vervelend gevolg 

hiervan kan zijn dat we ons op basis van die informatie een mening over het gepresenteerde 

thema vormen, en die kan afwijken van de mening die we zouden hebben wanneer we het 

bericht zouden ontvangen zonder tussenkomst van de media. 

 

 97



Er  zijn  na  dit  onderzoek  nog  veel  openstaande  vragen  die  aanleiding  kunnen  vormen  tot 

vervolgonderzoek. Waar in dit onderzoek veel aandacht is besteed aan de wijze waarop een 

boodschap gevormd  is, kan de  focus natuurlijk ook verschoven worden  richting de  zender 

kant of de ontvanger kant. Zo zou bestudeerd kunnen worden  in hoeverre de zenders  (de 

kranten en omroepen) bewust dan wel onbewust hun berichtgeving hebben gestuurd zoals 

in deze analyse naar voren  is gekomen. Ook kan er dan bijvoorbeeld doorgevraagd worden 

naar waarom men zoveel speelt met het aanhalen van citaten en wat volgens RTL de reden 

is dat zij geen seconde van de persverklaring hebben uitgezonden.  

Waar  nog  veel  meer  nieuws  te  ontdekken  valt  is  de  kant  van  de  ontvanger.  Door 

verschillende  groepen mensen  te  interviewen  of  te  enquêteren  naar  aanleiding  van  de 

verschillende soorten berichtgeven, kun je er proberen achter te komen hoe zij die berichten 

in zich opnemen. Geloven ze alles wat ze verteld wordt of zijn er factoren waardoor zij heel 

kritisch  zijn  op  het  getoonde  materiaal?  Welk  bronmateriaal  vinden  zij  het  meest 

betrouwbaar  en  wat  is  daarvoor  de  reden?  Wordt  hun  mening  over  het  onderwerp 

grotendeels  door  de  mediaberichtgeving  bepaald  of  raadplegen  veel  mensen  andere 

bronnen om een beter beeld van de situatie  te krijgen? Zijn er verschillen zichtbaar  in het 

ontvangen van mediaberichtgeving  tussen mannen en vrouwen, of  tussen hoger‐ en  lager 

opgeleiden? 

Het zijn zomaar een aantal vragen waarvan het uiterst  interessant zou zijn om  te  trachten 

met wetenschappelijk  vervolgonderzoek  hier  een  antwoord  op  te  krijgen.  In  voorliggend 

onderzoek  heb  ik  mij  vooral  bezig  gehouden  met  de  manier  waarop  de  media  haar 

berichtgeving opstelt en  vorm geeft. Alle  kenmerken  van deze media‐berichtgeving en de 

wijze waarop ze invloed heeft op de lezer of kijker, blijft een boeiend fenomeen waar op veel 

vlakken nog veel te ontdekken valt. 

 98



Bijlagen 

 99



Bijlage 1 

 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten die op vrijdagavond 3 

oktober  2008  door  het  Algemeen  Nederlands  Persbureau  zijn  uitgebracht  na  de 

persverklaring  van  de  overheid  om  18.00  uur.  De  berichten  staan  in  chronologische 

volgorde.81 

 

 
(1) 
 

'Overname Fortis nodig voor herstel vertrouwen' 
 
Auteurs: Kockelmans, Hermse, Brethoniere 
 

DEN HAAG (ANP)  ‐ De Nederlandse overheid  is 100 procent eigenaar geworden van 
Fortis Nederland,  inclusief het Fortis‐deel van ABN Amro. Premier Jan Peter Balkenende en 
minister Wouter Bos van Financiën hebben dat vrijdag bekendgemaakt.  
 

Balkenende  sprak  van een oplossing die nodig  is  voor het herstel  van  vertrouwen. 
Fortis  kampte  na  de  overeenkomst  van  afgelopen  zondag met  België  en  Luxemburg  nog 
steeds met liquiditeitsproblemen. De problemen deden zich volgens Bos vooral voor bij het 
Belgische deel van Fortis.  
 

Door  het  Nederlandse  deel  eruit  te  lichten,  wordt  dit  gevrijwaard  voor 
besmettingsgevaar door een ongezond deel van het bedrijf, aldus Bos. Bovendien  levert de 
transactie geld op om de problemen bij het Belgische deel op te lossen. 
 

Volgens  Bos  heeft  de  Nederlandse  Staat  het  bedrag  van  bijna  17  miljard  euro 
gestoken in een ,,in essentie gezond bedrijf''. Dat is het verschil met het reddingsplan in de 
VS, dat voorziet in het opkopen van de slechte risico's, zei de minister. 
 

De  onderhandelingen  over  de  nieuwe  overeenkomst  zijn  dinsdag  in  het  diepste 
geheim begonnen en vrijdag afgerond. Het Fortis‐deel dat nu in Nederlandse handen is, telt ‐ 
inclusief ABN Amro ‐ 45.000 medewerkers en 720 kantoren. 

3 oktober 2008, 6:31 PM  

 
 

 
 
 

                                                 
81 De tekstopmaak (vooral de opdeling in tekstdelen) is door mijzelf gewijzigd ten behoeve van voorliggend 
onderzoek 
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(2) 
 

Overheid neemt Fortis Nederland volledig over 
 
Auteur: de Brouwer 
 

BRUSSEL (ANP) ‐ De Nederlandse overheid heeft de bank‐ en verzekeringstak van de 
geplaagde bankverzekeraar Fortis in Nederland overgenomen. Dat meldden de Belgische en 
Nederlandse overheid vrijdag.  
 

De overeenkomst heeft een waarde van 16,8 miljard euro. Nederland krijgt  in  ieder 
geval  Fortis  Bank Nederland,  de Nederlandse  verzekeringstak  van  Fortis  en ABN Amro  in 
handen. De Belgische staat houdt vooralsnog 49 procent van Fortis Bank België. 

 
Het  gaat  volgens  het  Nederlandse  ministerie  van  Financiën  om  een  tijdelijke 

maatregel.  Fortis  komt  weer  in  private  handen  als  de  rust  op  de  financiële markten  is 
teruggekeerd. 
 

Het besluit  is volgens het ministerie genomen om rekeninghouders veilig te stellen. 
De situatie rondom Fortis zou potentiële gevolgen hebben voor de reële economie. 
 

Leterme zei dat de beslissing is genomen ,,om op duurzame wijze de solvabiliteit van 
de bank‐ en de verzekeringspoot te verzekeren''. 
 

Fortis  lag onder vuur door de dure overname van ABN Amro van 24 miljard euro en 
de kredietcrisis. De koers van het aandeel Fortis maakte de afgelopen week een diepe val. 
Vorig weekend werd een reddingoperatie gepresenteerd. Dit nieuwe reddingsplan vervangt 
het vorige plan. 

3 oktober 2008, 6:53 PM 

 
 

(3) 
 

Bundeling Fortis en ABN Amro gaat door 
 
Auteur: Reijns 
 

DEN HAAG  (ANP)  ‐ Het bundelen van Fortis Nederland en ABN Amro gaat gewoon 
door. Dat maakte president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank vrijdag duidelijk. 
 

Hij  zei  te  hopen  dat  het  proces  versneld  kan  worden  nu  beide  banken  in 
overheidshanden  zijn.  Het  financiële  voordeel  van  samenvoeging  kan  volgens  Wellink 
oplopen tot 1 miljard euro per jaar. 
 

Het moederconcern  Fortis  kocht  vorig  jaar  samen met  twee buitenlandse partners 
ABN Amro op. Enkele dagen geleden zei Fortis‐topman Filip Dierckx dat  integratie van ABN 
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en Fortis ,,een stap te ver'' was en dat de Belgisch‐Nederlandse bankverzekeraar ABN om die 
reden wilde verkopen.  

3 oktober 2008, 7:52 PM 

 
 

(4) 
 

Staat redt Nederlandse activiteiten Fortis 
 
Auteurs: H. van Lierop, Kockelmans, Reijns 
 

DEN HAAG (ANP) ‐ De Nederlandse Staat wordt volledig eigenaar van alle activiteiten 
van het bank‐ en verzekeringsconcern Fortis in ons land en van het Fortis‐deel van ABN 
Amro in ons land. Het gaat om 45.000 medewerkers en 720 kantoren. De overheid betaalt 
daarvoor 16,8 miljard euro.  
 

Deze overeenkomst is de afgelopen dagen in het diepste geheim gesloten met de 
overheden van België en Luxemburg, én de top van het Fortis‐concern. Dit vervangt het 
akkoord van een week eerder, waarin de Nederlandse overheid een belang van 49 procent 
nam in de Nederlandse Fortis‐poot. Daarvoor werd 4 miljard betaald. Per saldo wordt nu dus 
ruim 12 miljard meer betaald. 
 

Dinsdagavond werd al duidelijk dat de reddingspoging van vorige week niet 
voldoende was, lichtte minister Wouter Bos van Financiën vrijdag de overeenkomst toe. 
Spaarders en andere banken hadden onvoldoende vertrouwen in Fortis om deze bank hun 
geld toe te vertrouwen, waardoor het concern nog dieper wegzonk in de problemen rond de 
kredietcrisis. 
 

Volgens Bos krijgt Nederland gezonde delen van het concern in handen. Daarvoor 
wordt ook geld betaald aan de Belgische overheid, die daarmee de minder gezonde delen 
kan saneren. Premier Jan Peter Balkenende sprak daarom van een win‐winsituatie. 
Nederland financiert de overname met staatsleningen. 
 

President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank onderstreepte het belang van 
Fortis en ABN Amro voor de Nederlandse economie. De integratie van beide bedrijven gaat 
in Nederland gewoon door. Samen hebben ze een marktaandeel van meer dan 40 procent in 
het midden‐ en kleinbedrijf. 
 

Volgens Bos verschilt de reddingsoperatie van het Nederlandse kabinet van die van 
de Amerikaanse regering, omdat het hier gaat om gezonde bedrijfsonderdelen. Door de 
Nederlandse activiteiten los te maken van de rest van het concern lopen die niet het risico 
van ,,besmetting''. 
 

Balkenende, Bos en Wellink hebben de afgelopen dagen in Brussel onderhandeld met 
hun ambtgenoten van België en Luxemburg. Bij de overname van de Nederlandse 
activiteiten gaat het om een tijdelijke maatregel. Op termijn verkoopt de Staat weer het 
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belang in het concern. Voor spaarders, werknemers en mensen die geld tegoed hebben, 
verandert er niets. 
 

Fortis‐bestuursvoorzitter Filip Dierckx toonde zich positief over de verkoop van de 
Nederlandse onderdelen. Volgens hem kan Fortis met het akkoord nu verder de financiën 
versterken. ,,Waarna we ons kunnen richten op het uitbouwen van onze activiteiten binnen 
en buiten België.'' 
 

De Tweede Kamer reageerde vrijdag verrast maar over het algemeen positief. Wel 
hebben de meeste partijen nog veel vragen, die volgende week in debat moeten worden 
beantwoord. GroenLinks vindt het ,,niet erg vertrouwenwekkend'' dat het kabinet binnen 
een week een miljardenovereenkomst over Fortis heeft moeten repareren. Gezien de crisis 
op de financiële markten geeft de VVD het kabinet voorlopig het voordeel van de twijfel. De 
coalitiepartijen CDA en PvdA tonen begrip voor het besluit. 

3 oktober 2008, 8:00 PM 
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Bijlage 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Uit: Oosterbaan & Wansink, De krant moet kiezen, 2008, p. 28 
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Figuur 2. Uit: Oosterbaan & Wansink, De krant moet kiezen, 2008, p. 25 
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Samenvatting 

In  voorliggend  onderzoek  heb  ik  mij  verdiept  in  berichtgeving  in  verschillende  media 

betreffende  de  overname  van  Fortis  door  de Nederlandse  overheid  op  vrijdag  3  oktober 

2008. Deze  gebeurtenis werd  door  een  persverklaring  van  Jan‐Peter Balkenende, Wouter 

Bos en Nout Wellink aan het Nederlandse volk kenbaar gemaakt.  

In dit onderzoek wordt  in eerste  instantie onderzocht met welk woordgebruik en met welk 

communicatief  doel  de  Nederlandse  regering  deze  beslissing  kenbaar maakt.  Vervolgens 

wordt  geanalyseerd  hoe  dit  bericht  door  vier  landelijke  dagbladen  en  twee  landelijke 

nieuwsprogramma’s  wordt  opgepakt  en  overgebracht  op  hun  lezers  en  kijkers. 

Communicatie  speelt  hierbij  een  cruciale  rol.  Het  is  interessant  om  te  zien  hoe  een 

boodschap van de zender (de Nederlandse overheid), via een medium zoals in dit geval een 

krant of televisie‐journaal, al dan niet in (deels) gewijzigde vorm bij de ontvanger (de lezer of 

kijker) terecht komt. 

 

De  analyse  heeft  vele  opmerkelijke  details  aan  het  licht  gebracht.  Omdat  wij  televisie‐

uitzendingen, maar  ook  krantenberichten,  over  het  algemeen  slechts  één  keer  (vluchtig) 

bekijken, zal de wijze waarop de berichtgeving een  lezer of kijker beïnvloedt ons niet vaak 

opvallen.  Daar  komt  bij  dat  we  veel  eigen  werk  zouden  moeten  verrichten  om  de 

berichtgeving te vergelijken met het oorspronkelijke bronnenmateriaal, zoals in dit geval de 

persverklaring  van  de  Nederlandse  overheid.  De  meeste  mensen  zullen  dit  niet  doen, 

waardoor er veel verborgen blijft wat in dit onderzoek juist wel naar boven is gekomen. 

Het zijn vaak subtiele  technieken of middelen die door de media worden  toegepast om  in 

een bericht een mening  te kunnen voegen of om de  inhoud van de boodschap  te kunnen 

beïnvloeden. Het doel hiervan is om een product te brengen dat bij zoveel mogelijk mensen 

de aandacht trekt, of  juist de aandacht van het vaste publiek probeert vast te houden. Een 

krant of  televisie‐journaal heeft  te maken met concurrentie en daarom moet  ze proberen 

onderscheidend te zijn om de meeste kijkers en lezers aan te trekken. 

Dit  is  heel  duidelijk  terug  te  zien  in  het  feit  dat  de  televisie‐journaals  weinig  tot  geen 

origineel materiaal  uit  de  persverklaring  in  hun  uitzendingen  laat  zien.  Op  deze manier 

hebben de  journaals bijna volledige controle over wat ze de kijker wel of niet  laten zien en 

op welke manier. Hierdoor wordt de oorspronkelijke boodschap behoorlijk beïnvloed en  is 
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de  focus vaak gericht op die punten die het spannendst kunnen zijn voor de kijker,  terwijl 

andere punten uit de persverklaring van de Nederlandse overheid verzwegen blijven.  

Bij  de  kranten  viel  het  vooral  op  dat  heel  lastig  is  om  te  traceren  op  welke  wijze  de 

berichtgeving  is samengesteld. Zo blijkt het na analyse niet simpelweg een verhaal van een 

journalist  te  zijn  die  de  avond  van  tevoren  de  persverklaring  heeft  bijgewoond.  De 

krantenberichten  blijken  echter  een  mix  te  zijn  van  eigen  meningen  en  verslaggeving, 

rechtstreeks  gekopieerde  tekstdelen  uit  ANP‐berichtgeving,  gedeeltes  afkomstig  uit 

interviews  of  vragen  tijdens  een  persconferentie  en  citaten  uit  de  persverklaring  van  de 

Nederlandse  overheid.  Hier  komt  nog  bij  dat  de  citaten  in  bijna  alle  gevallen  in  een 

gewijzigde  vorm  worden  weergegeven,  waardoor  de  inhoud  ervan  soms  niet  meer 

overeenkomt met de oorspronkelijke boodschap. Ook  valt  vaak  suggestieve berichtgeving 

terug te vinden (ook in de televisie‐journaals), waarbij vooral De Telegraaf het meest opviel. 

Dergelijke factoren zorgen ervoor dat de betrouwbaarheid van de berichtgeving na analyse 

flinke averij heeft opgelopen. 

Het blijft een boeiend onderwerp dat rijp  is voor vervolganalyse. Zo kan aan de ontvanger‐

kant bestudeerd worden in hoeverre de mening van de ontvanger beïnvloed wordt door de 

wijze  waarop  de  media  het  bericht  vormgeeft.  Ook  zou  bekeken  kunnen  worden  hoe 

betrouwbaar de ontvangers de berichtgeving inschatten of in hoeverre de media bewust dan 

wel onbewust voor bepaalde beïnvloeding zorgen. 
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