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Inleiding
De veelvuldige associatie van moslims met criminaliteit, terrorisme en extremisme in Nederlandse
media heeft consequenties voor de verhoudingen tussen diverse groepen in ons land. Beeldvorming
via taal kan leiden tot stereotypering en bestaande stereotypen versterken (Thomson et al. 2000),
wat vervolgens tot discriminatie leidt (Nelson, 2009). Media dienen hier zorgvuldig mee om te gaan,
maar de praktijk laat een andere trend zien. Commercie en dalende budgetten leiden tot
journalistieke keuzes die lezers verleiden door te lezen of te klikken (Strömbäck & Esser, 2014;
Brants and Van Praag, 2015). Hiervoor gebruiken journalisten gesimplificeerde verhaalstructuren,
zoals `straatterrorisme’ door `Marokkaans tuig’, wanneer het gaat om jeugdcriminaliteit en zo kopt
De Telegraaf over ‘Asielhopper-invasie’ en `Kansloze Asielplaag’. Dergelijke koppen bieden met
metaforen als ‘invasie’ en ‘plaag’ een interpretatiekader aan de lezer, zonder dat deze zich daar
bewust van hoeft te zijn.
Dit wordt versterkt door politici die dergelijke oneliners inzetten in hun jacht naar stemmenwinst
(Cook, 2006; Wolfsfeld, 2011). Journalisten maken hier gebruik van. Een journalist die schrijft over
jeugdcriminaliteit zegt bijvoorbeeld graag Wilders te citeren omdat je ‘lekkere woorden’ als
‘Marokkanen’ en ‘straattuig’ kunt gebruiken “zonder dat de journalist daar zelf de
verantwoordelijkheid hoeft te nemen” (Ruigrok et al. 2016). Naast quotes zijn er ook subtielere
vormen van stereotypering. Zo lijken Marokkaanse verdachten in Nederlandse media snel een ‘dief’
genoemd te worden terwijl autochtone verdachten `iets gestolen hebben’ (Beukeboom & Burgers,
forthcoming).
In dit onderzoek gaan we nader in op deze problematiek door aan te haken bij bestaand onderzoek
naar zogenaamde microportretten. Microportretten bevatten alle informatie in een artikel over één
individu of groep, zoals labels, eigenschappen (wat hebben ze of zijn ze) en activiteiten (wat doen
ze of wordt met ze gedaan). Deze manier van automatische inhoudsanalyse van nieuws kan
specifiekere informatie geven over de manier waarop verschillende groepen Nederlanders in het
nieuws worden geportretteerd en of hierbij sprake is van bijvoorbeeld stereotypering of zelfs
discriminatie.
De onderzoeksvraag luidt: In hoeverre worden moslims op een discriminerende wijze geportretteerd in
mediaberichtgeving en in welke vorm komt deze stereotypering terug in campagnes voor de Tweede Kamerverkiezing
2017?
Na een bespreking van de theoretische achtergrond zullen we ingaan op de dataverzameling en de
gehanteerde methodes van onderzoek waarbij we een onderscheid maken tussen de extractie van
microportretten en de analyses van deze microportretten. Vervolgens bespreken we de uitkomsten
en komen tot een conclusie waarbij ook ingegaan wordt op alternatieven voor de gevonden
stereotyperende microportretten.

Theoretische achtergrond
De totstandkoming van nieuws is een complex proces. Journalisten maken afwegingen tussen de
beschikbare informatie, verschillende soorten bronnen en bepaalde invalshoeken waarin een
verhaal verteld kan worden. Journalisten gaan op zoek naar het ongewone en berichten meestal
over slecht nieuws. Als gevolg hiervan worden outgroups zoals minderheden en moslims
geassocieerd met conflict, drama, controverse, geweld en afwijkend gedrag (bijv. Hartmann &
Husband, 1974). Journalisten maken zelf deel uit van een samenleving die doordrongen is van
3

vooroordelen. Ze brengen informatie op een manier die te rijmen valt met hun eigen wereldvisies,
inclusief wijdverbreide vooroordelen (Cottle, 2000) en maken hierbij gebruik van zogeheten
frames. Volgens Entman (1993, p. 52) houdt framing vooral selectie en prominentie in: problemen
worden gedefinieerd, oorzaken gediagnosticeerd, morele oordelen geveld en oplossingen
voorgesteld. Hoewel journalisten verschillende manieren hebben om het nieuws te ‘framen’,
worden verschillende groepen veelal op stereotyperende wijze beschreven. Stereotypen zijn
generalisaties en versimpelingen van de werkelijkheid, die een groep terugbrengen tot clichébeeld.
Deze algemene clichébeelden over groepen passen we in de dagelijkse praktijk vervolgens toe op
individuen en dit gaat ten koste van de individuele verschillen tussen mensen en het erkennen van
eigenschappen en gedrag dat we niet vinden rijmen met het stereotype.
Stereotypering kan gezien worden als een specifieke vorm van framing: het creëren en voortdurend
herhalen van gestandaardiseerde ideeën over het culturele onderscheid tussen groepen (Eriksen
2002, 23-24). Hoewel deze typeringen niet altijd terecht zijn, stellen ze mensen in staat een
onderscheid te maken tussen verschillende soorten mensen (ibid. 25) tussen de ‘eigen groep’ en de
‘ander’.
Het huidige journalistieke proces kent per definitie eigenschappen die ervoor zorgen dat
stereotypering in stand wordt gehouden. Om het grote publiek te bereiken, wordt iets immers vaak
versimpeld om het nieuws begrijpelijk te maken (Haynes 2007). In een onderzoek naar journalistiek
in Nederland en jeugdcriminaliteit zegt de redactiechef van gratis kranten hierover: “In koppen
moet je natuurlijk in kleine ruimte je lezer pakken en het verhaal vertellen dus dan kom je tot
bepaalde woorden die je anders niet gebruikt zou hebben” (Ruigrok et al, 2014).
Taal speelt hierbij een belangrijke rol als instrument om ideeën over te dragen, bewust en in heel
veel gevallen ook onbewust. Enerzijds omdat stereotypes een vast onderdeel zijn geworden van
ons communicatieve repertoire. Anderzijds omdat activatie en versterking van stereotypen soms
enorm subtiel kan zijn, maar wel met grote gevolgen. Zo laat onderzoek zien dat zwarte
bevolkingsgroepen in Amerika in 48% van de artikelen over armoede worden genoemd, terwijl zij
een aandeel van minder dan 30% vormen in de groep kansarme Amerikanen (Clawson en Trice,
2000; Romer, Jamieson en De Coteau, 1998). Ook werd in de berichtgeving het label van ‘zinloos
geweld’ vaker geplakt op een gebeurtenis waar een autochtoon slachtoffer bij betrokken was dan
wanneer het een allochtoon slachtoffer betrof (In: Vasterman 2000). Wat betreft moslims spreken
Shadid en Van Koningsveld (2002) van oversimplificatie en afstandelijke presentatie van de islam
in de media, waarbij de islamitische cultuur versimpeld wordt weergegeven vanuit een outsider’s view.
Dergelijke keuzes werken stereotypering in de hand. Onderzoek laat zien dat na 9/11 de media een
belangrijke rol hebben gespeeld bij de stereotypering van moslims als terroristen (Morey & Yaqin
2011). Een dergelijk patroon van associatie is ook te zien in de berichtgeving over jeugdcriminaliteit
in Duitse media. De onderzoekers concluderen dat Bild een stereotype beeld schetst van jeugdige
immigranten als de “criminal other” (Reichert 2013). In de berichtgeving in Nederland worden
deze stereotypen veelvuldig gebruikt in de berichtgeving over Marokkanen (Sibon 2004; Ruigrok
et al. 2014). Koemans (2010: 210) concludeert tevens dat jeugdcriminaliteit in de media veelal wordt
geframed in termen van ‘straatterreur’. Deze terreur wordt vooral veroorzaakt door Marokkaanse
criminelen (Koemans 2010; Ruigrok et al 2014).
Wanneer structureel op stereotyperingen wordt geleund in berichtgeving, kan dit leiden tot
tenminste vier problematische consequenties (Shadid 2005, 337-338):

4

•
•
•
•

Stereotypen beïnvloeden de wijze waarop mensen omgaan met informatie: mensen zijn
eerder geneigd positieve informatie over de eigen groep en negatieve informatie over de
andere groepen te onthouden;
Stereotypen veroorzaken specifieke verwachtingen met betrekking tot het gedrag van de
andere groepen, die op hun beurt als filters fungeren bij het waarnemen en interpreteren
van dat gedrag;
Stereotypen kunnen leiden tot ‘self-fulfilling prophecies’: mensen zien in het gedrag van
anderen wat ze op grond van hun vooroordelen verwachten (…);
Stereotypen kunnen ten slotte leiden tot verkeerde voorspellingen van het gedrag van
anderen, omdat vooroordelen, althans gedeeltelijk, foutief zijn.

Het bovenstaande laat zien dat stereotypen, wanneer ze structureel worden gebruikt, tot
blikvernauwing kunnen leiden. Het kleurt de informatie die mensen te zien, te horen of te lezen
krijgen. Als een stereotype wordt geactiveerd, zorgt dat voor een tunnelvisie met bepaalde
verwachtingen die men onbedoeld bevestigd ziet worden en daarmee is het stereotype
zelfversterkend.
Onderzoek toont aan dat bewindspersonen en andere politici via de media het publiek kunnen
beïnvloeden en zo draagvlak kunnen scheppen voor beleid (Zaller 1992). Zij gebruiken deze
communicatiestrategie dan ook. Zo laat Jewkes (2011: 62) zien dat episodisch nieuws (sterk
ingezoomd, met focus op persoonlijke drama) over jeugdcriminaliteit gepaard gaat met een roep
van politici met een conservatieve ideologie om harde maatregelen van repressie en afschrikking
tegen de overtreders. Beckett (1997) toont aan dat de publieke opinie over repressieve maatregelen
tegen criminelen wordt beïnvloed door de boodschap van de politici die het probleem van de
criminaliteit groter maken dan de cijfers. Deze framing is met name effectief wanneer er een raciale
component wordt toegevoegd. Murakawa (2005) laat zien hoe ‘black criminals’ worden
geassocieerd met criminaliteit en disrespect voor de wet. Deze stereotypering in het nieuws leidde
tot meer draagvlak voor harde maatregelen.
Journalisten kunnen dit tegengaan door actief weg te blijven bij generalisaties rond groepen of
toevoegingen zoals nationaliteit, geloof, cultuur of geboorteplaats wanneer dit niet van toegevoegde
waarde is voor het begrip van het artikel. Door bewust te zijn van hun eigen rol in de publieke
beeldvorming, kunnen zij stereotypering tegengaan in plaats van voeden. Het ook benoemen van
andere aspecten van groepen dan de stereotypen kan bijdragen aan een gevarieerder en daarmee
realistischer beeld van diverse groepen in de samenleving.

Methode van onderzoek
In dit hoofdstuk bespreken we de methodes van onderzoek zoals ze zijn toegepast. Na een
bespreking van de dataverzameling gaan we in op microportretten. We bespreken wat ze zijn, hoe
ze worden getraceerd in het nieuws en hoe we deze hebben gevalideerd. Daarnaast maken we
gebruik van een techniek om specifieke woorden in teksten en microportretten te traceren. Ook
deze wordt besproken. Tenslotte bespreken we de manier waarop we de teneur van een
microportret hebben berekend.

Dataverzameling
Om een goed beeld te krijgen van de mate waarin er sprake is van stereotypering in politieke
berichtgeving maken we onderscheid tussen politieke berichten en niet-politieke berichtgeving. We
gaan uit van het (politieke) nieuws zoals gevonden in dagbladen en online nieuws vanaf 5 september
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2016 tot en met 15 maart 2017. In het totale nieuws vonden we hierbij 622.480 berichten. Het
politieke nieuws richt zich op de campagne van 1 januari tot en met 15 maart. In totaal gaat het
daarbij om 15.573 artikelen. Een bericht is politiek wanneer een van de politieke partijen of een
van de lijsttrekkers, Kamerleden of een van de ministers of staatssecretarissen worden genoemd.
In Tabel 1 staat een overzicht van de verschillende media.
Tabel 1. Overzicht van de diverse media
Landelijke dagbladen
Algemeen Dagblad
De Telegraaf
NRC Handelsblad
Trouw
De Volkskrant

Online Nieuwssites
AD.nl
Telegraaf.nl
NRC.nl
Trouw.nl
Volkskrant.nl

Blog
Joop.nl
Geenstijl.nl

Microportretten
Zoals eerder gezegd is een microportret de verzameling van labels, eigenschappen en activiteiten
die in een bepaald artikel worden toegeschreven aan een groep of persoon. Hierbij wordt tevens
rekening gehouden met de rol die de persoon of groep inneemt in de besproken gebeurtenis.
Hiermee bestaat een microportret uit alle elementen die bijdragen aan het oordeel over deze
persoon of groep. Je kunt een microportret herleiden door te focussen op de volgende elementen:
•
•
•

Welke labels (hoe wordt iemand/ de groep neergezet)?
Welke eigenschappen krijgt men toegedicht (wat is hij/ zijn ze)?
Wat doet men (welke activiteiten worden gekoppeld)?

Met het in kaart brengen van microportretten worden bepaalde keuzes van journalisten en hun
bronnen zichtbaar en meetbaar.
Microportretten extraheren
Microportretten worden automatisch uit nieuwsberichten geëxtraheerd. Dit gebeurt in een aantal
stappen. Afbeelding 1 geeft dit proces schematisch weer.

Afbeelding 1: Overzicht van stappen om microportretten uit teksten te halen
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De nieuwsartikelen worden eerst door een aantal bestaande programma's geanalyseerd. De ixatokenizer voert de eerste stap uit en identificeert individuele worden, leestekens en zinnen.
Vervolgens worden deze zinnen door de Alpino parser geanalyseerd. Dit programma voert een
grammaticale analyse uit, een uitgebreide analyse van woordvormen en zinsstructuur voor de tekst.
Vervolgens identificeert het ixa-nerc programma de eigennamen in de tekst, waarbij namen van
organisaties en personen worden onderscheiden.
De laatste twee stappen worden door software die in het kader van dit project is ontwikkeld
uitgevoerd. Het multisieve-coreference-resolution programma heeft als doel vast te stellen welke
uitdrukkingen in de tekst naar dezelfde persoon (of dezelfde groep personen) verwijzen.
De laatste stap is de extractie van de microportretten zelf. Deze software kijkt eerst naar de
grammaticale structuur en kijkt daarbij voor individuele termen wat er over ze gezegd wordt.
Op deze manier ontstaan microportretten die zoveel mogelijk aangeven wat er binnen een
document over dezelfde persoon of groep personen gezegd wordt. Het kijken naar microportretten
geeft op twee manieren méér inzichten dan wanneer slechts gekeken wordt welke termen in
hetzelfde document, dezelfde zin of dezelfde omgeving voorkomt. De grammaticale analyse zorgt
ervoor dat we kunnen vaststellen of woorden echt bij elkaar horen en niet om andere redenen in
dezelfde zin staan. Daar komt bij dat we dankzij de coreferentie over zinsgrenzen heen de
observaties over dezelfde persoon (of personen) in document als geheel meenemen, waardoor ook
beschrijvingen die aan een persoonlijk voornaam woord (hij, zij, het, ik) meegenomen kunnen
worden.
Validatie
Om te kijken of de kwaliteit van de software voldoende is, hebben we de correctheid van 1.058
beschrijvingen uit willekeurig geselecteerde teksten handmatig gecontroleerd, door ze te vergelijken
met de oorspronkelijke tekst. Een beschrijving komt overeen met een label, eigenschap of activiteit.
Hierbij hebben we gekeken of (1) de beschrijving als zodanig voorkwam in de tekst en (2) of de
beschrijving deel van het juiste microportret is. De uitkomsten van deze evaluatie laten zien dat
98.1% van de beschrijvingen inderdaad als zodanig in de tekst staan en dat 87.2% in de juiste groep
is geplaatst. Dit zijn zeer goede resultaten. Er zijn geen systematische fouten geobserveerd; de
meeste fouten worden veroorzaakt door lange complexe zinnen. Er is geen reden om aan te nemen
dat dit soort zinnen vaker of minder vaak beschrijvingen van moslims betreft, dan van niet
moslims. Op basis van deze validatie kan veilig aangenomen worden dat de uitkomsten van het
onderzoek valide en daarmee betrouwbaar zijn.

Bottom-up: Topic modelling
Deze methode bestaat uit een automatische, exploratieve analyse van het vocabulaire en de frames
die gebruikt worden in de onderzoeksdata. Hiervoor maken we gebruik van de Latent Dirichlet
Analysis (LDA). De methode werkt als volgt. Alle teksten worden in de computer geladen. De
computer bekijkt per artikel/item hoe vaak een woord voorkomt en maakt een woordenlijst per
artikel. Deze woordenlijst wordt gereduceerd tot een lijst van lemma’s (woordstammen). Per lemma
wordt bekeken hoe vaak het voorkomt in het artikel. De computer berekent vervolgens welke
woorden vaak samen voorkomen in de artikelen. Deze zogenaamde clustering is te vergelijken met
factoranalyse. De gevonden woorden vormen samen een cluster, oftewel een (deel)onderwerp, in
de berichtgeving.
Deze techniek kan worden toegepast op verschillende niveaus. Zo is er allereerst gekeken naar de
diverse artikelen waarin moslims en niet-moslims voorkomen en welke woorden en
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woordcombinaties vervolgens typerend zijn voor deze groepen artikelen. Deze lijsten van woorden
zijn gebruikt om inzicht te krijgen in stereotyperende woorden en om lijsten te maken van positieve
en negatieve woorden en woordcombinaties. Deze lijsten zijn vervolgens gebruikt om de teneur
van een artikel mee te bepalen. Tevens is er gekeken naar de diverse onderwerpen waarmee de
diverse groepen in het nieuws komen.
De techniek van het traceren van unieke woorden en woordcombinaties is tevens toegepast op de
gevonden microportretten. Deze portretten kunnen bestaan uit een enkel woord, maar ook uit
diverse woordcombinaties of zelfs hele zinnen. Ook deze microportretten kunnen worden gezien
als aparte eenheid waarbinnen we kunnen traceren welke woorden typerend zijn voor diverse
groepen.

Teneur van het artikel
Om de teneur van een artikel of microportret te analyseren hebben we lijsten gemaakt van labels,
eigenschappen en activiteiten die positief of negatief kunnen worden beoordeeld. Deze lijsten zijn
gemaakt door vier onderzoekers op basis van de meest voorkomende lemma’s en beschrijvingen.
Zij hebben in totaal 6.000 lemmas en 4.000 beschrijvingen getraceerd. De geannoteerde
microportretten leverden in totaal 640 woorden op die negatief zijn, tegenover 378 positieve
woorden. Dat er met name negatieve woorden worden gevonden valt te verklaren door het feit dat
een van de belangrijkste nieuwswaarden voor journalisten negativiteit is. Positieve ontwikkelingen
worden als minder nieuwswaardig ervaren. De beschrijvingen zijn vervolgens gematcht aan de
microportretten van de hele dataset waardoor een vergelijking mogelijk is op verschillende
niveaus.De gemiddelde teneur van de microportretten wordt berekend door de gemiddelde waarde
te nemen van de woorden die voorkomen in het microportret. Deze waarde kan variëren van uiterst
negatief, -1, tot uiterst positief +1.

Resultaten inhoudsanalyse
Om een goede vergelijking te kunnen maken van de mate waarin islam en moslims een onderwerp
van gesprek zijn en in welke mate er sprake is van stereotypering in het nieuws, is het van belang
om het nieuws te vergelijken met een andere groep. Om dit te doen, hebben we het nieuws bekeken
van twee groepen: Islamieten/moslims versus autochtone Nederlanders. We hebben met zoektermen
nieuwsberichten geselecteerd die gaan over moslims/islam maar waar geen autochtone
Nederlanders in voorkomen en vice versa. Vervolgens hebben we een derde set artikelen
geselecteerd waarin zowel autochtone Nederlanders als moslims/islam wordt genoemd. We
hebben per groep zoektermen gebruikt zoals weergegeven in bijlage 1. Dit onderscheid is belangrijk
omdat juist op deze wijze Nederlanders met een moslimachtergrond toch in een bepaalde groep
worden geplaatst wanneer hun Nederlands-zijn niet wordt gemeld.
In de rest van het rapport zullen we in het kader van leesbaarheid het onderscheid steeds maken
door te verwijzen naar ‘Nederlander(s)’ versus ‘moslim(s)’. Let wel: het betreft hier dus autochtone
Nederlanders versus moslims, inclusief Nederlanders met moslimachtergrond.
De resultaten zijn als volgt opgebouwd. Allereerst kijken we naar de mate waarin de groepen zoals
gedefinieerd voorkomen in het totale nieuws en in de politieke berichtgeving. Vervolgens gaan we
in op de microportretten die uit het nieuws waarin de groepen voorkomen naar voren komen.
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Daarbij kijken we naar de diverse stereotyperende woorden en woordcombinaties die voorkomen
in de berichtgeving. Tevens kijken we naar de gemiddelde teneur van de microportretten.

Aandacht voor Nederlanders en Moslims in de berichtgeving
In onderstaande tabel geven we per medium weer in hoeverre er aandacht is in de totale
berichtgeving voor de diverse groepen.
Tabel 2. Verwijzingen naar diverse groepen in berichtgeving van diverse media
Medium

Nederland
N
In%
AD
1405
TEL
1878
NRC
1178
TRW
1196
VK
1392
AD.nl
5879
Tel.nl
3365
Nrc.nl
1563
Trouw.nl
762
VK.nl
1287
NU.nl
3072
geenstijl
125
Joop
66
Totaal
23168

4.3
4.2
4.7
4.8
5
3.7
3
4.3
6
3.5
2.9
2.9
3.4
3.7

Moslims
Nederland/moslim Totaal
Totaal
N
In%
N
In%
N
In%
media
251
0.8
133
0.4
1789
5.5
32803
205
0.5
87
0.2
2170
4.9
44247
347
1.4
165
0.7
1690
6.7
25129
385
1.5
134
0.5
1715
6.9
24840
333
1.2
187
0.7
1912
6.8
28029
635
0.4
273
0.2
6787
4.3 158495
477
0.4
94
0.1
3936
3.5 111023
509
1.4
211
0.6
2283
6.3
36154
265
2.1
118
0.9
1145
9
12655
372
1
149
0.4
1808
4.9
37093
430
0.4
86
0.1
3588
3.4 105802
157
3.7
40
0.9
322
7.6
4250
72
3.7
13
0.7
151
7.7
1960
4438
0.7
1690
0.3 29296
4.7 622480

In totaal vinden we in bijna 5% van de artikelen een verwijzing naar of een Nederlander of een
persoon met moslimachtergrond. In de blogs GeenStijl.nl en Joop.nl gebeurt dit aanzienlijk vaker
dan in de gemiddelde krant, al valt het op dat ook op de website van Trouw aanzienlijk meer
aandacht is voor deze groepen dan in de andere media. Bijna een op de tien artikelen op de website
van Trouw kent een verwijzing naar een van deze groepen. Ook besteedt deze krant als enige meer
aandacht aan deze groepen in haar online nieuws dan in de papieren krant. In alle andere dagbladen
zien we relatief meer verwijzingen in de papieren krant dan op de website. In het nieuws zoals
gepubliceerd op NU.nl vinden we de minste verwijzingen naar een van deze groepen, 3,4%.
Veruit de meeste aandacht gaat uit naar autochtone Nederlanders. In gemiddeld 3,7% van de
artikelen wordt een Nederlander genoemd zonder iemand met een moslimachtergrond. Op de
website van Trouw wordt dit het vaakst gedaan (6%) gevolgd door de papieren versie van de
Volkskrant (5%). Op de sites van zowel NU.nl en GeenStijl.nl vinden we de minste verwijzingen
naar Nederlanders (2,9%). Verwijzingen naar moslims, waar Nederlanders niet genoemd worden
vinden we aanzienlijk minder in het nieuws (0,7%) maar worden relatief veelvuldig gevonden op
de blogs GeenStijl.nl en Joop.nl. Op beide sites in 3,7% van het nieuws vinden we een dergelijke
referentie. Dit percentage ligt ook hoger dan de verwijzingen naar Nederlanders. Voor beide sites
is de islam en de moslims blijkbaar een belangrijker thema dan voor de andere media.
Als we vervolgens de onderwerpen bekijken met behulp van een automatische inhoudsanalyse dan
zien we dat het nieuws waarbij moslims genoemd worden vooral gericht is op aanslagen, op het
inreisverbod zoals afgekondigd door president Trump en over de gevechten in Syrië. Daarnaast
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zien we artikelen die over het geloof gaan en onderwerpen die gerelateerd zijn aan het geloof zoals
de Ramadan en het al dan niet dragen van een hoofddoek.

Nederlanders &
Moslim/islam

Nederlanders

Islam/Moslim

Figuur 1. Specifieke woorden in berichtgeving over diverse groepen in totale
berichtgeving

De woorden die kenmerkend zijn voor deze berichtgeving zijn te vinden in Figuur 1. De
berichtgeving waarin wel moslims worden genoemd maar geen Nederlanders gaan met name over
terreur, aanslagen en het inreisverbod dat Trump wil invoeren. In de berichtgeving waarin
Nederlanders worden genoemd maar geen Moslims gaat het nieuws sterk over sport, met name
voetbal. Daarnaast vinden we veel politiek nieuws terug, met name nieuws over de verkiezingen.
Ook is er aandacht voor de samenleving en hoe deze moet omgaan met asielzoekers, immigratie
etc, zonder dat hierbij expliciet wordt gesproken over de islam. De berichtgeving waar zowel over
Nederlanders als over moslims wordt gesproken gaan sterk over onze samenleving, over het
referendum dat gehouden is in Turkije in april 2017 en over de integratie van moslims in onze
samenleving.

Politiek nieuws
Zoals gezegd hebben we speciaal gekeken naar het politieke nieuws in de periode van de campagne
voor de Tweede Kamerverkiezingen zoals gehouden op 15 maart 2017. In totaal vonden we ruim
15.000 artikelen over de politiek in de media waarbij in bijna een op de tien artikelen een van de
groepen werd genoemd. In het politieke nieuws vinden we 1.397 artikelen waarin een van de
groepen genoemd wordt. In andere woorden, in de politieke berichtgeving is duidelijk meer
aandacht voor de islam en moslims dan in het totale nieuws zoals gevonden in de diverse media.
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Tabel 3. Verwijzingen naar diverse groepen in politieke berichtgeving in diverse media
Medium
AD
TEL
NRC
TRW
VK
AD.nl
Tel.nl
Nrc.nl
Trouw.nl
VK.nl
NU.nl
geenstijl
Joop
Totaal

Nederlanders
N
In %
44
6.8
63
6.1
96
8.3
70
7.8
101
10.2
96
3.4
100
3.8
93
9.4
68
12.5
94
8.4
61
4.1
26
3
29
7.1
941
6

Moslims
Nederlanders/moslim
N
In %
N
In %
16
2.5
23
3.6
8
0.8
10
1
9
0.8
30
2.6
14
1.6
27
3
16
1.6
44
4.5
38
1.4
24
0.9
19
0.7
9
0.3
10
1
21
2.1
9
1.7
24
4.4
5
0.4
24
2.1
15
1
11
0.7
17
2
6
0.7
16
3.9
11
2.7
192
1.2
264
1.7

Totaal
In %
83
12.8
81
7.8
135
11.7
111
12.4
161
16.3
158
5.7
128
4.8
124
12.5
101
18.5
123
11
87
5.9
49
5.7
56
13.6
1397
9
N

Totaal
media
647
1035
1158
893
986
2795
2647
990
545
1118
1487
861
411
15573

Als we onderling de groepen vergelijken dan zien we dat in ook hier de focus het sterkst gericht is
op Nederlanders, zonder enige referentie naar islam of moslims. In 6% van het politieke nieuws
vinden we de term Nederlander of Hollander terug in de berichtgeving zonder dat er een referentie
is naar moslims. Andersom is dit het geval in 1,2% van de berichtgeving. In 1,7% van het politieke
nieuws vinden we zowel een referentie naar een Nederlanders als naar een moslim.
Wanneer we de relatieve gegevens vergelijken dan zien we dat in het politieke nieuws vooral veel
meer aandacht is voor de combinatie van Nederlanders en de islam/moslims. Vooral de manier
waarop onze samenleving omgaat met moslims en de islam is hierbij een onderwerp in het nieuws,
zo lijkt het.
Vervolgens hebben we gekeken naar de woorden die significant vaker voorkomen in de politieke
berichtgeving waarin moslims/islam worden genoemd zonder Nederlanders ten opzichte van de
artikelen waarin juist Nederlanders worden genoemd zonder het noemen van de islam of moslims.
Een derde groep betreft de berichtgeving waarin zowel Nederlanders als moslims/islam wordt
genoemd. Wederom hebben we hier een onderscheid gemaakt tussen het totale nieuws en het
politieke nieuws.
Uit de figuur blijkt dat de berichtgeving waarin autochtone Nederlanders genoemd worden en geen
moslims vooral gerelateerd zijn aan financiële onderwerpen en de campagne voor de verkiezingen
waarbij men vooral oog heeft voor de zorg en het eigen risico. De woorden die in artikelen zijn
gevonden waarin zowel Nederlanders als islam/moslims worden genoemd (de blauwe woorden)
zijn vooral gerelateerd aan de samenleving, de spanning tussen allochtonen en autochtonen etc. De
woorden die direct te maken hebben met de moslim en islam gaan sterk over politiek en
rechtspraak. Deze artikelen worden gedomineerd door de rechtszaak tegen Wilders en zijn ‘minder
minder’ uitspraak. In 72% van de artikelen wordt ook Wilders of de PVV genoemd. Ter
vergelijking, de VVD of Rutte wordt in 28% van de artikelen waarin alleen Moslims worden
genoemd ook genoemd In 71% van de artikelen waarin Nederlanders en de moslims worden
genoemd is ook de PVV of Wilders genoemd. De VVD/Rutte wordt hier genoemd in 43% van de
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artikelen. In de artikelen waarin alleen Nederlanders worden genoemd wordt Wilders of de PVV
in 23% van de artikelen genoemd. Hier wordt de VVD of Rutte genoemd in 42% van het nieuws.

Nederlanders

Nederlanders &
Moslim/islam

Islam/Moslim

Figuur 2. Specifieke woorden in berichtgeving over specifieke groepen in politieke
berichtgeving
Deze cijfers laten duidelijk zien dat de politieke discussie over moslims en de islam in de media
sterk wordt beïnvloed door de PVV.

Microportretten nader bekeken
Om stereotypen in de totale berichtgeving nader te onderzoeken vergelijken we de microportretten
van moslims met die van Nederlanders. In totaal vinden we in de 622.480 artikelen die zijn
geanalyseerd 2.156.554 microportretten terug. Van deze microportretten gaan 24.070
microportretten expliciet over Nederlanders, oftewel 1,1%. Expliciete microportretten van
moslims vinden we in 0,1% van het totaal terug, oftewel 4.639 stuks.
In de politieke berichtgeving tijdens de verkiezingscampagne vanaf 1 januari 2017 tot en met 15
maart 2017 vonden we in 65.471 microportretten. 399 microportretten betroffen autochtonen
Nederlanders, oftewel 6,1%. In de berichtgeving vonden we 103 microportretten over moslims,
oftewel 1,6%.
Deze percentages liggen beduidend hoger dan in het totale nieuws. Zowel de autochtone
Nederlander als de moslims zijn voor de politiek belangrijk.
We vonden in de microportretten in totaal 176.198 verschillende woorden. Deze woorden zijn
bepaald op hun teneur door middel van matching met de woordenlijsten zoals gemaakt. De teneur
wordt uitgedrukt als de som van de teneur van de diverse woorden gedeeld door het aantal woorden
met een teneur. Op deze manier wordt voor ieder microportret een waarde bepaald die ligt tussen
-1, uiterst negatief en +1 uiterst positief. Vervolgens hebben we gekeken naar de gemiddelde teneur
van de microportretten waarin een persoon met een moslimachtergrond wordt genoemd en de
microportretten waarin autochtone Nederlanders worden genoemd (zie Tabel 4).
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Tabel 4 Teneur van de microportretten in verschillende artikelen
Nederlanders
Totale nieuws**
Politieke berichtgeving**
**p<0,001

Moslims
0,03

-0,1

0,006

-0,02

De microportretten van Nederlanders laten een positiever beeld zien dan die van de moslims. De
teneur is respectievelijk 0,03 en -0,1. Dit verschil is ook significant t(6173.8)=-19.426; p<0,000. In
de berichtgeving worden moslims met meer negatieve woorden en woordcombinaties beschreven
dan de Nederlanders. Ditzelfde is te zien in politieke berichtgeving, zij het dat het verschil wel
kleiner is; de microportretten waarin alleen Nederlanders voorkomen kennen een gemiddelde
teneur van 0,006, terwijl die van moslims -0,02 zijn. Ook hier is het verschil significant
t(2577)=4.5344; p<0,000.

Labels, eigenschappen en activiteiten in microportretten
Om meer specifiek te kijken naar de verschillen in de microportretten van moslims en Nederlanders
kijken we naar de labels, eigenschappen en activiteiten die aan deze groepen worden toegeschreven
in de berichtgeving. Dit doen we door patronen binnen microportretten te bekijken.
Labels en eigenschappen
De labels die worden toegeschreven aan moslims en Nederlanders worden getraceerd door te
kijken welke andere labels er worden gegeven aan hen binnen dezelfde microportretten. De
eigenschappen worden weergegeven door te kijken naar adjectieven die worden toegekend aan
moslims en Nederlanders binnen een microportret.
Eerder zagen we al dat het nieuws over Nederlanders vaak sport-gerelateerd zijn. Hierdoor zijn de
labels veelal ook gerelateerd aan sport. Winnaar en kampioen bijvoorbeeld zijn veelvuldig
voorkomende labels. Moslims daarentegen worden veel meer gerelateerd aan godsdienst. De
Volkskant citeert bijvoorbeeld twee Marokkaanse meisjes “De Marokkaanse samenleving is diepconservatief en religie heeft steeds meer overwicht gekregen in de loop der jaren” (De Volkskrant, 5
november 2016). De gebruikte labels in de berichtgeving zijn dan ook sterk gerelateerd aan het
geloof. Niet alleen aan de islam, maar ook aan christelijk geloof en het hindoeïsme. Dit laatste is
ingegeven door de verkiezingen in India waar een groot deel van de bevolking ook islamitisch is en
een aantal dagbladen hebben daarover geschreven.
Wanneer we kijken naar de teneur van deze labels binnen de microportretten dan zien we dat deze
ook aanzienlijk negatiever zijn voor de moslims dan voor de Nederlanders, respectievelijk -0,020
versus 0. Dit verschil is ook significant: t(26198) = -13.066; p<0,000 (zie ook Tabel 5).
Om eigenschappen te traceren hebben we gekeken naar de adjectieven die worden toegeschreven
aan de moslims en Nederlanders. In onderstaande figuur zien we dat ook hier sprake is van grote
verschillen tussen de beide groepen.
Zo schrijft De Telegraaf op haar voorpagina van 23 januari 2017 “Door strengere regels voor gesubsidieerde
huurhuizen, hogere drempels voor hypotheken en de verwachte bevolkingsgroei wordt het
voor hardwerkende Nederlanders met een lager middeninkomen schier onmogelijk om onderdak te vinden,
waarschuwt het Planbureau.”
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Figuur 3 Toegekende eigenschappen aan autochtone Nederlanders en moslims in
microportretten
Aan de andere kant worden moslims vooral gerelateerd aan ‘Radicaal’. Zo schrijft het AD op 28
januari 2017 over het inreisverbod in de VS: “Trump nam vrijdag maatregelen om radicale
moslimterroristen te weren. Bezoekers uit zeven islamitische landen zijn de komende drie maanden
niet welkom in de Verenigde Staten.” Hiermee wordt indirect een relatie gelegd tussen radicale
moslims en de inwoners van zeven islamitische landen. Ook in de berichtgeving over de aanslag
op de spelersbus van Dortmundt, die werd gepleegd door een Russisch-Duitse man die winst wilde
maken op de beurs door een koersval van de voetbalploeg, komt de radicale moslim terug. Zo
schrijft de krant: “Een radicale moslim die werd opgepakt, bleek niets met de zaak te maken te
hebben.” (NRC Handelsblad, 21 april 2017). Hoewel er wordt bericht dat de man niets met de
aanslag te maken heeft gehad, wordt hij hier wederom benoemd als ‘radicale moslim’.
Deze verschillen komen ook tot uitdrukking in de teneur van de microportretten, zoals te zien in
Tabel 5. Waar de teneur rondom autochtone Nederlanders licht positief is (0,05) is die rondom
moslims licht negatief (-0.073). Dit verschil is ook significant t(3198,9) = -13.861; p<0,000.

Activiteiten van Moslims en Nederlanders in de microportretten
Wat betreft de activiteiten hebben we gekeken naar de werkwoorden die gerelateerd zijn aan
moslim en Nederlanders in hun microportretten.
Ook hier zien we dat de woorden verschillend zijn. De Nederlanders zijn vooral gerelateerd aan
sport, die van de moslims vooral aan religieuze handelingen. Gaat een Nederlander de Giro
winnen? (de Volkskrant, 5 mei 2017); Nederlanders missen kans op Europese Tour (NRC
Handelsblad, 7 november 2016). Maar ook politiek wordt het woord missen gerelateerd aan de
Nederlanders. Zo schrijft een lezer van het AD “We missen het veilige, tolerante Nederland waarin
we opgroeiden.” (AD, 16 december 2016).
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Figuur 4 Activiteiten van autochtone Nederlanders en moslims in microportretten
De microportretten van moslims gaan veelal over beledigen. Moslims mogen god niet beledigen
valt vaak te lezen in de Nederlandse dagbladen. Ook gaat het hier om de discussie over de
rekbaarheid van de vrijheid van meningsuiting. Zo schrijft NU.nl op 15 december 2016: “Het
voorstel van VNL om het verbod op belediging, haatzaaien en discriminatie te schrappen uit het
wetboek van strafrecht is volgens CDA-leider Sybrand Buma een ‘historische fout’. Sterker nog,
hij wil de strafmaat voor het aanzetten tot haat juist verdubbelen van maximaal één naar twee jaar.”
Ook zien we hier veel woorden zien die gerelateerd zijn aan het geloof. Zo schrijft Trouw op 16
november 2016 “Aan het hoofd van de Duitse salafistenclub De Ware Religie staat de PalestijnsDuitse islamist Ibrahim Abou Nagie. Zijn organisatie wil met het verspreiden van korans in
verschillende landen niet-moslims tot de islam bekeren.” (Trouw, 16 november 2016). Het AD
schrijft op 18 oktober 2016 over het conflict in Syrië “Roken is in Mosul verboden, tattoos worden
met zuur afgebrand, zweepslagen wachten moslims die onvoldoende bidden of die hun baard
afknippen.”
Tabel 5. Teneur van aspecten van microportretten van Moslims en Nederlanders
Autochtone Nederlanders

Moslim

Labels

0.000

-0.020

Eigenschappen

0.050

-0.073

Activiteiten

0,008

-0,140

Ook hier is de teneur negatiever voor moslims dan voor Nederlanders zoals te zien in Tabel 5.
Waar de teneur heel licht positief is bij autochtone Nederlanders (0,008) is hij negatief voor mosims
(-0,14). Ook hier is het verschil significant t(10797) = -6.6066; p<0,000.
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Politiek nieuws
In deze paragraaf kijken we specifiek naar microportretten in het politieke nieuws. Wederom kijken
we eerst naar de labels en eigenschappen zoals weergegeven in de microportretten om daarna te
kijken naar de activiteiten.
Labels en eigenschappen
De labels en eigenschappen die worden toegeschreven in de microportretten bekijken we wederom
door te kijken naar de labels en naar de adjectieven die worden gekoppeld aan de autochtone
Nederlanders, dan wel de moslims.
Wat betreft de labels zien we, net als eerder bij het totale nieuws, dat het vooral gaat om religieuze
labels bij moslims. Daarnaast gaat het veelvuldig om extremisme in deze berichtgeving. Zo wordt
de uitspraak van Wilders “niet iedere moslim is een terrorist, maar wel bijna iedere terrorist is een
moslim.” veelvuldig gebruikt in de media in aanloop naar de verkiezingen. Tegengeluid over hoe
extremistisch moslims zijn, is ook te vinden in de media, zoals Jean Tillie schrijft in NRC
Handelsblad op 9 januari 2017 “Overdrijf dreiging van extremistische moslims niet”. Desalniettemin
betekent dat in de microportretten wel dat moslims ook hier een label van extremist toegekend
krijgen. Nederlanders worden in het nieuws vooral als kiezer of stemmer gepresenteerd. Zo schrijft
NRC Handelsblad op 24 januari 2017: “Het belangrijkste strijdtoneel: Facebook, waarop elke dag
7,5 miljoen Nederlanders inloggen. Campagneteams draaien op volle toeren om al die potentiële
kiezers voor zich te winnen.”
De teneur van deze berichtgeving is voor autochtone Nederlanders ook iets positiever (0,005) dan
voor de moslims (-0,001). Dit verschil is significant t(1387)=-2,6454; p<0,01.

Tabel 6. Teneur van aspecten van microportretten van Moslims en Nederlanders
Autochtone Nederlanders

Moslim

Labels

0.005

-0.001

Eigenschappen

0.025

-.115

Activiteiten

0,015

0,006

De eigenschappen die worden toegekend aan zowel autochtone Nederlanders als Moslims laten
deels overlap zien met de labels die worden gegeven. Zo worden moslims hier ook `extremistisch’
genoemd. Echter nog prominenter gaat het over radicale moslims. Zo schrijft het AD op 7 februari
over een politieke rel tijdens de campagne: “Op Twitter postte de PVV-leider een gemanipuleerde
foto waarop diezelfde Pechtold lijkt mee te demonstreren met radicale moslims. 'Is dit de volgende
stap?' vraagt de PVV-leider zich af.” Een groot aantal berichten in de media volgen waarbij steeds
weer de radicale moslims worden genoemd. Veel kranten schrijven eveneens over de uitspraak van
Wilders in een interview met de Duitse televisie “Wilders: Fortuyn werd vermoord door een radicale
moslim” (AD.nl, 26 februari 2017). Deze feitelijk onjuiste mededeling wordt daardoor veelvuldig
gebruikt en ook weer tegengesproken in de media, waardoor de combinatie van de ‘radicale moslim’
ook naar voren komt in andere berichtgeving. Zo schrijft Trouw op 29 december 2016 in een
achtergrondverhaal over DENK: “Eerst waren Kuzu en Öztürk radicale moslims die niet pasten
in de PvdA”
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De woorden rondom microportretten waar het gaat om ‘De Nederlander’ staat vooral bol van
woorden als ‘gewoon’ en ‘normaal’. Deze woorden zijn terug te voeren op de discussie over de
brief van Mark Rutte aan ‘alle Nederlanders’. Wat daar uitstraalt, is dat de VVD met haar campagne
“Normaal. Doen” vooral doelt op “de hardwerkende Nederlander, de mensen die normaal doen.”
Aldus Ariejan Korteweg op de site van de Volkskrant op 23 januari 2017. Veel kritiek volgt, zoals
ook de dag erna NRC Handelsblad in haar hoofdredactioneel commentaar schrijft “Hier lonkt de
VVD leider naar kiezers die menen dat de Nederlandse cultuur, de ‘eigen’ normen en waarden
worden overvleugeld of verdrongen. Die denken dat Nederland, waar een bescheiden zes procent
van de bevolking moslim is, ten prooi valt aan ‘islamisering’. En die menen dat de 26.600
asielzoekers die Nederland, met ruim 17 miljoen inwoners in 2016 opving, als een ‘plaag’ moeten
worden beschouwd.”

Figuur 5 Eigenschappen van autochtone Nederlanders en moslims in microportretten
getraceerd in politieke berichtgeving.
Deze discussie leidde tot een duidelijk verschil in de teneur van de microportretten waarin
autochtone Nederlanders centraal staan (0,025) en de microportretten waarin moslims centraal
staan (-0,115). Di verschil is ook significant t(269.74)=-4.3819; p<0,000.
Activiteiten
Wanneer we kijken naar de activiteiten die worden toegeschreven aan de autochtone Nederlanders
en de moslims, dan zien we dat er geen significant verschil is tussen de teneur van de
microportretten. Voor beide groepen is deze teneur licht positief. Woorden die hier vooral worden
gebruikt en gerelateerd zijn aan de verkiezingen zijn ‘stemmen’ en ‘kiezen’. Daarnaast gaat het vaak
over wat men zou willen, zou doen of zou kunnen.
De invloed van de PVV
Evenals bij het totale politieke nieuws zien we ook bij de microportretten in het politieke nieuws
dat deze sterk worden geassocieerd met de PVV. In 69% de artikelen waarin de microportretten
van moslims voorkomen, komt de PVV of Wilders ook voor. Dit percentage is veel lager voor de
VVD en Rutte, 32%. Het lijkt er op dat journalisten hiermee de retoriek van Wilders over moslims
veel meer over nemen dan die van andere politieke partijen.
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Resultaten: Effect van het nieuws
Om het effect van het nieuws enigszins te kunnen meten hebben we nog een studie uitgevoerd
naar de mening van de ‘crowd’. Dit zijn mensen die zich hebben aangemeld bij crowdflower, een
platform om data te verzamelen. De mensen krijgen 2 cent per geannoteerd bericht. Door middel
van controlevragen wordt ervoor gezorgd dat zij wel de taak serieus nemen. Zo niet, dan worden
ze verwijderd uit de groep.
Voor deze studie hebben we twee studies uitgevoerd om te kijken hoe de crowd reageert op
beschrijvingen. De eerste studie is als volgt opgezet. Personen krijgen een beschrijving te zien,
bijvoorbeeld X is een harde werker of X pleegt een aanslag. Ze worden vervolgens gevraagd aan te geven
of er door deze beschrijving een positief, neutraal of negatief beeld over X ontstaat. Dit wordt op
een schaal van 1 tot 5 (duidelijk positief – duidelijk negatief) aangegeven.
De opzet van de tweede studie komt grotendeels overeen met de eerste. Alleen krijgen annotatoren
in dit geval de vraag aan te geven of de beschreven personen naar hun mening ‘zeker geen’ of juist
‘zeker wel’ moslim zijn. De middelste waarde is neutraal en de tussenwaarden geven ‘eerder geen’
of ‘eerder wel’ aan.

Data
De beschrijvingen zijn gebaseerd op de uitkomsten van ons onderzoek: de labels, eigenschappen
en activiteiten die vaak met Nederlanders of moslims in de onderzochte kranten genoemd werden
evenals de labels ‘Nederlander’ en ‘moslim’ zelf dienden als basis. Verder zijn een groot aantal
beschrijvingen die betrekking hebben op andere godsdiensten en die los staan van het onderzoek
toegevoegd zodat het in het geval van sentiment annotaties niet meteen duidelijk is dat dit over
moslims gaat. Voor de studie over moslims zorgen deze afleiders voor controle (geven mensen wel
aan dat een Christen zeker geen moslim is?) en om te voorkomen dat annotatoren gestuurd worden
door veelal stereotype beschrijvingen.

Resultaten Positieve of Negatieve Beschrijving
De uitkomsten van de crowd-annotaties uit de eerste studie bevestigen de resultaten van ons
onderzoek waarbij we de geannoteerde data hebben gekoppeld aan de microportretten en daarmee
de teneur van de diverse microportretten konden traceren. Eigenschappen die aan moslims worden
toegeschreven door de ‘crowd’ zijn gemiddeld licht negatief, namelijk -0,5 (met een waarde die kan
variëren van -2 uiterst negatief tot +2 uiterst postitief). Eigenschappen die meer aan Nederlanders
worden toegeschreven scoren kennen een duidelijk hoger gemiddelde, namelijk +0,8.

Resultaten Moslim of Niet?
Bij de vraag hoe waarschijnlijk iemand het acht dat een beschrijving over moslims gaat of niet, ligt
het doel van de studie er dik bovenop. Dit is dan ook een belangrijk probleem bij dergelijk
onderzoek. Op basis van de resultaten valt op dat annotatoren hier niet graag van het midden
afwijken. Voor 2/3 van de gevallen wordt de middelste score (geen enkele indicatie die naar moslim
of niet-moslim tendeert). De annotaties waar annotatoren ‘zeker moslim’ aangeven hebben allemaal
betrekking op expliciete beschrijvingen zoals ‘X is een vrome moslim’ of ‘X is aanhanger van de
Islam’. Bij ‘zeker geen moslim’ gaat het bij bijna alle gevallen om personen die expliciet een ander
geloof aanhangen of atheïst genoemd worden. Hoewel het natuurlijk zou kunnen dat de
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ondervraagde mensen geen problemen met stereotypering hebben, wekken deze eerste resultaten
de indruk dat men bij deze vraagstelling toch graag correct wil blijven en zijn of haar vooroordelen
niet prijs geeft.
Desondanks kunnen we een paar relevante observaties doen. Tabel 1 laat een aantal beschrijvingen
zien die geen complete neutrale score kregen en niet expliciet naar een geloof verwijzen. De
negatieve scores in de tabel staan voor ‘geannoteerd als (eerder) geen moslim’, waarbij -2 zeker
geen moslim betekent) en positieve scores (eerder) moslim (2 betekent zeker moslim).
Tabel 6. Beschrijvingen van personen en kans dat de ‘crowd’ acht dat het over moslims
gaat
Beschrijving

Score

Aanhanger van de Christen- -2
Unie
Aanhanger van het CDA

-0.8

Aanhanger van de PVV

-0.8

Aanhanger van de Partij vd -0.6
Dieren
Aanhanger van DENK

0.2

Extreem-rechts

-0.4

Radicaal-rechts

-0.4

Extreem-links

-1

Draagt keppeltje

-1.8

Ongelovig

-1.6

Vluchteling

0.8

Opmerkingen
De vergelijkingen tussen aanhangers van
verschillende politieke partijen is frappant: blijkbaar
staan aanhangers van de CU gelijk aan christenen.
Dit geldt niet voor het CDA. Het klopt inderdaad
dat het CDA (in ieder geval in het verleden) moslims
als leden heeft gehad, maar dan verbaast de relatief
hoge score voor de aanhangers van PVV.
Logischerwijs denkt men dat aanhangers van
DENK eerder moslim zijn dan aanhangers van
andere partijen.
Het lijkt erop dat moslims eerder niet met de
uitersten op het politieke spectrum worden
geassocieerd. Hierbij valt op dat dit met name voor
extreem-links duidelijk geldt
Deze beschrijvingen duiden op (respectievelijk)
joods of atheïst. Opvallend aan deze cijfers is dat de
crowd niet snel denkt dat een moslim ongelovig is.
Waar een enkeling aangeeft dat vluchtelingen net zo
goed wel of niet moslim kunnen zijn, denkt de
meerderheid toch dat het hier eerder om moslims
gaat. De oorlog in Syrië en berichtgeving over
vluchtelingen uit dit land zou hier aan kunnen
bijdragen

Conclusie
De resultaten laten zien dat de berichtgeving waar het autochtone Nederlanders betreft een andere
is dan die waar het moslims betreft. Waar Nederlanders vooral met specifieke termen worden
omschreven als het gaat om sportwedstrijden, worden moslims vooral in verband gebracht met
aanslagen en daarmee met negatieve termen. Waar zowel Nederlanders als moslims worden
genoemd in berichtgeving gaat het veelal om de spanningen die er zijn in onze samenleving. Dit
laatste is ook te zien in de politieke berichtgeving waar het gaat om beide groepen in berichtgeving.
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De berichtgeving gericht op de autochtone Nederlanders is vooral economisch van aard en gaat
daarnaast over onderwerpen binnen de verkiezingscampagne, zoals de zorg en het eigen risico.
In de microportretten die we nader hebben onderzocht zien we de associaties met dergelijk nieuws
ook terugkomen in de manier waarop autochtone Nederlanders en moslims worden beschreven in
het nieuws. Systematisch worden er negatievere labels en eigenschappen toegeschreven aan de
moslims dan aan de autochtone Nederlanders. Vooral valt hierbij op dat het gaat over radicale,
extremistische moslims die zich bekeren tot de islam. Nederlanders worden vooral beschreven in
termen van hardwerkende, gewone mensen. De uitzonderlijke mensen daarbinnen zijn de sporters
die worden omschreven als kampioenen of als sporters die hun kansen juist hebben gemist.

Wat betekent dit voor de rol van de media in onze samenleving?
Uit de microportretten kunnen we afleiden dat er wel degelijk sprake is van een stereotype weergave
van moslims ten opzichte van de Nederlanders in de berichtgeving in de media. Dit is vooral sterk
aanwezig in de politieke berichtgeving waar het nieuws over moslims sterk wordt gedomineerd
door de PVV van Wilders. In het overgrote deel van de berichtgeving waarin moslims worden
genoemd wordt ook Wilders of de PVV genoemd. Blijkbaar geldt ook hier dat journalisten snel
geneigd zijn om Wilders te citeren en daarmee stereotypen beelden publiceren over moslims,
zonder dat zij daar zelf verantwoordelijkheid voor dragen.
Naast citaten van Wilders vinden we ook regelmatig berichtgeving en microportretten die juist in
tegenspraak zijn met het gedachtegoed van Wilders en de PVV. Niettemin zorgt een ontkenning
zoals “niet alle moslims zijn radicaal” er wel voor dat het stereotiepe beeld van de radicale moslim
wordt bestendigd in de hoofden van de kiezers. De studie naar de percepties van de ‘crowd’ op het
nieuws over autochtone Nederlanders en moslims laat het effect hiervan ook zien. De ‘crowd’
schrijft positieve termen vaker toe aan autochtone Nederlanders, terwijl negatieve labels en
eigenschappen vaker worden toegeschreven aan moslims.
De media hebben hier een verantwoordelijkheid te nemen. Zij kiezen er immers voor om dergelijke
stereotypen op te schrijven, al dan niet bewust. Met het citeren van Wilders geven zij hem niet
alleen een platform om stereotypen te verkondigen, zij dragen er ook aan bij dat deze stereotypen
sterker gaan leven onder de bevolking. Journalisten zouden zich hiervan meer bewust moeten
worden en vervolgens bewuster omgaan met de keuze wat ze brengen als nieuws en hoe ze dit
nieuws optekenen.
Politici zijn tegenwoordig vooral gericht op het ‘elkaar vliegen afvangen’ zoals Van der Laan terecht
opmerkte tijdens Zomergasten van 30 juli 2017. Waar de discussie echter niet op inging was de rol
van de media hierbinnen. Een vraag die oud-burgemeester Cohen aan tafel bij Jinek daags na de
uitzending wel stelde aan de presentatrice. Hij vroeg haar terecht of juist in het zoeken naar
verbinding door politici niet ook een taak lag voor de journalistiek. Verder dan het cliché dat de
journalist “de kiezers zo goed mogelijk informeren moet” kwam zij echter niet in haar antwoord.
Informeren kan immers op meerdere manieren; het is aan de journalist om hier actief over na te
denken. Wat voor effect heeft de wijze van berichtgeving op de lezer en is dit vanuit professioneel
oogpunt een wenselijk effect? Door te accepteren dat invloed op de lezer onvermijdelijk is, maar
stereotyperende microportretten weldegelijk actief vermeden kunnen worden, draagt de
journalistiek bij aan een zorgvuldigere invulling van hun rol.
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Dergelijke keuzes worden nu nog te weinig gemaakt, blijkt uit de resultaten van dit onderzoek. Dit
schijnbare gebrek aan professionele reflectie is illustratief voor een medialandschap waar soms
eenzelfde cultuur lijkt te heersen als in Den Haag, met inhoud ondergeschikt aan de lees- en
kijkcijfers. “Clash tussen Wilders en Samsom”, kopte de Volkskrant boven het verslag van het
debat waar Van der Laan op doelde en andere media stelden eveneens het politiek conflict centraal
in hun berichtgeving. Ditzelfde zien we in de berichtgeving over moslims en autochtone
Nederlanders. Zo worden de tweets van Wilders en masse overgenomen door de media terwijl hij
weigert om op kritische vragen van journalisten in te gaan. Slechts één interview wenst hij te geven
bij WNL waar hij vrijelijk zijn anti-islam boodschap kwijt kan. Een boodschap die in pakkende
koppen de volgende dag wordt herhaald op alle media. Wilders: Islam mogelijk gevaarlijker dan
nazisme, 11 februari 2017. “Wilders: Nederlanders voelen zich niet meer vrij in eigen land”, AD,
12 februari 2017. Politieke verslaggeving gevat in de oneliners van de politici zelf, maar het is de
keuze van de journalist om zich hierop te richten, en niet op de inhoudelijke afwegingen of
mogelijke gevolgen van voorgesteld beleid.
Een goede journalist kijkt eens wat vaker in de spiegel om zich af moeten vragen in hoeverre hij in
zijn werk bijdraagt aan het democratisch proces en een samenleving waarin er sprake is van
verbinding tussen verschillende groepen mensen of dat hij met zijn berichtgeving eerder verdere
polarisatie tussen groepen bewerkstelligt.
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Bijlage 1. Voorbeeld van extractie van microportretten
We leggen het proces uit aan de hand van voorbeelden uit de volgende tekst:
''Nijdige nikabs bij Kamerdebat
door Jorn Jonker en Lise Witteman
Het debat over het boerkaverbod werd gisteren aan het zicht onttrokken door ophef over de gesluierde dames die de
discussie in de Tweede Kamer wilden bijwonen.
Even leek het erop dat de moslima’s bij de ingang geweigerd zouden worden, maar uiteindelijk mocht het tiental naar
binnen, waar ze op de publieke tribune bij elkaar hokten, tot ergernis van diverse Kamerleden.
Kamerlid Van Klaveren vond het bijvoorbeeld „letterlijk geen gezicht” dat de dames in nikab, een kledingstuk waarbij
alleen de ogen te zien zijn, aanwezig waren. Kamerlid Monasch verzocht om hen voortaan te weren, de PVV repte over
’islamitisch vrouwentextiel’ en de VVD vroeg zich hardop af of de aanwezigen nou man of vrouw waren.
De gesluierde vrouwen zelf vinden dat ze het volste recht hebben om zich waar dan ook in doeken te hullen. Zij menen
dat ze juist onderdrukt worden door het verbod: „Mannen in pakken bepalen nu wat ik mag dragen”, aldus Karima
Rahmani van actiegroep ’blijf van mijn Niqaab af’, die het woord voerde.
Wat het ’boerkaverbod’ is gaan heten, is eigenlijk een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Op bepaalde plekken is
het, als het aan de Kamer ligt, straks verboden om het gezicht helemaal te bedekken. D66, GroenLinks en Kuzu en Öztürk
zijn tegen. „Sowieso Kuzu”, zegt dan ook een van de nikab-draagsters als er naar haar favorieten gevraagd wordt.
Toen het debat te lang duurde, werden enkele moslima’s ongedurig. „Wanneer komt die blonde nou?” vroeg er een,
doelend op Wilders die op dat moment in de rechtbank stond. Toen bleek dat hij er niet was, hielden ze het voor gezien.
„Kom, ik heb honger, laten we een Turkse pizza halen.''

(de Telegraaf, 11 november 2016)

De nieuwsartikelen worden eerst door een aantal bestaande programma's geanalyseerd. De ixatokenizer voert de eerste stap uit en identificeert individuele worden, leestekens en zinnen. Deze
tekst wordt opgedeeld in 16 zinnen. Vervolgens worden deze zinnen door de Alpino parser
geanalyseerd. Dit programma voert een grammaticale analyse uit. Bijvoorbeeld, in gesluierde vrouwen,
geeft het aan dat gesluierde bijvoeglijk naamwoord is en vrouwen een zelfstandig naamwoord en dat ze
van gesluierd en vrouw afgeleid zijn. Het geeft ook aan dat vrouwen onderwerp is van het werkwoord
vinden. Kortom, Alpino produceert een uitgebreide analyse van woordvormen en zinsstructuur voor
de tekst. Vervolgens identificeert het ixa-nerc programma de eigennamen in de tekst. Hierbij
worden bijvoorbeeld Tweede Kamer, VVD en PVV als namen van een organisatie aangemerkt en
Karima Rahmani, Öztürk en Wilders als namen van personen.
De laatste twee stappen worden door software die in het kader van dit project is ontwikkeld
uitgevoerd. Het multisieve-coreference-resolution programma heeft als doel vast te stellen welke
uitdrukkingen in de tekst naar dezelfde persoon (of dezelfde groep personen) verwijzen.
Bijvoorbeeld, in De gesluierde vrouwen zelf vinden dat ze het volste recht hebben om zich waar
dan ook in doeken te hullen. Zij menen dat ze juist onderdrukt worden door het verbod wordt
de groep 'vrouwen' genoemd er wordt over ze gezegd dat ze 'gesluierd' zijn, dat ze vinden dat
ze het volste recht hebben zich in doeken te hullen, en dat ze menen dat ze onderdrukt worden.
Om al deze uitspraken aan de vrouwen te verbinden moet worden vastgesteld dat ze en zij naar
de vrouwen verwijst. Het multisieve-coreference-resolution programma bestaat uit regels die
ervoor zorgen dat de computer dit zo goed mogelijk automatisch doet.
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De laatste stap is de extractie van de microportretten zelf. Deze software kijkt eerst naar de
grammaticale structuur en kijkt daarbij voor individuele termen wat er over ze gezegd wordt.
In de zin: Even leek het erop dat de moslima’s bij de ingang geweigerd zouden worden komt
hier het volgende portret uit:
Portret 1: label:moslima's, ondergaan:weigeren, ondergaan: weigeren bij de ingang
waarbij 'ondergaan' aangeeft dat ze niet degene zijn die het doen, maar de personen waar dit
tegen gericht is. De uitdrukking ophef over gesluierde dames en die de discussie in de Tweede
Kamer wilden bijwonen resulteren (onder andere) in het volgende microportretten:
Portret 2: label:dame, eigenschap:gesluierd, rol-over: ophef
Portret 3: label:die, doet:willen bijwonen, doet:willen bijwonen de discussie in de tweede kamer
In de volgende stap, wordt de uitkomst van de multisieve-coreference-resolution gebruikt, om
microportretten die over dezelfde personen gaan bij elkaar te voegen. Het programma geeft aan
dat de gesluierde dames en die over dezelfde personen gaat, waardoor portret2 en portret3
samengevoegd worden:
Portret 2: label:dame, eigenschap:gesluierd, rol-over: ophef, label:die, doet:willen bijwonen,
doet:willen bijwonen de discussie in de tweede kamer
Op deze manier ontstaan microportretten die zoveel mogelijk aangeven wat er binnen een
document over dezelfde persoon of groep personen gezegd wordt. Het kijken naar
microportretten geeft op twee manieren meer inzichten dan wanneer slechts gekeken wordt
welke termen in hetzelfde document, dezelfde zin of dezelfde omgeving voorkomt. De
grammaticale analyse zorgt ervoor dat we kunnen vaststellen of woorden echt bij elkaar horen
en niet om andere redenen in dezelfde zin staan (Kamerlid van Klaveren wordt niet in verband
gebracht met in Nikab, dames wel. Dankzij de coreferentie kunnen over zinsgrensen heen de
observaties over dezelfde persoon (of personen) in document als geheel meenemen, waardoor
ook beschrijvingen die aan een persoonlijk voornaam woord (hij, zij, het, ik) meegenomen
kunnen worden.

Microportretten valideren
Grammaticale analyse, het identificeren van coreferentie en het vertalen van grammaticale
structuren naar betekenisvolle beschrijvingen, is geen triviale taak voor een computer. De
software heeft daarom, hoe precies ook ontworpen, nog altijd controle nodig. We moeten de
uitkomsten van ons onderzoek daarom goed evalueren, om vast te stellen dat observaties valide
zijn en niet veroorzaakt door een artifact in de software.
Om te kijken of de kwaliteit van de software voldoende is, hebben we de correctheid van 1058
beschrijvingen uit willekeurig geselecteerde teksten handmatig gecontroleerd, door ze te
vergelijken met de oorspronkelijke tekst. Een beschrijving komt overeen met een label,
eigenschap of activiteit. Hierbij hebben we gekeken of (1) de beschrijving als zodanig
voorkwam in de tekst en (2) of de beschrijving aan het juiste microportret is toegevoegd (e.g.
is eigenschap:in nikab inderdaad deel van het microportret dat label:dames heeft en niet bij het
microportret van label:Kamerlid van Klaveren). Indien twee microportretten ten onrechte
samengevoegd waren, hebben we de beschrijvingen van de kleinste van de twee fout geteld.
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Dit betekent dat één foutieve samenvoeging meerdere fouten ten gevolg heeft. De uitkomsten
van deze evaluatie laten zien dat 98.1% van de beschrijvingen inderdaad als zodanig in de tekst
staan en dat 87.2% in de juiste groep is geplaatst. Dit zijn zeer goede resultaten. Er zijn geen
systematische fouten geobserveerd; de meeste fouten worden veroorzaakt door lange complexe
zinnen. Er is geen reden om aan te nemen dat dit soort zinnen vaker of minder vaak
beschrijvingen van moslims betreft, dan van niet moslims. Op basis van deze validatie gaan wij
er vanuit dat de uitkomsten van ons onderzoek valide zijn.
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