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Een analyse van het buitenlandaanbod
van VRT en VTM1

Stijn Joye en Daniël Biltereyst

“De wereld heeft het recht om te weten hoe de wereld in elkaar zit”

Marc Van De Looverbosch,
voorzitter Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten2

“Er waren journaals [...] die voor driekwart uit buitenlands nieuws
[...] bestonden. En het was een gemakkelijkheidoplossing.”

Walter Zinzen,
voormalig journalist openbare omroep3

Inleiding

Binnen het academische veld kent onderzoek rond buitenlands nieuws een lange en
vruchtbare onderzoekstraditie. Hierbij wordt buitenlandse nieuwsvoorziening vaak
gezien als een graadmeter van kwaliteit, terwijl voor de nieuwsmedia zelf bui-
tenlandberichtgeving fungeert als een duur, maar dankbaar imagomiddel om de
publieke perceptie van kwaliteit op te krikken. Naast de berichtgeving in de pers
krijgt vooral de televisie heel wat aandacht, waarbij buitenlands nieuws gezien
wordt als “an important mechanism of the extension of people’s horizons” (Tester,
2004, p. 187). Het onderwerp werpt ook op geregelde tijdstippen een bredere maat-
schappelijke discussie. Recentelijk nog kwam ook in Vlaanderen vanuit politieke
hoek belangstelling voor de aandacht die televisiezenders besteden aan het buiten-
land. In het kader van de nieuwe beheersovereenkomst 2007 organiseerde media-
minister Geert Bourgeois in 2005 een maatschappelijk overleg over de rol van de
VRT, waaruit bleek dat “diepgang van informatie” en vooral een “toename van de
berichtgeving over het buitenland” als kwaliteitscriteria dienen te worden beschou-
wd (Coppens, 2005, p. 133). Op meerdere niveaus worden precies het aandeel en de
aard van het buitenlands nieuws binnen het totale nieuwsaanbod gezien als cruciale
maatstaven om de kwaliteit van nieuwsmedia te beoordelen (Ramonet, 2005). In
deze bijdrage proberen we greep te krijgen op deze maatstaf om de kwaliteit van de
nieuwsverstrekking op de Vlaamse zenders VRT en VTM te begrijpen.
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Deze analyse van de buitenland- en de internationale berichtgeving van de hoofd-
journaals van VRT en VTM strekt zich uit over de gehele periode 2003-2005, met
daarbij aandacht voor het aandeel buitenland, de geografische en thematische
breedte van de nieuwsagenda en de domesticatie van buitenlandse nieuwsgebeur-
tenissen als voornaamste indicatoren voor de kwaliteit van de buitenlandbericht-
geving en breder de Vlaamse nieuwsmedia. In een case-study staan we langer stil
bij het proces van domesticatie in het geval van rampenberichtgeving. Aansluitend
hierbij bekijken we een aantal gekende trends uit de literatuur binnen een Vlaamse
context, waarbij we vooral enkele hardvochtige hypotheses rond internationaal
nieuws willen herbekijken.

Het buitenland in het nieuws en indicatoren van kwaliteit

Kwaliteit van de nieuwsmedia wordt in de literatuur vaak gekoppeld aan demo-
cratie en de notie van burgerschap (Costera Meijer, 2006, p. 101). Een goed geïn-
formeerde ‘citizenry’ is namelijk essentieel voor een democratische samenleving
(Lewis, 2006, p. 305). Nieuws wordt daarbij gezien als een voorwaarde en in-
formatieverstrekker voor mensen om als burger actief deel te nemen aan de maat-
schappij (Van Zoonen, 1999, p. 8; Ramonet, 2005). Net zoals andere sectoren in de
samenleving kent de politieke arena een sterke ontwikkeling naar een suprana-
tionaal en globaal niveau. De Vlaamse burger is immers ook een Europese burger
met substantiële politieke vertegenwoordiging op dit vlak, waarbij vanuit een tra-
ditioneel communicatiesociologisch standpunt gesteld wordt dat vertegenwoordi-
ging tevens een minimale kennis over deze bredere geografische dimensie veron-
derstelt. Televisienieuws en bij uitbreiding het medium televisie worden veelal
beschouwd als een krachtig venster op de wereld. Het TV-journaal beschikt im-
mers over het vermogen om mensen in contact te brengen met kwesties die van
publiek belang zijn, maar die hen in eerste instantie misschien minder aanspreken
zoals politieke, buitenlandse en internationale berichtgeving (Vandenbrande & Ba-
uwens, 2003, p. 136 & 142).

Critici wijzen in dit verband echter op een zorgwekkende trend. Het fenomeen van
globalisering, dat zo verreikend plaatsgrijpt op alle niveaus van de maatschappij,
wordt gecounterd door een schijnbaar tanende kwaliteit van het buitenlandse
nieuwsaanbod in de Westerse media (Moisy, 1997, p. 79; Sampson aangehaald in
Tumber, 1999, p. 204). Deze situatie van trivialisering is ingegeven door een ver-
sterkte concurrentie en zorgt voor een “crisis at the heart of our media” met
implicaties voor het politieke proces. Een moderne democratie vereist immers een
pers die adequaat informeert en betekenis geeft aan burgers over zowel binnen- als
buitenlandse aangelegenheden (Merritt, 1995; Lewis, 2006, p. 304-308, Sreberny &
Paterson, 2004, p. 4). De Vlaamse discussiegroep De Ekstermolengroep stelt in dit
opzicht dat een dalende aandacht voor buitenlands nieuws onvermijdelijk leidt tot
een vertekend wereldbeeld bij de mensen: als de “media [de] bevolking onder-
maats informeren over het belang van de internationale context in het eigen dage-
lijkse leven” dan heeft dit nefaste gevolgen voor samenleving en democratie, aldus
de denktank (Aertsen et al., 2004, p. 40).

Vanuit politieke kringen is er recent een zekere bezorgdheid merkbaar omtrent
de manier waarop de Vlaamse zenders het buitenland verslaan. Een aantal parle-
mentsleden diende in 2005 een voorstel van resolutie in betreffende het opstellen72

St
ijn

Jo
ye

en
Da

ni
ël

Bi
lte

re
ys

t



van een Vlaams mediaplan voor het Zuiden. Dit mediaplan omvat een aantal con-
crete voorstellen en maatregelen om op een duurzame en structurele manier meer
aandacht voor “globale wereldverhoudingen in de Vlaamse massamedia te sti-
muleren” (Poleyn et al., 2005, p. 3). Bevoegd Vlaams minister Bourgeois liet even-
eens zijn stem horen in het debat naar aanleiding van de aardbeving in Pakistan
en riep de media op hun maatschappelijke rol op te nemen (de Pauw, 2005, p.
141). Dit politieke debat rond het belang van buitenlandberichtgeving schemert
eveneens door op concreet beleidsniveau. In de beheersovereenkomst 2007-2011
tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap staat namelijk voor het eerst expliciet
vermeld dat de openbare omroep “een fundamentele rol [moet spelen] in de ver-
spreiding van binnen- en buitenlands nieuws en informatie onder een groot pu-
bliek” (Vlaamse Gemeenschap, 2006, p. 11/48).

Het aandeel buitenland

Het is echter gevaarlijk de kwaliteit van nieuwsdiensten louter en alleen te laten
afhangen van het aandeel buitenland. Buitenlandberichtgeving dient immers te
worden gezien in relatie met de andere output en binnen de journalistieke praktijk
als een geheel, zoals het opzet van dit jaarboek duidelijk vooropstelt. Bovendien
spelen contextuele factoren als het voorziene budget en het profiel van de beschik-
bare journalisten een bepalende rol. Niettemin spitst veel onderzoek zich exclusief
toe op de vraag naar het aandeel buitenland, niet weinig vanuit een a priori-
standpunt dat er vroeger “meer en beter buitenland” was. Op internationaal vlak
lijkt er een zekere consensus te bestaan betreffende “the decline in the quality and
quantity of foreign news” in de vooral Angelsaksische media (zie onder andere
Thussu, 2004, p. 47).

Recent historisch onderzoek toont echter aan dat deze boutade vaak met een
korreltje zout dient te worden genomen. In haar doctorale thesis over het nieuws-
aanbod op de Vlaamse publieke omroep sinds 1953, wijst Lieve Desmet op het feit
dat buitenlandberichtgeving in de jaren 1960 niet altijd een kwestie van visie en
missie was, doch wel regelmatig eerder vanuit pragmatische overwegingen werd
gebracht. De technologische en relatief goedkope toegang tot buitenlands beeld-
materiaal (soms zelfs aangeleverd via de Amerikaanse ambassade) zorgden er toen
voor dat de publieke omroep met een krappe personeelsbezetting en dito budget
een ruim buitenlands nieuwsaanbod bracht (Desmet, 2005, pp. 349-353).

Het blijft hoe dan ook moeilijk om voor Vlaanderen een eensluidende geschiedenis
te schrijven wat het aandeel buitenland betreft. Diverse methodes en criteria ma-
ken dat onderzoeksresultaten (zie onder andere de studies van Sinaret, De Swert &
Dandoy, 2004 en De Bens & Paulussen, 2004) moeilijk te vergelijken zijn over de
tijd heen. Een tweede hinderpaal voor vergelijkingen in de tijd is de veranderende
context of een nieuwe ‘news ecology’ waarin de nieuwsmedia werken (Harrison,
2006, pp. 69-97). Niet enkel het politiek, sociaal en economisch kader waarbinnen
de zenders actief zijn veranderde ingrijpend, ook de zenders zelf hebben zich wil-
lens nillens aangepast. De Vlaamse omroepen voerden relatief kort na elkaar in
2004 een vernieuwing van hun nieuwsprogramma’s door. Deze restyling bleef niet
beperkt tot de introductie van een flashy decor of andere vormelijke vernieuwin-
gen, maar had ook implicaties voor de eigenlijke output van de zenders. Inhoude-
lijk werden er immers nieuwe accenten gelegd, waarbij de openbare omroep de
klemtoon legde op meer duiding, ‘kwaliteit’ en het versterken van politieke analy-
ses (LB, 2004, p. 20). Onder impuls van hoofdredacteurs Stef Wauters en Eric
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Goens wenste het VTM het referentienieuws te zijn voor een breed publiek met
focus op de ‘leefwereld van Vlamingen’ (zie ook 4. Domesticatie bij rampver-
slaggeving). Het succes van deze vernieuwingsoperaties liet niet lang op zich
wachten, want beide zenders wonnen aan kijkers voor hun nieuwsuitzendingen,
een bijzondere evolutie die tegen buitenlandse trends lijkt in te gaan (Vandyck,
2005, p. 31).

Geografische en thematische breedte van de nieuwsagenda

Naast het kwantitatieve aandeel van buitenland in de dagelijkse nieuwsprogram-
ma’s kunnen we een tweede indicator voor kwaliteit onderscheiden: het geografi-
sche en thematische spectrum van de nieuwsagenda. Sommige critici wijzen in dit
verband op het ‘dumbing down’-fenomeen (Gitlin, 1986; Sreberny & Paterson, 2004,
p. 5). Niet alleen wordt er minder buitenlandnieuws gebracht, ook de geografische
focus wordt vernauwd tot een select kransje ‘nieuwswaardige’ landen. Termen als
regionalisme, parochialisme en Eurocentrisme spreken in dat verband boekdelen
(zie ook Biltereyst & Joye, 2003 voor een uitgebreide bespreking). Buitenlandjourna-
list Freddy de Pauw bestempelt deze evolutie als een mentale overgang bij zowel
publiek als journalist van ‘de wereld mijn dorp’ naar ‘mijn dorp de wereld’ (de
Pauw, 2005, p. 25). Hieraan gerelateerd verwijzen we naar de thematische breedte
van de aangeboden nieuwswaaier, alsook naar de ‘short attention span’ van de
nieuwsmedia waardoor bepaalde landen en/of gebeurtenissen plots in de schijnwer-
pers komen te staan om even snel weer geruisloos langs de achterdeur te ver-
dwijnen. Aandacht voor de oorzaken en gevolgen van dergelijke ‘big stories’ en een
algemeen brede visie op de wereld dragen bij tot een meer evenwichtige buitenland-
berichtgeving. Dit criterium vertoont raakpunten met de oudere onderzoekstraditie
naar nieuwswaardigheid en de standvastige invloed van nieuwsfactoren zoals actua-
liteit, geografische en culturele proximiteit, referentie aan elitelanden, ... (Galtung &
Ruge, 1965; Harcup, 2004, pp. 30-39).

Creëren van betrokkenheid: domesticatie

Het bepalen van de kwaliteit van buitenlands nieuws hangt tot slot nauw samen
met de toegekende finaliteit. Wanneer men vertrekt van de idee dat (nieuws)media
kunnen (of moeten) bijdragen tot sociale participatie en het creëren van een
democratisch ‘citizenship’, is een belangrijke graadmeter voor kwaliteit precies de
mate waarin het publiek kennis en begrip vergaart (Harrison, 2006, p. 13) over de
eigen samenleving maar eveneens over het buitenland. Domesticatie is een belang-
rijk ‘hulpmiddel’ om deze doelstelling te realiseren. Zonder het buitenland te ver-
engen tot de lokale achtertuin, zorgt de domesticatie van buitenlands nieuws voor
een zekere inbedding van internationale feiten binnen de eigen leefwereld. Dit pro-
ces heeft grosso modo drie belangrijke resultaten in de zin dat domesticatie er voor
zorgt dat buitenlandse gebeurtenissen “comprehensible, appealing and relevant to
domestic audiences” worden (Gurevitch et al., 1991, p. 206). Deze ‘vertaling’ van
buitenlands nieuws laat de kijker met andere woorden toe gebeurtenissen (gemak-
kelijker) te interpreteren volgens een vertrouwd en eigen referentiekader wat uit-
eindelijk kennis en begrip ten goede komt (Clausen, 2004, pp. 27-28). Het gevaar
van een te ver doorgedreven domesticatie bestaat er echter in dat op langere ter-
mijn “a rather Eurocentric if not ethnocentric picture of global affairs is produced”
(Manning, 2001, p. 62).74
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Welk standpunt men ook inneemt ten aanzien van de kwaliteit van buitenland-
berichtgeving, centraal staat de idee dat het overstijgen van de lokale context
noodzakelijk is om deze te kunnen begrijpen. Het belang van een adequate be-
richtgeving over het buitenland is volgens Wallis en Baran (1990) immers dat “by
remaining ignorant of the world we have created, we remain ignorant of ourselves”
(geciteerd in Harrison, 2006, p. 175). Recente ontwikkelingen tonen daarenboven
duidelijk aan dat het Europese niveau in de toekomst een steeds belangrijkere rol
zal spelen met implicaties op het alledaagse leven van de doorsnee Vlaming. Tele-
visie is slechts één van de kanalen waardoor het internationale in de huiskamer
binnensijpelt, maar meteen ook het belangrijkste gezien ondermeer de centrale po-
sitie die het medium inneemt in de vrijetijdsbesteding van Vlamingen. Voor veel
Vlamingen is het televisienieuws hun voornaamste bron van informatie (Bauwens,
2003).

De praktijk: drie jaar buitenlandberichtgeving op
de Vlaamse zenders

In vergelijking met het vorige jaarboek (Hooghe et al., 2005) beschikken we nu niet
alleen over de data van 2003, maar werden ook 2004 en 2005 in de analyse betrok-
ken. Ondanks deze gevoelige uitbreiding van het basismateriaal en de tussentijdse
doorgevoerde restyling van de nieuwsuitzendingen door de betrokken omroepen, le-
vert onderstaande analyse in essentie gelijklopende resultaten op: de gekende hypo-
theses en stellingen doorstaan de toetsing aan drie jaar buitenlandberichtgeving.

Wanneer we de verhouding binnen- versus buitenland analyseren (Figuur 1), mer-
ken we dat in de periode april 2003 tot november 2004 het binnenland voortdu-
rend de nieuwsagenda domineert, vooral dankzij de federale en gemeenschaps-
verkiezingen met tussenin de Brussel-Halle-Vilvoorde problematiek. Vooral op de
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Figuur 1. Binnen- versus buitenland VRT en VTM.



commerciële omroep is het aandeel binnenlands nieuws in deze periode over-
weldigend. Het volledige tijdsinterval 2003 tot 2005 in beschouwing genomen zien
we overigens dat VTM slechts voor vier van de 36 maanden meer of evenveel bui-
tenlands nieuws brengt dan de publieke omroep. Het mag duidelijk zijn dat dit een
eerste indicatie is voor het feit dat de commerciële omroep een sterkere nationale
kijk op de nieuwsgebeurtenissen hanteert dan de VRT. Wat het buitenland dan be-
treft zijn de piekmomenten in de berichtgeving eenvoudig te achterhalen (in chro-
nologische volgorde): het losbarsten van de oorlog in Irak (maart 2003), de herver-
kiezing van Bush en het overlijden van Yasser Arafat (beide in november 2004), de
rampzalige tsunami in Zuid-Oost Azië (eind december 2004 en januari 2005), het
overlijden van paus Johannes Paulus II (april 2005), de terroristische aanslagen in
Londen en Egypte (juli 2005) en tot slot de ravage na orkaan Katrina in de VSA
(augustus 2005).

Deze tendensen komen eveneens tot uiting in onderstaande Tabel 1. In grote lijnen
kunnen we concluderen dat VTM met een meer nationaal gekleurde bril de actuali-
teit bekijkt, zowel in termen van puur binnenlands nieuws als gedomesticeerd
nieuws met een link naar België. Het VRT-journaal daartegen brengt in vergelijking
gemiddeld 7% meer puur buitenlands nieuws zonder referentie aan België met een
uitschieter van 8,9% voor 2005. Beide Vlaamse zenders halen globaal genomen
een hoog aandeel buitenlands nieuws met respectievelijk 47,8% voor VRT en
42,1% voor VTM. Belangrijk is op te merken dat het Elektronisch Nieuws Archief
‘gedomesticeerd nieuws’ definieert in de zin van buitenlands nieuws met een link
naar België. Wanneer een internationaal item geen verwijzing naar België bevat,
valt dit nieuwsitem onder de categorie van ‘puur buitenlands nieuws’. Nieuws-
feiten die tot slot enkel betrekking hebben op de nationale context, vallen logi-
scherwijze onder ‘binnenland’.

Tabel 1. Vergelijking VRT en VTM op diverse categorieën van nieuws, 2003-2005 (procentueel
aandeel van de berichtgeving gewogen met duurtijd in seconden, N = 42 227).

VRT VTM

Binnen-
land

Gedomes-
ticeerd
nieuws

Puur bui-
tenlands
nieuws

Binnen-
land

Gedomes-
ticeerd
nieuws

Puur bui-
tenlands
nieuws

2003 52,6 15,5 31,8 59,5 15,1 25,4

2004 55,1 14,1 30,8 60,6 16,1 23,3

2005 47,4 17,8 34,8 53,5 20,6 25,9

Totaal 52,2 16,1 31,7 57,9 17,4 24,7

Over de verschillende zenders heen zien we dat het totale aanbod buitenlands
nieuws gemiddeld goed is voor 44,95% van de items (zonder hoofdpunten, aan-
kondigingen en sport). Ter vergelijking, in 1995 spendeerden de Amerikaanse net-
works amper 13,5 percent aan internationaal nieuws (Moisy, 1997). Vanuit interna-
tionaal oogpunt is dit dus zeker geen onaardige score. Dit aanbod buitenland valt
verder uiteen in 28,2% ‘zuiver’ buitenlands nieuws en 16,75% nieuws dat België
in een internationale context betrekt, het zogenaamde gedomesticeerde nieuws.
Het betreft hier bovendien de items waar de nieuwsdiensten gemiddeld het meeste
tijd aan besteden.76
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Geografisch spectrum

Op basis van de top twintig van landen die de meeste nieuwsaandacht kregen
kunnen we twee grote categorieën onderscheiden (Tabel 2). Enerzijds ‘verdienden’
een aantal landen hun quotering in deze top twintig door een plots toegekende
nieuwswaardigheid ten gevolge van een spectaculaire gebeurtenis. Het voorbeeld
van de Zuid-Oost-Aziatische landen en de tsunami ligt voor de hand, net als onder
andere Vaticaanstad (overlijden van paus Johannes Paulus II, 2005), Pakistan (aard-
beving in 2005) en internationale conflicthaarden als Irak en Afghanistan. Precies
omwille van het feit dat deze landen enkel maar aan bod komen wanneer een
dergelijke grootschalige gebeurtenis plaats vindt, zijn ze niet terug te vinden in de
hoogste regionen van de rangorde. Om diezelfde reden vinden we bijvoorbeeld lan-
den als Liberia (burgeroorlog in 2003) en Haïti (orkaangeweld in 2004) niet terug in
onderstaand overzicht ondanks de toenmalig hoge nieuwswaarde.

Naast deze ‘occasionele’ landen met grote nieuwsaandacht is er, anderzijds,
een groep landen met een hoge continue nieuwswaardigheid. De Vlaamse zenders
kennen deze landen een permanent nieuwsbelang toe, zij het op grond van poli-
tieke macht, economisch en/of militair internationaal belang of omdat het buur-
landen van België betreft (regionalisme). De kernregio’s in de symbolische repre-
sentatie waren in hoofdzaak Europese landen en de VSA met een opkomend
belang van enkele Aziatische landen. Deze sterke focus op Europa en landen die
zich in de Europese culturele traditie plaatsen, illustreert opnieuw de hoge mate
van Eurocentrisme in het nieuws. Er is hier ook sprake van een parallellisme tus-
sen de symbolische representatie van specifieke landen in het nieuws enerzijds en
de politiek-economische en militaire machtsverhoudingen anderzijds.

Tabel 2. Ranglijst nieuwswaardige landen naar aantal items, 2003-2005.

1. Verenigde Staten (2510) 11. Turkije (282)

2. Irak (1798) 12. China (275)

3. Verenigd Koninkrijk (950) 13. Indonesië (215)

4. Frankrijk (947) 14. Vaticaanstad (201)

5. Nederland (915) 15. Thailand (164)

6. Israël (749) 16. Iran (141)

7. Italië (508) 17. Japan (135)

8. Duitsland (413) 18. India (133)

9. Spanje (398) 19. Afghanistan (120)

10. Rusland (367) 20. Pakistan (113)

Noot: Het aantal items verwijst naar het absoluut aantal topics waarin het land vermeld werd, al dan
niet als hoofdactor. Wegens de logische aandacht voor het thuisland (27 625 items) hebben we
België in dit overzicht buiten beschouwing gelaten.

Globaal gezien kunnen we stellen dat beide omroepen een breed spectrum van
jaarlijks gemiddeld 130 landen bestrijken. Uiteraard is er een scherpe scheeftrek-
king tussen deze landen te vinden op het vlak van de toegekende nieuwsaandacht
met een overweldigend aandeel voor de Verenigde Staten (1ste plaats), Irak (2),
het Verenigd Koninkrijk (3), Frankrijk (4) en Nederland (5) die het merendeel van
de aandacht opeisen. De berichtgeving over de andere, vooral ontwikkelingslan-
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den, is veelal beperkt tot onverwachte gebeurtenissen met een grote onmiddellijke
relevantie en/of hoge mate van proximiteit met het thuisland. Zo kan de Belgische
oud-kolonie Congo (met 60 items) bijvoorbeeld op relatief veel aandacht rekenen.

Thematische analyse

Wanneer de Vlaamse zenders buitenland in het journaal brengen dan is dit voor de
meerderheid opgebouwd rond drie kernthema’s: oorlog en vrede, criminaliteit en
rampen (Tabel 3). 2003-2005 was op dat vlak met onder meer de aanslepende oor-
log in Irak en de zeebeving in Zuid-Oost Azië, een uitzonderlijke nieuwsperiode.
Aan de andere kant van het continuüm hebben onderwerpen als wetenschap, on-
derwijs, financiën en landbouw met minder dan 1% het bijzonder moeilijk om een
plaatsje op te eisen binnen het blok buitenlands nieuws. Buitenlands nieuws is
met andere woorden voornamelijk ‘hard’ nieuws.

Tabel 3. Ranglijst buitenlandse nieuwsitems volgens thema, 2003-2005 (%, drie mogelijke co-
des per item).

Thema VRT VTM Totaal

1. Oorlog & Vrede 28,4 24,3 26,5

2. Criminaliteit 15 19,4 17,1

3. Rampen 13,1 14,7 13,8

4. Politiek 8,2 5,1 6,7

5. Sociale Zaken 5,6 6,7 6,1

Op thematisch vlak zien we dus een parallelle situatie als bij de geografische door-
lichting. Conform de gekende theorieën vertoont de thematische breedte van de
nieuwsagenda immers geen gelijke verdeling. Enkele thema’s eisen de hoofdbrok op
waardoor andere onderwerpen slechts in een beperkte mate aan bod komen met tus-
senin een brede middencategorie. Er zijn echter enkele verschillen merkbaar tussen
beide omroepen. De publieke omroep besteedt procentueel meer aandacht aan oor-
log, conflicten (28,4%) en internationale politiek (8,2%) terwijl VTM meer belang-
stelling toont voor zogenaamd ‘zacht’ nieuws met criminaliteit (19,4%, voornamelijk
met een link naar België), sociale zaken (6,7%, menselijke ziektes, gezinsbanden, ge-
zondheidsbeleid, armoede, ...) alsook celebrity-nieuws (het wel en wee van bekende
personen is goed voor 5,5% tegenover 3,9% voor de openbare omroep).

Domesticatie bij rampverslaggeving

In het volgende deel gaan we dieper in op de techniek van domesticatie om het
buitenland dichter bij de Vlaamse kijker te brengen, geïllustreerd aan de hand van
de rampenthematiek.78
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Domesticatie en een beleidsvisie

Onderstaande Figuur 2 toont een overzicht van het aandeel puur en gedomesticeerd
buitenlands nieuws op beide zenders. Wat meteen in het oog springt, is de op-
merkelijke evolutie van VTM op het vlak van gedomesticeerd nieuws sinds de resty-
ling in februari 2004. Om deze vernieuwingsoperatie in goede banen te leiden trok
de omroep toenmalig VRT-nieuwsanker Stef Wauters aan. In diverse interviews ver-
klaarde Wauters dat de commerciële omroep voortaan meer nieuwsonderwerpen
zouden brengen die nauw aansluiten bij de leefwereld van de modale Vlaming (cf.
definitie van domesticatie): “Een ongeluk waarbij Vlaamse scouts betrokken zijn,
krijgt meer zendtijd dan een vliegtuigcrash in een ver buitenland. De mensen willen
immers vooral het nieuws van bij hen zien” (Stef Wauters geciteerd in KVZ, 2005, p.
22). De grafiek toont aan dat het hier niet enkel bij holle woorden bleef. VTM wil op
deze manier het nieuws toegankelijker maken en, dixit Wauters, “van onze kijkers
betere burgers maken” (Stef Wauters geciteerd in Tormans, 2005, p. 120). De vraag
rijst hier hoever een omroep hierin kan gaan. Een probleem stelt zich wanneer de
relevantieafweging van (buitenlandse) nieuwsfeiten gereduceerd wordt tot een lou-
tere kwestie van toegankelijkheid en proximiteit, met de “modale Vlaming” als enig
criterium. Voor de openbare omroep is een link met het thuisland dan weer geen ab-
solute voorwaarde om buitenlands nieuws te brengen zoals de grafiek illustreert. De
piek in de domesticatiegrafiek voor de VRT in het laatste kwartaal van 2003 is te
wijten aan de uitvoerige verslaggeving rond de Belgische genocidewet en de politie-
ke internationale implicaties daarvan.

Rampenverslaggeving

Zoals bleek uit de thematische analyse van het buitenlandaanbod, besteedden de
Vlaamse televisiezenders veel aandacht aan rampen. Deze beantwoorden immers
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Figuur 2. Buitenlands nieuws en gedomesticeerd buitenlands nieuws op VRT en VTM, 2003-2005.



aan belangrijke nieuwsfactoren zoals onverwachtheid, spectaculaire omvang,
‘event-driven’, hoge emotionele waarde, ... In het geval van de tsunami bijvoor-
beeld speelde de ongeziene verwoestende kracht van de natuur én de beschikbare
beelden daarvan een bepalende rol. Het zal dan ook weinigen verbazen dat 2005
procentueel het meeste rampenberichtgeving opleverde met naast de tsunami ook
een hoofdrol voor de orkaan Katrina en de aardbeving in Pakistan.

Qua subgenre liepen de natuurrampen zonder twijfel het meest in de kijker met
op elke zender ruim één derde van alle nieuwsaandacht voor rampen, op comfor-
tabele afstand gevolgd door de berichtgeving over door de mens veroorzaakte ram-
pen en brand. Opmerkelijk is dat beide omroepen gemiddeld slechts in één op de
tien verslagen een beroep deden op beelden met doden. Wanneer we enkel de
buitenlandse rampen weerhouden, dan zien we een duidelijk verschil in de geogra-
fische ‘bril’ tussen beide omroepen. Conform de eerder gevonden resultaten, ‘do-
mesticeert’ VTM ongeveer een derde van alle rampen tegenover 26,6% voor VRT.

Volgens Boltanski (1999, zie ook Tester, 2004, pp. 190-193) moet rampenberichtgev-
ing de kijker in staat stellen om zich een mening te vormen over ‘verre’ gebeur-
tenissen of om zich de impact ervan te kunnen realiseren. Deze uitnodiging tot een
zogenaamde ‘geëngageerde kijkhouding’ kan leiden tot een vorm van democratische
betrokkenheid gaande van het ondernemen van actie tegen het getoonde leed tot
het er met anderen over praten (Costera Meijer, 2005, pp. 129-130). Een domes-
ticatie van dergelijke nieuwsfeiten kan bijdragen tot een hogere betrokkenheid pre-
cies omwille van de aldus ontstane herkenbaarheid en affiniteit met het gebeuren.
Naast beschikbaar beeldmateriaal en de spektakelwaarde ervan vormt de moge-
lijkheid tot domesticatie voor journalisten immers een belangrijke ‘incentive’ om al
dan niet een buitenlandse ramp te coveren. De betrokkenheid van Belgen of Vlamin-
gen is een cruciale factor in de journalistieke afweging (Peeren, 2003, p. 123). Deze
betrokkenheid of nabijheid kan echter op diverse manieren tot stand komen, zoals
we zullen illustreren voor de tsunami-ramp.

Case-study: de tsunami, van wereldgebeurtenis tot Jacques Vermeire

De verwoestende vloedgolf of tsunami die eind december 2004 meer dan 225 000
slachtoffers maakte in Zuid-Oost Azië overheerste met een ongeziene dominantie
de nieuwsagenda van begin 2005. De aanwezigheid van Westerlingen en “their
high casualty rate” stuwden de globale media-impact van de natuurramp fel om-
hoog (Ramonet, 2005). Uit Figuur 2 was al af te leiden dat de tsunami op de
Vlaamse televisiezenders veel aandacht kreeg en dit voor een relatief lange ter-
mijn. Tot drie weken na de eigenlijke zeebeving spendeerden beide omroepen
afzonderlijk nog gemiddeld 8 minuten en 20 seconden aan de ramp met als hoog-
tepunt 5 januari 2005 toen VTM maar liefst 33 minuten en 22 seconden wijdde aan
de tsunami. Een tweede vaststelling is het feit dat er duidelijke verschillen waren
in de journalistieke aanpak. Terwijl VRT de zeebeving eerder als een puur buiten-
lands fenomeen bracht, zien we dat VTM de wereldgebeurtenis grotendeels ver-
taalt binnen een gedomesticeerd frame. Uit de beschikbare data kunnen we een
vijftal domesticatietechnieken onderscheiden waardoor de Vlaamse omroepen in
essentie buitenlandse events als de tsunami (her)definiëren en vertalen binnen een
nationale context. Het is echter van belang in het achterhoofd te houden dat deze
typologie niet gebaseerd is op een exhaustieve beeld- noch kwantitatieve inhouds-
analyse maar wel op een exploratieve analyse van de brede inhoudsbeschrijving
van de items.80
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Een eerste prominente cluster heeft te maken met een sociale en menselijke betrok-
kenheid waarbij de nieuwsmedia zich focussen op (potentiële) Belgische slachtof-
fers en in tweede instantie op hun families. Het aantal dodelijke slachtoffers van
eigen nationaliteit draagt aanzienlijk bij tot de algemene nieuwswaarde van de
gebeurtenis maar daarnaast heeft men ook aandacht voor de vermisten en de on-
gedeerde toeristen waaronder in het geval van de tsunami de bekende Vlaming
Jacques Vermeire. Dit vertaalde zich in (telefonische) interviews met aanwezige
toeristen of inwoners. Een schrijnend tegenvoorbeeld hiervan is de aardbeving in
Pakistan (2005). Westerse toeristen en geïllustreerde getuigenverslagen met pa-
kkende beelden van de ramp waren nauwelijks te vinden wat resulteerde in een
eerder lauwe media-aandacht en bijgevolg lage publieke betrokkenheid waardoor
benefietacties bijzonder moeilijk op gang kwamen (VRT, 2006).

Vanuit een chronologisch perspectief kunnen we vervolgens een tweede cluster on-
derscheiden, met name een vorm van pragmatische betrokkenheid. Hier richtten de
media zich op de hulpverlening die op gang kwam vanuit het thuisland en volgde
men deze missies vanaf het vertrek in Zaventem tot hun activiteiten ter plaatse en
het uiteindelijke vertrek aldaar. Ook in deze cluster leverden bekende personen
en/of organisaties een belangrijke meerwaarde om tot nabijheid te komen. Zo
volgde het VTM-nieuws de bekende urgentiearts Beaucourt op zijn missie in Thai-
land, maar eveneens in New Orleans (VSA) tijdens de nasleep van orkaan Katrina.
Op langere termijn zal men bij de herdenking van een ramp vaak nagaan wat met
de ingezamelde humanitaire steun verricht werd om een zekere proximiteit bij de
kijkers te scheppen.

Een derde vorm van domesticatie heeft oog voor de binnenlandse implicaties van
een buitenlandse ramp. Hier hanteerden de omroepen een introspectieve blik van-
uit de vraag wat de ramp in eigen land teweeg bracht. Dit kon gaan van het volgen
van lokale benefietacties tot het onderzoeken of een dergelijke ramp ook in België
kan plaatsvinden. Een opmerkelijk voorbeeld hiervan was een item dat VRT bracht
in augustus 2003. Naar aanleiding van de stroompanne in de VSA zond men een
reportage uit over de laatste stroompanne in België daterend van 1982. Een ander
‘vormmiddel’ is het opzoeken van de allochtone gemeenschap in België, afkomstig
uit het rampgebied. Tot slot kwam ook de toeristische sector aan bod en de
gevolgen hiervoor. Betrokkenheid is namelijk ook een gevoelsmatig gegeven. Een
ramp in een bij Belgen populair vakantieoord is een klassiek voorbeeld van der-
gelijke psychologische nabijheid.

Een vierde dimensie die we kunnen onderscheiden in de berichtgeving rond de
tsunami (maar evenzeer rond andere rampen) was een politieke domesticatie. Het
betrof zowel louter informatieve mededelingen van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken als (staats)bezoeken aan de plaats van de ramp en meer persoonlijke
reacties van medeleven vanwege politici en de koninklijke familie.

Tot slot vormt de aanwezigheid van een journalist ter plekke (en in de nieuws-
studio) een bijkomende manier om de noodzakelijke/verhoopte nabijheid te cre-
ëren. Volgens Wim Willems, chef van het Journaal van Eén, maakt een eigen re-
porter ter plaatse het wezenlijke verschil met wat het publiek te zien krijgt op BBC
of CNN (Vandyck, 2005, p. 31). Daarnaast dragen deze plaatselijke interventies bij
tot een “perceived sense of reality of the event” (Clausen, 2004, p. 32).

Omroepen kunnen met andere woorden door een aantal technieken, een bepaalde
selectie en presentatie van het nieuws kijkers meer betrokken maken bij buitenlan-
dse gebeurtenissen. Domesticatie draagt eveneens bij tot een verhoogde begrijp-
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baarheid van buitenlandse gebeurtenissen voor een nationaal publiek (Clausen,
2004, p. 39) en dit is één van de manieren waarop nieuwsmedia kijkers meer
inzicht kunnen geven in de werking van een democratie als een cultureel en poli-
tiek waardesysteem (Dahlgren, 1995; Murdock, 1999).

Besluit

Deze bijdrage toont aan dat het niet eenvoudig is om de kwaliteit van de Vlaamse
buitenlandberichtgeving te bepalen aan de hand van enkele maatstaven. De analy-
se geeft namelijk slechts een gedeeltelijk beeld weer van de complexere (journalis-
tieke) realiteit. Kwaliteit als concept staat immers niet los van “the political, social
and cultural needs of society” (Curran, 2002, p. 209). Om evidente redenen kunnen
we niet alle factoren in rekening brengen om de kwaliteit van de buitenlandbe-
richtgeving te evalueren. Op basis van het gepresenteerde materiaal en de drie
vooropgestelde indicatoren kunnen we besluiten dat, ondanks een relatief hoog
aanbod buitenland (44,95%), het journaal op de Vlaamse televisieomroepen in
hoge mate gehoorzamen aan de traditionele nieuwswaarden, selectie- en presenta-
tietechnieken.

Deze omvatten een overbelichting van grote nieuwsfeiten of -verhalen, die dan
andere kleinere gebeurtenissen in de schaduw stellen; de oververtegenwoordiging
van enkele, voornamelijk politiek-economische en militair dominante landen (VSA,
VK, ...) en hun belangen (oorlog in Irak); de klemtoon op proximiteit, Eurocentris-
me, regionalisme en andere nieuwswaarden; alsook het gebruik van bepaalde
presentatietechnieken zoals domesticatie van het nieuws. De Vlaamse nieuwsme-
dia vervallen vaak in de oude patronen op thematisch vlak met een klemtoon op
hard nieuws, met name oorlog, rampen en criminaliteit. Deze resultaten bevesti-
gen (opnieuw) de hardvochtigheid van nieuwsfactoren en de gekende theorieën
rond buitenlands en internationaal nieuws. Hoewel de ENA-gegevens hier geen in-
formatie over verstrekken hebben enkele van deze kenmerken te maken met de do-
minantie van een handvol grote, vooral Westerse nieuwsleveranciers (AP, Reuters,
...), die de markt van de nieuwsgaring en -verspreiding op een commerciële leest
schoeien en domineren.

Deze tendensen worden bovendien nog versterkt door recente beleidsopties binnen
de omroepen zelf. Domesticatie als middel om het internationale te vertalen naar
een nationale of zelfs Vlaamse context was vooral voor de commerciële omroep
het sleutelwoord vanaf de restyling in februari 2004. Met als achterliggend uit-
gangspunt ‘wat is er van rechtstreeks belang voor de Vlaming?’, zoals toenmalig di-
recteur informatie Klaus Van Isacker het verwoordde (Janssens, 2005, p. 18). De
VRT volgde later in deze maatschappelijke trend van het (her)ontdekken van het
lokale/nationale binnen het trendy globale, zonder echter substantieel te knagen
aan de sterke positie van het ‘zuivere’ buitenland binnen het journaal van de
openbare omroep.
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