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Demografische diversiteit in het
Vlaamse perslandschap

Inleiding

‘We willen net geen oude mannen in witte jassen aan het woord laten in het nieuws
over wetenschap. Er zijn genoeg jonge onderzoekers bezig met wetenschap, ook
vrouwen’ (Wauters, 2013). Hiermee toont Vlaams journalist Koen Wauters aan dat
diversiteit vandaag de dag op de journalistieke agenda staat. Deze studie onderzoekt
in welke mate dit engagement resulteert in een divers beeld van personen in de
Vlaamse dagbladen op het vlak van leeftijd, gender en etniciteit.

Diversiteit wordt gezien als een kenmerk van de westerse samenleving, waarbij van-
uit een normatief uitgangspunt de media de taak hebben om die verscheidenheid te
weerspiegelen (McQuail, 1992). Toegepast op nieuwsinhoud, veronderstelt deze
taakomschrijving dat nieuwsberichten de demografische diversiteit in de samen-
leving voldoende reflecteren. Dat iedereen, of ten minste iedere relevante ‘groep’, in
het nieuws dient te worden afgebeeld, hangt samen met de eventuele toegang tot
macht. Immers, wie in het nieuws aan bod komt, is zichtbaar; wie integendeel geen
forum krijgt, verdwijnt als het ware in de machteloze vergetelheid. Nieuwsmedia
kunnen dan ook ongelijkheden en machtsrelaties op het vlak van gender, etniciteit
en leeftijd in hun representaties bestendigen, ontkrachten of versterken (Orgad,
2012).

Diversiteit van belang?

In de literatuur is de conceptualisering van ‘diversiteit’ vaak een heikel punt, omdat
het een breed begrip is met vele ladingen en betekenissen. Dit onderzoek analyseert
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de diversiteit van personen op het vlak van leeftijd, gender en etniciteit in de
Vlaamse pers. Uit voorgaand onderzoek blijkt dan ook dat wie aan bod komt in de
(nieuws)media verband houdt met het al dan niet behoren tot de samenleving. Door
bijvoorbeeld vrouwen systematisch minder dan mannen af te beelden, geven de
media aan dat vrouwen een minder prominente rol in de maatschappij spelen dan
mannen. Dit wordt symbolic annihilation of sociale exclusie genoemd: door een
bepaalde groep niet of enkel in specifieke contexten of rollen voor te stellen, bepalen
de media hun sociale positie (Silverstone, 2008). Voor etnisch-culturele minderhe-
den komt daarbij dat voor een groot deel van de bevolking nieuwsmedia de belang-
rijkste, of zelfs enige informatie- en kennisbron zijn over deze minderheidsgroepen.
Een ondervertegenwoordiging van experts van etnisch ‘gekleurde’ origine versterkt
dan ook de idee dat een ‘verstandige’ en ‘beschaafde’ meerderheid de ‘onwetende’
minderheid moet informeren (Hussain, 2000). Voor de integratie van een groep in
de samenleving is aan bod komen in de media cruciaal. Door bepaalde groepen te
weinig te representeren, krijgen ze onvoldoende de kans zich in de samenleving te
integreren, hetgeen een negatieve invloed heeft op alle leden van een samenleving
(Trebbe & Schoenhagen, 2011). Immers, democratisch werkende media verspreiden
verscheidene standpunten van een divers aantal bronnen zodat publiek debat moge-
lijk is en burgers beter geïnformeerd en geïntegreerd zijn (Duncan & Reid, 2013).

Diversiteit als afspiegeling van de werkelijkheid

Dit onderzoek vertrekt vanuit de normatieve reflectionistische visie op mediarepresen-
tatie die stelt dat de media de werkelijkheid als een spiegel dienen te reflecteren
(McQuail, 1992). Het ijkpunt voor diversiteit is in deze interpretatie de maatschap-
pelijke diversiteit. Media worden in dit opzicht gezien als onderdeel van de cultuur,
waarbij cultuur staat voor ‘de gedeelde gebruiken, overtuigingen, normen en waar-
den die aan een collectiviteit haar samenhang verlenen – op het niveau van samen-
levingen als geheel of dat van kleinere groepen’ (Van Zoonen, 2007, p. 6). De con-
structivistische stroming bekritiseert echter dit weerspiegelingsidee (Orgad, 2012).
Constructivisten zien namelijk elke representatie als een vervormd construct van
een werkelijkheid waardoor media onmogelijk de werkelijkheid in hun inhouden
kunnen representeren. Dé ‘objectieve’ werkelijkheid bestaat volgens deze visie niet;
deze is slechts een constructie van het moment. Binnen die constructie van de wer-
kelijkheid zijn de bestaande maatschappelijke verhoudingen cruciaal: bepaalde
groepen hebben meer invloed dan andere. En net daarbij spelen de media een
actieve rol: zij kunnen bepaalde groepen meer of minder aandacht geven en dus
meer of minder invloed op de werkelijkheid laten uitoefenen.

Deze studie interpreteert diversiteit als inhoudsdiversiteit; media moeten de verschil-
lende sociale groepen in de samenleving een stem geven zodat burgers een breed
aanbod aan ideeën en perspectieven krijgen. Concreet wordt inhoudsdiversiteit geo-
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perationaliseerd als demografische diversiteit, dat wil zeggen de mate waarin de
Vlaamse pers personen wat betreft hun leeftijd, gender en etniciteit proportioneel
met de demografische werkelijkheid afbeeldt. Deze oefening wordt zowel uitge-
voerd voor alle personen in het nieuws, alsook specifiek voor de nieuwsbronnen. Dit
geldt als meting voor bronnendiversiteit, hetgeen staat voor nieuwsinhoud waarbij
diverse en tegengestelde bronnen het woord krijgen (Napoli, 1999).

Van journalisten kan vanuit deze visie worden verwacht dat zij de sociale realiteit zo
goed mogelijk weergeven. Precies door feiten vanuit verschillende perspectieven in
het nieuws aan te bieden, maakt de journalist gebruik van bronnendiversiteit. Deze
studie gaat uit van een bestaande werkelijkheid die journalisten mee construeren
door de manier waarop ze erover berichten. Nieuwsmedia zijn daarbij moderne
instandhouders van groepsclassificaties, aangezien personen met een machtsfunc-
tie gemakkelijker toegang tot de media krijgen en zo meebepalen wat belangrijk is
in de samenleving. Op die manier bepalen zij wie tot de samenleving behoort (‘wij’)
en wie niet (‘zij’) (o.a. Orgad, 2012; Van Zoonen, 2007).

De diversiteit in het nieuws nagaan met als benchmark de populatiegegevens geldt
als theoretisch uitgangspunt en niet als richtlijn voor journalisten. Om de mate van
diversiteit te kunnen beoordelen, is een dergelijk referentiepunt noodzakelijk.
Bovendien kan het ook als startpunt voor diversiteitsmeting fungeren, waarna de
evolutie van diversiteit kan worden gemonitord. Het is mogelijk de meting bij de
verschillende stakeholders af te toetsen en er het mediabeleid rond op te bouwen
(Duncan & Reid, 2013). Deze studie brengt de huidige inhoudsdiversiteit in de
Vlaamse kranten in kaart, wat als leidraad kan dienen voor het mediabeleid omtrent
diversiteit.

De vertekening tussen werkelijkheid en media meten blijft voor interpretatie vatbaar
(Groeling, 2013). Wat houdt die werkelijkheid precies in? In het geval van nieuws is
dit een selectie van feiten die nieuwsmakers als nieuwswaardig bestempelen. Deze
feiten zijn dus een selectie van de werkelijkheid en geen volledige weerspiegeling
ervan. Methodisch rijst hier een probleem: er zijn geen demografische gegevens
beschikbaar voor de verschillende takken in de samenleving. Zo is het voor het
nieuwsthema welzijn moeilijk haalbaar een vergelijking te maken met de werkelijke
verdeling van mannen en vrouwen werkzaam binnen de welzijnsbranche.

Uit talrijke studies blijkt dat journalisten zich meer op professionele bronnen base-
ren, aangezien deze bronnen de nodige autoriteit hebben om de analyses over de
gepresenteerde feiten te legitimeren (Albæk, 2011). Deze journalistieke reflex houdt
de symbolische machtsstructuren in stand: personen met macht krijgen in het
nieuws meer het woord, waardoor hun mening als belangrijker wordt beschouwd;
traditioneel zijn in een westerse context dergelijke experts volwassen ‘blanke’ man-
nen. Dit impliceert dat de maatschappelijke diversiteit wat betreft elitepersonen hoe
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dan ook weinig divers zal zijn. Binnen de journalistieke wereld is er wel meer aan-
dacht om de ‘gewone man’ als nieuwsbron aan het woord laten, vermits dit de iden-
tificatie van de lezer met het nieuws, en dus met het medium zou kunnen vervorde-
ren (Albæk, 2011). Deze ‘gewone man’ is een representatie van ‘iedereen’, wat de
vergelijking van diversiteit in het nieuws met de bevolkingscijfers meer relevant
maakt.

Diversiteit onderzocht

Uit de (inter)nationale literatuur blijkt dat leeftijd, gender en etniciteit disproportio-
neel in het nieuws voorkomen. In Zuid-Afrikaanse nieuwsmedia kwamen bijvoor-
beeld 6% jongeren voor in tegenstelling tot de demografische werkelijkheid van
39,4% (Ponte, 2007). Daarnaast werden vrouwen significant ondervertegenwoor-
digd in de Spaanse kwaliteitskrant El Mundo alsook in twee Amerikaanse dagbladen
(Len-Ríos, Rodgers, Thorson & Yoon, 2005; Matud, Rodríguez & Espinosa, 2011). In
het Vlaamse televisienieuws werd in twee op de vijf nieuwsitems een vrouw als bron
opgevoerd (De Swert & Hooghe, 2010). Etnisch-culturele minderheden tot slot kwa-
men in een Europese krantenstudie in 5% van de nieuwsverhalen voor. Specifiek in
verhalen over etnisch-culturele minderheden waren twee op de drie nieuwsbronnen
‘wit’ (Ter Wal, d’Haenens & Koeman, 2005). In het Vlaamse televisienieuws domi-
neerden etnisch-culturele minderheden nipt (54%) in nieuwsverhalen die over hen
handelden (Van den Bulck & Broos, 2011).

Herhaaldelijk werd in eerder onderzoek vastgesteld dat bepaalde groepen in de
nieuwsmedia worden ondervertegenwoordigd. Deze studie verwacht dat ouderen,
jongeren, vrouwen en etnisch-culturele minderheden in de Vlaamse pers anno 2012
in verhouding tot de werkelijkheid worden ondervertegenwoordigd:

H1: In de Vlaamse dagbladpers zullen jongeren en ouderen als actor en als
nieuwsbron ondervertegenwoordigd zijn in verhouding met hun relatieve voorko-
men in de realiteit.
H2: In de Vlaamse dagbladpers zullen vrouwen als actor en als nieuwsbron
ondervertegenwoordigd zijn in verhouding met hun relatieve voorkomen in de
realiteit.
H3: In de Vlaamse dagbladpers zullen etnisch-culturele minderheden als actor en
als nieuwsbron in de binnenlandse berichtgeving ondervertegenwoordigd zijn in
verhouding met hun relatieve voorkomen in de Belgische samenleving.

De weerspiegeling van etniciteit in de Vlaamse pers wordt enkel geanalyseerd in de
binnenlandse berichtgeving (d.w.z. nieuws dat over België of Belgen handelt).
Zodoende is een zinvolle vergelijking met ‘real-life’ data mogelijk. Etniciteit is
namelijk specifiek verbonden met een land of regio: een Belg die emigreert naar
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Marokko wordt in Marokko bijvoorbeeld als een etnisch-culturele minderheid
beschouwd.

Dat het nieuws iedere ‘groep’ in de maatschappij representeert, is een minimale
vereiste voor diversiteit. Des te belangrijker is de context waarin deze ‘groepen’ wor-
den voorgesteld. Een proportionele man-vrouwverdeling in het nieuws staat immers
niet garant voor een diverse berichtgeving; de verscheidenheid aan nieuwsthema’s
of functies waarin vrouwen en mannen een stem krijgen, speelt ook een rol. Deze
studie analyseert dan ook de contexten waar personen in voorkomen. Uit
twee Vlaamse studies blijken Belgen van Turkse of Marokkaanse origine het als pro-
blematisch te ervaren steevast in verband met dezelfde nieuwsonderwerpen te wor-
den afgebeeld. Ze herkennen zich niet in het gepresenteerde stereotiepe portret
over hun ‘groep’ en zien het nieuws als niet representatief in verhouding tot hun
leefwereld. Ze stellen het nieuws dan ook medeverantwoordelijk voor de heersende
vooroordelen over hun ‘groep’ (Devroe, Driessens, & Verstraeten, 2010; El Sghiar &
d’Haenens, 2011).

Uit tal van (inter)nationale studies blijkt dat journalisten etnisch-culturele minder-
heden in specifieke problematiserende contexten afbeelden. In de Deense binnen-
landse berichtgeving werden etnisch-culturele minderheden overwegend voorge-
steld als criminelen. Ze kregen weinig zelf het woord. Er werd namelijk bij monde
van hoofdzakelijk politici en politie over hen gesproken. Wanneer ze als bron wer-
den opgevoerd, was dit binnen een etnische context, waarbij vrouwen bijna uitslui-
tend geportretteerd werden als slachtoffers van hun cultuur (Hussain, 2000). Ook
uit een Europese landenvergelijkende inhoudsanalyse van kranten bleek dat de
etnisch getinte nieuwsverhalen overwegend over criminaliteit en veiligheid gaan
(Ter Wal et al., 2005). De Vlaamse kranten en televisiejournaals vertonen dezelfde
trend (Devroe, 2007; Van den Bulck & Broos, 2011).

Het systematisch in bepaalde rollen en verhalen voorkomen in het nieuws is even-
zeer het geval voor kinderen en vrouwen. In de Portugese pers werden kinderen
onder de 14 jaar in het binnenlands nieuws vooral binnen een onderwijscontext
afgebeeld, terwijl de buitenlandse nieuwspagina’s hen voorstelden als slachtoffers
van oorlogen en natuurrampen (Ponte, 2007). In twee Amerikaanse kranten kwa-
men vrouwen significant meer voor in entertainmentnieuws, en minder in
business- en sportnieuws (Len-Ríos et al., 2005). In het Vlaamse televisienieuws
kwamen vrouwen 20% minder voor in zogenoemde ‘mannelijke’ onderwerpen
zoals politiek dan in zogenoemde ‘vrouwelijke’ topics zoals cultuur (De Swert &
Hooghe, 2010). Vlaamse vrouwelijke politici bleken daarnaast in die vrouwelijke
thema’s ook minder spreektijd te hebben dan hun mannelijke collega’s (Vos, 2012).

Op basis van bovenstaande literatuur worden de volgende hypothese en onderzoeks-
vraag vooropgesteld:
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H4: In de Vlaamse dagbladpers komen jongeren, ouderen, vrouwen, en etnisch-
culturele minderheden in bepaalde nieuwsthema’s meer voor dan in andere.
OV5: Hoe komen deze ‘groepen’ voor in de Vlaamse dagbladpers: als elitebron,
als getuige of ‘vox populi’?

Methodologie

De steekproef bestaat uit een geconstrueerde week uit het voorjaar van 2012 (3 april
tot en met 9 mei) van de volgende kranten: De Morgen, De Standaard, De Tijd,
Metro, Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en Het Laatste
Nieuws (N = 4800). Een toevalssteekproef van een geconstrueerde week is vol-
doende om een volledig nieuwsjaar te representeren (Riffe, Lacy & Fico, 1998). De
zesdaagse steekproef werd omwille van praktische overwegingen uit zes opeenvol-
gende weken geselecteerd. Bovendien werd telkens de gehele krant geanalyseerd,
met uitzondering van opiniebijdrages zoals columns en lezersbrieven, en de regio-
nale katern per editie. Regionaal nieuws dat niet exclusief voor één editie bestemd
was, werd wel mee opgenomen in de steekproef.

In totaal werden 12.743 personen vermeld in de geanalyseerde nieuwsverhalen. De
groep personen die enkel met naam en/of functie werden vermeld, zijn de actoren:
er wordt over de actor geschreven, maar hij/zij spreekt niet zelf. De nieuwsbronnen
zijn alle actoren die zelf het woord krijgen, doordat journalisten hen letterlijk cite-
ren of parafraseren. De steekproef bevatte 61,6% actoren (n = 7849) en 38,4%
nieuwsbronnen (n = 4894). Alle actoren werden vervolgens zo objectief mogelijk
ingedeeld naargelang hun leeftijd, gender en etniciteit.

Leeftijd werd onderverdeeld in drie vooropgestelde categorieën: (1) jongeren zijn niet
ouder dan 18 jaar; (2) volwassenen zijn tussen de 18 en 64 jaar oud; en (3) ouderen
zijn 65-plussers. De indeling gebeurde op basis van expliciete leeftijdsvermelding of
tekstuele informatie (bijv. ‘emeritus’ is oudere). Bij 85,5% van alle personen kenden
de codeurs een leeftijdsgroep toe (n = 10.890).

Gender werd ingedeeld op basis van naamsherkenning (bijv. ‘Piet’ is man) of tekst-
uele informatie (bijv. ‘woordvoerster’ is vrouw). Bij 96,8% van alle personen (n =
12.337) werd geslacht gemeten.

Bij etniciteit werd een onderscheid gemaakt tussen etnisch-culturele minder- en
meerderheden. Etnisch-culturele minderheden worden gedefinieerd als individuen
van wie op basis van de tekstuele informatie in het krantenbericht kan worden afge-
leid dat zijzelf of hun (voor)ouders roots hebben buiten de EU-15 (zie Devroe, 2007;
Van den Bulck & Broos, 2011). In eerste instantie werden alle vermeldingen van
nationaliteit of een afgeleide ervan (bijv. ‘Catalaans’) opgelijst. In het binnenlands
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nieuws werd slechts bij 6,8% van alle actoren (n = 341) expliciet naar nationaliteit
verwezen. Personen werden daarom eveneens ingedeeld op basis van naamsherken-
ning. Alle westers aandoende namen werden onderverdeeld als EU-15 (bijv. ‘Elio Di
Rupo’). Bij twijfelgevallen en indien bovendien de nationaliteit niet vermeld stond,
werd de persoon gecategoriseerd als onbekend (bijv. ‘Jeffrey Alenus’). Alle Engels-
talige namen werden gecodeerd als westers, tenzij expliciet een niet-EU-15-nationali-
teit werd vermeld. Alle niet-westers aandoende namen (bijv. ‘Elif Tek’) werden als
niet-EU-15 beschouwd. De codering gebeurde zoals de doorsnee imaginaire lezer
een vreemd klinkende naam als behorende tot een etnisch-culturele minderheid
kan beschouwen. Bij 91,2% van de actoren (n = 4581) werd op die manier etniciteit
ingeschat.

De relatieve verhoudingen van leeftijd, gender en etniciteit werden afgewogen tegen
de bevolkingsgegevens. Alleen voor etniciteit beperkt deze vergelijking zich tot het
binnenlandse nieuws, voor leeftijd en gender gebeurt dit voor de gehele berichtge-
ving. In 2012 telde de Belgische samenleving 9% etnisch-culturele minderheden.
Mannen en vrouwen zijn zowel wereldwijd (49,6% vrouwen en 50,4% mannen) als
in België (50,9% vrouwen en 49,1% mannen) gelijk vertegenwoordigd. Wereldwijd
zijn ongeveer drie op vijf personen volwassen (35,6% jongeren, 56,8% volwassenen
en 7,6% ouderen). Dit geldt ook voor België (20,4% jongeren, 63,5% volwassenen
en 16,1% ouderen); hoewel hier de groep ouderen groter en de groep jongeren klei-
ner is (Eurostat, 2012; United Nations, 2011).

Als eenduidige diversiteitsmaat werd voor de drie kenmerken (leeftijd, gender en
etniciteit) Simpson’s D (= 1 – p2

i) berekend, waarbij 0 geldt als minimale en 0,50
als maximale diversiteit (McDonald & Dimmick, 2003). Er werd daarbij een afwe-
ging gemaakt tussen de Simpson’s D op basis van de populatiegegevens met de
Simpson’s D in de Vlaamse kranten.

Daarnaast werd elke nieuwsbron ingedeeld in drie vooropgestelde categorieën:
(1) elitebronnen krijgen het woord omwille van hun expertise of status (bijv. politi-
cus); (2) getuigen bezitten relevante of exclusieve informatie over het nieuwsfeit (bijv.
slachtoffer); en (3) ‘vox populi’ zijn zogenoemde personen in de straat, ze worden
toevallig door de journalist gekozen om hun mening of ervaring te delen en zijn
inwisselbaar met iemand anders (bijv. toeschouwer van een voetbalwedstrijd). De
nieuwsbronnen verdeelden zich in de steekproef als volgt: 88,7% elitebronnen (n =
11.300), 9,4% getuigen (n = 1200) en 1,9% ‘vox populi’ (n = 243). De Vlaamse jour-
nalisten halen in lijn met voorgaand onderzoek (Albæk, 2011) vooral elitebronnen
aan, maar blijken niet veel mannen in de straat aan het woord te laten ter identifica-
tie van de nieuwsfeiten door de lezer.

Aan elk nieuwsartikel werd één inhoudelijk hoofdthema toegekend. De drie domi-
nante thema’s in het Vlaamse nieuws zijn sportnieuws (28,5%), cultureel en enter-
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tainmentnieuws (16,5%), en economisch nieuws (16,1%). Daarna volgt nieuws over
gerecht en criminaliteit (11,8%), politiek (7,1%), rampen en mobiliteit (5,3%), welzijn
(4,4%), en internationaal beleid (3,6%). Tot slot is er het minst nieuwsaandacht voor
de thema’s natuur (2,6%), onderwijs en wetenschap (2,6%), en rechten en vrijhe-
den (1,5%).

Het codeerinstrument werd via een pre-test uitgewerkt met voorbeelden, waarna
alle codeurs dezelfde training kregen. Dit leverde voor alle variabelen voor een
steekproef van 5,5% van de gecodeerde actoren in de nieuwsartikelen (700 perso-
nen) uitstekende intercodeurbrouwbaarheidsscores (Krippendorff’s Alpha) op
(Hayes & Krippendorff, 2007): gender en nationaliteit (beiden  = .97), leeftijd (
= .93), opdeling in bronnencategorieën (  = .93) en hoofdthema (  = .91).

Resultaten

Eerst wordt per krant gekeken naar de verdeling van leeftijd, gender en etniciteit.
Leeftijd wordt binnen de Vlaamse kranten significant anders verdeeld, 2(14) =
72,77; p < .001. De journalisten van Het Laatste Nieuws voeren zowel het meest aan-
tal ouderen als jongeren op, terwijl De Tijd het meest aantal volwassenen aan bod
laat komen (tabel 1). Kwaliteits- en publiekskranten brengen leeftijd dan ook signifi-
cant verschillend in beeld, 2(2) = 12,03; p < .005. Publiekskranten brengen gemid-
deld meer jongeren naar voren dan kwaliteitskranten (3% in verhouding tot 1,9%),
terwijl kwaliteitskranten net iets meer ouderen (2,4%) opvoeren dan publiekskran-
ten (2,3%). Tabel 1 toont eveneens aan dat De Morgen het meest aantal vrouwen
weergeeft, terwijl Het Nieuwsblad het meest aantal mannelijke actoren opvoert. Ook
voor gender verschillen de kranten onderling significant van elkaar, 2(7) = 27,14;
p < .001. De kwaliteitskranten blijken significant meer vrouwen (17,8%) dan de
publiekskranten (15,6%) te vermelden, 2(1) = 9,60; p < .005. De verschillen tussen
de kranten zijn ook op het vlak van etniciteit significant, 2(7) = 39,37; p < .001
(tabel 1). Gazet van Antwerpen voert het vaakst etnisch-culturele minderheden op,
terwijl De Tijd er amper weergeeft. Publiekskranten geven significant meer etnisch-
culturele minderheden (14,3%) weer dan kwaliteitskranten (7,9%) weer, 2(1) =
31,28; p < .001.
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Tabel 1. Frequentie (in percentages) van actoren volgens leeftijd, gender en etniciteit opgedeeld per krant in

Vlaamse krantenartikelen (N = 4800)

Kwaliteitskranten Publiekskranten

DM DS De Tijd NB HLN GvA BvL Metro

Leeftijd1

Jongeren 2,0 2,6 0,2 3,7 4,3 1,6 2,4 1,6

Volwassenen 96,1 94,3 97,9 94,4 92,5 96,7 95,4 96,8

Ouderen 2,0 3,1 2,0 1,9 3,2 1,7 2,2 1,6

Totaal 100
(1625)

100
(1247)

100
(606)

100
(1901)

100
(1918)

100
(1403)

100
(1689)

100
(501)

Gender2

Mannen 80,5 83,3 84,1 85,8 83,7 85,5 83,3 81,6

Vrouwen 19,5 16,7 15,9 14,2 16,3 14,5 16,7 18,4

Totaal 100
(1808)

100
(1440)

100
(703)

100
(2125)

100
(2140)

100
(1598)

100
(1931)

100
(592)

Etniciteit3

Etnisch-cult. meerderheid 91,9 90,4 98,6 85,0 86,1 85,2 86,1 88,2

Etnisch-cult. minderheid 8,1 9,6 1,4 15,0 13,9 14,8 13,9 11,8

Totaal 100
(521)

100
(456)

100
(142)

100
(878)

100
(846)

100
(655)

100
(922)

100
(161)

Noten. De getallen tussen haakjes zijn de absolute aantallen; de percentages bij etniciteit beperken zich tot het
binnenlands nieuws (n = 2021).
1 2(14) = 72,77 ***; 2 2(7) = 27,14 ***; 3 2(7) = 39,37 *** met *** p < .001

Leeftijd

Van alle actoren van wie de codeurs leeftijd vaststelden (n = 10.890), is 95,1% een
volwassene, 2,6% een jongere en 2,3% een oudere. In vergelijking met de reële
sleutel van drie op vijf volwassenen blijkt deze groep het Vlaamse nieuws sterk te
domineren. Voor de subcategorie nieuwsbronnen werd bij 88,5% de leeftijdsgroep
bepaald (n = 4333) en vertoont de verhouding van de leeftijdsgroepen dezelfde ten-
dens: 96,6% volwassenen, 2,2% ouderen en 1,2% jongeren. De Simpson’s D voor
alle actoren is 0,09 en specifiek voor nieuwsbronnen 0,07, terwijl in werkelijkheid
de Simpson’s D gelijk is aan 0,54; dit betekent dat de pers 5,8 keer minder divers is
wat actoren betreft en 8,2 keer minder divers voor de nieuwsbronnen. Wordt er
gekeken naar enkel de actoren in het binnenlands nieuws (n = 4434, 88,3% van de
actoren), dan is leeftijd gelijklopend verdeeld: 95,2% volwassenen, 2,7% jongeren
en 2,2% ouderen. De resultaten tonen aan dat volwassenen disproportioneel in ver-
houding tot de werkelijkheid de Vlaamse dagbladpers domineren als actor en als
nieuwsbron (H1).
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Tabel 2. Frequentie (in percentages) van actoren volgens leeftijd, gender en etniciteit opgedeeld per

nieuwsthema in Vlaamse krantenartikelen (N = 4800)

Sport Cul-
tuur en
enter-
tain-
ment

Eco-
nomie

Gerecht
en cri-
minali-
teit

Politiek Rampen
en
mobili-
teit

Wel-
zijn

Inter-
natio-
naal
beleid

Onder-
wijs en
weten-
schap

Natuur Rech-
ten en
vrij-
heden

Leeftijd1

Jongeren 1,4 4,3 0,5 5,3 0,8 5,7 8,1 3,5 3,5 - 0,6

Volwasse-
nen

98,2 90,2 98,1 91,1 96,0 87,5 90,0 93,9 95,9 99,4 98,1

Ouderen 0,4 5,5 1,4 3,6 3,1 6,8 1,9 2,6 0,6 0,6 1,2

Totaal 100
(4280)

100
(1778)

100
(979)

100
(1263)

100
(958)

100
(369)

100
(421)

100
(347)

100
(172)

100
(162)

100
(161)

Gender2

Mannen 96,0 71,1 83,3 71,9 85,1 77,3 60,6 82,1 75,9 75,0 73,7

Vrouwen 4,0 28,9 16,7 28,1 14,9 22,7 39,4 17,9 24,1 25,0 26,3

Totaal 100
(4901)

100
(2204)

100
(1028)

100
(1390)

100
(1052)

100
(397)

100
(431)

100
(414)

100
(170)

100
(164)

100
(186)

Etniciteit3

Etnisch-
cult.
meerder-
heid

73,1 98,3 97,8 94,4 98,7 95,1 97,1 - 97,8 97,0 91,1

Etnisch-
cult. min-
derheid

26,9 1,7 2,2 5,6 1,3 4,9 2,9 - 2,2 3,0 8,9

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100

(1824) (692) (325) (673) (310) (244) (244) - (89) (101) (79)

Noten. De getallen tussen haakjes zijn de absolute aantallen; de percentages bij etniciteit beperken zich tot het
binnenlands nieuws (n = 2021).
1 2(20) = 391,51 ***; 2 2(10) = 1157,88 ***; 3 2(9) = 557,18 *** met *** p < .001

Welzijn blijkt in de Vlaamse pers een jongerenthema te zijn: jongeren zijn er het
meest proportioneel in vertegenwoordigd (tabel 2), alsook komen er beduidend
meer jongeren (11,8%) in voor in vergelijking met ouderen (3,2%) en volwassenen
(3,7%). Ouderen komen daarnaast het meest voor in nieuws over rampen en mobili-
teit (tabel 2). De leeftijdsgroepen blijken, afhankelijk van het nieuwsthema, signifi-
cant anders te worden verdeeld, 2(20) = 391,51; p < .001. Vlaamse journalisten voer-
den in alle nieuwsthema’s meer dan zeven op acht volwassen actoren op, dit in
tegenstelling tot de reële sleutel van drie op vijf (H4).
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Volwassenen domineren als nieuwsbron sterk het nieuws (H1): dit is bij uitstek het
geval voor elitebronnen (tabel 3). Ook als getuige komen ruim 20% meer volwasse-
nen in verhouding tot hun reële aandeel in het Vlaamse nieuws aan bod. Bij de ‘vox
populi’ heeft de journalist min of meer een vrije keuze en zou dus naar verwachting
de weerspiegelingshypothese het duidelijkst moeten worden bevestigd. Hoewel jon-
geren hier het meest proportioneel het woord krijgen (12,4%), zijn iets meer dan
vier op vijf personen volwassen. De leeftijdsgroepen zijn significant verschillend
verdeeld over de drie categorieën van nieuwsbronnen heen, 2(4) = 260,47; p < .001.
Zowel als elitebron, getuige als vox pop komen disproportioneel meer volwassenen
aan het woord in de Vlaamse pers (OV5). Dit beeld verschilt niet wanneer het sport-
nieuws achterwege wordt gelaten, ook dan worden jongere en oudere nieuwsbron-
nen sterk ondervertegenwoordigd (tabel 3).

 
Tabel 3. Frequentie (in percentages) van categorieën nieuwsbronnen volgens leeftijd, gender en etniciteit in

Vlaamse krantenartikelen met sport (N = 4800) versus zonder sport (n = 3431)

Met sport Zonder sport

Elitebron Getuige Vox pop Elitebron Getuige Vox pop

Leeftijd1 Jongeren 0,4 6,8 12,4 0,3 6,5 12,5

Volwassenen 97,8 86,5 82,3 98,0 86,4 81,7

Ouderen 1,8 6,8 5,3 1,7 7,1 5,8

Totaal 100
(3909)

100
(311)

100
(113)

100
(3094)

100
(294)

100
(104)

Gender2 Mannen 83,4 47,7 66,7 78,7 46,9 67,5

Vrouwen 16,6 52,3 33,3 21,3 53,1 32,5

Totaal 100
(4159)

100
(354)

100
(129)

100
(3098)

100
(335)

100
(120)

Etniciteit3 Etnisch-cult. meerderheid 95,6 94,8 95,8 98,5 94,6 95,5

Etnisch-cult. minderheid 4,4 5,2 4,2 1,5 5,4 4,5

Totaal 100
(1793)

100
(155)

100
(48)

100
(1385)

100
(148)

100
(44)

Noten. De getallen tussen haakjes zijn absolute aantallen; de percentages bij etniciteit beperken zich tot het
binnenlands nieuws (n = 2021).
1 Met sport, 2(4) = 260,47 ***, zonder sport, 2 (4) = 257,28 ***; 2 met sport, 2 (2) = 277,00 ***; zonder sport,

2 (2) = 168,34 ***;3 met sport, 2(2) = 0,201 ; zonder sport, 2(2) = 12,06 * met ***p < .001.; *p < .05

Gender

Van de 12.377 actoren van wie gender werd bepaald, is 83,7% man en 16,3% vrouw.
Specifiek voor nieuwsbronnen (n = 4642) wordt een gelijkaardige man-vrouwverde-
ling teruggevonden, hoewel hier iets meer vrouwen (19,8%) een stem krijgen in ver-
houding tot mannen (80,2%). De Simpson’s D is 0,27 voor alle actoren en 0,32 voor
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de nieuwsbronnen. In werkelijkheid is dit 0,50, hetgeen betekent dat de pers
1,9 keer minder divers is wat betreft actoren en 1,6 keer wat betreft nieuwsbronnen.
Wordt er enkel gekeken naar de actoren in het binnenlandse nieuws (n = 4849,
96,5% van de actoren), dan blijft de verhouding ook min of meer gelijk: 82,3% man-
nen versus 17,7% vrouwen. In de Vlaamse dagbladen worden mannen met meer
dan 30% oververtegenwoordigd in verhouding tot de demografische werkelijkheid
(H2).

Tabel 2 toont aan dat vrouwen het meest proportioneel worden vermeld in de
thema’s welzijn, en cultuur en entertainment. Mannen domineren de thema’s sport
en politiek. Mannen en vrouwen worden significant anders verdeeld over de ver-
schillende nieuwsthema’s heen, 2(10) = 1157,88; p < .001. Het thema welzijn kan
getypeerd worden als ‘vrouwelijk’: bijna twee op vijf actoren binnen dit thema is een
vrouw, dit in tegenstelling tot de verhouding van één op vijf vrouwen in de gehele
berichtgeving. Ook cultuur en entertainment is een ‘vrouwelijk’ nieuwsthema: ver-
houdingsgewijs komen er iets meer vrouwen in voor en bijna twee op zes van alle
vrouwen (31,6%) komen in dit thema aan bod. Sport en politiek zijn ‘mannen-
thema’s’: er komt namelijk maximaal één op zes vrouwen binnen deze thema’s voor
(H4).

Mannen krijgen disproportioneel vaker dan vrouwen het woord in de Vlaamse pers
(H2). Tabel 3 geeft aan dat deze dominantie van toepassing is voor elitebronnen, en
in mindere mate voor ‘vox populi’. De getuigen worden daarentegen licht gedomi-
neerd door vrouwen. Vrouwen en mannen zijn significant anders over de drie groe-
pen nieuwsbronnen verdeeld, 2(2) = 277,00; p < .001. Als het sportnieuws uit de
steekproef wordt gelaten, liggen de cijfers in dezelfde lijn (tabel 3). Mannen domine-
ren dus het Vlaamse nieuws als elitebron en vox pop, terwijl vrouwen in verhouding
tot mannen iets meer het woord krijgen als getuige (OV5).

Etniciteit

Deze analyse beperkt zich zoals eerder aangegeven tot de binnenlandse nieuwsver-
slaggeving (n = 2021). Van de actoren (n = 4581) bij wie etniciteit werd ingeschat,
behoort 87,3% tot een etnisch-culturele meerderheid en 12,7% tot een etnisch-
culturele minderheid. In verhouding tot de 9% etnisch-culturele minderheden in de
Belgische bevolking is dit een relatief hoog cijfer. Dit blijkt grotendeels te wijten aan
de sterke oververtegenwoordiging van etnisch-culturele minderheden in het sport-
nieuws (tabel 2). Wordt sportnieuws uit de steekproef gefilterd (n = 2757), dan wor-
den er nog 3,3% etnisch-culturele minderheden vermeld. Dit biedt ten dele een ver-
klaring waarom publiekskranten significant meer etnisch-culturele minderheden
opvoeren dan kwaliteitskranten, immers, De Morgen en De Tijd hebben geen speci-
fieke sportpagina’s. Binnen de nieuwsbronnen in het gehele binnenlandse nieuws
(n = 1996) behoort 95,5% tot de etnisch-culturele meerderheidsgroep en 4,5% tot
een etnisch-culturele minderheidsgroep. Vlaamse journalisten vermelden dus meer
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etnisch-culturele minderheden in hun artikelen in vergelijking met de Belgische
bevolkingscijfers, maar voeren ze disproportioneel weinig op als nieuwsbron (H3).
De Simpson’s D is in werkelijkheid 0,16, terwijl in de pers dit 0,22 is voor alle acto-
ren en 0,09 specifiek voor de nieuwsbronnen. De kranten vermelden etnisch-
culturele minderheden dus meer divers (0,74 keer), maar geven ze 1,9 keer minder
divers het woord.

Etnisch-culturele minderheden worden enkel binnen het sportnieuws disproportio-
neel vaker opgevoerd, en in het thema rechten en vrijheden worden ze evenredig
met hun werkelijke aandeel vermeld (tabel 2). Doorheen de verschillende nieuws-
thema’s wordt de etnisch-culturele minderheidsgroep in verhouding tot de etnisch-
culturele meerderheidsgroep significant verschillend verdeeld, 2(9) = 557,18;
p < .001. In de lijn met voorgaand onderzoek (Avraham, 2013) komen etnisch-cultu-
rele minderheden vooral in sportnieuws voor (84,2%). Wordt sportnieuws uit de
steekproef gehaald, dan duiken van de 3,3% etnisch-culturele minderheden (n = 92)
meer dan twee op vijf (41,3%) op in nieuws over gerecht en criminaliteit. Naast
sportnieuws kunnen de thema’s rechten en vrijheden, en gerecht en criminaliteit
als etnisch-culturele minderheidsthema’s worden bestempeld (H4).

Tabel 3 toont aan dat etnisch-culturele minderheden zowel als elitebron, getuige en
vox pop disproportioneel weinig het woord krijgen, er is dan ook geen significant
verschil tussen de drie typen nieuwsbronnen, 2(2) = 0,201; p < .05. Als vox pop krij-
gen etnisch-culturele minderheden het minst het woord, dit in tegenstelling tot de
verwachting, aangezien journalisten hier logischerwijs meer mogelijkheden hebben
om etnisch-culturele minderheden in het nieuws te betrekken. Wordt het sport-
nieuws uit de steekproef gelaten, dan blijken etnisch-culturele minder- en meerder-
heden wel significant anders te zijn verdeeld voor de drie bronnencategorieën, 2(2)
= 12,06; p < .05. Vooral als elitebron krijgen etnisch-culturele minderheden dan
nauwelijks een stem (1,5%). Over het algemeen blijken Vlaamse journalisten weinig
nieuwsbronnen van etnisch-culturele minderheidsgroepen aan het woord te laten
(OV5).

Conclusies

Deze studie meet de demografische diversiteit van de Vlaamse kranten op het vlak
van leeftijd, gender en etniciteit. In de lijn met voorgaand onderzoek (o.a. Ter Wal
et al., 2005) laten Vlaamse journalisten disproportioneel weinig jongeren, ouderen,
vrouwen, en etnisch-culturele minderheden in verhouding tot de werkelijkheid aan
het woord. Dit weinig demografisch divers beeld blijkt voor alle kranten op te gaan,
aangezien de verschillen tussen de dagbladen onderling eerder klein zijn. Onafhan-
kelijk van welk merk de Vlaamse lezer prefereert, krijgt hij of zij dus geen reflectie
van de maatschappelijke diversiteit in de nieuwsinhoud voorgeschoteld. Opvallend
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is daarnaast dat Vlaamse kranten in tegenstelling tot een positieve tendens in
Amerikaanse nieuwsmedia (Avraham, 2013) vrouwen en etnisch-culturele minder-
heden heel weinig als bron opvoeren, en in beeld brengen in typische nieuwsverha-
len zoals welzijn of sport.

Grotendeels zijn de resultaten te verklaren vanuit de journalistieke reflex om elite-
bronnen in het nieuws te betrekken. In de Vlaamse pers is er een duidelijke overver-
tegenwoordiging van elitebronnen (88,7%) vast te stellen. Dit type bronnen is in
realiteit niet gelijk verdeeld wat leeftijd, gender en etniciteit betreft. Elitebronnen
worden immers vaak omwille van een beroepsgerelateerde expertise aan het woord
gelaten. Op die manier worden jongeren en ouderen structureel uitgesloten, want
ze behoren niet (meer) tot de actieve bevolking. Echter, ook als getuige en vox pop
worden jongeren en ouderen in vergelijking met de realiteit sterk ondervertegen-
woordigd. Voor de groep jongeren zijn er complicerende factoren bij verslaggeving
met kinderen die dit verklaren: vanaf een bepaalde leeftijd kunnen ze verwoorden
wat ze meemaken en er gelden bovendien juridische beperkingen voor het citeren
van minderjarigen.

In werkelijkheid blijken ook iets meer mannen (54,5%) dan vrouwen in België te
werken (FOD Economie, 2013). Daarnaast zijn minder vrouwen actief in de zaken-
wereld, de advocatuur of de politiek. Laat dit nu net de beroepscategorieën zijn die
traditioneel meer in het nieuws komen. In België zijn er bijvoorbeeld slechts 20%
vrouwelijke bedrijfsleiders, 23,3% vrouwelijke directeurs in de privésector en 48,7%
advocates actief (FOD Economie, 2010). Ondanks deze nuancering, worden vrou-
wen in de Vlaamse kranten nog ondervertegenwoordigd: er kwamen slechts 10,9%
vrouwelijke bedrijfsleiders en directeurs, en 12,6% advocates aan het woord. Poli-
tica’s worden minder sterk ondervertegenwoordigd: 27,2% binnenlandse politica’s
in het nieuws in verhouding tot 39,1% vrouwelijke verkozenen in alle Belgische par-
lementen (Sliwa, Meier, & Thijssen, 2010). Vrouwen worden ook het meest in een
‘vrouwelijk’ nieuwsthema als welzijn opgevoerd, terwijl het minst in een eerder
‘mannelijk’ thema als politiek. Dit komt overeen met Vlaams televisienieuwsonder-
zoek (De Swert & Hooghe, 2010).

Etnisch-culturele minderheden blijken in de berichtgeving wel meer te worden ver-
meld (12,7%) in verhouding tot hun aandeel in de maatschappij (9%). Echter,
slechts 4,5% etnisch-culturele minderheden krijgen het woord. Daarenboven is de
oververtegenwoordiging uitsluitend te wijten aan het sportnieuws. Worden de sport-
pagina’s uit de steekproef gehaald, dan komen er slechts 3,3% etnisch-culturele
minderheden in het nieuws voor. Met andere woorden, vergelijkbaar met ander
Vlaams onderzoek (o.a. Devroe, 2007) komen etnisch-culturele minderheden, met
uitzondering van de ‘usual suspects’ (als sportlui, criminelen of migranten), nauwe-
lijks aan bod in de Vlaamse pers, laat staan dat ze het woord krijgen.
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De algemene conclusie luidt dat het nieuws de bestaande machtsrelaties en onge-
lijkheden in de maatschappij bestendigen. Nochtans geven bijvoorbeeld Turkse en
Marokkaanse Belgen aan dat een proportioneel voorkomen van leden van hun ‘groe-
pen’ in diverse nieuwsonderwerpen en in diverse rollen hen zouden helpen zich
meer te identificeren met de samenleving (El Sghiar & d’Haenens, 2011). Het
Vlaamse perslandschap biedt dus anno 2012 ruimte voor meer diversiteit: vrouwen,
jongeren en ouderen worden sterk ondervertegenwoordigd, en etnisch-culturele
minderheden worden bijna uitsluitend geassocieerd met sport, gerecht en criminali-
teit, en rechten en vrijheden. Ook wanneer de Vlaamse krantenjournalisten een gro-
tere keuzevrijheid hebben bij de ‘vox populi’, komen disproportioneel vaak volwas-
sen mannen van de etnisch-culturele meerderheidsgroep aan bod. Een dergelijke
grote kloof tussen de maatschappelijke en voorgestelde werkelijkheid in het nieuws
lijkt moeilijk te rechtvaardigen: zeven op acht personen in het nieuws zijn volwas-
sen in tegenstelling tot de reële verhouding van drie op vijf, er worden 30% meer
mannen in het nieuws aan bod gelaten dan er in werkelijkheid zijn, en slechts 50%
van de etnisch-culturele minderheden in de werkelijkheid krijgen in het Vlaamse
nieuws het woord.

Toch dienen deze resultaten te worden genuanceerd. Zo kan de operationalisering
van etniciteit vragen oproepen. Zo is het bepalen van etniciteit op basis van naam
slechts een inschatting, waarbij hoofdzakelijk de generatielijn langs vaderskant in
rekening wordt gebracht. Maar ook het indelen van etniciteit op basis van nationali-
teit heeft beperkingen. Iemand die bijvoorbeeld expliciet als Belg in de krant wordt
vermeld, kan toch tot de etnische minderheidsgroep behoren doordat een van de
(voor)ouders een niet-EU-15-achtergrond heeft. Ondanks deze lacunes is getracht zo
goed mogelijk etniciteit op basis van de beschikbare informatie te detecteren.

Naast de beperkingen over de operationalisering van etniciteit, kan men zich afvra-
gen of het überhaupt wenselijk is om iemands etnisch-culturele identiteit in te
schatten. Toch is het aannemelijk dat vele mensen, onder wie journalisten en kran-
tenlezers, impliciet een opdeling maken op basis van etnisch-culturele achtergrond.
Vanuit die optiek is het coderen van etniciteit van actoren in het nieuws relevant.

Een andere nuance is het feit dat het demografische cijfer van etnisch-culturele
minderheden gebaseerd is op personen die in België wonen en niet in een EU-15-
land geboren zijn, wat niet volledig overeenstemt met de vooropgestelde definitie.
Er zijn immers geen bevolkingscijfers beschikbaar die de etniciteit van (voor)ouders
mee in rekening brengen. De beperking tot binnenlandse nieuwspagina’s garan-
deert evenmin dat vermelde personen in het nieuws in België wonen. Zo wordt een
toerist met een niet-westers klinkende naam in de binnenlandse nieuwspagina’s
beschouwd als een etnisch-culturele minderheid in België. Daarnaast worden alle
Engelstalige namen onder EU-15 gerekend, waardoor onder meer Australiërs of
Amerikanen de groep etnisch-culturele meerderheden doen vergroten.
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De operationalisering van diversiteit als demografische diversiteit heeft dus haar
beperkingen, en wordt dan ook als theoretische inschatting vooropgesteld voor de
mate waarin elke groep in de samenleving al dan niet evenredig in de Vlaamse pers
vertegenwoordigd is. Een meer diverse nieuwsverslaggeving zou impliceren dat
journalisten gericht en bewust naar vrouwen, jongeren, ouderen en etnisch-
culturele minderheden als (elite)bron op zoek gaan. Dit lijkt ogenschijnlijk in strijd
met het principe dat journalisten de ‘feiten’ voor zich moet laten spreken en deze
niet naar hun hand mogen zetten. Hieruit zou immers een sociaal engagement
kunnen spreken dat ook te verantwoorden is. De eerste houding voelt echter als vei-
liger aan en blijkt ook de voorkeur te hebben van journalisten. Dit houdt verband
met de reflectionistische versus constructivistische visie op mediarepresentatie: in
welke mate moeten journalisten de werkelijkheid reflecteren of hebben ze de taak
de werkelijkheid mee te construeren door bijvoorbeeld etnisch-culturele minder-
heden een stem te geven? In vervolgonderzoek zal aan journalisten aan de hand van
semi-gestructureerde diepte-interviews worden gevraagd hoe zij deze vormen van
diversiteit in hun dagelijkse nieuwspraktijk al dan niet inpassen. Dit zal inzicht
geven in welke mate (demografische) diversiteit als journalistieke richtlijn wense-
lijk, zinvol en ook haalbaar is.
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