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1 Inleiding 

Noem 3 Franstalige Belgische schrijvers. Noem 3 zangers of zangeressen van over de 

taalgrens. Noem 3 acteurs uit het andere landsdeel. Na het stellen van dit soort vragen 

volgt in de meeste gevallen, althans op het vernoemen van Salvatore Adamo na, een 

lange stilte. Amélie Nothomb wordt zowat elke week gelauwerd met één of andere 

internationale literatuurprijs maar blijft bij de meerderheid van haar landgenoten 

betrekkelijk onbekend. Sommige boeken van Tom Lanoye worden in Nederland dan 

weer op onbegrip onthaald vanwege “te Belgisch” terwijl Franstalige Belgen, die 

verwijzingen naar bepaalde surrealistisch aandoende situaties wel zouden kunnen 

begrijpen, niet in aanraking komen met zijn schrijfsels.  

 

De twee grote taalgemeenschappen in België lijken dus nog maar weinig over elkaar 

te weten. Als belangrijkste leveranciers van onze dagelijkse portie informatie spelen 

de media daar ongetwijfeld een rol in.  

De centrale vraag in deze paper wordt dan ook: krijgen de inwoners van het noorden 

van België nog informatie over het zuiden van het land en omgekeerd? 

 

Om hierop een antwoord te krijgen, hebben we een onderzoek gevoerd naar de 

inhoud van het journaal van de vier belangrijkste landelijke televisiezenders. Zoals de 

kijkcijfers dagelijks bewijzen, is dit televisienieuws namelijk de voornaamste 

informatiebron voor de meerderheid der Belgen.  

 

We stellen ons hierbij de vraag of de tendens die de laatste jaren in Vlaanderen 

bestond om de nadruk te leggen op het regionale niveau (die vooral vanuit de politiek 

werd ingegeven) gevolgd werd in de media. En is het zo dat in Franstalig België, 

waar de neiging tot defederalisering nagenoeg onbestaande was en men meer gehecht 

leek aan het koninkrijk België, de aandacht voor Vlaanderen veel groter is? Dit is 

alleszins onze eerste hypothese.  

En zijn er eveneens verschillen te constateren tussen de aandacht die openbare 

televisiezenders aan het andere landsgedeelte wijden en de mate waarin commerciële 

zenders hier interesse voor tonen? Deze laatsten hebben immers de reputatie vooral 

“dicht bij de kijker” te willen staan. Wordt deze leidraad territoriaal ingevuld en 

gebeurt dat dan ook binnen de Belgische landsgrenzen? Volgens onze tweede 

hypothese wel.  

 

Vertrekkend van deze twee hypotheses zullen we ons, bij het zoeken naar 

verklaringen voor de resultaten van deze empirische analyse, vooral laten leiden door 

de wisselwerking tussen media, politiek en publiek.  

Allereerst zullen we het geheel echter kaderen binnen theorieën en ander onderzoek 

over wat de nieuwsinhoud kan beïnvloeden. Vervolgens krijgen we de overgang naar 

het onderzoek. Nadat omstandig is uitgelegd hoe dit wordt uitgevoerd, komen de 

eigenlijke resultaten aan bod met daarbij direct een aantal eerste interpretaties en 

verklaringen per onderdeel. Na de vraag over de algemene aandacht voor de andere 

gemeenschap te hebben beantwoord, wordt er iets dieper ingegaan op de specifieke 
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rubrieken die de twee openbare zenders aan het andere landsdeel wijden. In een 

laatste deel gaan we dan op zoek naar globale verklaringen voor de resultaten.        

       

2 Invloeden op de nieuwsinhoud 

Ons onderzoek is er één naar de inhoud van televisienieuws. Een centrale vraag 

daarin is waardoor deze inhoud wordt bepaald. We gaan eerst in op de bekende 

gatekeepingtheorie om ons daarna meer specifiek te richten op de invloed van externe 

factoren als politiek en publiek enerzijds en concepten als identiteit en natie 

anderzijds.  

2.1 De selectie van nieuws: gatekeeping  

De laatste jaren heeft de visie dat (televisie)nieuws een zuiver objectieve weergave is 

van de werkelijkheid zwaar terrein verloren. Vooral in media-onderzoek wordt al 

langer de stelling gehuldigd dat nieuws sociaal en politiek geconstrueerd is.  Zowel 

de ‘selectie’ als de ‘transformatie’  van nieuws “are guided by reference, generally 

unconscious, to ideas and beliefs” (Fowler, 1991). Die  selectie en die uiteindelijke 

representatie van bepaalde nieuwsfeiten zijn uiteraard met mekaar verbonden, omdat 

een item enkel maar geselecteerd wordt als het op een bepaalde manier kan 

‘gerepresenteerd’ worden.  Wij zullen ons echter vooral richten op het selectie-aspect.  

 

Het is duidelijk dat welke gebeurtenissen uiteindelijk items worden geen reflectie is 

van hun intrinsieke belangrijkheid, maar integendeel een complexe en artificiële 

reeks selectie-criteria blootlegt (Fowler, 1991). Bij de zoektocht naar die criteria 

komen we al snel bij de term “gatekeeping” terecht. 

 

In het relatief jonge domein van het communicatie-onderzoek is “gatekeeping” één 

van de oudste en bekendste termen. Ondertussen wordt het concept dikwijls als 

enigszins verouderd afgedaan. In de zin dat het in de begindagen gebruikt werd, is het 

dat ook. Als men echter van de recentere en vooral ruimere vormen van gatekeeping 

vertrekt kan dit concept nog wel zijn nut hebben. Het kan dan dienen als een soort 

kapstok om verschillende verklaringen voor nieuwsselectie aan op te hangen en te 

duiden. Vooral voor dit onderzoek biedt nog een niet te onderschatten 

verklaringswaarde.  

 

Gatekeeping is “the process by which selections are made in media work, especially 

decisions whether or not to admit a particular news story to pass through the ‘gates’ 

of a news medium into the news channels”. (McQuail, 1994: 213) Het gatekeeping-

proces impliceert dus de selectie, uit een groot aantal boodschappen, van degenen die 

overgebracht zullen worden naar de ontvangers. (Shoemaker, 1991: 2) Maar men kan 

gatekeeping ook ruimer bekijken. Namelijk als een proces van informatiecontrole dat 

niet alleen selectie inhoudt, maar ook alle aspecten van de boodschapcodering: de 
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overdracht, de vormgeving, de herhaling en de timing (hoe prominent wordt de 

boodschap gebracht?) van de informatie in haar weg van de verzender naar de 

ontvanger. (Donohue, Tichener & Olien, 1972: 52) Vooral dit aspect “timing” zullen 

we ook in het onderzoek trachten te betrekken, omdat dit goed het belang 

weerspiegelt dat men aan het item hecht.  

 

We zullen nu meer in detail bekijken waardoor deze nieuwsselectie kan bepaald 

worden door een onderscheid te maken tussen 5 verschillende “gatekeeping”-niveaus.  

 

Allereerst het individueel niveau oftewel de journalisten. Uit onderzoek (Abbott & 

Brassfield, 1989: 853-856) blijkt dat televisiejournalisten meer beslissingsautonomie 

hebben dan hun collega’s die voor de krant werken. Dat zou betekenen dat het 

individueel niveau in ons onderzoek een belangrijke(re) rol speelt. De invloed van dit 

niveau is vooral te wijten aan de psychologische denkmodellen van de gatekeeper 

(hoe hij boodschappen evalueert en interpreteert), maar vooral ook aan zijn waarde-

oordelen en rolopvattingen. Ook of de journalist nieuwsverzamelaar (reporter) of 

nieuwsverwerker (eindredacteur) is, is niet onbelangrijk. (Shoemaker, 1991: 45-48)  

 

Een tweede niveau is dat van de communicatieroutines. Dit zijn, in theorie, onpartij-

dige regeltjes waarop men een item beoordeelt. Deze kunnen medium-specifiek zijn: 

zo zullen televisie-gatekeepers gemakkelijker items verwerpen die niet visueel zijn. 

(Abbot & Brassfield, 1989: 855) Het is tevens op dit niveau dat we de klassieke 

‘nieuwswaarden’ moeten situeren: “the criteria of relevance which guide reporters’ 

choice and construction of newsworthy stories”, (Chibnall, 1977, 13), zoals ze 

ontwikkeld werden door Galtung en Ruge (Galtung & Ruge, 1973). Eén daarvan 

heeft het specifiek over de culturele nabijheid van het gebeuren. Volgens Fowler 

(Fowler, 1991: 14-16) zijn de meeste van die nieuwswaarden echter sterk cultureel 

bepaald.  

 

Communicatie-routines worden ontwikkeld door communicatie-organisaties. Het 

routineniveau houdt evenwel praktijken in die over verschillende organisaties 

dezelfde zijn. Factoren die per organisatie verschillen, horen daarentegen thuis op het 

organisatie-niveau. (Shoemaker, 1991: 53) Ondermeer Bourdieu (1996:17-19) legt  

sterk de nadruk op dit niveau en dan vooral op de eigendomsstructuur van een media-

organisatie, die allerlei directe of indirecte consequenties kan hebben. Ook de 

doelstelling die de organisatie hanteert heeft belang. Grofweg wordt een openbare 

omroep eerder als een normatieve en een commerciële omroep eerder als een 

utilitaire organisatie beschouwd, maar dit onderscheid vervaagt. (McQuail, 1994: 

194-197) 

 

Tv-zenders bestaan evenwel niet op zich: zij bewegen zich binnen andere systemen 

en instituten die samen het extramediaal niveau vormen en ook het gatekeeping-

proces beïnvloeden. Voor Bourdieu (1996: 86-88) zijn hier vooral de regering en/of 

overheid belangrijk. Zij kunnen gebruik maken van hun monopolie op legitieme 

informatie en worden zo de “officiële bronnen”. Ook hebben ze het vermogen om 
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met hun beslissingen in het journalistieke veld (persconferenties, interviews, …) 

“l’ordre du jour” te bepalen. Het publiek kan ook een invloed hebben, maar dan 

vooral het publiek zoals de journalist het zich voorstelt. (Poul & Shulman, 1959: 143) 

Verder gaat het op dit niveau over allerlei bronnen (economische en politiek sterke 

bronnen hebben meer toegang tot de media dan zwakkere groepen), de markt, 

adverteerders, drukkingsgroepen, public relations en andere media. (Shoemaker: 60-

67) 

 

Tenslotte is er het niveau van het sociaal systeem dat speelt via cultuur (verschillende 

culturen veroorzaken een verschillende media-inhoud), structuur (en dan vooral het 

niveau van pluralisme) en ideologie (het geïntegreerd wereldbeeld dat door bijna 

iedereen wordt gedeeld). (Shoemaker, 1991: 68-69) Ondertussen wijzen 

verschillende auteurs er echter op dat het sociaal systeem ook kan meespelen op 

andere gatekeepingniveaus en dat dus steeds in rekening kan/moet gebracht worden.  

(Fowler, 1991) 

2.2 Media, politiek en publiek 

In het zoeken naar algemene verklaringen voor de resultaten van ons onderzoek 

zullen we, vertrekkend van onze twee hypotheses, vooral de invloed van het 

extramediale niveau, en meer bepaald de politieke constellatie en de kijkers, onder de 

loep nemen. 

 

Rogers & Dearing (1987: 555-594) focusten al eerder op deze elementen door drie 

agenda’s te onderscheiden: de media-agenda, die verwijst naar de prioritaire aandacht 

van de media voor bepaalde gebeurtenissen; de publieke agenda, de onderwerpen 

waar de publieke opinie door beroerd wordt en de politieke agenda, de thema’s waar 

de politici aandacht aan schenken. De interacties tussen deze drie agenda’s zijn af te 

lezen in figuur 1. Voor ons onderzoek is vooral belangrijk dat de media-agenda een 

onafhankelijke invloed heeft op de beleidsagenda, gezien deze door politici wordt 

gebruikt als een gids tot de publieke opinie, maar dat omgekeerd ook de politieke 

agenda een sterke invloed heeft op de media.   
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Figuur 1: Het agenda-setting model van Rogers & Dearing (1987) 

 
 

Wat de publieke agenda betreft, weerhouden Rogers en Dearing enkel een invloed 

van de media op de kijker. Dit is een effect dat uitvoerig is onderzocht in het kader 

van de agenda-setting-theorie die stelt dat massamedia, door aan bepaalde 

onderwerpen aandacht te besteden en andere te verwaarlozen, een invloed zullen 

hebben op de publieke opinie. Deze zal de prioriteiten die de media leggen 

overnemen, wat resulteerde in de klassieker: “the press may not be successful in 

telling its readers what to think, but it is stunningly successful in telling its readers 

what to think about”. (Cohen, 1963: 120) Hoewel vooral toegepast op de 

onderwerpen die de kijker als belangrijke problemen zal percipiëren kan dit ook 

hertaald worden naar ons onderzoek. Zo zou men kunnen stellen dat als men in 

Vlaanderen niet meer over Wallonië bericht en omgekeerd, de helft van het land in de 

hoofden van de mensen niet meer zou bestaan of alleszins geen belang meer zou 

hebben, met alle mogelijke consequenties vandien. Hiermee bevinden we ons echter 

op het terrein van de effecten van de media-inhoud en niet meer op dat van de 

verklaringen ervoor.    

2.3 Identiteit, natie en media 

Concepten rond identiteit en natie zijn voor dit onderzoek wel bijzonder relevant, 

gezien we ons nu precies afvragen hoe sterk de nadruk zal liggen op “het eigene” in 

het nieuws. Bovendien is natievorming altijd al een belangrijk element geweest in de 

media-inhoud. Alvorens hierop in te gaan zullen we evenwel een aantal dikwijls als 

ondefinieerbaar beschouwde begrippen toch proberen definiëren. 

 

Mensen of dingen hebben geen identiteit vanuit zichzelf maar krijgen die in relatie tot 

andere personen en dingen, dus binnen een categorieënsysteem. (Morley & Robbins, 
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1989: 12) Hetzelfde geldt voor nationale identiteit, maar hier speelt een subjectieve 

factor een grote rol. Zelfs al zijn er eventueel objectieve factoren, zoals ras, religie of 

taal, toch is het gevoel tot eenzelfde groep te behoren een conditio sine qua non voor 

het bestaan van nationale identiteit. (Kerremans, 1997: 304) De idee van een natie is 

dus vooral een interpretatief construct, eerder dan een objectieve structuur, wat 

nationale identiteit tot het resultaat maakt van een ideologie. (Smith, 1983: 47) Maar 

tegelijkertijd is het een algemeen aanvaard politiek begrip: “Nationness is the most 

universally legitimate value in the political life of our time” (Anderson, 1983: 12) Dat 

de concepten moeilijk te definiëren zijn verklaart grotendeels hun succes: zo kan een 

brede groep personen er zich mee identificeren. (Bowman, 1994: 147)  

Bij de mobilisatie van deze identificatie en voor de creatie van “contrastive self-

identification” (‘ons’ onderscheiden van ‘hen’), wordt er gebruik gemaakt van één of 

ander symbool (Brass, 1991: 20), wat dikwijls de taal wordt. (Fishman, 1977) Taal 

kan enerzijds dienen om de als natie gedefinieerde gemeenschap af te sluiten van 

andere groepen en anderzijds om interne breuklijnen binnen de eigen gemeenschap te 

overbruggen. (Fishman, 1975: 52-55) Zo past het in het concept van het nationalisme, 

de ideologie van de natiestaat, die stelt dat politieke en nationale identiteit congruent 

zouden moeten zijn, maar dat in feite geen natuurlijker visie op de organisatie van 

een gemeenschap is dan andere politieke ideologieën. (Detant, 1998: 112) 

 

Al deze concepten hebben in de Belgische politieke situatie van de voorbije tientallen 

jaren een centrale rol gespeeld. De staatshervormingen deden de identiteitskwestie, 

zij het vooral in Vlaanderen, verder oprijzen: “the more pronounced the quest for 

more autonomy, the greater the need for evidence that there exists something like a 

Flemish nation that distinguishes itself … by a specific identity”. (Kerremans, 1997: 

303-305) Bij het bestaan van zo’n Vlaamse identiteit plaatsten velen de afgelopen 

jaren echter vraagtekens. Onder andere Marc Reynebeau toonde aan dat het bestaan 

van nationale identiteiten in het algemeen, en van de Vlaamse versie in het bijzonder, 

niet objectief te bewijzen is. (Reynebeau, 1995)  Hoewel er wordt verwezen naar 

1302, was het pas na het ontstaan van België dat de Vlaamse beweging het begrip 

Vlaanderen schiep. (Wils, 1994: 458) Bovendien kunnen veel eigenschappen die aan 

die Vlaamse identiteit worden toegeschreven Belgisch genoemd worden, gezien ook 

Franstalige Belgen ze bezitten. Dikwijls gaat het gewoon om West-Europese 

waarden. (Kerkhofs, 1993: 51-60)  

 

Belangrijk in dit kader is dat, in de oprichting en het behoud van een nationale 

identiteit, culturele instrumenten, en vooral de media, een vitale rol worden 

toegeschreven: “communication has played a crucial role in processes of formation 

and maintenance of nations”. (Servaes, 1997: 78) Benedict Anderson’s baanbrekende 

werk (Anderson 1983) toonde aan dat, al van in de begindagen van het  ‘print 

capitalism’, kranten bijdroegen tot de creatie van zogenaamde ‘imagined 

communities’, waarin individuele lezers warden geïntegtreerd. De voorbije 15 jaar 

werd Anderson’s term zeer dikwijls geciteerd om de cruciale rol van de media in de 

creatie en versterking van deze ‘imagined communities’ te benadrukken. 
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Meer bepaald werd recent nog aangetoond hoe de audio(visuele) media een 

belangrijke rol hebben gespeeld in het modernistische identiteitsproject. In die mate 

dat de dominante invulling van de openbare omroep in West-Europa kan beschouwd 

worden als een exponent van de hoge moderniteit, waarvan het gesdifferentieerde en 

gesegmenteerde karakter werd gecompenseerd door processen van homogenisering 

op het nationaal niveau (Van den Bulck 1996). Eén van de voornaamste taken van de 

openbare omroep was dan ook die van nationale socialisering: bijdragen tot de 

homogenisering en creatie van nationale culturen en identiteiten (Servaes 1997). 

Stuart Hall (Hall 1993: 137) legt er de nadruk op dat dit eerder ging om een creatie 

dan om een weerspiegeling:  “the BBC produced the nation which it addressed: it 

constituted its audience by the ways in which it represented them”.  

 

Door de openbare omroep werd de kijker dan ook eerder aangesproken als inwoner 

van een natiestaat dan als consument. (Blumler, 1992) In België was de omroep van 

bij de start al grotendeels opgesplitst in een Vlaamse en Franstalige vleugel. Door de 

omroepwet van 1960, die de unitaire INR/NIR opsplitste in twee autonome 

omroepmaatschappijen BRT en RTB (weliswaar gekoppeld aan nog een derde 

instituut voor gemeenschappelijke diensten), werd er immers voor de allereerste keer 

gewag gemakt van het bestaan van twee grote cultuurgemeenschappen in België. Dit 

zou pas in de grondwet worden ingeschreven in 1970. Men zou echter zelfs kunnen 

zeggen dat de evoluties in het omroeplandschap die van de politieke federalisering 

voorafgingen, dat ze er een soort voorloper van waren. De eerste directeur-generaal 

van de BRT beschreef de omroep dan ook als “het enige instituut waar Vlamingen 

erin slagen Vlaming te zijn zonder het minste spoor van onderdanigheid”. (Boon, 

1962: 129)  

 

Deze eigen ‘audiovisuele ruimte’ van de gemeenschap hield ook in dat de grenzen 

ervan geëxpliciteerd werden. Het autonoom omroepsysteem integreert intern maar 

trekt ook de imaginaire lijn tussen ‘ons’ en ‘hen’. Deze laatsten zijn dan degenen op 

wie de uitzendingen niet gericht zijn (los van het feit of ze ze kunnen ontvangen). 

(Van Den Bulck & Van Poecke, 1995)  

Hoewel de grenzen van de Vlaamse omroep tot Vlaanderen werden beperkt, zorgde 

de Belgische context toch op zijn minst voor enige ambivalentie op dit vlak. Deze 

intrigerende en boeiende dubbelzinnigheid was echter zo goed als nooit het voorwerp 

van wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek wil daar op zeer bescheiden wijze, 

met al zijn beperkingen, iets aan veranderen. 

Tegelijkertijd zal, bij het zoeken naar verklaringen voor de onderzoeksresultaten, 

bekeken worden in welke mate ‘nation-building’ in de media, zoals hierboven 

beschreven, nog steeds een belangrijke factor is in de bepaling van de (openbare) 

media-inhoud.   
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3 Beschrijving van het onderzoek 

Met dit onderzoek willen we de aandacht voor de andere gemeenschap meten om een 

vergelijking mogelijk te maken op twee niveaus: enerzijds Nederlandstalige 

tegenover Franstalige zenders en anderzijds openbare tegenover privé-zenders. In de 

marge proberen we, weer op dezelfde twee niveaus, de aandacht voor het federale 

België en de aandacht voor de eigen gemeenschap te meten. Maar de vraag of er 

aandacht is of niet, mag maar een vertrekpunt zijn. Bedoeling is ook te weten te 

komen naar wie of wat deze aandacht zich richt.   

Om dit mogelijk te maken maken we gebruik van een, voornamelijk beschrijvende, 

inhoudsanalyse. Meer specifiek ligt de nadruk op frequentie-analyse. Het gebruikte 

onderzoeksmateriaal is, zoals gezegd, het televisiejournaal. Er wordt voor een 

beredeneerde steekproef gekozen wat de selectie van de zenders, de uitzendingen, de 

data en de rubrieken betreft.  

 

Qua zenders is de keuze gevallen op de twee openbare omroepen, VRT en RTBF, en 

op hun commerciële tegenhangers, VTM en RTL-TVI.
1
 

Wat de selectie van de uitzendingen betreft, wordt per zender de belangrijkste editie 

van de dag weerhouden. Dit is degene die in prime-time wordt uitgezonden en de 

hoogste kijkdichtheid haalt, meer bepaald het 7 uur-nieuws op VRT, RTL-TVI en 

VTM en het half 8-nieuws op RTBF.  

 

De onderzochte periode loopt van 1 oktober tot 30 november 1999. Dit is een vrij 

normale periode zonder veel uitzonderlijke gebeurtenissen. Politiek gezien is het wel 

één van de drukste tijden van het jaar en vooral de discussies rond het asielbeleid 

(regularisatie en uitwijzing) woeden in alle hevigheid. Specifieke communautaire 

kwesties zijn er niet behalve de discussies over de herfinanciering van het Franstalig 

onderwijs waarvan men moeilijk kan stellen dat die de actualiteit zouden 

overheersen. Dat kan dan weer wel gezegd worden van de thematiek rond het 

Koningshuis: oktober en november 1999 is de tijd van de blijde intredes, het 

verlovingsfeest in Laken en de aanloop naar het prinselijk huwelijk van 4 december 

dat zelf net buiten het onderzoek komt te vallen. Verder nog prominent in het nieuws: 

de justitiële hervormingen (snelrecht), het sociaal beleid (jongerenbanenplan) en de 

naweeën van de dioxinecrisis (commissie). 

Ook de keuze van de data die uiteindelijk uit deze periode weerhouden worden is 

bepaald op basis van een beredeneerde steekproef. Concreet gaat het om de journaals 

uitgezonden op de oneven dagen van oktober en de even dagen van november of 

simpeler gesteld: elke uitzending, om de dag, vanaf 1 oktober. Zo wordt ervoor 

gezorgd dat alle dagen van de week ongeveer evenredig vertegenwoordigd zijn. 

                                           
1
 Deze vier omroepen beschikken allen over twee zenders. Vermits bij de openbare omroepen de 

best bekeken journaals op de hoofdzenders worden uitgezonden en die op de kleinere zenders 

daar eigenlijk maar een doorslag van zijn wordt er gekozen voor de journaals van TV1 en La 

Une. In het geval van de commerciële zenders is de keuze nog gemakkelijker gezien 

nieuwsuitzendingen op de kleine zenders daar pas na middernacht of helemaal niet te zien zijn. 

Op VT4, waar geen journaal te bespeuren valt, hoeft al helemaal niet ingegaan te worden. 
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Journaals durven immers wel eens verschillen naargelang de uitzenddag. Op die 

manier krijgen we een totaal van 31 dagen, wat neerkomt op 124 uitzendingen, iets 

meer dan 50% van het totale aantal in de onderzochte periode.  

 

Tenslotte moet er nog een selectie van rubrieken doorgevoerd worden: binnen de 

journaals worden alle items weerhouden, behalve de sport, wat betekent dat er 

uiteindelijk 1977 items in het onderzoek worden betrokken. Ook buitenlandse items 

worden niet geweerd, maar deze worden wel niet verder onderzocht.  

De specifieke rubrieken die de openbare omroepen binnen het journaal aan de andere 

gemeenschap wijden, worden eveneens in het onderzoek opgenomen. Maar omdat 

“Vu de Flandre” in het zaterdagavondjournaal van de RTBF te zien is, vallen 5 van 

de 9 in de onderzochte periode uitgezonden afleveringen sowieso al binnen de 

hierboven genoemde journaals. “De taalgrens” wordt daarentegen uitgezonden in het 

VRT-middagjournaal en zit dus niet in het onderzoeksmateriaal. De 9 afleveringen 

hiervan worden dan ook, net als de 4 overblijvende uitzendingen van “Vu de 

Flandre”, apart geanalyseerd, zij het enkel wat de onderwerpen betreft. 

 

Bij de binnenlandse items maken we, om de aandacht voor de verschillende entiteiten 

in België te meten, gebruik van indicatoren die onder te brengen zijn op 3 niveaus en 

elk opnieuw ingedeeld worden in verschillende categorieën.  

 

Allereerst is er het niveau van de personen. Het gaat hier meer bepaald om de 

taalgroep (Nederlandstalig, Franstalig, anderstalig of Koninklijke Familie), de 

effectief gesproken taal (Nederlands, Frans of andere) en de functies van de aan het 

woord gelaten personen. Deze laatste indicator wordt ingedeeld in 6 categorieën: 

politicus (met nog eens 195 onderverdelingen gehergroepeerd naar bestuursniveau), 

middenveld (vakbond, beroepsorganisatie, nationale en internationale drukkings-

groep), expert (feiten en duiding), betrokken partij (met nog eens 178 

onderverdelingen, gehergroepeerd in 12 sectoren), buitenstaander en Koninklijke 

Familie.  

 

De twee volgende indicatoren hebben te maken met het thema van het item. Ten 

eerste de plaats waar het over gaat, waar een onderverdeling wordt gemaakt in de 

categorieën België, Vlaanderen, Wallonië/Franse Gemeenschap, Brussel, 

Communautair, Europese Gemeenschap en Internationaal. Ten tweede het soort 

nieuws dat verslaan wordt, ingedeeld in 11 categorieën op basis van de actualiteit en 

vervolgens nog eens onderverdeeld in tientallen subcategorieën. 

 

Op een derde niveau vinden we dan nog de indicator plaats, die aanduidt welke 

plaatsen effectief in beeld komen. Hier gebeurt de indeling in categorieën op basis 

van de gewesten. Omdat het niet altijd mogelijk is af te leiden op welke plaats de 

beelden gedraaid zijn, wordt eveneens een restcategorie “onbepaald” geïntroduceerd.
2
 

                                           
2
 Voor een zeer gedetailleerde beschrijving en definitie van deze categorieën verwijzen we naar 

Sinardet, 2000: 36-47, de eindverhandeling waarop deze tekst gebaseerd is.    
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De gebruikte analyse-eenheid is het item, wat het land en het thema betreft. Er zijn 

dan twee meeteenheden mogelijk: het aantal en de seconden. Gaat het daarentegen 

over de indicatoren onder de niveaus ‘plaats’ en ‘personen', wordt de analyse-eenheid 

het totaal aantal items. De meest geschikte meeteenheid is in dit geval de seconde.  

Ook vormelementen als de lengte van het item en de plaats die het uiteindelijk 

meekreeg in de nieuwsuitzending worden geanalyseerd. 

  

Om, na de afronding van de hierboven beschreven inhoudsanalyse, een interpretatie  

mogelijk te maken van de resultaten, worden deze voorgelegd aan tien personen die 

vertrouwd zijn met de thematiek en, vanwege hun professionele bezigheden, een licht 

kunnen werpen op onze bevindingen. Het gaat hier om televisie-journalisten 

Siegfried Bracke (VRT) en Christophe Deborsu (RTBF); dagbladjournalisten Guido 

Fonteyn (De Standaard), Olivier Mouton (La Libre Belgique) en Magali 

Uytterhaeghe (Le Matin); politici Olivier Deleuze (ECOLO) en Luc Van den Brande 

(CVP); professor en journalist Jean-Jacques Jespers (RTBF) en publicisten Ludo 

Dierickx en Geert van Istendael. 

 

4 Resultaten van het onderzoek 

In dit onderdeel overlopen we de resultaten van de inhoudsanalyse, daarbij 

achtereenvolgens de blik richtend op de aan het woord gelaten personen, de 

behandelde thema’s en de in beeld gekomen plaatsen. 

4.1 De personen 

VRT VTM RTBF RTL-TVI  Taal personen 

Sec % Sec % Sec % Sec % 

Nederlandstaligen spreken 

Nederlands 

8941 88,45 11790 86,40 10 0,07 85 0,68 

Nederlandstaligen spreken 

Nederlands (gedubd) 

0 0 0 0 1457 9,55 366 2,94 

Nederlandstaligen spreken 

Frans 

0 0 0 0 2973 19,50 1556 12,48 

Franstaligen spreken 

Nederlands 

324 3,21 504 3,69 0 0 25 0,20 

Franstaligen spreken  

Frans 

671 6,64 1093 8,01 10450 68,52 10114 81,13 

Totaal Nederlandstaligen 8941 88,4 11790 86,4 4440 29,1 2007 16,1 

Totaal  Franstaligen 995 9,8 1597 11,7 10450 68,5 10139 81,3 

Tabel 4.1: Taal & taalgroep van de aan het woord gelaten personen 
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Wanneer we tabel 4.1. bekijken, valt het meteen op dat de tijd waarin mensen uit de 

andere taalgemeenschap aan het woord komen sterk varieert naargelang aan welke 

kant van de taalgrens men zich bevindt. Bij de Vlaamse zenders ligt de totale 

spreektijd voor Franstaligen maar rond de 10 %. Een heel ander beeld krijgen we bij 

RTL-TVI (16 %), maar vooral bij de RTBF waar maar liefst 29,1 % van de spreektijd 

voor Nederlandstaligen is.  

 

Een eerste verklaring ligt voor de hand: men vindt gemakkelijker een 

Nederlandstalige die Frans spreekt dan omgekeerd. Toch moet dit gerelativeerd 

worden. Voor de RTBF lijkt het immers niet problematisch te zijn om niet-

Franssprekende Nederlandstaligen aan het woord te laten gezien deze, in tijd 

uitgedrukt, langer aan bod komen dan alle Franstaligen samen op de VRT. Daarbij 

komt nog dat, gezien de traditie van ondertiteling, de Nederlandstalige kijker – in 

tegenstelling tot de Franstalige – gewend is aan vreemde talen op zijn scherm. 

Tenslotte is er de laatste tijd een zekere positieve evolutie te merken in de kennis van 

het Nederlands bij Franstaligen, alleszins op politiek en meer bepaald op 

regeringsniveau. (Ter zake, 21/4/2000) We kunnen hierbij denken aan Deleuze, 

Durant, Michel, Reynders, Simonet, enzovoort. 

 

Een tweede mogelijke verklaring is dat de tabel de politieke en maatschappelijke 

machtsverhoudingen weerspiegelt: Vlamingen bekleden, mede dankzij hun betere 

tweetaligheid, een heel aantal belangrijke functies. Alleen al de eerste minister is, in 

de praktijk, altijd Nederlandstalig. (van Istendael, 2000) Hier kan dan weer de 

bemerking bij gemaakt worden dat de verhoudingen binnen de huidige federale 

regering niet zo onevenwichtig lijken (zeker niet in vergelijking met de vorige). 

Terwijl in de legislatuur 1995-1999 twee belangrijke en sterk gemediatiseerde 

departementen als dat van binnenlandse zaken en dat van buitenlandse zaken door 

een Nederlandstalige geleid werden, zijn deze nu aan Franstaligen toevertrouwd. Men 

zou dus kunnen verwachten dat, wanneer deze studie tijdens de vorige legislatuur was 

uitgevoerd, de kloof nog groter zou geweest zijn. Bovendien verklaart dit nog niet het 

verschil tussen RTBF en RTL-TVI.  

 

Of toch? Sommigen (Deleuze, Bracke, van Istendael, 2000) zijn namelijk van oordeel 

dat er in het RTBF-journaal meer aan binnenlandse politieke analyse wordt gedaan. 

Volgens Bracke (2000) is dit te wijten aan het feit dat “van alle omroepen, de RTBF 

toch wel de meest openbare is in de zin van staatstelevisie”. Of dit werkelijk zo is, 

zullen we verderop proberen te onderzoeken. Het probleem met deze analyses is in 

ieder geval dat in de cijfers van tabel 4.1 niet alleen politici of andere machthebbers 

terug te vinden zijn, maar ook veel betrokken partijen en dergelijke. 

 

Wat dit betreft, situeert het verschil zich vooral tussen openbare (waar meer politici 

uit de andere taalgemeenschap aan bod komen) en commerciële zenders (waar de 

categorie “betrokken partij” het hoogst is). Dit kan duidelijk verklaard worden vanuit 

het organisatieniveau en meer bepaald vanuit de utilitaire doelstellingen van de 

commerciële zenders, die zoveel mogelijk proberen de “gewone man” aan het woord 
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te laten. We komen nog tot verdere interessante bevindingen wanneer we focussen op 

de politici. 

 

 

VRT VTM 

Nederlandst. Franstaligen Nederlandst. Franstaligen 

Mandaat 

Sec % Sec % Sec % Sec % 

Federale regering    778 26,9 421 89,19 763 20,98 490 88,29 

Gem/gewestregering 604 20,9 16 3,39 667 18,34 45 8,11 

Brusselse regering 12 0,41 0 0 58 1,59 0 0 

Parlementsleden 1055 36,5 22 4,66 1481 40,73 14 2,52 

Lokale politici 413 14,3 0 0 647 17,79 6 1,08 

Andere 31 1,07 13 2,75 20 0,55 0 0 

Totaal 2893 100 472 100 3636 100 555 100 

Tabel 4.2: Politici per mandaat bij VRT en VTM  

 

 

RTBF RTL-TVI 

Franstaligen Nederlandst. Franstaligen Nederlandst. 

Mandaat 

Sec % Sec % Sec % Sec % 

Federale regering    1385 41,29 558 32,42 857 34,87 253 44,31 

Gem/gewestregering 710 21,17 107 6,22 482 19,61 41 7,18 

Brusselse regering 30 0,89 24 1,39 14 0,57 0 0 

Parlementsleden 703 20,96 616 35,79 566 23,03 104 18,21 

Lokale politici 414 12,34 416 24,17 526 21,40 163 28,55 

Andere 112 3,34 0 0 13 0,53 10 1,75 

Totaal 3354 100 1721 100 2458 100 571 100 

Tabel 4.3:  Politici per mandaat bij RTBF en RTL-TVI 

 

Tabel 4.2 en 4.3 tonen immers dat de Franstalige politici op de Vlaamse zenders voor 

bijna 90 % deel uitmaken van de federale regering. Antoine Duquesne spant hier de 

kroon, met meer dan een kwart van de totale tijd op beide zenders, een rechtstreeks 

gevolg van het toen zeer actuele asielbeleid. Op de Franstalige zenders krijgen we 

een veel gevarieerder aanbod. Bij de RTBF zijn zelfs de parlementsleden in de 

meerderheid (35,79 %) met vooral Herman Decroo, Stefaan De Clerck en Paul Tant. 

Opvallend is trouwens dat deze drie politici daarentegen op de Vlaamse zenders veel 

minder te zien zijn. Ook Nederlandstalige lokale politici komen uitgebreid aan bod 

(28,55 % bij RTL-TVI). Dit weliswaar regelmatig naar aanleiding van fenomenen 

van nationaal belang als blijde intredes. Deze waren er evenwel ook in Wallonië en 

toch kwamen bij de Vlaamse zenders zo goed als geen Franstalige lokale 

mandatarissen aan bod.  
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Men is geneigd om de verklaring voor deze resultaten op het niveau van het sociaal 

systeem te zoeken en aldus een verschil in debatcultuur te ontwaren tussen het 

noorden en het zuiden van het land. Er wordt namelijk wel eens gezegd dat men in 

het “Angelsaksisch model” feiten en aantallen centraal zou stellen, waar men in het 

“Romaans model” meer met het ideeëndebat zou bezig zijn (Van den Brande, 2000) 

wat zich dan met betrekking tot deze thematiek zou vertalen in een Vlaamse televisie 

die sterker gericht is op de uitvoerende macht, terwijl de Franstalige zich eerder 

concentreert op het parlement. Ook deze conclusie lijkt evenwel voorbarig, want als 

men dezelfde cijfers bekijkt voor de eigentaligen, ziet men dat de situatie daar net 

omgekeerd is: bij de Vlaamse zenders zijn er méér Nederlandstalige parlementsleden 

dan federale regeringsleden en bij de Franstalige zenders is voor de Franstaligen net 

het omgekeerde waar. Op de Vlaamse zenders zijn het dus enkel de Franstalige 

parlementsleden en lokale politici die men weinig aan het woord laat, wat blijkt uit 

het feit dat deze categorieën, wat de Nederlandstaligen betreft, wel goed 

vertegenwoordigd zijn. Als er dus al sprake zou zijn van een verschil in debatcultuur 

tussen noord en zuid is daar in ieder geval niets van te merken in de 

televisieverslaggeving.  

 

De verklaring is eerder te vinden op het niveau van de communicatieroutines. Zo 

ontstond blijkbaar de gewoonte om de camera’s van de VRT niet te laten draaien 

wanneer Franstaligen in het parlement het woord nemen: “De spreektijd van 

Franstaligen is uitgerekend het moment om tussenshots te nemen”. (Bracke, 2000) 

Hoewel bijna 70 % van de parlementaire tussenkomsten door Nederlandstaligen 

gebeurt, kan men zich toch de vraag stellen of dit geen onvolledig inzicht in de 

Belgische politieke situatie impliceert. De uitspraken van de Franstalige 

parlementsleden zijn voor Siegfried Bracke (2000) echter “geen nieuws”.  

 

Sommigen stellen dat de politici die de RTBF opvoert niet echt representatief zijn, 

want vooral BV’s: “Herman Decroo, Jean-Marie Dedecker, Stefaan De Clerck 

vanwege Julie en Melissa, Marc Van Peel omdat hij CVP-voorzitter is, Coveliers van 

de schandalen, Van Krunkelsven vanwege zijn Vlaams-nationalisme, …”. (Bracke, 

2000) Naast de vraag of we in al deze gevallen wel van BV’s kunnen spreken, 

kunnen hier toch twee bedenkingen bij geplaatst worden. Ten eerste zijn er ook 

Franstaligen die enige bekendheid hebben in Vlaanderen, zoals Elio Di Rupo, 

Philippe Busquin, Vincent Decroly of bepaalde ex-ministers. Ten tweede, zou de 

bekendheid van de aan het woord gelaten personen eerder een gevolg dan een 

verklaring van de media-aandacht kunnen zijn. Als deze voor Franstalige politici in 

Vlaanderen geringer is dan voor Vlaamse politici in Wallonië zou dit misschien 

kunnen verklaard worden door het feit dat aan die Vlaamse politici precies veel meer 

aandacht werd besteed op de Franstalige zenders.  

Misschien moeten we dan vaststellen dat het niet om bekendheid maar om kwaliteit 

gaat en dat de Vlaamse politieke klasse “un peu plus brillante” zou zijn dan de 

Franstalige. (Deborsu, 2000) Er is bijvoorbeeld geen Franstalig equivalent van een 

figuur als Louis Tobback.  
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Terwijl de vorige verklaringen vooral op het extramediaal niveau of op dat van het 

sociaal systeem gesitueerd waren, kan het zeer gevarieerde beeld bij de RTBF ook 

verklaard worden vanuit het organisatieniveau en meer bepaald vanuit de politieke 

deontologie van de zender. Er is daar een gewoonte, “on pourrait presque dire que 

c’est inscrit dans les gènes des journalistes de la RTBF” om altijd een 

representativiteit van de standpunten te garanderen en dus telkens oppositie en 

meerderheid aan het woord te laten. Maar vermits binnen sommige politieke families 

de standpunten nogal eens willen verschillen, gaat het hier dikwijls om twee 

opposities en twee meerderheden: een Franstalige en een Nederlandstalige. Toen de 

VLD en de PRL in de oppositie zaten was men er zich bijvoorbeeld goed van bewust 

dat de standpunten van beide partijen uiteenliepen en vroeg men dus ook om reacties 

van de VLD. (Jespers, 2000)  

 

Wanneer we vervolgens kijken naar de aandacht voor regeringsleden van het andere 

gewest zijn de resultaten overal vrij laag. Bij de Vlaamse zenders gaat het hier telkens 

om de Waalse regering en meer specifiek om Elio Di Rupo, die evenwel ook als PS-

voorzitter aan het woord werd gelaten. De Franse Gemeenschapsregering kwam niet 

aan bod. In percentages scoort VTM hier nog het hoogst (8,11 %) terwijl in absolute 

cijfers de RTBF er wederom bovenuit steekt (107 seconden) met Patrick Dewael, 

Johan Sauwens, Steve Stevaert en Renaat Landuyt. De VRT komt in beide gevallen 

onderaan de rangschikking terecht. Volgens Bracke (2000) heeft dit te maken met het 

feit dat Franstalig België twee regeringen telt: “Da’s ook moeilijker, dan moet je al 

beginnen uitleggen wat het verschil is”. Uit onderzoek blijkt inderdaad dat de 

politieke kennis van de Vlaamse bevolking vrij laag is, overigens ook over de ‘eigen’ 

instellingen. Zo blijkt uit onderzoek dat het voor de meerderheid van de Vlamingen  

ook al niet bepaald glashelder is wat de ‘Vlaamse regering’ precies inhoudt. (VRIND 

1998)
3
  

            

Zeer opvallend is verder dat de Vlaamse parlementsleden die men op RTBF en RTL-

TVI kan zien vooral afkomstig zijn van CVP of VLD.
4
 Dit heeft vooral te maken met 

extramediale gegevenheden: de actualiteit van die periode, maar waarschijnlijk ook 

het feit dat Agalev en SP, naast het feit dat ze kleiner zijn, minder standpunten 

hebben die afwijken van hun Franstalige zusterpartijen dan VLD of CVP. (Jespers, 

2000) Deze laatsten zijn natuurlijk ook de grootste Vlaamse partijen en de CVP 

vormt in de praktijk zowat de enige oppositie. Toch kan men er ook de bevestiging in 

zien van het cliché van een ‘rechts Vlaanderen’ dat in Franstalig België nog steeds 

leeft.  

 

 

                                           
3
  Zie ook het stuk over de publieke opinie. 

4
  Bij de 14 Nederlandstalige parlementsleden die RTBF aan het woord liet, waren er 7 van de CVP, 

4 van de VLD en telkens 1 van Agalev, Vlaams Blok en VU.   
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4.2 De onderwerpen 

VRT VTM RTBF RTL-TVI Plaats 

# items % # items % # items % # items % 

België 175 40,98 211 39,00 240 47,52 247 43,03 

Vlaanderen 149 34,89 210 38,82 68 13,47 47 8,19 

Wall / Fr Gem 11 2,58 19 3,51 88 17,42 149 25,96 

Brussel 15 3,51 28 5,18 33 6,53 48 8,36 

Communautair 14 3,28 15 2,77 14 2,77 5 0,87 

Tabel 4.4: Verdeling van de binnenlandse items per inhoudelijke plaats 

 

Tabel 4.4 geeft weer op welke plaats de binnenlandse items van de journaals 

betrekking hebben. Het gaat hier dus niet om waar de beelden gefilmd zijn (zie 

verder), maar wel om waar de items inhoudelijk over gaan. Elk geanalyseerd (dus 

binnenlands) item heeft minstens 1 thematische plaats toegewezen gekregen. 

Sommigen kregen er evenwel 2 of 3 (en in uitzonderlijke gevallen zelfs 4). Het 

federale debat over de begroting, waarin vooral aandacht was voor de verdeling van 

het onderwijsgeld, bijvoorbeeld kan zowel onder “België”, “Vlaanderen”, “Wallonië” 

als “Communautair” vallen, naargelang de invalshoek van het verslag.  De tabel leest 

dus als volgt: “het aantal items op de VRT dat inhoudelijk (onder andere) betrekking 

heeft op Vlaanderen is gelijk aan 149” of nog : “43,03 % van de items op RTL-TVI 

gaat geheel of gedeeltelijk over België”.     

 

Wat de aandacht voor het andere landsdeel betreft, zet de trend zich hier door. Maar 

niet alleen hebben de Vlaamse zenders minder zendtijd over voor Wallonië, ze zijn 

ook opvallend sterker gericht op de eigen gemeenschap dan hun Franstalige 

tegenhangers. Zo heeft de RTBF bijna evenveel aandacht voor Vlaanderen als voor 

Wallonië en de Franse Gemeenschap. Dit heeft wel te maken met het feit dat de 

openbare zender ook een regionaal nieuwsmagazine heeft, zodat items die zich in 

Wallonië afspelen gemakkelijker terechtkomen in “Régions Soir”
5
. Maar vermits 

deze items eerst aan het nationale journaal worden aangeboden en men daar dus kan 

beslissen ze zelf uit te zenden is dit zeker geen volledige verklaring. (Deborsu, 2000)   

 

Wat ook een rol speelt is het feit dat er, sinds 1997, bij de RTBF-redactie een 

journalist officieel tot opdracht heeft de Vlaamse actualiteit te volgen. Dit was een 

soort formalisering van een aandachtspunt dat al langer bestond en waarvoor de 

verklaringen gedeeltelijk op het individuele niveau te vinden zijn: journalisten als 

Alain Gerlache (nu woordvoerder van Guy Verhofstadt) en Christophe Deborsu 

vonden dit belangrijk. Maar dit kan natuurlijk niet zonder de goedkeuring van de 

RTBF, zodat ook het organisatieniveau van belang is. 

 

                                           
5
 Dit wordt ook dagelijks uitgezonden (rond kwart voor zeven), maar duurt maar 20 minuten en 

trekt maar ongeveer half zoveel kijkers als het journaal.  
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In een volgende stap zullen we nu de items over de andere gemeenschap verder 

indelen. Een zuiver item gaat hier zo goed als enkel over de andere gemeenschap, een 

niet-zuiver item ook nog over andere plaatsen.  

 

 

Item VRT VTM Vlaamse 

Zenders 

RTBF RTL-TVI Franstalige 

Zenders 

Zuiver 5 10 15 23 21 45 

Niet zuiver 6 9 15 45 26 71 

Totaal 11 19 30 68 47 116 

Tabel 4.5: Onderwerpen die over het andere landsdeel gaan     
 

Uit tabel 4.5 blijkt dat de Franstalige zenders drie keer zoveel zuivere items brengen 

over Vlaanderen dan omgekeerd. Bovendien wordt het journaal van de RTBF één 

keer, en dat van RTL-TVI drie keer, geopend met een zuiver Vlaams item. Bij de 

Nederlandstalige zenders gebeurt dit  nooit met een Franstalig item. Ook valt het op 

dat VTM dubbel zoveel zuivere items brengt over Franstalig België dan de VRT (al 

gaat het hier maar om 10 items) en dat ook RTL-TVI bijna evenveel haalt als de 

RTBF.  

 

Deze hoge score van de commerciële zenders is waarschijnlijk te wijten aan het 

uitwisselingscontract dat ze onderling afgesloten hebben. Dat er bij de openbare 

omroepen minder uitgewisseld wordt heeft, volgens Bracke (2000), een technische 

reden: VTM en RTL-TVI werken met dezelfde soort cassettes als VRT, terwijl de 

RTBF een eigen systeem gebruikt.
6
 Dat de RTBF wel veel items overneemt van VRT 

zou dan weer te maken hebben met het feit dat de twee “omzet-toestellen” zich aan 

de RTBF-kant van het omroepgebouw bevinden. Blijkbaar is de af te leggen afstand 

binnen het omroepgebouw groot genoeg om het uitzenden van bepaalde reportages 

onmogelijk te maken.  

 

Wat de niet-zuivere items betreft, vergroot het verschil aanzienlijk tussen de 

Franstalige zenders onderling (wat er onder andere op duidt dat de RTBF vooral veel 

belang hecht aan het Vlaams aspect van een nationaal onderwerp) en verkleint het bij 

de Vlaamse, waar VTM toch nog altijd koploper blijft. Wel is het zo dat de 6 niet-

zuivere items bij de VRT altijd één van de eerste drie in het journaal zijn, wat bij 

VTM maar 3 keer het geval is. Hoewel VTM dus, globaal genomen, een beetje meer 

nieuws brengt over Franstalig België bevindt dit zich meestal niet aan het begin van 

het journaal terwijl het weinige wat de VRT brengt, daarentegen wel gemakkelijker 

vooraan zit.  

 

De vraag is nu waarover deze “zuivere items” over de andere gemeenschap gaan.  

                                           
6
 VRT, VTM en RTL werken met SX-cassettes en RTBF met DVC-PRO. 
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VRT VTM RTBF RTL-TVI Categorie 
Sec % Sec % Sec % Sec % 

Politiek 159 56,79 134 14,19 1119 17,55 225 11,22 

Gerecht & Misdaad 31 11,07 225 23,83 888 13,93 564 28,13 

Socio-economoisch 0 0 0 0 114 1,79 0 0 

Cultuur & Toerisme 65 23,21 282 29,87 743 11,65 112 5,59 

Fait Divers 25 8,93 165 17,48 745 11,69 331 16,51 

Milieu&Volksgezondheid 0 0 0 0 927 14,54 462 23,04 

Media 0 0 0 0 980 15,37 0 0 

Verkeer & Mobiliteit 0 0 138 14,62 658 10,32 311 15,51 

Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 

Landbouw 0 0 0 0 201 3,15 0 0 

Totaal 280 100 944 100 6375 100 2005 100 

Tabel 4.6: Aandeel van de “zuivere” items per categorie in tijd 

 

Belangrijk om weten is dat verschillende items in meer dan 1 categorie 

terechtkwamen. De totalen stellen dus niet het aantal items per zender voor, maar wel 

het totaal aantal onderwerpen, dat in die items terug te vinden valt. 

 

Hoewel, gezien het lage aantal items op VRT en VTM, de representativiteit voor de 

Vlaamse zenders verloren dreigt te gaan, kunnen we bij de VRT toch een duidelijk 

overwicht waarnemen van de politieke verslaggeving over de andere gemeenschap. 

Het gaat hier meer bepaald om de partijleidingsverkiezingen van de PS en ECOLO. 

Bij VTM staat “Cultuur en Toerisme” bovenaan, vanwege twee lange items over de 

sneeuwval in de Ardennen, gevolgd door “Gerecht & Misdaad” (een schietpartij, een 

Assisenproces, …). De RTBF brengt een zeer gevarieerd beeld met een licht 

overwicht voor politiek (CVP-verkiezingen, de Boerenbond, …), media (Rob 

Vanoudenhoven, internet, …) en volksgezondheid (legionellabacterie, …). RTL-TVI, 

tenslotte, spitst zich net als haar Vlaamse tegenhanger vooral toe op misdaad 

(passioneel drama, moord op eigen baby, …). Dit laatste loopt gelijk met de 

verslaggeving over de eigen gemeenschap, die ook meer gericht is op dit soort 

onderwerpen, en kan verklaard worden vanuit het organisatieniveau en meer bepaald 

vanuit de commerciële doelstellingen van de zenders. Een factor die ook speelt in de 

volgende tabel. 
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Zender # items % binnenl % totaal # sec % binnenl % totaal 

VRT 42 14,38 10,12 4932 15,90 11,33 

RTBF 52 14,77 10,68 6299 15,34 11,91 

VTM 68 17 12,95 9066 20,42 16,63 

RTL-TVI 79 19,95 14,36 7762 21,02 16,38 

Totaal 241 16,74 12,19 28059 18,29 14,15 

 

Tabel 4.7: Aandacht voor het Koningshuis  
 

Vermits het Koningshuis een Belgische instelling bij uitstek is en de onderzochte 

periode zowat door deze thematiek overspoeld werd loont het de moeite eveneens de 

verslaggeving hierover te vergelijken.  

 

Vooral als we naar de berekening in tijd kijken, merken we dat er nauwelijks 

verschillen zijn tussen de twee gemeenschappen. Eerder is er hier sprake van een 

breuklijn tussen openbare en commerciële zenders, over de taalgrens heen. VTM en 

RTL-TVI besteden immers bijna een derde meer tijd aan de Koninklijke Familie dan 

VRT en RTBF. Dit hoeft niet te verbazen gezien het aansluit bij de (nog altijd) meer 

winstgerichte aanpak van de privé-zenders.  

 

4.3 De plaatsen 

In tabel 4.8 zien we welke plaatsen er effectief in beeld gekomen zijn en hoe lang. In 

tegenstelling tot de vorige tabellen speelt het thema van het item hier geen enkele rol. 

Ook belangrijk om te onthouden is dat de categorie “buitenland” hier enkel de 

buitenlandse beelden in binnenlandse items betreft. 

 

 

VRT VTM RTBF RTL-TVI Plaats 

Sec % Sec % Sec % Sec % 

Brussel 10895 40,16 14242 37,58 15281 45,89 10765 35,55 

Vlaanderen 11406 42,05 16942 44,70 4619 13,87 3257 10,76 

Wallonië 565 2,08 1586 4,18 8884 26,68 11894 39,28 

Onbepaald 2226 8,21 3044 8,03 2699 8,11 2057 6,79 

Buitenland 2035 7,50 2083 5,50 1816 5,45 2307 7,62 

Totaal 27127 100 37897 100 33299 100  30280 100  

Tabel 4.8: In beeld gebrachte plaatsen binnen de binnenlandse items   

 

Ook hier zien we een aantal zeer duidelijke verschillen. Zo scoort de categorie 

“Brussel” bij de vier zenders zeer hoog (normaal, want alleen al de meeste politieke 

items spelen zich daar af), maar wordt deze bij drie ervan overtroffen door beelden 
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uit de eigen streek. Enkel bij RTBF is dit niet het geval, daar scoort de categorie 

“Brussel” dan ook het allerhoogst met bijna 46 % van de tijd.  

 

Dit heeft te maken met de focus op de federale politieke actualiteit. De interesse van 

de RTBF-redactie in Brussel daarvoor is groot, wat op het eerste zicht te verklaren 

lijkt vanuit de gehanteerde communicatieroutines. Volgens Jespers (2000) hebben de 

journalisten van de Reyerslaan namelijk een beetje het idee behouden dat het enige 

machtscentrum bij de federale instellingen ligt en hebben zij nog niet echt begrepen 

dat belangrijke bevoegdheden naar de gemeenschappen zijn verschoven. 

Bij nader inzien zijn ook extramediale gegevenheden hier echter zeer belangrijk 

omdat het in vele gevallen wel de federale bevoegdheden zijn die de inzet vormen 

van de zwaarste discussies. “Le niveau des communautés apparaît moins médiatique 

et les compétences sont moins souvent conflictuelles que des sujets qui traitent de la 

securité sociale ou de la justice.” Rond deze federale thema’s draaiden de voorbije 

jaren de grote controverses. (Jespers, 2000)  

 

Het verschil in aantal minuten beeld over de andere gemeenschap, strookt met de 

verwachtingen gecreëerd door de vorige tabellen: respectievelijk iets meer dan 2 % 

en   4 % op VRT en VTM en iets minder dan 14 % en 11 % bij RTBF en RTL-TVI. 

Wel valt het op dat de categorie “Vlaanderen” bij de Vlaamse zenders, en vooral de 

categorie  “Wallonië” bij de Franstalige zenders, beduidend hoger ligt dan bij de 

thematische tabel. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat veel items die 

over België gaan, ter illustratie beelden bevatten uit de eigen gemeenschap of van 

onbepaalbare herkomst. Zo zal een item op VTM over de daling van het aantal 

huwelijken in België bijvoorbeeld geïllustreerd worden met beelden van Antwerpse 

kerken waarin koppels mekaar het ja-woord geven. Vooral bij RTL-TVI ligt de 

categorie “Wallonië” veel hoger dan bij de thematische tabel wat niet hoeft te 

verwonderen gezien deze zender dikwijls algemene trends verbeeldt door concrete 

situaties bij concrete mensen in beeld te brengen. Vandaar dat de categorie “Brussel” 

hier ook zo veel lager is: politieke items worden gemakkelijker vertaald in 

dagdagelijkse, dus dikwijls lokale, situaties. Bovendien zijn verschillen tussen de 

tabel met de thematische plaatsen en die met de effectieve plaatsen ook nog te 

verklaren door het feit dat het in eerstgenoemde om het “aantal items” ging, terwijl 

bij laatstgenoemde de plaatsen in tijd worden voorgesteld.                                  

 

Wanneer we, tot besluit van dit onderdeel, alle bovenstaande resultaten samenvatten, 

constateren we dat onze eerste hypothese wel degelijk bewaarheid werd: de 

Franstalige televisiejournaals brengen meer informatie over Vlaanderen dan 

omgekeerd. Opvallend was ook dat de Vlaamse zenders meer op de eigen 

gemeenschap zijn gericht. De tweede hypothese, die stelde dat openbare zenders 

meer aandacht zouden hebben voor het andere landsdeel dan commerciële, werd 

enkel geverifieerd voor Franstalig België. VTM bracht immers iets meer over 

Wallonië dan VRT. Wel was het zo dat terwijl de  kwantitatieve verschillen vooral te 

situeren waren tussen Franstalige en Nederlandstalige zenders, we de inhoudelijke 

verschillen meer vonden tussen openbare en commerciële zenders. Deze laatsten 
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spitsten zich duidelijk minder toe op politieke en economische aspecten van het 

andere landsdeel dan hun openbare tegenhangers.  

We hebben ons niet beperkt tot het tonen van resultaten, we hebben ook interpretaties 

gegeven en aldus verklaringen gezocht voor onze bevindingen. Daaruit bleek dat 

verschillende gatekeeping-niveaus een rol spelen. Het ging hier evenwel vooral om 

“ad hoc”-verklaringen die voornamelijk toepasbaar waren op specifieke tabellen. 

Daarom zullen we verder naar globale verklaringsschema’s zoeken voor de hierboven 

aangestipte trends. Maar eerst gaan we een poging ondernemen om, na de nadruk 

hierboven op kwantitatieve resultaten te hebben gelegd, de berichtgeving over de 

andere gemeenschap op een iets meer kwalitatieve wijze te benaderen.   

 

5 Blik op de taalgrens 

Sinds enkele jaren beschikken de journaals van de twee openbare omroepen over een 

wekelijkse rubriek met informatie over de andere gemeenschap. “De taalgrens” heet 

het bij de VRT, terwijl men bij de RTBF voor “Vu de Flandre” koos. Alvorens in te 

gaan op de verschillen die er op een aantal vlakken tussen de twee te merken zijn,  

geven we eerst een korte historiek van deze programma’s. 

 

Een aanzet om tot het opstarten van “Vu de Flandre” over te gaan was de zomer van 

1996 die, althans voor het losbarsten van de Dutroux-affaire, gekenmerkt werd door 

een politiek zeer bar communautair klimaat. Omdat er sinds de opeenvolgende 

staatshervormingen sowieso al meer en meer in termen van conflict werd geredeneerd 

en het met de kennis over de andere gemeenschap al zeer lang slecht gesteld was, 

groeide bij de RTBF het besef dat er iets rond Vlaanderen moest gedaan worden. 

Vooral de eindredacteur van het toenmalige middagjournaal was daarvan overtuigd 

en lanceerde “Vu de Flandre” in september 1996. Journalist Christophe Deborsu was, 

vanwege zijn Nederlandstalige studies, de evidente keuze om deze taak op zich te 

nemen en zou dat dan ook drie jaar volhouden. De rubriek, die tevens vanaf het begin 

werd herhaald in het laatavondnieuws, sloeg meteen aan wat ertoe leidde dat ze vanaf 

1998 terechtkwam in het hoofdjournaal van de RTBF, waar ze nu nog altijd terug te 

vinden is. (Deborsu, 2000) Het opstarten van “Vu de Flandre”, samen met de al 

eerder besproken algemene ruimere aandacht op het RTBF-nieuws, lijkt dus vooral 

vanuit het individuele niveau te komen: van de houding van bepaalde RTBF-

journalisten tegenover Vlaanderen. We zagen al dat dit niveau, vooral bij 

televisienieuws, niet mag onderschat worden. Niettemin is het duidelijk dat ook het 

organisatieniveau meespeelt: berichtgeving over Vlaanderen is een doelstelling van 

de directie. Maar ook het extramediaal niveau (hier de communautaire twisten) had 

een invloed en vanaf het moment dat “Vu de Flandre” geïnstalleerd was behoorde het 

eigenlijk tot de wekelijkse communicatieroutine.   

 

Het verhaal van “De taalgrens” begint bij het bezoek van Koning Albert aan de 

Reyerslaan, die terloops signaleerde dat een rubriek over Wallonië misschien geen 

slecht idee zou zijn. Op de toenmalige BRTN-redactie was men het daarmee 
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‘eigenlijk wel eens’ en zo geschiedde. (Bracke, 2000) In tegenstelling tot bij de 

RTBF, is hier dus een externe factor bepalend geweest. Eerst werd de rubriek door 

een BRTN-journalist gemaakt die RTBF-items selecteerde en uitzond, maar omdat 

men vond dat dit toch wel een hoop werk opleverde besloot men vanaf 1998 een 

RTBF-journalist in dienst te nemen (eerst Alain Gerlache, nu Christophe Deborsu): 

deze selecteert 5 items waarvan de VRT er 3 uitkiest en praat deze aan mekaar. 

(Deborsu, 2000) 

  

We zullen deze twee rubrieken vervolgens vergelijken op basis van drie kenmerken: 

het uitzenduur, de behandelde onderwerpen en het concept. 

 

Beide rubrieken worden uitgezonden op zaterdag. Maar terwijl “Vu de Flandre” op 

de RTBF zowel te zien is in het middag- als in het avondjournaal, de best bekeken 

nieuwsuitzending van de dag, besloot men bij de VRT om “De taalgrens” enkel uit te 

zenden in het slechtst bekeken journaal: de zaterdagmiddaguitzending die maar 

gemiddeld 150 000 kijkers haalt. (De Morgen, 14/3/2000)  

Volgens Siegfried Bracke is dit verschil geen toeval: “dat zegt natuurlijk tegelijk iets 

over het belang dat men daaraan hecht”. “De taalgrens” wordt bewust niet ’s avonds 

uitgezonden omdat “we dan andere dingen hebben waarvan we denken dat het de 

mensen meer interesseert”. Men gaat er dus vanuit dat “De taalgrens” de kijkcijfers 

(waarop we later terugkomen) niet ten goede zou komen. Zelfs de huidige 

middaguitzending zou niet meer gemaakt worden als ze niet, zoals nu het geval is, 

zeer goedkoop door de RTBF zou worden geleverd. (Bracke, 2000) Hoewel de 

desinteresse hier ook op het individueel niveau te situeren zou kunnen zijn, lijken 

toch vooral de doelstellingen op het organisatieniveau bepalend te zijn.  

Ook dat “Vu de Flandre” al twee jaar op zaterdagavond wordt uitgezonden is geen 

toeval. De RTBF-directie was er tevreden over en het paste in de filosofie van de 

zender om de kijker over de andere gemeenschap te informeren. Maar vooral kende 

“Vu de Flandre” ook een groot succes bij het publiek. (Deborsu, 2000) We hebben 

hier dus tegelijk te maken met een invloed vanuit het organisatieniveau als vanuit het 

extramediaal niveau, namelijk het publiek. 

 

 

VU DE FLANDRE DE TAALGRENS Soort item 
# items % # items % 

Zacht nieuws 16 44 7 26 

Halfzacht nieuws  11 31 10 37 

Hard nieuws  9 25 10 37 

Totaal 36 100 27 100 

Tabel 5.1: Indeling items “Vu de Flandre” en “De taalgrens” per soort  

 

Een kleine analyse van de tijdens de onderzochte periode behandelde onderwerpen 

leert ons, via tabel 5.1., dat “Vu de Flandre” gemakkelijker zacht nieuws brengt 
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terwijl bij “De taalgrens” eerder het hard nieuws overheerst.
7
 Er is dan ook wel eens 

wat commentaar te horen op “Vu de Flandre”, dat geen objectief beeld zou geven 

over wat er in Vlaanderen gebeurt en de kijker wat op zijn honger laat. 

(Uytterhaeghe, Jespers, 2000) Dit zou evenwel te maken hebben met het feit dat men 

een globaal beeld van Vlaanderen wil geven. Zo waren bij “Vu de Flandre”, in 

tegenstelling tot bij “De taalgrens”, niet enkel beelden te zien uit de journaals, maar 

ook uit andere programma’s. Er werden bijvoorbeeld fragmenten getoond van 

“Schalkse ruiters” of “De XII werken” omdat dit toen “des phénomènes de société” 

waren.  

Bovendien moet de rubriek ook gekaderd worden binnen de sowieso al ruimere 

aandacht voor Vlaanderen in het RTBF-nieuws: over de echt belangrijke 

onderwerpen heeft men het meestal al gehad. En ook in “Vu de Flandre” zijn de 

lichtere onderwerpen maar een deel van het geheel. Maar “human interest” wordt 

bewust niet geschuwd. « “Vu de Flandre”, ce n’est pas “De Standaard”, parce que la 

Flandre n’est pas “De Standaard”. Mais ce n’est pas non plus “Het Laatste Nieuws”, 

c’est entre les deux. ».  (Deborsu, 2000)  Tegelijkertijd maakt het tonen van iets 

“pikantere” items (zoals de controverse rond het boek van Brusselmans, de massages 

bij KPN of de SM-rechter) het ook mogelijk om bepaalde cliché’s over het 

katholieke, conservatieve Vlaanderen die bij sommige Walen nog leven, te 

doorbreken: “la Flandre n’est pas du tout ce qu’on croit”. (Deborsu, 2000) Niettemin 

kan men zich afvragen of de kijker niet meer gediend is met een iets diepere 

behandeling van één thema dan met een meer oppervlakkig overzicht van vier 

onderwerpen. Dit zou immers een beter inzicht in bepaalde situaties en 

gebeurtenissen mogelijk maken.   

 

Maar naast de effectieve onderwerpen, verschilt ook het algemene concept van de 

twee uitzendingen nogal sterk: terwijl “De taalgrens” drie originele RTBF-items 

ondertiteld uitzendt, gepresenteerd door een RTBF-journalist, betreft het bij “Vu de 

Flandre” gehermonteerde VRT-items, voorzien van eigen commentaar door de 

Franstalige omroep. De VRT toont Franstaligen dus eerder zoals zij zichzelf zien 

terwijl de kijk op Vlaanderen bij de RTBF meer vanuit de eigen gemeenschap 

vertrekt. Volgens Deborsu (2000) kan het belangrijk zijn dingen te vermelden die 

Vlamingen niet over zichzelf zouden zeggen. Dit is dan misschien niet altijd even 

objectief, maar dat is de kijk van de RTBF op Wallonië bijvoorbeeld evenmin. 

Bovendien is de RTBF-journalist in zijn introducties voor “De taalgrens” soms ook 

hard voor Wallonië.  

                                           7 We gebruiken hier de definities van Servaes en Tonnaer (1992: 30) en omschrijven hard nieuws 

als verslaggeving over "belangrijke politieke, economische of sociale ontwikkelingen", terwijl zacht 

nieuws eerder “human interest-verhalen over bekende persoonlijkheden en misdaad-en 

sportverslaggeving” omvat, dus “nieuwsfeiten die niet zozeer belangrijk zijn voor het publiek, maar 

die ervoor zorgen dat … het journaal niet te droog wordt”. Halfzacht nieuws is wat tussen deze 

beiden in ligt. 
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Deze iets subjectievere aanpak leidt soms ook tot een nogal humoristische toon, zij 

het altijd goedaardig: “il y a un côté ethnologique à 2 francs 50, qui est un peu 

désagréable, mais ce n’est pas agressif”. (Jespers, 2000) De vraag is of een iets 

neutralere aanpak niet passender zou zijn, maar volgens Deborsu wordt dan helemaal 

de indruk gewekt dat Vlaanderen en Wallonië niets meer gemeen hebben: “qui aime 

bien, châtie bien”. Zelfrelativering wordt trouwens als een typisch Belgische 

eigenschap beschouwd.  

 

Het is niet uitgesloten dat er een relatie bestaat tussen het verschil in uitzenduur en 

het verschil in concept: de luchtigere aanpak zou dan verklaren waarom “Vu de 

Flandre” ’s avonds wordt uitgezonden en omgekeerd.  

Tot slot kan men zich ook nog de vraag stellen of het bestaan zelf van deze rubrieken 

wel zo positief is: als dit de enige informatie zou worden over de andere 

gemeenschap dreigt er een vorm van marginalisering. Het kan toch niet de bedoeling 

zijn dat ze een alibi vormen om het verder niet meer over het andere landsdeel te 

moeten hebben.  

 

6  De media-agenda en de politieke agenda 

Zoals gezegd, gaan we in wat volgt op zoek naar globale verklaringen voor de grote 

trends die ons onderzoek naar voren bracht. We zullen ons hierbij vooral toespitsen 

op de afwijkingen tussen VRT en RTBF. Ten eerste omdat deze twee zenders het 

verst uit mekaar liggen: de VRT brengt het minst informatie over de andere 

gemeenschap, de RTBF het meest. Maar ten tweede ook omdat het hier gaat om twee 

openbare zenders die, tot op zekere hoogte, televisie maken vanuit een soortgelijke 

invalshoek wat het gemakkelijker maakt ze te vergelijken. Dat gelijkaardige 

vertrekpunt impliceert bovendien een maatschappelijke functie, wat betekent dat men 

van de openbare zenders ook een grotere “accountability” zou kunnen verwachten 

dan van de commerciële. 

In eerste instantie zullen we onze onderzoeksresultaten in verband brengen met de 

politieke constellatie van de laatste jaren en meer bepaald met de retoriek rond 

identiteit en natievorming die, vooral in Vlaanderen, sterk in zwang was. Door de 

Vlaamse regeringen van Van den Brande werd immers sterk de nadruk gelegd op de 

creatie en promotie van een Vlaamse identiteit, gekoppeld aan eisen voor grotere 

autonomie. Talrijke initiatieven moesten dit ondersteunen, waardoor er in Vlaanderen 

eerder naar 2002 dan naar 2000 leek afgeteld te worden. In Wallonië ontwikkelde 

zich echter evenzeer een gelijkaardig discours, zij het op beperkter schaal, namelijk 

vooral bij een stroming in socialistische milieus. (Le Soir, 28/8/98) Dit leidde eind 

jaren ’90 tot steeds meer politiek-communautaire problemen en minister-presidentiële 

scheldpartijen. Tegen dit alles komt evenwel een soort verzet op gang, voornamelijk 

binnen de intellectuele wereld, veruitwendigd door wat men de “nieuwe Belgen” is 

gaan noemen. (De Standaard, 7/7/97) We stellen ons nu de vraag of deze politieke 

situatie samenhangt met de berichtgeving in de media en dit in twee richtingen.  
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6.1 De invloed van de media-agenda op de politieke agenda 

Allereerst is er de vraag of de media een effect hebben op de politieke 

verstandhouding tussen de gemeenschappen. 

  

Sommigen stellen de media rechtstreeks verantwoordelijk voor de slechte 

verstandhouding tussen bepaalde politici van de twee gemeenschappen. Zo stelde 

Marc Van Peel, eind 1998, dat het communautaire probleem zich niet situeert in de 

verschillen tussen de gewesten, maar wel in het feit dat sommige politici hun 

collega’s enkel nog uit de media kennen: “we zitten elk aan onze kant van de 

taalgrens gevangen in de beeldvorming en dat zijn meestal ook nog vijandbeelden”. 

(Knack, 25/11/98) Ook Franstaligen, zoals Bernard Remiche, beamen dat het beeld 

van de “andere” dat hen via de eigen pers bereikt niet noodzakelijk een juist of 

voldoende genuanceerd beeld is, wat communicatieproblemen creëert.  (De 

Standaard, 30/10/96)  

 

Nog anderen leggen de nadruk op ideologische factoren en stellen dat de media een 

bepaalde denkrichting opdringen. Volgens Jan Blommaert (1998: 32-37) is er een 

algemeen mechanisme aan de gang “dat erin bestaat het rapporterende mediadiscours 

zo te organiseren dat er een etnisch, ruimtelijk en politiek universum ontstaat 

gebaseerd op een scherpe grens tussen ons en de anderen”. Hij illustreert dit door 

middel van een analyse van een “doordeweeks” editoriaal van Dirk Achten uit “De 

Standaard”.
8
 De retorische framing die er wordt gehanteerd, is volkomen onopvallend 

geworden en vind je ook in vele andere media terug. Als gevolg van deze dominante 

retoriek is het zeer moeilijk geworden om hier een ander discours over op te bouwen. 

Dat merk je ook aan het feit dat tegenstanders van de verdere opsplitsing van het land 

bijna nooit aan bod komen in de media. Volgens Dierickx (2000), krijgt zijn 

Belgischgezinde beweging bijna nooit media-aandacht ondanks het organiseren van 

een aantal grootschalige initiatieven. Het conflict in de media er één “tussen 

Franstaligen en Nederlandstaligen en niet tussen mensen voor en tegen de scheiding”, 

stelt hij. Als er op de Vlaamse televisie al over de staatshervorming wordt 

gedebatteerd, is dat “altijd onder Vlamingen, terwijl op de RTBF regelmatig 

Nederlandstaligen worden uitgenodigd om hierover hun standpunt te verdedigen”.  

6.2 De invloed van de politieke agenda op de media-agenda 

In bovenstaande visies worden de media als de grote boosdoener naar voren 

geschoven. Men zou echter kunnen stellen dat het dezer dagen nogal ‘bon ton’ is om 

de media te overladen met alle zonden van Israël. Is het daarentegen niet eerder het 

politiek klimaat dat een invloed heeft op de media? Concreet stellen we vast dat de 

Vlaamse zenders minder op de andere en meer op de eigen regio zijn gericht, een 

                                           
8
  Vlamingen worden hierin beschreven als “doortastend, redelijk, duidelijk, rechtlijning” terwijl 

Franstaligen in verband worden gebracht met woorden als “onredelijkheid, heftigheid, 

sukkelend, bemoeizucht”. 
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regio waar het politiek discours rond identiteit welig tierde de voorbije jaren. In 

Franstalig België was dit veel minder het geval en daar merken we op de 

televisiezenders dan ook een grotere openheid tegenover Vlaanderen en minder 

toespitsing op de eigen streek. Maar deze vaststelling vereist verfijning. We gaan 

daarbij eerst in op de Vlaamse situatie, daarna op de Franstalige. 

 

6.2.1 Vlaanderen 

Allereerst zoeken we verklaringen louter op het extramediaal niveau. Zo zou men 

kunnen stellen dat de grotere aandacht voor Vlaanderen op de Vlaamse zenders 

gewoonweg een gevolg is van de staatshervorming: er gebeurt meer op dit niveau. 

(Van den Brande, 2000) Als deze hypothese klopt, zouden we evenwel een 

gelijkaardig beeld moeten krijgen bij de Franstalige zenders.  

Een andere uitleg is dat de Vlaamse overheid, met behulp van uitgebreide 

mediacampagnes als “Vlaanderen-Europa 2002”, veel meer moeite heeft gedaan om 

een natiebewustzijn te creëren dan de Waalse. (Uytterhaeghe, 2000) Boorstin (1971: 

116-150) heeft het in dit verband over “pseudo-events”: gebeurtenissen die gepland 

zijn en als hoofdbedoeling hebben media-aandacht te krijgen. Bovendien vormen 

initiatieven van overheidswege een economisch sterke en voor de media zeer 

toegankelijke bron. (Shoemaker, 1991: 60-61) Toch kunnen ook hier weer 

bedenkingen bij gemaakt worden: niet enkel de berichtgeving over initiatieven van de 

Vlaamse overheid maakt het verschil met de Franstalige zenders. Daarbij komt nog 

dat op deze natievorming veel minder de nadruk gelegd wordt sinds het aantreden 

van de nieuwe regering en dat dit dus niet langer veel invloed op de onderzochte 

periode kan hebben. Tenslotte kan men ook niet stellen dat de vlaggen, wimpels en 

fietsploegen van Van den Brande altijd evenveel respect afdwongen. (Deleuze, 2000) 

Het moet dus om een trager, maar tegelijk ook algemener proces gaan.   

 

Misschien moeten we er ook beducht voor zijn om alles vanuit de politiek te willen 

verklaren. Zo legt Olivier Mouton (2000) eerder de nadruk op het culturele aspect en 

zoekt hij de beïnvloeding dus meer op het niveau van het sociaal systeem. “Van den 

Brande, c’est un peu la caricature”, maar daarbuiten zou er zich toch ook een Vlaams 

bewustzijn ontwikkelen. In feite zou het hier dus ook gaan om een invloed van de 

publieke agenda. Hierop gaan we verder in, maar er kan al wel gesteld worden dat er 

geen eenduidige bewijzen zijn voor een algemene ontluiking van de Vlaamse 

identiteit. Daarenboven benadrukken sommige auteurs dat politieke factoren juist 

belangrijker zijn dan culturele om de evolutie in de Belgische media te kenmerken: 

“one has to conclude that broadcasting in Belgium is above anything else a political 

matter. Evolutions in that field are dominated by political concerns. Reference to 

cultural elements is important only in a rhetorical sense”. (Sampedro Blanco & Van 

den Bulck, 1995: 244)      

 

In tegenstelling tot zo’n maatschappelijke consensus zouden we hier dan ook eerder 

te maken hebben met een consensus binnen de Vlaamse media over een aantal 

waarden. Iedere redactie werkt immers binnen zo’n veranderlijke consensus en 
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journalisten bewegen zich daarin. Hall (1987: 211) heeft het in dit verband over 

impliciete betekenissen die in de mediaberichtgeving vervat zitten en die niet 

onschuldig zijn: “this consensual viewpoint has important political consequences, 

when used as taken-for-granted basis of communication”. Wat onze thematiek betreft 

zou het gaan om een Vlaamse consensus, die volgens Geert van Istendael (2000) 

ingegeven is door de “nieuwe Vlaamse zelfgenoegzaamheid” en het beleid van de 

vorige regering. Dit uit zich dan concreet, zoals Slembrouck & Blommaert (1996: 

248) al opmerkten en zoals door ons onderzoek bevestigd wordt, in een zeer beperkte 

verslaggeving over Wallonië “en als er al over de andere kant van de taalgrens wordt 

bericht, wordt dit gebracht als buitenlands nieuws”. Dus “wat er wordt aangeboden, 

maar ook de manier waarop de feiten in de berichtgeving worden weergegeven, is 

door de politieke ontwikkelingen gekleurd”. (Detant, 1998: 104)  Zo dragen de media 

bij tot de vorming van politieke referentiekaders. (Slembrouck & Blommaert, 1996: 

248)  

 

Volgens Guido Fonteyn (2000) neemt vooral de VRT, nog meer dan VTM, deel aan 

dit proces van identiteitsvorming in Vlaanderen, wat leidt tot “extreme vormen van 

onkunde en afwijzing” tegenover Wallonië. Hij baseert zich daarvoor onder andere 

op de houding van televisiecollega’s die met onvoldoende voorkennis, één keer per 

jaar, naar de Waalse Feesten komen “en zich gedragen als in een buitenland, dat 

vijandig kan zijn voor Vlaanderen”. Nu stelt Detant (1998: 103) dat de Vlaamse 

regering streeft naar het bereiken van een consensus over haar politiek project en dat 

zij daarbij “gretig gebruik maakt van de media”. Zo probeerde de vorige Vlaamse 

bewindsploeg met initiatieven als “Vlaanderen-Europa 2002” actief de 

betekenisgeving in de maatschappij te beïnvloeden. Ook volgens Kerremans (1997: 

308) worden de media gebruikt door de Vlaamse “nation-builders”. Gezien men kan 

stellen dat de Vlaamse identiteit een gebrek aan levendigheid vertoonde, was de 

eerste prioriteit van de Vlaamse politici om deze te creëren en er publieke steun voor 

te vinden. Dit vertoont veel gelijkenissen met het proces van natievorming in de 

negentiende eeuw, dat ook gestuurd werd door een kleine elite. Toen werden daartoe 

het onderwijs en de media aangewend. Minstens het tweede blijft vandaag even 

belangrijk. Gezien de mate waarin nationale gevoelens “verpakte produkten” zijn 

geworden, waarvoor reclame kan worden gemaakt en die men aan de bevolking kan 

verkopen, zijn de media zelfs onontbeerlijk geworden. (Slembrouck & Blommaert, 

1996: 246-247)    

 

Uiteraard kunnen we hier niet spreken van het kritiekloos volgen van een bepaalde 

overheidsretoriek, daarbij alle regels van de objectiviteit schendend. Het gaat dus niet 

om zaken die opzettelijk wel of niet geselecteerd worden, maar eerden om praktijken 

die ‘habitual and conventional’ zijn. (Fowler, 1991: 22) Onwillekeurig hebben 

regeerperiodes als die van Van den Brande een “kleuring” gegeven aan de 

berichtgeving van de openbare omroep. “Het gaat over iets dat, als het ware, in de 

lucht hangt en hoezeer je je daar ook tegen afzet, je ademt dat toch altijd in. 

Bovendien zijn er op een redactie altijd wel een paar mensen die daar wel meegaan 

en zo anderen sturen.” (van Istendael, 2000) Luc Van den Brande zelf (2000) denkt 
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dat zijn beleid een invloed kan gehad hebben op de berichtgeving van de Vlaamse 

zenders, maar ontkent dat er ooit bewuste acties in die zin zijn gevoerd. Weliswaar 

staat in het beheerscontract met de VRT wel te lezen dat deze rekening moet houden 

met “de specifieke cultuurpolitieke beleidsdoelstellingen en opdrachten die de 

Vlaamse Gemeenschap nastreeft”, maar dit is niet onlogisch omdat het een 

overheidszender betreft. Min of meer gelijkaardige verwijzingen vallen terug te 

vinden in alle West-Europese landen.  

 

Er lijkt dus wel degelijk een invloed te zijn van het extramediale niveau op de 

berichtgeving. Maar vloeit dit rechtstreeks door naar het individuele niveau? Uit de 

drie volgende voorbeelden, die de relatie kenmerken tussen de Vlaamse overheid en 

de VRT, blijkt dat vooral het organisatieniveau hier een rol speelt.
9
  

Allereerst was er de discussie rond de naamsverandering van BRTN in VRT, 

uiteindelijk goedgekeurd in het decreet van 29 april 1997: het personeel organiseerde 

hier een petitie tegen, maar daarop volgde prompt een interne nota van de directie die 

personeelspetities verbood. (Humo, 6/5/97) Vervolgens was er de onverwachte 

verschijning van Luc Van den Brande in het inleidingsfilmpje van de Belgische 

eurosongkandidate met de woorden “Vlaanderen wenst Lisa Del Bo veel succes”: de 

VRT had de vraag gekregen het staatshoofd of de eerste minister iets te laten zeggen 

“en onze overheid is nu eenmaal de Vlaamse” verdedigde men zich. (De Standaard, 

21/5/96) Gezien Del Bo duidelijk de kleuren van België verdedigde, is deze keuze 

toch wel opmerkelijk. Tenslotte had je nog de heisa rond de naamgeving van de kust: 

eind 1995 gaat er een richtlijn uit van de BRTN-leiding naar het personeel om het  

voortaan niet meer over de Belgische maar wel over de Vlaamse kust te hebben. 

Volgens de toenmalige berichtgeving (Het belang van Limburg, 10/10/95) kwam 

deze er als een rechtstreekse reactie op een vraag van de Vlaamse regering, maar Luc 

Van den Brande (2000) ontkent dit.  

Wat er ook van zij, het verhaal illustreert, samen met de twee andere, dat er een 

zekere meegaandheid kan geconstateerd worden vanwege de VRT met de 

identiteitsretoriek van de vorige Vlaamse regering. Deze situeert zich vooral op het 

organisatieniveau, gezien individuele journalisten voor deze maatregelen dikwijls niet 

te vinden waren. Sommige onder hen staan in Vlaamse regeringskringen zelfs bekend 

als Belgischgezind (Dierickx, 2000). Maar zoals White (1950: 386) al aantoonde, 

zullen personen met minder autoriteit ook minder aan gatekeeping kunnen doen.  

 

6.2.2 Wallonië 

De vragen die we ons hierboven al stelden met betrekking tot de Vlaamse situatie 

zullen we nu op Wallonië betrekken. Ook daar heeft men eind jaren ’90 gepoogd een 

regionaal identiteitsbesef te creëren. Nochtans valt hier geen enkele weerspiegeling 

van terug te vinden in ons onderzoek. Er blijkt hier dus geen verband te bestaan 

                                           
9
 Deze voorbeelden zijn tegelijk ook een verdere illustratie van de Vlaamse “nation-building” op het 

terrein van de televisie. 
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tussen regionale identiteitsbenadrukking en media-aandacht voor die regio. Maar dat 

was blijkbaar ook al anderen opgevallen. 

  

Onze cijfers komen immers overeen met een kritiek die bepaalde Waalse politici (tot 

op de dag van vandaag) uiten tegenover de RTBF die, volgens hen, teveel op het 

federale niveau is gericht en zich niet voor Wallonië interesseert. Men heeft de 

zender in het verleden zelfs effectief verweten zich “à la limite” meer voor 

Vlaanderen te interesseren dan voor Wallonië. (Jespers, 2000) Dit kadert dan weer in 

een algemene kritiek van sommige Waalse verantwoordelijken op de Franse 

Gemeenschap, die de Waalse realiteit zou miskennen. “On voit beaucoup Dehaene, 

mais on voit très peu Collignon
10

 … à la télé » constateerde bijvoorbeeld auteur Jean 

Louvet. De filosoof José Fontaine sprak over een “discours anti-Wallon dans la 

Belgique francophone”, verwijzend naar het feit dat Collignon, wanneer hij over een 

Waalse identiteit spreekt, in “Le Soir” gekarikaturiseerd wordt met een dwangbuis. 

Yves De Waseige, ex-senator voor het “Rassemblement Wallon” heeft dan weer 

problemen met de ironie die het Waalse volkslied in de media heeft opgewekt. (Le 

Soir, 22/8/98) Ook huidig minister-president Van Cauwenberghe beschuldigde de 

RTBF ervan niet aan de Waalse verwachtingen te voldoen. In zijn plan om een 

“identité wallonne” te creëren was de Waalse verankering van de pers “et surtout de 

la RTBF” dan ook een belangrijk onderdeel.  (Le Soir, 20/9/97) José Happart ging 

zelfs nog verder en stelde ooit voor de “RTW” op te richten: Waalse radio en 

televisie. (Demelenne, 1998: 95) De RTBF wordt dus als een belangrijke factor 

beschouwd in het proces van Waalse identiteitscreatie. De hamvraag is dan ook 

waarom hiervan zo weinig te merken is in de berichtgeving. Volgens RTBF-

journalist Jean-Jacques Jespers (2000) heeft dit voornamelijk met vier factoren te 

maken. De twee eerste bevinden zich op het extramediale niveau, de twee anderen 

respectievelijk op het organisatie- en individueel niveau.  

 

Allereerst is de hierboven beschreven retoriek tijdens de onderzochte periode wat op 

de achtergrond verdwenen omdat mensen als Van Cau en Happart een beetje 

gerecupereerd zijn geworden en stemmen hebben verloren bij de verkiezingen. 

Volgens Jespers zou men dus kunnen verwachten dat wanneer het onderzoek was 

uitgevoerd op een moment dat deze stroming wel sterk van zich liet horen de 

resultaten enigszins anders zouden geweest zijn. Dit valt evenwel te betwijfelen want 

het is net in die periode dat er zoveel kritiek was op de RTBF. Daar moet toch een 

aanleiding voor geweest zijn.  

Een tweede verklaring ligt in het gebrek aan communicatietechnieken van de Waalse 

overheid: er was bijvoorbeeld geen “Wallonie 2002”. In tegenstelling tot de Vlaamse, 

ontbrak het de Waalse regering een beetje aan handigheid om publiciteit rond hun 

initiatieven te lanceren.  

Een derde factor vinden we op het niveau van de RTBF zelf en meer bepaald bij de 

regionale decentralisatie van het instituut. Dit heeft tot gevolg dat Waalse politici 

eerder de neiging hebben dichter bij huis “relais” te gaan zoeken, ervan uitgaande dat 
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ze bij lokale journalisten sneller een luisterend oor zullen vinden, terwijl men zich 

tegelijkertijd in Brussel (op de nationale redactie) kan permitteren de Waalse 

initiatieven afstandelijker en kritischer te beoordelen. Het is bijvoorbeeld sinds kort 

zo dat wanneer een Waals minister op missie naar het buitenland vertrekt niet meer 

een journalist van de “Journal Télévisé” hem begeleidt maar wel iemand van een 

regionale redactie.  

Tot slot komt daar nog eens het individueel niveau bij: Waals-nationalistische 

thema’s zijn nooit echt populair geweest bij de nieuwsredactie. “Comme on vit dans 

une ville bilingue et qu’on est beaucoup en contact avec nos confrères flamands, il y 

a toujours eu beaucoup plus d’ouverture”. Bovendien staan de RTBF-journalisten 

erom bekend tegendraads te zijn: “il y a toujours eu une volonté de réaction, peut-être 

même excessive, contre les tentatives d’influencer l’information”.    

 

Dit alles contrasteert wel enigszins met het wijdverspreide beeld van een nog altijd 

zeer gepolitiseerde RTBF. Die politieke controle is er dan ook nog wel, maar wordt 

vooral uitgeoefend via de raad van bestuur, die erover waakt dat de antennetijd mooi 

over de partijen verdeeld is: “les membres du conseil d’administration ont un 

chronomètre à la place du coeur”. (Jespers, 2000) Een andere zone waar de politiek 

zeer invloedrijk blijft is de benoeming van verantwoordelijken en journalisten, die 

nog altijd verondersteld worden zich tot een bepaalde partij te bekennen. Maar dit 

zijn voornamelijk formele regels. Omdat ECOLO daar nooit heeft aan willen 

meewerken zegt men aan journalisten zonder politiek etiket dat ze dan maar de naam 

van de groene partij moeten invullen op hun papier. (Deleuze, 2000) Bovendien 

verandert men gemakkelijk van partij, naargelang waar men bevoordeeld wordt: “à la 

limite, ce sont les hommes politiques qui sont manipulés”. (Jespers, 2000) Over een 

rechtstreekse beïnvloeding kunnen we evenwel niet meer spreken: eindredacteurs van 

nieuwsprogramma’s krijgen geen telefoontjes meer van politici. (Deborsu, 2000) 

Anderzijds is ook bij de VRT de raad van bestuur nog gepolitiseerd, zij het dat deze 

met het introduceren van de gedepolitiseerde manager wat aan belang heeft ingeboet 

zodat beslissingen op dat niveau eerder marktbeslissingen dan politieke beslissingen 

zijn.  

Maar de mate van politisering van beide omroepen is dus niet zo duidelijk als 

algemeen gedacht wordt. Bij de RTBF lijkt deze nog wel groter dan bij de VRT, maar 

alleen al het feit dat de kritiek van sommige Waalse bewindslieden weinig effect 

heeft gehad op de berichtgeving duidt erop dat het verschil niet zo groot kan zijn. De 

mate van politisering is dan ook een factor waar we weinig mee aankunnen in een 

zoektocht naar verklaringen.   

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de scheiding die we eerst aanbrachten tussen de 

invloed van media op politiek en omgekeerd, kunstmatig is. Eerder is er sprake van 

een wisselwerking tussen de twee, zoals ook al eerder werd vastgesteld door Rogers 

& Dearing. (1987: 555-594) Desondanks zijn er aanwijzingen om wel degelijk te 

besluiten dat er, vooral aan Vlaamse kant, ook een invloed is geweest van de politiek 

op de nieuwsinhoud. Aan Franstalige kant was dit niet het geval. In de vraag naar het 

waarom zijn er hier verschillende pistes. Er is deze van het organisatieniveau, waar 
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we een zekere meegaandheid van de VRT kunnen vaststellen met het 

overheidsdenken rond identiteit. Daartegenover staat de RTBF, die ondanks een 

diepere politisering, een onafhankelijkere koers lijkt te varen. Maar deze verschillen 

op het organisatieniveau reflecteren waarschijnlijk vooral verschillen op het 

extramediaal niveau: het politiek discours rond identiteit is in Wallonië veel minder 

krachtig en de RTBF is ook geen Waalse zender. Waren deze twee voorwaarden wel 

vervuld, hadden de kaarten misschien anders gelegen. 

 

7 De media-agenda en de publieke agenda 

Na het effect van de politieke situatie te hebben besproken, zullen we nu onderzoeken 

in welke mate het kijkerspubliek een invloed kan hebben gehad op de geconstateerde 

verschillen in ons onderzoek. We onderscheiden drie manieren waarop dit in zijn 

werk kan gaan: de publieke opinie, de kijkcijfers en de interesses van het publiek.
11

 

 

Allereerst de publieke opinie: men kan verwachten dat televisiezenders rekening 

zullen houden met de overtuiging van de meerderheid in de maatschappij. Wat ons 

thema betreft, zou dat betekenen dat de “Vlaamse consensus” die op de 

Nederlandstalige zenders terug te vinden is geen strikt politieke consensus zou zijn, 

maar eerder een algemene maatschappelijke consensus. Onderzoek biedt hier echter 

geen ondersteuning voor. Uit verschillende onderzoeken (Maddens e.a., De Winter 

e.a., …) en enquêtes (Humo, Field Research, ISPO ’96, …) blijkt immers dat 

Vlamingen, in grote lijnen, positief staan tegenover Wallonië, niet bezig zijn met 

communautaire problemen en niet gewonnen zijn voor verdere staatshervormingen. 

Een peiling van de Financieel Economische Tijd wees zelfs ooit uit dat 63 % van de 

Vlamingen voor de terugkeer naar een unitair land zijn. (Kerremans, 1997: 307) 

Wanneer we het natiebewustzijn van de Vlamingen in tijdsperspectief bekijken, blijkt 

het Belgische gevoel enkel maar toe te nemen: de identificatie met de eigen 

taalgemeenschap was in de jaren ’70 beduidend sterker dan nu. (De Winter e.a., 

1998: 100-101) Uit het recentste Europees Waardeonderzoek blijkt dan weer dat 

Vlamingen zich weliswaar gemakkelijker identificeren met hun taalgemeenschap dan 

Walen maar zich daarom nog niet minder Belg voelen. “De tegenstelling Belg-

Vlaming bestaat niet, tenzij bij een erg kleine groep” stelde Jaak Billiet. (De 

Standaard, 25/10/2000) Ook het stemmen voor Vlaams-nationalistische partijen 

gebeurt allesbehalve uit flamingantische motieven: bij de verkiezingen van 1995 

verwees slechts 5,4% van de Vlaams Blok-kiezers naar de communautaire 

tegenstellingen bij het motiveren van hun stem. (Swyngedouw & Beerten, 1996: 572-

573) Ook de betrekkelijk hoge percentages die regionalistische partijen als de  
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 Hoewel deze drie elementen soms dicht bij mekaar liggen, is er wel een duidelijk onderscheid: 

terwijl de publieke opinie de meningen van de bevolking over maatschappelijke en politieke 

aangelegenheden behelst, bedoelen we met de interesses eerder wat ze op televisie willen zien. 

In welke mate de zenders daar rekening mee houden, hangt dan weer af van het belang dat ze 

hechten aan kijkcijfers en dus van de graad van commercialisering.   
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Volksunie haalden in de jaren ’70 hadden dikwijls eerder te maken met “post-

materialistisch” getinte verlangens naar verandering. (Inglehart, 1977: 237-239)  

Men zou daarom kunnen verwachten dat de Vlaamse media zouden inspelen op wat 

men een  Belgisch gevoel zou kunnen noemen dat onder de bevolking leeft door meer 

aandacht voor België als geheel te hebben en ook eens aan de andere kant van de 

taalgrens te kijken. Het is weliswaar niet gezegd dat een gehechtheid aan België ook 

een interesse voor Wallonië veronderstelt, maar het is in ieder geval geen indicatie 

dat die belangstelling er niet is. We zouden hier, wat de Vlaamse zenders betreft, dus 

kunnen gewagen van een kloof tussen media en publiek. Uit onderzoek blijkt 

trouwens dat dit niet zo ongewoon is. Page concludeert dan ook dat de “mainstream 

news media are out of touch with the values of ordinary citizens”. (Sparrow, 1999: 

120) De Franstalige zenders lijken daarentegen meer in te spelen op de publieke 

opinie, vermits deze in grote mate gelijkloopt met de Vlaamse. Wel is het zo dat het 

regionale identiteitsgevoel nog net iets minder leeft bij Walen, maar dit verschil is zo 

gering dat het de veel sterker uiteenlopende verschillen bij het televisiejournaal niet 

kan verklaren.  

De publieke opinie lijkt dus zeker geen objectieve verklaring te zijn, maar misschien 

is het wel een subjectieve. Volgens Poul & Shulman (1959: 143) schrijven 

gatekeepers immers dikwijls hun eigen gevoelens toe aan hun publiek. Dit zou het 

geval kunnen zijn wanneer journalisten ervan uitgaan dat de kijker niet echt 

geïnteresseerd is in de andere gemeenschap. Maar als ze dat inderdaad doen, waarom 

is er dan wel aandacht voor Vlaanderen op de RTBF?   

Hier zou de graad van commercialisering van de zender kunnen meespelen. Volgens 

Siegfried Bracke (2000) moet men er bij de VRT sterk rekening mee houden dat men 

genoeg kijkers heeft voor een programma, terwijl dat bij de RTBF veel minder een 

rol speelt, omdat daar vooral de politici tevreden moeten zijn. We kunnen dus stellen 

dat de VRT meer op kijkcijfers is gericht. Het gaat hier om een beïnvloeding vanuit 

het extramediale niveau, het publiek, via het organisatieniveau, de mate waarin de 

zender hier rekening mee houdt. Maar ook de politieke factor speelt weer een rol 

gezien deze kwantitatieve evaluatie ook door de Vlaamse overheid wordt 

aangemoedigd, via de bepaling in het beheerscontract met de VRT die stelt dat de 

journaals (samen met andere informatieprogramma’s) dagelijks 1,5 miljoen kijkers 

moeten trekken. (Van der Borght, 1997) Om in overeenstemming te zijn met de 

resultaten van ons onderzoek, zou de VRT dus commerciëler moeten zijn dan de 

RTBF.  

Er zijn effectief een aantal aanwijzingen die deze these ondersteunen: de 

aanwezigheid van culturele en informatieve programma’s  in prime-time op de eerste 

zender van de RTBF, terwijl op TV1 dit soort programma’s de laatste jaren werd 

verwijderd. Anderzijds is men bij de directie van de RTBF wel jaloers op “Ter Zake” 

(Le Soir, 31/3/99) en is de VRT ook moderner te noemen. Maar dit gaat wel 

grotendeels samen met het verlaten van de klassiekere definitie van openbare 

televisie, die de RTBF nog wel meer eerbiedigt. Maar of dit ook geldt voor het 

journaal valt te betwijfelen: volgens Christophe Deborsu (2000) heeft het RTBF-

nieuws al eerder een iets commerciëlere formule aangenomen dan dat van de VRT, 

wat een gevolg is van het feit dat de concurrentie in Franstalig België vooral op het 
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vlak van de informatie is gevoerd. (Jongen & Stephany, 1990: 107) Hoewel bij de 

selectie van nieuws de blik dus wel degelijk op de kijkcijfers gericht lijkt, is dit maar 

een gedeeltelijke verklaring voor de beperkte verslaggeving over het andere landsdeel 

op de VRT.  

De commercialisering van de nieuwsinhoud wordt in ieder geval meer en meer als 

een probleem ervaren door ethici en wetenschappers. Volgens Bourdieu (1996: 20-

23) bracht de heerschappij van de kijkcijfers ook de overheersing van de “faits 

divers” met zich mee in het informatie-aanbod. Ook bij de VRT stelt men dat nieuws 

niet alleen is wat belangrijk kan zijn, maar ook wat “belangwekkend” is, namelijk 

onderwerpen die luchtig en populair zijn. (Bracke, 2000) Dit concept is vergelijkbaar 

met de invulling die Bourdieu aan zijn “faits divers” geeft. Deze zorgen voor 

afleiding: “les faits divers font diversion”. Niet alleen zijn dit feiten waarover een 

algemene consensus heerst en die dus geen consequenties hebben maar vooral nemen 

deze nietszeggende zaken kostbare tijd in beslag, die zou kunnen gebruikt worden om 

waardevolle zaken te zeggen. Toegepast op ons onderzoek, kan dit betekenen dat de 

Vlaamse faits divers (onder andere) in de plaats komen van nieuws over Wallonië, 

een realiteit die zo voor de kijker verborgen blijft. De analogie gaat evenwel niet 

helemaal op, gezien faits divers ook over de andere gemeenschap kunnen gaan (dat 

merken we vooral bij RTL-TVI). Maar voor de VRT geldt dit blijkbaar wel, vermits 

volgens Siegfried Bracke (2000) nieuws over Wallonië “niet belangwekkend” is. 

Vlamingen hebben, volgens hem, niet veel belangstelling voor Wallonië, wat 

omgekeerd wel het geval is. Het verschil zou dus niet in de aard van de zender, maar 

wel in de belangstelling van de kijkers liggen. Is dit het geval? 

 

Volgens Geert van Istendael (2000) is er eerder sprake van een wederzijdse 

desinteresse, maar niet enkel tussen Vlamingen en Walen (“een Antwerpenaar die in 

Gent geïnteresseerd is, dat bestaat toch niet, terwijl iemand uit Geraardsbergen 

misschien wel geïnteresseerd is in wat er in Ath gebeurt, omdat het vlakbij is”). De 

laatste jaren lijkt er in de Franstalige perswereld echter sprake van een groeiende 

belangstelling voor wat er in Vlaanderen gebeurt. Dit valt op bij “Le Soir” maar 

vooral bij “La Libre Belgique” en “Le Matin”, die elk een journalist in dienst hebben 

die zich exclusief met de Vlaamse actualiteit bezighoudt. Bij “L’Echo” was dit altijd 

al zo, gezien deze krant een nationale roeping heeft. Ook tijdschriften richten zich 

steeds meer op het noorden van het land. In strikte zin bewijst dit natuurlijk alleen 

een interesse voor Vlaanderen vanwege de Franstalige media, maar men zou kunnen 

stellen dat als deze bij de bevolking niet positief onthaald zou worden, in wezen 

commerciële publicaties dit al teruggeschroefd zouden hebben. Bovendien zijn er 

indicaties die wijzen op een belangstelling voor informatie over Vlaanderen bij de 

Franstalige media-gebruikers: de meeste positieve lezersreacties bij “Le Matin” gaan 

over de Vlaamse informatie. (Uytterhaeghe, 2000) Ook “Vu de Flandre” op de RTBF 

is een succes. degelijk een belangstelling voor Vlaanderen bij de Franstalige Belgen. 

  

Kan men dan stellen dat er in Vlaanderen minder interesse is voor Wallonië? Als de 

Franstalige media niet het initiatief hadden genomen om de Vlaamse actualiteit te 

verslaan had het publiek ook haar belangstelling daarvoor niet kunnen laten blijken. 
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Het is niet gezegd dat de sluimerende interesse, die in Franstalig België dusdanig 

aangeboord is, misschien ook niet in Vlaanderen bestaat. De belangstelling van de 

kijker lijkt dus minstens evenzeer een gevolg van de media-aandacht dan een 

oorzaak.  

 

8 Besluit 

Ons onderzoek heeft een aantal duidelijke verschillen aan het licht gebracht. 

Franstaligen worden door hun televisiejournaals, en dan vooral die van de openbare 

omroep, meer geïnformeerd over Vlaanderen dan omgekeerd. In Vlaanderen gaat er 

ook veel meer zendtijd naar de eigen gemeenschap dan in Franstalig België.  

 

Om dit te verklaren moet er rekening gehouden worden met alle gatekeepingniveaus. 

Wat het individuele niveau betreft, werd duidelijk dat de visies en ideeën van 

journalisten een belangrijk effect kunnen hebben. Zo hebben bepaalde RTBF-

journalisten zeker een persoonlijke invloed gehad op de stijging van de verslaggeving 

over Vlaanderen. Maar meestal hebben ze een organisatie nodig die hen in dit 

aanvoelen kan ondersteunen. Vooral de doelstellingen van die organisatie zijn 

belangrijk, maar dit mag niet strikt volgens het onderscheid openbaar/commercieel 

geïnterpreteerd worden. Uit ons onderzoek blijkt immers dat dit er weinig toe lijkt te 

doen. Maar dit kan natuurlijk ook een gevolg zijn van het feit dat dit onderscheid zelf 

vervaagt: vandaag de dag probeert eenieder immers in de gunst van een zo groot 

mogelijk aantal kijkers te vallen.  

Ook de communicatieroutines die binnen deze organisatie worden ontwikkeld hebben 

hun belang. Zoals de beslissing om de camera’s niet te laten draaien wanneer, tijdens 

de parlementaire debatten, een parlementair uit de andere taalgroep het woord neemt 

of zoals het besluit om een specifieke journalist aan te stellen die de actualiteit in de 

andere gemeenschap systematisch moet volgen. Maar deze staan uiteraard ook niet 

op zichzelf en mogen dan ook vooral niet bekeken worden los van het extramediale 

niveau.  

 

Daar hebben we dan ook duidelijk de nadruk op gelegd, met enerzijds de invloed van 

de politieke constellatie en anderzijds die van het publiek. Daaruit hebben we 

natuurlijk niet kunnen besluiten dat er een directe en onuitwisbare invloed uitgaat van 

het politieke niveau op de media. Wel hebben we, tot op zekere hoogte, aangetoond 

dat deze twee “machten” lang niet zo los van mekaar staan als soms gedacht of 

beweerd wordt.  

Inmiddels lijken de politiek-communautaire problemen, die in de tweede helft van de 

jaren ’90 regelmatig de kop opstaken, wat op de achtergrond te zijn verdwenen. Sinds 

het aantreden van de nieuwe regeringen, vooral de Vlaamse, lijkt de klemtoon eerder 

te liggen op samenwerking en respect tussen de gemeenschappen. Alleszins in de 

politieke beeldvorming. Uitgaande van de hypothese die zegt dat er een consensus is, 

als gevolg van de politieke context, zou dit een effect hebben op de nieuwsinhoud. 
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Een herhaling en uitbreiding van deze studie in de nabije toekomst zou dan ook 

interessant kunnen zijn.  

 

In deze competitieve tijden bestaat er echter ook nog een derde ‘macht’, voor wiens 

gunst gestreden wordt: het publiek. Ook hier waren er geen eenduidige conclusies, 

maar kunnen we wel besluiten dat “het publiek” een redelijk subjectief begrip is. Niet 

enkel de kijkers zelf lijken een invloed te hebben, maar ook de perceptie van de 

kijkers in de ogen van onder meer journalisten. Het is dat laatste publiek, zoals 

geïnterpreteerd door de gatekeepers, dat deels mee de nieuwsinhoud zal bepalen. De 

ene ziet het als een aansporing om meer over het andere landsdeel te brengen, de 

andere als een reden om binnen de taalgrens te blijven. Het is niet noodzakelijk zo dat 

één van hen ongelijk heeft. Een journalist reflecteert niet enkel de interesse van de 

kijker, hij stuurt ze ook. We kunnen dus met enige voorzichtigheid stellen dat vooral 

de politieke consensus de selectie van nieuws over de andere gemeenschap lijkt te 

beïnvloeden en niet zozeer een breed-maatschappelijke. 

 

Tenslotte is het misschien zinvol dit onderzoek in een ruimer kader te plaatsen, 

namelijk dat van de totstandkoming van een toenemende Europese politieke en 

economische integratie. Men kan zich immers de vraag stellen of de huidige focus op 

de eigen regio binnen het eigen land en het mogelijke gewenningsproces dat daar bij 

de kijker mee gepaard gaat, geen nefaste gevolgen kan hebben voor de interesse die 

diezelfde kijker zal vertonen voor andere (Europese) landen waarmee de onderlinge 

afhankelijkheid alleen nog maar gaat toenemen en voor het Europese  bestuursniveau 

zelf. Wie zei ook weer dat België een laboratorium voor Europa is? 
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