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8. Samenvatting en conclusies  
 

Samenvatting 
 

De probleemstelling van dit onderzoek is of tekstmining van mediaberichten interessante inzichten 

kan opleveren omtrent het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat. De media staan immers deels 

aan de wieg van de beeldvorming bij burgers van omgevingsontwikkelingen, waarvan hun 

vertrouwen in de rechtsstaat afhankelijk zou kunnen zijn. Dit werpt de deelvragen op: 

1,2. of tekstmining kan helpen om te bepalen welk beeld van omgevingsontwikkelingen bij 

burgers zou ontstaan als zij zich zouden verlaten op de berichtgeving (1) via klassieke media 

zoals dagbladen en (2) via internetgebaseerde media zoals twitter; 

3. of de omgevingsontwikkelingen zoals die in de media worden afgebeeld wel sporen met wat 

onderzoeksinstellingen daarover rapporteren; 

4. of tekstmining wel valide en betrouwbare resultaten oplevert; 

5. welke media belangrijk zijn als men tekstmining wil toepassen bij de inventarisatie van 

omgevingsontwikkelingen die het vertrouwen in de rechtsstaat zouden kunnen beïnvloeden; 

6. of de berichtgeving in de media inderdaad het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat 

beïnvloedt. 

Bij de rechtsstaat gaat het om grondwettelijke verankering, enerzijds van de machtenscheiding 

tussen de volksvertegenwoordiging, de regering en de rechtspraak, en anderzijds van de 

grondrechten waarop burgers zich kunnen beroepen. Vertrouwen in de rechtsstaat berust uitgaande 

van deze definitie op de overtuiging dat grondrechten grondwettelijk verankerd zijn, en op de 

overtuiging dat er sprake is van een scheiding der machten, met een onafhankelijke rol voor de 

rechter. Zo wordt dit ook beleefd door burgers. Het vertrouwen blijkt het grootst bij wie het 

ontstaan van de Nederlandse grondwet beschouwt als de belangrijkste gebeurtenis in de 

geschiedenis van Nederland. 

Voor dit onderzoek relevante omgevingsontwikkelingen zijn daarom de ontwikkelingen in de 

beelden die media schetsen van de machtenscheiding tussen de volksvertegenwoordiging, de 

regering en de rechtspraak, en van de ontwikkeling van (het debat over) de grondrechten. De 

beelden van omgevingsontwikkelingen die in de media tot uitdrukking komen kunnen worden 

uiteengelegd in vier verschillende aspecten, die achtereenvolgens in de hoofdstukken drie tot en 

met zes aan de orde zijn gesteld. 

a. Hoeveel aandacht wordt gegeven aan de instituties en aan de onderwerpen die voor de 

rechtsstaat van eminent belang zijn?  

b. Hoe worden deze instituties (en de actoren daarbinnen) en deze (deel)onderwerpen geframed, 

dat wil zeggen, welke ervan worden in mediaberichten om de haverklap in een adem genoemd? 

c. Aan welke instituties en welke actoren komt mediagezag  toe omdat ze, afgaande op het 

nieuws, het in de letterlijke betekenis voor het zeggen krijgen?  

d. Welke teneur, welk sentiment spreekt uit het nieuws over deze instituties en onderwerpen, en 

uit het nieuws over de verhoudingen tussen deze instituties en onderwerpen? 
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In dit onderzoek om te laten zien hoe tekstmining kan bijdragen aan nieuwe inzichten in de 

totstandkoming van het vertrouwen in de rechtsstaat, werd het nieuws van dagbladen, de televisie, 

nieuwswebsites en twitter vergeleken. Voorts werd het nieuws uit drie onderzoeksperioden (1993-

1994, 2004-2005, 2009-2012) vergeleken. 

De in dit onderzoek gekozen benaderingen voor tekstmining zijn ingegeven door de wens om 

uitgaande van het in de juridische en politicologische literatuur ontwikkelde begrippenapparaat over 

staatsinrichting verschillende onderzoeksperioden, verschillende mediasoorten, en verschillende 

mediatitels te kunnen vergelijken, dat wil zeggen, langs dezelfde meetlat te kunnen leggen. Daarom 

is gekozen voor een top-down benadering, waarin alles wat in de onderzochte teksten op het spoor 

gekomen wordt, wordt gerelateerd aan de ontologie die dit begrippenapparaat moet weerspiegelen 

(zie Appendix B, en hoofdstuk 2 voor de uitleg ervan). Voor de analyse van mediagezag en de teneur 

van de berichtgeving (hoofdstukken 5 en 6) is ervoor gekozen vooraf automatische zinsontleding 

(Bouma & van Noord, 2005) toe te passen. Zinsontleding is een vereiste om te achterhalen aan wie 

mediagezag toekomt, of om te achterhalen wie zich tégen of juist vóór wie of wat opstelt, maar bij 

automatische ontleding van moeilijke zinnen worden daarbij wel fouten gemaakt: “De beschuldiging 

van Wilders' advocaat Bram Moszkowicz was dat Schalken Jansen daar heeft willen beïnvloeden 

door te proberen hem te overtuigen van de beslissing het OM op te dragen om Wilders te vervolgen 

om zijn uitspraken”. Op grond van de wet van de grote aantallen kunnen op het niveau van 

complete onderzoeksperioden, mediasoorten en mediatitels dan toch nog betrouwbare uitspraken 

worden gedaan. De regels voor de opbouw van Nederlandse zinnen bleken op twitter zo vaak 

geschonden te worden dat de analyse van sociale media op het punt van mediagezag en 

sentimentanalyse uitsluitend op websites gestoeld kon worden.  

In het navolgende worden eerst per deelvraag van het onderzoek de uitkomsten van de met 

tekstmining uitgevoerde media-analyses samengevat. Vervolgens wordt de hoofdvraag van het 

onderzoek beantwoord.  

1,2:Beelden van omgevingsontwikkelingen: aandacht, frames, mediagezag en 

sentimenten 

Uit een aandachtsanalyse (zie hoofdstuk 3) blijkt dat in het nieuws geleidelijk aan de rol van politieke 

partijen sterker wordt. Wordt de aandacht voor de rechtspraak vergeleken met de aandacht voor de 

twee andere machten in de trias politica, dus met de aandacht voor de wetgevende en de 

uitvoerende macht, dan neemt de aandacht verhoudingsgewijs niet toe. In termen van mediagezag  

(hoofdstuk 4) is het gezag van de rechter er wel iets op vooruit gegaan, maar is toch de achterstand 

op het OM en vooral de achterstand op de advocatuur groter geworden.  Toch neemt de aandacht 

voor de rechter wel toe in vergelijking met de rol van de advocatuur en het OM. 

In de twintigjarige onderzoeksperiode van 1993 tot 2012 komen nieuwe issues op, waarvan 

sommige ook weer nagenoeg verdwijnen. De onderzoeksperiode eindigt zoals hij begint: een leider 

van een anti-immigratiepartij wordt vrijgesproken door een rechtbank. Janmaat wordt in 1993 

vrijgesproken, Wilders in 2011. In de periode ertussen verschuift het nieuws dramatisch, vooral 

tussen 1993-1994 en 2004-2005. Na 9/11 en de moord op Pim Fortuyn heerst een ruiger klimaat. Er 

komt meer aandacht voor terreur en voor geweldsmisdrijven. Daardoor komt de rechtsstaat in het 

nieuws ter discussie te staan. 
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In de eerste plaats komen de grondrechten als grondslag voor de rechtsstaat in het nieuws ter 

discussie te staan. Dat grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting 

en het recht niet gediscrimineerd te worden in het tolerante Nederland elkaar versterkten werd in 

beschouwingen over de rechtsstaat zo weinig geproblematiseerd (bv. WRR, 2002), dat het als een 

verrassing kwam dat in de discussie over terroristen, Islamfundamentalisten, immigranten en 

criminelen de communis opinio werd dat grondrechten met elkaar botsten en dat ze werden 

misbruikt. De vraag van Fortuyn of artikel 1 over anti-discriminatie de vrijheid van meningsuiting 

voor Nederlanders niet in de weg staat, leidt tot de stellingname van GeenStijl en PowNews dat het 

geoorloofd is ongenuanceerd en nodeloos kwetsend te zijn.  Hirsi Ali stelt de vrijheid van onderwijs 

ter discussie, niet alleen voor moslimfundamentalisten. Het Hof van Arnhem laat vrouwenhandelaar 

Saban B. vrijuit gaan. Pas in de laatste jaren gaan andere onderwerpen, zoals de verjaring van binnen 

de Katholieke kerk gepleegde zedenmisdrijven, weer opspelen in discussies over de rechtsstaat. In 

de jaren 2009-2012 richten alle pijlen zich op de uitvoerende instanties (tbs-instellingen, 

gevangenissen) die de misdadigers laten gaan, zo laat een semantische netwerkanalyse zien (zie 

hoofdstuk 6). Ook speelt in het nieuws de privacy steeds vaker op, alsmede de bedreiging daarvan 

door allerlei vormen van internetcriminaliteit. 

In de tweede plaats komt de scheiding der machten als grondslag voor de rechtsstaat in het nieuws 

ter discussie te staan. Een analyse in termen van mediagezag (hoofdstuk 5) laat zien dat in de 

twintigjarige onderzoeksperiode vooral het gezag van de regering is afgenomen. Het gezag van 

parlementariërs is toegenomen. In termen van mediagezag is de rechter er iets op vooruit gegaan, 

maar de achterstand op het OM en op de advocatuur is groter geworden. Als onafhankelijke 

rechtspraak wordt opgevat als krachtdadige rechtspraak, dan moet de conclusie luiden dat het 

nieuws suggereert dat de rechter nauwelijks onafhankelijk is omdat zijn gezag achterblijft. Een 

alternatieve opvatting van onafhankelijke rechtspraak is dat de rechter krachtdadige eisen van het 

OM kan negeren. In het nieuws na 9/11 wordt van de rechterlijke onafhankelijkheid vaak het laatste 

beeld gegeven: geen levenslang voor moordenaar Fortuyn, vrijspraak voor Samir A. in weerwil van 

de eisen van het OM. Semantische netwerkanalyses (hoofdstuk 6) laten zien dat in 2004 en 2005 de 

regering de opsporing van terroristen en criminelen serieus ter hand neemt, en dat het OM in de 

jacht op terroristen en criminelen tegenover de rechter komt te staan. De tegenstelling tussen het 

OM en de rechter blijft in de periode 2009-2012 overeind. Associatieve framinganalyses (hoofdstuk 

4) laten zien dat de rechter na 9/11 steeds vaker in politiek vaarwater terecht komt: de kans dat in 

een artikel over de rechter geen politicus genoemd wordt, neemt in de loop der jaren af. In het 

nieuws woedt een discussie over de onafhankelijkheid van de rechter, die niet eerder zo scherp 

gevoerd werd in juridische beschouwingen over de rechtsstaat. Toont de rechter zijn 

onafhankelijkheid met pogingen om te bewijzen dat ook politici onder hun “rule of law” geplaatst 

zijn, of door zich te onthouden van politieke inmenging en het betuttelen van politici? Pas de 

volledige vrijspraak van Wilders op 23 juni 2011 maakt een eind aan de slepende discussie 

(aanleiding proces 2007, proces 2010-2011).  

Tekstmining kan zo een nauwkeurig en gedifferentieerd beeld geven van berichten in klassieke 

media zoals dagbladen en in internetgebaseerde media zoals twitter, al blijft om een overdaad aan 

kwantitatieve trends en patronen te duiden (doorgaans subjectieve) historische kennis een 

voorwaarde. 
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3:Spoort de mediaberichtgeving met tijdreeksen van onderzoeksinstellingen?  

De meeste ontwikkelingen die in de media worden geschetst hebben geen pendant in tijdreeksen 

die worden bijgehouden door onderzoeksinstellingen (CBS, SCP, Eurostat). De ontwikkeling van het 

aantal geweldmisdrijven vormt een uitzondering. Die laten een geleidelijke daling zien (Wittebrood 

& Nieuwbeerta, 2006). De mediaberichtgeving in de jaren 2004-2005 laat echter in veel opzichten 

een piek zien ten opzichte van de berichtgeving ervoor en de berichtgeving erna, die niet 

rechtstreeks uit deze cijfers te verklaren valt: meer aandacht voor terroristen en criminelen, een 

scherpere opstelling van het OM, een minister van Justitie die na de minister-president tweede 

wordt in de politieke top-10 van mediapubliciteit (Kleinnijenhuis, et al., 2009), enzovoorts. Het 

cijfermateriaal van onderzoeksinstellingen is voor de mediaberichtgeving minder belangrijk dan de 

politieke agenda en de maatschappelijke agenda, waarop na 9/11 terroristen, 

Islamfundamentalisten, immigranten en criminelen bovenaan stonden. Hoe dit ook zij, de 

mediaberichtgeving spoort niet met door onderzoeksinstellingen gepubliceerde tijdreeksen. 

4:Validiteit en betrouwbaarheid van met tekstmining verkregen resultaten 

In hoofdstuk 2 en in de appendices is weergeven op welke punten nagegaan is of de resultaten 

valide en betrouwbaar zijn. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat tekstmining regelmatig 

tot foutieve conclusies aanleiding geeft. Vooral als een analyse verschillende automatische 

voorbewerkingen veronderstelt, zijn resultaten per zin en zelfs per artikel tamelijk onbetrouwbaar. 

In het geval van de in hoofdstuk zes toegepaste sentimentanalyse zijn de uitkomsten bijvoorbeeld 

afhankelijk van de woordsoortbenoeming, de zinsontleding, de toepassing van semantische regels in 

het kader van semantische netwerkanalyse, de conceptherkenning, en van de herkenning van 

positieve en negatieve bewoordingen.  

Ook op een hoger aggregatieniveau (media per periode, zoals in hoofdstuk 6) is dan zeker dat niet 

elk afzonderlijk sentiment  (bijvoorbeeld in de relatie van de rechter tot verdachten/criminelen, of 

juist in de verhouding tussen het OM en de advocatuur) correct gemeten is. Op grond van de wet 

van de grote aantallen is echter aannemelijk dat op een hoger aggregatieniveau de 

teksteigenschappen die met tekstmining worden gevonden wel de werkelijkheid van de 

berichtgeving weerspiegelen. Dat vormt de basis om met de nodige voorzichtigheid bijvoorbeeld wel 

te concluderen hoe het patroon in de berichtgeving in de ene periode verschilde van het patroon 

van de berichtgeving in een andere periode.  

Stapsgewijze verbeteringen van de toegepaste onderzoektechnieken zijn mogelijk, bijvoorbeeld bij 

de inhoudsanalysetechnieken om kernzinnen op te sporen (zie hoofdstuk 2), maar vergen nieuwe 

onderzoeksinspanningen. 

De in dit onderzoek ontwikkelde vorm van tekstmining maakt het mogelijk ook in de toekomst deze 

vorm van tekstmining te blijven toepassen (gebaseerd op de gebruikelijke GNU licenties). Koppeling 

aan gegevens uit continu onderzoek naar de publieke opinie blijft nodig, omdat niet gegarandeerd is 

dat alles wat in de komende jaren in de media gerapporteerd zal worden langs dezelfde 

invloedslijnen zijn weerslag zal vinden in denkbeelden van lezers, kijkers en internetgebruikers. 

Daaraan kan worden toegevoegd dat een alternatieve aanpak om tot vergelijkbare uitspraken over 

de mediaberichtgeving ten aanzien van het vertrouwen in de rechtsstaat te komen moeilijk 

voorstelbaar is. Het is nog wel voorstelbaar om op een andere manier dan via text mining een kwart 

miljoen dagbladberichten, transcripties van ruim vijfhonderd tv-uitzendingen, twaalfduizend 
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berichten van websites en driekwart miljoen tweets te verwerken, bijvoorbeeld door een team van 

codeurs een verantwoorde steekproef daaruit te laten analyseren. Maar dan zou het erg moeilijk 

worden per medium per kwartaal een zodanig gedifferentieerde samenvatting te geven, dat de 

nieuwseffectanalyse uit hoofdstuk 7 mogelijk gemaakt wordt. 

5:Bruikbare media en bruikbare nieuwsitems voor tekstmining 

In dit onderzoek konden dagbladen, televisienieuws, websites en tweets worden betrokken. 

Voorwaarden voor de analyse met behulp van tekstmining zijn hun bestaan en hun digitale 

beschikbaarheid. Websites en tweets als bronnen van politieke informatie bestonden nauwelijks, 

respectievelijk niet aan het begin van de onderzoeksperiode. Dagbladen konden worden 

meegenomen vanaf het moment dat ze digitaal beschikbaar werden. Dat verklaart de keuze voor de 

twintigjarige onderzoeksperiode 1993-2012.  

Als de wetenschap achter de vele tekstminingtechnieken zich in het huidige tempo verder 

ontwikkelt, dan zullen in een afzienbare toekomst onderzoekstechnieken binnen bereik komen om 

ook berichten die nu nog problemen opleveren bij tekstmining betrouwbaarder te analyseren (korte 

twitterberichten, berichten met complexe doorverwijzingen, berichten met humor, berichten waarin 

veel voorkennis verondersteld wordt, enzovoorts).  

Een digitaal bestaan impliceert nog geen digitale beschikbaarheid voor derden. Berichten die digitaal 

achter slot en grendel zitten (sms, email, MSN, private Facebook, WhatsApp, etc.) moeten bij 

tekstmining buiten beschouwing blijven. Voor toekomstig onderzoek met behulp van tekstmining 

zullen geleidelijk aan meer mediabronnen ter beschikking komen. Oude dagbladjaargangen worden 

gedigitaliseerd. Er worden steeds betere applicaties ontwikkeld om berichten uit een grotere 

variëteit aan sociale media te ontsluiten. Applicaties die reacties op berichten kunnen analyseren in 

samenhang met de berichten zelf zijn al ontwikkeld. De ontwikkeling van geautomatiseerde 

applicaties voor gezichtsherkenning in bewegende beelden staat nog in de kinderschoenen. Het zal 

jaren duren voordat deze bruikbaar worden om beelden en teksten op een geïntegreerde manier te 

analyseren. 

6:Beeldvorming: wordt vertrouwen burgers in rechtsstaat beinvloed door hun media? 

Beeldvorming door de media is niet vanzelfsprekend, dat wil zeggen, het is niet vanzelfsprekend dat 

het beeld dat burgers van omgevingsontwikkelingen, in dit geval van ontwikkelingen rond de 

rechtsstaat hebben, op het conto komt van beelden die de media aanreiken. Om dit wel aannemelijk 

te maken, is een nieuwseffectanalyse uitgevoerd. Daaruit blijkt dat nieuws in de media van iemands 

persoonlijke keuze over aan de rechtsstaat gerelateerde kwesties een kwartaal later inderdaad 

effect sorteert op iemands persoonlijke vertrouwen in de rechtsstaat. Bekend was dat vertrouwen 

sterk samenhangt met sociaal-demografische achtergrondkenmerken zoals opleiding en welstand. 

Bekend was ook dat vertrouwen vaak een uiting is van een algemeen vertrouwen in welke persoon 

of institutie dan ook. Dit onderzoek laat zien dat aandacht voor de persoon en de institutie van de 

rechter, en van de derde macht in het algemeen, en vooral aandacht voor de inhoud van 

rechtsprocessen,  een positieve uitwerking heeft op het vertrouwen dat men stelt in de rechtspraak. 

Zo bezien is begrijpelijk dat de rechterlijke macht met een nieuwe Persrichtlijn streeft naar grotere 

openheid en openbaarheid.  
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Het onderzoek laat zien dat aan dat vertrouwen weer afbreuk wordt gedaan door nieuws over 

criminaliteit, discussies over grondrechten, een discussie over de rechtsstaat, nieuws over de 

vrijlating of ontsnapping van gevangenen, vrijlating van tbs-ers, en nieuws over de PVV.  

Uitgaande van het onderscheid van Van den Berg, Hoekendijk en Niemeijer (2012) tussen 

handelingsopties om het vertrouwen in de rechtsstaat te vergroten op het relationele vlak, het 

organisatorische vlak, en het inhoudelijke vlak, kan worden gesteld dat de media aantoonbaar hun 

handelingsopties gebruiken om met nieuws over de instituties van de rechtsstaat en nieuws over het 

rechtsproces op het relationele vlak (overbruggen, werken aan verwachtingen, responsiviteit tonen) 

en op het organisatorische vlak (informatie, verantwoording, transparantie, professionaliteit) het 

vertrouwen in de rechtsstaat te vergroten. Daar staat tegenover dat het vele nieuws over 

criminaliteit, ontsnappingen en vervroegde vrijlating op het inhoudelijke vlak te denken geeft dat de 

rechtspraak in gebreke blijft (geen strengheid, geen striktheid, geen moraliteit), wat dan vervolgens 

afbreuk doet aan het vertrouwen in de rechtspraak. 

Waarom nieuws over de PVV, over de rechtsstaat, of over grondrechten afbreuk doet aan het 

vertrouwen in de rechtsstaat komt op het conto van de specifieke context waarbinnen over deze 

onderwerpen werd bericht in de onderzoeksperiode 1993-2012. Uit de voorgaande hoofdstukken 

bleek dat in het laatste gedeelte van de onderzoeksperiode, en met name na de definitieve 

vrijspraak van PVV-leider Geert Wilders, deze onderwerpen in het nieuws naar de achtergrond 

verdwijnen. Op het terrein van de rechtspraak zijn andere onderwerpen op de voorgrond gekomen 

(pedofilie, internetcriminaliteit en privacy), en economische onderwerpen (kredietcrisis, eurocrisis) 

hebben het immigratievraagstuk als geheel aan nieuwswaarde laten inboeten. Uitgaande van de 

uitkomsten van de nieuwseffectanalyse hoeft het dus geen verwondering te wekken dat het 

vertrouwen in de rechtspraak vanaf het derde kwartaal van 2011 hoger is dan vanaf het begin van 

de metingen (in 2009) eerder het geval was (Dekker, van Houwelingen, et al., 2012, p.10). 

Het antwoord op de laatste deelvraag is al met al dat nieuws in de media over kwesties die 

gerelateerd zijn aan de rechtsstaat inderdaad invloed uitoefenen op het vertrouwen in de 

rechtsstaat bij burgers die van deze media gebruik maken. 

  

Conclusie 
 

Nu de deelvragen stuk voor stuk van een antwoord voorzien zijn, kan ook de hoofdvraag van dit 

onderzoek worden beantwoord.  

Tekstmining kan inderdaad bijdragen aan nieuwe inzichten in de vorming van het vertrouwen in de 

rechtsstaat. Immers, tekstmining kan het beeld ontrafelen dat klassieke media zoals dagbladen en 

internetgebaseerde media zoals twitter geven van omgevingsontwikkelingen waarop burgers 

aantoonbaar hun vertrouwen in de rechtsstaat baseren. De betrouwbaarheid en de validiteit van 

tekstmining zijn, behalve bij twitterberichten met een afwijkende zinsopbouw, toereikend om op 

geaggregeerd niveau (berichtgeving per periode, per medium, etc.) uitspraken te kunnen doen over 

kenmerkende patronen in afzonderlijke perioden, of over kenmerkende patronen in de 

berichtgeving van afzonderlijke media. De uitkomsten van tekstmining maken 
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nieuwseffectonderzoek mogelijk, althans als er tevens continu onderzoek gedaan wordt naar de 

publieke opinie over de rechtspraak. Met nieuwseffectonderzoek kan bevestigd worden dat het 

vertrouwen dat burgers stellen in de rechtspraak afhankelijk is van de berichtgeving in de media van 

hun keuze. 

 


