
1

Omslag:

Duurzaam milieu, vergankelijke aandacht

Een onderzoek naar meningen, media en milieu

Titelpagina:

Duurzaam milieu, vergankelijke aandacht

Een onderzoek naar meningen, media en milieu

Masja Nas

Sociaal en Cultureel Planbureau

Rugtekst:

Duurzaam milieu, vergankelijke aandacht 165

Flaptekst:

Duurzaam milieu, vergankelijke aandacht

De publieke belangstelling voor het milieu daalt de laatste jaren langzaam. De media worden geacht van grote
invloed te zijn op de aandacht voor milieuproblemen. Informatie over gebeurtenissen die niet in de directe
omgeving plaatsvinden vernemen de meeste mensen nu eenmaal niet uit eerste hand. Het internationale
karakter van veel milieukwesties maakt het lastig om uit eigen ervaring te kunnen oordelen en veel
milieuproblemen zijn niet direct zichtbaar of voelbaar voor de meesten van ons. Voor informatie over deze
problemen zijn we aangewezen op informatie die door anderen, zoals politici of milieugroeperingen, meestal
via de media wordt verspreid.

In dit Cahier wordt dieper ingegaan op processen die van belang zijn bij de vorming van opinies over het
milieu, toegespitst op vragen naar de betekenis van de media en mediagebruik. Dit gebeurt in een drieluik. In
het eerste deel van dit drieluik wordt verslag gedaan van een literatuurstudie. Het tweede deel bestaat uit
secundaire analyses van surveygegevens over het lees- en kijkgedrag van Nederlanders en hun meningen over
het milieu. Daarin wordt onder andere aandacht geschonken aan het vertrouwen in informatiebronnen,
verschillende dagbladen en televisiezenders. Ten behoeve van dit rapport voerden een aantal Nederlanders met
elkaar een discussie over milieuonderwerpen. Het verslag van deze vier focusgroepen is het derde en laatste
onderdeel van het drieluik.

Het Cahier is het laatste in een reeks SCP-cahiers over de publieke opinie en milieu. Eerder verschenen reeds
Publieke opinie en milieu (1996) en Maatschappelijke organisaties, publieke opinie en milieu (1997). 
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VOORWOORD

Nederlanders zijn zich in de loop van de jaren negentig minder zorgen gaan maken
over milieuvervuiling. Toch vormt de milieuproblematiek nog steeds een van de
belangrijkste maatschappelijke problemen. De Nederlandse overheid schenkt in
haar milieubeleid apart aandacht aan de lastig bereikbare en diffuse groep van
consumenten en legt de nadruk op vrijwillige medewerking en de acceptatie van
beleid. Voorlichting, educatie en communicatie zijn belangrijke beleidsinstrumen-
ten geworden, niet in de laatste plaats omdat zij helpen door middel van overreding
en vergroting van kennis en betrokkenheid het milieugedrag te sturen.

Dit rapport is het laatste in een reeks SCP-Cahiers over de publieke opinie en
milieu en gaat in op de wijze waarop mensen hun meningen vormen over het
milieu. Hoe ontstaan deze opvattingen en welke factoren zijn daarbij van belang?
Omdat de media een grote rol lijken te spelen in de vorming van zowel de indivi-
duele mening als de algemene publieke opinie, wordt aan hun invloed speciaal
aandacht geschonken. Voor grote delen van het publiek zijn de media immers de
enige bron van informatie. In het rapport wordt verslag gedaan van een literatuur-
studie naar de effecten van de media. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van
secundaire analyses op surveygegevens en zijn vier groepsdiscussies gehouden over
verschillende milieuonderwerpen. Naast de algemene invloed van de media op een
beperkt aantal houdingen en gedragingen, komen onder meer de gevolgen van
tegenstrijdige berichtgeving en het vertrouwen in verschillende informatiebronnen
aan bod. 

Het blijkt lastig te zijn om de effecten van de media op meningen en gedrag te
achterhalen. Waarschijnlijk zijn deze ook minder groot dan vaak wordt veronder-
steld. Mensen zijn voor informatie over het milieu veelal aangewezen op de media,
maar bepalen zelf welke berichten of welk onderdeel van de berichten zij wensen te
ontvangen, te accepteren, te onthouden en eventueel te vertalen in gedrag. De
groepsgesprekken die ten behoeve van dit onderzoek gevoerd zijn, bevestigen dit
beeld en laten zien op welke wijze mensen met de vaak tegenstrijdige berichten
omspringen. Ondanks de moeite die de gespreksdeelnemers hebben om informatie-
bronnen voor het milieu aan te wijzen, gaan zij zeer kritisch om met de media en
andere informatiekanalen. Ze zijn zich bewust van de redenen waarom de media
aandacht besteden aan onderwerpen en vinden diezelfde media tegelijkertijd vooral
een doorgeefluik. De tegenstrijdige standpunten waarvan de media gewag maken
en de onduidelijkheid over de aard en de omvang van sommige milieuproblemen
dwingt mensen zelf te bepalen wat betrouwbare of onbetrouwbare informatie is.
Inzicht in de (economische) belangen van de boodschapper vormt daarbij een
belangrijk aanknopingspunt. Op deze wijze schept men snel orde in de chaos en
wordt de enorme hoeveelheid informatie beheersbaar. 

Prof. dr. Paul Schabel
Directeur SCP
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1  PUBLIEKE OPINIE EN MILIEU

1.1 Inleiding

Dit rapport is het laatste in een reeks SCP-cahiers over de publieke opinie en
milieu. In de vorige twee publicaties is al aandacht besteed aan respectievelijk het
sociale draagvlak voor milieubeleid (Becker et al. 1996) en de rol van maatschap-
pelijke organisaties (Nas et al. 1997). In de eerste fase van het project werden
vooral de meningen van de Nederlandse bevolking over het milieu beschreven. Er
werd gekeken naar publieke opinie als een optelling van individuele meningen over
het milieu. Uiteenlopende vragen werden beantwoord: welke bevolkingssegmenten
hebben milieuvriendelijke opinies en welke gedragen zich milieuvriendelijk? Hoe
milieuvriendelijk zijn Nederlanders in vergelijking met de bevolking uit andere
Europese landen, en in hoeverre bestaat een draagvlak voor verschillende beleids-
instrumenten die gericht zijn op de verbetering van het milieu? Het vervolg hierop
was de beschrijving van de opvattingen van maatschappelijke organisaties. In beide
gevallen is nauwelijks ingegaan op processen van individuele meningsvorming
over het milieu en milieubeleid. Hoe ontstaan deze opvattingen? Welke factoren
zijn van belang bij de menings- en oordeelsvorming over milieuproblemen? Omdat
de media van groot belang lijken te zijn voor zowel de individuele meningsvorming
als de vorming van de publieke opinie, is speciale aandacht voor de functie die zij
hierin vervullen op zijn plaats. Voor grote delen van het publiek lijken de media
immers de enige bron van informatie over het milieu (o.a. Gutteling et al. 1994).
Hoewel in de eerste publicatie Publieke opinie en milieu beschreven is welke
sociaal-demografische kenmerken van belang zijn voor milieuvriendelijke opinies
en houdingen, is nog nauwelijks gekeken naar de wijze waarop individuele
meningen over milieu totstandkomen. Dit onderzoek wil hierin voorzien door
dieper in te gaan op processen die van belang zijn bij de vorming van opinies,
toegespitst op vragen naar de betekenis van de media en mediagebruik hierbij.

De publieke opinie is in de voorgaande onderzoeken min of meer gelijkgesteld aan
de geaggregeerde opvattingen en houdingen als draagvlak voor het milieubeleid.
Wel werd daarbij gezegd dat de optelling van individuele opinies geen recht doet
aan het complexe verschijnsel van de publieke opinie. Gewezen werd op het onder-
scheid tussen de 'publieke opinie' als collectief verschijnsel en de 'opinies van het
publiek' als kenmerk van individuen. Ook in dit Cahier wordt met de term 'publieke
opinie' zowel het geheel van individuele meningen in de bevolking aangeduid als
de (perceptie van de) spraakmakende en gezaghebbende openbare mening (het
'opinieklimaat'). Het toespitsen van het huidige onderzoek op de verschillende
functies van de media is dan ook een logische stap. De media beïnvloeden niet
alleen de individuele meningsvorming, de politiek en vice versa, zij maken ook
onderdeel uit van het opinieklimaat en doen daar verslag van. 
Het onderzoek maakt gebruik van twee soorten gegevens. Allereerst wordt aan de
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hand van secundaire analyses van grootschalige surveys gekeken naar de rol die de
media spelen in de individuele opinievorming over het milieu. Daarnaast wordt
gebruikgemaakt van gegevens uit een kwalitatief onderzoek bij een klein aantal
Nederlanders die over verschillende milieuonderwerpen hebben gediscussieerd. De
resultaten hiervan kunnen als aanvulling op en als illustratie van de surveygege-
vens worden beschouwd. Hiermee is het verhaal over mediaeffecten niet compleet.
Media vervullen niet alleen een functie in de meningsvorming bij individuen, ook
op geaggregeerd niveau, dat wil zeggen het zogenoemde publieke-opinieklimaat,
zijn media van belang. Het verband tussen media en de politiek komt slechts in de
meer theoretische beschouwingen in hoofdstuk 2 aan bod. In dit hoofdstuk zal
enige aandacht geschonken worden aan onderzoek naar individuele meningsvor-
ming over politieke issues in het algemeen en het milieu in het bijzonder. Vaak
wordt verondersteld dat de media een grote invloed hebben op opinievorming. In
paragraaf 1.2 wordt een kort overzicht gegeven van ideeën over en onderzoek naar
het belang van de media en wordt duidelijk dat de massamedia niet de enige
informatiebron zijn waaruit mensen hun opvattingen halen.

1.2 De media

De veronderstelling dat de massamedia een direct en groot effect op het publiek
hebben, is al lang wijdverbreid. Vrijwel iedereen maakt dagelijks gebruik van een
of meerdere soorten media. De variëteit van (politieke) onderwerpen is bovendien
zo groot dat het onmogelijk is om op basis van eigen ervaringen tot een mening te
komen. Voor informatie over de meeste onderwerpen lijkt men dus aangewezen op
de media dan wel op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met politieke
onderwerpen, vaak in diezelfde media. Het idee dat van de media een groot effect
uitgaat lijkt dan ook voor de hand liggend. De media worden aangewezen als de
belangrijkste of tenminste een van de belangrijkste bronnen van informatie over en
kennis van een heel scala aan onderwerpen. De link tussen geweld op de televisie
en geweld op straat en de slechte invloed van dit medium op kinderen zijn de
donkere kanten van deze werking. Ook wat betreft milieuopinies worden de media
als bron aangewezen. Mensen zijn voornamelijk op de massamedia aangewezen als
het informatie over het milieu en milieurisico's betreft. Maar weinig mensen
hebben in hun directe omgeving te maken met vervuilende industrieën, nog minder
mensen zien dagelijks de gevolgen van bijvoorbeeld ontbossing. Hoe vanzelf-
sprekend deze opvatting over de grote effecten van de media ook lijkt, onderzoeken
ernaar laten vaak zien dat het tegendeel waar is of dat de effecten veel minder groot
zijn dan wordt verondersteld (o.a Stappers et al. 1997). In deze paragraaf zal een
kort overzicht gegeven worden van het onderzoek dat tot nu toe is gedaan naar de
media, waarbij men in het begin uitging van de almacht van de media. In hoofd-
stuk 2 komt een aantal van de hier beschreven onderwerpen uitgebreider aan de
orde.

Het onderzoek naar mediaeffecten kan historische gezien onderverdeeld worden in
grofweg drie periodes. Met de snelle opkomst van de massamedia ging men in
eerste instantie uit van de almacht van de media. Opvattingen zouden direct door
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de media worden gevormd. De theorieën uit deze periode (tot pakweg 1950) gingen
ervan uit dat de media iedereen konden bereiken. Ze zouden te vergelijken zijn met
een injectienaald (the hypodermic needle-theory) die met voortdurende berichten
de passieve en geïsoleerde consumenten prikk(el)en. De kern van deze benaderin-
gen was dat er sprake zou zijn van eenrichtingsverkeer tussen media en publiek,
waarbij de laatste als passieve en makkelijk beïnvloedbare consumenten van media-
berichten werden gezien. Uit onderzoek bleek echter dat dergelijke veronderstellin-
gen onhoudbaar waren. 
Vanaf eind jaren 1940 verschoof de aandacht naar studies van kiesgedrag en de
invloed van de media op kiezers. Daaruit bleek dat de media helemaal niet zo
invloedrijk waren als eerder werd verondersteld en ontdekte men dat er andere,
interveniërende factoren een rol speelden. Heel in het algemeen werd aangenomen
dat de directe invloed van de media op de individuele meningsvorming beperkt is,
omdat tussen zender en ontvanger verschillende filters aan het werk zijn
(Lazarsfeld et al. 1948; Lenart 1994; Weaver 1996). Onder invloed van de sociaal-
psychologie deden zaken als selectieve aandacht, sociale netwerken, selectieve
blootstelling en interpersoonlijke contacten hun intrede. Uit dit onderzoek kwam
naar voren dat mensen niet in staat zijn alle aangeboden informatie te verwerken
en te onthouden. Ze vergelijken de verkregen informatie met de opvattingen die ze
al kennen of hebben en wegen standpunten af. Informatie wordt via interpersoon-
lijke communicatie doorgegeven, waarbij de inhoud van de boodschap kan worden
veranderd of vertekend (o.a Schenk en Rössler 1994; Gans 1993; von Beyme 1994).
Deze filters bepalen, met andere woorden, de wijze waarop informatie wordt ver-
werkt en onthouden en hoe deze het publiek bereikt. Ook zouden opinieleiders in
het dagelijks leven een belangrijke rol spelen in het doorgeven van informatie, en
de massamedia zouden zich richten op en aanpassen aan de wensen en behoeften
van het publiek. De media, zo luidde een van de belangrijkste bevindingen, zijn
hooguit bij machte bestaande meningen te versterken en niet in staat opvattingen te
vormen.
Vanaf de jaren 1960 is de nadruk van studies naar mediaeffecten weer wat ver-
schoven naar de leereffecten van de media en wordt er veel minder gekeken naar de
(kortetermijn)veranderingen van politieke opinies en attitudes (o.a. Weaver 1996).
In deze periode ontstaat ook de zogenoemde agenda-setting hypothese. Deze
veronderstelt dat het belang dat het publiek hecht aan specifieke issues bepaald
wordt door de relatieve aandacht die media aan die issues schenken. De invloed
van de media blijft beperkt tot het gewicht dat de bevolking geeft aan bepaalde
kwesties. "(The press) may not be successful in telling people what to think, but it
is stunningly successful in telling its readers what to think about" (Cohen 1963: 13)
is een veelgebruikt citaat.

In de loop van de tijd zijn er allerlei theoretische notities ontwikkeld en empirische
bevindingen gedaan die erop wijzen dat sommige delen van het publiek ontvanke-
lijker zijn voor informatie uit de media dan andere. Een van die benaderingen is de
zogenoemde uses and gratification-theorie, die aan het publiek zelfs een zeer
actieve rol toekent. De benadering stelt dat gebruik van massamedia grotendeels
gericht is op behoeftebevrediging. Een actieve ontvanger bepaalt door verschillend
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mediagebruik mede de impact van de media. Deze benadering onderzoekt dan ook
niet zozeer de inhoud van de media, als wel de verschillende vormen van het
gebruik en de gewilde of ongewilde effecten daarvan (De Boer en Brennecke 1995:
80-81; Rubin 1994). De media zouden moeten concurreren met andere bronnen van
behoeftebevrediging (Katz et al. 1974) en er worden verschillende motieven onder-
scheiden voor mediagebruik. Onderzoek laat een positief verband zien tussen
mediagebruik met de motivatie om informatie te verkrijgen en de hoeveelheid
kennis die men uiteindelijk opdoet. De uses and gratification-theorie benadrukt het
belang van interesse, behoefte aan informatie en motieven voor het gebruik van
media voor de invloed van diezelfde media.
Ondanks het idee dat de media slechts beperkte invloed hebben op de menings-
vorming van mensen, blijkt uit recent onderzoek een herwaardering van de invloed
van de media (Zaller 1992: 310-311). Daarbij wordt benadrukt dat het cumulatieve
effect van veel berichten over een langere periode groot is (o.a Iyengar 1991 en
1996; Lenart 1994; Weaver 1996). Er wordt minder gekeken naar veranderingen
van opinies en houdingen (op korte termijn). In plaats daarvan worden onder meer
zogenoemde priming- en framing-effecten onderzocht (zie voor uitleg § 2.3.4).
Naast deze meer inhoudelijke benaderingen wordt er meer specifiek gekeken naar
de mate waarin men voor informatie afhankelijk is van de media en naar de
factoren die deze afhankelijkheid beïnvloeden. Het onderzoek naar mediaeffecten is
daarmee verschoven naar de vraag hoe, onder welke omstandigheden en in welke
mate de media invloed uitoefenen op de opinievorming (o.a Dunwoody en Peters
1992: 218). Zo is niet iedereen voor elk onderwerp evenzeer aangewezen op infor-
matie uit de media (Caljé 1997). Het al dan niet bestaan van andere informatie-
bronnen is bijvoorbeeld van belang. De mate waarin men voor informatie aange-
wezen is op de media blijkt onder meer afhankelijk van het onderwerp en bijvoor-
beeld de vraag of men een mening kan stoelen op eigen ervaringen (o.a Schenk en
Rössler 1994; Gans 1993; von Beyme 1994). De afhankelijkheid van de media zou
bovendien groter zijn als het een nieuw issue betreft.

1.3 Een drieluik

De aandacht voor milieu ebt de laatste jaren langzaam maar zeker weg. De media
worden geacht hierin een belangrijke rol te spelen. De vraag hoe relevant zij zijn
voor de individuele meningsvorming over milieu is onderwerp van deze studie. Dit
Cahier is opgebouwd als een drieluik. In het eerste gedeelte (hoofdstuk 2) zal ver-
slag gedaan worden van een literatuurstudie naar mediaeffecten op meningsvor-
ming in het algemeen en opinies over het milieu in het bijzonder. Hierbij komen de
belangrijkste invalshoeken van verschillende onderzoeken naar de invloed van de
media aan de orde. De massamedia vormen in veel gevallen de enige of belang-
rijkste bron van informatie, maar het is lastig gebleken deze invloed van de media
op individuele opvattingen aan te tonen. In de loop van de tijd is daarom naar alter-
natieve verklaringen gezocht. Zo wordt verondersteld dat de media moeten concur-
reren met het sociale netwerk dat - al dan niet in de gedaante van opinieleiders -
mediaberichten filtert (§ 2.3.1). Volgens de theorie van de zwijgspiraal zijn de
media van groot belang omdat zij bij uitstek het instrument zijn om vast te stellen
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welke meningen omstreden en welke meningen onomstreden zijn, en conformeren
mensen zich aan de algemeen heersende opinie (§ 2.3.2). Agenda-setting veronder-
stelt dat de media - door meer of minder aandacht te besteden aan bepaalde onder-
werpen - niet zozeer bepalen hoe mensen over politieke en maatschappelijke kwes-
ties denken, als wel waarover mensen denken (§ 2.3.3). Er zijn echter aanwijzin-
gen dat de media wel degelijk effect hebben op de wijze waarop mensen over maat-
schappelijke en politieke kwesties praten en denken (§ 2.3.4). Door problemen in
een kader te plaatsen hebben de media invloed op hoe en in welke context over een
onderwerp wordt nagedacht. Maar ook hier is de grote vraag of ze invloed hebben
op de standpunten die mensen innemen. Nu is niet iedereen voor alle onderwerpen
evenzeer aangewezen op de massamedia (§ 2.3.5). De meeste mensen baseren hun
opinies op eigen ervaringen en eigen waarneming, al is dit voor veel milieupro-
blemen niet mogelijk. Dat het moeilijk is de effecten van de media op de meningen
en houdingen van mensen vast te stellen, is deels ook het gevolg van filters die
tussen het verzenden en het ontvangen van berichten zitten (§ 2.4). De media
hebben geen grip op de wijze waarop informatie individueel geaccepteerd en ver-
werkt wordt. De invloed van de media lijkt beperkt te zijn tot het scheppen van
voorwaarden voor het vormen van meningen. Zij verschaffen in veel gevallen de
noodzakelijke informatie, maar dit lijkt niet te leiden tot directe veranderingen in
opinies en houdingen.

Het tweede gedeelte van het drieluik bestaat uit secundaire analyses van survey-
gegevens (hoofdstuk 3). De surveygegevens zijn niet verzameld met het oog op het
beantwoorden van de hier gestelde vraag en de verslaglegging ervan bestaat daar-
om vooral uit de beschrijving van een aantal aspecten van individuele menings-
vorming, in het bijzonder gericht op de effecten van mediagebruik. Er wordt niet
alleen gekeken naar de Nederlandse bevolking (§ 3.3) in haar geheel, maar ook
naar groepen met verschillende maten van interesse en vaardigheden (§ 3.4). In dit
hoofdstuk wordt zoveel mogelijk gekeken naar dezelfde milieuopinies en indivi-
duele milieugedragingen. De offerbereidheid voor het milieu, de bezorgdheid over
milieuvervuiling, maar ook afvalscheiding, het kopen van milieuvriendelijke
producten en de bereidheid tot (collectieve) milieuactiviteiten zijn hiervan enkele
voorbeelden. Is de samenhang tussen mediagebruik, toegespitst op televisiekijken
en kranten lezen, en deze milieuhoudingen en -gedragingen hetzelfde? In hoeverre
verschillen mediagebruikers van elkaar? Voordat deze vragen beantwoord worden,
gaat hoofdstuk 3 eerst nog in op de vraag welke informatiebronnen Nederlanders
gebruiken en vertrouwen om informatie over het milieu te krijgen (§ 3.2). Het
vertrouwen in bronnen is van belang voor de acceptatie van berichten en hangt
bijvoorbeeld samen met de mate waarin men milieurisico's ervaart. Behalve media-
gebruik komen er ook alternatieve verklaringen aan bod voor de desbetreffende
opvattingen (§ 3.4.1). Men is niet voor alle onderwerpen evenzeer aangewezen op
de media en in sommige gevallen wordt informatie over milieuonderwerpen
getoetst aan eigen ervaringen, de ervaringen van anderen of komen milieuopvat-
tingen voort uit meer algemene ideologische oriëntaties. De mate waarin mensen
gebruikmaken van de media verschilt niet alleen per onderwerp, mensen verschil-
len ook onderling in de wijze waarop ze hun meningen vormen (§ 3.4.2 en § 3.4.3).
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Daarom zal gekeken worden of verschillende bevolkingssegmenten - vooral lager
en hoger opgeleiden - verschillen in de wijze waarop zij hun opvattingen formeren.

Het gebruikte materiaal is, zoals al eerder gezegd, niet verzameld met het doel te
kijken naar de samenhang tussen individuele opvattingen en de media en geeft
hooguit een gefragmenteerd beeld van het proces van meningsvorming. Daarom is
besloten deze surveygegevens aan te vullen met een kwalitatief onderzoek: het
laatste gedeelte van het drieluik. Dit zogenoemde focusgroepenonderzoek is
gehouden onder een klein aantal Nederlanders, aan wie gevraagd is te discussiëren
over verschillende milieuonderwerpen en de informatiebronnen die zij daarbij
gebruiken. Hiervan wordt verslag gedaan in hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk dient als
illustratie van en aanvulling op het kwantitatieve gedeelte. Het is niet representatief
voor alle Nederlanders, maar biedt een kijkje op de manier waarop mensen kunnen
redeneren over het milieu. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 een korte samenvatting
en slotbeschouwing gegeven.



15

2  OPINIEVORMING OVER HET MILIEU EN EFFECTEN VAN DE MEDIA

2.1 Inleiding

Recente theorieën benadrukken de sterke of middelmatig sterke directe impact van
de media. De ontvangers van mediaberichten worden niet langer gezien als pas-
sieve consumenten die door de media geprikkeld worden. De afhankelijkheid van
de media is niet voor iedereen, onder alle omstandigheden en voor alle onderwer-
pen even groot. In complexe samenlevingen is de afhankelijkheid van massamedia
groter, omdat deze steeds meer functies vervullen; zij verspreiden de voor derge-
lijke samenlevingen noodzakelijke informatie, zij signaleren en waarschuwen voor
misstanden en rampen, en zijn bovendien een belangrijke bron van entertainment
(o.a. Ball-Rokeach en DeFleur 1979). De massamedia spelen niet alleen een
centrale rol als het gaat om feitelijke gebeurtenissen, zij verspreiden eveneens
(politieke)standpunten en argumenten. Soms is het simpelweg niet mogelijk om
iets zonder de media te weten te komen. Informatie over gebeurtenissen die niet in
de directe omgeving plaatsvinden (de ramp met kerncentrale in Tsjernobyl, de
operaties Desert Storm en Desert Fox, Franse atoomproeven op Muroroa, enz.)
vernemen de meeste mensen nu eenmaal niet uit de eerste hand. De massamedia -
eventueel via derden - zijn van cruciaal belang voor de verspreiding van informatie.
Ook voor de meeste milieuproblemen gaat dit op. Het internationale karakter van
veel milieukwesties maakt het bovendien steeds lastiger om uit eigen ervaring te
kunnen oordelen. Het gat in de ozonlaag, zure regen en ontbossing zijn niet zicht-
baar of voelbaar voor de meesten van ons. Voor informatie over deze problemen is
men aangewezen op informatie die door anderen, zoals politici of milieugroeperin-
gen, meestal via de media wordt verspreid. 

De media verzorgen een alomvattende en voortdurende informatiestroom en
(politieke)kennis lijkt voor een groot deel gebaseerd op berichten uit die media
(o.a. Noelle-Neumann 1989: 420). Dit geldt niet alleen voor burgers, ook politici
lijken op de media te zijn aangewezen voor informatie over de samenleving en de
steun voor of de afkeuring van beleid. De media vervullen zo in alle opzichten een
complexe functie, waarbij ze verslag doen van de publieke opinie en deze ook
vormen (Gamson en Modigliani 1989: 3). Men neemt dus aan dat de massamedia
invloed hebben op de meningen en opvattingen van individuen, maar tegelijkertijd
is het erg lastig deze invloed in onderzoek aan te tonen. In de loop van de tijd is
naar alternatieve verklaringen gezocht. Hierbij wordt, naast de directe invloed van
de massamedia, plaats ingeruimd voor andere factoren die de werking ervan beïn-
vloeden. Een aantal specifieke theorieën of ideeën die veelvuldig gebruikt worden
in het onderzoek naar opinievorming komt in dit hoofdstuk iets uitgebreider aan de
orde. Dat zijn het zogenoemde two-step-flow-model, interpersoonlijke contacten en
sociale netwerken, agenda-setting en priming en framing. Aan de gevolgen die de
aard van de onderwerpen voor de invloed van de media heeft, wordt apart aandacht
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besteed (§ 2.3.5). In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de
ontvangers van mediaboodschappen. Wie is ontvankelijk voor mediaberichten en is
iedereen even ontvankelijk? Hoe gaan mensen met informatie om? Wat onthouden
en vergeten zij van het nieuws? Dit soort vragen wordt in paragraaf 2.4 het kort
beantwoord. Niet alles wat in dit hoofdstuk aangesneden wordt, zal in de rest van
het onderzoek gebruikt worden. Het is een korte inventarisatie van wat er aan
onderzoek is gedaan en aan theorieën is bedacht. Sommige zaken die aan de orde
komen vragen simpelweg andersoortig onderzoek dan de gebruikte surveygegevens.
Het geeft wel een beeld van de achtergronden van onderzoek naar de effecten van
de media op de publieke opinie. 

2.2 Individuele meningsvorming

2.2.1 Hoe stabiel en consistent zijn opvattingen?

De vraag naar de wijze waarop individuele meningen totstandkomen en hoe deze
beïnvloed worden door de media is in de loop van de tijd verschillend beantwoord.
Centraal staat steeds de vraag hoe individuen zin geven aan complexe gebeurte-
nissen. Converse (1964) kwam op basis van surveygegevens tot de conclusie dat de
meeste mensen niet in staat waren op een coherente, consistente wijze een mening
te vormen over politieke issues. Hij wijst erop dat de antwoorden die respondenten
geven op dezelfde vraag die gesteld wordt op verschillende tijdstippen, nauwelijks
samenhangen. Verschillen in opvatting zijn het gevolg van random fluctuaties en
niet van werkelijke veranderingen in opvattingen. De kennis die mensen hebben
van meer abstracte politieke ideologieën, zoals liberalisme of socialisme, zou
slechts oppervlakkig zijn. Een kleine groep hoogopgeleide en in de politiek geïn-
teresseerde mensen werd in staat geacht preferenties op consistente wijze te orde-
nen, terwijl grote delen van het publiek hun opvattingen lukraak zouden vormen.
Van stabiele politieke preferenties is volgens Converse dan ook geen sprake. Zijn
onderzoek heeft veel reacties uitgelokt. Er wordt onder meer gewezen op het feit
dat er, enkele uitzonderingen daargelaten, nauwelijks sprake is van grote verschui-
vingen in de publieke opinie over politieke onderwerpen op collectief niveau (Page
en Shapiro 1992). Dit neemt echter niet weg dat de minste verandering in een
vraag al tot een ander antwoord (en dus tot het meten van een andere opvatting)
kan leiden. Andere studies tonen onder meer aan dat er wel systeem zit in de wijze
waarop mensen over politieke onderwerpen denken, maar dat dit een ander systeem
is dan Converse veronderstelde (o.a. Stimson 1975, zie ook Gamson 1992).

Eén van de vragen bij onderzoek naar opvattingen is of er zoiets bestaat als een
echte mening of opvatting die men, mits men de juiste vragen stelt, met onderzoek
kan meten. Bij bijvoorbeeld een vraag naar de mate van bezorgdheid over water-
verontreiniging, zoeken mensen in hun geheugen naar het onderwerp 'milieu',
formuleren van daaruit hun attitude ten aanzien van watervervuiling en rapporteren
deze vervolgens. Steeds vaker wordt verondersteld dat attitudes tijdelijke construc-
ties zijn en dat 'ware' attitudes niet bestaan (o.a Kerkhof 1997). Het is, met andere
woorden, niet zo dat mensen een vaststaande mening of attitude hebben over onder-
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werpen en dat zij deze meningen door de juiste vraag aan hen te stellen steeds weer
kunnen herhalen. Attitudes worden almaar opnieuw geconstrueerd en herleid. Voor
de vorming van een attitude gebruikt men verschillende gegevens, zoals het eigen
gedrag en - vaak tegenstrijdige - opvattingen. Welke informatie men gebruikt, is
onder meer afhankelijk van de interesse in het onderwerp (motivatie) en van cogni-
tieve capaciteiten. Recente informatie en informatie die men vaak gebruikt - ook
wel chronische toegankelijkheid genoemd - worden het meest frequent benut. Als
voorbeeld van chronische toegankelijkheid kan de discussie over het invoeren van
een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur dienen. Mensen die overheids-
beleid vrijwel altijd in een economische context plaatsen, zullen het invoeren van
de maximumsnelheid interpreteren aan de hand van de geschatte gevolgen voor het
fileprobleem: betere doorstroming. Voor degenen voor wie argwaan tegen over-
heidsbemoeienis dan wel individuele vrijheid centraal staat, zal de vrijheid om zelf
te kunnen bepalen hoe hard men rijdt van groot belang zijn. Mensen die overheids-
beleid evalueren op basis van de gevolgen voor het milieu, zullen het argument van
het lagere benzinegebruik en minder vervuiling zwaarder laten wegen. In welke
context men een probleem plaatst - en welke afwegingen een rol spelen - is mede
afhankelijk van recente informatie. Zouden de media bijvoorbeeld hoofdzakelijk
aandacht besteden aan de positieve gevolgen van het invoeren van een lagere
maximumsnelheid voor het aantal dodelijke verkeersslachtoffers, dan zou dit het
centrale gegeven kunnen worden bij het bepalen van een standpunt. Zo beschouwd
is het niet zo vreemd dat opvattingen notoir instabiel zijn: elke keer als naar een
mening over een onderwerp gevraagd wordt, moet deze immers opnieuw gecon-
strueerd worden en kan de context veranderd zijn. Natuurlijk is het niet zo dat
mensen van het ene in het andere uiterste vervallen. Nieuwe informatie kan tot
bijstellingen van een standpunt leiden, maar men zal niet van het ene op het andere
moment van een voorstander in een tegenstander van bijvoorbeeld de milieu-
beweging veranderen. Het is bovendien aannemelijk dat de veranderlijkheid van
attitudes verschilt. Centrale of belangrijke opvattingen zullen minder aan verande-
ringen onderhevig zijn dan houdingen die minder centraal staan.
Juist voor minder centrale opvattingen is de inconsistentie kenmerkend. Uit zowel
kwalitatief als kwantitatief onderzoek komt naar voren dat mensen tegenstrijdige
ideeën hebben en er vaak geen sprake is van een duidelijke opvatting (o.a Gamson
1992; Zaller 1992). Bij iedere vraag die gesteld wordt destilleren mensen hun ant-
woord uit deze vaak tegenstrijdige ideeën. Zo kan bij het bepalen van een standpunt
over het al dan niet invoeren van de maximumsnelheid het milieu om voorrang
strijden met het idee van individuele vrijheid. Zelfs de meest verstokte milieu-
activist kan verklaard tegenstander zijn van een lagere maximumsnelheid, terwijl
diezelfde persoon het geen probleem hoeft te vinden als de vrijheid om met het
vliegtuig op vakantie te gaan, beperkt wordt ten behoeve van het milieu. De context
waarin de vraag gesteld wordt of zelfs de formulering van de vraag kan deze ogen-
schijnlijk tegenstrijdige opvattingen veroorzaken. 

De inconsistentie van opvattingen zal niet bij iedereen even groot zijn. Analoog aan
Converse wordt ook in meer recent onderzoek uitgegaan van het idee dat de mate
van consistentie van opinies varieert met cognitieve vaardigheden of het oplei-
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dingsniveau en de mate waarin men geïnformeerd is over de politiek (Sniderman 
et al. 1991; Zaller 1992; Nas en Dekker 1996). Sniderman et al. (1991) beargumen-
teren dat alleen mensen die in politiek geïnteresseerd zijn volgens politiekideolo-
gische lijnen redeneren. Lager opgeleide, niet in politiek geïnteresseerde mensen
zijn misschien minder goed geïnformeerd en hun opinies over onderwerpen
misschien minder consistent, dat wil nog niet zeggen dat er geen enkel systeem in
hun opvattingen zit. Deze groepen gebruiken vaker verschillende, meer op affectie
gebaseerde argumenten en andere heuristics - zeg maar grovere vuistregels - om tot
een oordeel te komen (Sniderman et al. 1991; Mondak 1994). Zaller (1992)
gebruikt soortgelijke ideeën om veranderingen in opinies te verklaren. De cogni-
tieve vaardigheden, de politieke interesse en politieke oriëntatie van individuen
leiden tot een grote of minder grote toegankelijkheid van informatie die door
politieke elites (waaronder de media) verstrekt wordt. De wijze waarop de informa-
tie verwerkt wordt zou bovendien verschillen.

2.2.2 Uit eigen- of nationaal belang?

De nabijheid van een probleem, in de zin dat iets een direct, zichtbaar effect heeft
op het persoonlijke leven van mensen, lijkt van belang te zijn voor de menings-
vorming erover. Dat er een causaal verband zou bestaan tussen externe stimuli en
standpuntbepaling is misschien een cliché (bv. McGuire 1969), maar het is niet
altijd duidelijk welke externe factoren van belang zijn voor de ontwikkeling van
opinies. Bij het ontstaan van meningen worden het self-interest en het sociotro-
pische model onderscheiden. Bij eigenbelang wordt verondersteld dat mensen
vooral bezorgd zijn over issues wanneer externe factoren een direct effect op hun
persoonlijke leven hebben (Sears et al. 1980: 671). De evaluatie van de situatie van
een land als geheel wordt binnen het sociotropische model als belangrijkste bron
van opinievorming gezien (Kinder en Kiewit 1981). Het belangrijkste verschil
tussen deze twee theorieën is het soort informatie dat gebruikt wordt. In het geval
van eigenbelang gaat het om directe ervaringen, terwijl binnen het andere model
ervaringen een rol spelen die verder reiken dan de directe omgeving. Men heeft
directe ervaringen met bodemvervuiling, omdat men in een huis woont dat op
vergiftigde grond is gebouwd of men maakt zich zorgen over bodemverontreiniging
in Nederland in het algemeen. Onderzoek naar de oorsprong van opinies geeft
tegenstrijdige resultaten. Soms vinden opvattingen hun oorsprong in eigenbelang,
soms niet of nauwelijks (o.a. Sears et al. 1980) en in enkele gevallen is het even
belangrijk als de nationale context (Kinder en Kiewit 1979). 

Hoewel mensen regelmatig gebruikmaken van argumenten die gebaseerd zijn op
eigen ervaringen, hoeft de nabijheid van een issue niet noodzakelijk te leiden tot
een grotere intensiteit van meningen of tot een grotere betrokkenheid. Over het
algemeen genomen blijken persoonlijke ervaringen zeer invloedrijk en staan
mensen die dergelijke ervaringen hebben minder open voor informatie uit de
tweede hand, zoals voorlichting of mediaberichten (o.a Gutteling et al. 1990).
Onderzoek naar risico's en risico communicatie laat zien dat directe ervaringen met
milieurisico's inderdaad een ingrijpend effect kunnen hebben. Ander onderzoek
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naar de relatie tussen milieuproblemen en de vorming van attitudes ten aanzien van
de natuur wijst echter uit dat mensen die in hun directe omgeving geconfronteerd
worden met vervuilende industrieën of kerncentrales, juist minder bezorgd zijn
over milieuproblemen (bv. Gutteling et al. 1990). Zelfs na grote incidenten, zoals
het ongeluk in de Amerikaanse lichtwaterreactor op Three Miles Island, pakken de
meeste bewoners, na de aanvankelijk zeer grote ongerustheid, vrij snel hun gewone
leven weer op. Gewenning, ontkenning, onderschatting en andere aanpassings-
mechanisme spelen hierbij een rol. Nederlands onderzoek onder bewoners van
'gifwijken' toont aan dat de aanwezigheid van ernstig verontreinigde grond alleen
relatief weinig zegt over de mate waarin bewoners betrokken zijn of de mate waarin
zij zich ongerust maken (De Boer 1997: 214). Het oordeel van direct betrokkenen
bij milieu-incidenten lijkt slechts voor een deel ingegeven te worden door de daad-
werkelijke ernst van de situatie. Het al dan niet vertrouwen van de overheid en de
door diezelfde overheid beschikbaar gestelde informatie zijn van even groot of zelfs
van groter belang (De Boer 1997). Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt
dat de nationale context (sociotropisch) wel direct verband houdt met milieuhou-
dingen, terwijl ook hier klachten over milieuverontreiniging in de directe omgeving
(eigenbelang) hooguit een indirecte rol spelen (Rohrschneider 1988). 

2.2.3 Waardeoriëntaties

Gaan eigenbelang en nationaal belang uit van (persoonlijke) ervaringen met een
onderwerp, een ander model stelt dat diepgewortelde predisposities de sterkste
invloed hebben op opinievorming. Mensen ontwikkelen gedurende hun jeugd
stabiele preferenties, bijvoorbeeld politieke ideologieën of een partij-identificatie.
Wordt men geconfronteerd met nieuwe issues, dan wordt een standpunt ingenomen
dat consistent is met die eigen waardeoriëntatie. Het al dan niet accepteren van
(politieke) argumenten en nieuwe informatie is daarmee dus grotendeels afhanke-
lijk van al eerder gevormde preferenties en daarmee een cruciale factor in het
proces van meningsvorming. Deze predisposities worden deels gevormd tijdens de
jeugd (socialisatie), door dagelijkse ervaringen met politieke onderwerpen, zoals
geld verdienen en belasting betalen, en zijn gedeeltelijk afhankelijk van de sociaal-
economische positie. Zeer waarschijnlijk spelen persoonlijke voor- of afkeuren
eveneens een rol (Zaller 1992: 22-28; Sniderman et al. 1991). Voor opvattingen
over milieu wordt veel naar één specifieke waardeoriëntatie gekeken, te weten een
postmaterialistische (o.a. Inglehart 1990 en 1995). Een vergelijking tussen landen,
waarbij gekeken wordt naar de invloed van een postmaterialistische waardeoriënta-
tie en milieuvervuilingsindicatoren geeft een gevarieerd beeld (Inglehart 1995). In
sommige landen speelt postmaterialisme wel, in andere geen rol. Een vergelijking
met de sociotropische en eigenbelangverklaringen laat zien dat postmaterialisme
wel invloed heeft, maar dat het sociotropische model belangrijker is 
(o.a. Rohrschneider 1988).
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2.3 Aspecten van media en opinievorming

2.3.1 Waarover men praat

Volgens het zogenoemde two-step-flow-model (Lazarsfeld et al. 1948) bereikt
informatie het publiek niet direct, maar via opinieleiders. De meeste mensen zijn
niet of onvoldoende in politiek geïnteresseerd en wenden zich daarom niet direct
tot de media voor informatie over politieke kwesties. Zij zouden deze informatie
alleen krijgen via enkele in politiek geïnteresseerden. De informatie die nood-
zakelijk is om meningen te vormen, is niet altijd volledig en niet altijd even
makkelijk te beoordelen. De gevolgen van de te maken keuze kunnen onduidelijk
zijn, experts ventileren tegenstrijdige meningen over een probleem of de oorzaken
van een probleem zijn onduidelijk en daarmee de keuze voor verschillende
oplossingen niet voor de hand liggend. De complexiteit van de meeste problemen
leidt ertoe dat zelfs de meest geïnformeerde en hoogopgeleide burgers regelmatig
overvraagd zijn. Zij moeten op hun beurt vertrouwen op de mening van experts,
politici, sociale bewegingen, maatschappelijke organisaties, overheden, journa-
listen, enzovoort. (Sniderman et al. 1991; Zaller 1992). Deze opinieleiders filteren
de informatie uit de media niet alleen, ze beoordelen en interpreteren deze ook
(Mertens 1988). 
Persoonlijke contacten zijn, met andere woorden, een belangrijke bron van opinie-
vorming en opinieleiders zouden in de verspreiding van informatie naar het grote
publiek een belangrijke rol spelen. Oorspronkelijk werden alleen journalisten,
experts, woordvoerders van organisaties en bijvoorbeeld politici aangemerkt als
opinieleiders. Nu rekent men ook goed geïnformeerde en politiek geïnteresseerde
individuen in de directe omgeving tot deze groep. Deze opinieleiders 'in het klein'
zijn mensen die in gesprekken met vrienden, familie, kennissen of collega's uiting
geven aan hun standpunten en anderen actief van deze standpunten proberen te
overtuigen (vgl. Nas et al. 1997). De effecten van de media op individuele opinies
zouden geminimaliseerd worden door de invloed van opinieleiders. 

De kritiek op het idee van opinieleiders bestaat onder meer uit het feit dat infor-
matie die verspreid wordt via de massamedia vrijwel iedereen bereikt. Vrijwel
iedereen blijkt ook over belangrijke onderwerpen te praten. Het contact tussen
opinieleiders en 'opinievolgers' bestaat vooral uit het uitwisselen van meningen,
niet uit het luisteren naar en het overnemen van de mening van een opinieleider
(Lenart 1994: 20). Opinieleiders geven hooguit aanvullende informatie over een
onderwerp waarover zij veel weten, maar er is geen sprake van eenrichtingsverkeer.
Het model klopt dus niet geheel, maar brengt wel het belang van interpersoonlijke
communicatie naar voren.

Vriendschaps- en andere sociale netwerken zijn van belang bij individuele
meningsvorming en informatieverwerking. Tijdens gesprekken met anderen wordt
niet alleen informatie of kennis uitgewisseld, maar worden eigen standpunten
getoetst aan die van anderen en op deze wijze ook weer bijgesteld. Binnen groepen
is een bepaalde mate van overeenstemming vaak noodzakelijk en behalve het
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filteren en interpreteren van media-informatie (door opinieleiders), is het toetsen
van opinies aan die van andere groepsleden bevorderend voor de homogeniteit. Op
deze wijze versterken of verzwakken sociale netwerken de invloed van de media.
De homogeniteit van een sociale groep wordt verondersteld bepalend te zijn voor de
impact van informatie uit de media. Hoe homogener de sociale groep, des te
geringer zou de impact van de media zijn op de meningsvorming. In homogene
groepen, zoals families, is de dwang om te conformeren veel groter en daarmee de
kans dat bestaande opvattingen versterkt worden. Nieuwe informatie wordt sneller
terzijde gelegd. In heterogene groepen neemt de kans om geconfronteerd te worden
met nieuwe of andere opvattingen juist toe. Omdat verschillende ontwikkelingen
leiden tot steeds lossere en heterogene sociale netwerken, wordt regelmatig
gespeculeerd over de groeiende effecten van de media (o.a. Lenart 1994; Schenk en
Rössler 1994: 262). 

Veronderstelde het tweefasemodel dat media en informele communicatiekanalen
met elkaar concurreren, latere onderzoeken laten zien dat zij elkaar aanvullen. In
sommige gevallen haalt men de eerste kennis uit de media en worden meningen
gevormd of bijgesteld tijdens gesprekken met anderen, in weer andere gevallen
vullen de media de gesprekken aan. Of de eerste kennismaking met een onderwerp
via de media dan wel via informele communicatie loopt, kan van geval tot geval en
van onderwerp tot onderwerp verschillen (Stappers et al. 1997). Onderzoek naar
milieuproblemen en de invloed van de massamedia laten zien dat eigen ervaringen
en interpersoonlijke communicatie van even groot of zelfs groter belang zijn voor
de perceptie van milieurisico's dan het lezen van dagbladen (o.a. Gooch 1996; zie
ook hoofdstuk 3).

2.3.2 Waarover men zwijgt

Een benadering die als reactie op het idee van minimale media-invloed beschouwd
kan worden, is de theorie van de zwijgspiraal van Noelle-Neumann (1973 en1989).
Zij verklaart de geringe effecten van de media die in allerlei onderzoek gevonden
worden door erop te wijzen dat men slechts kijkt naar een beperkt aantal bood-
schappen. In werkelijkheid zou men naar het totaal aan boodschappen moet kijken
en zou men een veel grotere werking van de media vinden. 
Informatie die verspreid wordt via de media wordt niet automatisch bediscussieerd
in het sociale netwerk (o.a. Noelle-Neumann 1989). Uit angst voor sociale isolatie
proberen individuen informatie in te winnen over de mening van anderen om zo de
eigen mening te toetsten. Als de eigen mening overeenkomt met die van de
algemeen heersende opinie, zal men de eigen mening uiten. Neemt men een
minderheidsstandpunt in, dan wordt gezwegen. Op die wijze zouden minderheids-
standpunten langzaam verdwijnen uit het publieke debat, c.q. in een zwijgspiraal
terechtkomen. De media spelen een heel belangrijke rol in de evaluatie van
meningen, voor het peilen van het algemene opinieklimaat. Ze zijn de belangrijkste
informatiebron voor het vaststellen welke meningen omstreden dan wel
onomstreden zijn (Noelle-Neumann 1989: 420). 
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Er zijn drie factoren die de (grote) effecten van de media bepalen, aldus Noelle-
Neumann: cumulatie, consonantie en openbaarheid. Deze factoren zouden onder
andere een aantal van de filters opheffen die zich tussen verzending en ontvangst
van berichten bevinden (zie § 2.3). Berichten worden in de media steeds opnieuw
herhaald, waardoor de indrukken die de media achterlaten, cumuleren. Selectieve
waarneming, een van de filters tussen zender en ontvanger, wordt hierdoor vrijwel
tenietgedaan. Ook al luistert men niet of nauwelijks naar een bericht over de radio
of slaat men een krantenartikel over, de kans dat hetzelfde bericht tijdens een van
de journaals toch nog doordringt, is groot. Consonantie verwijst naar de grote mate
van overeenstemming tussen de verschillende media en tussen de verschillende
zenders. De media letten niet alleen op de publieke opinie, ze conformeren zich ook
aan elkaar. Ze volgen heel precies elkaars nieuwsaanbod (Kleinnijenhuis 1990;
Baumgartner et al. 1997: 350) en de keuze van onderwerpen verschilt tussen de
verschillende kranten en zenders over het algemeen maar weinig (Scholten 1982).
Consonantie vermindert, met andere woorden, eveneens de kans op selectieve
waarneming. De derde factor, openbaarheid van de massamedia, is bepalend voor
het in gang zetten van de zwijgspiraal. De openbaarheid en het groeiende bereik
van de media beïnvloeden de ideeën over welke standpunten aansluiten bij het
algemene opinieklimaat en welke standpunten dit juist niet doen.

De zwijgspiraal is op verschillende punten bekritiseerd (o.a. Lenart 1994; De Boer
en Brennecke 1995). Zo blijken mensen vaak slecht op de hoogte te zijn van de
opinies en houdingen van anderen en zelfs hun eigen opinies op anderen te projec-
teren (Lenart 1994: 31-33).  Andere kritiek richt zich op het idee dat aanhangers1

van een minderheidsstandpunt zullen zwijgen uit angst voor sociale isolatie. Ook
minderheden bestaan in werkelijkheid vaak uit grote aantallen mensen en zij zullen
zich maatschappelijk en in hun directe omgeving niet snel geïsoleerd voelen. Uit
verschillende studies blijkt dat overeenstemming met de referentiegroep veel
belangrijker is dan overeenstemming met de massamedia (o.a. Schenk en Rössler
1994: 263). Hoewel een standpunt een minderheidsstandpunt kan zijn in de maat-
schappij, hoeft dat niet het geval te zijn in iemands directe omgeving. Bovendien
kunnen minderheidsstandpunten gelden als redelijke of geaccepteerde meningen.

2.3.3 Waarover men denkt

In tegenstelling tot het tweefasemodel en interpersoonlijke communicatie, ver-
onderstelt de agenda-setting hypothese wel een directe impact van de media.
Berichten in de media geven aan bepaalde onderwerpen meer gewicht dan aan
andere en zouden zo de publieke agenda bepalen (o.a. Gormley 1975). Het idee dat
de media niet zozeer bepalen hoe individuen over bepaalde onderwerpen denken,
als wel over welke onderwerpen ze praten en denken, is de kern van de agenda-
setting hypothese. Het belang dat het publiek hecht aan specifieke issues zou
bepaald worden door de relatieve aandacht die media aan die issues schenken. In
welke richting meningen gevormd worden, is niet afhankelijk van de media.
Onderzoek naar de invloed van de media-agenda op de publieke agenda, bestond in
eerste instantie vooral in het bevestigen van het idee dat de media bepalen waarover
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het publiek denkt, later aangevuld met de vraag hoe de media-agenda ontstaat
(Rogers et al. 1997: 230-231). De rangorde van items in de media hangt in elk
geval vaak samen met de rangorde die het publiek toekent aan deze problemen (o.a.
McCombs en Shaw 1972; MacKuen 1981; Krosnick en Kinder 1990; Weaver
1996). De agenda van de media is niet alleen bepalend voor de publieke agenda,
ook de politieke agenda hangt ermee samen (McCombs en Shaw 1972). Er zijn
echter weinig empirische bewijzen voor een centrale rol van de media in de samen-
stelling van de publieke en politieke agenda's (o.a Weaver 1996; Kleinnijenhuis en
Rietberg 1995).  2

Voor een tweetal andere verklaringen voor de wijze waarop agenda's bepaald
worden zijn wat meer empirische bewijzen te vinden, al gaan deze niet allemaal in
dezelfde richting.  Bottom-up agenda-setting is een van deze verklaringen. De3

publieke agenda bepaalt, al dan niet via de media-agenda, de politieke agenda. De
tweede verklaring stelt dat er sprake zou zijn van een top-down relatie, waarbij de
politieke agenda, al dan niet via de media agenda, de publieke agenda vormt. Bij
bottom-up agenda-setting beïnvloedt de publieke opinie de politieke agenda direct
en via de media. De media zijn in dat geval het kanaal waarlangs politici informa-
tie verkrijgen over de publieke opinie door bijvoorbeeld veel aandacht te besteden
aan publieke-opinieonderzoek naar voor- en afkeuren van beleid of beleidsvoor-
nemens of door opiniërende artikelen te publiceren. Deze manier van agenda-
vorming kan onderverdeeld worden in drie fasen. Ten eerste reageert de politieke
agenda op de publieke. Het gevormde beleid heeft effect op de werkelijke omstan-
digheden, waardoor de individuele opvattingen weer veranderd kunnen worden. De
werkelijke situatie heeft dus eveneens een directe invloed op de vorming van de
verschillende agenda's. De empirische bewijzen voor bottom-up agenda-setting
wijzen in verschillende richtingen. In sommige gevallen vindt men inderdaad een
proces waarbij de publieke opinie de politieke opinie beïnvloedt, maar er zijn ook
studies die erop wijzen dat het publiek en de politici slecht geïnformeerd zijn over
elkaars opvattingen (o.a. Dekker en Ester 1988; Nas et al. 1997). Bij top-down
agenda-setting bepalen politici de media-agenda, die op haar beurt de publieke
agenda beïnvloedt (o.a Gans 1979; Bartels 1996). Bartels (1996) toonde aan dat
media en politieke agenda elkaar beïnvloeden. Berichtgeving in de New York Times
wordt niet alleen ingegeven door politici, de New York Times bepaalt eveneens de
gespreksonderwerpen van Amerikaanse politici. Ook uit ander Amerikaans onder-
zoek blijkt dat politici en media elkaar volgen, waarbij soms de media en soms
politici de toon zetten (Baumgartner et al. 1997). Hoewel dit onderzoek een directe
relatie laat zien, wordt vaker gesteld dat de media een indirecte invloed hebben op
de politieke agenda. 

De mate waarin de Duitse bevolking milieuvraagstukken als belangrijke nationale
problemen ervaart gaat samen met de media-aandacht voor milieu (Schönbach
1983). In Nederland blijkt een verband te bestaan tussen de hoeveelheid artikelen
in dagbladen en de plaats in de rangorde die de lezers van die dagbladen aan het
milieu toekennen (Gutteling en Wiegman 1998). Ook kwalitatief onderzoek naar de
wijze waarop mensen discussiëren over het milieu laat zien dat de onderwerpen
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waarover men praat overeenstemmen met die issues waarover de media uitgebreid
en gedurende langere tijd bericht hebben (Burgess et al. 1991). Anderen vinden
daarentegen slechts geringe verbanden tussen mediaberichtgeving over milieu-
onderwerpen en het belang dat eraan wordt gehecht in de publieke opinie (o.a.
Protess et al. 1987; Davis en Robinson 1989; Gooch 1996). Een van de problemen
bij het (vroegere) onderzoek naar agenda-setting is dat veelal naar de samenhang
tussen media- en publieksagenda gekeken werd; de causale relatie - belangstelling
in de media gaat aan de publieke aandacht vooraf - werd niet getoetst. Een belang-
rijke alternatieve verklaring voor het verband tussen media-agenda en publieke
agenda kan zo moeilijk uitgesloten worden. De aandacht voor issues is afhankelijk
van de actualiteit of van werkelijke gebeurtenissen.  Uit later onderzoek blijkt de4

media-agenda soms de agenda van het publiek te bepalen, soms beïnvloedt de
publieke agenda die van de media (o.a Iyengar 1996). Kleinnijenhuis en Rietberg
(1995) toetsten agenda-setting voor Nederland aan de hand van data over publieke
opinies over economische issues, verkiezingsprogramma's van partijen en inhouds-
analyse van kranten. Zij concludeerden dat de publieke agenda de politieke agenda
direct en dus niet via de media beïnvloedt. De media reflecteren de publieke agenda
niet en de politieke agenda wordt niet gevormd door de media-agenda. Zowel het
publiek als de politiek reageren direct op werkelijke omstandigheden en de media-
agenda is van minder belang. Onderzoek naar de publieke, politieke en media-
aandacht voor milieu geeft een soortgelijk beeld (De Koning 1998). In deze studie
wordt rekening gehouden met de verschillende beleidsfasen waarin het milieu-issue
zich bevindt. Verondersteld wordt dat de volgorde waarin publieke, politieke en
media-agenda aandacht besteden aan een onderwerp verschilt per fase en per
thema. Zo blijkt de publieke aandacht voor het milieu begin jaren zeventig eerder te
pieken dan belangstelling in de media. Daarna volgt pas de politiek.  Eind jaren5

tachtig gaat de politiek de media voor, maar reageren beide pas na de groeiende
publieke belangstelling. De resultaten van het onderzoek naar agenda-setting zijn,
met andere woorden, nogal tegenstrijdig en lijken mede afhankelijk van het onder-
zochte issue. Als er al sprake is van een agenda-setting proces, dan duiden de
onderzoeken eerder in de richting van publieke en politieke oorsprong. Op zich
hoeft het geen bevreemding te wekken dat publieke of politieke aandacht aan
mediabelangstelling voorafgaat. Journalisten houden bij de keuze van
nieuwsonderwerpen rekening met de voorkeuren van het publiek. Bij milieu-
onderwerpen onderschatten journalisten de interesse van hun publiek overigens.

2.3.4 Hoe men denkt

Stelt de agenda-setting benadering dat de media vooral bepalen waarover men
denkt, er zijn theorieën die stellen dat ze wel degelijk een opiniërend effect hebben
en bepalen hoe men over bepaalde issues denkt. In dit verband wordt over framing
en priming gesproken. Priming betekent dat media, door aandacht te schenken aan
bepaalde issues en andere issues te negeren, de beoordeling door burgers van
overheid, beleid en politici beïnvloeden. Issues waarover veel bericht wordt, worden
de basis waarop politici beoordeeld en eventueel afgerekend worden (Krosnick en
Kinder 1990; Iyengar en Kinder 1987; Iyengar 1991; Iyengar en Simon 1997;
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Miller en Krosnick 1997: 269; Eunkyung en Berkowitz 1994). Framing is een
ander proces dan het hiervoor genoemde priming. Het idee dat de media een juist of
niet vertekenend beeld van de werkelijkheid geven is zeer onwaarschijnlijk.
Ondanks de nadruk in de media op actualiteit en werkelijke gebeurtenissen, zijn de
berichten erover in principe een constructie of vertaling van de realiteit en niet de
werkelijkheid zelf. Mediaberichten kunnen daarom opgevat worden als een soort
informatiepakketten aan de hand waarvan betekenis aan issues wordt gegeven en
deze kunnen worden geïnterpreteerd. De kern van deze informatie bestaat uit het
frame: de interpretatie van een gebeurtenis. Elk bericht bevat mededelingen die het
probleem verkort weergeven: steekwoorden, metaforen, verwijzingen naar verge-
lijkbare gebeurtenissen in het verleden, visuele voorstellingen, enzovoort (Gamson
en Modigliano 1989). Frames maken op deze wijze een snelle interpretatie van de
wereld mogelijk, wijzen de oorzaken aan en geven weer wat er moet gebeuren om
problemen op te lossen (Snow en Benford 1988; Gamson en Modigliano 1989; Zald
1996). Frames organiseren de wereld voor journalisten en voor diegenen die hun
berichten ontvangen. De informatiebron, de journalist zelf of de redactie, verwach-
tingen over de preferenties van lezers of kijkers zijn medebepalend voor de wijze
waarop bericht wordt over een issue (Gooch 1996). Het gaat om het plaatsen van
issues in een specifieke context en niet zozeer om het bepalen van een positie voor
of tegen specifieke standpunten.

Zaller (1992) laat zien dat de wijze waarop elites - breed opgevat, dus inclusief
bijvoorbeeld journalisten - over issues praten, zeer bepalend is voor de publieke
opinie en de wijze waarop deze gevormd wordt. Het is van belang of er onenigheid
of overeenstemming bestaat tussen elites over een issue. Als er maar één standpunt
verkondigd wordt, kan het publiek niet veel anders dan dat standpunt volgen
(Zaller 1992: 8). Pas op het moment dat er alternatieve denkbeelden bestaan, kan
het publiek immers kiezen. Een voorbeeld hiervan is de Amerikaanse betrokken-
heid bij de oorlog in Vietnam. In het begin kreeg het publiek maar één standpunt te
horen. Zelfs kritische berichten plaatsten deze in de context van een strijd tégen het
communisme en vóór de vrijheid. In deze beginfase was de steun voor Amerikaanse
betrokkenheid in Vietnam het grootst onder die delen van het publiek die het meest
van de media gebruikmaakten en dus het meest blootgesteld waren aan de heer-
sende consensus (Zaller 1992: 186-187). In een later stadium kwamen daar berich-
ten bij die de oorlog afschilderden als een burgeroorlog, waarin bovendien geen
Amerikaanse belangen op het spel stonden. De verandering in mediaberichtgeving
verzwakte de steun voor de oorlog aanzienlijk. Bovendien maakte het in dat sta-
dium niet meer uit of men veel of weinig aan de media blootgesteld werd, maar
speelde de politieke oriëntatie van de geïnteresseerde delen van het publiek een veel
belangrijkere rol in de meningsvorming (Zaller 1992: 8-9, 188 e.v). Bij polarisatie
van standpunten fungeren de predisposities van individuen, in dit geval politieke
voorkeur, als een filter voor berichten. Boodschappen die strijdig zijn met de eigen
politieke voorkeur worden in het geval van gepolariseerde issues vermeden of
weerstaan. 
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Grofweg komt het neer op het volgende: linkse mensen luisteren naar het standpunt
van linkse politieke partijen, rechtse partijen vinden vooral bij het publiek met een
rechtse politieke voorkeur een gewillig oor, en de mate waarin men gebruikmaakt
van de media speelt in dit geval geen rol meer (zie ook § 2.3.3). 

Op milieugebied zijn enkele onderzoeken gedaan naar de wijze waarop milieu-
problemen geframed worden door de media (o.a Bell 1994; Molotch en Lester
1975; Schoenfeld et al. 1979). Gamson en Modigliani (1989) laten aan de hand van
mediaberichten over kernenergie zien dat tot de jaren zeventig kernenergie vooral
verbonden werd met vooruitgang. Na ongelukken met de kerncentrales in Three
Miles Island in 1979 en in Tsjernobyl in 1986, verdween het idee van vooruitgang
langzaam en kwamen er meerdere interpretive packages, waaronder één die de
nadruk legde op de gevaren die aan kernenergie verbonden waren. Hoewel de
empirische resultaten indirect zijn, lijkt de Amerikaanse publieke opinie na 1979
ambivalenter te zijn geworden over kernenergie. Inhoudsanalyses van Canadese
dagbladen toonden aan dat het milieu na 1980 vooral in een internationale context
werd geplaatst, terwijl dit voordien niet het geval was (zie ook Einsiedel en
Coughlan 1993). Een recent voorbeeld van een succesvolle manier van framen zijn
de activiteiten van Greenpeace tegen het dumpen van het olieplatform Brent Spar
die uiteindelijk uitmondden in een consumentenboycot van Shell. De vaak tech-
nische - en naar later bleek op foute metingen gebaseerde - argumenten tegen het
dumpen van de Brent Spar werden door Greenpeace teruggebracht tot een simpele
slogan: 'De zee is geen vuilnisvat'. 

De Brent Spar en het hiervoor aangehaalde voorbeeld van de Vietnamoorlog maken
duidelijk dat verschillende actoren gebeurtenissen in een bepaalde context proberen
te plaatsen. Niet alleen maatschappelijke organisaties, ook ambtenaren, politici en
bedrijfsleven ondersteunen specifieke frames. Journalisten hebben vaak de neiging
om uit te gaan van de officiële uitleg (dat wil zeggen van de standpunten van voor-
al de overheid), terwijl tegenstanders veel meer moeite moeten doen om hun visie
in het nieuws te krijgen (Gamson en Modigliani 1989: 7; Molotch en Lester 1975:
243-244; Sandman et al. 1987: 10-11). Ook voor Nederland geldt dat machtige
actoren het meest aan het woord komen in de media (Kleinnijenhuis 1990).  Voor6

milieuonderwerpen is dit niet veel anders. De Nederlandse overheid is in 48% van
het totale aantal krantenartikelen over het milieu de belangrijkste bron.
Milieuorganisaties zijn de tweede bron (27%), gevolgd door wetenschappers (24%)
(Gutteling en Wiegman 1998). Er bestaan overigens wel verschillen tussen dag-
bladen. In berichten over de aantasting van de ozonlaag en dioxinevervuiling
besteden de Volkskrant en De Telegraaf aandacht aan andere actoren. De Telegraaf
laat internationale overheden, bedrijfsleven en boerenorganisaties verhoudings-
gewijs vaak het woord, de Volkskrant besteedt relatief veel ruimte aan de
standpunten van milieuorganisaties en lokale overheden (Caljé 1997). 

Framing en priming zijn in een ander opzicht ook van belang voor het vormen van
opinies. Als mensen inderdaad vuistregels nodig hebben of short-cuts gebruiken om
zin te geven aan issues (Sniderman et al. 1991; Gamson en Modigliani 1989; Zaller
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1992; zie ook § 1.2), dan zouden de media door middel van framing en priming
kunnen benadrukken welke instrumenten men moet gebruiken om de wereld of
bepaalde gebeurtenissen te interpreteren. Waar in het ene geval een beroep gedaan
wordt op het eigenbelang - bijvoorbeeld de directe risico's voor de eigen gezondheid
- van mensen, wordt in het andere geval eerder een beroep gedaan op meer algeme-
ne waarden en normen - 'de zee is geen vuilnisvat'. Ook de leuze 'Een beter milieu
begint bij jezelf' plaatst milieuproblemen in een bepaalde context. De leuze geeft
aanknopingspunten hoe na te denken over het milieu en de eventuele consequenties
van deze opvattingen voor het eigen gedrag. Als iedereen bijdraagt aan milieu-
problemen, kan iedereen bijdragen aan de oplossing ervan. Op deze wijze wordt de
nabijheid van milieuproblemen benadrukt. Zoals in de volgende paragraaf zal
blijken, is de nabijheid van issues niet geheel onbelangrijk in het proces van
meningsvorming. De effecten van framing zijn overigens moeilijk te onderzoeken,
omdat in zekere zin iedere gesloten (survey)vraag issues al in een context plaatst
(o.a Gamson en Modigliani 1989). 

2.3.5 Milieuproblemen: ver van het bed of in de achtertuin?

Milieuproblemen hebben bepaalde kenmerken die de kans dat ze in het nieuws
komen en de wijze waarop dit gebeurt, beïnvloeden. Dit heeft weer consequenties
voor de uitwerking die media hebben op individuele meningsvorming. Eerder is
aangestipt dat de mate waarin men voor informatie aangewezen is op de media
afhankelijk is van het soort onderwerp. Sommige gebeurtenissen worden alleen
zichtbaar via de media, terwijl andere direct en in de eigen omgeving merkbaar
zijn. Deze laatste issues worden ook wel aangeduid met de term 'obtrusive issues'.
Gebeurtenissen die alleen door mediaberichtgeving zichtbaar worden, worden
unobtrusive issues genoemd. Bij unobtrusive issues is de afhankelijkheid van de
media voor informatie veel groter en daarmee de uitwerking van de media op de
opinievorming. Bij obtrusive issues heeft het publiek al vastomlijnde ideeën en
denkbeelden, omdat het veelal al eigen ervaringen heeft. De rol die de media dan
spelen zou veel kleiner zijn: men put in deze gevallen bij voorkeur uit eigen
ervaringen (o.a. Gooch 1996). 
Veel milieuproblemen zijn niet direct zichtbaar of voelbaar, dan wel zeer complex.
Voor informatie over zaken als het gat in de ozonlaag, kooldioxide-uitstoot, zure
regen, het broeikaseffect en het verdwijnen van tropische regenwouden is men
veelal afhankelijk van informatie die de media eventueel via anderen verstrekken.
Dit wordt nog versterkt door het feit dat ook de opinies van wetenschappers,
politici, regeringsfunctionarissen en belangenorganisaties via de media worden
verspreid. Naast deze mondiale milieuproblemen zijn er natuurlijk ook milieu-
problemen waarbij delen van het publiek direct betrokken zijn en hun opinies op
eigen ervaring kunnen stoelen. Zo beargumenteren Burgess et al. (1991) dat de
perceptie van issues die te maken hebben met de aantasting van het lokale land-
schap en de leefomgeving nauwelijks of zelfs anders beïnvloed wordt door de
media. De berichten worden afgewogen en geëvalueerd tegen de achtergrond van
directe eigen ervaringen en kennis over de lokale situatie. Over het algemeen geldt
echter dat slechts een klein gedeelte van het publiek rechtstreeks geconfronteerd
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wordt met deze (lokale) milieuproblemen (Gutteling et al. 1986: 2). In dit verband
wordt wel gesuggereerd dat de massamedia de risico's die andere mensen lopen
benadrukken en niet zozeer de gevaren die men zelf loopt (Gooch 1996).

Veel berichtgeving over het milieu is gericht op dramatische en onverwachtse
gebeurtenissen, zoals olievervuiling, chemische lozingen, enzovoort (Molotch en
Lester 1975; Anderson 1997). Deze concentratie op zogenoemde episodic bericht-
geving heeft tot gevolg dat afzonderlijke voorvallen nauwelijks in een wijder
(milieu)perspectief geplaatst worden. Thematische berichtgeving plaatst concrete
gebeurtenissen in een meer abstracte context door bijvoorbeeld analyses te presen-
teren, commentaar van deskundigen te vragen en naar de oorzaken te zoeken.
Hierdoor vergemakkelijkt de toekenning van schuld of het aanwijzen van de
verantwoordelijken (oftewel priming). Als de meeste berichtgeving over het milieu
episodisch van aard is, wordt de kans dat de publieke agenda effecten heeft op de
politieke agenda kleiner. Het aanwijzen van schuldigen en verantwoordelijken ligt
dan immers minder voor de hand. De nadruk op concrete gebeurtenissen heeft tot
gevolg dat het publiek eerder de neiging heeft de verantwoordelijkheid te leggen bij
individuen en individuele bedrijven en niet zozeer te zoeken naar meer structurele
verklaringen. Overigens blijkt uit onderzoek wel dat dramatische incidenten in
potentie de vorming van meningen en publieke opinie kunnen versnellen
(Gutteling et al. 1986: 9; Protess et al. 1987). Of deze opinies en meningen
beklijven, is een tweede. Na het ongeluk in Harrisburg (Three Miles Island) steeg
zowel het aantal mediaberichten als het aantal tegenstanders van kernenergie. Het
percentage tegenstanders was echter al na twee maanden gedaald naar het oude
niveau (Mazur 1984).

De nadruk op spectaculaire of dramatische gebeurtenissen is een van de kritiek-
punten op berichtgeving in de media over het milieu en milieurisico's. Naar aan-
leiding van het ongeval met de kerncentrale in Tsjernobyl werden de media in
verschillende landen beschuldigd van oversimplificatie, overdrijving, foute of
voorbarige wetenschappelijke informatie, vooringenomenheid enzovoort (o.a.
Anderson 1997; Gutteling en Wiegman 1998; Dunwoody en Peters 1992). De
resultaten van onderzoek naar informatie over milieurisico's zijn minder eenduidig
dan de kritiek doet vermoeden. Zo hielden alarmerende en geruststellende berich-
ten over het ongeluk in Tsjernobyl elkaar in West-Duitsland in evenwicht en bleek
de berichtgeving in Zweden nog kalmerender van karakter. Ook de mediabericht-
geving over het ongeval in Harrisburg bleek in meerderheid eerder geruststellend
van aard; slechts 33% van de berichten kon alarmerend genoemd worden (Mazur
1984). Een vergelijking tussen mediaberichtgeving in Duitsland en Amerika laat
zien dat het, in elk geval in deze landen, onjuist is de media ervan te betichten dat
zij liever over sensationele, kleurrijke of risicovolle situaties berichten dan een
accuraat beeld van de werkelijkheid te schetsen (Dunwoody en Peters 1992). 
De media zouden daarnaast de neiging hebben om disproportioneel aandacht te
schenken aan bepaalde gevaren en andere, vaak grotere, gevaren helemaal te
negeren. Over chronische milieurisico's (asbest, kwarts) wordt minder gerappor-
teerd dan over bijvoorbeeld incidenten met chemische stoffen, terwijl de eerste
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meer slachtoffers eisen (o.a. Caljé 1997). De belangstelling in de media voor
bepaalde risico's komt veelal niet overeen met de objectieve gevaren die verbonden
zijn aan diverse vormen van milieuvervuiling. Andere factoren kunnen bepaalde
risico's op de voorgrond doen treden zonder meteen ingegeven te zijn door de hang
naar spectaculaire, zeldzame of onverwachte gebeurtenissen. Het is de vraag of
berichtgeving alleen een afspiegeling moet zijn van objectieve risico's. Politieke
conflicten die aan een probleem verbonden zijn of het feit dat een probleem in
potentie op een catastrofe zou kunnen uitlopen, kunnen immers reden genoeg zijn
om erover te berichten (Dunwoody en Peters 1992). De relatief intensieve aandacht
voor spectaculaire of dramatische gebeurtenissen is deels te verklaren door de wijze
waarop nieuws geselecteerd wordt. 

Journalisten moeten selecteren uit een enorm nieuwsaanbod. Langlopende of
sluipende processen hebben minder nieuwswaarde dan een lek geslagen olietanker
of een ongeval in een chemische fabriek.  De langzame ontwikkeling van sommige7

milieuproblemen, zoals het broeikaseffect, bodemvervuiling of ontbossing, vormt
dus tot op zekere hoogte een obstakel voor berichtgeving erover. De mogelijkheid
onderwerpen te visualiseren speelt eveneens een rol in de selectie van nieuws-
onderwerpen. Voor de televisie is dit uiteraard dringender dan voor de geschreven
pers of de radio, maar ook voor de laatste twee is visualisering niet geheel onbe-
langrijk. Ondanks het feit dat er direct na het ongeval in Tsjernobyl geen beelden
beschikbaar waren, bleek het aantal afbeeldingen (bv. van explosies) dat gebruikt
werd in televisie-uitzendingen een veelvoud van het aantal uitzendingen (Wilkins
en Patterson 1987). Hoewel het opluisteren van onderwerpen met beelden belang-
rijk is, houdt het niet automatisch in dat er helemaal geen berichtgeving over
moeilijk zichtbaar te maken onderwerpen plaatsvindt. Het betekent wel dat som-
mige milieuonderwerpen een grotere kans maken in het nieuws te komen dan
andere. Rokende fabrieksschoorstenen, met olie besmeurde vogels en stranden,
dode vissen of afvalhopen verbeelden op een relatief eenvoudige wijze verschil-
lende milieu- en natuurproblemen. Het broeikaseffect is niet of nauwelijks te
visualiseren, simpelweg omdat de langzame verwarming van de aarde niet zicht-
baar is. Stervende of zieke zeehondjes in de Waddenzee konden uitgroeien tot een
symbool van milieuverontreiniging, en ronkende auto's waar een flinke walm
uitkomt verduidelijken het probleem van de CO -uitstoot (Anderson 1997). Uit2

analyses van nieuwsuitzendingen door de BBC-televisie blijkt slechts 6,5% van de
totale tijd voor het milieu besteed te worden aan natuurbehoudissues. Dit zou onder
meer te wijten zijn aan het feit dat veel van deze issues - denk aan de vernietiging
van een complex ecosysteem - niet goed in beeld gebracht kunnen worden (Hansen
1990). Zijn sommige milieuonderwerpen zeer mediageniek, de complexiteit van
andere problemen bemoeilijkt juist de berichtgeving erover. Het feit dat veel jour-
nalisten geen wetenschappelijke achtergrond hebben versterkt dit (Anderson 1997;
Protess et al. 1987).

2.3.6 Nederlandse media, het publiek en het milieu

De totale zendtijd van de Nederlandse televisie en de tijd die mensen besteden aan
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televisiekijken is ook in de jaren negentig nog toegenomen. In 1992 was de totale
zendtijd 2.711 minuten per dag, in 1997 was dit gestegen naar 6.302 minuten (CBS
1998 en 1999). De totale zendtijd was in 1992 bovendien ongeveer gelijk verdeeld
tussen publieke en commerciële omroepen. In 1997 namen de commerciële omroe-
pen bijna twee keer zoveel zendtijd voor hun rekening als de publieke zenders
(4.112 versus 2.190 minuten). Tussen het programma-aanbod van publieke en
commerciële omroepen bestaat een belangrijk verschil. Besteedt de publieke
omroep relatief veel tijd aan informatieve programma's, bij de commerciële zenders
wordt de meeste tijd aan drama (speelfilms, soaps, politieseries enz.) gespendeerd
(SCP 1998). Voor het gehele aanbod van de Nederlandse televisie betekende dit wel
een daling van het aanbod van informatieve programma's. In 1984-1985 werd nog
44% van de totale zendtijd aan informatieve programma's besteed, in 1997 is dit
gedaald naar 32%: bij de commerciële zenders is dat 26% van hun totale zendtijd,
bij de publieke omroepen 43%.
De totale kijktijd nam in de periode 1992-1997 iets toe, zij het minder spectaculair
dan in de voorafgaande periode. Men is veel vaker naar de commerciële omroepen
gaan kijken en iets minder naar de publieke zenders. Naar de commerciële zenders
keek men in 1992 41 minuten per dag, in 1997 steeg dit naar 66 minuten. De kijk-
tijd naar de publieke omroepen daalde van 67 naar 54 minuten (CBS 1998 en
1999). Nederlanders kijken gemiddeld niet langer dan 15 minuten naar hetzelfde
programma (de Volkskrant, 2 december 1997). Onder jongeren is de gemiddelde
kijktijd korter. 
De gemiddelde tijd die men besteedt aan het lezen van kranten en tijdschriften is
sinds 1975 gedaald. Deze daling is vooral te wijten aan de stijging van het aantal
mensen dat geen dagbladen of tijdschriften leest (SCP 1998). Men is ook minder
naar de radio gaan luisteren. In 90% van de gevallen luistert men bovendien naar
de radio terwijl men zich met andere activiteiten bezighoudt.

Over de aandacht die de verschillende media besteden aan milieuonderwerpen is
minder bekend en zijn minder recente gegevens beschikbaar. In een onderzoek
onder vier dagbladen (Wiegman et al. 1989) - de Volkskrant, De Telegraaf, De
Limburger en De Twentse Courant - kwam naar voren dat de Volkskrant veel meer
aandacht aan milieuproblemen besteedde dan De Telegraaf (zie tabel 2.1). De
Telegraaf besteedde van de vier kranten de minste aandacht aan het milieu. De
andere dagbladen tonen ongeveer dezelfde belangstelling als de Volkskrant. De
meeste artikelen in dit onderzoek konden onder de noemers 'vervuiling', 'risico's' en
'incidenten' worden gebracht. Ongeveer 90% van de artikelen had hierop betrek-
king. De toonzetting verschilt weinig tussen de Volkskrant en De Telegraaf. Beide
kranten schetsten een even alarmerend of juist geruststellend beeld. 

Tabel 2.1 Aandacht voor milieurisico's in de Volkskrant en De Telegraaf, periode 1979-1994

1979 1984 1989 1994

artikelen regels  artikelen regels  artikelen regels  artikelen regels

de Volkskrant 168 9.912 138 10.212 729 58.567 121 12.097
De Telegraaf 44 2.574 45 1.966 380 16.077 66 3.074

Bron: Gutteling en Wiegman (1996)
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In hetzelfde onderzoek werd in 1985 eveneens gekeken naar de aandacht voor het
milieu in radio- en televisie-uitzendingen. In die periode was de kans aanmerkelijk
groter om informatie over het onderwerp in de Volkskrant tegen te komen dan in
actualiteiten- en nieuwsrubrieken op de radio- en televisie. 87% van de edities van
de Volkskrant in dat jaar bevatte een artikel over het milieu. Voor De Telegraaf
was dit 46%, voor de radio en de televisie ongeveer 17% (Gutteling en Wiegman
1998) Begin jaren negentig stond in ongeveer 80% van de Volkskrantuitgaven een
milieuonderwerp (De Koning 1998). De kans om informatie over het milieu tegen
te komen is dus veel groter bij het lezen van dagbladen. De televisie en radio
besteden minder frequent aandacht aan het onderwerp, maar als zij er aandacht aan
schenken, neemt dit wel relatief veel zendtijd in beslag. 

2.4 Het publiek

Ondanks het feit dat het mediagebruik in het algemeen is toegenomen, is het lastig
aan te tonen dat de media invloed hebben. Enkele verklaringen die te maken
hebben met de ontvangerskant komen in deze paragraaf aan de orde. Naast de al
eerder aangestipte noties en empirische bevindingen die erop wijzen dat sommige
delen van het publiek ontvankelijker zijn voor informatie uit de media dan andere,
handelt het hier om verschillende vormen van selectiviteit bij het gebruik van de
media. Niet iedereen komt met iedere boodschap in aanraking, boodschappen
worden niet door iedereen op dezelfde wijze begrepen of geïnterpreteerd en niet
iedere boodschap wordt (correct) onthouden. Over het algemeen worden drie vor-
men van selectie onderscheiden: selectieve blootstelling en vermijding, selectieve
waarneming en selectief onthouden (of vergeten).

2.4.1 Er zit een knop op

Niet alle informatie die de media verspreiden bereikt ook iedereen, al was het maar
omdat dat dit gezien het enorme aanbod onmogelijk is. Men kan krantenartikelen
overslaan, televisiezenders wisselen of de radio uitlaten. De televisie wordt, net als
de radio, in steeds sterkere mate gebruikt als behang. Pas als iets interessant
gevonden wordt, wordt aandachtig gekeken. Massacommunicatieonderzoek richt
zich vooral op selectieve blootstelling aan en vermijding van mediaberichten.
Mensen zouden informatie die niet overeenstemt met de eigen ideeën actief mijden
en een voorkeur hebben voor berichtgeving die wel aansluit. Al in 1940 werd in
Amerika vastgesteld dat Republikeinse kiezers vooral naar de speeches van de
Republikeinse kandidaat luisterden. De kandidaat van de Democraten mocht zich
vooral verheugen in de belangstelling van het Democratische electoraat (Stappers
et al. 1997). Selectieve blootstelling blijkt echter alleen in bijzondere gevallen op te
treden. Het is onjuist dat mensen actief onwelgevallige informatie mijden. De resul-
taten van onderzoek naar de tendens die zou bestaan om vooral consonante infor-
matie te horen of te zien, zijn tegenstrijdig. Over het algemeen staan mensen ook
open voor informatie die niet in overeenstemming is met de eigen opvattingen,
zeker als het onderwerp interessant geacht wordt (Caljé 1997). Men kan bijvoor-
beeld belang hebben bij kennis over andermans standpunten, het juist prettig
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vinden nieuwe zaken te horen of informatie om een andere reden handig vinden.
Selectieve blootstelling aan informatie wordt doorkruist door de herhaling van
berichten in de media. De indrukken die de media achterlaten, stapelen zich zo op.
Selectieve blootstelling wordt hierdoor vrijwel tenietgedaan (Noelle-Neumann
1989).

Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat krantenlezers beter geïnfor-
meerd zijn dan televisiekijkers, al is dit onderscheid niet in alle landen even groot
(Dimock en Popkin 1997: 222). In Amerika houden 'zware' televisiekijkers er
minder milieuvriendelijke opvattingen op na dan 'lichte' kijkers en krantenlezers.
Deze verschillen zijn niet terug te voeren op verschillen in opleidingsniveau,
leeftijd, inkomen, enzovoort (Shanahan 1993).  Nederlands onderzoek toont aan8

dat een grote blootstelling aan berichtgeving over milieurisico's in dagbladen
inderdaad leidt tot grotere onveiligheidsgevoelens (Wiegman et al. 1989). Hoe
vaker men met informatie over risico's geconfronteerd wordt, des te bedreigender
en onaanvaardbaarder men deze vindt. Bovendien zijn de mensen die het meest
blootgesteld worden aan berichten over milieurisico's sterker geneigd naar meer
informatie te zoeken, sneller bereid te participeren in activiteiten tegen deze risico's
en voeren zij ook frequenter gesprekken met anderen. Hoewel deze bevindingen
niet geheel toe te schrijven zijn aan de persoonlijke kenmerken van de ontvangers,
gaat het hier wel om samenhangen en is de causale relatie niet getoetst. Het is
daarom lastig te bepalen of een grotere blootstelling aan risico-informatie leidt tot
grote onrustgevoelens en een grotere belangstelling voor informatie of vice versa.
Recente bevindingen tonen bovendien dat het waarschijnlijk om tijdelijke effecten
gaat (o.a. Caljé 1997; Dunwoody en Peters 1992).

2.4.2 Bericht ontvangen, maar niet begrepen?

Niet alles wat men leest of ziet zorgt automatisch voor meer kennis. Informatie kan
simpelweg niet begrepen of onthouden worden, omdat bijvoorbeeld de vereiste
voorkennis ontbreekt of het Nederlands ontoegankelijk is. Het komt bijna niet voor
dat mensen zich meer dan 30% van de informatie kunnen herinneren (Bell 1991).
Vooral personen en plaatsen worden onthouden en niet zozeer wat er gezegd wordt.
Wat bij de meeste mensen blijft hangen van mediaberichten is dus op zijn best een
vaag idee van een onderwerp. Berichten krijgen meestal pas een zinvolle betekenis
voor krantenlezers of televisiekijkers als de voorgeschiedenis of achtergrond
bekend is. In die gevallen is het ook makkelijker om relevante informatie te ont-
houden. Het is weinig verrassend dat men dramatische gebeurtenissen minder snel
vergeet, maar ook dan blijkt de feitelijke kennis vrij gering. Het ongeluk in
Tsjernobyl wordt wel onthouden, maar wanneer het plaatsgevonden heeft, is al snel
vergeten. Ook onverwachte of verrassende informatie wordt beter onthouden. Zo
bleken Zwitserse lezers een bericht over de positieve effecten van het broeikaseffect
op de groei van een bepaald plantje wel te hebben onthouden, terwijl men informa-
tie uit andere berichten in diezelfde periode over dit onderwerp nauwelijks meer
kon herinneren (Kriesi, nog te verschijnen).
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Informatie die het publiek bereikt, wordt niet altijd juist begrepen. Opvattingen
over (complexe) milieuproblemen blijken veelal op incorrecte informatie(verwer-
king) gestoeld. Veel mensen denken dat het gat in de ozonlaag veroorzaakt wordt
door het broeikaseffect en de meesten van hen weten weinig tot niets over de
oorzaken van beide problemen (Bell 1994; hoofdstuk 4). De effecten van koelkasten
op het gat in de ozonlaag worden onderschat, de gevolgen van spuitbussen over-
schat. De gevolgen van klimaatverandering worden schromelijk overschat. Dit is
niet geheel terug te voeren op de hoeveelheid aandacht in de media of de inhoud
van de berichten.  Uit groepsdiscussies komt eenzelfde beeld naar voren: argumen-9

ten worden overgeslagen, worden vaak niet precies begrepen of onthouden (Burgess
et al. 1991). Het selectieproces van mediaberichten vindt met andere woorden niet
alleen plaats bij het al dan niet lezen, luisteren of zien van boodschappen. Ook de
herinnering eraan is selectief en omkeerbaar. Maar weinig mensen onthouden
precies wat bepaalde milieuproblemen inhouden en nog minder mensen hebben een
idee van de complexe aspecten van die milieuproblemen (Kriesi, nog te verschij-
nen).

2.4.3 Bericht ontvangen, maar verworpen?

Niet alle informatie die de media verspreiden bereikt iedereen, maar zelfs als een
bericht ontvangen wordt, betekent dit niet automatisch dat de boodschap geaccep-
teerd wordt. Mensen gebruiken vuistregels en interpretatiekaders om wijs te worden
uit de constante stroom van informatie. De wereld is te complex om gebeurtenissen
zonder enige vorm van simplificatie of denkraam te kunnen interpreteren.
Bestaande waarden en normen, de politieke oriëntatie enzovoort, bepalen of infor-
matie wordt geaccepteerd en hoe deze geïntegreerd wordt met al beschikbare
kennis. Deze zogenoemde schema's of mental maps worden niet alleen door de
media gevormd (o.a. door framing), maar ook door eigen ervaringen en interactie
met andere mensen. De acceptatie van informatie staat niet los van levens- en
wereldbeschouwing, van persoonlijkheid enzovoort Zo veronderstelt de culturele
benadering bijvoorbeeld dat de acceptatie van milieurisico's sterk samenhangt met
algemene visies op de samenleving. Nieuwe informatie die makkelijk in te passen
is in het bestaande denkraam zou makkelijker worden geaccepteerd dan afwijkende
informatie. Verwarrende of tegenstrijdige berichten zouden niet worden geaccep-
teerd of zo geïnterpreteerd worden dat zij verenigbaar zijn met het eigen denkraam.
De persoonlijkheid van de ontvanger vormt een belangrijke determinant voor de
wijze waarop een boodschap geïnterpreteerd wordt. Mensen die zeer verhard zijn of
zeer overtuigd zijn van de juistheid van hun standpunten interpreteren soms
dissonante informatie als overeenstemmend met hun eigen opvattingen, terwijl
minder dogmatische mensen zich makkelijker inlaten met afwijkende ideeën (o.a.
Stappers et al. 1997).
Er bestaan twee manieren waarop informatie verwerkt kan worden: een heuris-
tische en een systematische weg (Iyengar en Kinder 1987: 118; Sniderman et al.
1991; Zaller 1992). Bij systematische verwerking van informatie wordt een bood-
schap beoordeeld op inhoud en argumenten, bij heuristische verwerking zijn andere
kenmerken van de boodschap van belang. De politieke achtergrond van de zender
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kan een rol spelen, maar ook het persoonlijke oordeel of de indruk die men heeft
van de boodschapper. 'Als iemand van de eigen politieke kleur voor een bepaalde
maatregel is, zal deze maatregel wel goed zijn', is een voorbeeld van deze wijze van
informatieverwerking. Wordt een informatiebron betrouwbaar geacht, dan is de
invloed groter dan in het geval van afkeer van of als onbetrouwbaar ervaren bron-
nen (o.a. Dunwoody en Peters 1992). Op deze wijze kan men snel en zonder al te
veel inspanning tot een oordeel komen. Afhankelijk van de bron kan informatie als
betrouwbaar of juist worden geïnterpreteerd. Of informatie systematisch dan wel
met behulp van dergelijke secundaire kenmerken wordt verwerkt, is mede afhan-
kelijk van iemands cognitieve capaciteiten. Systematische verwerking vraagt meer
inspanning en een grotere motivatie of interesse. Bovendien moet men in staat zijn
een inhoudelijk oordeel te geven over het onderwerp en is een zekere voorkennis
noodzakelijk. Meestal kiezen mensen voor de minst inspannende vorm van infor-
matieverwerking (Fiske en Taylor 1991). Sommige onderzoekers stellen zelf dat
het gebrek aan (politieke) kennis en interesse van de meeste mensen en de com-
plexiteit van veel onderwerpen systematische informatieverwerking onmogelijk
maakt (o.a. Zaller 1992). Zelfs politiek bewuste burgers maken gebruik van vuist-
regels en ezelsbruggetjes. Het enige verschil tussen politiek geïnteresseerde en
ongeïnteresseerde mensen is de hoeveelheid informatie waaraan ze worden bloot-
gesteld en het gemak waarmee politieke cues begrepen worden. Informatie die
systematisch verwerkt wordt, blijkt beter te worden onthouden dan oordelen met
behulp van perifere kenmerken (Kerkhof 1997).10

Lange tijd is er van uitgegaan dat de media vooral invloed had op het attentive, zeg
maar het geïnteresseerde gedeelte van het publiek.  Later onderzoek laat echter11

zien dat de invloed minder direct en minder lineair is dan werd aangenomen.
Mensen die politiek geïnteresseerd zijn maken weliswaar meer gebruik van de
media, maar laten zich tegelijkertijd minder makkelijk beïnvloeden omdat ze
kritischer kunnen zijn. De kans op verandering van opvattingen zou voor het niet
in politiek geïnteresseerde deel veel groter zijn, ware het niet dat zij zo weinig
geïnteresseerd zijn dat nieuwe informatie hen vrijwel nooit bereikt. Het is de groep
die enigszins geïnteresseerd is, maar te weinig geïnformeerd om kritisch om te
gaan met nieuwe informatie, waarbij de kans op verandering van mening en hou-
ding het grootste is (Zaller 1997: 299).  Deze mensen worden met mate blootge-12

steld aan nieuwe informatie, maar zijn makkelijker beïnvloedbaar omdat de
noodzakelijke voorkennis ontbreekt.

2.4.4 Omgaan met informatie 

Uit een onderzoek naar de wijze waarop mensen over politieke onderwerpen
praten, wordt duidelijk dat de massamedia niet de enige bron van informatie zijn
waaruit mensen hun opvattingen halen. In dit kwalitatieve onderzoek naar opinie-
formatie over onder meer kernenergie laat Gamson (1992) zien dat mensen in dis-
cussies bepaalde strategieën volgen om argumenten te benadrukken of kracht bij te
zetten. Welke (combinatie van) strategieën men volgt, is afhankelijk van het onder-
werp, maar de discussies die mensen voerden voor dit onderzoek geven een aardig
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beeld van de wijze waarop meningen gevormd en voortdurend bijgesteld worden.
Bijna iedereen is op de hoogte van het feit dat er zoiets bestaat als een publiek debat
of 'publiek discours' over de onderwerpen die besproken werden. Ook mensen die
zelf nauwelijks informatie uit de media halen hebben een idee van wat er in de
samenleving speelt, van het op dat moment heersende opinieklimaat. De media zijn
vaak de enige bron van informatie die gebruikt wordt voor het bepalen van stand-
punten. Ze moeten dan wel veel breder worden opgevat dan alleen 'het nieuws'.
Advertenties, slogans van belangenorganisaties, soapseries, documentaires, films
en informatiefolders worden allemaal gebruikt tijdens het beargumenteren van
standpunten. Zo wordt in discussies over kernenergie bijvoorbeeld menigmaal
verwezen naar de film The China Syndrome om de gevaren ervan te verduidelijken.
Sterker nog, er blijkt vaak nauwelijks onderscheid gemaakt te worden tussen de
verschillende communicatiekanalen (zie ook Burgess et al. 1991; Delli Carpini en
Williams 1994a). Een uitspraak van een soapster die zegt geen vlees te eten uit
morele overwegingen kan dus evenveel gewicht krijgen als een documentaire over
de bio- of vleesverwerkende industrie of een advertentie waarin een milieuorgani-
satie beargumenteert waarom het beter is geen of minder vlees te eten.
Verwijzingen naar uitspraken van publieke figuren, zoals een president of filmster,
over een onderwerp en pakkende of veelgebruikte leuzen worden eveneens in de
argumentatie gebruikt. 'Kernenergie? Nee, bedankt!', 'De zee is geen vuilnisvat' en
'Een beter milieu begint bij jezelf' zijn voorbeelden hiervan. 
Een andere strategie op een standpunt te verhelderen, zijn de zogenoemde
spotlighted facts. Bepaalde aspecten van een onderwerp kunnen extra belicht
worden en ervoor zorgen dat een probleem in een bepaalde context wordt geplaatst.
Om de argumenten tegen kernenergie kracht bij te zetten, verwijst men bijvoor-
beeld naar de ongelukken met de kerncentrales in Tsjernobyl (1986) of Three Miles
Island (1979). Voorstanders van kernenergie benadrukken daarentegen dat kern-
centrales in Rusland veel minder veilig zijn dan in het Westen. 
Uit de discussies blijkt dat men persoonlijke informatie prefereert boven informatie
uit de tweede hand, bijvoorbeeld de media. Persoonlijke ervaringen, ervaringen van
kennissen, vrienden of familie blijken bovendien goede instrumenten om anderen te
overtuigen van het eigen gelijk. Ook popular wisdom, zeg maar gezond verstand,
wordt veelvuldig gebruikt. 'Zo is het leven , 'zo zitten mensen in elkaar' of  'ieder-
een weet toch dat...' doen een beroep op gezamenlijk gedeelde ervaringen. Het is
van ondergeschikt belang of de aangehaalde informatie accuraat is of niet (zie ook
Burgess et al. 1991: 508).
In de meeste gevallen maakt men in discussies gebruik van een mix van informatie-
bronnen om anderen te overtuigen. Het soort informatiebronnen dat men inzet, is
wel afhankelijk van het onderwerp. In discussies over kernenergie gebruikt men
voornamelijk informatie uit media en verwijst men naar popular wisdom.
Persoonlijke ervaringen met de gevaren van kernenergie zijn immers minder voor-
handen. Bij andere onderwerpen, denk bijvoorbeeld aan de gifschandalen in
Nederland in de jaren zeventig, zijn juist deze persoonlijke ervaringen weer
belangrijker.
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2.5 Samenvattend: de beperkte werking van de media

De massamedia zijn alom vertegenwoordigd en zijn vaak een belangrijke, zo niet
de enige bron van informatie. De media selecteren en construeren het nieuws, om
het vervolgens door te geven. Als bron van (politieke) informatie vervullen de
media een belangrijke voorwaarde voor het proces van meningsvorming en 
-verandering. Ondanks het feit dat de media alom vertegenwoordigd zijn, is het
opvallend moeilijk aan te tonen dat zij invloed uitoefenen op de meningen en
attitudes van mensen. Dit is deels het gevolg van de gehanteerde onderzoeks-
methoden, deels van allerlei filters die tussen het verzenden van de boodschap en
de uiteindelijke ontvangst zitten. 

Media verspreiden informatie, maar hebben geen echte grip op het publiek en de
wijze waarop de informatie individueel verwerkt wordt. De media zijn slechts één
bron van informatie; één artikel, één radio- of een televisieprogramma is slechts
een druppel op een gloeiende plaat, al wordt de accumulatie van krantenartikelen,
reclamecampagnes, informatiefoldertjes, films, tijdschriften, radio- en televisie-
programma's, enzovoort wel verondersteld van invloed te zijn. Maar zelfs als
iemands opvattingen ooit door de media zijn ingegeven, blijft het feit dat het lastig
is de recente impact ervan te ontrafelen. Er zijn aanwijzingen dat de media door
issues in een bepaalde context te plaatsen (i.e. te framen) criteria leveren waarmee
het publiek onderwerpen beoordeelt en de verantwoordelijkheid toewijst. De
werking die uitgaat van de media verschilt per onderwerp. Men is afhankelijker
van informatie uit de media naarmate de gebeurtenis of het probleem waarover
bericht wordt verder afstaat. In Nederland is er een opvallende overeenkomst tussen
de aandacht voor het milieu in de media en de bezorgdheid over milieuproblemen
bij een groter publiek. De samenhang tussen beide trends kan echter net zo goed
een afspiegeling zijn van de werkelijke situatie. Als er al sprake is van een causale
relatie tussen verontrusting over milieuvervuiling en media-aandacht, dan zijn er
aanwijzingen dat groeiende bezorgdheid van de Nederlandse bevolking voorafgaat
aan stijgende belangstelling in de media.
Ook in die gevallen waar de afhankelijkheid van de media tamelijk groot is,
worden mediaboodschappen niet passief geconsumeerd. Zoals journalisten het
nieuws selecteren dat zij of hun redactie nieuwswaardig achten, zo selecteren de
ontvangers van het nieuws welk programma zij bekijken of beluisteren, welke
artikelen zij lezen en welke zij overslaan. Of een bericht onthouden en begrepen
wordt en vooral wat ervan onthouden en begrepen wordt, is een volgende stap.
Verschillende sociaal-psychologische processen liggen hieraan ten grondslag, maar
ook predisposities spelen hierin een rol. De mate van interesse in een onderwerp,
voorkennis en eigen ervaringen, bestaande waarden en normen, politieke voorkeur,
zijn allemaal factoren in het verwerkingsproces van nieuwe informatie. Tenslotte
gaat het in het proces van informatieverwerking niet om geïsoleerde individuen.
Mensen praten met elkaar over het nieuws, over wat ze gisteren op de televisie
gezien hebben, over hun eigen ervaringen en die van anderen. De invloed van de
media lijkt daarom beperkt tot het scheppen van voorwaarden, in de vorm van het
verschaffen van informatie, voor meningsvorming. De richting van opinies en
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houdingen lijkt niet door de media te worden bepaald. Mediaberichten zijn, anders
gezegd, geen stimuli die leiden tot directe verandering van opinies en houdingen,
ze zijn eerder instrumenten of bronnen die door mensen met verschillende bedre-
venheid gebruikt worden om zin te geven aan het nieuws en gebeurtenissen in de
wereld en bij het voortdurend bijstellen of herzien van standpunten (Gamson 1992:
180). 
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Verklaringen voor de foute inschatting van de publieke opinie zijn o.a cognitieve dissonantie en false1

consensus. Cognitieve dissonantie veronderstelt dat mensen alleen die informatie waarnemen en ont-
houden die in overeenstemming is met hun eigen opvattingen. False consensus betekent dat men de
eigen opvattingen projecteert op of spiegelt aan de omgeving.
Dit wordt ook wel mediacracy genoemd.2

Naast de directe beïnvloeding van de drie agenda's van elkaar, wordt in de literatuur bovendien gewe-3

zen op enkele zaken die een autonome invloed hebben op de agenda's en op enkele interveniërende
variabelen (o.a Kleinnijenhuis en Rietberg 1995). Er is een aantal factoren die interveniëren in de
directe relaties tussen publieke, media- en politieke agenda. Een aantal is al eerder aan bod geweest.
Ten eerste lijkt het sociale netwerk bepalend te zijn voor de mate waarin iemand zich laat beïnvloeden
door mediaberichtgeving. Daarnaast is de aard van een issue van belang. Issues die door het publiek
direct ervaren of al belangrijk gevonden worden, beperken de mate waarin politici de publieke agenda
kunnen vormen (o.a. Schenk en Rössler 1994). Mediaberichtgeving kan de opinies van individuen
framen, waardoor ze meer of anders naar de werkelijke situatie gaan kijken. De wijze waarop informa-
tie gebracht wordt, is van invloed op de effecten ervan.
De resultaten van onderzoek naar de agenda-setting functie van de media zouden onder invloed van4

nieuwe onderzoeksmethoden grotere overtuigingskracht hebben gekregen (o.a Caljé 1997;
Kleinnijenhuis en Rietberg 1995). 
De pieken zijn gemeten aan de hand van het aantal artikelen in de Volkskrant, de pieken in de publieke5

aandacht met het percentage Nederlanders dat bezorgd is. 
Overigens worden zij niet alleen veelvuldig als bron gebruikt, maar ook negatiever becommentarieerd6

(Kleinnijenhuis 1990).
Galtung en Ruge (1965) noemen in totaal 12 factoren die bepalen of een gebeurtenis al dan niet gese-7

lecteerd wordt. Gutteling en Wiegman (1998) beargumenteren dat van de 12 factoren 4 van belang zijn
in het geval van milieu. Deze zijn uniciteit (onverwachte of zeldzame gebeurtenissen), frequentie (de
mate waarin de frequentie waarmee iets plaatsvindt, samenhangt met de frequentie waarmee het
medium verschijnt), continuïteit (als iets eenmaal in het nieuws is, blijft het ook nieuws) en negativisme
(de kans dat er over een gebeurtenis bericht wordt neemt toe naarmate de gevolgen negatiever zijn).
Uit inhoudsanalyses van televisieprogramma's blijken zaken als economische groei onevenredig veel8

aandacht te krijgen op de Amerikaanse televisie, terwijl er veel minder aandacht besteed wordt aan
milieuvriendelijke opvattingen. Onderzoek onder kijkers laat vervolgens zien dat deze meer op econo-
mische groei gerichte oriëntatie inderdaad doorwerkt op hun opvattingen.
Journalisten worden vaak beticht van foute of inaccurate informatie over milieurisico's. Veel journa-9

listen zijn leken op wetenschappelijk gebied en dit wordt deels gereflecteerd in de berichten.
Desondanks blijkt uit divers onderzoek dat de meeste gerapporteerde fouten in risicoberichtgeving
vooral als omissies te betitelen zijn (o.a. Bell 1994; Dunwoody en Peters 1992). Relevante informatie
wordt niet gemeld. Een groot aantal berichten blijkt onnauwkeurig te zijn, maar voor een deel kan dit
toegeschreven worden aan de beoordelaars van de artikelen. Salomone et al. (1990) lieten artikelen
over milieurisico's beoordelen door verschillende groepen, waaronder journalisten, wetenschappers en
milieuactivisten. Daaruit bleek dat de criteria die gebruikt worden bij het beoordelen van de kwaliteit
van de berichten sterk varieert. Voor alle groepen bleek nauwkeurigheid een belangrijk criterium voor
de kwaliteit, alleen journalisten vonden dit aspect minder belangrijk.
Dit wordt ook wel het counter arguing-principe genoemd. Hoe meer je de reeds aanwezige denkbeel-10

den betrekt in je afwegingen en verwerking van berichten, des te minder snel zul je overtuigd worden.
Ben je passief, bedenk je geen tegenargumenten, dan zijn effecten groter (Iyengar en Kinder 1987:
118).
Een andere theorie legt de nadruk op opleidingsniveau. Mensen die een hogere opleiding hebben11

genoten 'leren' meer van de pers. Ze wijten Davis en Robinson (1989) de door hen gevonden verschillen
tussen wat aan informatie over milieurisico's in de pers staat en de perceptie van diezelfde risico's bij het
publiek aan opleidingsverschillen tussen journalisten en het publiek (ook wel knowledge-gap
genoemd). Voor het publiek kan het lastig zijn de door de media verspreide informatie te begrijpen. Hoe
beter de opleiding, des te minder lastig dit wordt.
Zaller (1992 en 1997: 297) baseert zijn model op het idee van Converse (1964) dat het overtuigen van12

iemand door middel van massacommunicatie veronderstelt dat de boodschap ontvangen én geaccep-
teerd wordt. De kans dat houdingen veranderd worden is met andere woorden gelijk aan de kans dat een
bericht ontvangen wordt maal de kans dat het bericht geaccepteerd wordt. Bijvoorbeeld: als de kans dat
iemand een bericht ontvangt 0,50 is en de kans dat diegene overtuigd wordt 0,50 is, dan is de kans dat

Noten
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de mening verandert 0,50 x 0,50 = 0,25 (Zaller 1997: 297). Aan de hand van het volgende kan dan ook
duidelijk gemaakt worden waarom de kans dat iemand met een gemiddelde interesse zijn of haar
mening verandert veel groter is dan bij iemand met een grote of geringe interesse. Gegeven het idee dat
naarmate men meer geïnteresseerd is, de kans op ontvangst van een boodschap vergroot (van bv. (laag)
0,10 naar 0,50 naar 0,90 (hoog)) en de kans dat men zich laat overtuigen verkleint (van (laag) 0,10
naar 0,50 naar 0,90 (hoog)), dan is de kans op meningsverandering voor iemand die niet geïnteresseerd
is 0,10 x 0,90 = 0,09, voor iemand die zeer geïnteresseerd is 0,90 x 0,10 = 0,09, en voor iemand die
gemiddeld geïnteresseerd is 0,50 x 0,50 = 0,25 (Zaller 1997: 298-299). Daarbij dient wel aangetekend
te worden dat de kans dat een boodschap geaccepteerd wordt, niet alleen afhankelijk is van interesse,
maar ook van politieke oriëntatie (Zaller 1997: 300).
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3  LEZEN EN KIJKEN

3.1 Inleiding

De aandacht voor het milieu ebt de laatste jaren langzaam maar zeker weg. De
media worden geacht hierin een belangrijke rol te spelen. De meeste mensen zullen
hun opvattingen over het milieu immers niet kunnen baseren op eigen ervaringen
of op de ervaringen van mensen in hun omgeving. Zij moeten afgaan op de bericht-
geving van de media (vgl. Gutteling et al. 1994). Dit is een redelijke veronderstel-
ling, maar de sociaal-wetenschappelijke onderzoeksliteratuur levert opvallend
weinig bewijzen voor een grote zelfstandige invloed van de media op wat mensen
denken. Bij nader inzien is dit minder vreemd. Er zijn verschillende media die
vaak tegenstrijdige boodschappen uitzenden dan wel tegenstrijdige standpunten
doorgeven, mensen staan meer of minder open voor (nieuwe) informatie, hun
meningsvorming vindt plaats op basis van een geschiedenis en is afhankelijk van
andere al eerder ingenomen standpunten en ervaringen, en opinievorming vindt
waarschijnlijk ook vaak in gesprekken met andere mensen plaats. Er bestaan,
kortom, tal van storende factoren die de invloed van de media beperken. Zelfs als
een bericht iemand bereikt, is het nog maar de vraag of men er daadwerkelijk iets
van oppikt. Berichten kunnen simpelweg niet begrepen of niet onthouden worden.
Als informatie al begrepen wordt, kan deze net zo snel weer uit het geheugen
gewist zijn. Sommige opvattingen kunnen op incorrecte informatie (verwerking)
gestoeld zijn, sommige problemen zijn zo complex of lijken zo op elkaar dat ze met
elkaar verward worden. De verwarring is niet in alle gevallen terug te voeren op de
inhoud van de berichtgeving of de mate van media-aandacht voor een onderwerp.
Opvallende of onverwachte zaken worden makkelijker onthouden. Een voorbeeld
hiervan kan gevonden worden in Zwitsers onderzoek naar de effecten van media op
kennis (Kriesi, nog te publiceren). Hieruit bleek onder andere dat mensen een
bericht over de positieve gevolgen van de CO -uitstoot op de groei van planten veel2

beter wisten te onthouden dan andere informatie. 

Dit hoofdstuk valt in twee delen uiteen. In het eerste deel wordt vooral gekeken
naar de invloed die de media uitoefenen op milieuopinies en -gedragingen. De
betrouwbaarheid en het belang van informatiebronnen voor milieu-issues vormen
twee van de onderwerpen van dit deel van het hoofdstuk (§ 3.2). Toegespitst op
televisiekijken en het lezen van kranten wordt in paragraaf 3.3 nader ingegaan op
de verbanden tussen deze vormen van mediagebruik en milieuhoudingen en -
gedragingen. In hoeverre verschillen krantenlezers en televisiekijkers van elkaar?
In het tweede deel wordt meer aandacht geschonken aan andere factoren die een rol
spelen in het proces van meningsvorming. Mensen zijn niet voor alle onderwerpen
evenzeer aangewezen op de media en in sommige gevallen wordt informatie over
milieuonderwerpen getoetst aan eigen ervaringen, ervaringen van anderen of
komen milieuopvattingen bijvoorbeeld voort uit meer algemene ideologische
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oriëntaties. Afgezien van de aard van de milieuonderwerpen, verschillen mensen
ook onderling in de wijze waarop ze hun meningen vormen. In paraaf 3.4 wordt
daarom aandacht besteed aan andere kenmerken dan alleen het mediagebruik.
Daarbij wordt eveneens gekeken of de rol die de media daarin spelen - als ze al een
rol spelen - identiek is voor verschillende groepen Nederlanders. 
Het is hoe dan ook erg moeilijk om met een niet-experimentele methode iets te
zeggen over de invloed van media op de meningsvorming. Dat wordt bemoeilijkt
als men het moet doen met gegevens die helemaal niet voor dat doel zijn verzameld
en die vaak erg globaal zijn. Er moeten dan nogal wat veronderstellingen worden
gedaan en technieken worden ingezet om aan de data enig inzicht te ontlenen. De
meeste statistische analyses zijn daarom in een apart Werkdocument uitgebracht.
Dit hoofdstuk is gebaseerd op dat Werkdocument, waarin uitgebreid verslag wordt
gedaan over de resultaten van secundaire analyses van een aantal databestanden.
Waar nodig zal ernaar verwezen worden (Nas 1999). Omdat verschillende onder-
zoeken worden gebruikt, is het niet mogelijk om steeds dezelfde indelingen van
bevolkingsgroepen en media en milieu-indicatoren te gebruiken. Er is wel naar zo
gelijk mogelijke metingen gestreefd. De offerbereidheid voor het milieu, de
bezorgdheid over milieuvervuiling, maar ook afvalscheiding, het kopen van milieu-
vriendelijke producten en de bereidheid tot (collectieve) milieuactiviteiten zijn
terugkerende indicatoren (zie voor een gedetailleerde beschrijving hiervan Nas
1999). In sociaal-wetenschappelijk milieuonderzoek blijkt keer op keer dat de
samenhang tussen milieuvriendelijke houdingen onderling en tussen deze houdin-
gen en gedrag zwak is. Daarom worden als het even kan meerdere houdingen en
gedragingen in de analyses betrokken. 

3.2 Waar haalt men betrouwbare milieu-informatie vandaan?

In deze paragraaf wordt beschreven welke informatiebronnen men in het algemeen
gebruikt voor verschillende maatschappelijke problemen en welke voor het milieu
in het bijzonder. Haalt men informatie over het milieu uit dezelfde bronnen als
informatie over andere maatschappelijke kwesties of vraagt het milieu om speci-
fieke kanalen? Slechts weinig mensen worden direct geconfronteerd met gevaren
van milieuvervuiling, zoals bodemvervuiling in woonwijken. Veel risico's, bijvoor-
beeld te hoge dioxinegehaltes in melk of in vlees, zijn bovendien nauwelijks direct
waarneembaar. De media vervullen een belangrijke rol in het signaleren van en het
alarmeren over dergelijke gevaren en informeren het publiek erover. Ze zijn
overigens niet de enige bron van informatie voor milieu-issues. Naast dagbladen,
televisie en radio worden ook vrienden en kennissen, milieuorganisaties en experts
genoemd (Gooch 1996). Met de beschikbare gegevens kan echter alleen gekeken
worden naar mediabronnen voor verschillende onderwerpen waaronder het milieu.
Wel kan nagegaan worden welke andere afzenders van berichten betrouwbaar
worden gevonden (§ 3.2.2).
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3.2.1 Belangrijke informatiebronnen 

Welke media gebruiken Nederlanders om op de hoogte te blijven van milieu-
problemen? Respondenten konden in 1995 voor verschillende issues aangeven via
welke media zij informatie krijgen. De resultaten zijn voor alle onderwerpen
gepresenteerd, om zo een idee te krijgen of het milieuonderwerp verschilt van
andere maatschappelijke en politieke kwesties. De televisie is niet alleen de meest
genoemde bron voor milieuproblemen, maar is ook het meest gebruikte informatie-
kanaal voor vrijwel alle maatschappelijke onderwerpen (tabel 3.1). Wat de televisie
laat zien wordt vaak ook gerapporteerd in de schrijvende pers (Murch 1971; Fan en
Norem 1992). Dagbladen vormen dan ook de tweede bron van betekenis.  De radio,1

opinie- en overige bladen worden door veel minder Nederlanders genoemd. Het
aandeel mensen dat geen bron noemt uit desinteresse voor milieuonderwerpen is
met 12% overigens aan de lage kant. Voor hen die wel voldoende in het milieu
geïnteresseerd zijn en tenminste één bron noemen, is de belangrijkste of zelfs de
enige bron voor het milieu op de eerste plaats de televisie (51%) en op de tweede
plaats dagbladen (35%).

Tabel 3.1 Percentage informatiebronnen per onderwerp, Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder, 1995

dagbladen tv radio opinie- overige Teletekst geen gemiddeld
bladen bladen interesse aantal media

milieu 58 65 16 6 14 2 12 1,6
buitenlands nieuws 68 86 32 7 3 5 27 3,4a

binnenlands nieuws 75 90 39 7 3 8 17 3,9a

lokaal nieuws 56 13 9 1 40 24 29 2,2
financieel nieuws 30 19 5 3 2 2 59 0,6
criminaliteit 56 56 11 2 4 3 20 1,3
sociaal-economisch 44 39 9 5 3 1 37 1,0
consumenten 33 47 9 5 25 2 21 1,2
vrouwen 24 23 7 5 9 1 56 0,7
verkeer 42 35 23 2 8 6 27 1,2
cultuur 37 30 7 5 12 2 44 0,9
sportnieuws 47 60 16 1 6 6 31 1,4
wetenschap en techniek 30 32 5 6 13 1 43 0,9
onderwijs 42 34 9 4 12 1 39 1,0
gemiddeld aantal issues 7,8 7,7 2,5 0,7 0,8 1,8

Buitenlands nieuws en buitenlandse politiek samengevoegd. Hetzelfde geldt voor binnenlands en lokaal nieuws ena

binnenlandse en lokale politiek.

Bron: SCP (TBO'95) gewogen resultaten

De aard van de onderwerpen maakt wel dat sommige media geschikter zijn dan
andere. Zo zijn televisie en dagbladen in 1995 voor lokale onderwerpen nauwelijks
van belang.  Voor milieuonderwerpen gebruiken Nederlanders ongeveer dezelfde2

informatiekanalen als voor andere nationale en internationale issues. Wat wel
opvalt is het feit dat 14% kenbaar maakt overige bladen als informatiebron voor het
milieu te gebruiken. Dit kanaal wordt voor vergelijkbare issues, zoals buitenlands
en binnenlands nieuws, nauwelijks genoemd. Omdat het een restcategorie betreft, is
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niet met zekerheid te zeggen om welke bladen het hier gaat. Dit zouden zowel huis-
aan-huisbladen als bijvoorbeeld tijdschriften van milieuorganisaties kunnen zijn.
Sommige oplagen van tijdschriften van milieuorganisaties overstijgen die van
landelijke dagbladen (Nas et al. 1997) en zeer waarschijnlijk is het relatief grote
aantal Nederlanders dat 'overige bladen' noemt bij milieuproblemen hieraan toe te
schrijven (Nas 1999: 17). 

Televisie en dagbladen zijn dus voor een meerderheid van de Nederlanders de
belangrijkste, zo niet de enige bron van informatie over milieuonderwerpen. Men
kan zich afvragen of gebruikers van beide soorten media van elkaar verschillen of
niet. Is het zo dat de televisie belangrijker is voor de ene groep mensen, terwijl een
andere groep vooral voor dagbladen kiest? De keuze voor een bepaalde bron blijkt
voornamelijk samen te hangen met het opleidingsniveau en leeftijd (tabel 3.2).  De3

televisie is voor jongeren en mensen met een lager opleidingsniveau de belang-
rijkste informatiebron voor milieuonderwerpen. Dit is in overeenstemming met het
idee dat Nederlanders die vóór het televisietijdperk opgroeiden voor informatie
vooral aangewezen zijn op dagbladen, terwijl de jongere generaties meer afhanke-
lijk zijn van de televisie (vgl. o.a. De Hart 1999). Voor hoger opgeleiden en
ouderen zijn dag- en overige bladen vaker de belangrijkste informatiebron voor
milieuonderwerpen. Voor alle andere media bestaat een geringe samenhang tussen
genoten opleiding en leeftijd. De keuze van informatiekanalen verschilt niet tussen
mannen en vrouwen, tussen inkomensniveaus en de urbanisatiegraden van de
woonplaatsen (zie Nas 1999).

Tabel 3.2 Sociale kenmerken en keuze van de belangrijkste informatiebron voor milieuonderwerpen, 1995 (richting
Pearson-correlaties)a

dagbladen televisie radio opinie- overige
bladen bladen

opleiding + % + +
leeftijd + %

urbanisatiegraad %

inkomen + %

Significantie p < 0,05, niet-significante correlaties blank.a

Bron: SCP (TBO'95) gewogen resultaten

Voor de keuze van informatiebronnen zijn zowel de aard van een onderwerp als de
geschiktheid van een medium om erover te berichten van belang. Uit onderzoek
naar de kenmerken van milieuberichtgeving in Nederlandse dagbladen en op de
televisie en radio uit 1986 kwam naar voren dat de kans om berichten over milieu-
risico's tegen te komen vele malen groter is bij dagbladen dan in actualiteiten- en
nieuwsprogramma's op de televisie en de radio (Gutteling en Wiegman 1998).
Desondanks werd ook vastgesteld dat de televisie en de radio relatief veel meer tijd
besteedde aan afzonderlijke milieuonderwerpen dan de dagbladen. Wat bepaalt dat
iemand een specifiek medium als informatiebron voor het milieu noemt? Deze
vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden met de beschikbare gegevens. De
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keuze voor een medium kan bepaald worden door het onderwerp - in dit geval het
milieu -, door het medium - het ene onderwerp leent zich meer voor berichtgeving
in de krant, het andere voor televisieprogramma's - of door de eigenschappen van
de gebruikers van het medium. Zo kan men de krant als belangrijkste informatie-
kanaal gebruiken voor het milieu, omdat men de krant nu eenmaal al leest voor
allerlei onderwerpen. Tegelijkertijd is het, gezien de uitkomsten van het eerder-
genoemde onderzoek, niet irreëel te veronderstellen dat informatie over het milieu
frequenter in kranten aan te treffen is dan in andere media. Dit verschil tussen de
diverse media kan weer een gevolg zijn van de eigenschappen en de geschiktheid
van het medium om over milieuonderwerpen te berichten. De eigenschappen van
de gebruikers van het medium zouden echter ook een grote rol kunnen spelen. De
interesse in informatie en voorkeuren voor bepaalde media zijn hiervan voorbeel-
den. Het zal duidelijk zijn dat het niet mogelijk is met behulp van enquêtemateriaal
aan al deze gezichtspunten recht te doen.

De kans dat iemand een medium gebruikt voor milieu-informatie wordt in tabel 3.3
verklaard door het aantal keren dat iemand hetzelfde medium noemt voor alle
andere maatschappelijke en politieke kwesties (als kenmerk van het medium) en
het aantal media dat iemand gebruikt om informatie te krijgen over het milieu (als
kenmerk van de gebruikers). Op deze wijze is het mogelijk het relatieve belang van
de intensiteit waarmee een bepaald medium gebruikt wordt te vergelijken met de
betekenis van het milieuonderwerp voor de keuze van informatiebronnen. Voor alle
duidelijkheid: het gaat hier alleen om die mensen die voldoende interesse in het
milieu hebben om tenminste één informatiebron te noemen.4

Tabel 3.3 De samenhang van de keuze voor een medium als informatiebron voor het milieu met het aantal
onderwerpen waarvoor dat medium wordt gebruikt en met het aantal media dat als informatiebron voor het milieu
wordt gebruikt (partiële correlatie ontleend aan logistische- regressieanalyses)

medium genoemd als informatiebron voor milieu: aantal issues per medium aantal media voor milieu

krant 0,36 0,32
televisie 0,35 0,28
radio 0,34 0,35 
opiniebladen 0,28 0,32
Teletekst 0,38 0,32
overige bladen 0,29 0,27

betreft waarschijnlijk lokale bladen 0,36 0,20
betreft waarschijnlijk niet-lokale bladen 0,22 0,31

Bron: SCP (TBO'95) gewogen resultaten

In de meeste gevallen, bijvoorbeeld de krant en de radio, blijkt het relatieve belang
van beide vrijwel even groot. De kans dat men dagbladen gebruikt om informatie te
vergaren wordt evenzeer bepaald door de intensiteit waarmee men dagbladen
überhaupt raadpleegt als door de intensiteit waarmee men informatie over het
milieu probeert te verkrijgen. Er lijken echter enkele uitzonderingen te bestaan. De
intensiteit waarmee men gebruikmaakt van de televisie en van lokale bladen is
relatief groter dan het aantal bronnen dat men zegt te gebruiken om kennis over het
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milieu op te doen. In het geval van 'niet-lokale' bladen, waarvan eerder al gezegd is
dat deze vermoedelijk onder meer uit tijdschriften van milieuorganisaties bestaan,
is juist de intensiteit waarmee men informatie zoekt belangrijker.  Deze resultaten5

zijn voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het zou enerzijds kunnen duiden op geringe
aandacht voor het milieu op de televisie en in lokale bladen. Anderzijds zou het
kunnen inhouden dat de informatie die door beide media wordt verspreid mensen
slechts bij toeval of in het voorbijgaan bereikt: de televisie staat bijvoorbeeld toch al
aan. Op deze laatste mogelijkheid en de gevolgen ervan zal in de loop van dit
hoofdstuk uitgebreider worden teruggekomen.

3.2.2 Betrouwbare informatiebronnen

Nu bekend is dat de televisie en dagbladen veruit de belangrijkste media zijn als het
de verspreiding van milieu-informatie betreft, worden deze vergeleken met andere
informatiebronnen. De mate waarin men, onder andere, milieurisico's ervaart zou
samenhangen met het vertrouwen in informatiebronnen. Deze betrouwbaarheid zou
zelfs van grotere betekenis zijn dan de daadwerkelijke inhoud van berichten over
milieuproblemen (Gooch 1996; De Boer 1997). De geloofwaardigheid van een
informatiebron is grotendeels afhankelijk van dit vertrouwen en in deze zin kan de
bron of afzender als onderdeel van een bericht of boodschap gezien worden. De
geloofwaardigheid van een bron is van betekenis bij de keuze uit de enorme
hoeveelheid aangeboden informatie en de acceptatie van boodschappen. Berichten
worden namelijk relatief vaak op basis van perifere kenmerken beoordeeld, terwijl
de inhoud van een boodschap minder belangrijk is. Andere kenmerken, zoals de
politieke kleur van de zender of de betrouwbaarheid van een bron, spelen bij deze
heuristische wijze van informatieverwerking een rol. Wordt een informatiebron
betrouwbaar geacht, dan is de invloed groter dan bij informatiekanalen waarvan
men een afkeer heeft of die men als onbetrouwbaar ervaart (Dunwoody en Peters
1992). Door informatie te selecteren aan de hand van deze secundaire eigen-
schappen kan men snel en zonder al te veel inspanning tot een oordeel over een
bepaald onderwerp komen.
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Figuur 3.1 Betrouwbaarheid van informatie over belangrijke maatschappelijke en politieke kwesties Nederlandse
bevolking, 1996 (in procenten)

Bron: SCP (CV'96)

In figuur 3.1 staan verschillende informatiebronnen naar betrouwbaarheid
geordend. Het gaat hierbij om de betrouwbaarheid van informatie over belangrijke
maatschappelijke en politieke kwesties in het algemeen. Voor elk van de maat-
schappelijke actoren gaf men aan hoe betrouwbaar of onbetrouwbaar men hen
vond. Wetenschappers, vakbonden en kerken worden door een (ruime) meerderheid
als (zeer) betrouwbare informatiebronnen gezien. Kranten komen op de vierde
plaats, terwijl de televisie de zesde plaats bezet. De relatief lage plaats van de
media is opvallend gezien het feit dat een ruime meerderheid (ongeveer 80%) in
datzelfde jaar zegt dat radio, televisie en kranten tamelijk tot zeer belangrijk zijn
om tot een oordeel te komen over maatschappelijke en politieke kwesties. De
meeste andere bronnen maken natuurlijk ook gebruik van de media om hun stand-
punten kenbaar te maken en veel mensen zullen dan ook alleen iets over deze
bronnen vernemen via - de naam zegt het al - de media. Elders wordt bovendien
verondersteld dat informatie van andere maatschappelijke instituties aan geloof-
waardigheid wint door berichtgeving in de media (o.a. Gooch 1996). Wordt
Nederlanders gevraagd te kiezen voor de meest betrouwbare mediabron, dan wordt
het beeld iets anders. Gesteld voor de keuze tussen verschillende nieuwsrubrieken
op de publieke en commerciële televisiezenders en de krant, vindt een meerderheid
(60%) het NOS-journaal veruit de betrouwbaarste bron voor informatie in het
algemeen. Op de tweede en derde plaats komen respectievelijk het RTL4-nieuws
(16%) en dagbladen (13%).6
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De betrouwbaarheid van andere informatiebronnen voor milieuonderwerpen levert
hier en daar een wat ander beeld op dan dat in figuur 3.1. De media - nu niet uitge-
splitst in kranten en televisie - staan op een gedeelde vierde plaats samen met
overheidsinformatie (zie Nas 1999). Milieuorganisaties, wetenschappers en
consumentenorganisaties worden in elk geval meer vertrouwd dan de media en dit
is geenszins uniek voor Nederland (Gooch 1994; Nas et al. 1997). Uit onderzoek in
andere West-Europese landen blijkt dat journalisten zich vaker op overheidsinfor-
matie oriënteren dan op maatschappelijke organisaties, zoals de milieubeweging
(o.a Anderson 1997). Ook in Nederland worden nationale overheden vaker aan het
woord gelaten dan maatschappelijke organisaties, al hebben vooral de grote
Nederlandse milieuorganisaties een redelijke toegang tot de media (Nas et al.
1997). Milieuorganisaties, wetenschappers en consumentenorganisaties worden
betrouwbaarder gevonden dan de media. Zij maken op hun beurt regelmatig
gebruik van de media om berichten te verspreiden, maar beide belangenorganisa-
ties hebben ook eigen bladen ter beschikking. Gezien het feit dat een ruime
meerderheid van de Nederlanders zegt milieuberichten vooral via de televisie en
dagbladen te ontvangen, lijkt de discrepantie tussen het belang van deze media als
bron en het oordeel over hun betrouwbaarheid erop te duiden dat mensen een
onderscheid maken tussen de media als afzenders van berichten en de media als
doorgeefluik van informatie die door anderen wordt verspreid. In hoofdstuk 4 zal
daarop uitgebreider teruggekomen worden.

3.2.3 Zappend door het milieu

Eerder is geopperd dat de televisie door sommige mensen als informatiebron
genoemd wordt omdat zij de televisie toch al aan hadden staan (zie § 3.2.1). Zij
zijn, met andere woorden, niet zo zeer gericht op zoek naar milieuinformatie, maar
worden er bij toeval mee geconfronteerd. Een alternatieve uitleg hiervoor is dat de
keuze bepaald wordt door de aard van een medium: sommige media zijn geschikter
dan andere om over milieuonderwerpen te berichten. Met de beschikbare gegevens
is het niet mogelijk met dit laatste rekening te houden, maar kan wel gekeken
worden in hoeverre de gebruikers van elkaar verschillen. In hoeverre zijn mensen
nu eigenlijk gericht op zoek naar nieuws over het milieu? En als zij gericht zoeken,
doen zij dat dan ook via het medium dat zij hiervoor zeggen te gebruiken? De
beantwoording van beide vragen is van wezenlijk belang. De reden om gebruik te
maken van een bepaald medium is namelijk een van de factoren in het proces van
informatieverwerking. Het is zeer aannemelijk dat iemand die de televisie aanzet
om bijvoorbeeld op de hoogte te blijven van maatschappelijke en politieke kwesties,
anders naar een programma over het milieu kijkt dan iemand die de televisie
aanzet om geëntertaind te worden en toevallig hetzelfde programma tegenkomt. In
beide gevallen kan de televisie de belangrijkste bron van informatie over het milieu
zijn. Óf men iets onthoudt, wát men van een programma of krantenartikel onthoudt
en of deze invloed hebben op iemands mening is deels afhankelijk van deze moti-
vatie. Daarom wordt hier kort ingegaan op de samenhang tussen gericht zoeken
naar informatie en het noemen van bronnen. Hoewel de mogelijkheid bestond
spontaan te zeggen dat men te weinig geïnteresseerd is in het milieu om ook maar
één bron te kunnen noemen, geeft het aanwijzen van een bron waaruit men
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voornamelijk milieu-informatie haalt in principe nog niet aan of en op welke wijze
men deze informatie verwerkt. 

In 1995 is gevraagd hoe frequent men artikelen over het milieu leest, hoe vaak men
naar televisieprogramma's over het milieu kijkt en of men weleens over het milieu
praat met anderen.  Omdat dagbladen en televisie veruit de belangrijkste versprei-7

ders van informatie zijn voor de meeste Nederlanders, komen alleen deze hier aan
bod. De andere media, zoals opiniebladen en radio, komen slechts zijdelings aan de
orde (zie Nas 1999). De groep die de televisie als enige of belangrijkste bron voor
milieuonderwerpen gebruikt, kijkt niet frequenter naar programma's over milieu
dan gebruikers van dagbladen (of andere media) (tabel 3.4). Televisiekijkers zijn
minder geïnteresseerd in lezen over het milieu en praten bovendien minder vaak
over dit onderwerp. Zelfs als met het lagere opleidingsniveau en de lagere leeftijd
van deze groep rekening wordt gehouden, blijven de negatieve relaties tussen
interesse in milieuartikelen en praten over het milieu bestaan (Nas 1999). Dit is des
te opvallender als men bedenkt dat respondenten die aangaven te weinig interesse
in het milieu te hebben om ook maar één informatiebron te kunnen noemen buiten
beschouwing zijn gelaten. Het betekent dat mensen die de televisie als belangrijkste
bron aanmerken in principe enige interesse in het onderwerp zouden moeten
hebben, maar dat blijkt niet het geval te zijn.

Tabel 3.4 Interesse in milieuonderwerpen en de keuze van (primaire) informatiebronnen, Nederlandse bevolking van
16 jaar en ouder, 1995 (richting van Pearson-correlaties)a

lezen artikelen kijken programma praten over milieu

is belangrijkste bron
dagbladen + +
televisie % %

is één van de informatiebronnen
dagbladen + + +
televisie +

Significantie p � 0,05, niet-significante correlaties blank.a

Bron: SCP (TBO'95) gewogen resultaten

Mensen voor wie de televisie de enige of belangrijkste bron van informatie is, zijn
maar weinig geïnteresseerd in berichtgeving over milieu. Dit is niet vanzelfspre-
kend een gevolg van de inhoud van het medium. Als gekeken wordt naar de
televisie als een van de vele bronnen die Nederlanders kunnen gebruiken om meer
te weten te komen over het milieu, verandert het beeld. Het gebruik van de televisie
als een bron hangt in elk geval positief samen met de frequentie waarmee men naar
milieuprogramma's kijkt, al betekent dit niet dat men ook vaker leest of praat over
het onderwerp. Het is aannemelijk dat een grote interesse in milieuberichten
gepaard gaat met het gebruik van een groter aantal bronnen en dat het positieve
verband hieraan toe te schrijven is. Als rekening gehouden wordt met het totale
aantal bronnen, kijkt deze groep nog steeds iets vaker naar milieuprogramma's
(Nas 1999). 
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Dit alles duidt erop dat de negatieve verbanden tussen televisie als bron en het
gericht zoeken naar informatie over milieu niet zozeer het effect van het medium
televisie is, als wel het gevolg van kenmerken van haar gebruikers. Mensen die
voor informatie vooral aangewezen zijn op de televisie dat wil zeggen het is de
enige of belangrijkste informatiebron), hebben in het algemeen minder belang-
stelling voor milieuberichten en -gesprekken. Tegelijkertijd kijken zij niet meer of
minder vaak naar televisieprogramma's over milieuproblemen dan mensen die de
voorkeur gegeven aan andere bronnen. Deze groep Nederlanders heeft, met andere
woorden, maar weinig interesse in het milieu. Als zij al informatie over het milieu
tegenkomen, dan is dat bij toeval op de televisie. Als men minder afhankelijk is van
de televisie - de televisie is een van meerdere bronnen -, dan heeft men wel een iets
grotere belangstelling voor milieuprogramma's. 

Informatie over milieuonderwerpen bereikt de meeste televisiekijkers waarschijnlijk
slechts bij toeval. Er mag vermoedelijk dan ook niet al te veel verwacht worden van
het effect van milieuprogramma's op hun milieuhoudingen. Deze mensen zijn
immers niet meer geïnteresseerd dan anderen en zullen de televisie niet speciaal
aanzetten voor een milieuprogramma, laat staan dat ze er - geïnteresseerd - naar
blijven kijken. De televisie wordt bovendien in toenemende mate, net als de radio,
gebruikt als achtergrond bij andere bezigheden. De veel kleinere kans om berichten
over het milieu tegen te komen op televisie versterkt deze verwachting nog. De
televisie mag dan wel de belangrijkste en een gemakkelijk toegankelijke bron van
informatie zijn voor ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking, de hier
gevonden resultaten bevestigen het idee dat dit medium slechts weinig bijdraagt
aan de kennis over maatschappij en politiek (o.a. Davis en Robinson 1989). Het
gebruik van de televisie als belangrijkste informatiebron lijkt eerder ingegeven te
zijn door een zekere gemakzucht en desinteresse in het milieu. Overigens is het ook
mogelijk een positieve draai aan de gevonden resultaten te geven. Juist omdat de
televisie een makkelijk toegankelijke bron van informatie vormt, is het bij uitstek
geschikt om mensen met een geringe interesse in milieu te bereiken en misschien
uiteindelijk toch enkelen onder hen voor het onderwerp te interesseren. 

3.3 De geïnteresseerde lezer en de geamuseerde kijker?

In de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat televisie en dagbladen voor
de meeste Nederlanders de belangrijkste bronnen van informatie over het milieu
zijn. Hierin lijkt het milieu als onderwerp nauwelijks af te wijken van andere
politieke of maatschappelijke kwesties. Hoewel ook de radio, opiniebladen en
overige tijdschriften en bladen met enige regelmaat geraadpleegd worden, zijn deze
media in vergelijking met televisie en dagbladen voor milieukwesties van gering
belang. Omdat de televisie en dagbladen veruit het belangrijkste zijn, zullen de
analyses in de volgende paragrafen voornamelijk beperkt worden tot deze twee.
Voordat hier verder ingegaan wordt op de gevolgen van mediagebruik, is het goed
om er nog eens op te wijzen dat dit rapport is gebaseerd op enquêtes. De mogelijk-
heid om daarmee iets te zeggen over de causaliteit van verbanden is beperkt. Is het
zo dat het kijken naar en lezen over milieuproblemen tot een grotere betrokkenheid
leidt, of is men op voorhand betrokken bij dergelijke problemen, ontstaat daardoor
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een grotere behoefte aan informatie en kijkt en leest men daarom frequenter over
het onderwerp? Het is enerzijds zeer aannemelijk dat de media mensen attent
maken op milieuproblemen vooral waar het problemen betreft die niet direct
zichtbaar dan wel complex zijn. Anderzijds laten Wiegman et al. (1989) zien dat
mensen die meer informatie krijgen over milieurisico's deze vaker als bedreigend
ervaren, zich veel onveiliger voelen en een grotere behoefte hebben aan meer
informatie dan zij die minder geconfronteerd werden met dergelijke informatie.
Met andere woorden, door te lezen over milieuproblemen wordt de betrokkenheid
bij het milieu groter en door deze grotere betrokkenheid leest men weer meer,
enzovoort. Hoewel in dit hoofdstuk steeds gesproken zal worden over de invloed
van mediagebruik op de opvattingen over het milieu, is het geenszins de bedoeling
te ontkennen dat grotere betrokkenheid zou kunnen leiden tot een grotere behoefte
aan informatie over het onderwerp. Er zal bovendien voornamelijk gekeken worden
naar verbanden, waarbij men in principe in het midden kan laten of opvattingen
beïnvloed worden door de media of dat bepaalde meningen tot specifiek media-
gebruik leiden.

De grotere aandacht in dagbladen voor milieuproblemen zou kunnen betekenen dat
dagbladlezers veel vaker dan bijvoorbeeld televisiekijkers geconfronteerd worden
met informatie over milieuproblemen. Verschillen in onder meer de beleving van
milieurisico's worden vooral hieraan toegeschreven. In paragraaf 3.3.1 zal daarom
eerst gekeken worden naar mediagebruik in het algemeen en de verschillen tussen
lezers en kijkers in het bijzonder. Omdat de reden waarom men gebruikmaakt van
de media van belang is, wordt in paragraaf 3.3.2 rekening gehouden met media-
gebruik gericht op het vergaren van informatie. Verder zal nog gekeken worden
naar verschillen tussen commerciële en publieke zenders (§ 3.3.4). De aandacht die
de diverse dagbladen besteden aan milieuonderwerpen loopt niet alleen uiteen
(§ 3.3.5), zij schommelt ook door de jaren heen (§ 3.3.6). 
 
3.3.1 'Veelkijkers' en 'veellezers' 

Voor de jaren 1995 en 1996 kan nagegaan worden wat de verschillen zijn tussen
mensen die veel aan mediaberichten blootgesteld worden en zij die weinig gebruik-
maken van dezelfde media. In 1995 hielden respondenten een week lang een
dagboek bij en tekenden zij aan hoeveel kwartier zij besteedden aan meerdere
media, in 1996 is hun voor alle dagen in een week gevraagd hoeveel tijd zij
besteedden aan het lezen van kranten en hoeveel aan het kijken naar televisie. Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen die meer dan gemiddeld tijd
besteden aan het lezen van de krant, maar minder dan gemiddeld televisiekijken
(krant+) en vice versa (tv+), en mensen die beide activiteiten minder (krant-, tv-)
dan wel meer dan gemiddeld (krant+, tv+) ondernemen. Aan de hand van deze
gegevens kan gekeken worden of de milieuhoudingen van mensen die meer dan
gemiddeld tijd besteden aan de diverse media verschillen van de houdingen van
mensen die er minder tijd aan besteden. Er is een aantal houdingen en gedragingen
waarnaar gekeken wordt. De offerbereidheid voor het milieu, de bezorgdheid over
milieuvervuiling, afvalscheiding, het kopen van milieuvriendelijke producten en de
bereidheid tot (collectieve) milieuactiviteiten zijn terugkerende indicatoren. 
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Mensen die meer dan gemiddeld tijd besteden aan het lezen van kranten onder-
scheiden zich over het algemeen positief van de veelkijkers en van mensen die veel
gebruikmaken van beide informatiekanalen. De intensieve dagbladlezer toont
vooral een grotere bereidheid offers te brengen omwille van het milieu en is vaker
lid van een milieuorganisatie dan iemand die veel tijd doorbrengt voor de televisie.
De betrokkenheid bij het milieu en de frequentie waarmee afval gescheiden wordt,
verschillen echter nauwelijks tussen de groepen mediagebruikers. Zij zijn allen
bovendien ongeveer even geporteerd voor overheidsingrijpen op milieugebied. 

De sociaal-culturele achtergrond van de verschillende typen mediagebruikers
varieert uiteraard. Hoogopgeleide mensen jonger dan 45 jaar zijn oververtegen-
woordigd in de groep die weinig tijd besteedt aan de televisie en de krant. Laagop-
geleiden van dezelfde leeftijd kijken vooral veel televisie, terwijl hoogopgeleiden
van 45 jaar en ouder juist veel tijd besteden aan dagbladen. Laagopgeleide
Nederlanders die 45 jaar of ouder zijn, zijn oververtegenwoordigd in de categorie
die meer dan gemiddeld tijd besteedt aan beide media. Als rekening gehouden
wordt met leeftijd en opleidingsniveau, blijven de verschillen tussen de verschil-
lende categorieën mediagebruikers bestaan. Alleen in het geval van betrokkenheid
bij het milieu blijkt dit wel toe te schrijven aan verschillen in opleidingsniveau en
leeftijd.
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Figuur 3.2 Mediagebruikers en milieu-opvattingen, 1995 (gemiddelden) en 1996 (in procenten)

Bron: SCP (TBO'95) gewogen resultaten (CV'96)
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3.3.2 Selectieve kijkers en lezers

Het algemene gebruik van verschillende media betekent natuurlijk niet automatisch
dat men geconfronteerd wordt met de daarin opgenomen of uitgezonden berichten
over het milieu. Dit blijkt ook wel uit de relatief geringe verschillen in de milieu-
vriendelijkheid van de vier typen mediagebruikers. De kans dat men een milieu-
bericht tegenkomt zal - vooral in sommige dagbladen - waarschijnlijk wel toene-
men naarmate men er meer tijd aan besteedt. Daarentegen zullen mensen die veel
televisiekijken hoogstwaarschijnlijk minder selectief zijn in hun keuze van
programma's dan mensen die veel minder tijd voor de televisie doorbrengen, maar
wel gericht naar bepaalde programma's kijken. De reden waarom een krant wordt
gelezen of de televisie wordt aangezet kan verschillend zijn. Zo zouden intensieve
kijkers eerder uit behoefte aan verstrooiing dan uit behoefte aan informatie de
televisie aan kunnen zetten. In plaats van alleen te kijken naar de tijd die men
besteedt aan een bepaald medium, zou daarom rekening gehouden moeten worden
met de reden waarom men van dat medium gebruikmaakt. Zijn de milieuhoudingen
van mensen die de media gericht gebruiken voor het vergaren van informatie
anders dan de houdingen van mensen die minder selectief te werk gaan? Om deze
vraag te kunnen beantwoorden is allereerst gekeken naar de samenhang tussen de
verschillende milieuhoudingen en gedragingen en algemeen mediagebruik, media-
gebruik gericht op nieuws en actualiteitenprogramma's en mediagebruik gericht op
het milieu (tabel 3.5). Het is duidelijk dat de milieuvriendelijkheid afneemt naar-
mate men meer tijd voor de televisie doorbrengt. Veelkijkers zijn minder betrok-
ken, minder bezorgd, minder offer- en actiebereid en kopen minder vaak milieu-
vriendelijke producten. Regelmatige kijkers van nieuws- en actualiteitenrubrieken
zijn daarentegen iets milieuvriendelijker, evenals mensen die frequent lezen over
politieke zaken. Selectieve kijkers zijn dus iets milieuvriendelijker dan veelkijkers.
Over het algemeen genomen zijn de verbanden tussen mediagebruik en milieu-
houdingen echter zwak te noemen.

Tabel 3.5 Mediagebruik gericht op het verwerven van informatie en milieuhoudingen, 1995 en 1996 (Pearson-
correlaties)a

1995 (TBO) 1996 (CV)

betrokken- afval- eco- lidmaat- bezorgd- offerbe- actiebe-
heid scheiding producten schap heid reidheid reidheid

tijd besteed aan dagbladen 0,10 0,11 0,07
tijd besteed aan televisie %0,09 %0,12 %0,06 %0,14 %0,20 %0,21
kijken naar actualiteitenprogramma's  0,09 0,05 0,08 0,11 0,18b

lezen over politiek . . . . 0,12 0,15 0,24
lezen artikelen over milieu 0,28 0,25 0,21 0,18 . . .
kijken televisieprogramma's over milieu 0,30 0,15 0,14 0,16 . . .

Significantieniveau p < 0,05, niet-significantie correlaties blank.a

In TBO'95 is gevraagd naar het aantal dagen dat men naar actualiteitenprogramma's kijkt (0 tot 7 dagen), in CV'96 isb

gevraagd of men weleens naar uitzendingen van de Tweede Kamer of andere programma's over politiek kijkt.

Bron: SCP (TBO'95 en CV'96) (TBO) gewogen resultaten
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De positieve samenhang tussen kijken naar programma's of lezen over het milieu
en de diverse milieuhoudingen en gedragingen is weinig opvallend te noemen. Een
grotere betrokkenheid bij het milieu leidt immers tot een grotere behoefte aan
informatie over het onderwerp en meer informatie leidt weer tot een grotere
betrokkenheid, enzovoort. Toch is dit mechanisme minder evident dan het op het
eerste gezicht lijkt te zijn. Zelfs als ze regelmatig naar actualiteitenprogramma's
kijken of regelmatig over politiek lezen, zijn veelkijkers namelijk minder milieu-
vriendelijk (tabel 3.6). Sterker nog, ook de in milieuartikelen of milieuprogramma's
geïnteresseerde veelkijkers zijn milieuonvriendelijker. Deze consistent negatieve
verbanden tussen televisiekijken en houdingen zijn slechts gedeeltelijk te verklaren
door de specifieke kenmerken van veelkijkers.

Tabel 3.6 Milieuhoudingen en mediagebruik van mensen die geïnteresseerd zijn in de politiek, nieuws- en
actualiteitenrubrieken en milieu, 1995 en 1996 (Pearson correlaties)a

1995 (TBO) 1996 (CV)

betrokken- afval- eco- lidmaat- bezorgd- offerbe- actiebe-
heid scheiding producten schap heid reidheid reidheid

leest regelmatig over politiek
dagbladen lezen . . . .

 televisiekijken . . . . % % %

kijkt regelmatig naar actualiteiten-
rubriekenb

dagbladen lezen + + +
televisiekijken % % % % % %

leest regelmatig of altijd milieu-
artikelen

dagbladen lezen + + . . .
televisiekijken % % % . . .

kijkt regelmatig of altijd
milieuprogramma's

dagbladen lezen + + . . .
televisiekijken % % % . . .

Significantieniveau p < 0,05, niet-significantie correlaties blank.a

In TBO'95 is gevraagd naar het aantal dagen dat men naar actualiteitenprogramma's kijkt (0 tot 7 dagen); deb

groep waarvoor gekeken is naar de samenhang tussen tijdsbesteding en milieuhoudingen betreft mensen die
tenminste vier dagen per week kijken. In Culturele veranderingen is gevraagd of men weleens naar uitzendingen
van de Tweede Kamer of andere programma's over politiek kijkt.

Bron: SCP (TBO'95) gewogen resultaten, (CV'96)

Gericht kijken naar actualiteiten- of milieuprogramma's of gericht lezen over de
politiek of het milieu is dus geen garantie voor milieuvriendelijkere houdingen en
gedrag. De regelmatige kijkers naar dergelijke programma's zijn minder milieu-
vriendelijk naarmate zij meer tijd voor de televisie doorbrengen. De hoeveelheid
tijd die men besteedt aan kranten heeft wat dat betreft veel minder invloed op de
houdingen en gedragingen. De betrokkenheid en het aantal gekochte milieuvrien-
delijke producten wordt niet groter door meer tijd te besteden aan het lezen van een
dagblad; wel scheidt deze groep iets vaker afval en is zij iets vaker lid van een
milieuorganisatie. 
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Over het algemeen genomen zijn de verbanden tussen mediagebruik en milieu-
houdingen en -gedragingen zwak te noemen. Er is een aantal verklaringen voor
deze geringe verbanden, naast het feit dat dagbladen en televisie slechts twee van
de vele bronnen van informatie zijn. Ten eerste is gekeken naar zeer algemene
vormen van mediagebruik. Hoewel bekend is hoeveel tijd iemand besteedt aan de
media, is niet bekend waarnaar men precies kijkt of waarover men leest. Bij
'programma's over het milieu' zullen sommige mensen denken aan natuur- en
dierenprogramma's, terwijl anderen misschien aan specifieke documentaires over
bijvoorbeeld lucht- en bodemvervuiling refereren. Over de inhoud en toonzetting
van artikelen en programma's is met deze gegevens niets te zeggen. Leest de een
vooral artikelen met een alarmerende inhoud, de ander leest misschien bij voorkeur
artikelen die geruststellend van toon zijn en benadrukken dat het allemaal wel
meevalt. Bovendien hoeft men niet noodzakelijkerwijs veel tijd aan een medium te
besteden om toch de relevante berichten te ontvangen. Ook de (vaak) tegenstrijdige
berichtgeving over milieuproblemen is waarschijnlijk debet aan de geringe
verbanden tussen mediagebruik en meningen. 
In tegenstelling tot wat verwacht werd, lijkt de televisie een iets grotere invloed te
hebben dan het lezen van dagbladen. Er is echter geen rekening gehouden met de
onderlinge verschillen tussen kranten. Onderzoek laat onder meer zien dat
Volkskrantlezers veel vaker berichten over het milieu aantreffen in hun krant dan
Telegraaflezers. De toonzetting en de aandacht voor de belangen die in het spel zijn
variëren eveneens per dagblad. Daarom zal in paragrafen 3.3.4 en 3.3.5 aandacht
besteed worden aan lezers van verschillende dagbladen, maar ook aan kijkers van
publieke en de commerciële omroepen. Allereerst zal nog ingegaan worden op het
relatieve belang van tijdsbesteding en het gebruik van informatiebronnen en de
betrouwbaarheid ervan.

3.3.3 Informatiebron of tijdverdrijf? 

Eerder is gebleken dat mensen voor wie de televisie de voornaamste bron van
informatie is minder belangstelling tonen voor mediaberichten over milieupro-
blemen. Mensen die de televisie veel aan hebben staan, zijn bovendien consistent
milieuonvriendelijker, zelfs als zij regelmatig artikelen lezen of naar programma's
kijken die handelen over milieu. Vermoedelijk is het zo dat het gebruik van de
televisie als informatiekanaal ingegeven wordt door een zekere onverschilligheid.
Deze milieuonvriendelijkere meningen zijn waarschijnlijk meer toe te schrijven aan
de levensstijl van veelkijkers dan aan de berichten die via de televisie worden
verspreid. Nu zijn de meeste mensen niet aangewezen op één medium voor infor-
matie. Een kleine meerderheid noemt twee of meer bronnen van  milieubericht-
geving. Wat is belangrijker: de bron of de tijd die men eraan spendeert? Om dit
relatieve belang van de verschillende media te kunnen bepalen is een (logistische)
regressie uitgevoerd waarbij met meerdere media tegelijkertijd rekening is gehou-
den. Er is voor gekozen de milieuhoudingen en -gedragingen in twee categorieën te
delen (minder of gemiddeld versus meer dan gemiddeld). Bij elke vorm van media-
gebruik is de genoemde categorie steeds afgezet tegen overige gebruikers. Alleen
mensen die of de televisie of de krant als primaire bron van informatie hebben
aangemerkt zijn in de analyse opgenomen.  Tabel 3.7 laat het effect zien van de8
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verschillende indicatoren voor mediagebruik uitgedrukt in relatieve kansen-
verhoudingen (odds ratios). Is een getal groter dan 1, dan is het aantal mensen dat
milieuvriendelijk is oververtegenwoordigd, is een getal kleiner dan 1, dan is het
aantal milieuvriendelijk mensen ondervertegenwoordigd in de desbetreffende
categorie.

Tabel 3.7 Gebruik van dagbladen of televisie en de kans milieuvriendelijk te zijn voor Nederlanders die vooral de
televisie of de krant als informatiebron gebruiken, 1995 (relatieve kansverhoudingen)a

betrokkenheid afvalscheiding eko-producten lidmaatschap
milieuorganisatie

krant versus televisie is belangrijkste bron (0,9) (1,1) (1,2) 1,3 
meer dan gemiddeld krant lezen 0,7 1,6 (1,1) 1,4 
meer dan gemiddeld televisiekijken 0,6 (1,0) 0,7 0,8 
meer dan gemiddeld actualiteitenkijken (1,1) 1,4 (1,0) (1,1)
lezen van milieuartikelen 1,2 1,3 1,2 1,3 
kijken milieuprogramma's 1,3 (1,0) (1,1) 1,1 

Niet-significante (p > 0,05) coëfficiënten tussen haakjes.a

Bron: SCP (TB0'95) gewogen resultaten

De tijd die iemand besteedt aan de media is belangrijker dan de bron waaruit men
informatie haalt. De tijd die men besteedt aan het kijken naar de televisie of het
lezen van de krant is relevanter dan het feit dat men voor informatie vooral aange-
wezen is op een van beide media. Het in de vorige paragraaf geschetste beeld van
milieuonvriendelijker kijkers en milieuvriendelijker - maar niet erg bij het milieu
betrokken - dagbladlezers verandert nauwelijks als rekening gehouden wordt met
het feit dat mensen meerdere soorten media gebruiken. Opvallend is wel dat het
kijken naar milieuprogramma's de kans dat men meer betrokken is bij het milieu en
lid is van milieuorganisaties vergroot, maar dat dit geen aanleiding geeft tot het
vaker scheiden van afval en kopen van milieuvriendelijke producten. Hoewel de
verleiding groot is te veronderstellen dat dergelijke programma's weinig tot
individueel milieugedrag bijdragen, is het hoogstwaarschijnlijk eerder een gevolg
van de wijze waarop de vraag naar programma's gesteld is (zie vorige paragraaf).
Naast de tijd die men spendeert aan een medium wordt verondersteld dat de
inschatting van de betrouwbaarheid van informatiebronnen van belang is voor de
acceptatie van berichten. Het vertrouwen in televisie of kranten is echter van
minder belang dan het feit dat men veel of weinig tijd doorbrengt voor de televisie
(Nas 1999: 29). De milieuattitudes van veelkijkers hangen dus vooral samen met de
kenmerken van deze groep en worden niet zozeer bepaald door het medium. Tot
dusver is geen rekening gehouden met het feit dat in verschillende media anders
bericht zou kunnen worden over het milieu. In de volgende paragrafen zal daarom
gekeken worden naar specifiekere vormen van mediagebruik. 
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3.3.4 De geamuseerde kijker

De invloed van mediagebruik in het algemeen op houdingen en individuele
gedragingen blijkt gering te zijn. Veelkijkers zijn consistent milieuonvriendelijker.
Hoewel de grenzen tussen publieke en commerciële omroepen enigszins vervagen
(Brants en Van Praag 1995), besteden de commerciële omroepen veel minder tijd
aan traditionele informatieve programma's en veel meer aan amusements-
programma's. Aan de andere kant zijn er subgenres ontstaan waarbij inhoud en
amusement tot één geheel gemixt worden. Is dit verschil tussen zenders terug te
vinden bij hun publiek? Kijkers van de commerciële zenders zijn iets minder
geneigd artikelen te lezen over het milieu dan het vaste publiek van Nederland 1, 2
en 3. Zij hebben daarentegen niet meer of minder belangstelling voor programma's
over dit onderwerp, terwijl de kijkers van de publieke zenders een iets grotere
belangstelling tonen.

In figuur 3.3 zijn televisiekijkers ingedeeld in mensen die meer dan gemiddeld naar
de commerciële dan wel de publieke omroepen kijken. De eerder gevonden
negatieve samenhangen tussen milieuhoudingen en het kijken naar de televisie
blijken vooral toegeschreven te kunnen worden aan de kijkers naar de commerciële
zenders. Kijken naar commerciële omroepen gaat steevast samen met minder
milieuvriendelijke houdingen en gedragingen, zelfs als deze veelkijkers geïnteres-
seerd zeggen te zijn in milieuartikelen of -programma's. De kijkers van publieke
omroepen zijn minder consistent: zij scheiden vaker afval, maar kopen iets minder
vaak milieuvriendelijke artikelen. De betrokkenheid bij het milieu en het aantal
lidmaatschappen van milieuorganisaties zijn even groot als die bij mensen die
minder naar de publieke omroepen kijken. 

Veel naar de televisiekijken gaat dus niet altijd gepaard met geringere milieuvrien-
delijkheid. Het is met name het publiek van de commerciële zenders dat zich,
ongeacht het opleidingsniveau en de leeftijd, minder belangstellend, betrokken en
actief opstelt. Het beeld verandert weinig als rekening gehouden wordt met de
reden waarom de televisie aangezet wordt. Dat deel van het publiek van de
commerciële omroepen dat tenminste vier dagen per week naar actualiteiten-
programma's kijkt, toont zich eveneens minder milieuvriendelijk (Nas 1999).  Zelfs9

degenen onder hen die wel enige belangstelling tonen voor programma's en
artikelen over het milieu zijn minder milieuvriendelijk. Dit zou enerzijds kunnen
betekenen dat de commerciële zenders inhoudelijk afwijken van publieke omroepen
als het om de verstrekte milieuinformatie gaat. Anderzijds is niet uit te sluiten dat
dit verschil te maken heeft met de reden waarom men gebruikmaakt van bepaalde
media. De commerciële televisie wordt in dat geval, nog meer dan de publieke
omroepen, vooral aangezet voor het amusement. De verspreide informatie kan
inhoudelijk gelijk zijn, maar de wijze waarop deze verwerkt wordt varieert.
Berichten bereiken de huiskamer bij toeval of stuiten op dovemansoren. De minder
grote interesse van het publiek van de commerciële omroepen geldt niet alleen voor
milieuonderwerpen. De kijkers zijn over het algemeen minder geïnteresseerd in
politiek (Kleinnijenhuis en Pennings 1995).
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Figuur 3.3 De milieuhoudingen van kijkers van publieke en commerciële zenders, 1995 (MCA: afwijkingen van het
bevolkingsgemiddelde)

Bron: SCP (TBO'95) gewogen resulaten
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3.3.5 De geïnteresseerde lezer

Lezers van dagbladen zijn nauwelijks milieuvriendelijker dan zij die nauwelijks of
helemaal geen dagbladen lezen. Andere kenmerken, zoals de frequentie waarmee
men over het milieu leest, zijn van groter belang. Het is niet zo vreemd dat het
kranten lezen op zich nog niet zoveel vertelt over milieuhoudingen. Welke krant
men leest, is natuurlijk ook van belang. Dit houdt onder meer verband met
verschillen in berichtgeving (over het milieu) en de politieke kleur van kranten. Zo
laten sommige onderzoeken zien dat regionale dagbladen meer aandacht besteden
aan milieuonderwerpen dan nationale dagbladen. Lokale bladen zijn, in elk geval
voor sommige milieuonderwerpen, makkelijker toegankelijk voor milieuorgani-
saties (Anderson 1997; Molotch en Lester 1975). Desondanks hoeft het geenszins
zo te zijn dat regionale kranten een grotere impact op de meningen van lezers
hebben, zelfs als zij vaker berichten over milieuproblemen. Het afwegen van
dergelijke berichten over lokale milieuproblemen tegen eigen ervaringen met deze
problemen ligt juist op lokaal niveau meer voor de hand. Uit analyses blijkt dan ook
dan mensen die meer dan gemiddeld tijd besteden aan het lezen van een regionaal
dagblad er nauwelijks andere milieuhoudingen op nahouden. Zij scheiden alleen
vaker huishoudelijk afval (Nas 1999). De inhoud en de mate van aandacht voor het
milieu in twee regionale dagbladen bleken in Nederland in de jaren tachtig
overigens in de pas te lopen met de berichtgeving in de Volkskrant (Wiegman et al.
1989). 

Het aantal berichten over milieu varieerde in de periode 1977-1984 sterk tussen
enkele Nederlandse kranten. De Volkskrant besteedde veel meer aandacht aan
milieuonderwerpen dan De Telegraaf (Gutteling et al. 1994). Inhoudsanalyses van
berichtgeving over de aantasting van de ozonlaag en dioxineverontreiniging eind
jaren tachtig tonen evenwel nauwelijks systematisch verschil in de toon waarop
bericht wordt over milieurisico's en de gevolgen voor mens en milieu. De berichten
zijn even alarmerend (Caljé 1997). De dagbladen zijn wat dat betreft in de loop van
de tijd naar elkaar toe gegroeid. De Volkskrant schonk wel meer ruimte aan
berichten over milieu en deed dit nog steeds in 1994 (Gutteling en Wiegman 1998).
Er zijn wel duidelijke verschillen in de wijze waarop diverse belangenbehartigers in
het nieuws komen. Zo is de Volkskrant meer gericht op de opvattingen van milieu-
organisaties, terwijl De Telegraaf veel vaker het bedrijfsleven aan het woord laat.
Ook de wijze waarop de posities van verschillende actoren belicht worden, varieert.
Het bedrijfsleven wordt in de Volkskrant hoofdzakelijk negatief beoordeeld, terwijl
het in De Telegraaf juist in een positief daglicht wordt gesteld. Lezersonderzoek
laat zien dat Volkskrantlezers zich meer zorgen maken over milieurisico's dan
Telegraaflezers en dat dit deels toe te schrijven is aan de grotere frequentie
waarmee Volkskrantlezers geconfronteerd worden met berichten over de gevaren
van milieuvervuiling (Caljé 1997). Naar de berichtgeving over milieu van andere
kranten dan de Volkskrant en De Telegraaf is overigens veel minder onderzoek
gedaan.
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Figuur 3.4 Milieuopvattingen naar soort krant, 1997 (in procenten) 

Bron: SCP (CV'97)

Recente gegevens bevestigen het hiervoor geschetste beeld van de kranten. In
figuur 3.4 worden de verschillende krantenabonnees vergeleken. Helaas is voor
1997 slechts één van de eerder gebruikte schalen beschikbaar, maar zijn er wel
enkele opvattingen die onderdeel uitmaken van deze schalen. Abonnees van de
Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw maken zich het meeste zorgen, zijn vaker
bereid zich offers te getroosten en zijn veel vaker lid van een milieugroepering dan
abonnees van andere kranten. Voor Telegraaflezers geldt het omgekeerde: zij zijn
het minst bezorgd en het minst offerbereid. Bovendien menen zij vaker dat er
voldoende gedaan wordt aan milieuvervuiling. Een deel van de gevonden verschil-
len in opvattingen is toe te schrijven aan sociaal-demografische kenmerken van de
abonnees. Als rekening gehouden wordt met het opleidingsniveau, de leeftijd en de
voor kranten belangrijk geachte politieke oriëntatie van de groepen, blijken
abonnees van NRC Handelsblad alleen veel vaker lid of donateur te zijn en wijken
abonnees van De Telegraaf in de meeste gevallen niet meer af van hen die geen
abonnement op een dagblad hebben (Nas 1999). De laatsten vinden ook dan nog
dat er voldoende tegen milieuvervuiling wordt gedaan. Volkskrantabonnees
hebben, als rekening gehouden wordt met het hogere opleidingsniveau en de linkse
politieke oriëntatie, nog steeds positievere houdingen. 

Volkskrant- en NRC-lezers onderscheiden zich over het algemeen genomen positief
als het milieuhoudingen en gedragingen betreft. De lezers van het Algemeen
Dagblad verschillen hierin nauwelijks of niet van de gehele Nederlandse
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bevolking, terwijl het lezerspubliek van De Telegraaf zich minder positief toont in
voorkomende gevallen. De positieve houding van de Volkskrantlezers en de minder
positieve van de Telegraaflezers op dit gebied zijn gedeeltelijk het gevolg van de
specifieke kenmerken van beide groepen (Nas 1999). Net als bij commerciële en
publieke zenders bestaan er verschillen in de redenen waarom een bepaalde krant
wordt gelezen. Niet iedere krantenlezer is uitsluitend op zoek naar informatie en
zeker niet iedere krantenlezer is op zoek naar informatie over het milieu. Eerder is
wel gebleken dat de interesse in artikelen over het milieu positief samenhangt met
de tijd die men spendeert aan het lezen in dagbladen. Dit gaat echter niet voor alle
lezers op. Het lezerspubliek van de Volkskrant toont een grotere belangstelling dan
gemiddeld, terwijl dat van De Telegraaf niet meer en niet minder geïnteresseerd is
in milieuartikelen. Omdat de grootste verschillen in houdingen aan te treffen zijn
bij deze lezers, wordt hier alleen nog naar deze twee dagbladen gekeken (voor de
andere dagbladen zie Nas 1999). 

Tabel 3.8 Samenhang tussen het lezen van De Telegraaf en de Volkskrant en milieuhoudingen, gecontroleerd voor
interesse in milieuartikelen, 1995 (afwijkingen van het gemiddelde, MCA)a

betrokken- afval- eco- lidmaatschap
heid scheiding producten milieuorganisatie

besteedt meer dan gemiddeld tijd aan de Volkskrant 7,8 8,1 6,6
leest regelmatig over milieu 7,6 8,0 5,5
leest (vrijwel) nooit over milieu 7,0 7,0 7,0

besteedt meer dan gemiddeld tijd aan De Telegraaf %2,1 %1,9 %1,0
leest regelmatig over milieu %2,8 %3,1 %3,2
leest (vrijwel) nooit over milieu %3,1

gecontroleerd voor leeftijd, opleiding en politieke voorkeur

besteedt meer dan gemiddeld tijd aan de Volkskrant 3,4 %2,7 4,9 3,3
leest regelmatig over milieu 3,8 4,6
leest (vrijwel) nooit over milieu 2,3 %6,8 5,0 4,3

besteedt meer dan gemiddeld tijd aan De Telegraaf %3,3
leest regelmatig over milieu %3,2
leest (vrijwel) nooit over milieu %5,9 1,3

Niet-significante (p > 0,05) coëfficiënten blank.a

Bron: SCP (TBO'95) gewogen resultaten

Wordt rekening gehouden met deze belangstelling voor berichten over milieu-
problemen, dan blijken mensen die frequent de Volkskrant lezen, ongeacht hun
interesse, milieuvriendelijke houdingen te hebben (tabel 3.8).  Lezers van De10

Telegraaf die met enige regelmaat berichten over het milieu volgen, zijn minder
betrokken, kopen minder milieuvriendelijke producten en zijn minder vaak lid van
een milieugroepering. Het publiek van deze krant dat zegt maar zelden artikelen
over het milieu te lezen, wijkt daarentegen nauwelijks af van andere Nederlanders
met even geringe belangstelling voor milieuberichten. Zij scheiden alleen wat
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minder vaak hun afval. Hoewel de gevonden verschillen gering zijn (zie Nas 1999),
zou het verschil tussen beide groepen Telegraaflezers kunnen duiden op een licht
negatief effect van de wijze waarop deze krant over het milieu bericht.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat een linkse politieke oriëntatie  vaak samen-11

gaat met milieuvriendelijke houdingen en een deel van de hier gevonden samen-
hang zal hierdoor te verklaren zijn. In het gebruikte onderzoek is dat wat lastig te
achterhalen, maar als rekening gehouden wordt met de partijvoorkeur, het
opleidingsniveau en de leeftijd van de lezers zijn Volkskrantlezers nog steeds
milieuvriendelijker, al scheidt de groep die weinig over het milieu leest minder
vaak afval. De in het milieu geïnteresseerde Telegraaflezer is vooral minder vaak
lid van milieugroeperingen, terwijl de minder belangstellende groep lezers van het
dagblad dit juist wat vaker is. Het eerder geschetste beeld van de inhoud van beide
dagbladen wordt dus deels gereflecteerd in de houdingen van hun lezers. Het is
echter lastig vast te stellen of de dagbladen een directe invloed hebben op de
milieuhoudingen van hun lezers. Het is met deze gegevens onmogelijk vast te
stellen wat de richting van de verbanden is. Is de opvatting van iemand die de
Volkskrant leest milieuvriendelijk omdat berichten in deze krant over het milieu in
deze richting gaan of leest iemand deze krant omdat berichten erin bij de eigen
opvattingen over het milieu aansluiten, deze bevestigen of misschien zelfs verster-
ken? In paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk zal rekening worden gehouden met andere
factoren die een rol spelen in het proces van meningsvorming en zal eveneens
enige aandacht besteed worden aan het samenspel tussen voorkeuren, belangstel-
ling en het lezen van bepaalde dagbladen. 

3.3.6 Klimaatverandering 

Tot nu toe is steeds verondersteld dat de media invloed hebben op de meningen van
mensen. Een andere gedachtegang gaat ervan uit dat de betekenis die het publiek
aan specifieke issues geeft, mede bepaald wordt door de relatieve aandacht die
media aan deze onderwerpen schenken. De massamedia hebben niet zozeer invloed
op hoe mensen denken over onderwerpen, zij bepalen - door meer of minder aan-
dacht te besteden aan bepaalde kwesties - over welke onderwerpen nagedacht en
gesproken wordt. Onderzoek naar deze agenda-setting geeft tegenstrijdige resul-
taten. Gutteling en Wiegman (1998) laten zien dat lezers van verschillende
Nederlandse dagbladen aan het milieu een andere plaats in de rangorde toekennen
als hun gevraagd wordt verschillende maatschappelijke problemen in te delen naar
importantie. Uit de wijze waarop mensen discussiëren over het milieu blijkt dat de
onderwerpen die in gesprekken naar voren worden gebracht, samenhangen met die
kwesties waarover de media uitgebreid en over langere tijd bericht hebben (Burgess
et al. 1991; zie ook hoofdstuk 4). Andere studies tonen daarentegen slechts een
gering verband aan tussen mediaberichtgeving over milieuproblemen en het belang
dat aan deze onderwerpen wordt gehecht in de publieke opinie (o.a. Protess et al.
1987; Davis en Robinson 1989). Soms lijkt de publieke opinie zelfs aan media- en
politieke aandacht vooraf te gaan (De Koning 1999). 

Welke problemen vinden mensen belangrijk en wordt de keuze bepaald door de
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media? Deze vraag is opnieuw niet gemakkelijk te beantwoorden met de
beschikbare gegevens. Niet alleen omdat de inhoud van de berichtgeving niet
bekend is - is er in een bepaald jaar wel of niet over het milieu bericht en hoeveel
aandacht is aan het onderwerp geschonken - , er is ook een grote mate van overeen-
stemming tussen verschillende dagbladen en televisiezenders in de onderwerpen
waarover bericht wordt. Het aantal artikelen over milieurisico's is in zowel De
Telegraaf als de Volkskrant tot eind jaren tachtig steeds gegroeid. De Volkskrant
besteedde desalniettemin ook aan het eind van de jaren tachtig meer aandacht aan
het milieu. Tussen 1989 en 1994 is de aandacht in beide kranten weer gedaald
(Gutteling en Wiegman 1998). De trends in mediabelangstelling voor milieu en de
interesse van het Nederlandse publiek voor het onderwerp vertonen wel een
opvallende gelijkenis. In de loop van de jaren tachtig tot begin jaren negentig
neemt de bezorgdheid over milieuvervuiling gestaag toe. Na 1993 neemt deze zorg
om het milieu weer langzaam af. De abonnees van de verschillende kranten volgen
blijkens figuur 3.5 ongeveer dezelfde trend.  De lezers van de Volkskrant en De12

Telegraaf zijn nauwelijks naar elkaar toe gegroeid. Het verschil in bezorgdheid
tussen beide was in 1975 26 procentpunten en in 1997 25 procentpunten. De
bezorgdheid van abonnees van het Algemeen Dagblad groeit eind jaren 1980 tot
1996 wel dichter naar het niveau van NRC- en Volkskrantabonnees. In 1997 daalt
de bezorgdheid echter vrij sterk onder de lezers van het Algemeen Dagblad en is
het verschil weer ongeveer hetzelfde als in 1975.

Figuur 3.5 De bezorgdheid van krantenabonnees, 1975-1997 (in procenten)

Bron: SCP (CV'75-'97)
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De onderwerpen die spontaan genoemd worden als antwoord op open vragen naar
de belangrijkste problemen waarmee Nederland op dat moment geconfronteerd
wordt, fluctueren sterker door de jaren heen, maar laten eenzelfde patroon zien als
de zorgen die Nederlanders zich maken over milieuverontreiniging sinds 1975
(tabel 3.9). 

Tabel 3.9 Het milieuprobleem als een van de belangrijkste problemen in Nederland en het lezen van dagbladen,
1971-1998 (in procenten)a

1971 1977 1986 1989 1994 1998

Nederlandse bevolking 48 20 15 62 18 21
leest dagelijks (vs. leest geen dagblad) 54 27 18 62 14 19

AD
Telegraaf 52 17 12 58 12 18
NRC 58 25 17 75 25 42
Volkskrant 61 47 25 77 32 33
regionaal 41 19 13 61 16 18
overige 56 16 19 62 21 30

geen dagblad versus alle dagbladen 33 15 13 56 15 18
kijkt naar nieuws en actualiteitenrubrieken 48 20 15 62
kijkt naar NOS-journaal 18 20
kijkt naar RTL4-nieuws 14 16

Reacties op de vraag: "Vervolgens zou ik u willen vragen wat u de belangrijkste problemen in ons land vindt".a

Maximaal vijf antwoorden mogelijk. Milieuprobleem inclusief ruimtelijke ordening en energie. De tekens achter de
cijfers geven aan of en in welke richting het desbetreffende percentage significant verschilt van (alle andere)
dagbladlezers (resultaten logistische regressies).

Bron: SKON/CBS (NKO'71-'98)

Dat Volkskrantlezers, op de voet gevolgd door NRC-lezers, milieuproblemen het
vaakst noemen, is geen nieuws. Wel opvallend is het feit dat in 1971 en 1977 niet
alleen de lezers van deze dagbladen, maar ook die van het Algemeen Dagblad en
De Telegraaf een groter belang hechten aan het voor die tijd relatief nieuwe
milieuprobleem. In de jaren tachtig zakt de aandacht voor het milieuprobleem weg.
In 1986 hecht alleen de lezerskring van de Volkskrant nog iets meer belang aan het
probleem, maar is ook hun aandacht dalende. In de verkiezingen van 1989 was het
milieu een van de belangrijkste thema's. Uit analyses van de berichtgeving over het
milieu blijkt dat er sprake is van een forse toename in het aantal en de omvang van
artikelen in De Telegraaf en de Volkskrant in de jaren tachtig, met 1989 als
hoogtepunt (Gutteling en Wiegman 1998). Als deze beide dagbladen als represen-
tatief beschouwd kunnen worden voor alle andere dagbladen, dan is de grotere
aandacht voor het milieu in de pers ook onmiddellijk terug te zien in de tabel: het
aandeel Nederlanders dat milieuproblemen spontaan noemt stijgt naar maar liefst
62%. Alle dagbladlezers volgen deze trend, maar in tegenstelling tot begin jaren
zeventig hebben de Telegraaf- en AD-lezers niet langer een kleine voorsprong op
mensen die zeggen geen krant te lezen. 

De beste aanwijzing dat media-aandacht invloed heeft op de problemen waarover
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men denkt, wordt geleverd door de mensen die geen krant lezen. Nederlanders die
geen krant lezen volgen de algehele trend. Alleen in die jaren waarin de publieke
aandacht voor het milieu groot te noemen is, blijft hun belangstelling achter. Als
voorbeeld kunnen de jaren 1986 en 1989 dienen. In vergelijking met 1986 noemt
deze groep het milieu veel vaker in 1989. Desondanks is het percentage onder hen
dat het milieu noemt significant lager. In jaren waarin de algemene belangstelling
laag is of daalt, zoals 1986 en 1994, is het verschil met krantenlezers niet
significant. Het is in deze jaren niet belangrijk óf men een krant leest, het is
belangrijk wélke krant men leest. 

Besteedden de Volkskrant in 1989 maar liefst in 729 artikelen en De Telegraaf in
380 artikelen aandacht aan het milieu, in 1994 waren dit respectievelijk 121 en 66
artikelen (Gutteling en Wiegman 1998: 374). Zowel de daling als het redelijk grote
verschil tussen beide kranten is terug te zien in de enquêtegegevens. In 1998 blijft
de aandacht laag, maar de lezers van de Volkskrant en NRC Handelsblad blijven
het milieu significant vaker noemen. Dit zou enerzijds het gevolg kunnen zijn van
een hernieuwde aandacht in deze dagbladen voor het onderwerp. Anderzijds kan
het inhouden dat de grotere aandacht in voorgaande jaren tot gevolg heeft dat de
lezers van deze kranten het milieu hoe dan ook belangrijker blijven vinden, zelfs in
tijden waarin de publieke en politieke aandacht wegzakt. De cyclus in de aandacht
voor problemen wordt weliswaar vaak verklaard door te verwijzen naar de
schommelende aandacht in de media (Aarts 1995), maar een andere verklaring is
niet uit te sluiten. De schommelingen hoeven niet alleen te wijzen op fluctuaties in
media-aandacht. Issues ontwikkelen zich in verschillende stadia (Downs 1972). Na
de 'ontdekking' van een probleem, komt een periode waarin politici inspelen op de
ongerustheid van de bevolking en oplossingen aandragen. Daarna treedt een fase in
waarbij men zich gaat realiseren wat de kosten van een oplossing zouden kunnen
zijn en vervolgens ebt de aandacht langzaam weg. Men verdringt het probleem,
raakt verveeld of gedemoraliseerd. Uiteindelijk raakt de kwestie in de vergetelheid
of wordt zij verdrongen door andere issues.

Hoewel Volkskrant- en NRC-lezers door de jaren heen meer belang hechten aan
milieukwesties, zijn deze verschillen niet altijd significant en in de meeste gevallen
vooral het gevolg van het opleidingsniveau (zie Nas 1999). Dit duidt erop dat dit
onderscheid tussen dagbladlezers niet uitsluitend terug te voeren is op de wisse-
lende aandacht in de kranten voor het onderwerp of op de concurrentie van andere
maatschappelijke problemen. Nederlanders die geen dagblad lezen volgen de
algehele trend en geven daarmee blijk, zij het in mindere mate, ook op de hoogte te
kunnen blijven van problemen die de Nederlandse publieke opinie zeer bezig-
houden. De televisie, al is het maar per toeval, of gesprekken met anderen over een
actueel onderwerp zullen alternatieve bronnen van informatie vormen, al heeft de
televisie minder gevolgen voor de publieke aandacht voor milieuproblemen (zie
Nas 1999). Het feit dat niet-lezers de trend volgen duidt erop dat de erkenning van
het milieu als nationaal probleem eerder het gevolg is van een algemeen gunstig of
ongunstig opinieklimaat. Uiteraard leveren de massamedia hieraan een bijdrage,
maar niet iedereen lijkt evenveel op de media aangewezen te zijn om zich een beeld
te vormen van de belangrijkste problemen van dat moment. 
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3.4 Verschillende manieren om een opinie te vormen?

Voor het beoordelen van de meeste milieurisico's zouden mensen vooral aange-
wezen zijn op informatie die verspreid wordt door de massamedia. Mensen die
gedurende lange periodes blootgesteld worden aan berichten over (milieu)risico's
zouden er in sterke mate door worden beïnvloed. Het lezen over milieurisico's gaat
samen met een grotere risicoperceptie, ook als deze risico's al sinds enige tijd
bekend zijn (o.a. Caljé 1997: 208). De invloed van berichtgeving over diverse
milieurisico's op het risicobesef van mensen blijkt systematisch te verschillen tussen
het lezerspubliek van de Volkskrant en dat van De Telegraaf (Wiegman et al. 1989;
Caljé 1997). De lezers van de Volkskrant ervaren deze risico's niet alleen als
bedreigender, zij stellen zich ook actiever op als het gaat om het vinden van nieuws
over het onderwerp. Deze verschillen zouden ontstaan zijn door de grotere aan-
dacht voor de gevaren van milieuvervuiling in de Volkskrant. De lezers van deze
krant worden veel vaker blootgesteld aan berichten over milieurisico's dan
Telegraaflezers, al kreeg ook De Telegraaf in de loop van de jaren negentig meer
oog voor het milieu (Gutteling en Wiegman 1998). Andere, experimentele, studies
laten eveneens zien dat een grotere blootstelling aan risicoberichtgeving leidt tot
grotere bezorgdheid, maar dat deze minder afhankelijk is van de bron waaruit men
informatie put (Caljé 1997). Bovendien zou het effect van dergelijke berichten
slechts van tijdelijke aard zijn (o.a. De Boer 1997). Aanvankelijk zijn mensen die
dergelijke berichten lezen ongeruster, maar deze ongerustheid ebt snel weg.
Reacties op industriële ongelukken vertonen vaak eenzelfde verloop. In deze en
volgende paragrafen wordt gekeken naar de mate waarin de media bijdragen aan de
percepties van gevaren van milieuvervuiling. Naast mediagebruik komen ook
andere factoren ter verklaring van deze attitudes aan de orde. Allereerst wordt
gekeken naar de relatieve invloed van mediagebruik op de risicoperceptie van de
gehele Nederlandse bevolking (§ 3.4.1).

Het proces van opinievorming is niet voor iedereen gelijk. Er bestaan simpelweg
verschillen in de kennis die mensen hebben, verschillen in overtuiging, persoon-
lijkheid en achtergrond. Hoe berichten worden verwerkt en begrepen is onder meer
afhankelijk van iemands capaciteiten, zoals het opleidingsniveau of politieke
kennis. Het gebrek aan (politieke) kennis en interesse van de meeste mensen zou
systematische informatieverwerking zelfs onmogelijk maken (Zaller 1992). Om
zich toch een mening te kunnen vormen, maken mensen gebruik van secundaire
kenmerken. Hoe groter de interesse en cognitieve capaciteiten, des te groter de kans
dat men aan bepaalde berichten blootgesteld wordt en de boodschap begrijpt. Dit
betekent echter niet dat de boodschap automatisch geaccepteerd wordt. 

Mensen die politiek geïnteresseerd zijn maken weliswaar meer gebruik van de
media, maar laten zich er tegelijkertijd minder makelijk door beïnvloeden. Door de
grotere interesse en kennis is juist deze groep beter in staat kritisch te staan
tegenover de inhoud van de berichtgeving. Zij kunnen veel beter hun opinies
afstemmen op de politieke ideeën en waarden en normen die zij al hebben. Moet
men een standpunt over een relatief nieuw issue innemen, dan probeert men deze
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nieuwe mening consistent te houden met deze preferenties en predisposities, zoals
de politieke voorkeur of ideologie. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld een concrete
beleidsmaatregel afwijzen, terwijl ze tegelijkertijd het algemene principe van het
beleid wel onderschrijven. De steun voor de maatregel van de lager opgeleide en
minder politiek bewuste groep hangt meer af van het al dan niet instemmen met het
algemene principe. Hoger opgeleiden of politiek belangstellenden zouden veel
eerder voor- en nadelen en tegenstrijdigheden van een concreet voorstel kunnen
onderkennen. Dit zou betekenen dat de media juist veel minder greep hebben op de
meningsvorming van dit bevolkingssegment. De kans op verandering van opinies is
voor het niet in politiek geïnteresseerde deel van de bevolking veel groter, ware het
niet dat zij zo weinig belangstelling voor politiek en politieke kwesties tonen dat
nieuwe informatie hen vrijwel nooit bereikt. 
Voor milieu-attitudes en meningen is het denkbaar dat er dergelijke verschillen
tussen segmenten uit het Nederlandse publiek bestaan. Eenzelfde perceptie van de
gevaren van milieuvervuiling, bijvoorbeeld, kan op verschillende manieren tot
stand zijn gekomen. Zo zou het hoge risicobesef van hoogopgeleiden geworteld
kunnen zijn in een meer algemene waardeoriëntatie als het postmaterialisme,
terwijl bij groepen met een lagere opleiding het ondervinden van milieuvervuiling
in de directe leefomgeving van groter belang zou kunnen zijn dan wat men in de
media ziet of leest. Om vast te kunnen stellen hoe meningen en attitudes gevormd
worden en welke rol de media daarin spelen, is het dan ook noodzakelijk om naar
verschillende segmenten in een populatie te kijken (§ 3.4.2 en § 3.4.3). Hoewel
hoger opgeleiden en politiek belangstellenden beter toegerust zijn om kritisch met
de media om te gaan, wil dat niet zeggen dat zij elk bericht uit willekeurig welk
medium zullen weerstaan. Volgens Zaller (1992) zullen zij zich, als ze sterke
politieke voorkeuren hebben die afwijkend zijn van het medium, minder laten
leiden door de meningen in dat medium. Mensen die een relatief sterke interesse
hebben, maar een politieke ideologie die meer spoort met de ideologie van het
medium zouden zich er wel meer door laten beïnvloeden.  In paragraaf 3.4.4 wordt13

hierop kort teruggekomen.

3.4.1 Eerst zien dan geloven?

Recentere gegevens bevestigen het eerdergenoemde verschil tussen de lezers van de
Volkskrant en De Telegraaf (Nas 1999). In vergelijking met het lezen van diverse
dagbladen, heeft het regelmatig kijken naar de omroepen veel minder gevolgen
voor het risicobesef. Dit is niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat de kans om
informatie over milieurisico's tegen te komen op de televisie veel kleiner is dan in
de dagbladen, al wordt op de televisie in principe meer tijd aan afzonderlijke
milieuonderwerpen besteed (Gutteling en Wiegman 1998). Het onderscheid tussen
commerciële en publieke zenders is wel hetzelfde als bij de andere vier eerder
onderzochte milieuhoudingen en -gedragingen. Voordat gekeken wordt naar het
risicobesef van de verschillende bevolkingssegmenten, moet eerst duidelijk zijn
waar dit besef in wortelt. Mediagebruik, al dan niet gericht op het vergaren van
informatie over het milieu, vormt zeker niet de enige verklaring voor de mate
waarin men risico's ervaart. Een mening kan net zo goed zijn gevormd door
gesprekken die men over een onderwerp voert, door eigen ervaringen met milieu-
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vervuiling of de ervaringen van familie en vrienden.14

De risicoperceptie van Nederlanders wordt gevormd door een combinatie van
gericht lezen over het milieu en het frequent praten over dit onderwerp. In tabel
3.10 worden de resultaten van drie afzonderlijke regressieanalyses gepresenteerd.
De bètacoëfficiënten kunnen onderling vergeleken worden: hoe groter de waarde,
des te meer draagt de desbetreffende factor bij aan de verklaring van de hoogte van
het risicobesef. Voor het gemak wordt er van uitgegaan dat mediagebruik en het
lezen over het milieu, het risicobesef beïnvloeden en niet andersom. In werkelijk-
heid versterkt informatie het risicobesef en dit besef versterkt op zijn beurt de
behoefte aan informatie. De mate waarin mensen zelf hinder ondervinden van
milieuproblemen hangt even sterk samen met de hoogte van het risicobesef als het
lezen over dit onderwerp. Ook hier geldt dat het lastig valt vast te stellen of het een
leidt tot het ander. Heeft men last van milieuvervuiling en daarom een groter
risicobesef of heeft men een groter risicobesef en wordt men zo gevoeliger voor
vervuiling in de eigen omgeving? 

Tabel 3.10 Verklaringen van risicoperceptie door mediagebruik, last ondervinden van milieuproblemen en
achtergrondvariabelen, 1996 (bèta-coëfficiënten en verklaarde varianties)a

alleen mediagebruik mediagebruik en gecontroleerd voor leeftijd,
andere factoren opleiding, sekse en

urbanisatiegraad

aantal nummers dat men leest
DeTelegraaf %0,15 %0,12 %0,11

 de Volkskrant 0,12
frequentie waarmee men kijkt naarb

publieke omroepen 0,06
commerciële omroepen

lezen over milieu . 0,25 0,26
praten over milieu . 0,20 0,20
last van milieuvervuiling . 0,28 0,26

verklaarde variantie R -adj. (in %) 4 34 372

Significantie p < 0,05, niet-significante coëfficiënten zijn blank, variabelen die nog niet in de regressie zijna

opgenomen, worden aangeduid met  een punt.
Aantal uren dat men per week naar Nederland 1, 2 of 3 of naar RTL4, RTL5, Veronica of SBS6 kijkt inb

categorieën: 0 = kijkt nooit, 7 = 11 uur of meer.

Bron: SCP (MGM'96-Mediagebruik'96)

Is de afzonderlijke invloed van het lezen van verschillende dagbladen en het kijken
naar de verschillende omroepen op risicobesef beperkt, deze is nog beperkter als
rekening gehouden wordt met alle andere factoren die een rol spelen. Het lezen van
De Telegraaf gaat nog wel steeds gepaard met een lager risicobesef. Het grotere
risicobesef van de Volkskrantlezers kan (gedeeltelijk) toegeschreven worden aan de
regelmaat waarmee zij artikelen over het milieu lezen. Dit is bij Telegraaflezers
niet of minder het geval: zij blijven zich minder bewust van de gevaren als
rekening gehouden wordt met andere factoren die een rol spelen in het totstand-
komen van het risicobesef. De bron waaruit men informatie put is dus wel van enig
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belang, aangenomen dat deze dagbladlezers milieuberichten voornamelijk uit hun
eigen krant halen.
3.4.2 Hoger en lager opgeleiden

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de relatie tussen mediagebruik en
milieuhoudingen verschilt per bevolkingsgroep. De instrumenten die mensen
inzetten en de wijze waarop zij deze inzetten om tot een mening te komen,
verschillen vermoedelijk tussen bevolkingssegmenten. De media vormen een van
die instrumenten en verwacht mag worden dat de invloed die zij uitoefenen op de
meningsvorming verschilt per bevolkingsgroep. Of berichten worden ontvangen,
worden geaccepteerd en correct worden verwerkt en onthouden is onder meer
afhankelijk van iemands capaciteiten - als indicator wordt hier het opleidings-
niveau gebruikt -, de interesse in een onderwerp en iemands politieke preferenties.
Op de gevolgen die deze interactie tussen belangstelling en politieke preferentie
heeft voor de acceptatie van mediaberichten zal in de volgende paragraaf terug-
gekomen worden. Hier wordt allereerst gekeken naar de meningsvorming van lager
en hoger opgeleiden en de mate waarin mensen belangstelling tonen. Mensen die
weinig of geen belangstelling hebben in de politiek of milieuonderwerpen zullen
minder blootgesteld worden aan berichtgeving erover. Tegelijkertijd neemt de kans
op klakkeloze acceptatie van berichten af naarmate men meer geïnteresseerd is en
over meer mogelijkheden beschikt om nieuwe informatie af te wegen. Aan de
andere kant is het niet uitgesloten dat mediaberichten die uiteindelijk toch de
minder (in politiek) geschoolde bevolkingsgroep bereiken een veel groter effect
sorteren. De meeste dagbladen worden vooral gelezen voor de informatie over
onder andere politieke onderwerpen en het lijkt daarom aannemelijk dat media-
berichten die het minder (politiek) geschoolde deel van het publiek bereiken vooral
afkomstig zullen zijn van de televisie.

Lager opgeleide Nederlanders zijn over het algemeen minder doordrongen van de
gevaren die milieuvervuiling met zich meebrengt dan hoger opgeleide Nederlan-
ders. Ten eerste kan men zich afvragen of de risicoperceptie binnen de twee
bevolkingssegmenten verschilt al naar gelang zij wel of niet gebruikmaken van de
media, en al naar gelang hun politieke en hun waardeoriëntatie. De tweede, en in
verband met het proces van meningsvorming interessantere, vraag is die naar de
eventueel verschillende oorsprong van meningen van lager en hoger opgeleiden.
Laten lager opgeleiden zich meer leiden door de media dan hoger opgeleiden en, zo
ja, door welke media laten zij zich leiden? Zijn voor hoger opgeleide Nederlanders
de bestaande waarden en normen die zij aanhangen belangrijker? De invloed van
waardeoriëntaties zou groter moeten zijn voor die groepen die meer geoefend zijn
in het omgaan met nieuwe informatie; zij beschikken immers over meer mogelijk-
heden om meningen over verschillende onderwerpen op elkaar af te stemmen en
daarin consistent te blijven. Andersom betekent dit dat groepen die weinig geïnte-
resseerd zijn en over minder cognitieve middelen beschikken, hun mening eerder
zouden baseren op secundaire kenmerken van berichten, hun eigen ervaringen of
de meningen van mensen met wie zij praten. 
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Tabel 3.11 Risicobesef van hoger en lager opgeleiden, 1993 en 1996 (in procenten)a

1993 (CV) 1996 (MGM)

opleiding - opleiding + opleiding - opleiding +b

geen of ander abonnement 46 56 49 67
abonnee van De Telegraaf 41 31 45 58

geen of ander abonnement 45 51 47 58
abonnee van de Volkskrant 55 63 55 70

kijkt niet naar Nederland 3 42 62
kijkt wel naar Nederland 3 52 64

leest niet over het milieu 42 56
leest regelmatig over milieu 73 88

praat niet over milieu 41 57
praat wel over milieu 69 76
minder dan gemiddeld last 30 38
meer dan gemiddeld last 59 74

rechts en midden 41 43
links 56 67

materialisten en gemengd 45 49
postmaterialisten 48 66

Significante gamma's (p < 0,05) cursief.a

Opleiding in 1993: opleiding -: vao en lager; opleiding +: mo en hoger; in 1996: opleiding -: mbo en lager;b

opleiding +: havo en hoger.

Bron: SCP (CV'93) (MGM'96-Mediagebruik'96)

In tabel 3.11 wordt per opleidingsniveau gekeken naar de verschillen in het
risicobesef al naar gelang men gebruikmaakt van bepaalde media, het al dan niet
hinder ondervinden van milieuvervuiling, politieke voorkeur en een postmateria-
listische waardeoriëntatie. De perceptie van milieurisico's is ingedeeld in lager of
gemiddeld risicobesef en hoger dan gemiddeld besef. Zo op het eerste oog lijken de
bevolkingssegmenten niet veel van elkaar te verschillen. Ongeacht het opleidings-
niveau dragen het lezen en praten over milieu, het hebben van eigen ervaringen en
een linkse politieke voorkeur bij tot een groter risicobesef. In enkele gevallen
verschillen beide groepen echter wel van elkaar. Hoogopgeleide Telegraaflezers
zijn zich in 1993 minder bewust van de gevaren dan andere hoogopgeleiden.
Sterker nog, hoger opgeleide Telegraaflezers schatten de risico's voor het milieu
lager in dan lager opgeleide lezers van deze krant.  In 1996 is dit overigens niet15

langer het geval. Hoogopgeleide Volkskrantlezers zijn zich meer bewust van
milieurisico's en hoewel lager opgeleide lezers van dezelfde krant ook tenderen
naar een groter milieubewustzijn, verschillen zij niet significant van andere lager
opgeleide Nederlanders. Lijkt de invloed van het geschreven woord dus, zoals
verwacht mocht worden, groter te zijn voor het hoogopgeleide bevolkingssegment,
voor televisiebeelden geldt het omgekeerde. Lager opgeleiden die met enige
regelmaat naar Nederland 3 kijken, tonen een groter risicobewustzijn dan mensen
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die zeggen dit niet te doen. Bij de hoger opgeleide groep doet het kijkgedrag niet
terzake. Een postmaterialistische waardeoriëntatie draagt alleen bij tot een groter
besef van hoger opgeleide Nederlanders. Beter gezegd, de waardeoriëntatie, een
postmaterialistische dan wel een materialistische, lijkt alleen van betekenis voor
hoger opgeleiden.

De samenhang tussen specifieke vormen van mediagebruik en risicobesef lijkt voor
beide subpopulaties gedeeltelijk gelijk. Dit wil nog niet zeggen dat de wijze waarop
dit bewustzijn totstandkomt gelijk is voor lager en hoger opgeleiden. Heel in het
kort zou - op basis van de ideeën omtrent de verschillen in opinievorming -
verwacht mogen worden dat het risicobesef van hoger opgeleiden op een ingewik-
kelder wijze totstandkomt dan bij lager opgeleiden. De eerste groep wordt immers
geacht meerdere aspecten van een probleem te kunnen betrekken bij de menings-
vorming en (nieuwe) informatie te kunnen afstemmen op bestaande voor- of
afkeuren. Het verklarende model zou niet alleen eenvoudiger moeten zijn, het
risicobesef van lager opgeleiden zou ook een wat andere oorsprong moeten hebben.
Om dit na te gaan is gekeken naar de samenhang tussen bewustzijn, mediagebruik,
politieke en waardeoriëntaties en eigen ervaringen voor de verschillende groepen.
Om het overzichtelijk te houden is ervoor gekozen alleen de drie belangrijkste
verklaringen in het model op te nemen. Voor 1993 is, naast het al dan niet
geabonneerd zijn op De Telegraaf, rekening gehouden met de politieke voorkeur en
het al dan niet hebben van een postmaterialistische waardeoriëntatie. Voor 1996 is
alleen gekeken naar mediagebruik dat specifiek op het milieu gericht is, de invloed
van de sociale omgeving (in de vorm van praten over het milieu) en eigen
ervaringen (in de vorm van hinder ondervinden van milieuvervuiling). Uitgaande
van een verzadigd model is stap voor stap bekeken welke relaties geschrapt kunnen
worden in elk van de groepen. De beslissing om een relatie weg te laten dan wel op
te nemen in het model is regelmatig gebaseerd op kleine verschillen. De figuren
dienen daarom met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden (figuren 3.6 en
3.7).16
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Figuur 3.6 Vergelijking van modellen voor risicobesef van hoog- en laagopgeleidena

Hiërarchische analyse van de tabel (risicobesef*Telegraaf*postmaterialisme*links-rechts) uitgaand van eena

verzadigd model met verwijdering van relaties die niet significant bijdragen aan de verandering van de chi2.

Bron: SCP (CV'93)

Figuur 3.7 Vergelijking van modellen voor risicobesef van hoog en laagopgeleidena

Hiërarchische analyse van de tabel (risicobesef*lezen*hinder*praten) uitgaand van een verzadigd model meta

verwijdering van relaties die niet significant bijdragen aan de verandering van de chi2.

Bron: SCP (MGM'96-Mediagebruik'96)
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Mediagebruik, politieke en waardeoriëntaties hangen alle direct samen met risico-
besef van hoger opgeleiden, terwijl voor de andere groep de politieke oriëntatie een
afdoende verklaring is. Dit lijkt op het eerste gezicht niet geheel in overeenstem-
ming met de eerder geuite veronderstelling dat de laatste groep minder in staat zou
zijn om specifieke opinies af te stemmen op een algemene ideologische oriëntatie.
De links-rechtsverdeling van politieke issues kan natuurlijk ook geïnterpreteerd
worden als een instrument om informatie snel te verwerken. Het is niet noodzake-
lijk om een exact idee van de begrippen 'links' of 'rechts' te hebben om toch een
notie te kunnen hebben van de politieke kleur van een standpunt. De eigen politieke
oriëntatie kan zo tot een vuistregel worden die gebruikt wordt bij het interpreteren
van boodschappen en het bepalen van de eigen mening. Diverse onderzoeken tonen
bovendien aan dat het milieu een vast onderdeel is gaan uitmaken van de links-
rechtstegenstellingen in de Nederlandse politiek (zie o.a. Becker et al. 1996). 

De waardeoriëntatie speelt inderdaad alleen een rol bij hoger opgeleiden: zij
stemmen met andere woorden hun standpunt over de gevaren van milieuvervuiling
af op waarden die zij al langer bezitten. De media hebben geen direct verband met
het risicobesef van het lager opgeleide segment. Dit kan het gevolg zijn van het feit
dat zij weinig of minder gebruikmaken van de (schrijvende) media, maar ook van
het alleen accepteren van informatie die bij de politieke voorkeur past (zie § 3.4.3).
Voor 1996 is geen informatie beschikbaar over politieke voorkeur of waarden, maar
kan wel gekeken worden naar het relatieve belang van de media, de sociale
omgeving of eigen ervaringen voor beide bevolkingssegmenten (figuur 3.7). Het
risicobewustzijn van lager opgeleiden hangt direct samen met alle drie de
verklaringen, terwijl geen van deze drie direct samenhangt met het risicobewustzijn
van hoger opgeleiden. Dat besef blijkt het resultaat te zijn van een combinatie van
eigen ervaringen met lezen over milieu. Praten over dit onderwerp leidt niet tot een
grotere ongerustheid. Hoewel het model er misschien simpeler uitziet voor dit
segment, is het in feite verfijnder. Informatie uit de media wordt door deze groepen
aangevuld dan wel gefilterd door eigen ervaringen. Voor beide segmenten geldt
overigens dat het hinder ondervinden van milieuverontreiniging de belangrijkste
determinant is van een groter risicobesef (zie Nas 1999). Lezen en praten over
milieu zijn ongeveer even belangrijk voor lager opgeleiden. Voor hoogopgeleiden is
schriftelijke informatie vrijwel even belangrijk als informatie uit de eerste hand. 

De indeling van de hele populatie in segmenten bevestigt dus slechts deels de
vermoedens dat de wijze waarop deze groepen meningen vormen verschilt. De
algemene ideologische oriëntatie is voor de meeste mensen een belangrijke
verklarende factor. Linkse mensen hebben een groter risicobesef, of ze nu hoog of
laag zijn opgeleid. Daarentegen zijn er wel aanwijzingen dat waardeoriëntaties
alleen een rol spelen in de meningsvorming van de groep met de meeste cognitieve
capaciteiten. Waar de algemene ideologische oriëntatie volstaat bij lager opgelei-
den, hangt het risicobesef van de hoger opgeleide Nederlander samen met zowel
mediagebruik als ideologie en waarden. Ook het model waarbij getoetst wordt of
eigen ervaringen, media dan wel het sociale netwerk van belang zijn, laat zien dat
het risicobesef van de groepen met de meeste cognitieve capaciteiten subtieler
tostandkomt dan van lager opgeleiden. Waar de perceptie van risico's bij de laatsten
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vooral samenhangt met eigen ervaringen, gesprekken met anderen en mediage-
bruik, is het bij hoger opgeleiden juist een combinatie van eigen ervaringen en
mediagebruik.

3.4.3 Lezen wat je wil lezen

Belangstelling voor een onderwerp vergroot niet alleen de frequentie waarmee men
blootgesteld wordt aan berichten erover (of vice versa), het vergroot waarschijnlijk
ook de kans dat men de informatie onthoudt. Toch is deze relatie minder zwart-wit
dan wel wordt verondersteld. Voor lager opgeleiden mag informatie misschien
minder toegankelijk zijn, het wil niet zeggen dat de informatie die hen wel bereikt
geen effect heeft. Uit een experimentele studie (Kriesi, nog te verschijnen) komt
naar voren dat de kennis van milieubewuste lager opgeleiden toenam als zij lazen
over milieuonderwerpen. Voor lager opgeleiden die minder milieubewust waren,
maakte het nauwelijks uit of zij iets lazen over het onderwerp. Ook hoogopgeleiden
leerden nauwelijks bij. Lager opgeleiden konden met andere woorden hun aanvan-
kelijk lagere kennisniveau compenseren door de aan hen verstrekte informatie te
lezen. Het blijkt lastig dergelijke effecten aan te tonen met de hier gebruikte
gegevens (Nas 1999). Zelfs als lager opgeleiden een groot probleembewustzijn
hebben, blijft hun kennisniveau beduidend lager dan dat van hoogopgeleiden die
even veel belang hechten aan milieuproblemen en dezelfde media gebruiken. In de
experimentele studie uit Zwitserland was het mogelijk exact te controleren wat
respondenten wel of niet lazen over verschillende milieuonderwerpen: een gedeelte
van de respondenten kreeg nieuwe informatie toegestuurd, een ander gedeelte werd
als controlegroep gebruikt en kreeg deze informatie niet. Met grootschalig survey-
onderzoek is niet meer na te gaan over welke milieuonderwerpen respondenten
lazen of hoe lang geleden zij dit deden. Het is veel lastiger vast te stellen of
(nieuwe) informatie over een bepaald milieuprobleem leidt tot een groter kennis.
Het is, met andere woorden, heel goed mogelijk dat lager opgeleiden die minder
over het milieu lezen, toch dezelfde informatie hebben ontvangen en daarmee
dezelfde kennis hebben opgedaan. Zoals het eveneens denkbaar is dat men wel ooit
over het milieu gelezen heeft, maar de boodschap niet onthouden of begrepen heeft.

Toch blijkt belangstelling, vaak in combinatie met kennis, van belang voor de
acceptatie van mediaberichtgeving. Zo is eerder al gebleken dat de in het milieu
geïnteresseerde Telegraaflezer consistent minder milieuvriendelijk is, terwijl
Volkskrantlezers, ongeacht de mate van interesse, over het algemeen milieuvrien-
delijker zijn. Mensen met zeer veel politieke interesse en kennis laten zich minder
makkelijk beïnvloeden door de media als de berichtgeving niet in overeenstemming
is met de eigen ideologische positie (Zaller 1992). Zijn beide wel overeenkomstig,
dan zijn mensen veel meer geneigd de inhoud van berichten te accepteren. Mensen
met een geringe politieke interesse en kennis zouden de media klakkeloos volgen.
De hiervoor uitgevoerde analyses laten juist zien dat het risicobesef van lager
opgeleiden alleen samenhangt met hun politieke oriëntatie, niet met het lezen van
een dagblad. Het risicobesef van hoger opgeleiden hangt, zoals bleek in de vorige
paragraaf, samen met dagbladen, politieke en waardeoriëntatie. Dit lijkt niet te
rijmen met de ideeën over de acceptatie van berichtgeving en de rol die de
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combinatie van belangstelling, kennis en politieke preferenties daarin speelt. Men
zou dan immers verwachten dat het risicobesef van hoger opgeleiden niet direct
samenhangt met het al dan niet lezen van een krant, maar met een combinatie van
krant en politieke oriëntatie.

Van twee dagbladen - de Volkskrant en De Telegraaf - is bekend dat zij behoorlijk
verschillen in de aandacht die zij aan milieurisico's schenken. Beide dagbladen zijn
bijna elkaars tegenpool als het de politieke en waardeoriëntaties van hun lezers-
kringen betreft. Het publiek van de Volkskrant plaatst zichzelf vooral links van het
midden (68%), dat van De Telegraaf vooral rechts van het midden (52%). Onder
het publiek van de Volkskrant bevinden zich aanmerkelijk meer postmaterialisten
(32%), de lezers van De Telegraaf hebben vaker een materialistische oriëntatie
(27%). Als het juist is dat in politiek geïnteresseerden zich wel door de media laten
leiden als de berichtgeving overeenkomt met de eigen ideologische oriëntatie en
niet door conflicterende berichten, dan zou er sprake moeten zijn van een interactie
tussen politieke interesse, ideologische of waardeoriëntatie en het lezen van een
specifieke krant. Aangenomen dat de politieke inhoud van een krant enigszins
vergelijkbaar is met de politieke kleur van haar lezerskring, betekent dit dat
belangstellende Telegraaflezers met een rechtse politieke voorkeur zich meer
zouden laten leiden door het dagblad dan belangstellende Telegraaflezers met een
andere politieke voorkeur. Het risicobesef zou voor de eerste groep veel geringer
moeten zijn. 
Het zou overigens de voorkeur verdienen om die mensen die enigszins geïnteres-
seerd zijn apart te houden, omdat van hen verwacht zou kunnen worden dat zij zich
nog meer laten leiden door het dagblad. Dit zou echter leiden tot zeer kleine aantal-
len respondenten en daarom zijn de middenposities samengevoegd. De politieke
voorkeur en waardeoriëntatie overeenkomstig met het dagblad worden dus steeds
afgezet tegen de overige posities. Bij de Volkskrant is dat een linkse voorkeur
versus een plaatsing op het politieke spectrum in het midden en rechts daarvan, en
postmaterialisten tegenover materialisten en mensen met een gemengde waarde-
oriëntatie. Bij De Telegraaf is dat een rechtse politieke voorkeur en een materialis-
tische waardeoriëntatie. 

Het eerste grafiek in figuur 3.8 laat zien dat het idee over de acceptatie van een
bericht redelijk lijkt te kloppen als rekening gehouden wordt met politieke
interesse. De hoogte van het risicobesef van de in politiek geïnteresseerde lezers-
kring van De Telegraaf verschilt niet alleen tussen lezers met een rechtse of linkse
politieke voorkeur, maar is ook lager in vergelijking met de niet politiek geïnteres-
seerde rechtse lezers van dit blad (19% tegen 32%). Linkse lezers van deze krant
lijken zich weinig aan te trekken van de berichtgeving: de weinig in politiek
geïnteresseerde groep is zelfs bijna even bezorgd (58%) als mensen die een grote
aandacht voor politiek tentoonspreiden, maar op een ander dagblad zijn geabon-
neerd (60%). Bij de lezerskring van de Volkskrant gaat het verhaal echter niet
helemaal op (tweede grafiek): een linkse politieke voorkeur leidt tot een groter
risicobewustzijn, ongeacht of men belangstelling heeft of niet. De niet-geïnteres-
seerde rechtse lezers van deze krant zijn dan ook het minst ongerust van allemaal.  17
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Figuur 3.8 Het risicobesef van politiek belangstellende en niet belangstellende lezers in combinatie met hun politieke
voorkeur en waardeoriëntatie, 1993 (in procenten)

Bron SCP (CV'93)
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Is de combinatie van politieke interesse en politieke voorkeur belangrijk voor de
acceptatie van berichten uit De Telegraaf, de combinatie tussen interesse en
waardeoriëntatie lijkt dit niet of veel minder te zijn voor deze krant. In tegen-
stelling tot wat verwacht mocht worden, zijn de belangstellende Telegraaflezers
met een postmaterialistische waardeoriëntatie juist het minst bezorgd in vergelij-
king met de andere groepen abonnees van deze krant. Wel zijn belangstellende
lezers met een materialistische oriëntatie minder verontrust dan hun minder
geïnteresseerde collega's. Bij de Volkskrant speelt de waardeoriëntatie wel een rol.
Postmaterialistische lezers van dit dagblad scoren aanzienlijk hoger dan welke
ander groep lezers dan ook. De in de politiek geïnteresseerde Volkskrantlezer is
veel ongeruster dan de ongeïnteresseerde lezer met dezelfde waardeoriëntatie (86%
tegen 63%).

De acceptatie van berichten lijkt slechts deels het gevolg te zijn van een samenspel
tussen politieke voorkeur of waardeoriëntatie enerzijds en politieke belangstelling
anderzijds. Bij De Telegraaflezers versterken alleen politieke interesse en een
rechtse politieke positie elkaar, bij de Volkskrant is dit samenspel alleen te vinden
bij lezers met een bepaalde waardeoriëntatie. Ook bij andere milieuhoudingen is
niet altijd aan te tonen dat mensen met een grote politieke belangstelling en een
sterke politieke voorkeur overeenkomstig met de krant die zij lezen meer openstaan
voor de berichten (Nas 1999). Het is een aanwijzing dat de interactie tussen
politieke belangstelling en politieke voorkeuren alleen in bepaalde gevallen van
belang is en bij de meeste milieuhoudingen nauwelijks een rol speelt of geen rol
meer speelt. Het is namelijk heel goed mogelijk dat - net als het voorbeeld van de
Vietnamoorlog uit paragraaf 2.3.4 - het milieu-issue zich op een heel eigen manier
ontwikkeld heeft. In 1993 stond het milieu al veel langer in de belangstelling. Het
kan zijn dat aanvankelijk de media wel invloed hadden op het belangstellende
gedeelte van het publiek, maar dat het in 1993 niet meer van belang is of men al
dan niet blootgesteld wordt aan mediaberichten. De politieke voorkeur gaat in
dergelijke gevallen een veel grotere rol spelen en fungeert als filter voor de
berichtgeving.

3.5 Samenvatting

Voor de meeste Nederlanders zijn de televisie en de dagbladen de belangrijkste
bron van informatie over milieuonderwerpen. Hoewel ook bijvoorbeeld de radio en
opiniebladen worden gebruikt om meer over het milieu te weten te komen, is 86%
van de mensen aangewezen op een van deze twee informatiekanalen. Hierin wijkt
het milieu niet af van andere belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties.
Dit wil niet zeggen dat mensen deze bronnen het meest betrouwbaar achten.
Wetenschappers, milieugroeperingen, maar ook kerken en vakbonden vindt men
over het algemeen betrouwbaarder. Desondanks geeft een ruime meerderheid van
de Nederlanders aan dat de media onontbeerlijk zijn om een mening te vormen
over maatschappelijke en politieke kwesties. Deze discrepantie tussen betrouw-
baarheid en het belang van de media wijst erop dat mensen een onderscheid maken
tussen de media als doorgeefluik en de media als afzender van berichten. In het
volgende hoofdstuk zal hier nog verder op worden ingegaan. Opvallend is dat
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Nederlanders die de televisie als belangrijkste informatiebron voor milieubericht-
geving aanwijzen, minder frequent lezen en praten over het milieu en ook niet
vaker naar programma's kijken over dit onderwerp. Milieu-informatie lijkt
veelkijkers slechts bij toeval te bereiken, omdat zij de televisie toch al hebben
aanstaan.
Zoals verwacht werd, zijn de directe effecten van mediagebruik op de meningen en
gedragingen van mensen moeilijk aan te tonen en slechts zwak aanwezig Veel-
kijkers blijken iets minder milieuvriendelijk te zijn dan mensen die minder tijd
voor de televisie doorbrengen, maar de verschillen zijn gering. Voor de groep die
veel tijd voor de televisie doorbrengt, is het niet erg relevant of ze al dan niet naar
actualiteiten- of milieuprogramma's kijkt, terwijl het kijken naar deze programma's
wel bijdraagt aan positievere milieuattitudes. Zelfs de mensen onder hen die in
milieuartikelen en -programma's geïnteresseerd zijn, zijn milieuonvriendelijker dan
selectievere televisiekijkers. Het zijn met name de mensen die langer dan
gemiddeld naar de commerciële zenders kijken die zich het minst milieubewust
tonen. Hoewel het met de gebruikte gegevens onmogelijk is te achterhalen wat de
precieze inhoud van de televisieprogramma's is, lijkt er geen sprake te zijn van een
eenduidig negatieve invloed van de televisie. Nederlanders die regelmatig naar
actualiteitenprogramma's en televisieprogramma's over milieu kijken en de kijkers
van de publieke omroepen zijn in het algemeen wel milieuvriendelijker. De
televisie is de belangrijkste bron van informatie over milieuonderwerpen. Het is ook
een gemakkelijk toegankelijke bron. Nederlanders die maar matig geïnteresseerd
zijn in milieuproblemen lijken het beetje informatie dat zij tot zich nemen vooral en
vooral toevallig via de televisie te vernemen. Dit maakt de televisie bij uitstek een
medium om mensen met een geringe belangstelling te bereiken, maar tegelijkertijd
kan niet al te veel verwacht worden van de invloed ervan. Wordt een programma
weinig interessant gevonden, dan zapt men immers vrolijk verder naar de volgende
zender(s). Het verschil tussen mensen die veel en mensen die weinig televisiekijken
zou dan ook geïnterpreteerd kunnen worden als een verschil in levensstijl.
Levensstijlen die op hun beurt weer relevant zijn voor meningen over het milieu en
milieurelevant gedrag. 

Het verschil tussen televisiekijkers en krantenlezers is klein. Dit kan ten dele
verklaard worden door het feit dat er gekeken is naar zeer algemene vormen van
mediagebruik, te weten de tijd die men besteedt aan een bepaald medium. Waar
men naar kijkt of wat men precies leest is niet bekend. Het is bovendien niet
noodzakelijk veel tijd te steken in het lezen van de krant of het kijken naar de
televisie om toch de relevante berichten te ontvangen. Daar waar gekeken is naar
het lezen over milieu is het verband veel sterker, al kan niet gezegd worden of men
milieuvriendelijk is en daarom meer leest of dat men meer leest en daardoor
milieuvriendelijker wordt. Er zijn wel verschillen te vinden tussen de dagbladen
onderling, verschillen die slechts gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan de sociaal-
culturele achtergrond van de lezers. Conform eerder gedaan onderzoek naar
berichtgeving over het milieu in De Telegraaf en de Volkskrant, zijn de lezers van
de Volkskrant over het algemeen milieuvriendelijker, ongeacht hun opleidings-
niveau, leeftijd of politieke oriëntatie. Telegraaflezers die belangstelling tonen voor
artikelen over milieuonderwerpen zijn iets minder milieuvriendelijk dan lezers van
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deze krant die er maar matig in geïnteresseerd zijn. De laatsten verschillen niet van
andere Nederlanders. De gevonden verbanden tussen het lezen van verschillende
dagbladen waren weliswaar sterker dan het lezen van dagbladen in het algemeen,
maar nog steeds zijn deze redelijk zwak. 

De schommelingen in de media-aandacht voor milieuonderwerpen worden
weerspiegeld in de fluctuerende bezorgdheid van het Nederlandse publiek en
dagbladlezers. Volkskrantlezers en NRC-lezers noemen bij de open vraag milieu-
problemen het meest frequent, maar ook de lezers van het Algemeen Dagblad en
De Telegraaf noemden in de jaren zeventig meer dan niet-krantenlezers het voor
die tijd relatief nieuwe milieuprobleem. Het kijkgedrag lijkt nauwelijks of geen
effect te hebben op het noemen van het milieuprobleem. Wel blijkt het heel goed
mogelijk om op de hoogte te blijven van onderwerpen die zich in een brede
publieke belangstelling mogen verheugen zonder zelf (veelvuldig) gebruik te
maken van de media. Niet-lezers volgden de algehele trend, waarbij zij alleen in de
jaren waarin de aandacht voor het milieu piekt, iets achterblijven bij krantenlezers.
De erkenning van het milieu als nationaal probleem lijkt dan ook eerder het gevolg
van een algemeen gunstig of ongunstig opinieklimaat. De massamedia hebben
hierin uiteraard een belangrijk aandeel. Toch is niet iedereen op de media aange-
wezen om te weten wat de belangrijkste problemen van het moment zijn.

De risicoperceptie van Nederlanders bleek slecht verklaard te kunnen worden met
het lezen van dagbladen en het kijken naar de televisie. Wel zijn mensen die
belangstelling hebben voor artikelen over het milieu verontruster over de gevaren,
of andersom: mensen die verontrust zijn zoeken actiever naar informatie.
Informatie uit de eerste hand is even belangrijk. Daarbij kan men zich afvragen of
het risicobewustzijn versterkt wordt door eigen ervaringen met milieuvervuiling of
dat men door een groter besef van de gevaren gevoeliger is voor verontreiniging in
de eigen directe omgeving. Gesprekken met derden over milieuonderwerpen leiden
eveneens tot meer verontrusting, of verontruste mensen spreken juist meer met
anderen over milieukwesties.
Voorzover aan te tonen met de beschikbare gegevens, hebben de media dus wel
enige invloed, maar zijn gesprekken met derden, politieke oriëntatie of waarden en
vooral eigen ervaringen met milieuvervuiling belangrijker. In die zin zijn de media
meer een van de vele instrumenten waar men gebruik van kan maken om
informatie te verkrijgen. 

Naar aanleiding van de literatuur werd een onderscheid gemaakt tussen bevolkings-
segmenten. Verwacht werd dat deze groepen verschillend vatbaar zijn voor
beïnvloeding door de media. Hoger en lager opgeleiden verschilden inderdaad op
enkele punten van elkaar als het gaat om hun risicobesef. De algemene ideolo-
gische oriëntatie is, in tegenstelling tot wat verwacht kon worden, voor de meeste
mensen een belangrijke verklarende factor. Linkse mensen hebben een groter
risicobesef, of ze nu hoog- of laagopgeleid zijn dan wel geen enkele of juist veel
interesse hebben in de politiek. Voor hoger opgeleiden is de waardeoriëntatie ook
van belang. Hoogopgeleide postmaterialisten zijn aanzienlijk bezorgder dan lager
opgeleiden met dezelfde waardeoriëntatie. Zij stemmen, met andere woorden,
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inderdaad hun opinie over gevaren af op meer algemene waarden die zij al langere
tijd aanhangen, terwijl lager opgeleiden dit niet of veel minder doen. Het
risicobesef van lager opgeleide Nederlanders wortelt in wat zij uit de media halen,
eigen ervaringen en gesprekken met vrienden en bekenden over milieu. Voor hoger
opgeleiden is de sociale omgeving van minder groot belang: hun verontrusting
ontstaat door wat zij erover lezen in samenspel met wat zij zelf in de directe
omgeving aan hinder ondervinden. Waarschijnlijk versterken risicobesef, media en
eigen ervaringen elkaar.

Politiek zeer geïnteresseerden en politiek totaal niet geïnteresseerden zouden zich
minder laten beïnvloeden dan de tussengroep, die minder kritisch is dan de meer
geïnteresseerden en zich meer openstelt voor informatie dan de minst geïnteres-
seerden. De ontvankelijkheid van politiek geïnteresseerden en hoger opgeleiden
voor mediaberichten zou afhankelijk zijn van hun ideologische positie. Zij sluiten
zich af als ze sterke voorkeuren hebben die afwijkend zijn van die van het medium,
maar staan wel open voor media die overeenstemmen met hun basisvoorkeuren. In
het geval van risicobesef blijkt dit vooral te gelden voor Telegraaflezers die politiek
belangstellend zijn en een rechtse politieke voorkeur hebben. Deze lezers die
belangstelling tonen voor politiek zijn wel ontvankelijk voor mediaberichtgeving
als de politieke kleur van de media overeenkomt met die van henzelf. Bij de
Volkskrant bleek dit alleen op te gaan voor lezers die een postmaterialistische
oriëntatie paren aan politieke interesse. Voor deze lezers telt over het algemeen
vooral het feit dat ze links georiënteerd zijn, de politieke belangstelling speelt bij
hun ontvankelijkheid nauwelijks een rol. Het idee dat de acceptatie van bericht-
geving afhankelijk is van een samenspel tussen politieke voorkeur en belangstelling
kan in het geval van risicobesef dus slechts gedeeltelijk bevestigd worden. De
interactie tussen politieke belangstelling en politieke voorkeuren is alleen in
specifieke gevallen van belang en speelt bij de meeste milieuhoudingen nauwelijks
(nog) een rol.
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Respondenten die aangaven niet geïnteresseerd te zijn in een issue zijn hier buiten beschouwing gelaten.1

Het onderzoek stamt uit 1995. De opkomst van regionale televisiezenders na 1995 is dus niet in het2

percentage verdisconteerd.
Het gaat hier om media als belangrijkste bron van informatie en niet als een van de bronnen. Teletekst3

wordt buiten beschouwing gelaten, omdat er nauwelijks respondenten zijn die dit als hoofdbron
aanmerken.
Om de coëfficiënten te kunnen vergelijken zijn de variabelen 'aantal issues per medium' en 'aantal4

media' voor milieu gestandaardiseerd. De laatste variabele is voor elk medium steeds opnieuw
gestandaardiseerd voor de groep die tenminste één issue genoemd heeft voor het medium dat de
afhankelijke is de analyse. Alleen in het geval van de radio bestaat er een interactie (–0,05) tussen het
aantal keren dat men de radio noemt als informatiebron en het aantal media dat men noemt voor
milieuberichtgeving.
De restcategorie 'overige bladen' is vrij divers. Om toch enig idee te krijgen of het hier om lokale5

nieuwsbladen gaat of andere niet-lokale tijdschriften zijn de respondenten die dit medium noemen als
belangrijkste informatiebron voor milieu opgesplitst in twee groepen. Daarbij is verondersteld dat
mensen die dit medium noemen bij lokale politiek en lokaal nieuws, de lokale bladen, zoals
huis-aan-huisbladen, bedoelen. Zij die deze bladen kiezen als primaire bron voor het milieu maar niet
voor lokaal nieuws, worden in de categorie 'overige bladen en tijdschriften' geplaatst.
Bron: SCP (Mediagebruik'97)6

De vragen waren: 'Wanneer u in een krant of tijdschrift een artikel over het milieu tegenkomt, leest u7

dat dan?', 'Wanneer er in een tv-programma wordt ingegaan op een milieuprobleem, blijft u dan kijken?'
De antwoordcategorieën waren: 'nooit', 'meestal niet', 'soms wel, soms niet', 'meestal wel' en 'altijd'. 
Dit is gedaan in verband met de afhankelijkheid tussen de keuzes voor primaire informatiebronnen.8

Aangezien een grote meerderheid van de respondenten een van de twee media als belangrijkste
informatiebron aanmerkt (n = circa 1.900), blijven de verschillen met voorafgaande analyses beperkt.
De dichotomisering van variabelen is op basis van de gemiddelde score van deze groep gemaakt.
Alleen het scheiden van afval hangt bij deze groep niet langer significant samen met het kijkgedrag.9

Ook na correctie voor opleiding en leeftijd blijven drie van de vier correlaties significant.
Hier handelt het niet meer om abonnees, maar om minder of gemiddeld versus meer dan gemiddeld10

lezen van de verschillende kranten. Van de mensen die meer dan gemiddeld lezen in de Volkskrant is
62% abonnee, in De Telegraaf 52%, in het Algemeen Dagblad 68%, de NRC 76%, en in Trouw 64%.
De overige lezers hebben de krant op een andere wijze, bijvoorbeeld via de buren, via een
leesportefeuille enzovoort tot hun beschikking gehad. 
De partijen zijn als volgt geordend van links naar rechts: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VVD en11

RPF, GPV en SGP samen. De overige partijen en andere categorieën zijn buiten beschouwing gelaten.
Trouwabonnees zijn niet in de grafiek opgenomen, omdat de aantallen in eerdere jaren te klein zijn en12

in verband met de overzichtelijkheid van de grafieken.
Dit wordt ook wel het receive-accept-sample model genoemd.13

De mate waarin men last of hinder in de directe leefomgeving ondervindt van waterverontreiniging,14

rommel op straat, de toenemende verstedelijking en de groeiende versnippering van natuurgebieden
wordt hier gebruikt als indicatie voor eigen ervaringen met milieuverontreiniging. 
Interactie tussen opleiding en het al dan niet hebben van een abonnement op de Telegraaf is getoetst met15

behulp van logistische regressie. De interactie blijkt significant.
De modellen zijn op verschillende manieren getoetst. Zie hiervoor Nas (1999).16

Zie voor een uitgebreidere toetsing Nas (1999).17

Noten
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4  DISCUSSIËREN OVER MILIEU1

4.1 Focusgroepen

In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van secundaire analyses van het surveymateriaal
gepresenteerd. Er is onder andere gekeken in hoeverre bevolkingsgroepen van
elkaar verschillen in de wijze waarop zij hun meningen over het milieu vormen en
of de rol die de media daarin spelen gelijk is voor diverse bevolkingssegmenten.
Ondanks het feit dat velen aannemen dat de massamedia invloed hebben op de
meningen en opvattingen van individuen, is het lastig dergelijke effecten met
surveyonderzoek aan te tonen. Kwalitatief onderzoek (Delli Carpini en Williams
1994a en 1994b; Gamson 1992) is in zo'n geval een methode die wellicht beter
inzicht kan verschaffen. Om die reden is besloten het proces van de individuele
opinievorming nader te onderzoeken met behulp van zogenoemde focusgroepen.
Dit hoofdstuk is een verslag van dit kwalitatieve onderzoek onder enkele Neder-
landers. Het is bedoeld als illustratie en verdieping van het vorige, meer technische
hoofdstuk en zo een kijkje te bieden in de wijze waarop meningen over het milieu
totstandkomen. Welke redeneringen volgen mensen? Waarom vindt men bepaalde
informatiebronnen wel en andere juist niet betrouwbaar? Dergelijke vragen zijn
met behulp van surveygegevens niet te beantwoorden. Focusgroepen bieden deze
mogelijkheid wel. Door deze methode te gebruiken kunnen de resultaten niet als
representatief voor de hele Nederlandse bevolking beschouwd worden. Het is een
verslag en voorbeeld van de wijze waarop individuele Nederlanders tot standpunten
over milieuproblemen kunnen komen, hoe zij kunnen redeneren en hoe zij kunnen
omgaan met informatie. Uit het verslag mag zeker niet de conclusie worden
getrokken dat alle Nederlanders op soortgelijke wijze informatie verwerken en tot
meningen komen over milieuproblemen. 

De opzet van het onderzoek zelf volgt in paragraaf 4.2. In de daaropvolgende
paragrafen wordt verslag gedaan van de gevoerde discussies. De interesse in het
milieu (§ 4.3.1) en de betrokkenheid bij specifieke milieuproblemen (§ 4.3.2) van
de deelnemers aan de groepsgesprekken worden als eerste geschetst. Zoals zal
blijken is de interesse in het milieu niet erg groot meer en worden standpunten
beoordeeld op één bepaald aspect, te weten de afweging tussen economische groei
en een schoon milieu. In paragraaf 4.4 komen verschillende informatiebronnen aan
bod. Welke informatiekanalen gebruiken de deelnemers zoal? Onderwerp van
paragraaf 4.5 is de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van informatiekanalen.
In afzonderlijke secties zal worden gekeken naar de betrouwbaarheid van de media,
de milieubeweging, de overheid en wetenschappers. Het laatste gedeelte van dit
hoofdstuk is gewijd aan de wijze waarop de deelnemers aan de discussie omgaan
met (tegenstrijdige) informatie. Wat onthouden en vergeten zij (§ 4.6.1), wat
begrijpen zij (§ 4.6.2) en vooral hoe hanteren zij tegenstrijdige informatie (§ 4.6.3
en § 4.6.4). 
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In elk gedeelte van dit hoofdstuk zal, net als in hoofdstuk 3, kort verteld worden of
er verschillen zijn tussen hoger en lager opgeleide deelnemers.

4.2 Opzet van het onderzoek

4.2.1 Opzet: deelnemers aan de discussies

De focusgroepmethode biedt enkele voordelen bij het onderzoeken van de indivi-
duele meningsvorming. Uit de aan dit hoofdstuk voorafgaande analyses kan hoog-
uit geconcludeerd worden dat de media, als ze al samenhang vertonen, slechts een
gering aandeel hebben in de opinievorming van individuele burgers. Dit is contra-
intuïtief: de media zijn, hoe men het ook wendt of keert, toch vaak de enige of
belangrijkste bron van informatie voor onderwerpen die men niet met eigen ogen
kan aanschouwen en waarover men niet uit eigen ervaring kan spreken. Al eerder
is geopperd dat er allerlei mechanismen aan het werk zijn die de directe impact van
de media filteren. De interesse in het onderwerp, bestaande voor- en afkeuren en de
selectieve omgang met informatie zijn hier enkele voorbeelden van. Deze filters of
mechanismen zijn lastig te onderzoeken met - het beschikbare - surveymateriaal en
zijn de directe aanleiding voor een kwalitatief onderzoek onder enkele Neder-
landers. De bedoeling is enig inzicht in dergelijke mechanismen te krijgen en een
beeld te schetsen van de redeneringen die schuilgaan achter individuele opvat-
tingen over het milieu. Met name dit laatste is alleen goed mogelijk met behulp van
kwalitatief onderzoek en vrijwel niet te achterhalen met grootschalige enquêtes
onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. De focusgroep-
methode biedt een kijkje in het proces van meningsvorming, omdat zij de latente
aspecten van dit proces kan belichten (Delli Carpini en Williams 1994b). Er bestaat
een aantal redenen om te kiezen voor groepsdiscussies in plaats van diepte-
interviews met enkele mensen. De context van een groepsgesprek, waarin iedereen
uitdrukkelijk verzocht wordt een bijdrage te leveren, vormt een sociale stimulans
om eigen standpunten over onderwerpen te bepalen en in een groep naar voren te
brengen. Omdat verschillende effecten zo door elkaar lopen en mechanismen
ondoorzichtig zijn, kan discussie ook de betrokkenen zelf helderheid verschaffen.
De methode doet zo recht aan het idee dat opinies telkens weer geconstrueerd
worden, aan de dynamiek van opinievorming (zie ook hoofdstuk 1).
Meningsvorming vindt bovendien vrijwel nooit plaats in totale isolatie; men praat
met familie, vrienden en collega's over diverse issues en al denkende, lezende,
kijkende en pratende worden meningen voortdurend gevormd, aangepast en
bijgesteld. Het proces van opinievorming is met andere woorden ook een sociaal
proces. Groepsdiscussies vormen een context die deze sociale situatie benadert. Het
is een simulatie van de 'werkelijke' situaties waarin mensen met elkaar in discussie
raken over milieuonderwerpen. De meerwaarde hiervan is het inzicht die groeps-
discussies bieden in de wijze waarop mensen elkaars meningen beïnvloeden tijdens
discussies. Er zijn overigens wel beperkingen aan de vergelijking met de 'werkelijk-
heid'. Er zijn maar weinig mensen die bij elkaar gaan zitten voor een serieuze
discussie van een paar uur over politieke kwesties (Gamson 1992). De discussies in
de focusgroepen zijn een mengeling van spreken in het openbaar en sociale
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interactie. Aan de ene kant weten de deelnemers dat wat ze zeggen opgenomen
wordt en gebruikt voor onderzoek: ze spreken in het openbaar. Aan de andere kant
heeft de setting van het gesprek, relaxed pratend met andere mensen onder het
genot van koffie met een koekje, ook aspecten van een gezellig samenzijn. In
zekere zin zijn focusgroepen dus niet geheel natuurgetrouw, maar men kan zich
afvragen in hoeverre andere methoden het proces van meningsvorming recht doen.2

Delli Carpini en Williams (1994b: 66) beargumenteren dat de manier waarop
mensen over politieke issues praten zelfs dichter bij de mengeling van openbaar en
privé ligt. De manier van praten wordt ingegeven door het feit dat het over publieke
zaken gaat, niet door de plek waar men met anderen over deze kwesties spreekt. In
die zin zouden focusgroepen juist bij uitstek geschikt zijn om erachter te komen hoe
mensen praten en denken over politiek.

In totaal werden in vier groepen gesprekken gevoerd over milieuonderwerpen en
het aandeel van verschillende informatiekanalen daarin. Voor iedere groep werden
acht deelnemers uitgenodigd: vier vrouwen en vier mannen. Omdat enige homoge-
niteit in de achtergrond van de deelnemers aan groepsgesprekken bevorderlijk is
voor dergelijke discussies, is ervoor gekozen de groepen onder te verdelen naar
leeftijd en opleiding. Uitgaande van de diverse theorieën en onderzoeken naar
meningsvorming en mediagebruik (zie hoofdstukken 1 en 2), zijn de groepen in
eerste instantie opgedeeld naar de opleidingsniveaus. De secundaire analyses uit het
vorige hoofdstuk lieten zien dat de mate van politieke interesse (in combinatie met
politieke oriëntatie) en het opleidingsniveau van mensen soms medebepalend zijn
voor de wijze waarop zij tot hun opvattingen komen. Ook de informatiebronnen die
men gebruikt en de frequentie waarin men deze gebruikt, verschilt enigszins tussen
deze segmenten. Om de homogeniteit verder te bevorderen en daarmee de discus-
sies te vergemakkelijken, is eveneens rekening gehouden met de 'levensfase' waarin
mensen verkeren. De samenstelling van de groepen was als volgt: een groep
bestaand uit deelnemers in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar, die lager
opgeleid zijn, dat wil zeggen met afgeronde mbo-opleiding of lager; een groep van
45 tot 65 jaar met een lagere opleiding. Een derde groep, met deelnemers met
leeftijden variërend van 25 tot 45 jaar met een hogere opleiding (afgeronde havo-
opleiding of hoger) en een vierde groep hoger opgeleiden in de leeftijdscategorie
van 45 tot 65 jaar.

Binnen iedere groep is wel gestreefd naar enige spreiding in leeftijd en opleiding.
Bovendien is rekening gehouden met de politieke opvattingen en zijn extremen
hierin vermeden. Dat wil zeggen dat geprobeerd is te voorkomen dat een groep
samengesteld was of gedomineerd werd door bijvoorbeeld het electoraat van
GroenLinks of enig andere politieke partij. Er is enige rekening gehouden met
eventuele regionale verschillen door twee focusgroepen in Amsterdam en twee
groepsdiscussies in Zwolle te houden en de deelnemers uit deze steden en
omgeving te selecteren. De uiteindelijke samenstelling en regionale verdeling van
de groepen waren als volgt.
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In Zwolle
- drie vrouwen en vier mannen van 25 tot 45 jaar met een lagere opleiding;
- vier vrouwen en vier mannen van 45 tot 65 jaar met een hogere opleiding.
In Amsterdam
- drie vrouwen en vier mannen van 25 tot 45 jaar met een hogere opleiding;
- drie vrouwen en vier mannen van 45 tot 65 jaar met een lagere opleiding.

Tabel 4.1 Mediagebruik van de deelnemers aan de groepsgesprekken lezen (aantallen)

Amsterdam Zwolle

25-45 jaar, 45-65 jaar 25-45 jaar 45-65 jaar
opleiding + opleiding - opleiding - opleiding +

dagbladen
de Volkskrant 2 1
De Telegraaf 1 1
Het Parool 1 2
NRC Handelsblad 1
Trouw 1
Nederlands Dagblad 1
regionaal dagblad 1 3 2
meer dan één landelijk dagblad 3 2 1
combinatie regionaal en landelijk dagblad 1 2

(n) (7) (7) (5) (7)

opiniebladen 5 2 1 2
radio

nieuws- en actualiteitenzenders, inclusief regionale
zenders 3 2 4 4
muziekzenders 4 2 3

televisie
publieke omroepen 7 7 6 8
commerciële omroepen 5 3 7 3
buitenlandse omroepen 1 2 3 1

Internet 6 2 1 3

Bron: SCP (Ferro'99)

Oorspronkelijk zijn steeds vier mannen en vier vrouwen uitgenodigd. Dit betekent
dat in drie van de vier groepen steeds één vrouw is afgevallen. De deelnemers
werden geselecteerd door een gespecialiseerd selectiebureau.  De respondenten3

kregen van tevoren te horen dat de discussie over het milieu zou gaan en hun werd
alleen gevraagd deel te nemen als zij tenminste enige belangstelling voor het
onderwerp hadden. Het was nadrukkelijk niet de bedoeling dat zij allen fervente
voorstanders van het milieu waren. Zij ontvingen voor de deelname aan het gesprek
een kleine onkosten- en eventueel een reisvergoeding. De twee groepsgesprekken in
Amsterdam werden op 31 maart 1999 gevoerd, de gesprekken in Zwolle vonden
plaats op 6 april van hetzelfde jaar.4

Aan het eind van ieder gesprek is de deelnemers gevraagd of zij een kleine vragen-
lijst in wilden vullen waarin om informatie over hun mediagebruik gevraagd werd.
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In tabel 4.1 staan de aantallen gepresenteerd bij wijze van overzicht. De tabel is
hooguit een indicatie voor het kijk- en leesgedrag van de respondenten, want hun is
niet uitputtend gevraagd naar het mediagebruik. Het gebruik verschilt niet alleen
tussen leeftijds- en opleidingsgroepen, maar wat de dagbladen betreft vooral ook
regionaal. In Amsterdam lezen alle respondenten een of meerdere, vooral lande-
lijke, dagbladen. In Zwolle leest men vooral diverse regionale dagbladen of een
combinatie van een landelijke en een regionale krant. Van de zeven lager opgelei-
den in Zwolle lezen twee respondenten geen kranten, van de hoger opgeleiden uit
die plaats leest één deelnemer geen dagblad. Opiniebladen worden vooral in
Amsterdam gelezen door de jongere hoger opgeleiden, in Zwolle lezen in totaal
maar drie mensen dergelijke bladen met enige regelmaat. Vrij Nederland, Elsevier,
HP/De Tijd, Opzij en de Groene Amsterdammer worden in Amsterdam frequent
gelezen, Hervormd Nederland, Vrij Nederland en Elsevier in Zwolle.

In beide plaatsen wordt weinig naar de radio geluisterd. Door de jongste twee
groepen wordt vooral naar muziekzenders, zoals Radio Noordzee, Radio 3 en Kink-
FM, Sky Radio en Radio 10 Gold geluisterd. Slechts enkele deelnemers luisteren
naar nieuws- en actualiteiten op de radio (bv. Radio Noord-Holland, Radio Stad en
Radio 1 en 5). Hierin verschillen de vier groepen nauwelijks of niet van elkaar.

Het kijken naar commerciële zenders is vooral een aangelegenheid van de jongere
deelnemers aan de gesprekken. Bijna alle deelnemers kijken regelmatig naar de
publieke omroepen. Het publiek van het RTL4-nieuws is in beide plaatsen dus
vooral jong. Het NOS-journaal, Netwerk en NOVA worden in Amsterdam door
hoger en lager opgeleiden regelmatig bekeken, in Zwolle kijken alle deelnemers
frequent naar het NOS-journaal. In enkele gevallen wordt ook weleens een
buitenlandse televisiezender aangezet. Hier worden vooral de BBC en CNN
genoemd.
Tenslotte is ook nog geïnformeerd naar het Internetgebruik van de deelnemers. Zes
van de jongere en drie van de oudere hoger opgeleiden maakt met enige regelmaat
gebruik van Internet. Bij de lager opgeleiden is deze nieuwe bron van informatie
nauwelijks in gebruik. De mensen die van Internet gebruikmaken deden dit vooral
voor hun werk, om allerlei informatie te zoeken over hobby's, reizen of uitgaan en
om te e-mailen.

4.2.2 Onderwerpen, stimuli en algemene indruk

De groepsdiscussies zijn aan de hand van een checklist gevoerd, waarbij telkens
gevraagd werd hoe men over een bepaald milieuonderwerp dacht, hoe men tot een
bepaalde mening gekomen was en welke rol de media daarin hadden gespeeld. De
gesprekken gingen in totaal over vier milieukwesties en bij elk van de kwesties
werd opnieuw gevraagd welke mening men was toegedaan, waar men informatie
vandaan haalde over het probleem en of de media een aandeel daarin hadden
gehad. Iedere focusgroep begon met een verkenning van de interesse in milieu-
onderwerp. De deelnemers konden in het begin eveneens aangegeven waaraan zij
dachten bij de termen 'milieu' en 'milieuproblemen'. De rest van de discussie werd



88

gevoerd over van tevoren gekozen onderwerpen. Deze waren 'het broeikaseffect',
'de uitbreiding van Schiphol' en 'voeding en milieu'. 
Het broeikaseffect is gekozen omdat het onderwerp abstract en complex is. Het is
een onderwerp waar men niet direct eigen ervaringen mee heeft, anders gezegd, het
is een unobtrusive probleem (zie ook § 2.3.5), waarover de experts bovendien van
mening verschillen. De uitbreiding van Schiphol is, vooral voor de deelnemers uit
Amsterdam en omgeving, veel dichter bij huis en bovendien een onderwerp dat ook
in 1998 en 1999 volop in het nieuws geweest is. De kans dat mensen eigen ervarin-
gen, dan wel ervaringen via kennissen of familie hebben, is bij dit onderwerp groter
dan bij het broeikaseffect. Het issue 'voeding en milieu', tenslotte, is een kwestie die
de meeste van ons direct zou kunnen raken en het enige onderwerp dat aspecten
van individueel milieurelevant gedrag direct aan de orde laat komen. Helemaal aan
het eind van het gesprek werd door de gespreksleidster, indien deze nog niet aan de
orde waren geweest, naar lokale milieukwesties gevraagd.

Bij twee onderwerpen werd gebruikgemaakt van stimuli. Aan het begin van de
behandeling van het onderwerp 'Schiphol' werd aan de respondenten een video
getoond met een item over dit onderwerp uit het RTL4-nieuws van enkele jaren
geleden. Voorafgaand aan de behandeling van het onderwerp 'voeding en milieu'
kregen de respondenten een krantenartikel over de gevolgen van pesticiden uit de
Volkskrant en een collage van krantenknipsels over aan voeding gerelateerde
berichten te zien. Bij beide onderwerpen lag de nadruk zoveel mogelijk op tegen-
strijdige berichtgeving dan wel tegenstrijdige meningen van direct betrokkenen. Dit
was dan ook de belangrijkste reden om de video en de collage te gebruiken. De
video over Schiphol toonde circa vijf minuten uit het RTL4-nieuws, waarbij woord-
voeders van Schiphol en de Vereniging Milieudefensie aan het woord kwamen over
een uitgelekt regeringrapport, waarin gerapporteerd werd over de veel grotere uit-
stoot van broeikasgassen en toenemende val van zure regen door de - onvoorzien
grotere - groei van Schiphol. De woordvoerders van Milieudefensie en Schiphol
werden hierover afzonderlijk geïnterviewd, en kwamen om de beurt aan het woord.
Schiphol spreekt de cijfers tegen door erop te wijzen dat nieuwe technologie, zoals
zuiniger vliegtuigmotoren, een deel van de problemen zullen oplossen. De woord-
voerder van Milieudefensie wees erop dat dergelijke motoren nog lang niet ontwik-
keld zijn.
De aanleiding van het artikel over bestrijdingsmiddelen is de vraag van twee
milieuorganisaties - Natuur en Milieu en Greenpeace - aan de staatssecretaris van
het ministerie van Landbouw om twee middelen (fungiciden) te verbieden. In het
artikel worden onder andere de gevolgen voor de hormoonhuishouding bij mensen
en dieren opgesomd, evenals de hoge concentratie van andere bestrijdingsmiddelen
die in sla, paprika en aardbeien worden aangetroffen. De gegevens zijn gebaseerd
op onderzoek en de milieuorganisaties pleiten voor het voorzorgsprincipe. De
collage van krantenkoppen is afkomstig uit meerdere dagbladen, waaronder De
Telegraaf, de Volkskrant en het Nederlands Dagblad uit 1998 en 1999. Enkele
voorbeelden van krantenkoppen zijn "Tekort aan groente en fruit kost jaarlijks
duizenden levens", "Landbouwgif in babyvoeding", "Tomaten beschermen tegen
kanker","Biotech-soja in VS niet aan te slepen", "Nieuwe soorten voeding genezen
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en voorkomen ziekten", "Actie Greenpeace tegen gemanipuleerde soja", "Prins
Charles houdt niet van modern eten", en "Kankerverwekkende dioxine gevonden in
Franse koeien".

4.3 Interesse in milieu en milieuonderwerpen?

4.3.1 Tanende belangstelling: vermoeid en machteloos

Voordat ingegaan wordt op de verschillende aspecten van de individuele menings-
vorming binnen de discussiegroepen, volgt hier eerst een korte schets van het
algemene opinieklimaat over het milieu in de groepen. Bij de selectie van de deel-
nemers was al gevraagd of zij weleens lazen of spraken over het milieu of weleens
naar televisieprogramma's over dit onderwerp keken. Alleen die mensen die een
van deze dingen ook deden, zijn uitgenodigd voor de discussie. Mensen die een
totale desinteresse toonden voor het milieu zijn niet vertegenwoordigd in de
groepen, simpelweg omdat het lastig is te praten over onderwerpen waarvoor men
totaal geen belangstelling heeft. Ondanks dit selectiecriterium komt uit de gesprek-
ken toch een zekere vermoeidheid met het onderwerp naar voren of lijkt de interes-
se beperkt te blijven tot bepaalde milieu- en natuurproblemen, zoals fauna en
afvalscheiding. Hoger opgeleiden zijn ambivalent. Enerzijds onderschrijven ze
"uiteraard" het belang van een goed milieu en scheidt iedereen zijn of haar afval,
anderzijds zeggen zij "er niet wakker van te liggen" en niet "actief op zoek te gaan
naar informatie". In Zwolle roept het onderwerp sterke negatieve reacties op bij de
hoger opgeleide groep mensen van 45 jaar en ouder. Zij merken onder meer op dat
de aandacht voor het milieu weleens te veel doorslaat. In Amsterdam geeft de even
hoogopgeleide maar jongere groep ook blijk van een zekere vermoeidheid en
machteloosheid: het grootschalige karakter van milieuproblemen en het dilemma
tussen economie en milieu maakt het vinden van oplossingen niet eenvoudig.

"Het is een wereldwijd probleem. Het is zinloos als alleen
Nederland er wat aan doet."

"Aan de ene kant is het heel belangrijk dat je bewust bezig bent.
Aan de andere kant ben je zo machteloos wanneer je problemen
ziet zoals die enorme bevolkingsexplosie in de Derde Wereld."

Naar aanleiding van Schiphol: 

"Als we hier niet uitbreiden wijken de vliegtuigen uit naar
Frankfurt of Brussel. Daarmee verminder je de uitstoot van
schadelijke gassen ook niet."

Lager opgeleiden uit Zwolle en uit Amsterdam zeggen vrijwel allemaal belang-
stelling te hebben voor het milieu. Op de vraag van de gesprekleidster waaruit deze
interesse blijkt, wordt vooral gescheiden huisvuilinzameling genoemd. Bijna
iedereen levert het afval gescheiden in, zelfs degenen die twijfelen aan het nut



90

ervan ("alles wordt toch weer bij elkaar gegooid"). 
Uit het volgende citaat blijkt echter dat ook van de belangstelling van de lager
opgeleiden niet al te veel verwacht mag worden.

"Ik houd alleen nog rekening met het milieu in mijn huishouden,
maar verder niet." (lager opgeleide, Amsterdam)

"Het zal mijn tijd wel duren." (lager opgeleide, Zwolle)

Milieuvriendelijke standpunten, waarvan ooit gezegd is dat ze een sociaal wenselijk
fenomeen zijn geworden, blijken niet zo vanzelfsprekend (meer) te zijn. In een
aantal gesprekken valt op dat respondenten met een uitgesproken kritische mening
over milieuproblemen weinig weerwoord krijgen van de andere deelnemers. De
critici zeggen dat het allemaal wel meevalt met het milieu.

"Als de luchtverontreiniging door de auto's zo groot is, hoe kan
het dan dat er zoveel prachtige planten groeien langs de
snelwegen?"

"Je hoort dat de bossen op de Veluwe naar de knoppen gaan door
de zure regen. Maar als ik daar in de zomer ben, zien die bossen
er prachtig uit en zie ik geen zieke bomen."

Deze uitspraken worden niet tegengesproken, ook niet door degenen die, zoals in
een later stadium van de discussie zou blijken, een ander standpunt zijn toegedaan.
In zekere zin lijkt dit op de zwijgspiraal in het klein. Een uitgesproken pro-milieu-
standpunt blijkt tijdens de focusgroepen zelfs eerder ter discussie gesteld te worden,
is minder sociaal acceptabel. De afweging tussen milieu en economie lijkt hier
debet aan. Deelnemers die het milieu een warm hart toedragen, gaan het debat
duidelijk uit de weg en verzekeren andere deelnemers ervan zeker oog te hebben
voor het dilemma tussen milieu en economie, al stelt een enkeling heel voorzichtig
dat "niet alles voor de economie hoeft te wijken."

De langdurigheid en de complexiteit van veel milieuproblemen lijken een factor te
zijn in de vermoeidheid die zich van velen meester maakt. Men heeft in de groepen
het idee dat men zelf weinig kan doen aan grootschalige problemen of zelfs dat
Nederland weinig kan doen in verband met eventuele schade aan de economie. De
aanvankelijk alarmerende berichtgeving en het uitblijven van directe consequenties
lijkt de aandacht voor het milieu op de lange termijn geen goed te hebben gedaan.

"Tien jaar geleden was ik wel verontrust over de milieu-
vervuiling. Nu denk ik: we hebben het aardig voor elkaar.
Het glas wordt opgehaald, het papier." 
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Het gangbare standpunt is, anno 1999, niet (langer) een standpunt waarbij het
milieu vóór economische groei gaat. Het gangbare standpunt is ook niet het zoge-
noemde ecological modernization volgens welke een goede economie en een
schoon milieu hand in hand gaan, niet zonder elkaar kunnen. De dominante opinie
in de focusgroepen erkent het belang van een gezond milieu, maar acht het milieu
van veel minder belang als het betekent dat de economie in Nederland eronder zal
lijden. In die gevallen lijken de meesten onder hen toch vooral voor de economie te
opteren. Als milieu geen existentiële kwestie meer is, is het mogelijk deze afweging
te maken. Het weerspiegelt hoogstwaarschijnlijk ook de context waarin het milieu
geplaatst wordt door de media of door andere maatschappelijke instanties (de
overheid, politici, bedrijfsleven) die in de media aan het woord komen. Eventuele
schade aan de economie is hét aspect waarop standpunten beoordeeld en geaccep-
teerd of verworpen worden, tenminste in deze vier groepen.

4.3.2 Van afvalscheiding tot gemanipuleerd voedsel, van automobiliteit tot
Tsjernobyl 

De onderwerpen die de deelnemers aan de gesprekken spontaan noemen op de
vraag aan welke zaken zij denken bij het woord 'milieu' varieert tussen steden en
vooral tussen opleidingsgroepen. De lager opgeleiden noemen vooral milieuproble-
men die dicht bij huis zijn, waarbij zij zich op eigen ervaringen kunnen beroepen.
Gescheiden afvalinzameling wordt in beide groepen lager opgeleiden veruit het
meest genoemd en komt in de loop van het gesprek steeds weer aan de orde. Bijna
iedereen zegt afval te scheiden, zelfs al is men redelijk sceptisch over wat uiteinde-
lijk met het ingezamelde afval gebeurt. Milieuregelgeving op het werk wordt even-
eens een aantal keren naar voren gebracht. De leefbaarheid van de woonomgeving
wordt in Amsterdam als belangwekkend milieuonderwerp beschouwd. De gevolgen
van lucht- en bodemverontreiniging voor de eigen gezondheid of die van familie-
leden worden door een aantal Amsterdammers benadrukt, getuige de volgende
citaten.

"Ik woon vlak bij de havens in Amsterdam West. Daar zit Cargon
en die stoot een hoop vieze lucht uit. Je kunt dat vaak zelf ruiken.
Mijn vrouw heeft daardoor astma gekregen."

"Op de volkstuin waar wij een huisje hebben, is verontreinigde
grond afgegraven. Ik hou daar wel rekening mee en verbouw
geen groente meer in de tuin." 

Lager opgeleiden brengen spontaan vooral zaken te berde waarmee ze (vrijwel)
dagelijks geconfronteerd worden. Daartoe behoren ook het kappen of snoeien van
bomen, overlast door hondenpoep en bijvoorbeeld de auto (hierover later meer).
Slechts een enkeling noemt milieuproblemen die wat abstracter zijn of zich verder
van huis afspelen. Olielozingen door tankers, dierenleed, pcb's in moedermelk,
kernenergie en grote milieurampen in het algemeen. Een deelneemster vertelt dat
Tsjernobyl destijds grote indruk op haar heeft gemaakt.
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Ook hoger opgeleiden vinden afvalscheiding vanzelfsprekend en net als in de
groepen met lager opgeleide deelnemers komt hier automobiliteit aan de orde. In
alle discussies wordt gezegd dat men wel rekening wil houden met het milieu, maar
dat men niet bereid is de auto ervoor te laten staan. Een aantal respondenten onder-
schrijft de milieuproblemen die het gevolg zijn van de automobiliteit, anderen
vinden juist dat de auto te veel de schuld krijgt van de milieuproblemen. Waar de
lager opgeleide groepen rekening houden met het milieu in het eigen huishouden -
wat dit ook verder mag betekenen - en dit als vanzelfsprekend poneren, lijken
vooral enkele hoger opgeleide jongeren zich meer bewust, zij het niet altijd
schuldbewust, van het feit dat ze zelf vaak dingen doen die schadelijk zijn voor het
milieu, hoe goed ze het ook bedoelen.

"Ik houd me aan dingen die ik zie, die ik kan en die ik weet, maar
ik ga het niet actief opzoeken (...) Ik heb wel een auto en daar
voel ik me wel schuldig over, maar ik heb gewoon geen alter-
natief voor de auto. Voor mijn werk heb ik de auto echt nodig."
(hoger opgeleide, Amsterdam)

"Ik ben zelf ook verkeerd bezig, maar kan er niet van wakker
liggen." (hoger opgeleide, Amsterdam)

In de hoger opgeleide groepen zoeken de meesten milieuproblemen wat verder van
huis en soms zelfs verder terug in de tijd. Opvallend is dat de eerste reacties op de
vraag van de gespreksleidster waaraan men denkt bij milieu, in de groep van 
45 jaar en ouder vooral te maken hebben met een wat abstractere afweging of
wisselwerking tussen economie en milieu, zoals uit de vorige paragraaf al is
gebleken. Verder passeert een breed scala aan onderwerpen de revue: de lozingen
door BASF in de Rijn en vervuiling door Franse kalimijnen, bevolkingsexplosies in
de Derde Wereld, de bio-industrie en de uitbreiding van Schiphol. Dit bredere
blikveld weerhoudt deze groep er niet van ook over milieukwesties te spreken
waarmee zij zelf directer te maken hebben, zoals voedsel.

"Ik ben zelf vegetariër en heb met veel interesse de berichtgeving
rond de varkenspest en BSE gevolgd."

"Wat mij op dit moment erg bezighoudt is genetisch gemanipu-
leerd voedsel."

De algemene toon in de groep hoger opgeleiden van 45 jaar en ouder uit Zwolle is
veel kritischer en afhoudender. Op de vraag wat volgens de deelnemers op dit
moment belangwekkende en actuele milieuproblemen zijn, worden in deze plaats
weinig onderwerpen opgesomd. Men komt niet veel verder dan lucht- en waterver-
ontreiniging in het algemeen en milieuvervuiling in de voormalige Oostbloklanden.
Als voorbeeld van deze in het algemeen negatieve toonzetting kan de volgende
korte uitwisseling tussen twee deelnemers dienen.
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Deelnemer 1: "Vorige week zag ik op televisie dat er weer
olie geloosd was. Vandaag ook weer. Dat vind ik verschrikkelijk,
vooral voor de dieren."
Deelnemer 2: "Dat heeft niets met het milieu te maken. Dat zijn
kwaadwillenden. Eén organisatie brengt dat in het nieuws:
Greenpeace. En Greenpeace speelt alleen maar in op
sentimenten, net als bij dat pvc in kinderspeelgoed. Het is
gewoon stemmingmakerij."

Ook Schiphol wordt genoemd, maar dan meer als een milieuprobleem dat opgebla-
zen is door de milieubeweging en de media (waarover later meer).

"Het probleem wordt opgeblazen door de milieubeweging en de
media, die daar buitensporig veel aandacht aan besteden."

Niet iedereen in deze groep is dezelfde mening toegedaan. Het feit dat er niet of
nauwelijks gereageerd wordt door anders gestemde groepsleden op dit soort uit-
spraken is, zoals eerder gezegd, veelzeggend.

4.4 Informatiebronnen

4.4.1 De media?

Bij de zelf aangedragen onderwerpen en de onderwerpen die van tevoren waren
vastgesteld, werd telkens opnieuw gevraagd waar men de informatie over het des-
betreffende probleem vandaan had. De stiltes die op deze vraag van de gesprek-
leidster volgden, waren veelzeggend, alsof men wilde zeggen "dat weet je toch
gewoon". Hoger en lager opgeleiden vinden het duidelijk erg lastig aan te geven
welke informatiekanalen een rol spelen in hun beeldvorming van het milieu.
Iedereen zegt weleens iets in de krant of opinieblad gelezen te hebben. Iedereen
heeft weleens wat op de televisie gezien, maar bijna niemand weet precies wat, laat
staan wanneer, men iets gelezen of gezien heeft. Zo kunnen de meesten zich niet
herinneren recentelijk iets over het broeikaseffect vernomen te hebben via de
media, ook niet de vrij recente overheidsvoorlichting over dit fenomeen in een
Postbus 51-spot. In de loop van de gesprekken wordt wel duidelijk dat de media een
belangrijke informatiebron zijn, zij het niet voor elk besproken probleem in
dezelfde mate. De verwijzingen naar de media zijn meestal - op zijn zachtst gezegd
- vaag en veelal omschreven als "de media" of "in het nieuws", "dat heb ik in de
krant gelezen", "de media hebben wel invloed", "ik heb laatst ergens gelezen" of
"dat stond in het buurtkrantje". Dat men de media volgt en de gesprekken deels
geleid worden door wat "vrij veel in het nieuws geweest" geweest is, blijkt uit de
vele verwijzingen naar de Bijlmermeerenquête tijdens gesprekken. Het is overigens
niet zo vreemd dat men niet precies weet waar en wanneer men iets gehoord heeft,
om een andere reden dan alleen falende geheugens of 'mediabombardementen' (zie
ook § 1.2.1). Amerikaans onderzoek (Delli Carpini enWilliams 1994a) laat bijvoor-
beeld zien dat Amerikanen weinig of geen onderscheid maken tussen informatieve
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en amusementsprogramma's op de televisie. Voor de meeste mensen bestaat dit
verschil niet of is het verschil niet eenduidig. Het betekent dat, zoals ook in
hoofdstuk 1 al aan de orde is gekomen, een film, een show of een komedie mensen
even goed aan het denken zet over politieke onderwerpen als actualiteiten- en
nieuwsrubrieken. Dergelijke programma's weerspiegelen de werkelijkheid en de
actualiteit eveneens: de gevolgen van lozingen van chemische middelen op een
rivier of de effecten van blootstelling aan radioactief materiaal worden in de
verhaallijn van televisieseries en films verweven. 
Hoger opgeleide deelnemers aan de focusgroepen noemen wel vaker dan lager
opgeleiden artikelen in de krant of programma's op tv als informatiebronnen voor
milieuproblemen.

"Op de BBC wordt veel aandacht besteed aan genetisch
gemanipuleerd voedsel. Verder heb ik er ook het een en ander
over gelezen." 

"Door het mediabombardement over het broeikaseffect was ik wel
bezorgd, nu eigenlijk niet meer. Media hebben alleen effect als een
onderwerp jou raakt, anders hebben ze geen invloed."

Ook de lager opgeleiden verwijzen naar de media. Eén oudere man zegt bijvoor-
beeld na lezing van een bericht over een kankerverwekkende stof in Duitse witte
wijn, gestopt te zijn met het drinken van deze wijn.

"Laatst was er iets over verf. Dat je er ziek van kan worden.
Waar stond dat nou ook al weer in?"

Of de hoger opgeleiden die deelnamen aan deze focusgroepen afhankelijker zijn
van de media dan de lager opgeleide deelnemers is overigens de vraag. Lager
opgeleide participanten halen eveneens informatie uit de media, maar lijken veel
eerder terug te grijpen op eigen ervaringen of ervaringen van familieleden,
vrienden, kennissen en collega's. Jongere hoogopgeleiden lijken zich wel iets meer
bewust van het feit dat de media kunnen bepalen over welk onderwerp je denkt. Het
vorenstaande citaat over het mediabombardement getuigt hiervan. Een andere
deelnemer zegt dat de geringe aandacht in de media net zo goed "stilte voor de
storm" kan zijn.

4.4.2 Eigen ervaringen en ervaringen van anderen

Het vaker terugvallen op eigen ervaringen door lager opgeleiden is deels het gevolg
van het feit dat zij vooral milieuproblemen uit de eigen omgeving naar voren
brachten, zoals uit de twee eerder vermelde uitspraken over het kunnen ruiken van
luchtvervuiling in de woonomgeving en de bodemverontreiniging van de volkstuin
bleek. Uit verschillende andere onderzoeken blijken mensen, zodra dit mogelijk is,
het liefst meningen te baseren op eigen ervaringen Dit kwam ook naar voren in de
secundaire analyses in hoofdstuk 3: het risicobesef van hoger en lager opgeleiden is
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voor een groot gedeelte gestoeld op eigen ondervinding van milieuverontreiniging
(§ 3.4). Eigen ervaringen en ervaringen van familie of van vrienden of kennissen
blijken ook in discussies overtuigende argumenten (Gamson 1992 en § 1.2.1). De
lager opgeleide deelnemers aan de focusgroepen vallen niet alleen terug op eigen
ervaringen bij onderwerpen die dicht bij huis zijn, zoals afvalscheiding of voeding.
Enkele uitspraken over Schiphol:

"Dat hele gedoe over Schiphol is zwaar overtrokken. Mijn hele
schoonfamilie woont onder de aanvliegroute van Schiphol. Die
hebben nergens last van." (lager opgeleide, Zwolle)

"Mijn zuster woont in Aalsmeer. In haar straat zijn in één jaar
tijd twaalf mensen aan kanker overleden." (lager opgeleide,
Amsterdam)

Over Tsjernobyl:

"Atoomenergie vind ik wel eng. Door Tsjernobyl kwam het
allemaal erg dichtbij. Dan blijkt de wereld opeens wel erg klein."
(Zwolle, lager opgeleide)

Of over milieuregelgeving op het werk:

"Ik werk op een begraafplaats en daar hebben we veel te maken
met regelgeving op het gebied van milieu. Ik ben door mijn werk
ook wel het nut van regelgeving in gaan zien."

En afvalscheiding thuis en op het werk:

"Ik werk op een galvanisch bedrijf. We hebben daar veel te
maken met chemisch afval. Dat moet opgevangen worden en
gescheiden worden ingezameld."

"De man van mijn zuster in Aalsmeer is in de vuilniswagen
gekropen en heeft zelf gezien dat alles weer bij elkaar gegooid
wordt."

Het is zeker niet zo dat hoger opgeleiden niet terugvallen op eigen ervaringen,
zoals ook al in hoofdstuk 3 werd verteld.

"Ik weet van familie die in de buurt van Schiphol woont dat de
witte tuinmeubelen onder het roet zitten als je ze buiten laat
staan. Dat adem je ook in." (hoger opgeleide, Zwolle)
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"Ik ben weleens kinderen tegengekomen die uit Tsjernobyl
kwamen. Ze waren hier om aan te sterken. Dat heeft me wel diep
geraakt." (hoger opgeleide, Amsterdam)

Lager opgeleiden geven wel veel vaker dan hoger opgeleiden aan dat hun opvattin-
gen over het milieu gebaseerd zijn op eigen ervaringen of de ervaringen van
familie, vrienden of collega's. Dit is gedeeltelijk het gevolg van de milieuonderwer-
pen die hun het meest aanspreken, maar ook achter het oordeel over de uitbreiding
van Schiphol schuilen bij enkelen van hen eigen ervaringen. Alleen bij het broei-
kaseffect wordt niet of nauwelijks gewezen op het zelf ondervinden van de
gevolgen. Gezien de aard van dit probleem is dat niet zo verwonderlijk. Bij het
broeikaseffect spelen eigen ervaringen en voorkeuren wel een rol, maar een geheel
andere, zoals zal blijken in paragraaf 4.6.

4.4.3 Gesprekken over het milieu

Men zegt in het algemeen weinig over het milieu te praten met anderen. Als erover
gesproken wordt, is dat naar aanleiding van aansprekende milieukwesties waaraan
op dat moment veel aandacht wordt besteed in de media. Als recente voorbeelden
worden Schiphol en de Bijlmermeeraffaire genoemd, maar ook grote milieuram-
pen.

"Ik heb met vrienden die veel reizen wel gesproken over de
commotie rond de uitbreiding van Schiphol."

In Zwolle vertelt een vrouw uit de groep hoger opgeleiden dat onlangs een milieu-
actie in de regio gespreksonderwerp was in haar kennissenkring.

"Laatst hebben we het nog gehad over die actie om de
uiterwaarden van de IJssel schoon te maken. Dat het toch wel
verschrikkelijk is hoeveel troep mensen daar achterlaten."

Bron van informatie over het milieu blijken voor enkele mensen de eigen kinderen
te zijn. De milieuprojecten die zij op school doen, zijn soms aanleiding tot gesprek-
ken over het onderwerp. Een vrouw zegt dat haar kinderen haar weleens corrigeren
bij milieuonvriendelijk gedrag.
Andere informatiebronnen worden niet als zodanig aangemerkt, maar komen in de
loop van de discussies aan de orde. Wetenschappers en de standpunten en activitei-
ten van milieuorganisaties en de overheid worden regelmatig ter illustratie van
standpunten of bij wijze van voorbeeld te berde gebracht. Over de betrouwbaarheid
van de diverse informatiebronnen lopen de meningen sterk uiteen.
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4.5 Betrouwbaarheid van informatiebronnen

4.5.1 De media als doorgeefluik en de belangen van informatiebronnen

Hoewel het voor de meeste discussianten lastig bleek precies aan te geven waar zij
informatie vandaan halen en welke informatie belangrijk is bij het formeren van
een mening over een onderwerp, bleken de meesten van hen behoorlijk kritisch om
te springen met informatie die door de media wordt verspreid. Er zijn eigenlijk
geen minder of meer geloofwaardige media aan te wijzen volgens de respondenten.
Het RTL4-nieuws is niet minder geloofwaardig dan het NOS-journaal. Alleen De
Telegraaf wordt meerdere malen, door zowel lager als hoger opgeleiden, genoemd
als een weinig betrouwbare bron.
In hoofdstuk 3 (§ 3.2.2) is geopperd dat de discrepantie tussen de grotere afhanke-
lijkheid van de informatie uit de media en het relatief lage vertrouwen in diezelfde
media waarschijnlijk het gevolg is van de wijze waarop men de media ziet. De
relatief kritische houding ten aanzien van de media in de discussiegroepen is deels
het gevolg van deze zienswijze. De media worden meer als doorgeefluik dan als
afzender van de informatie beschouwd. Een enkele maal wordt dit zelfs letterlijk zo
gezegd:

"Wíe wat zegt is belangrijk, niet wie het uitzendt of opschrijft."

Al worden de media vooral gezien als verzenders van informatie die door andere
belanghebbenden wordt verspreid, niet iedereen is overtuigd van de objectiviteit
van de media. Men neemt niet zomaar alle media-informatie voetstoots aan.
Enkelen menen dat de media geneigd zijn bepaalde zaken op te kloppen."Nieuws
moet gemaakt worden" , want "ze willen kranten verkopen" en "het maakt niet uit
welk programma, ze blazen toch alles op." Berichten over het milieu worden dus
niet zomaar voor waar of lief genomen. De geloofwaardigheid van een bericht is
zeer afhankelijk van de boodschapper. 
In alle groepen komt ter sprake dat de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van
een afzender afhankelijk zijn van de belangen die deze afzender heeft of vertegen-
woordigt. Men gaf soms ook aan dat het wel prettig was als het duidelijk was welke
belangen een boodschapper heeft, omdat het het plaatsen van de informatie verge-
makkelijkt. In de meeste gevallen blijkt sympathie of juist antipathie het ijkpunt
van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Een aantal van de afzenders kwam
nadrukkelijk aan bod: milieuorganisaties, de overheid en wetenschappers en - naar
aanleiding van de video over de uitbreiding van Schiphol - de woordvoeder van
Schiphol. 

In hoofdstuk 3 (§ 3.2.2) is aan de hand van surveymateriaal al op de betrouwbaar-
heid van informatiebronnen ingegaan en het belang ervan voor de wijze waarop
mensen informatie verwerken. Uit deze gegevens komt naar voren dat wetenschap-
pers en milieuorganisaties veruit het meest vertrouwd worden door Nederlanders.
Het wantrouwen is veel groter als de informatie afkomstig is van de overheid of
politieke partijen. Deze gegevens stammen uit 1995. Recentere gegevens uit 1997
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laten zien dat men wetenschappers het meest betrouwbaar acht als informatiebron
voor algemene maatschappelijke en politieke kwesties. Actiegroepen en de overheid
eindigden ook in dat jaar lager. Voordat verder ingegaan wordt op specifieke infor-
matiebronnen, kan gesteld worden dat de argwaan ten aanzien van alle mogelijke
bronnen in de vier focusgroepen behoorlijk groot was, veel groter dan men zou
verwachten op basis van het cijfermateriaal uit 1995 en 1997. De deelnemers uitten
letterlijk over iedereen een zeker wantrouwen. De mate waarin varieert enigszins
tussen bronnen onderling en per onderwerp. Waarom zijn de verschillen zo groot?
Allereerst zou het zo kunnen zijn dat het wantrouwen tussen 1997 en 1999
gegroeid is. In alle vier de groepen kwam de parlementaire enquête naar de
Bijlmermeerramp regelmatig aan de orde en deze lijkt het wantrouwen gevoed te
hebben. Een tweede verklaring is het feit dat het bij de focusgroepen niet om een
representatieve steekproef van de bevolking gaat en dat de participanten in deze
gesprekken uit het meer wantrouwende gedeelte van de bevolking afkomstig
zouden kunnen zijn. Meer voor de hand liggend is, tenslotte, de verschillende
wijzen waarop gevraagd wordt naar het vertrouwen. Bij het grootschalige onder-
zoek werd respondenten gevraagd informatiebronnen te ordenen naar betrouwbaar-
heid. Gedwongen tot een keuze eindigen wetenschappers en milieuorganisaties dan
bovenaan. Als de vier focusgroepen indicatief zijn voor het vertrouwen in deze en
andere informatiebronnen voor milieu, betekent dit hooguit dat zij minder argwaan
oproepen dan andere bronnen, maar desalniettemin niet ten volle vertrouwd
worden.
In dit onderzoek leek de achterdocht het grootst te zijn onder de lager opgeleiden.
Hoewel het algehele wantrouwen vooral en erg duidelijk naar voren kwam bij deze
groepen, was eenzelfde sfeer proefbaar in de focusgroepen met de hoger opgelei-
den. Of de argwaan bij hoger opgeleiden minder groot is, is moeilijk vast te stellen
aan de hand van deze discussies. Hoewel deze indruk wel bestaat, kan dit ook het
resultaat zijn van verschillen in de wijze waarop hoger en lager opgeleiden zich
uitdrukken tijdens gesprekken met anderen.

4.5.2 Tussen eigenbelang en idealisme: het vertrouwen in milieuorganisaties en
Schiphol 

Milieuorganisaties worden uiteenlopend beoordeeld. Lager en hoger opgeleiden
verschillen in hun oordeel en het oordeel varieert per milieuprobleem. Dit laatste
gebeurt vooral in de groepen met lager opgeleiden. Al naar gelang de aard van het
onderwerp van discussie reageren zij positief of negatief op de milieubeweging.
Onderwerpen waarover de publieke opinie redelijk eenduidig is, zoals het dood-
knuppelen van zeehondjes, lek geslagen olietankers en kernafval, leiden tot over-
wegend positieve reacties op de rol van de milieubeweging.

"Greenpeace vind ik een prima organisatie. Zij durven op die
zeehondjes af te gaan en houden schepen met kernafval tegen. Ik
steun ze jaarlijks."
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Zo gauw het onderwerp van gesprek onderwerpen betreft waar de publieke opinie
over uiteenloopt en waar maatschappelijk debat over is, zijn de reacties op milieu-
organisaties aanzienlijk minder positief. Dit blijkt vooral uit de discussies over
Schiphol en naar aanleiding van de video over de groei van deze luchthaven. De
milieugroepen worden in zulke gevallen gezien als organisaties die voor hun eigen
belang opkomen, zeggen wat in hun eigen straatje past en zeker niet als - objectieve
- betrouwbare bron van informatie.

"Iedereen praat in z'n eigen straatje. De milieubeweging wil
gewoon gelijk krijgen. Nu alle huizen geïsoleerd zijn tegen de
lawaaioverlast, beginnen ze over de uitstoot."

"Het zijn niet de omwonenden die klagen, maar allerlei
actievoerders die ze uit alle delen van Nederland bij elkaar
getrommeld hebben."

Het is lastig te ontrafelen of men de milieuorganisaties (on)betrouwbaar vindt
omdat zij informatie verschaffen die (niet) overeenkomt met de eigen al vaststaande
mening. Staat men afwijzend tegenover de informatie die deze organisaties ver-
spreiden omdat men toch al voor uitbreiding is, of is men voor uitbreiding omdat
de argumenten van de milieuorganisaties niet geloofwaardig dan wel andere argu-
menten voor uitbreiding wel overtuigend geacht worden? Een andere mogelijkheid
is dat beide mechanismen elkaar versterken. De discussies in de verschillende
groepen geven aanleiding om aan te nemen dat beide mechanismen aan het werk
zijn. Het is zeker niet zo dat iedereen alleen die bron betrouwbaar vindt die een
standpunt verspreidt dat overeenkomt met de eigen opvattingen. Zo leidt de video
over Schiphol bij een deel van de oudere respondenten in de Zwolse groep tot een
geïrriteerde reactie op de woordvoerder van Milieudefensie. Deze irritatie lijkt
vooral gebaseerd op een negatieve houding ten aanzien van de milieubeweging in
haar geheel. Men vindt dat de milieuorganisaties te ver gaan in hun streven het
vliegverkeer aan banden te leggen.

"Ik schrok van het bericht dat er nu op Schiphol bij tegenwind
gevaarlijke situaties ontstaan, omdat er 's nachts banen zijn
gesloten vanwege de geluidsoverlast."

"Ze zijn veel te fanatiek. Neem nou die activisten die op het
vliegtuig zijn gaan zitten, die moeten ze er toch afschoppen."

"Dat verhaal van de milieuman is totaal ongeloofwaardig. De
milieubeweging maakt zich absoluut niet druk om de economie.
Dat vind ik zo bekrompen."

In deze groep is vrijwel elke deelnemer voorstander van uitbreiding van de lucht-
haven. Toch zijn in deze groep voorstanders van uitbreiding te vinden die de
mening zijn toegedaan dat Milieudefensie juist wel geloofwaardig is. 
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Het belangrijkste argument voor deze mensen bestaat uit het feit dat de organisatie,
in tegenstelling tot de woordvoerder van Schiphol of Schiphol zelf, geen econo-
mische belangen heeft. Deze opmerking wordt overigens in alle groepen wel door
een of meerdere mensen gemaakt. Andere deelnemers vinden het juist goed dat de
milieubeweging een tegengeluid laat horen.

"Wat zou er gebeuren als ze er niet waren geweest. Goed dat het
onderwerp van twee kanten belicht wordt."

"Ik neem aan dat Milieudefensie overdrijft, maar ik hoop wel dat
hij ermee doorgaat."

In de groep jongere hoger opgeleiden zijn verschillen van mening over wel of niet
uitbreiden het grootst. Een aantal respondenten neigt naar het standpunt van de
milieubeweging, anderen denken dat de waarheid in het midden ligt (tussen
Milieudefensie en Schiphol). In tegenstelling tot de andere groepen, reageert
niemand in deze groep, zelfs de voorstanders van uitbreiding niet, geïrriteerd op de
milieuorganisatie. Niemand zegt de organisatie te wantrouwen, al wordt door een
deelnemer opgemerkt dat Milieudefensie ook belangen heeft: ze willen in de
belangstelling te staan. In zowel de Zwolse als de Amsterdamse groepen zijn er dus
voorstanders van uitbreiding die de milieuorganisatie toch geloofwaardig vinden, al
laat men zich klaarblijkelijk niet overtuigen door de argumenten tegen verdere
groei van Schiphol. 

In tegenstelling tot de milieuorganisatie in de video over Schiphol, wordt op de
woordvoerder van Schiphol niet uitgesproken negatief of positief gereageerd. Ook
hier wordt opgemerkt dat deze man "wel voor zijn eigen winkel zal opkomen" en de
meeste hoger opgeleiden uit Amsterdam vinden deze woordvoerder daarom minder
geloofwaardig dan de milieuorganisatie, die geen economische belangen vertegen-
woordigt. In Zwolle twijfelt één respondent aan de geloofwaardigheid van Schiphol
in verband met de Bijlmerramp:

"Bij de enquête over de Bijlmerramp bleek dat Schiphol ook geen
openheid van zaken heeft gegeven."

terwijl een ander juist stelt:

"Milieudefensie is tegen, dus die zoeken naar argumenten. Het
zijn maar wat vage kreten die hij roept. Het is allemaal niet
waar. Schiphol zegt dat het niet waar is, dus zal het ook wel niet
waar zijn."

In de afweging welke bron men geloofwaardig vindt, speelt de afweging tussen het
idealisme van de één (Milieudefensie) en de economische belangen van de ander
(Schiphol) dus een belangrijke rol. Wie men uiteindelijk geloofwaardiger acht, is
sterk afhankelijk van antipathie of sympathie voor de milieubeweging in het
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algemeen en in mindere mate of men voor of tegen uitbreiding van Schiphol is.
Welke argumenten men overtuigender vindt is wel afhankelijk van het al eerder
ingenomen standpunt en eigen ervaringen (zie § 4.6).

4.5.3 "De politici weten het ook niet": het vertrouwen in de overheid, ambtenaren
en politici

Op de vraag welke informatiebronnen men geloofwaardig en betrouwbaar vindt,
wordt vooral zeer kritisch gereageerd op de overheid. Overheidsinformatie wordt
met argwaan bekeken. Bewindslieden, politici en ambtenaren zijn volgens lager
opgeleiden per definitie niet te vertrouwen. Bij een enkeling gaat dit wantrouwen
zelfs zo ver dat ze een complot van de overheid vermoeden achter bepaalde
"zogenoemde" milieumaatregelen. Anderen zijn achterdochtig geworden, omdat zij
het gevoel hebben niet volledig geïnformeerd te worden.

"Je wordt vaak niet volledig ingelicht. Neem nou asbest. Heb je
er jarenlang meegewerkt, het zit overal in, blijkt het kankerver-
wekkend te zijn. Je wordt toch besodemieterd waar je bij staat."
(lager opgeleide, Amsterdam)

Ook hoger opgeleiden twijfelen aan de betrouwbaarheid en oprechtheid van met
name politici, maar maken wel onderscheid tussen politici, waarschijnlijk al naar
gelang de eigen politieke voorkeur. 
Dit wantrouwen wordt in alle groepen, zoals al eerder is gesteld, sterk gevoed door
de nasleep van de Bijlmerramp en de activiteiten van de parlementaire-enquête-
commissie in de periode dat de discussies gevoerd werden. De ramp in de
Bijlmermeer wordt in de meeste groepen spontaan genoemd als voorbeeld van een
milieuprobleem - in verband met de eventueel aanwezige schadelijke stoffen in het
vliegtuig - en enkele deelnemers aan de discussies tonen zich in de loop van het
gesprek ontsteld over enkele zaken die de commissie aan het licht heeft gebracht.
Vooral het broeikaseffect en luchtvervuiling zijn problemen die aanleiding geven
om te vertellen dat men de informatie van de overheid wantrouwt of niet geloof-
waardig vindt.

"Door de Bijlmermeer ben ik gaan denken dat er wel een hoop
dingen meer zijn die niet waar zullen zijn. De problemen zijn
waarschijnlijk groter dan verteld wordt. Van de overheid
verwacht je toch dat die neutraal zijn." (hoger opgeleide,
Amsterdam, over het broeikaseffect)

"Politici weten het ook niet. Zo'n minister heeft er geen verstand
van, die is ook maar afhankelijk van wat de hoge ambtenaren
vertellen." (lager opgeleide, Amsterdam, over het broeikaseffect)
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"Zo'n minister is alleen een spreekbuis. Die leest ook maar van
een papiertje af wat ambtenaren opgeschreven hebben." (lager
opgeleide, Zwolle, over Schiphol)

Bij enkele deelnemers bestaat de indruk dat de overheid, politici en ministers het
eigenlijk "ook niet precies weten", maar het broeikaseffect als "mooie geldbron"
zien. Zij koesteren de verdenking dat de overheid het broeikaseffect gebruikt als
argument om inkomsten te genereren door het opleggen van extra milieuheffingen.
Anderen vinden in het algemeen dat de auto te veel de schuld krijgt van de milieu-
problemen en dat het aandeel van de auto in de luchtverontreiniging zwaar over-
schat wordt. In hun ogen gebruikt de overheid de auto als "melkkoe" onder het
mom van het milieu.

"De overheid heeft er belang bij dat het broeikaseffect niet
weerlegd wordt. Het is voor hen een prima argument om meer
belasting op brandstof te heffen." (hoger opgeleide, Zwolle)

"Het zijn niet de auto's die de uitstoot veroorzaken maar de
industrieën. Ze moeten die industrieën ook aanpakken. Dat duurt
zo lang omdat de economie voorgaat. Particulieren moeten wel
betalen voor allerlei regelingen." (lagere opgeleide, Zwolle)

"Brandstof heeft, denk ik, wel effect op het milieu. Je wordt voor
een politiek karretje gespannen. Mensen worden bang en dan
gooien ze de belastingen omhoog." (lager opgeleide, Amsterdam,
over het broeikaseffect) 

De tegenstrijdige berichten over het broeikaseffect en de eventuele gevolgen ervan
zijn hier debet aan. De onzekerheden die aan dit probleem kleven - is er wel een
broeikaseffect, hoe ernstig is het dan en op welke termijn gaat het spelen? - voeden
deze verdenking. De enige groep waar dergelijke veronderstellingen niet geuit
worden, zijn de hoger opgeleide jongeren uit Amsterdam. Het is, zoals in para-
graaf 4.6 zal blijken, de enige groep waar tegenstrijdige berichtgeving weinig effect
heeft op de meningsvorming over het broeikaseffect. Bij enkele deelnemers in deze
groep spelen wel de, in hun ogen, tegenstrijdige signalen die de overheid afgeeft.
Ook in andere groepen wordt hier en daar gesteld dat de overheid zelf tegenstrijdig
of zelfs "hypocriet" is. 

"Van ons burgers verwachten ze dat we energie besparen. Ik
probeer alles te doen wat ik kan doen. Maar als ik 's nachts de
verlichting op Schiphol of al die verlichte kassen zie, dan vind ik
dat de overheid wel heel tegenstrijdige signalen uitzendt. Daar
word ik wel wat moedeloos van." (jongere hoger opgeleide) 
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"Je brengt al tijden keurig je emmertje met groenafval ge-
scheiden weg en dan hoor je van het stadsdeel dat ze het
groenafval al twee jaar bij het andere vuil gooien, omdat het
aanbod te klein is. Daar zakt je broek toch van af." (jongere
hoger opgeleide) 

Een man uit deze hoger opgeleide groep is geïrriteerd door de wijze waarop de
discussie over Schiphol is gevoerd. Hij zegt bijna medelijden met Milieudefensie te
hebben, omdat de "zogenoemde politieke inspraak" een wassen neus was. De hele
discussie was in zijn ogen een farce omdat van tevoren al vaststond dat Schiphol
uitgebreid zou worden door de economische belangen die in het spel zijn.

4.5.4 "Van een hoogleraar verwacht je dat hij de waarheid spreekt"

De betrouwbaarheid van berichtgeving op grond van een degelijke, liefst weten-
schappelijke onderbouwing van de feiten is in vergelijking met andere informatie-
bronnen veel groter. "Van een hoogleraar" mag je immers "verwachten dat hij de
waarheid spreekt." Zowel de jongere als oudere groepen vinden het belangrijk dat
beweringen in de media over schadelijke stoffen in de voeding goed en op weten-
schappelijke wijze onderbouwd worden.

"Ik wil geen vaag verhaal. Ze moeten met details komen en het
verhaal goed onderbouwen, anders geloof ik het niet."

"Ik wil bewijzen zien. Als ze het hebben over 'een kans op' of
'kunnen leiden tot', wil ik weten hoe groot die kans is." 

Toch betekent dit niet automatisch dat men altijd evenveel waarde hecht aan
berichten en informatie waarin een beroep wordt gedaan op wetenschappelijk
onderzoek. In alle groepen bestaat wantrouwen tegenover de betrouwbaarheid van
informatie uit wetenschappelijke bronnen. De deelnemers gaan weliswaar uit van
de objectiviteit van de wetenschap, maar merken tegelijkertijd op dat wetenschap-
pers het vaak niet met elkaar eens zijn. Bovendien wijzen enkelen erop dat het
regelmatig voorkomt dat wetenschappelijke bevindingen later weer worden weer-
legd door andere onderzoekers (zie verder § 4.6 over tegenstrijdige berichtgeving).
Dit speelt vooral een rol bij het broeikaseffect.

"De wetenschap is er nog lang niet uit. De effecten van het 
broeikaseffect zijn nog erg onduidelijk."

Wetenschappelijke informatie of wetenschappelijke bronnen zijn dus niet per
definitie geloofwaardiger en betrouwbaarder.

"Wetenschappers willen graag scoren, dus die wroeten door tot
ze iets gevonden hebben."
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"Vaak doen wetenschappers zo'n onderzoek weer in opdracht van
een organisatie die wel belangen heeft."

Ondanks deze scepsis blijkt in Zwolle dat er wel degelijk goed geluisterd wordt
naar ter zake deskundigen. In de hoogopgeleide groep werpt een man zich op als
expert op het gebied van vooral het broeikaseffect en voeding. Hij is chemicus en
schuwt het gebruik van technische termen niet. Andere deelnemers verontschul-
digen zich vervolgens voor het feit dat zij "geen deskundige" zijn of betwisten zijn
expertise in elk geval niet. Menigeen luistert en knikt goedkeurend als hij aan het
woord is.

4.5.5 "Waarom willen ze mij dat vertellen?" 

De geloofwaardigheid van de wetenschap is over het algemeen genomen groter dan
die van andere bronnen. In die zin wijken de uitkomsten van dit onderzoek niet af
van de surveygegevens uit paragraaf 3.2.2. De meesten vertrouwen erop dat de
wetenschap objectief is en dat wetenschappers in tegenstelling tot andere bronnen
niet uit eigenbelang handelen. Men beoordeelt de betrouwbaarheid en de geloof-
waardigheid van de meeste informatiekanalen door te kijken naar het belang dat
deze dienen of vertegenwoordigen. Het maakt de wereld een stuk eenvoudiger als
het mogelijk is te bepalen of te begrijpen waarom iemand iets zegt en voor welke
parochie iemand preekt.

"Om te weten wie je moet geloven, moet je je altijd afvragen:
waarom zegt ie dat? Waarom wil-ie mij dat vertellen?"

Informatie kan zo makkelijk een plaats gegeven worden. De grote nadruk in de
gesprekken op het eigen- of economisch belang van bronnen is hier een uiting van.
Door overal een belang achter te vermoeden, schept men orde in de chaos aan
informatie en maakt men de wereld cognitief beheersbaar. Zodra de belangen
minder helder zijn, kan men minder makkelijk een oordeel vellen. De belangen van
de overheid zijn minder duidelijk - behalve op het punt van de veelbesproken
belastingen - dan die van milieuorganisaties of ondernemingen als Schiphol. Van
de laatste twee is overduidelijk wat ze willen. Dat maakt het makkelijk om de
informatie die zij verstrekken te relativeren of juist mee te nemen in het bepalen
van eigen standpunten. Van wetenschappers wordt door de meeste deelnemers
aangenomen dat zij objectief en onpartijdig zijn. Het is de vraag of dat altijd een
pre is: geen belang hebben maakt informatiebronnen ook onberekenbaar en minder
begrijpelijk. De argwaan over wetenschap lijkt echter eerder het gevolg van de
berichten over tegenstrijdige onderzoeksresultaten of de weerlegging van eerder
onderzoek door nieuw onderzoek. Het is zo integraal onderdeel van de vaak tegen-
strijdige informatie over milieuproblemen. Over deze tegenstrijdige informatie en
de gevolgen ervan gaat de volgende paragraaf.
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4.6 Informatieverwerking

In deze paragrafen wordt nader ingegaan op de wijze waarop de deelnemers aan de
groepen omgaan met informatie. In paragraaf 4.6.1 wordt kort verteld wat men
onthoudt en vergeet van berichten, om vervolgens te laten zien hoe complex het
broeikaseffect is voor de meeste deelnemers aan de groepsgesprekken. Hoger en
lager opgeleiden verschillen daarin maar weinig. De nadruk bij het tonen van de
video over Schiphol en de artikelen over voeding en milieu lag op tegenstrijdige
berichtgeving. De wijze waarop men hiermee omgaat, verschilt niet alleen tussen
de opleidingsgroepen, maar ook per onderwerp. In paragrafen 4.6.3 en 4.6.4 komen
achtereenvolgens het broeikaseffect, de groei van Schiphol en voeding aan de orde.
In paragraaf 4.6.5 volgt een samenvatting.

4.6.1 Onthouden of vergeten

In hoofdstuk 2 is al verteld dat zelfs als mensen blootgesteld worden aan de media,
het geheugen hen vrij snel in de steek laat. Men onthoudt niet alles en vaak is de
herinnering aan berichten fragmentarisch; men onthoud wel de plaats van een
incident, maar niet het tijdstip; men onthoudt wel de boodschapper, maar vergeet
de boodschap. In de groepsdiscussies bleek meteen bij het begin van de gesprekken
al dat sommige deelnemers spontaan milieu-incidenten die lang geleden plaats-
vonden als voorbeeld gaven van voor hen aansprekende milieuonderwerpen. De
kalimijnen in Frankrijk en de lozingen van BASF in de Rijn werden in de hoogop-
geleide groep uit Amsterdam genoemd als gebeurtenissen waar men van geschrok-
ken was, dan wel diep van onder indruk was geweest. Veel participanten kunnen
zich nog wel een moment van schrik herinneren, bijvoorbeeld bij de ramp met de
kerncentrale in Tsjernobyl of de eerste berichten over de gevolgen van het broeikas-
effect. Vager, algemener en frequenter in het nieuws zijn "olie op de Noordzee" en
"op de kust stukgeslagen olietankers". De Franse kernproeven op Muroroa, de
Brent Spar, PCB's in moedermelk en acties tegen PVC in kinderspeelgoed passeren
eveneens de revue. De meeste deelnemers noemen recentere of actuele problemen,
zoals de varkenspest en het verminderen van de varkensstapel, de gekkekoeien-
ziekte (BSE), fileproblemen, rekeningrijden en gemanipuleerd voedsel. 

Men blijkt opvallende informatie te onthouden. In de meeste gevallen gaat het dan
om informatie die aan zou tonen dat het met een bepaald probleem eigenlijk wel
meevalt of die de eigen mening bevestigt en versterkt. Zo herinneren respondenten
die onlangs wel iets over het broeikaseffect gelezen of gezien hebben - in alle vier
de groepen is er een aantal te vinden - vooral berichten die het fenomeen of de
effecten daarvan bagatelliseren.

"Ik heb eens gelezen dat er in Indonesië kraters met giftige
gassen zijn waarvan de uitstoot meer bijdraagt aan het
broeikaseffect dan wij mensen met z'n allen doen."
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"Dingen worden altijd opgeblazen. Kijk maar eens hoe bang
mensen waren van de eerste treinen."

"Het probleem lost zich vanzelf op. Als het warmer wordt, regent
het meer en wordt het vanzelf weer koeler."

Ook bij andere onderwerpen haalt men vooral informatie aan die de eigen mening
bevestigt.

"Elke plant bevat van nature fungiciden. Veel van die schadelijke
stoffen komen van nature al in het menselijk lichaam voor."
(Naar aanleiding van het artikel over bestrijdingsmiddelen)

"Nu weer die verhalen over de magnetron. Ik ken mensen die hem
al op zolder hebben gezet, maar volgens mij is dat allemaal
zwaar overtrokken."

"Ik heb op tv een directeur gezien van een recyclingbedrijf. Die
zei dat scheiden van huisvuil achterhaald is omdat de techniek
zover is dat dat ook kan in de fabriek."

"Ik heb gelezen dat er te veel groenafval is om tot compost te
verwerken. Dat gaat dus gewoon met het andere afval de
verbrandingsoven in."

Een voorbeeld van wat er fout kan gaan bij informatieverwerking komt naar voren
bij het nieuwsitem over Schiphol. Dit onderwerp is in het RTL4-nieuws omdat er
een regeringsrapport is uitgelekt, waarin staat dat de uitstoot van onder andere
broeikasgassen vele malen hoger is door onvoorziene factoren. Uit de discussie na
afloop van het bekijken van dit videofragment, blijkt dat in geen van de vier
groepen opgemerkt is dat de informatie die de woordvoerder van Milieudefensie
geeft niet afkomstig is van Milieudefensie zelf, maar uit een uitgelekt rapport van
de regering. Iedereen gaat ervan uit dat Milieudefensie de opsteller van het rapport
is en al naar gelang het vertrouwen dat men in deze organisatie heeft, wordt op de
video gereageerd (zie § 4.5.3). 

"Die 40%, dat kan die man van Milieudefensie toch ook niet
weten."

Wat verder opvalt aan deze discussie is dat men nauwelijks inhoudelijk ingaat op
de argumenten van beide woordvoerders, al doen hoger opgeleiden dit iets meer
(zie § 4.6.3). Een veelgehoord en door voorstanders van uitbreiding ook herhaalde-
lijk in de media gebruikt argument voor uitbreiding is dat beperking van de groei
van Schiphol schadelijk kan zijn voor de Nederlandse economie en weinig zal
opleveren voor het milieu. Dit argument wordt overigens niet gebruikt door de
mensen die aan het woord komen in het videofragment. 
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4.6.2 Het 'broeikas-ozonlaageffect': een 'schimmig' fenomeen

Uit secundaire analyses van surveygegevens komt naar voren dat de kennis over
milieuproblemen vrij klein is en in elk geval gefragmenteerd (Nas 1999). Men
blijkt vaak wel de gevolgen, maar niet de oorzaken en oplossingen van problemen
te weten. Lezen of praten over het milieu draagt nauwelijks bij aan een grotere
kennis. Het minste weten Nederlanders over het broeikaseffect. Ook de deelnemers
aan de groepsdiscussies vinden het broeikaseffect moeilijk te begrijpen. Uit de
reacties blijkt niet alleen dat men zich geen al te grote zorgen maakt, bijna geen
enkele participant heeft een volledig en correct beeld van het fenomeen. Zowel
hoger als lager opgeleiden associëren het broeikaseffect met het gat in de ozonlaag.
In de groep oudere lager opgeleiden wordt aan zure regen gedacht bij het broeikas-
effect.

"Het heeft te maken met koolstofmonoxide. Het is een wat
schimmig probleem. We weten niet precies wat de omvang is en
wat de consequenties kunnen zijn. Dus vermijden we de zon en
smeren we wat extra zonnebrand. Het staat ook allemaal wel ver
weg. In Australië is het wel een probleem." (jongere hoger
opgeleide)

"Je went eraan. Vroeger kregen mensen misschien ook
huidkanker er door, maar toen wisten we het nog niet." (oudere
hoger opgeleide)

Een hoger opleidingsniveau mag de kennis over milieuproblemen dan wel
vergroten (Nas 1999), hoger opgeleiden verwarren het gat in de ozonlaag net zo
goed met het broeikaseffect. In de meeste groepen zijn er ook wel een of twee deel-
nemers die wel een min of meer goede omschrijving geven. In de groep met jongere
lager opgeleiden geeft één respondent al meteen spontaan een min of meer juiste
omschrijving en een vrouw uit deze groep brengt het broeikaseffect in verband met
het smelten van de ijskappen. 

"De aarde wordt opgewarmd door uitlaatgassen. Ik neem wel aan
dat dat zo is." (jongere lager opgeleide)

"Ik vrees wel het hoger wordende water. Volgens de kranten kan het
dan goed misgegaan in Nederland." (jongere lager opgeleide)

In de groepen met hoger opgeleiden uit Zwolle geeft de eerdergenoemde expert een
correcte uitleg en vertelt aan de andere leden van de groep dat het gat in de
ozonlaag en het broeikaseffect twee verschillende problemen zijn. In de groep
jongere hoger opgeleiden wordt na afloop van de discussie over voeding en milieu
nog een keer teruggekomen op het broeikaseffect. De gespreksleidster vraagt of
iemand in de groep uit kan leggen wat het broeikaseffect nu precies is. Een
respondent raakt in de loop van zijn uitleg hopeloos verstrikt: 
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"CFK's komen in de dampkring en kunnen er niet meer uit. Er
ontstaat dan een gat waardoor de UV-straling heen kan. De
aarde warmt op, ijskappen smelten. Maar waarom die warmte
dan niet door dat gat weg kan, snap ik eigenlijk niet. Het is
allemaal nogal warrig en ingewikkeld."

Pas dan geeft een andere respondent in deze groep een correcte uitleg.

Ondanks de geringe kennis over het broeikaseffect en de verwarring met het gat in
de ozonlaag, blijkt men wel vaak te weten welke maatregelen er getroffen zijn om
het probleem tegen te gaan. Zo worden maatregelen om het gebruik van de auto
tegen te gaan en energiebesparing genoemd. Waarbij men, zoals al eerder is
gebleken, vooral erg kritisch is over de milieuheffing op benzine. Dat neemt niet
weg dat ook dan blijkt hoe fragmentarisch de kennis over het fenomeen is. 

"Met haarlak, met spuitbussen let ik wel op, maar de auto? Er zal
wel een samenhang mee zijn, maar ik laat de auto er niet voor
staan."

4.6.3 "Ik geloofde het in het begin ook": omgaan met tegenstrijdige informatie over
het broeikaseffect

Milieuproblemen zijn in alle opzichten gecompliceerd. Vrijwel alle milieuproble-
men - ozonlaag, broeikaseffect, water- en luchtvervuiling - zijn omgeven door
onzekerheden en over vrijwel alle problemen wordt wetenschappelijk gedebatteerd.
Is er wel een probleem? Zo ja, hoe ernstig is het probleem en hoe gevaarlijk is het?
Op welke termijn worden de risico's te groot en wie of wat wordt het meest
bedreigd? Welke oorzaken en welke oplossing zijn er? Over bijna geen enkel
technisch en politiek aspect bestaat overeenstemming of duidelijkheid.
Tegenstrijdige (wetenschappelijke) informatie is dan ook inherent aan de meeste
milieuproblemen. Zowel de tegenstrijdigheden als de onzekerheden waarmee
milieukwesties worden omgeven, hebben gevolgen voor de wijze waarop de
discussianten omgaan met informatie erover. Het duidelijkste kwam dit naar voren
in de gesprekken over het broeikaseffect. Het weerspiegelt de grote onzekerheden
die met name bij dit probleem spelen, maar ook bij de uitbreiding van Schiphol en
over voeding hebben de meeste deelnemers moeite om tegenstrijdigheden en
onzekerheden te hanteren. De wijze waarop men met deze tegenstrijdigheden
omgaat en deze uiteindelijk gebruikt om toch een standpunt te bepalen, verschilt
per onderwerp en tussen lager en hoger opgeleiden. Allereerst wat reacties naar
aanleiding van het broeikaseffect. Deze lopen bij hoog- en lager opgeleiden van
geloof tot ongeloof, van afwachting tot twijfel.
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"Het broeikaseffect bestaat al heel lang. Die opwarming van de
aarde is er altijd al geweest. Het is een natuurlijke ontwikkeling
dat het steeds warmer wordt en nu zouden wij dat plotseling
veroorzaken? Ik geloof er geen barst van." (lager opgeleide,
Amsterdam)

"Het broeikaseffect is ver van mijn bed. Is dat iets wat ík
veroorzaak? Waar ík iets aan kan doen?" (lager opgeleide,
Amsterdam)

"Ik wantrouw het allemaal. Wetenschappers spreken elkaar
tegen. Ik geloofde het in het begin ook. Maar nu? Wat is nu de
waarheid?" (lager opgeleide, Zwolle)

"Ik vind het allemaal wat ongemakkelijk. Eerst waren er
berichten dat de aarde gaat afkoelen. Nu opeens warmt de aarde
op. Is dat nou wel zo? Ik betwijfel het. Wat is de motivatie achter
al die onderzoeken?" (hoger opgeleide, Zwolle)

"Ik ben geen deskundige. De wetenschap neemt dat waar, de
media leggen er het accent op, maar de aarde bestaat al zo
lang." (hoger opgeleide, Zwolle)

Het feit dat men het gevoel heeft er zelf weinig aan te kunnen veranderen, dat men
machteloos is, versterkt de reacties. Men heeft niet het gevoel individueel bij te
kunnen dragen aan een oplossing, omdat het probleem te complex en te groot-
schalig is. Deze deelnemers vermelden dan ook frequent informatie gelezen of
gehoord te hebben die het probleem of de effecten van menselijk handelen erop
bagatelliseert (zie § 4.6.1).
Een ander kenmerk van milieuproblemen heeft eveneens gevolgen voor de wijze
waarop gereageerd wordt op tegenstrijdige berichten. Het volgen van bepaalde
problemen vereist een lange adem, een te lange adem voor sommige deelnemers.
Hoewel de meeste milieukwesties al lange tijd bekend en nog niet opgelost zijn,
zijn ze tot dusver zonder consequenties gebleken. Voor sommigen is dit alleen al
reden genoeg om te twijfelen aan het bestaan van het broeikaseffect, of in elk geval
om te veronderstellen dat het wel niet zo'n vaart zal lopen. "Het zal mijn tijd wel
duren" of "Het blijkt in de loop van de tijd wel wat waar is" zijn veelgehoorde
uitspraken, vooral onder de oudere hoger opgeleiden. Voor anderen is het aanlei-
ding tot twijfel over sommige aspecten van het probleem of berichtgeving erover.
Zo is er een deelneemster die wel geloof hecht aan berichten over het hoger
wordende water, maar geen waarde meer hecht aan berichten over de termijn
waarop het probleem acuut wordt. Deze personen waren aanvankelijk bezorgd,
denken nog steeds dat het wel een probleem is, maar zijn niet meer zo zeker van de
ernst of de urgentie.
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"Bij de eerste berichten over het broeikaseffect ging ik wel
nadenken. Toen maakte ik me er wel zorgen over. Maar je weet
niet wanneer het zal gebeuren."

"Tien jaar geleden maakte ik me nog wel zorgen, maar nu hebben
we het toch wel aardig voor elkaar."

"Neem het gat in de ozonlaag. Eerst wordt het groter, dan weer
kleiner. Dan is het er wel, dan weer niet."

De tegenstrijdige informatie heeft het minste effect op de zorgen die jongere hoog-
opgeleiden hebben. Bij de meesten van hen heeft het niet geleid tot twijfel over de
omvang van het broeikaseffect, hooguit tot een vermindering van het gevoel van
urgentie.

"Volgens mij is dit pas het topje van de ijsberg."

"Het broeikaseffect is er al lang. Ik denk dat het een groot
probleem is."

"Ik hoop dat de overheid zorgt dat het probleem niet uit de hand
loopt."

Waar de andere deelnemers scepsis of ongeloof laten blijken, is deze groep niet van
de wijs gebracht door wetenschappers die elkaar tegenspreken of door opeenvolgen-
de berichtgeving over steeds andere onderzoeksresultaten. Dit zou het gevolg
kunnen zijn van het hogere opleidingsniveau van de jongeren, waardoor zij beter
dan lager opgeleiden hebben geleerd om te gaan met wetenschappelijke debatten en
tegenstrijdige onderzoeksuitkomsten tegen elkaar af te wegen. Lager opgeleiden
laten zich duidelijk wel meer leiden door wetenschappers (zie § 4.5.4). Het gevolg
is dat zij zich minder goed raad lijken te weten met "hoogleraren die weliswaar wel
de waarheid zullen spreken", maar desalniettemin elkaar weerspreken. Het broei-
kaseffect is bovendien "ver van het bed" en complex, waardoor het lastig wordt
dergelijke informatie te toetsen aan eigen waarnemingen of ervaringen. Bij veel
oudere hoogopgeleiden heeft dit alles wel tot ongeloof en bagatellisering van het
probleem geleid. De media hebben het allemaal wat overtrokken en uiteindelijk
loopt het allemaal niet zo'n vaart. Bij hen lijkt dit minder het gevolg van verwar-
ring over tegenstrijdigheden, zoals bij de lager opgeleide groepen het geval lijkt.
Het lijkt eerder zo te zijn dat zij voor die informatie kiezen die het beste bij hun
mening past. Voor de één is dat wetenschappelijk onderzoek dat bevestigend
antwoordt op de vraag of de aarde opwarmt en zijn de tegenstrijdige berichten
hooguit aanleiding tot twijfel over de termijn waarop het probleem zich daad-
werkelijk zal manifesteren. Voor de ander is de tegenstrijdige informatie voldoende
aanleiding om te kunnen zeggen dat er geen reden is om je druk te maken.
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4.6.4 "De waarheid zal wel in het midden liggen": omgaan met tegenstrijdige
informatie over Schiphol en voeding

Waar de tegenstrijdige berichtgeving over het broeikaseffect bij sommigen leidt tot
ongeloof en scepsis, gaat men bij de andere twee problemen vaak anders om met
onzekerheden en tegenstrijdige berichtgeving. Zoals al eerder in de hoofdstuk is
verteld, stoelen vooral lager opgeleiden hun meningen op eigen ervaringen of
ervaringen van anderen, ook in het geval van Schiphol. Roet op tuinmeubilair,
kankergevallen in de straat van een schoonzuster of juist familie die bij de lucht-
haven woont en nergens last van zegt te hebben, zijn redenen om informatie te
verwerpen of aan te nemen. Iets wat bij het broeikaseffect veel moeilijker is. De
man wiens familie in de nabijheid van Schiphol woont:

"Het maakt mijn familie niet uit, hoor. Die zitten in de tuinbouw
en de bloemen. Ze hebben er economisch belang bij dat Schiphol
groeit."

In de Amsterdamse groep zit een man die op een plek woont waar veel vliegverkeer
overkomt. Hij ervaart de nabijheid van Schiphol als een voordeel en vindt dat het
wel meevalt met de overlast:

"Schitterend, Schiphol moet blijven! Mijn huis is drie ton meer
waard geworden. Iedereen wil in de Randstad wonen en neemt
deze consequenties kennelijk voor lief."

Een hoger opgeleide in Amsterdam heeft zelf gewerkt op Schiphol en zegt dat hij
toen uit eigenbelang voor uitbreiding was en nog steeds is. Hij gelooft dan ook dat
de in de video optredende woordvoerder van Schiphol de waarheid spreekt. Voor de
deelnemers die zich niet direct op eigen ervaringen of die van familie en vrienden
kunnen beroepen, blijkt het omgaan met de informatie die door beide woordvoer-
ders wordt gegeven al wat lastiger. In de hoger opgeleide groepen gaat men vaker
op de inhoud in, met name op de genoemde uitstootpercentages. Opgemerkt wordt
dat dergelijke percentages niet zoveel zeggen en dat het voor een leek moeilijk is
om vast te stellen wat de waarheid is. De man die geërgerd is over de "schijndis-
cussie" over de uitbreiding van Schiphol (§ 4.5.3) vindt het helemaal niet van
belang welke uitstootpercentages kloppen of niet kloppen. Hij geeft aan niet van
plan te zijn er nog langer over na te denken: de beslissing is volgens hem allang
gevallen en hij "vindt het zonde van zijn tijd als het in het journaal zit."

"Al die berichten zijn opgeklopt. Ze er nu al zo'n 10 tot 15 jaar
mee bezig. Die metingen van geluidsoverlast verschillen almaar.
Hoe moet ik weten wie gelijk heeft? Ik maak mijn eigen keuze dan
wel." (hoger opgeleide, Zwolle)
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"20% of 1%? Het is oncontroleerbaar wat klopt of niet. De
motoren zijn de bron en door nieuwe technologie zal het
misschien wel verbeteren." (lager opgeleide, Zwolle)

"De milieubeweging zal wel overdrijven met die 20% en 1% lijkt
me erg weinig. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen."
(hoger opgeleide, Zwolle)

"Het is irritant dat je niet weet wat waar is." (hoger opgeleide,
Amsterdam)

"Ik vind het storend dat het gebaseerd is op een rapport. Voor je
het weet komt er een tweede rapport dat het eerste tegenspreekt.
Je kunt die percentages zelf niet controleren." (hoger opgeleide,
Amsterdam)

De laatste twee uitspraken zijn opvallend, vooral gezien de wijze waarop dezelfde
deelnemers omgingen met tegenstrijdige informatie over het broeikaseffect. Waren
ze daar nog de mening toegedaan dat het echt een probleem was, bij het gesprek
over Schiphol komt plotseling de irritatie naar boven over oncontroleerbare cijfers
en tegengestelde meningen. De vraag waarom de reacties zo verschillen is niet
eenvoudig te beantwoorden. Het broeikaseffect roept ook in de jongere groep uit
Amsterdam geen heftige reacties op: deze deelnemers denken over het algemeen
wel dat het bestaat en dat het een groot probleem vormt, maar ze maken zich er
niet echt druk meer om. Het dilemma tussen milieu en economie komt juist in deze
groep sterk naar voren en het zou zo kunnen zijn dat de geërgerde toon over de
afwijkende informatie dit dilemma weerspiegelt. De meeste deelnemers aan deze
groep zijn geneigd om de informatie van de woordvoerder van de milieuorganisatie
te geloven (zie § 4.5.2) of zeggen tenminste geen reden te zien aan zijn geloof-
waardigheid te twijfelen. Dat lijkt moeilijk te combineren met het belang dat men
aan economische groei hecht en de twijfels over de effecten die het tegenhouden
van uitbreiding heeft voor het milieu.
Zoals gezegd in de paragrafen over de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van
informatiebronnen, is de reactie in de andere groepen op de tegenstrijdige
informatie uit het videofragment sterk afhankelijk van de voor- of afkeur van de
milieubeweging. De intuïtie blijkt een belangrijk houvast voor het aannemen of
verwerpen van informatie. Sympathie voor de woordvoerder en de mate waarin
men zich kan identificeren met een persoon of organisatie bepalen hoeveel geloof
men hecht aan bepaalde informatie. 
 
In de gesprekken over voeding en naar aanleiding van het artikel waarin vermeld
wordt dat enkele milieuorganisaties erop aandringen bepaalde bestrijdingsmiddelen
te verbieden, komt hetzelfde beeld nog wat sterker naar voren. Veel deelnemers
reageren met een defensieve, wat argwanende of zelfs moedeloze houding. 
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De milieubeweging zou het probleem - wederom - overdrijven en opblazen. Naar
aanleiding van het artikel over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen voor de
kwaliteit van sperma:

"Als dit echt zo was had ik nu geen vier kinderen."

"Dit is overtrokken. Zo durf je helemaal niets meer te eten."

De deelnemers met een lager opleidingsniveau hebben vaak de neiging het
krantenartikel en de krantenknipsels af te doen als overdreven of reageren zelfs
geïrriteerd. Op de vraag hoe men met dit soort informatie omgaat, zeggen de
meeste lager opgeleiden dit soort berichten voor kennisgeving aan te nemen, maar
er geen rekening mee te houden in hun voedingsgewoonten en aankoopgedrag.
Voor een deel komt dit voort uit machteloosheid. 

"Ze komen elke keer weer met iets anders. Volgens mij wroeten ze
te veel."

"Hoe ouder ik word, hoe minder ik me van dit soort berichten
aantrek. Je moet toch ergens aan doodgaan."

"Ik lees dit soort berichten niet meer, hoor."

"Ach, ik ben niet ziek."

Men heeft bovendien van jongs af aan geleerd heeft dat groente en fruit gezond zijn
en gaat daar nog steeds van uit. De voordelen voor de gezondheid wegen, volgens
hen, ruimschoots op tegen de eventuele nadelige effecten van een beetje gif dat je
daarbij misschien binnenkrijgt.

"In groente en fruit zitten vitaminen en bouwstoffen, daar zijn we
toch mee opgegroeid."

"Spinazie is gezond, punt uit."

Hoger opgeleiden reageren met een zekere vermoeidheid op dezelfde berichten.
Men is deels ontvankelijker voor de informatie dan de deelnemers uit de andere
twee groepen. Tegelijkertijd weten hoger opgeleiden zich niet goed raad met
dergelijke berichten en lijkt het netto-effect ervan even groot als in de groepen met
lager opgeleiden.

"Je denkt dat je gezond eet en dan blijkt het niet zo zijn. Zo ben je
wel heel kwetsbaar."

"Je weet zo langzamerhand niet meer wat je moet geloven. De
ene keer hoor je dat veel groenten en fruit eten zo gezond is, de
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andere keer moet je weer oppassen omdat er bestrijdings-
middelen op zitten. Zo kun je niets meer eten."

"Altijd weer die berichten. Ik ga mijn eigen weg wel. Ik probeer
zo gezond mogelijk te eten."

"Ik word moe van dit soort berichten. Dat gif zit er toch wel in, of
je je er nu bewust van bent of niet. Het moet wel gezellig blijven.
Als je al die berichten leest en gelooft, dan word je toch
paranoïde."

"Ik heb een zoon die een voedselallergie heeft. Ik let er dus wel op."

"Mijn schoondochter is allergisch voor zo'n beetje alle E-nummers. 
Als je dan op gaat letten wat er allemaal aan levensmiddelen is
toegevoegd, schrik je wel."

De ouderen met een hogere opleiding zijn overigens vaker dan de jongeren geneigd
berichten over voeding en milieu te relativeren of in twijfel te trekken. In alle
groepen blijken mensen te zitten die wel ontvankelijk voor de informatie zijn. Een
vrouw zegt dat ze, nu ze zwanger is, wel beter oplet wat ze eet en het fijner te
vinden om reformproducten te kopen. Andere deelnemers hebben in hun onmiddel-
lijke omgeving te maken met mensen die allergisch zijn voor bepaalde stoffen in de
voeding.

Hoewel er een aantal deelnemers aan de discussie is die hun zorgen over voeding
omzetten in aankoopgedrag (of vice versa), zijn er bijna geen mensen te vinden die
enthousiast zijn over de suggestie dat het kopen van ecologisch of biologisch
geteeld voedsel wellicht een oplossing is. Hier spelen de bekende (voor)oordelen
over de kwaliteit en de prijs van ecologisch geteelde producten, met name bij de
lager opgeleide discussianten, een voorname rol. Sommigen gaan zelfs zover te
betwijfelen of al die "dure" producten in biologische winkels, en tegenwoordig ook
bij de supermarkten, wel echt ecologisch of biologisch verbouwd worden en
vermoeden dat ze bedrogen worden. 

"Ik heb gelezen dat maar 1% van de landbouwgrond voor
biologische landbouw gebruikt wordt. Hoe kan het dan dat er
zoveel biologisch eten in de winkel ligt?"

Slechts één vrouw uit de jongere groep van hoger opgeleiden neemt het zekere voor
het onzekere: zij koopt om die reden biologische voedingsmiddelen. Bijna alle
andere deelnemers zeggen af te gaan op het gezonde verstand en volgen zoveel
mogelijk de algemeen geldende voedingsadviezen. Sommigen zeggen dergelijke
producten wel te zullen kopen als bijvoorbeeld hun huisarts hun zou adviseren dit
te doen. 
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4.6.5 "15% of meer uitstoot, het zal me worst wezen"

De vorenstaande schets van de vier discussies over het broeikaseffect, de uitbrei-
ding van Schiphol en voeding maakt inzichtelijk hoe mensen met tegenstrijdige
informatie omgaan en hoe ze deze incorporeren om tot een mening te komen. De
informatie die zij tot hun beschikking hebben is op zijn best fragmentarisch, vooral
als het om complexe kwesties zoals het broeikaseffect gaat. Uit de discussies naar
aanleiding van het videofragment over Schiphol blijkt dat het zeker niet altijd zo is
dat men - zoals de deelnemers zelf weleens suggereren - onvolledig ingelicht
wordt; men vergeet zaken of ziet ze over het hoofd. Er wordt op tamelijk opportu-
nistische wijze met informatie omgegaan. Informatie die te pas komt, in het eigen
straatje past, wordt benadrukt of onthouden. Informatie die onwelgevallig is of niet
inpasbaar, wordt al snel afgedaan als 'het opblazen van problemen' of dan ten-
minste als minder urgent dan sommigen wel beweren. Mensen zonder auto bena-
drukken het fileprobleem en de risico's van uitlaatgassen; autobezitters benadruk-
ken dat het aandeel van de auto in milieuproblemen overschat wordt of dat zij niet
anders kunnen; en iemand die in een winkel in Aalsmeer werkt en veel klanten
onder het Schipholpersoneel heeft, is voorstander van uitbreiding van Schiphol. 
Zo gauw het mogelijk is om op eigen ervaringen of de ondervindingen van anderen
terug te vallen, verkiest men overduidelijk deze bron van informatie boven elke
andere bron. Het wordt gebruikt, en door sommigen ook zo ervaren, als krachtig
argument in de discussie. Onwelgevallige, tegenstrijdige geluiden kunnen zo
gefilterd worden en afgedaan als 'overdrijving' of zelfs pertinent onwaar. 
Een ander mechanisme bij de acceptatie van informatie is het vermijden of vermin-
deren van angst- of schuldgevoelens. Dit bleek het sterkste bij het onderwerp dat de
eigen gezondheid en het eigen consumptiegedrag direct raakt. Men gaat alarmeren-
de berichten over bestrijdingsmiddelen in voeding eenvoudig uit de weg ("ik lees
die berichten niet meer") of legt zich er min of meer bij neer ("ik moet toch ergens
aan doodgaan", "laten we het wel gezellig houden").

Eigen ondervinding speelt, in tegenstelling tot Schiphol en bij voeding, bij het
broeikaseffect nauwelijks een rol. Dit probleem is abstract, 'ver van het bed',
complex en omgeven door zeer veel onzekerheden. Waar men alarmerende bericht-
geving over dioxine in koeien (of kippen) nog kan verwerken met de mededelingen
"ik ben niet ziek", "spinazie is gezond" of "ik neem het zekere voor het onzekere", is
het onmogelijk te zeggen "ik zie de ijskappen niet smelten" of "mijn familie vindt
ook dat het tegenwoordig warmer is". Het zouden, tenminste in Nederland, geen
erg overtuigende argumenten zijn voor of tegen het bestaan van het fenomeen. Men
is, met andere woorden, veel meer dan bij de andere twee problemen, aangewezen
op wat er in de media bericht wordt. Beter gezegd, men is aangewezen op wie er in
de media aan het woord komen.
Bij de omgang met tegenstrijdige informatie over milieuproblemen springt een
verschil tussen hoger en lager opgeleiden meteen in het oog. Lager opgeleiden
hebben, veel meer dan hoger opgeleiden, het gevoel dat zij niet in staat zijn de -
vaak wetenschappelijke - informatie inhoudelijk te beoordelen. Zij zijn hierdoor
bijna gedwongen sterker op eigen intuïtie, eigenbelang of eigen ervaringen te
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vertrouwen en staan daardoor wat minder open voor argumentatie. Hoger opgelei-
den lijken wat gemakkelijker met tegenstrijdige informatie om te gaan. Zij zeggen
om die reden het liefst meerdere informatiebronnen naast elkaar te leggen en tegen
elkaar af te wegen. 

"Ik probeer van alle kanten informatie te krijgen en dan 
ga ik er ergens tussenin zitten."

Wordt doorgevraagd op basis waarvan zij dan sommige informatie verwerpen en
andere accepteren, dan blijkt dat ook hoger opgeleiden vaak niet veel anders rest
dan een educated guess of gewoon een gok. Net als bij de lager opgeleide deelne-
mers aan de discussie grijpen ook zij dan terug op de geloofwaardigheid van de
bron en daarmee op bestaande voor- en afkeuren, op sympathie of juist antipathie
voor de boodschapper en de (economische) belangen die deze vertegenwoordigt. 

4.7 Samenvattend: is geen nieuws, goed nieuws?

De interesse in het milieu is tanend en de betrokkenheid bij milieuproblemen is
verminderd. Op dit punt corresponderen de focusgroepen met de surveygegevens.
Het is deels het gevolg van een zekere vermoeidheid met het onderwerp, deels is
het ingegeven door een gevoel van machteloosheid. Men ziet niet hoe men indivi-
dueel bij kan dragen aan de oplossing van problemen die veelal complex zijn en
een internationale dimensie hebben. Sommigen betwijfelen zelfs of Nederland als
land daadwerkelijk kan bijdragen aan oplossingen, tenminste zolang andere landen
niet dezelfde maatregelen nemen. Iedere deelnemer is weleens geschrokken van een
bericht over milieuproblemen of van een milieuramp. In de loop van de tijd is dit
effect weggezakt. Na de aanvankelijke - vaak alarmerende - berichtgeving en
groeiende bezorgdheid, hebben de meeste deelnemers nog steeds geen concrete
gevolgen van milieuvervuiling ervaren. De angst is afgenomen en er vindt een
zekere afstomping plaats. 

Een van de meest opvallende aspecten in de discussies was wel dat een 'milieu-
vriendelijk' standpunt niet langer het sociaal wenselijke standpunt wordt geacht.
Standpunten over het milieu en argumenten voor de bescherming ervan worden
afgewogen en beoordeeld op de gevolgen die ze hebben voor de (Nederlandse)
economie. Men vindt op zijn minst dat men oog moet hebben voor de eventuele
schade die bepaalde maatregelen kunnen hebben voor de economische groei in
Nederland. Deelnemers die geneigd zijn voor het milieu te kiezen, benadrukken dat
zij wel degelijk aan de economie denken. Dit alles wil niet zeggen dat men totaal
afwijzend staat tegenover het milieu. Alle deelnemers zeggen te doen "wat ze
kunnen voor het milieu in het eigen huishouden" en verstaan daar in het algemeen
vooral het scheiden van huishoudafval onder. In dit 'algemene opinieklimaat'
discussiëren de deelnemers over milieuonderwerpen die hen nog het meeste raken,
over het broeikaseffect, de uitbreiding van Schiphol en voeding. 
Het relativisme of cynisme dat uit de gesprekken naar voren komt, kan ook een
gevolg zijn van de manier waarop mensen over publieke kwesties praten met
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andere mensen die ze niet kennen (zie § 4.1). Te idealistische uitspraken zijn dan
waarschijnlijk minder gewenst en minder acceptabel. Het zou ook de reden kunnen
zijn waarom het argument van het economische belang zo'n centrale plaats in kan
nemen. Het cynisme over milieuonderwerpen is dan eerder een consequentie van de
manier van praten en hoeft niet erg diep geworteld te zijn. Men doet in het klein
toch het goede als het even kan. De wijze waarop men dit meedeelt is bijna als
verlegen te betitelen, alsof het iets heel privés is. Niemand in de groepen zegt afval
te scheiden omdat ze dat echt belangrijk vinden: men doet het - vaak tegen beter
weten in - omdat 'je dat nu eenmaal doet'.

Zowel hoger als lager opgeleiden vinden het duidelijk lastig zelf aan te geven waar
ze informatie over verschillende milieuonderwerpen vandaan halen, laat staan dat
men zich nog kan herinneren wanneer en wat men precies aan informatie heeft
verkregen. In het algemeen blijft het echter bij vage verwijzingen naar "de media",
"ik heb eens gelezen" of "ik heb eens gehoord". Het is dan ook niet zo bevreemdend
dat bijna alle deelnemers zeggen dat de media nauwelijks of geen invloed hebben
op de eigen mening. Het is goed dit te beseffen bij de eerdere analyses waarbij
dagbladen en televisie worden vergeleken. Mediagebruik bleek wel samen te
hangen met verschillende milieuopinies, zij het dikwijls zwak. Als mensen zich
weinig bewust zijn van de invloed van de media, is het de vraag of surveys niet een
betere weg zijn dan expliciet vragen naar de invloed. Een enkeling vertelt overi-
gens wel dat problemen die henzelf raken (dit hoeft niet noodzakelijkerwijs uit
eigenbelang te zijn) wel invloed hebben. Waar men de informatie die noodzakelijk
is om een standpunt te bepalen dan wel vandaan haalt, blijkt in de loop van de
gesprekken (groten)deels wel degelijk afkomstig uit de media. De media lijken een
belangrijke zo niet de belangrijkste bron van informatie te zijn, maar vooral als
doorgeefluik van informatie die door anderen wordt verstrekt. In het proces van
meningsvorming zijn ze slechts een van de vele instrumenten die mensen tot hun
beschikking hebben om tot een mening te komen.

Gezien het feit dat de respondenten zich nauwelijks bewust zijn van de informatie-
kanalen die ze gebruiken, is het frappant te zien hoe kritisch men omgaat met de
media en hoe bewust men is van het verschil tussen het verzenden en het door-
zenden van boodschappen. Berichtgeving over het milieu wordt niet als zoete koek
geslikt. Men maakt onderscheid tussen het doorgeefluik (de media) en de bood-
schapper en weegt de - economische - belangen van de boodschappers tegen elkaar
af. De media zijn in de ogen van de meeste deelnemers slechts een doorgeefluik, al
erkennen sommige mensen dat ook deze media belangen hebben, al was het alleen
maar omdat de uitzending of de krant vol moet. Ook andere, veelgehoorde, (voor)-
oordelen over de media komen aan de orde: "ze blazen problemen op" en "hebben
vooral oog voor spectaculaire of dramatische zaken" (zie ook § 2.3.5). Ondanks
deze kritiek zijn de meeste deelnemers zich nauwelijks bewust van het feit dat de
media een keuze maken uit onderwerpen. Men is zich nog redelijk bewust dat
bepaalde aspecten van problemen overbelicht worden (de media overdrijven), maar
dat de media bepaalde aspecten ook weglaten, wordt door bijna geen enkele
discussiant gezegd. Agenda-setting door de media kan niet beter geïllustreerd
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worden dan door de discussie over het broeikaseffect. De geringe media-aandacht
in de laatste tijd is aanleiding voor velen om te veronderstellen dat het wel mee zal
vallen of dat het probleem tenminste minder urgent is dan zij eerst veronderstelden.
Jongere hoogopgeleiden zijn zich wel bewuster van de invloed van de media op de
onderwerpen waarover zij denken en veronderstellen zeker niet allemaal dat 'geen
nieuws, goed nieuws' is. Pas als meerdere media hetzelfde bericht steeds herhalen,
veronderstellen enkelen van hen dat er dan wel sprake zal zijn van een werkelijk
probleem. Als de aandacht vervolgens wegzakt, betekent dit voor hen nog niet dat
het probleem ook wel mee zal vallen, het is hooguit "uit de mode". Een man zegt
dat de stilte in de media over het broeikaseffect niet zoveel zegt: "Het kan net zo
goed stilte voor de storm zijn." In deze zin zijn de focusgroepen eveneens een
aanvulling gebleken op de secundaire analyses. Deze redeneringen laten zien wat
schuilgaat achter de cijfers die in hoofdstuk 3 werden gepresenteerd. 

De informatie die mensen tot hun beschikking hebben over diverse milieuonder-
werpen is op zijn best fragmentarisch. Men vergeet zaken of ziet ze over het hoofd
en problemen worden met elkaar verward. In dit hoofdstuk en eerdere hoofdstuk-
ken is betoogd dat de aard van milieuproblemen gevolgen heeft voor de wijze
waarop mensen met (tegenstrijdige) informatie omgaan. De meeste milieuproble-
men zijn omgeven door onzekerheden. Uitkomsten van wetenschappelijke onder-
zoeken worden genuanceerd of door andere onderzoeksresultaten weersproken.
Door het tonen van de video over Schiphol en de collage van krantenberichten is in
de discussie extra aandacht besteed aan deze contradicties. Nu men in de tussentijd
nog geen concrete consequenties van milieuvervuiling heeft ervaren, heeft de
aanvankelijke bezorgdheid plaatsgemaakt voor een zekere vermoeidheid en zelfs
ongeloof. Wie dagelijks met een bepaald risico leeft zonder erdoor te worden
getroffen, gaat dit risico onderschatten. De meeste milieuproblemen zijn al veel
langer bekend en de meningen erover zijn voor een deel waarschijnlijk uitgekris-
talliseerd. Nieuwe berichten worden hierdoor zeer kritisch bekeken of stuiten zelfs
op dovemansoren. De ontvankelijkheid voor berichten over het milieu lijkt, met
andere woorden, afgenomen te zijn. Dit wordt versterkt door berichten die de
oorspronkelijk als ernstig omgeschreven milieuproblemen nuanceren of bagatel-
liseren. Nieuwe berichten over milieu worden kritisch ontvangen, simpelweg omdat
men heeft ervaren dat dit soort berichten later toch weer genuanceerd of zelf tegen-
gesproken kunnen worden. Dit heeft overigens ook positieve kanten. Niemand laat
zich door berichten over het bij elkaar gooien van afval beïnvloeden: iedereen
scheidt zijn huisvuil, zelfs degenen die grote twijfels over het nut ervan hebben. Het
scheiden van afval is een routine en sociale norm geworden: "je behoort dat nu
eenmaal te doen." Aan dit aspect van de sociale norm en de relatie met opinie en
gedrag wordt in bestaand surveyonderzoek slechts weinig aandacht besteed. 

Omdat het niet (langer) eenduidig is wat de precieze aard en omvang is van
bepaalde milieuproblemen, is men gedwongen zelf te bepalen welke informatie
waar en betrouwbaar is. Eigen ervaringen of de ervaringen van familie, vrienden en
kennissen blijken een belangrijk ijkpunt voor het waarheidsgehalte en de geloof-
waardigheid van informatie te zijn. De focusgroepen geven de indruk dat eigen-
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belang, eigen ervaringen of die van anderen vooral voor lager opgeleiden een
belangrijk houvast zijn bij het kiezen uit (tegengestelde) standpunten en informatie.
Hoger opgeleiden vallen net zo goed terug op informatie uit de eerste hand, zij het
dat zij dit minder frequent lijken te doen. Daar waar eigen ervaringen geen soelaas
meer bieden, zoals vooral het geval is bij het broeikaseffect of het daarme verwarde
gat in de ozonlaag, wordt het voor velen lastig te oordelen wat nu juist of onjuist is.
Niet iedereen lost dit op exact dezelfde wijze op en de gevolgen zijn ook niet het-
zelfde voor iedereen. Eén houvast is dan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid
van de bron van informatie, beter gezegd de afzender. Het (economische) belang
dat de afzender van een boodschap vertegenwoordigt, blijkt bij milieuproblemen als
criterium gebruikt te worden. Voor de een is het feit dat een woordvoerder geen
economisch belang heeft aanleiding te veronderstellen dat deze waarschijnlijk wel
te vertrouwen is, voor de ander is dit juist reden tot argwaan. Voor- en afkeuren,
sympathie of antipathie spelen daarbij een grote rol. Over het algemeen genomen
vertrouwt men de wetenschap het meest als bron, al hebben wetenschappelijke
debatten in het openbaar bijgedragen aan een zekere verwarring, zo niet argwaan.
Met name lager opgeleiden laten zich graag leiden door wetenschappers, maar
hebben tevens het gevoel dat het voor hen lastig zo niet onmogelijk is te bepalen
welke wetenschappelijke 'feiten' juist of onjuist zijn. Hoger opgeleiden zeggen dit
op te lossen door zoveel mogelijk informatiekanalen te gebruiken en tegen elkaar af
te wegen. Zij lijken beter in staat om te gaan met dit soort onzekerheden.
Uiteindelijk blijkt het ook voor hen moeilijk daaruit voldoende gegevens te des-
tilleren om tot een conclusie te komen. Hun rest niet veel meer dan 'een gok' te
doen. Beide groepen maken zo uiteindelijk een keuze met behulp van secundaire
kenmerken van berichten. Er is echter een belangrijke bijkomstigheid, die vooral
bij lager opgeleiden gevolgen lijkt te hebben. Het gevoel niet goed in staat te zijn
berichten inhoudelijk te beoordelen, lijkt de argwaan en de achterdocht over
informatie(bronnen) - met name de overheid, maar uiteindelijk alle denkbare
informatiekanalen - bij de lager opgeleide deelnemers te hebben versterkt. Als een
'objectieve wetenschapper' al met een 'korreltje zout genomen moet worden' rest
weinig anders dan 'het gezond verstand'. De meeste berichtgeving lijkt dan ook
door deze deelnemers op zijn best als voorlopige waarheid beschouwd te worden.



120

Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan is uitgevoerd door Bureau Ferro te Amsterdam. De1

gesprekken werden geleid door drs. Judith van Male, senior projectleider bij dit bureau. Dit hoofdstuk
is gebaseerd op het onderzoeksverslag van haar hand en eigen aantekeningen gemaakt tijdens de
groepsdiscussies.
Delli Carpini en Williams (1994a) geven het volgende voorbeeld: een telefonisch interview met een2

persoon die eerst gegeten heeft, televisiegekeken heeft en gepraat heeft met huisgenoten, en vervolgens
in een formeel interview participeert.
Deze respondenten zijn bekend bij dit selectiebureau en kunnen dus vaker hebben deelgenomen aan3

dergelijke groepsdiscussies. Gestreefd wordt wel deze mensen niet zo frequent uit te nodigen (één à
twee keer per jaar) dat zij beroepsrespondenten worden.
Alle gesprekken werden geleid door een senior projectleider van het onderzoeksbureau Ferro. Bij de4

gesprekken was eveneens een notuliste aanwezig. Respondenten werden van tevoren op de hoogte
gesteld van het feit dat de discussie opgenomen werd op video en dat de opdrachtgevers van het SCP
aanwezig waren en meekeken via een gesloten videocircuit. Tijdens de gesprekken was het mogelijk in
overleg met de gesprekleidster te treden en dieper op een aantal aspecten in te gaan.

Noten
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5  SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING

Dit Cahier gaat over het proces van meningsvorming over milieuonderwerpen. Hoe
ontstaan deze opvattingen en welke factoren zijn van belang bij de menings- en
oordeelsvorming over milieuproblemen? Omdat de media van groot belang lijken te
zijn voor zowel de individuele meningsvorming als de vorming van de publieke
opinie, is speciale aandacht voor de functie die zij hierin vervullen op zijn plaats.
Voor grote delen van het publiek zijn de media immers de enige bron van informa-
tie over het milieu. Het Cahier is opgebouwd als een drieluik, dat ook zo wordt
samengevat. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de literatuurstudie uit  hoofd-
stuk 2 (§ 5.1), op de analyses van bestaande surveys (§ 5.2) en het kwalitatieve
onderzoek onder een klein aantal Nederlanders (§ 5.3). 

5.1 Literatuurstudie 

Uit de literatuurstudie naar de invloed van de massamedia op de opinievorming van
mensen kwam naar voren dat de massamedia in veel gevallen de enige of belang-
rijkste bron van informatie zijn waaruit mensen kunnen putten om hun opvattingen
te destilleren. De constante en veelomvattende informatiestroom die de massamedia
versturen wordt verondersteld een belangrijke basis te zijn voor (politieke) kennis.
Tegelijkertijd blijkt het opvallend lastig te zijn de invloed van de media op indivi-
duele opvattingen ook aan te tonen. Er is daarom in de loop van de tijd naar alter-
natieve verklaringen gezocht. De veronderstelling dat de media moeten concur-
reren met informele communicatiekanalen, omdat het sociale netwerk - al dan niet
in de gedaante van opinieleiders - mediaberichten filtert, blijkt niet helemaal waar
te zijn (§ 2.3.1). Er lijkt eerder sprake te zijn van een samenspel tussen sociale
omgeving en de massamedia. Soms leveren de media de eerste kennis over een
onderwerp, waarmee vervolgens individuele meningen tijdens gesprekken
gevormd, getoetst of bijgesteld worden. Soms verloopt de kennismaking met een
onderwerp precies andersom en attendeert de sociale omgeving iemand op een
probleem en volgt diegene vervolgens de mediaberichten erover. Een iets andere
verklaring, waarbij aan zowel de sociale omgeving als de media belangrijke
functies worden toegedicht, kwam in paragraaf 2.3.2 aan de orde. Volgens de
theorie van de zwijgspiraal worden niet alle mediaberichten besproken met
anderen, omdat mensen zich zouden willen conformeren aan de algemeen heer-
sende opinie. Als eigen opvattingen hiermee niet stroken, zou wijselijk (?) de mond
gehouden worden uit angst sociaal geïsoleerd te raken. Op deze wijze zouden
minderheidsstandpunten langzaam verdwijnen; ze komen in een zwijgspiraal. De
media zijn het instrument bij uitstek om vast te stellen welke meningen omstreden
en welke meningen onomstreden zijn. Ook deze ideeën worden bekritiseerd, onder
meer omdat uit ander onderzoek naar voren komt dat mensen maar slecht op de
hoogte zijn van wat andere mensen vinden.
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Agenda-setting veronderstelt dat de media - door meer of minder aandacht te
besteden aan bepaalde onderwerpen - niet zozeer bepalen hoe mensen over
politieke en maatschappelijke kwesties denken, als wel waarover mensen denken 
(§ 2.3.3). Onderzoek naar de samenhang tussen media-agenda, publieke en
politieke agenda's geeft echter tegenstrijdige resultaten. In Nederland bestaat een
opvallende overeenkomst tussen de aandacht voor het milieu in de media en de
bezorgdheid over milieuproblemen bij een groter publiek. Een belangrijke alter-
natieve verklaring voor agenda-setting kan daarbij niet zomaar uitgesloten worden:
de samenhang tussen beide trends kan namelijk net zo goed een afspiegeling zijn
van de werkelijke situatie. Als er al sprake is van een causale relatie tussen veront-
rusting over milieuvervuiling en media-aandacht, dan zijn er eerder aanwijzingen
dat groeiende bezorgdheid van de Nederlandse bevolking voorafgaat aan stijgende
aandacht in de media en bij de politiek. Gaat de agenda-setting-hypothese ervan uit
dat de media alleen invloed hebben op de onderwerpen die leven bij mensen, er zijn
aanwijzingen dat de media wel degelijk effect hebben op de wijze waarop mensen
over maatschappelijke en politieke kwesties praten en denken (§ 2.3.4). Ondanks
de nadruk in de media op actualiteit en gebeurtenissen, moeten berichten erover
beschouwd worden als constructies of vertalingen van de realiteit. Elk bericht bevat
aanwijzingen hoe een bepaald probleem geïnterpreteerd en in welke context het
geplaatst moet worden. Door problemen in een kader te plaatsen hebben de media -
direct of als doorgeefluik van informatie die door andere relevante actoren wordt
verspreid - invloed op hoe en in welke context over een onderwerp wordt nage-
dacht. Maar ook hier is de grote vraag of ze zo invloed hebben op de standpunten
die mensen innemen. Nu is niet iedereen voor alle onderwerpen evenzeer aange-
wezen op de massamedia (§ 2.3.5). De meeste mensen vallen, zodra dat even
mogelijk is, het liefst terug op eigen ervaringen en eigen waarnemingen. Ze
baseren hun opinies hierop en eigen ervaringen blijken ook een krachtig argument
om anderen van hun gelijk te overtuigen. Voor veel milieuproblemen is dat echter
niet mogelijk; ze zijn niet direct zichtbaar of voelbaar en spelen vaak op internatio-
naal niveau. Sommige milieuproblemen zijn, onder andere door het tempo waarin
zij zich ontwikkelen, minder mediageniek dan andere milieukwesties. 

De beperkte invloed van de media op de meningen en houdingen van mensen is
deels het gevolg van filters die tussen het verzenden en het ontvangen van berich-
ten zitten (§ 2.4). De media hebben geen greep op de wijze waarop informatie
individueel geaccepteerd en verwerkt wordt. Niet iedereen is even ontvankelijk
voor mediaberichtgeving en niet iedereen komt met elke boodschap in aanraking,
al wordt dit laatste soms doorkruist door de constante herhaling van berichten in
verschillende media. Berichten worden niet door iedereen op dezelfde wijze begre-
pen of geïnterpreteerd. De herinnering aan berichten en gebeurtenissen is selectief
en bovendien niet altijd blijvend. Wat mensen onthouden van berichten is vaak op
zijn best een vaag idee van het onderwerp (§ 2.4.2). Om op een weinig inspannende
manier wijs te kunnen worden uit de constante stroom van nieuws en nieuwe infor-
matie, gebruiken de meesten van ons vuistregels of ezelsbruggetjes; de betrouw-
baarheid van een bron, de persoon van wie de informatie afkomstig is, onze eigen
(politieke) voorkeuren en interesses, en waarden en normen bepalen mede of we
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een bericht accepteren en inpassen in onze bestaande denkramen (§ 2.4.3). De
invloed van de media lijkt beperkt te zijn tot het scheppen van voorwaarden voor
het vormen van meningen. De media verschaffen in veel gevallen de noodzakelijke
informatie, maar dit lijkt niet te leiden tot directe veranderingen in opinies en
houdingen. Ze zijn slechts een onderdeel in een veel ingewikkelder proces van
meningsvorming en worden door mensen met verschillende vaardigheid ingezet
om zin te geven aan de gebeurtenissen om hen heen (§ 2.4.4). 

5.2 Secundaire analyses

In hoofdstuk 3 werd, met behulp van secundaire analyses van surveygegevens,
zoveel mogelijk gekeken naar dezelfde milieuopinies en individuele milieugedra-
gingen. De meeste Nederlanders zijn voor informatie over het milieu aangewezen
op de televisie, op de voet gevolgd door dagbladen. Andere media, zoals de radio en
opiniebladen, worden veel minder gebruikt om informatie over dit onderwerp te
verkrijgen. Het milieu verschilt hierin niet van andere nationale en internationale
onderwerpen en problemen. Ondanks het feit dat de televisie en de dagbladen
belangrijk zijn voor de meningsvorming over maatschappelijke en politieke kwes-
ties, wordt de betrouwbaarheid van deze kanalen lager ingeschat dan bijvoorbeeld
informatie afkomstig van wetenschappers, vakbonden en bijvoorbeeld milieuorga-
nisaties. De grote afhankelijkheid van de media als het gaat om een idee te krijgen
over wat maatschappelijk relevant is en de relatief laag ingeschatte betrouwbaar-
heid van de informatie afkomstig uit diezelfde media duiden erop dat mensen een
onderscheid maken tussen de verschillende functies die de media vervullen. Zij zijn
niet alleen een belangrijke afzender van berichten, maar tevens doorgeefluik van
informatie die verspreid wordt door andere instanties en groeperingen die actief
zijn op maatschappelijk en politiek terrein.

Over het algemeen blijken televisie en dagbladen maar weinig samenhang te ver-
tonen met de milieuopvattingen en -houdingen van Nederlanders. Mensen die veel
tijd doorbrengen voor de televisie tonen zich iets minder milieuvriendelijk dan
mensen die selectiever met dit medium omgaan. Vooral het vaste publiek van de
commerciële zenders is minder betrokken bij het milieu, scheidt minder vaak afval,
koopt minder vaak ecoproducten en is minder vaak lid van een milieugroepering.
Hoewel binnen dit onderzoek geen uitspraken gedaan kunnen worden over de
inhoud van programma's - de commerciële zenders besteden minder zendtijd aan
informatieve programma's dan de publieke omroepen - is dit waarschijnlijk niet te
wijten aan het medium zelf. De milieuopvattingen van de kijkers van de publieke
omroepen verschillen onderling nauwelijks en de milieuonvriendelijkheid van de
verstokte televisiekijkers blijkt meer te wijten aan de persoonlijke kenmerken van
de groep dan aan het feit dat de televisie een belangrijke bron van milieuinformatie
voor hen is (§ 3.3.3). Nederlanders die maar matig geïnteresseerd zijn in milieu-
problemen lijken het beetje informatie dat zij tot zich nemen vooral en vooral
toevallig via de televisie te vernemen. De televisie lijkt daarom bij uitstek het
geschikte medium om mensen met een geringe belangstelling voor milieu toch te
bereiken. Tegelijkertijd kan niet al te veel verwacht worden van de invloed van de
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televisie op de opvattingen en houdingen van deze groep. Veel of weinig naar de
televisiekijken is zeer waarschijnlijk een uiting van een levensstijl. Een levensstijl
die op zijn beurt weer relevant is voor de meningen en het gedrag. Ook de samen-
hang tussen dagbladen lezen en milieuhoudingen is zwak, al zijn Volkskrantlezers
consistent wat milieuvriendelijker in hun opvattingen en gedragingen dan
Telegraaflezers, zelfs als de laatsten wel belangstelling hebben voor artikelen over
het milieu (§ 3.3.2 en § 3.3.5). 

Betekent de zwakke samenhang tussen mediagebruik en milieuhoudingen nu dat
mediaberichtgeving over het milieu maar weinig invloed heeft op meningen en
gedragingen? Ten eerste zijn de resultaten deels het gevolg van het feit dat er
gekeken is naar zeer algemene vormen van mediagebruik, te weten de tijd die men
eraan besteedt. Het is natuurlijk niet noodzakelijk om veel tijd te spenderen aan de
televisie of een dagblad om de relevante informatie toch tegen te komen.
Mediagebruik gericht op het verwerven van informatie, hetzij in de vorm van
kijken naar actualiteiten- of milieuprogramma's, hetzij door te lezen over politiek
of over het milieu, blijkt een wat sterkere samenhang te vertonen met milieuhou-
dingen. Het is alleen niet meer vast te stellen of men nu meer leest en kijkt omdat
men milieuvriendelijker is of dat men milieuvriendelijk wordt door meer te lezen
en te kijken. Uit ander onderzoek blijkt dat de media zelfs veel breder opgevat
moeten worden dan actualiteitenrubrieken en krantenartikelen alleen. Dit lijkt nog
een blinde vlek te zijn in empirisch onderzoek. Soaps, films, sitcoms, informatie-
folders enzovoort worden allemaal gebruikt om meningen te vormen en het is juist
de accumulatie van al deze media-uitingen die verondersteld wordt van invloed te
zijn.

De attitudes die hier zijn onderzocht kennen een lange geschiedenis. Ze zouden
best ooit het gevolg kunnen zijn geweest van berichten uit de massamedia. Omdat
informatie hierover ontbreekt, wordt de impact van de media waarschijnlijk onder-
schat. Tegelijkertijd beperken deze bestaande opinies en houdingen op hun beurt de
invloed van recente berichten op de meningsvorming (Bartels 1994). Om dit
probleem te ondervangen zou het noodzakelijk zijn om zeer recentelijk opgekomen
kwesties te onderzoeken. De meningen over nieuwe kwesties zijn minder gerijpt en
veel minder beïnvloed door een niet meer te achterhalen geschiedenis van media-
berichten.

Een alternatieve verklaring voor de geringe samenhang kan niet getoetst worden:
berichtgeving over het milieu is vaak tegenstrijdig. De ideeën over oorzaken, ge-
volgen en oplossingen van sommige milieuproblemen veranderen in de loop van de
tijd of er bestaat domweg geen consensus over. Wat mensen wel of niet overnemen
is alleen daarom al moeilijk te achterhalen. Van de constante stroom aan berichten
neemt men het ene bericht wel voor waar aan en het andere bericht niet, onthoudt
men het ene nieuwtje wel terwijl het andere nieuwtje al snel in vergetelheid raakt.
Op de wijze waarop mensen omgaan met tegenstrijdige signalen over milieupro-
blemen werd daarom in hoofdstuk 4 uitgebreider teruggekomen.
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De laatste twee verklaringen voor de zwakke verbanden grijpen terug op meer
algemene ideeën over meningsvorming en geven ruimte te veronderstellen dat de
media daadwerkelijk maar weinig invloed hebben, dan wel in bepaalde gevallen
maar weinig effect hebben op meningen en gedragingen. Ten eerste is men niet
voor iedere houding of mening even aangewezen op berichten uit de media. De
mate waarin mensen afhankelijk zijn van de media wordt mede bepaald door het
onderwerp van meningsvorming. Sommige onderwerpen worden alleen zichtbaar
via de media, terwijl men bij andere onderwerpen meer uit eigen ervaringen kan
putten. De invloed van de media kan beperkt of veranderd worden door andere
factoren. Wat blijft er aan verschillen tussen de lezers bestaan als bijvoorbeeld
rekening gehouden wordt met eigen ervaringen met milieuvervuiling of iemands
sociale omgeving? Informatie over milieuonderwerpen wordt getoetst aan eigen
ervaringen, de ervaringen van anderen en komen voort uit meer algemene ideolo-
gische oriëntaties (§ 3.4.1). Niet alleen verschilt de mate waarin mensen gebruik-
maken van de media per onderwerp, mensen verschillen ook onderling in de wijze
waarop ze hun meningen vormen (§ 3.4.2 en § 3.4.3). Hoger en lager opgeleiden
verschillen op enkele punten van elkaar als het gaat om de oorsprong van hun
risicobesef, en de ontvankelijkheid voor mediaberichtgeving is deels afhankelijk
van een samenspel tussen belangstelling en politieke voorkeur.

5.3 Focusgroepen

Het blijkt lastig te zijn de invloed van de media aan te tonen met behulp van een
niet-experimentele methode. De discussies die in vier groepen gevoerd werden
gaven een wat duidelijker beeld van de wijze waarop mensen met de - vaak tegen-
strijdige - berichten over het milieu omgaan en hoe zij deze gebruiken om tot een
mening te komen. Het kwalitatieve onderzoek onder een beperkt aantal Nederlan-
ders diende dan ook ter illustratie en als aanvulling op het kwantitatieve gedeelte.
In de groepen werd gesproken over onder andere de uitbreiding van Schiphol, het
broeikaseffect en voeding.

Uit de discussies ontstond het beeld van een zekere vermoeidheid en dalende be-
trokkenheid bij het milieu (§ 4.3). De daling in de bezorgdheid over milieuproble-
men is ook terug te vinden in grootschalige bevolkingsenquêtes, maar lijkt niet
alleen terug te voeren op de concurrentie van andere maatschappelijke en politieke
kwesties. Het gevoel niet bij machte te zijn om individueel of zelfs als land daad-
werkelijk bij te dragen aan oplossingen voor milieuproblemen is eveneens debet
aan de terugnemende belangstelling. Voor een deel lijkt het te zijn ingegeven door
een gewenningsproces: iedereen is weleens geschrokken van een bericht of een
milieuramp, maar na de aanvankelijk 'alarmerende' berichten en het uitblijven van
zichtbare of voelbare consequenties treedt een zekere vermoeidheid op. Dit alles
laat onverlet dat bijna iedereen zegt in het klein het goede te doen voor het milieu
als het enigszins mogelijk is. Zelfs als men twijfelt aan het nut ervan, scheidt men
bijvoorbeeld toch zoveel mogelijk het huishoudelijk afval, gewoon omdat het zo
hoort. 
Het is niet alleen lastig de invloed van de media op meningen aan te tonen in
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surveyonderzoek, ook voor de deelnemers aan de discussiegroepen blijkt het lastig
aan te geven waar zij informatie over het milieu vandaan halen (§ 4.4.1). Eigen
ervaringen of ervaringen van familie, vrienden of kennissen (§ 4.4.2) en - in
mindere mate - zo af en toe een gesprek met anderen (§ 4.4.3) zijn voor de meesten
makkelijker aanwijsbare informatiekanalen. In de loop van het gesprek blijken de
media wel degelijk de belangrijkste informatiebron voor milieuproblemen, maar
door de onzekerheden die aan veel milieuproblemen kleven worden eigen ervarin-
gen of ervaringen van derden belangrijke hulpmiddelen bij het al dan niet
accepteren van berichtgeving. 

Ondanks de moeite die men heeft om aan te geven welke bronnen men gebruikt om
informatie over milieu onderwerpen te krijgen, gaat men zeer kritisch om met de
media en andere informatiekanalen (§ 4.5). Mensen zijn zich enerzijds bewust van
de redenen waarom media - volgens sommigen overmatig - aandacht besteden aan
onderwerpen, anderzijds vinden ze de media toch vooral een doorgeefluik en staan
ze, afhankelijk van degene die aan het woord is in de krant of op de televisie,
positief of negatief tegenover de inhoud van de berichten. In de gesprekken komen
vijf verschillende informatiekanalen voor milieuonderwerpen aan de orde en blijkt
de betrouwbaarheid van een bron veelal beoordeeld te worden aan de hand van de
belangen die in het spel zijn. Economische belangen blijken een belangrijk instru-
ment in de beoordeling van de betrouwbaarheid van een bericht. Zo kan men op
een snelle manier informatie plaatsen, afdoen als onzin of juist als zeer relevant
beoordelen en is het mogelijk snel orde in de informatiechaos te scheppen. Wie
men geneigd is te geloven, is vervolgens afhankelijk van de antipathieën of sympa-
thieën die men al koestert. Bij de milieubeweging en bedrijven (§ 4.5.2) - in de
gesprekken vooral toegespitst op Schiphol - is het voor de meeste deelnemers
relatief eenvoudig te onderscheiden voor welke parochie zij preken. Waar de belan-
gen minder helder zijn, zoals in het geval van de overheid (§ 4.5.3) en in mindere
mate in het geval van de wetenschap (§ 4.5.4), gebruiken mensen verschillende
'strategieën'. Door toch een belang te vermoeden en daar nadruk op te leggen wordt
informatie beheersbaar; het vermoeden dat de overheid in het broeikaseffect een
"mooie geldbron" heeft gevonden is hiervan een uiting, evenals de constatering dat
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wordt in opdracht van organisaties waar-
voor wel directe belangen in het geding zijn. Een andere mogelijke reactie is arg-
waan en het veel geuite vermoeden dat men onvolledig wordt voorgelicht door de
overheid. Wetenschappers vormen in zekere zin een verhaal apart. Aan de ene kant
laten mensen zich bij het vormen van hun meningen graag door de wetenschap
leiden, omdat deze geacht wordt objectief en onpartijdig te zijn. De andere kant van
de medaille is dat het ontbreken van een duidelijk belang informatiebronnen
ongrijpbaar en onberekenbaar maakt. Het feit dat wetenschappers elkaar frequent
tegenspreken en onderzoeksresultaten later regelmatig weerlegd worden, vergroot
met andere woorden de verwarring, zo niet het wantrouwen.

De kennis van mensen over diverse milieuonderwerpen is op zijn best fragmenta-
risch; aspecten worden vergeten of over het hoofd gezien en problemen worden met
elkaar verward (§ 4.6.1 en § 4.6.2). Niet alleen zijn sommige kwesties lastig te
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begrijpen, de meeste milieuproblemen zijn omgeven door onzekerheden.
Uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken worden bijgesteld of door andere
onderzoeksresultaten weersproken. De aard van milieuproblemen heeft consequen-
ties voor de wijze waarop mensen met (tegenstrijdige) informatie omgaan. In de
discussie is daarom extra nadruk gelegd op deze tegenstrijdige berichtgeving 
(§ 4.6.3 en volgende). De tegenstrijdige standpunten waarvan de media gewag
maken en de onduidelijkheid over de aard en de omvang van milieuproblemen
dwingt mensen zelf te bepalen wat betrouwbare of onbetrouwbare informatie is.
Niet iedereen lost dit op exact dezelfde wijze op en de gevolgen zijn ook niet het-
zelfde voor iedereen. Eigen ervaringen of die van bekenden helpen bij het schiften
van nieuws, evenals de al eerdergenoemde perceptie van het belang van de persoon
of organisatie die aan het woord wordt gelaten. Men leeft nu bovendien al langere
tijd met het besef dat er risico's verbonden zijn aan milieuvervuiling en de menin-
gen erover zijn voor een deel uitgekristalliseerd. Omdat men in de loop van de tijd
nog geen concrete consequenties van milieuvervuiling heeft ervaren, maakt de
aanvankelijke bezorgdheid plaats voor op zijn best een afwachtende houding dan
wel ongeloof. Wie jarenlang dagelijks met risico's geconfronteerd wordt zonder er
direct de gevolgen van te ondervinden, gaat die risico's onderschatten, negeren of
ontkennen, hoeveel de media er ook over mogen berichten. Berichtgeving die
milieuproblemen aanvankelijk als zeer ernstig omschrijft, gevolgd door bericht-
geving die dezelfde problemen nuanceert of zelfs bagatelliseert, versterkt dit proces.
Men lijkt steeds minder open te staan voor berichten over het milieu. Nieuws hier-
over wordt kritisch bekeken. Het is al vaker voorgekomen dat dit soort berichten
later toch weer aangepast of zelfs tegengesproken wordt. Hierdoor beschouwt
menigeen het nieuws op zijn best als voorlopige waarheid.

5.4 Tot slot

Voorlichting, educatie en communicatie zijn ook op milieugebied een belangrijk
beleidsinstrument geworden, niet in de laatste plaats om door middel van overre-
ding en vergroting van kennis het milieugedrag te sturen. De overheid zet daarbij
veelal meerdere media in om zo een bepaalde boodschap aan zoveel mogelijk
mensen over te brengen. De meeste campagnes bestaan uit televisie- of radiospots,
advertenties en brochures of een combinatie hiervan. Onderzoek leert dat ieder type
media-uiting andere groepen mensen bereikt (o.a. Bronner en Reuling 1998). Het
hier gepresenteerde onderzoek richtte zich meer op mediagebruik in het algemeen
en meningsvorming over het milieu in het bijzonder en niet zozeer op (de effecten
van) overheidsvoorlichting. Desalniettemin bieden de uitkomsten van het onder-
zoek enkele aanknopingspunten voor beleid dat met milieucommunicatie tracht
gedragsveranderingen teweeg te brengen bij een groter publiek. Voor de meeste
Nederlanders is de televisie de belangrijkste informatiebron voor het milieu. Het
medium is voor jongeren en lager opgeleiden belangrijker dan voor ouderen en
hoger opgeleiden. Deze laatste segmenten richten zich vaker tot dag- en/of opinie-
bladen voor informatie. Evaluatie van de ontvangers van voorlichtingsspotjes laat
soortgelijke verschillen tussen bevolkingssegmenten zien. Een kleine meerderheid
zegt de televisiespots te hebben gezien (of kan zich deze herinneren). Jongeren en
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mensen die belangstelling voor milieuonderwerpen tonen, worden vaker geconfron-
teerd met voorlichtingsmiddelen, omdat beide groepen via vrijwel alle mediatypen
aanspreekbaar zijn. Andere groepen zijn lastiger dan wel alleen via een specifiek
medium te benaderen. 
Hoewel de televisie een groot bereik heeft, duiden de uitkomsten van dit onderzoek
erop dat informatie over het milieu niet iedereen op dezelfde wijze bereikt. Milieu-
informatie komt vooral toevallig bij de gemiddelde veelkijker terecht; gericht op
zoek gaan naar deze informatie doet de veelkijker meestal niet. Mensen die veel tijd
voor de televisie doorbrengen, in het bijzonder zij die bij voorkeur naar de commer-
ciële zenders kijken, zijn niet alleen minder geïnteresseerd in milieuonderwerpen,
ze zijn ook minder milieuvriendelijk dan mensen die hetzelfde medium selectiever
gebruiken. De televisie is hierdoor enerzijds uiterst geschikt om zelfs de minder
belangstellende groepen Nederlanders te bereiken. Anderzijds is het zeer de vraag
wat de effecten zullen zijn op de meningen en gedragingen van deze mensen. Los
van de gebruikelijke factoren die de effecten van een mediabericht toch al beperken
of verstoren, hebben de geringe belangstelling en de toevalligheid waarmee nieuwe
informatie bij veelkijkers de huiskamer binnenkomt gevolgen voor de wijze waarop
zij berichten ontvangen en verwerken. 

Met behulp van het hier gebruikte onderzoeksmateriaal is het moeilijk om systema-
tische verschillen aan te tonen in de wijze waarop bevolkingssegmenten met media-
berichten omspringen. Er bestaat desondanks wel aanleiding om hier even bij stil te
staan. Uit het literatuuroverzicht, uit de secundaire analyse en uit de focusgroepen
komt naar voren dat deze verschillen bestaan al naar gelang mensen geïnteresseerd
zijn in onderwerpen en al naar gelang de cognitieve vaardigheden waarover zij
beschikken. Zo komt bijvoorbeeld het risicobesef bij hoger opgeleiden anders tot
stand dan bij lager opgeleiden en varieert de mate waarin beide groepen hiervoor
afhankelijk zijn van de media. Dit roept meteen de vraag op of voorlichtingscam-
pagnes voldoende rekening houden met dergelijke verschillen tussen bevolkings-
segmenten. Door de inzet van meerdere media kunnen weliswaar zoveel mogelijk
doelgroepen bereikt worden, tegelijkertijd is het onwaarschijnlijk dat dezelfde
boodschap via hetzelfde medium dezelfde effecten heeft op de houdingen en
gedragingen van iedere doelgroep op elk moment. De belangstelling die iemand
heeft voor milieuonderwerpen en de al aanwezige kennis erover bepalen immers
mede of en welke uitwerking een bepaalde boodschap heeft. De verschillen tussen
bevolkingssegmenten zijn niet alleen medebepalend voor de vraag of een bericht
een bepaalde doelgroep bereikt, maar ook voor de wijze waarop het bericht over-
komt, hoe erop gereageerd wordt en welke effecten een bericht heeft op de hou-
dingen en gedragingen van doelgroepen. De inzet van verschillende mediatypes
vergroot het bereik van een boodschap en maakt gebruik van de mogelijkheden van
ieder mediatype. De inzet van verschillende programmatypen binnen een bepaald
medium (bv. reclame of voorlichting) lokt verschillende reacties uit. De context -
de andere programma's en spots die tegelijkertijd worden gepresenteerd - waar-
binnen een boodschap verzonden wordt, is eveneens van belang voor de effectiviteit
van een boodschap (Fennis 1999). Diversiteit in de berichten gericht op het sorte-
ren van hetzelfde effect bij steeds andere doelgroepen - bijvoorbeeld in de vorm van
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voorlichtingsspots die specifiek gericht zijn op bepaalde doelgroepen - vergroot
waarschijnlijk de kans dat dezelfde boodschap door alle doelgroepen begrepen en
onthouden wordt. Of daarmee ook de beoogde gedragsverandering teweeggebracht
wordt, is overigens nog een tweede. 

De media mogen dan wel een belangrijke informatiebron zijn, de ontvangers
bepalen duidelijk zelf welke berichten of welke onderdeel van berichten zij wensen
te ontvangen, te accepteren, te onthouden of te vertalen in gedrag. Dat dit niet altijd
problematisch hoeft te zijn bewijzen de groepsdiscussies over het scheiden van
huishoudelijk afval. Ondanks de twijfel over het nut van afvalscheiding, onder
meer door enkele negatieve berichten hierover, blijven de meeste deelnemers aan
de discussie braaf hun afval scheiden. Voor sommige milieugedragingen is het
blijkbaar helemaal niet nodig om ook positieve of corresponderende opvattingen
over het milieu te hebben.

De Nederlandse bevolking heeft vooral vertrouwen in milieu-informatie afkomstig
van wetenschappers en milieuorganisaties, terwijl de media en de overheid lager
scoren. Uit de discussiegroepen kwam duidelijk naar voren welke redeneringen
achter de beoordeling van informatie schuilgaan en kwam vooral het wantrouwen
ten aanzien van de overheid aan het licht. De wantrouwende houding ten opzichte
van de overheid was bij de deelnemers deels ingegeven door het idee dat ze niet
volledig of te laat ingelicht worden. De tegenstrijdige berichten die de deelnemers
ontvangen hadden en de door de deelnemers als tegenstrijdig ervaren wijze waarop
de overheid het milieuprobleem zelf benadert en het beroep dat ze op burgers doet,
dragen eveneens bij tot deze argwaan. De tegenstrijdheden die inherent zijn aan
milieuproblemen en de veranderende inzichten in oorzaken en oplossingen ervan
door de opkomst van bijvoorbeeld nieuwe technologie zijn hieraan debet.
Overheidsbeleid en de daarmee gepaard gaande publieksvoorlichting worden op
deze wijze vaak door nieuwe ontwikkelingen ingehaald. Het gevolg is dat er steeds
opnieuw pogingen ondernomen moeten worden de veranderde boodschap aan de
man of vrouw te brengen. Het is de vraag of dit uiteindelijk niet contraproductief is.
Het leidt tenminste tot een zekere vermoeidheid en in het ergste geval tot wantrou-
wen bij het welwillende deel van het publiek. Wie jaren lang zijn afval scheidt en
dan te horen krijgt dat het toch beter is het afval pas bij de verwerking te scheiden,
denkt de volgende keer twee keer na als er weer een beroep gedaan wordt op het
verantwoordelijkheidsbesef en gevraagd wordt zich anders te gedragen. Wat van-
daag nog als het meest milieuvriendelijke gedrag bestempeld wordt, kan morgen
immers al een gepasseerd station zijn. Om op langere termijn nog steeds steun te
verkrijgen voor beleid gericht op een duurzaam milieu is het waarschijnlijk beter
dat de overheid zich bewust toont van het feit dat niet alleen de aandacht voor het
milieu vergankelijk is, maar ook dat wat zijzelf als milieuvriendelijk gedrag be-
schouwt aan veranderingen onderhevig is. De overtuiging van de bevolking dat de
overheid integer is en er ook op andere beleidsterreinen het beste van probeert te
maken voor het milieu, is uiteindelijk belangrijker dan het directe effect van opeen-
volgende voorlichtingscampagnes.
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SUMMARY

This report discusses the process of opinion formation on environmental issues.
How do people’s opinions arise and which factors are important in the formation of
views and judgements on environmental problems? Given the apparent great
importance of the media in the formation of both individual and public opinion – 
for large sections of the public the media are the only source of information on the
environment – special attention was devoted in the study to the role of the media in
environmental issues. The report consists of three parts. The study relies on two
types of data: secondary analyses of large-scale surveys were used to examine the
role played by the media in the formation of individual opinions on the
environment (Chapter 3), while data were also drawn from a qualitative survey
involving a small number of Dutch citizens who discussed a variety of
environmental topics. The results can be seen as a supplement to and an illustration
of the survey data (Chapter 4). This is not the end of the involvement of the media,
however: the media not only play a role in the formation of individual opinions, but
are also important at a more general level, in the creation of the "public opinion
climate". The relation between the media and politics is discussed in the theoretical
considerations in Chapter 2.

This literature study of the influence of the mass media on the formation of
opinions showed that in many cases the mass media are the main or only source of
information from which people can distil their opinions. It is assumed that the
constant and comprehensive information flow generated by the mass media forms
an important basis for the level of (political) knowledge. At the same time, it is
surprisingly difficult to demonstrate the influence of the media on individual
opinions. Consequently, alternative explanations have been sought over time. The
assumption that the media have to compete with informal communication channels
because the social network – in the form of opinion leaders or otherwise – filters
media messages, turns out not to be entirely true. Sometimes the media provide the
first knowledge on a topic, following which individual opinions are formed, tested
or adjusted during discussions. At other times the information process runs in
precisely the opposite direction: someone learns about a problem from their social
environment and then begins to follow media reports on that problem.

Agenda-setting assumes that the media – by devoting more or less attention to
particular topics – do not determine how people think about political and social
issues, but rather determine which issues they think about. Research into the
correlation between the media agenda and the public and political agendas,
however, produces contradictory results. In the Netherlands there is a striking
correspondence between the attention for the environment in the media and the
level of concern about environmental issues among a wider public. If there is a
causal relationship at all between concerns about environmental pollution and
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media attention, however, the indications are that growing worries among the
Dutch population precede increasing attention in the media and among politicians.

While the agenda-setting hypothesis posits that the media only have an influence
on topics about which people are concerned anyway, there are indications that the
media very definitely have an effect on the way in which people think and talk
about social and political issues. Every media message contains indications as to
how a particular problem is interpreted and in which context it should be placed.
By placing problems within a framework, the media - directly or as a channel for
information which is disseminated by other relevant actors - have an influence on
how and in what context people think about a given topic. Here too, however, the
burning question is whether this means the media have an effect on the points of
view which people adopt.

The limited influence of the media on the views and attitudes of people is partly the
result of filters which are situated between the transmission and reception of
messages. The media have no control over the way in which information is
individually accepted and processed. Not everyone is equally receptive to media
messages and not everyone is exposed to every message, though this latter aspect is
sometimes complicated by the constant repetition new coverage  in different media.
Media reports are not understood or interpreted in the same way by everyone. The
recollection of news and events is selective and not always permanent. In order to
make sense of the constant flow of news and new information, without expending
too much effort, most of us use "rules of thumb":  the reliability of a source, the
person from whom the information originates, our own political and other
preferences and interests, and our norms and values help to determine whether we
accept a message and incorporate it in our existing thought patterns. The impact of
the media appears to be limited to creating the conditions for the formation of
opinions. In many cases the media provide the necessary information, but this does
not appear to lead to direct changes in opinions and attitudes. They are one of the
tools, and are used by people with different levels of aptitude to make sense of the
events around them.

Chapter 3 uses secondary analyses and survey data to look as closely as possible at
the same environmental opinions and individual environmental behaviours. The
majority of Dutch people rely on the television for information about the
environment, closely followed by daily newspapers. Other media, such as radio and
newsmagazines offering background news and opinions, are much less widely used
for obtaining information on the environment. Although the television and
newspapers are important for the formation of opinions on social and political
issues, however, they are seen as less reliable sources of information than scientists,
trade unions and environmental organisations, for example. The dependence on the
media for gaining an idea of what is socially relevant, combined with the relatively
low perceived reliability of the information from those same media, indicate that
people make a distinction between the different functions fulfilled by the media.
They are seen not only as important "transmitters" of information, but also as
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channels for supplying information which is disseminated by other bodies and
groups that are active in social and political domains.

Generally speaking, television and newspapers show little correlation with the
environmental views and attitudes of the Dutch. People who spend a lot of time
watching television turn out to be slightly less environmentally friendly than people
who are more selective in their use of this medium. In particular, the audience of
the commercial broadcasters are less concerned about the environment, less
frequently separate their waste, less frequently purchase "eco-products" and are less
often members of an environmental group. This is probably not due to the medium
itself. The environmental opinions of the audiences of the public broadcasting
organisations show virtually no mutual differences, and the lack of environmental
concern among committed television-viewers proves to have more to do with the
personal characteristics of the group than with the fact that television is an
important source of environmental information for them. Dutch people who are
only moderately interested in environmental issues appear to obtain the little
information they absorb mainly – and mainly by chance – via the television. The
television would therefore seem to be the most appropriate medium for reaching
people with a low interest in the environment. Too much should however not be
expected of the influence of television on the views and attitudes of this group.
Whether somebody watches television a lot or a little is probably a reflection of
their lifestyle – a lifestyle which in turn is relevant for a person’s opinions and
behaviour. The correlation between reading newspapers and environmental
attitudes is also weak, though the readers of Volkskrant (left-wing) are consistently
more environmentally friendly in their views and behaviour than readers of the
(more right-wing) Telegraaf, even where the latter show an interest in articles on
the environment.

The discussions held in four focus groups provided a somewhat clearer picture of
the way in which people react to the – often conflicting – reports on the
environment and how they use them in order to form an opinion. Among the topics
discussed in the groups were the expansion of Amsterdam Airport Schiphol, the
greenhouse effect and nutrition. The discussions produced a picture of a certain
"environmental fatigue" and declining commitment to the environment. A similar
decline in the level of concern about environmental issues can also be found in
large-scale population surveys, but appears to be only partly attributable to
competition from other social and political issues. The feeling of being powerless as
an individual, or even as a country, to make a real contribution to solving
environmental problems is another reason for the declining interest in the topic. To
some extent it also appears to be prompted by a familiarisation process: everyone
has been shocked at some time by a report or an environmental disaster, but after
the initial "alarming" reports and the failure of any visible or tangible consequences
to materialise, a degree of fatigue sets in. None of this alters the fact that almost
everyone claims to contribute their bit to helping the environment if this is at all
possible. Even where people doubt the use of doing so, for example, they still
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separate their domestic waste as much as possible, simply because it is "the right
thing to do".

It proves to be difficult for the participants in the discussion groups to indicate
where they obtain information on the environment. Their own experiences or the
experiences of family members, friends or acquaintances and an occasional
conversation with others are easier to identify for most participants. As the
conversation progresses, however, the media turn out to be the most important
source of information for environmental problems, but because of the uncertainties
which surround many environmental issues, participants’ own experiences or those
of third parties are important aids in deciding whether or not to accept media
message.

People are very critical in their handling of the media and other information
channels. On the one hand they are aware of the reasons why the media devote
attention – excessive attention, according to some – to certain topics; on the other
hand, they see the media mainly as a "transmission channel" and, depending on
who is "speaking" in the newspaper or on the television, have a positive or negative
attitude to the content of the reports. Five different information channels for
environmental issues emerge in the discussions, and the perceived reliability of a
source turns out to depend above all on the interests which are at stake. Economic
interests prove to be an important tool in assessing the reliability of a report: it
enables people to evaluate information , dismissing it as nonsense or regarding it as
highly relevant, and enables them to create order in the information chaos. The
reliability attributed to a source is then dependent on the antipathy or sympathy
already felt towards that source. Where the interests are less clear-cut, as in issues
related to government and, to a lesser extent, the scientific world, people use a
variety of 'strategies'. By 'suspecting' that those generating the messages have a
vested interest and placing the emphasis on this, information becomes manageable;
the suspicion that the government sees the greenhouse effect as a "source of easy
money" is an illustration of this, as is the view that scientific research is carried out
on behalf of organisations which have a direct vested interest. Another possible
reaction is suspicion and the often cited feeling that the government gives out
incomplete information. Scientists form a class apart to some extent. On the one
hand people follow science’s lead in forming their opinions, because it is seen as
objective and impartial. The other side of the coin, however, is that the lack of a
clear interest makes these information sources difficult to pin down and pigeon-
hole. The fact that scientists often contradict each other and that research results
are regularly rebutted at a later stage increases the confusion, not to say distrust. 

The conflicting standpoints which the media bring to people’s attention and the
lack of clarity regarding the nature and extent of environmental problems forces
people to decide for themselves what is reliable or unreliable information. Not
everyone resolves this in precisely the same way, and the consequences are not the
same for everyone. People’s own experiences or the experiences of acquaintances
help them to sift through the news, as does the perception referred to earlier of the
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interests of the person or organisation providing the information. Added to this,
people have now been aware for some time that there are risks associated with
environmental pollution, and to some extent the opinions on this have crystallised.
Since people have not undergone any tangible consequences of environmental
pollution as time has passed, however, the initial concerns are making way for what
is at best a "wait and see" attitude, or even downright disbelief. Anyone who is
confronted with risks on a daily basis for year after year without experiencing the
direct consequences of those risks, will begin underestimating, ignoring or denying
those risks, however much the media publish reports about them. News coverages
that initially described environmental problems as very serious, followed by reports
which qualify or even trivialise those same problems, reinforce this process. People
appear to be becoming less and less receptive to reports about the environment;
news on this subject is viewed critically. It is not uncommon for reports of this sort
to be modified or even contradicted at a later stage, and as a result many people
regard the news on this topic as at best a "provisional truth".

Information, education and communication have become important policy
instruments in the field of the environment as elsewhere, not least as a means of
steering environmental conduct through persuasion and increasing knowledge. The
government generally employs several media for this in order to ensure that a given
message reaches as many people as possible. The study presented here focused on
the use of the media in general and on the formation of opinions about the
environment in particular, and not so much on (the effects of) government
information. Nevertheless, the results of the study provide a few pointers for policy
which seeks to bring about behavioural changes among a wider public through
communication on the environment. For the majority of the Dutch public,
television is the most important source of information about the environment. This
medium is more important for young people and those with a lower level of
education than for older and better-educated people. Although the television has a
wide reach, however, the results of this study indicate that information on the
environment does not reach everyone in the same way. People who spend a lot of
time watching television, and particularly those who prefer to watch the
commercial channels, are not only less interested in environmental issues, but are
also less environmentally friendly in their behaviour than people who use the same
medium more selectively. As a result, television is on the one hand a very suitable
medium for reaching even the less interested sections of the Dutch population; on
the other hand, it is very uncertain what impact it will have on the opinions and
behaviour of these people. Apart from the usual factors which already limit or
distort the effects of a media message, the low level of interest and arbitrariness
with which new information enters the living rooms of many TV viewers has
consequences for the way in which they process reports.

The literature study, the secondary analysis and the work with the focus groups
show that there are differences based on the degree of interest people have in topics
and on the cognitive skills they possess. These differences between segments of the
population not only help to determine whether a report reaches a certain group, but
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also how the message comes across, how people respond to it and what effects it
has on the attitudes and behaviour of the target groups. Diversity in reports aimed
at achieving the same effect among different target groups – for example in the
form of adverts targeting information specifically at certain target groups –
probably increase the chance that the same message will be understood and
retained by all the target groups. Whether this also means that the envisaged
behavioural change will be achieved, however, is another matter.

The media may be an important source of information, therefore, but the recipients
clearly determine for themselves which reports or which elements of reports they
wish to receive, to accept, to retain or to translate into behaviour. The fact that this
need not always be problematic is demonstrated by the group discussions on the
separation of household waste. Despite the doubts concerning the usefulness of this
practice, partly as a result of a number of negative reports, most participants in the
focus groups continue to separate their waste. Evidently, some environmental
behaviours do not need to be backed up at all by positive or corresponding views
about the environment.

The Dutch population has most faith in environmental information provided by
scientists and environmental organisations; the media and the government achieve
lower scores. The discussion groups indicated clearly which arguments underlie the
evaluation of information, and revealed the lack of trust in the government, in
particular. The contradictory reports received by the participants and what they see
as the contradictory way in which the government itself approaches the
environmental issue, as well as the demands it makes of its citizens, contribute to
this distrust. Government policy and the accompanying public information is often
overtaken by new developments. The result is that new attempts continually have to
be made to put across the ever-changing message. It may be that this is ultimately
counter-productive. At the very least, it leads to a certain "fatigue", and in the worst
case to distrust among the sympathetic section of the population. Someone who has
been separating their waste for years and suddenly hears that it is really better not
to separate the waste until it is processed, will think twice the next time an appeal
is made to their sense of responsibility and they are asked to change their
behaviour. What is today seen as the most environmentally friendly behaviour can
turn out to be outdated tomorrow. In order to continue to obtain support in the
longer term for policies aimed at achieving a sustainable environment, it is
probably better for the government to show its awareness not only of the fact that
attention for the environment is transitory, but also that what the government itself
sees as environmentally friendly behaviour is subject to change. The belief among
the population in the government’s integrity and its desire to do its best for the
environment in other policy domains, too, is probably more important than the
immediate impact of successive information campaigns.
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