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Voorwoord

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht
naar de publieke opinie over het milieu en het milieubeleid. Daarover is gerapporteerd in
de Sociale en culturele rapporten en Sociale en culturele verkenningen van het SCP en in
de Milieubalansen en Milieuverkenningen van het RIVM. In zelfstandige publicaties is
aandacht besteed aan het sociale draagvlak voor milieubeleid (Becker et al. 1996) en aan
de rol van maatschappelijke organisaties (Nas et al. 1997). In de eerste publicatie werd
vooral gekeken naar publieke opinie als een optelling van individuele meningen over het
milieu. In de tweede publicatie ging het juist om de ‘georganiseerde publieke opinie’ van
milieu-organisaties en andere voor dit terrein relevante verbanden.

Dit jaar zal het derde en laatste SCP-cahier in de serie ‘Publieke opinie en milieu’ wor-
den uitgebracht. Dat zal gaan over de individuele meningsvorming en de rol van de
media daarin. Hoe ontstaat betrokkenheid bij het milieu? Welke factoren zijn van belang
bij de menings- en oordeelsvorming over milieuproblemen? Welke rol spelen de media
hierin? Antwoorden op deze vragen worden in die publicatie gezocht in de internationale
onderzoeksliteratuur, in groepsgesprekken met Nederlandse burgers en in secundaire
analyses van data uit een groot aantal enquêtes waarin opvattingen en houdingen ten
aanzien van het milieu en het gebruik van media werden geïnventariseerd. Aan de media
wordt uitgebreid aandacht besteed omdat zij voor de meeste mensen waarschijnlijk de
belangrijkste bron van informatie over milieuproblematiek zijn. 

Dit werkdocument doet verslag van het enquêteonderzoek naar de relatie tussen media
en milieu. Het is een achtergrondstudie bij het derde ‘Publieke opinie en milieu’-cahier.
Daarin komen de resultaten van het onderzoek samengevat en geïnterpreteerd voor een
breder publiek aan de orde in een hoofdstuk waarin ook nog kort wordt ingegaan op de
bereidheid tot deelname aan discussies over het milieu.

De reden om een afzonderlijk werkdocument uit te brengen ligt besloten in de ingewik-
keldheid van enquêteonderzoek van media-effecten in het algemeen en van secundaire
analyses daarvan in het bijzonder. 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 welhaast onmogelijk 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 gemaakt en technieken worden ingezet om de data enig
inzicht te ontfutselen. Voor de geïnteresseerde leek wordt dat gemakkelijk wat teveel
van het goede en daarom worden hier de statistische analyses apart uitgebracht.

Paul Dekker
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1 Opzet

De aandacht voor milieu ebt de laatste jaren langzaam maar zeker weg. De media worden
geacht hierin een belangrijke rol spelen. De meeste mensen zullen hun opvattingen over het
milieu immers niet kunnen baseren op eigen ervaringen of die van mensen in hun omgeving,
maar moeten afgaan op de berichtgeving van de media (vgl. Gutteling et al. 1994). Dit is een
redelijke veronderstelling, maar de sociaal-wetenschappelijke onderzoeksliteratuur levert
opvallend weinig bewijzen voor een grote zelfstandige invloed van de media op wat de mensen
denken. Dat is bij nader inzien ook niet zo vreemd: er zijn verschillende media met vaak
strijdige boodschappen, mensen staan meer of minder open voor nieuwe informatie, hun
meningsvorming vindt plaats op basis van een geschiedenis, afhankelijk van andere
standpunten, en waarschijnlijk toch ook nog vaak in gesprek met andere mensen, et cetera. 
Over deze en andere ‘storende factoren’ is veel geschreven. Daarop zal hier verder niet worden
ingegaan. De doelstelling van dit rapport is vooral empirisch van aard: door nieuwe analyses
van beschikbaar enquêtemateriaal in kaart brengen in hoeverre op individueel niveau de
opstelling tegenover het milieu (kennis, houdingen, beleidsvoorkeuren, gedrag) verschilt
afhankelijk van de media (beschikbaarheid, gebruik, soorten media, afzonderlijke programma’s
en kranten). Het onderzoek wordt wel geleid door theoretische noties en verwachtingen op
basis van eerder onderzoek, maar het materiaal staat geen toetsing toe van
verklaringsmodellen. Daarvoor zijn de metingen te fragmentarisch en te grof. De hoofdstukken
bieden deelanalyses, waarvan de belangrijkste resultaten in het slothoofdstuk worden
samengevat.

Welke informatiebronnen gebruikt men voor milieuonderwerpen? Welke bronnen vindt men
betrouwbaar? Haalt men informatie over het milieu uit dezelfde bronnen als informatie over
andere maatschappelijke kwesties of vraagt het milieu om specifieke bronnen? Hoe hangt het
gebruik van en vertrouwen in verschillende bronnen samen met milieuopinies en -gedragingen?
Deze vragen komen in hoofdstuk 2 aan bod. Bezorgdheid, betrokkenheid, offerbereidheid,
lidmaatschap van milieuorganisaties, maar ook afvalscheiding en de aankoop van
milieuvriendelijke producten worden bezien in samenhang met deze informatiebronnen en het
gebruik van verschillende media.
Toegespitst op televisiekijken en kranten-lezen, wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan op de
verbanden tussen mediagebruik en milieuhoudingen en -gedragingen. In hoeverre verschillen
typische krantenlezers en zware tv-kijkers?
Mensen zijn niet voor alle onderwerpen even zeer aangewezen op de media en in sommige
gevallen wordt informatie over milieuonderwerpen getoetst aan eigen ervaringen, de
ervaringen van anderen of komen milieuopvattingen voort uit meer algemene ideologische
oriëntaties. Afgezien van de aard van de milieu-onderwerpen, verschillen mensen onderling
ook in de wijze waarop ze hun meningen vormen. In de hoofdstukken 4,5 en 6 worden daarom
andere kenmerken dan mediagebruik in de analyse betrokken. Voor kennis over het milieu
(hoofdstuk 4), risicobesef (hoofdstuk 5) en het belang dat wordt gehecht aan milieuproblemen
(hoofdstuk 6) komen naast verschillen in media en mediagebruik ook alternatieve factoren aan
bod ter verklaring van de meningsvorming. Daarbij wordt ook gekeken of de rol die de media
daarin spelen, als ze al een rol spelen, identiek is voor verschillende groepen Nederlanders.
Hoofdstuk 7 zet de belangrijkste resultaten op een rijtje. Voor een meer beschouwende
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samenvatting van de onderzoekingen zij verwezen naar het derde SCP-cahier in de serie
‘Publieke opinie en milieu’.

Omdat verschillende onderzoeken worden gebruikt, is het niet mogelijk om steeds  dezelfde
indelingen van bevolkingsgroepen en media en milieu-indicatoren te gebruiken. Er wordt is wel
naar zo gelijk mogelijke metingen gestreefd. De offerbereidheid voor het milieu, de
bezorgdheid over milieuvervuiling, maar ook afvalscheiding, het kopen van milieuvriendelijke
producten en de bereidheid tot (collectieve) milieuactiviteiten zijn terugkerende indicatoren.
De belangrijkste indicatoren worden in de bijlage besproken. In sociaal-wetenschappelijk
milieu-onderzoek blijkt keer op keer dat de samenhang tussen milieuvriendelijke houdingen
onderling en tussen deze houdingen en gedrag zwak is. Daarom worden als het even kan
meerdere houdingen en gedragingen in de analyses betrokken. 
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Bijlage: data en indicatoren

De belangrijkste onderzoeken voor dit rapport zijn Culturele Veranderingen in Nederland (CV;
meerdere jaren) en het Tijdbestedingsonderzoek (TBO) uit 1995. Waar nodig en mogelijk
zullen de gegevens u afkomstig uit deze onderzoeken aangevuld worden met gegevens uit
andere enquêtes, onder meer de Milieugedragsmonitor (MGM; meerdere jaren), de Enquête
Consument en Milieu (ECM) uit 1995 en de Nationale Kiezersonderzoeken (NKO; meerdere
jaren).

Het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland biedt een aantal houdingen. Voor het jaar
1993 zijn ze besproken in Publieke opinie en Milieu (Becker et al. 1996). Offerbereidheid voor
het milieu (niet voor 1996) en bezorgdheid over milieuverontreiniging (niet in 1994) zijn de
twee belangrijkste houdingen. Ook de participatie in collectieve acties ten behoeve van het
milieu wordt meer dan eens gebruikt. De die schalen worden beschreven in tabel B1.

In Tijdsbesteding en milieu (Van den Broek 1997) zijn diverse houdings- en gedragsschalen
ontleend aan de vragenlijsten van het Tijdsbestedingsonderzoek van 1995. Tabel B2 biedt een
overzicht van de hier gebruikte schalen. De gegevens over mediagebruik zijn vooral ontleend
aan de dagboeken, waarin de respondenten van dit onderzoek een week lang per kwartier bij te
houden wat hun voornaamste bezigheid is.

Kennis over het milieu is in de Enquête Consument en Milieu gemeten met de volgende
uitspraken:
• Het broeikaseffect wordt vooral veroorzaakt door schadelijke stoffen die in het

koelsysteem van ijskasten zitten (niet waar)
• Gebleekt WC-papier is schadelijker voor het milieu dan ongebleekt WC-papier (waar)
• De hoeveelheid kooldioxide die uit de uitlaat van een auto komt is bij alle snelheden even

groot (niet waar)
• Cadmium houdende batterijen zijn milieuonvriendelijk (waar)
• Restjes verf op waterbasis mogen niet met het overige huisvuil worden weggegooid (waar)
• Alle plastics zijn even schadelijk voor het milieu (niet waar).
Men kon deze stellingen beantwoorden met waar, waarschijnlijk waar, waarschijnlijk niet waar,
niet waar. De mensen die zeiden niet te weten of de stelling waar of niet waar was zijn steeds
toegevoegd aan de groep die het foute antwoord gaven. De items vormen geen al te sterke
schaal (Cronbach’s alpha = 0,50) en slechts 6% van de respondenten gaf het juiste antwoord
op alle zes de items. Ook andere schaaltechnieken leverden weinig op. Mokkenschaal analyse,
waarbij alleen de ‘waar’ of ‘niet waar’ oordelen als juist gerekend worden, levert een redelijke
schaal op met de items over het broeikaseffect, kooldioxide en plastics (H= 0,44). De overige
drie items bleken niet te schalen. 

In de Milieugedragsmonitor wordt sinds 1996 naar de kennis over vier verschillende
milieuproblemen gevraagd. Per probleem wordt gevraagd naar de oorzaak, het gevolg en de
oplossing. Respondenten moeten daarbij dus steeds kiezen uit 12 mogelijke antwoorden. Ook
hier is de categorie ‘weet niet/geen van deze’ tot de foute antwoorden gerekend. Voor de
verschillende problemen, voor oorzaken, gevolgen, oplossingen en voor alle problemen kunnen
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sterke schalen geconstrueerd worden (Mokkenschaal analyse). De resultaten staan vermeld in
tabel B3.

Tabel B4 biedt tot slot een overzicht van de metingen van risicopercepties.

Tabel B1 Schalen en schaalbaarheid diverse milieuattitudes in Culturele veranderingen (Cronbach’s alpha) 1993-1997

Schaal: Items: 1993 1994 1995 1996 1997

Bezorgdheid 0,72 . 0,66 0,64 .
bezorgdheid over milieuvervuiling
drukte rond het milieu is overdreven
ik zie de achteruitgang van het milieu met eigen ogen

Offerbereidheid 0,81 0,84 0,85 . 0,82
bereid hogere prijzen te betalen
bereid hogere belastingen te betalen
bereid lagere levensstandaard te accepteren

Collectief milieugedrag 0,61 0,63 0,62 0,62 .
gaf geld aan een milieugroepering
tekende een petitie voor het milieu
is lid van een milieugroepering
nam deel aan protest of demonstratie voor het milieu

Bron: SCP (CV’‘93-‘97)  

Tabel B2 Schalen en schaalbaarheid diverse milieuattitudes TBO’95 (Cronbach’s Alpha’s)

Schaal: Items Schaalbaarheid

Betrokkenheid milieuvervuiling wordt overdreven 0,68
milieubescherming mag mij niets kosten
broeikaseffect wordt overdreven
bereid meer belasting te betalen voor milieu
niet bereid tot actie over te gaan tegen milieuvervuiling
bereidheid tot actie voor behoud natuurgebied
bescherming bedreigde diersoorten geen luxe

Afvalscheiding 0,76
glas
klein chemisch afval
papier
batterijen
textiel
groen

Reformartikelen kopen 0,72
koopt eko aardappelen
koopt onbespoten groente/fruit
doet inkopen in natuurvoedings/reformwinkels
koopt biologische zuivelprodukten
koopt vegetarische schijven
koopt scharrelvlees

Lidmaatschap 0,35
milieuorganisaties Natuurmonumenten

Wereld Natuur Fonds
Greenpeace
Milieudefensie
Natuur en Milieu
Lekker Dier

a

 Mokkenschaal analyse (H)a

Bron: SCP (TBO'95), gewogen resultaten  
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Tabel B3 Schalen kennis (Mokkenschaal analyse)

probleem oorzaak gevolg oplossing schaalbaarheid (H)

broeikaseffect stijging temperatuur en
CO -uitstoot zeespiegel spaarlampen gebruiken 0,622

afvalprobleem bodemverontreiniging en scheiden van karton en
verpakkingsmaterialen ruimtebeslag papier 0,58

zure regen aantasting oude gebouwen,
mestoverschot kunstschatten en bossen minder vlees eten 0,70

daling grondwaterpeil sterven van planten en waterbesparende kranen
verspilling water bomen door verdroging gebruiken 0,69

schaalbaarheid (H) 0,52 0,55 0,64 0,55

Bron: MGM’96

Tabel B4 Schaalbaarheid van risicopercepties (Cronbach’s alpha)

Schalen items CV’93 ECM’95 MGM’96 MGM’97

Risicobesef milieu i.h.a. 0,89 . . .
Risicobesef eigen gezin 0,80

kerncentrales gevaar voor milieu/gezin
luchtvervuiling industrie gevaar voor milieu/gezin
pesticiden gevaar voor milieu/gezin
vervuiling rivieren en meren gevaar milieu/gezin
temperatuurstijging gevaar voor milieu/gezin
luchtvervuiling auto’s gevaar voor milieu/gezin

Hinder van milieu vervuiling . . 0,84 .
ervaren vervuiling van water als hinderlijk
ervaren rommel op straat als hinderlijk
ervaren toenemende verstedelijking in Nederland als aantasting
van kwaliteit leefomgeving
ervaren toenemende versnippering van natuurgebieden in
Nederland als aantasting leefomgeving

Algemeen risicobesef 0,87 0,83  0,87 0,89
de toestand van het milieu is een bedreiging voor mijn
gezondheid
de aantasting van het milieu vormt een risico voor de toekomst
van kinderen
ik maak me ongerust over de toestand van het milieu
de achteruitgang van het milieu heeft gevolgen voor mijn eigen
leven
ik kan met eigen ogen zien dat het milieu achteruit gaat
al die drukte rond het milieu vind ik eigenlijk overdreven

Bron:SCP (CV’93, MGM’96-96, ECM’95)
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2 Informatie over het milieu

2.1 Vertrouwen in informatiebronnen 

In deze paragraaf wordt beschreven welke informatiebronnen men in het algemeen
betrouwbaar acht en welke specifiek voor milieuonderwerpen. Het vertrouwen in infor-
matiebronnen hangt samen met de mate waarin men onder andere milieurisico’s ervaart.
Zweeds onderzoek laat zien dat de mate van vertrouwen in informatie een grotere rol
speelt dan de daadwerkelijke inhoud van berichtgeving over (lokale) milieuproblemen
(Gooch 1996). Ook Nederlands onderzoek toont het belang van vertrouwen in de
verstrekte informatie aan (De Boer 1997). De geloofwaardigheid van een informatiebron
is grotendeels afhankelijk van dit vertrouwen en in deze zin kan de bron zelfs als onderd-
eel van een bericht of boodschap aangemerkt worden. De geloofwaardigheid van een
bron is ook van betekenis bij de keuze uit de enorme hoeveelheid informatie en de
acceptatie ervan. Berichten worden immers relatief vaak op basis van perifere kenmerken
beoordeeld. De inhoud van een boodschap is dan minder belangrijk. 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 in het geval van afkeer van of als
onbetrouwbaar ervaren bronnen (Dunwoody en Peters 1992). Door op deze wijze
informatie te selecteren kan men snel en zonder al te veel inspanning tot een oordeel over
een bepaald onderwerp komen.

In figuur 2.1 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 maatschappelijke 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 op de zesde plaats eindigt.
De relatief lage plaats van de media is opvallend gezien het feit dat een ruime meerder-
heid (ongeveer 80%) in dat zelfde jaar zegt dat radio, televisie en kranten tamelijk
belangrijk tot zeer belangrijk zijn om tot een oordeel te komen over maatschappelijke en
politieke kwesties. Elders wordt bovendien verondersteld dat informatie van andere
maatschappelijke instituties aan geloofwaardigheid wint door berichtgeving in de media
(o.a. Gooch 1996). De meeste andere bronnen maken veelal gebruik van de media om
hun standpunten kenbaar te maken. 

Wordt Nederlanders gevraagd te kiezen voor de meest betrouwbare mediabron, dan
wordt het beeld iets anders (figuur 2.2). 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%).
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Figuur 2.1 Betrouwbaarheid van informatie over belangrijke maatschappelijke en politieke kwesties; Nederlandse bevolking in
1996 (Bron: SCP (CV’96))

Figuur 2.2 Waardering van de betrouwbaarheid van media en programma’s, Nederlandse bevolking in 1997 (Bron: SCP
(Mediagebruik ‘97)

In tabel 2.1 staat de betrouwbaarheid van informatiebronnen voor milieuonderwerpen. In
tegenstelling tot de vraag over algemene maatschappelijke en politieke kwesties, moch-
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ten mensen hier aangeven welke bron ze het meest betrouwbaar achten en welke bron ze
daarnaast vertrouwden. Deze procedure waarbij bronnen een rangorde gegeven wordt,
levert hier en daar een wat ander beeld op dan dat in figuur 2.2. De media (niet uitge-
splitst naar kranten en televisie) staan hier op een gedeelde vierde plaats samen met
overheidsinformatie. In tegenstelling tot de weinig betrouwbaar geachte actiegroepen in
figuur 2.2 wordt informatie verspreid door milieuorganisaties wel vertrouwd. Of dit de
verdienste van de milieuorganisaties is of een gevolg van de verschillende wijze van
meten, kan niet vastgesteld worden.

Tabel 2.1 Opvattingen over betrouwbare informatie over het milieu: door de bevolking genoemde meest betrouwbare en ook
betrouwbare bron: aantallen, nominaties en rangorde, 1995a

meest ook rangorde
milieubeschermingsorganisaties 35 32 1
wetenschappers 25 37 2
consumentenorganisaties 27 26 3
docenten op school of op universiteiten 3 22 4
de media 5 18 4
de overheid 2 12 6
organisaties die zich beroepshalve bezighouden met toerisme (ANWB, RAI, etc) 0 5 7
vakbonden 1 3 7
politieke partijen 0 4 9
de industrie 0 2 10
Rangorde: 1 (hoogst) - 10 (laagst). De puntentelling: twee maal het percentage ‘meest’ plus eenmaal het percentage ‘ooka 

genoemd’
Bron: Eurobarometer 43.1bis (mei/juni 1995); gewogen resultaten (801 respondenten die minstens 1 bron noemen)

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 blijken journalisten zich
vaker op overheidsinformatie 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 (Caljé 1997), al hebben
vooral de grote Nederlandse milieuorganisaties een redelijke toegang tot de media (Nas
et al. 1997). 

2.2 De media als bron van informatie

Voor milieuonderwerpen wordt verondersteld dat de invloed van de media vooral groot
is in het geval van milieurisico’s. Slecht weinig mensen worden direct geconfronteerd
met dergelijke gevaren (o.a. bodemvervuiling in woonwijken). Veel risico’s, bijvoorbeeld
te hoge dioxinegehaltes in melk, zijn bovendien nauwelijks direct waarneembaar. De
media vervullen een belangrijke rol in het signaleren van dergelijke gevaren en het infor-
meren van het publiek. Welke media gebruikt men nu om zich een mening te vormen
over het milieu? Zoals zal blijken is de televisie vaak de belangrijkste bron is voor alge-
mene milieuproblemen. Wat de televisie laat zien wordt echter ook vaak gerapporteerd
in de geschreven pers (Murch 1971; Fan en Norem 1992). Uit Zweeds onderzoek komt
naar voren dat de media niet de enige bron van informatie zijn over milieu-issues. Naast
dagbladen, televisie en radio worden ook vrienden en kennissen, milieuorganisaties en
experts genoemd (Gooch 1996). Met de beschikbare gegevens kan alleen gekeken
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worden naar mediagebruik voor verschillende issues waaronder het milieu. Responden-
ten konden in 1995 voor verschillende issues aangeven via welke media zij informatie
krijgen. De resultaten zijn voor alle issues genoemd om zo een idee te krijgen of het
milieuonderwerp verschilt van andere maatschappelijke en politieke kwesties. 
Voor vrijwel alle onderwerpen wordt de televisie, gevolgd door dagbladen, het meest
genoemd (tabel 2.2).  Radio, opiniebladen en overige bladen worden in de meeste geval-1

len veel minder vaak gebruikt. Opvallend is wel de 14% die kenbaar maakt overige
bladen als informatiebron voor het milieu te gebruiken, terwijl dit kanaal voor vergelijk-
bare issues, zoals buitenlands en binnenlands nieuws, nauwelijks genoemd wordt. Verder
is het percentage mensen dat geen bron noemt uit desinteresse voor milieuonderwerpen
met 12% aan de lage kant. 

Tabel 2.2 Percentage informatiebronnen per onderwerp, Nederlandse bevolking 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 1,2

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

consument 33 47 9 5 25 2 21 1,6

vrouwen 24 23 7 5 9 1 56 1,2

verkeer 42 35 23 2 8 6 27 0,7

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 en politieka

Bron: SCP (TBO’95), gewogen resultaten

Voor hen die voldoende geïnteresseerd zijn om tenminste één bron te noemen, is de
belangrijkste of enige bron voor het milieu de televisie. Van de Nederlandse bevolking
geeft 51% aan dat de televisie de primaire bron van informatie is (tabel 2.3). Dagbladen
komen op de tweede plaatst met 35%. Opnieuw valt op dat tijdschriften en overige
bladen, in vergelijking met andere issues, relatief vaak genoemd worden als belangrijkste
bron. Voor 7% is dit de belangrijkste of enigste informatiebron voor milieu. Omdat het
een restcategorie betreft, is niet met zekerheid te zeggen om welke bladen het hier gaat.
Dit zouden zowel huis-aan-huisbladen als bijvoorbeeld tijdschriften van milieuorganisa-
ties kunnen zijn (zie ook verderop). De aard van issues bepaalt het belang van verschil-
lende media mede. Zo is televisie in 1995 voor lokale onderwerpen nog nauwelijks van
belang.2

De televisie en dagbladen zijn voor een meerderheid van de Nederlanders de enige of
belangrijkste informatiebron voor milieuonderwerpen, maar deze conclusie roept tenmin-
ste twee nieuwe vragen op. Ten eerste kan men zich afvragen of gebruikers van deze
media van elkaar verschillen of niet. Is het zo dat de televisie belangrijker is voor de ene
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groep mensen, terwijl een andere groep vooral voor dagbladen kiest? Tegelijkertijd kan
men zich afvragen of de keuze voor een bepaalde bron ingegeven wordt door de eigen-
schappen van een medium dan wel de aard van het milieu-issue. Op deze laatste vraag
zal nog uitgebreider worden teruggekomen.

Tabel 2.3 Hoofdbronnen voor verschillende issues, Nederlandse bevolking, 16 jaar en ouder, 1995 (horizontaal gepercen-
teerd)

dagbladen televisie opiniebladen radio teletekst/ overige (100% =) n
kabelkrant  bladen

milieu 35 51 2 4 0 7 2530

buitenlands nieuws 32 60 0 7 1 0 2736a

binnenlands nieuws 37 51 0 10 1 0 2838a

lokaal nieuws 48 6 0 4 9 33 2111a

financieel nieuws 59 31 2 3 3 2 1185

criminaliteit 46 49 0 2 1 1 2324

sociaal -economisch 51 42 2 4 0 2 1827

consument 23 45 4 3 1 25 2291

vrouwen 35 38 6 5 1 16 1276

verkeer 37 29 1 23 4 7 2119

cultuur 47 34 3 2 1 14 1633

sport 25 70 0 2 1 2 1974

wetenschap en techniek 33 41 6 1 0 18 1657

onderwijs 49 32 2 3 1 13 1759

 Alleen binnenlands, buitenlands en lokaal nieuwsa

Bron: SCP (TBO’95), gewogen resultaten

De keuze van primaire bronnen blijkt voornamelijk samen te hangen met het opleidings-
niveau en leeftijd (tabel 2.4). De televisie is voor jongeren en mensen met een lager
opleidingsniveau de primaire informatiebron (teletekst wordt buiten beschouwing gela-
ten, omdat er nauwelijks respondenten zijn die dit als hoofdbron aanmerken). Dit is in
overeenstemming met het idee dat Nederlanders die voor het televisietijdperk opgroeiden
voor informatie vooral aangewezen zijn op dagbladen, terwijl de jongere generaties meer
afhankelijk zijn van de televisie (vgl. o.a. De Hart 1999). Voor hogere opgeleiden zijn
dag- en overige bladen vaker de belangrijkste informatiebron voor milieuonderwerpen.
Voor alle andere media bestaat een geringe samenhang tussen genoten opleiding en
gebruik. Daarentegen blijken krantenlezers ouder te zijn dan de gebruikers van andere
media. Mannen en vrouwen verschillen niet van elkaar, terwijl inkomen en urbanisatie-
graad van de woonplaats nauwelijks van belang zijn.

Tabel 2.4 Sociale kenmerken en keuze van primaire informatiebron voor milieu, 1995 (Pearson correlaties) .a

dagbladen televisie radio bladen bladen lokale bladen overige bladen
opinie- overige waarschijnlijk waarschijnlijk

opleiding 0,05 -0,12 (0,03) 0,06 0,10 0,06 0,08
leeftijd 0,16 -0,16 (0,04) (0,01) (-0,02) (0,00) (-0,02)
sekse (-0,04) (0,02) (0,03) (-0,02) (0,01) (0,02) (0,00)
urbanisatiegraad (0,03) -0,05 (0,04) (0,02) (0,00) (0,01) (0,01)
inkomen (-0,03) 0,07 -0,05 (-0,03) (-0,01) (-0,04) (0,02)

 significantie p< 0,05, niet significante correlaties tussen haakjesa

Bron:SCP (TBO’95), gewogen resultaten
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Bij de vorige analyses is steeds gewezen op de categorie ‘overige bladen’ en de diversi-
teit ervan. Om toch enig idee te krijgen of het hier om lokale nieuwsbladen gaat of
andere niet- lokale tijdschriften zijn de respondenten die dit medium noemen als belang-
rijkste informatiebron voor milieu opgesplitst in twee groepen. Daarbij is verondersteld
dat mensen die dit medium noemen bij lokale politiek en lokaal nieuws, lokale bladen,
zoals huis-aan-huis bladen, 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. Beide groepen hebben een iets hoger opleiding genoten en lijken
nauwelijks van elkaar en andere mediagebruikers te verschillen.

De aard van een onderwerp en de geschiktheid voor berichtgeving in bepaalde media is
voor de keuze van informatiekanalen eveneens van belang. Zo zijn dagbladen nauwelijks
een bron van informatie voor, onder meer, lokaal nieuws, terwijl overige bladen voor
33% van de Nederlanders de enige of belangrijkste bron zijn. 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 milieurisico’s tegen te komen
vele male 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 zowel de televisie als de radio relatief veel meer tijd besteedden aan afzonderlijke
milieuonderwerpen dan de dagbladen. Wat bepaalt de kans dat iemand een specifiek
medium als informatiebron voor het milieu noemt? Deze vraag is niet zo gemakkelijk te
beantwoorden. Het is namelijk niet eenvoudig de verschillende invalshoeken en niveaus
uit elkaar te houden. Wordt de keuze voor een medium bepaald door het milieu, door het
medium, of door de eigenschappen van haar gebruikers? Men kan de krant als belangrijk-
ste bron gebruiken voor het milieu, omdat men de krant nu eenmaal leest voor alle
onderwerpen. Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid dat informatie over het milieu
voornamelijk in dit medium te vinden is en veel minder in andere media, zoals waar-
schijnlijk het geval is in 1995 met lokaal nieuws op de televisie. Daarbij is het dan weer
de vraag of dit veroorzaakt wordt door de specifieke eigenschappen van het medium en
de geschiktheid ervan om over het milieu te berichten of dat de eigenschappen van de
gebruikers van het medium een grotere rol spelen. Het zal duidelijk zijn dat het niet
mogelijk is met behulp van enquêtemateriaal aan al deze invalshoeken recht te doen. 

De kans dat iemand een medium gebruikt voor milieu-informatie wordt in tabel 2.5
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 waar-
mee een bepaald medium gebruikt wordt te vergelijken met de betekenis van het milieu-
onderwerp 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.  3

In de meeste gevallen blijkt het relatieve belang van beide vrijwel even groot. De kans
dat men dagbladen gebruikt voor informatievergaring wordt bepaald door de intensiteit
waarmee men dagbladen überhaupt raadpleegt, maar ook de intensiteit waarmee men
informatie over het milieu probeert te verkrijgen is van belang. Voor de televisie geldt
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dat het belang van de intensiteit waarmee men dit medium gebruikt, relatief groter is dan
het aantal bronnen dat men noemt voor het onderwerp. Dit resultaat is voor tweeërlei
uitleg vatbaar. Het zou ten eerste kunnen duiden op geringe aandacht voor het milieu op
de televisie. Een andere uitleg is dat de informatie die op de televisie getoond wordt deze
groep mediagebruikers slechts bij toeval bereikt, omdat men de televisie toch al aan had
staan. Op deze laatste mogelijkheid wordt nog teruggekomen.

Tabel 2.5 De samenhang van de keuze voor een medium als informatiebron over het milieu met het aantal onderwerpen
waarvoor dat medium wordt gebruikt als informatiebron 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 overige bladen 0,22 0,31

Bron: SCP (TBO’95), gewogen resultaten

Opnieuw zijn de ‘overige bladen’ uitsplitst naar de twee groepen ‘waarschijnlijk lokale
bladen’ en ‘overige bladen’ om enige idee te krijgen van het soort bladen waar het hier
om gaat. De intensiteit waarmee men ‘lokale’ bladen raadpleegt voor alle onderwerpen is
van groter belang voor de kans dat men dit medium ook gebruikt voor milieu. Bij de
andere groep is de intensiteit waarmee men informatie vergaart over het milieu meer
bepalend dan het gebruik van dit medium op zich. Dit zou er op kunnen wijzen dat de
laatste groep vaker aan bijvoorbeeld specifiek op het milieu gerichte tijdschriften of
bladen van milieuorganisaties denkt. Sommige oplagen van milieuorganisaties overstijgen
die van landelijke dagbladen (Nas et al. 1997). Over het algemeen is zowel het soort
medium als de mate waarin men informatie verzamelt over het onderwerp van even grote
betekenis. Uitzondering hierop is de kans dat men de televisie en overige bladen (uitge-
splitst in lokaal en overig) als enige of belangrijkste bron gebruikt. In de gevallen van
televisie en lokale bladen lijkt het medium belangrijker, in het geval van ‘overige’ overige
bladen lijkt het probleem belangrijker.

2.3 Milieuhoudingen en informatiebronnen

In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat televisie en dagbladen voor de meeste
Nederlanders de belangrijkste bronnen voor informatie over het milieu zijn. Hierin lijkt
het milieu als onderwerp weinig 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 kranten
voor milieukwesties van gering belang. In deze paragraaf wordt gekeken naar het ge-
bruik van diverse media en de relatie tussen mediagebruik en milieuhoudingen. 
Voordat op algemeen mediagebruik in te gaan, wordt eerst gekeken naar het belang en



18

de betrouwbaarheid van informatiebronnen en milieuhoudingen. Allereerst wordt ing-
egaan op de meer algemene informatiebronnen voor politieke en maatschappelijke
kwesties. Daarna komen informatiebronnen voor het milieu aan de orde. 

De bezorgdheid over milieuvervuiling en de actiebereidheid voor het milieu blijken groter
te zijn onder Nederlanders die algemene politieke en maatschappelijke informatie vooral
uit schriftelijke bronnen halen (tabel 2.6). De betrouwbaarheid van dagbladen speelt
daarentegen geen een rol. Voor de televisie (en radio) is dit juist andersom: mensen die
de televisie als een zeer belangrijke of belangrijke bron beschouwen wijken nauwelijks af
van mensen die zeggen weinig of geen informatie van de televisie te krijgen. De betrouw-
baarheid van dit medium en de radio lijkt wel van belang. Nederlanders die veel vertrou-
wen in de televisie en de radio stellen zijn minder bezorgd en actiebereid.

Tabel 2.6 Enkele milieuhoudingen en gedragingen naar keuze voor primaire bron, Nederlandse bevolking 16 jaar en ouder,
1996 (afwijking van gemiddelde, MCA)a

bezorgdheid actiebereidheid

bezorgdheid actiebereidheid gecontroleerd voor leeftijd en opleiding
televisie (zeer) belangrijke bron voor politiek 0,4 (0,2) (0,3) (0,1)
geschriften (zeer) belangrijke bron voor politiek 1,1 1,4 0,8 0,6
televisie en radio betrouwbare bron voor politiek -1,2 -2,8 -1,0 -2,2
kranten betrouwbare bron voor politiek (0,4) (0,3) (-0,2) (-0,8)

 Niet significant afwijkend van groepen die bron niet belangrijk dan wel betrouwbaar vinden tussen haakjes.a

Bron: SCP (CV’96)

Er bestaat geen eenduidige relatie tussen het gebruik van informatiebronnen voor het
milieu en de diverse milieu attitudes (tabel 2.7). De groep die opiniebladen als primaire
bron voor het milieu aanwijst, is bijvoorbeeld meer betrokken, koopt vaker reformartike-
len en is vaker lid van een milieu organisatie, maar scheidt niet minder vaak of vaker het
afval. Het bevolkingssegment dat de radio als belangrijkste bron gebruikt verschilt niet
van andere mediagebruikers, maar ze kopen wel weer vaker reformartikelen. In het geval
van de groepen die aangeven de televisie of de overige bladen als primaire bron te
gebruiken blijken overwegend negatieve (in het geval van televisie) of consistent positie-
ve milieu attitudes (overige bladen) te hebben. Daarbij dient wel aangetekend te worden
dat mensen die vooral op de televisie aangewezen zijn voor milieu-informatie even
betrokken zijn als de rest van de Nederlandse bevolking (zie ook tabel 2.6).

Tabel 2.7 Enkele milieuhoudingen en gedragingen naar keuze voor primaire bron, Nederlandse bevolking 16 jaar en ouder,
1995 (afwijking van gemiddelde, MCA)a

betrokken afval reform lid betrokken afval reform lid

gecontroleerd voor leeftijd en opleiding
dagbladen -0,8 1,3 (0,6) 1,5 (-0,7) (0,7) (0,2) (0,7)
televisie (-0,4) -1,5 -2,6 -2,3 (-0,4) -1,1 -2,2 -1,5
radio (-0,1) (-0,3) 5,0 (2,1) (-0,1) (-0,8) 4,6 (1,1)
opiniebladen 8,3 (1,9) 7,4 7,8 7,0 (1,6) 6,3 6,0
overige dagbladen: 5,2 3,5 8,2 5,6 4,0 3,7 7,5 4,5

waarschijnlijk lokale bladen 4,2 3,5 8,0 3,1 3,3 3,5 7,4 (2,1)
waarschijnlijk overige bladen 6,3 3,9 6,0 8,3 4,8 4,2 5,0 7,0

 niet significant afwijkend van groepen die andere primaire bron hebben genoemd tussen haakjesa

Bron: SCP (TBO’95), gewogen resultaten
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De groepen die overige bladen als primaire informatiebron gebruiken zijn opvallend
milieuvriendelijk in vergelijking met bijvoorbeeld krantenlezers. Als deze bron uitge-
splitst wordt in lokale bladen en overige bladen blijken beide positievere houdingen te
hebben dan de gebruikers van andere bronnen.  Wel zijn de gebruikers van niet lokale4

bronnen meer betrokken en vaker lid van een milieuvereniging dan de andere groep
gebruikers van overige bladen. Dit laatste versterkt het vermoeden het hier gaat om
informatie die verspreid wordt door dergelijke organisaties. De andere subgroep scheidt
daarentegen weer wat vaker het afval en koopt wat regelmatiger reformartikelen. 

Omdat zowel de keuze voor informatiebronnen als de verschillende houdingen samen-
hangen met (vooral) leeftijd en opleidingsniveau is gekeken of de gevonden resultaten
ook standhouden als met beide achtergrondkenmerken rekening wordt gehouden.  Ook5

na controle voor leeftijd en opleiding blijken overige- en opiniebladenlezers een positie-
vere en televisiekijkers een negatievere houding te hebben. In het geval van de andere
twee primaire bronnen blijken de gevonden relaties deels het gevolg te zijn van verschil-
len in leeftijd en opleiding. Zo is de iets positievere houding van krantenlezers voorname-
lijk te wijten aan het hogere opleidingsniveau en de hogere leeftijd. 

Hoewel de mogelijkheid bestond spontaan te zeggen dat men zo weinig geïnteresseerd is
in het milieu om ook maar één bron te kunnen noemen, geeft het aanwijzen van een bron
waaruit men voornamelijk milieu informatie haalt in principe nog niet aan of en op welke
wijze men deze informatie verwerkt. De reden of motivatie voor mediagebruik is belang-
rijk voor het soort informatie dat men opneemt en voor de wijze waarop informatie
verwerkt wordt. Dagbladen vooral gelezen worden om informatie in te winnen en televi-
sie vooral aangezet wordt voor het amusement. Deze verschillen in motivatie voor
mediagebruik zijn medebepalend en de wijze waarop men informatie verwerkt. Voor het
milieu-issue is in 1995 gevraagd hoe frequent men artikelen over het milieu leest, hoe
vaak men naar televisieprogramma’s over het milieu kijkt en of men wel eens over het
milieu praat met anderen.6

Tabel 2.8 Interesse in milieuonderwerpen en de keuze van (primaire) informatiebronnen, Nederlandse bevolking 16 jaar en
ouder, 1995 (Pearson correlaties)a

lezen kijken praten lezen kijken praten
artikelen programma over milieu artikelen programma  over milieu

 gecontroleerd voor leeftijd en opleiding
Is belangrijkste bron:

dagbladen 0,15 (-0,01) 0,05 0,10 (-0,03) (0,03)
televisie -0,18 (0,00) -0,13 -0,14 (0,02) -0,11
radio (-0,02) -0,06 (0,03) (-0,04) -0,07 (0,03)
opiniebladen 0,08 (0,03) (0,03) 0,08 (0,03) (0,02)
overige bladen 0,06 0,06 0,14 0,06 0,06 0,13

Is één van de informatiebronnen: bronnen, leeftijd en opleiding
gecontroleerd voor het aantal genoemde

dagbladen 0,33 0,21 0,26 0,10 (-0,01) 0,06
televisie 0,18 0,27 0,15 -0,10 0,09 -0,09
radio 0,09 0,05 0,12 -0,09 -0,13 -0,04
opiniebladen 0,11 0,08 0,10 (0,02) (-0,01) (-0,01)
overige bladen 0,17 0,13 0,18 0,08 0,04 0,09

 Significantie p � 0,05, niet significante correlaties tussen haakjes.a

Bron: SCP (TBO’95), gewogen resultaten
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De groep die de televisie als enige of belangrijkste bron voor milieuonderwerpen ge-
bruikt, kijkt niet frequenter naar programma’s over milieu dan gebruikers van andere
media doen (tabel 2.8). Bovendien zijn de televisiekijkers minder geïnteresseerd in lezen
over het milieu en praten zijn ook 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 milieulectuur en praten over het milieu
bestaan. 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, niet in de analyse betrokken zijn. Dit zou eigenlijk moeten betekenen dat men-
sen die de televisie als belangrijkste bron aanmerkten indirect ook enige interesse in het
onderwerp hebben getoond. Dit is niet het geval. Informatie over milieuonderwerpen
lijkt televisiekijkers slecht bij toeval te bereiken. Er mag niet al te veel verwacht worden
van het effect van informatie verspreid via de televisie op de houdingen van deze groep.
Ze zijn immers niet meer geïnteresseerd dan anderen en zullen de televisie niet speciaal
aanzetten voor een milieuprogramma of blijven kijken naar milieuonderwerpen. De veel
kleinere kans om berichten over het milieu tegen te komen op televisie versterkt dit
bovendien. De televisie is de primaire bron van informatie voor ongeveer de helft van de
Nederlandse bevolking en is een gemakkelijk toegankelijke informatiebron. Tegelijkertijd
lijken de hier gevonden resultaten een bevestiging van het idee dat dit medium weinig
bijdraagt aan kennis over maatschappij en politiek (o.a. Davis en Robinson 1989). 
De groep die overige bladen als primaire bron beschouwt, is wat meer geïnteresseerd in
milieu. Deze groep leest niet alleen iets vaker artikelen over milieu, ook milieuprogram-
ma’s worden wat vaker bekeken en er wordt frequenter over het onderwerp gesproken.
Kranten- en opiniebladenlezers zijn iets vaker geïnteresseerd in artikelen over milieu,
maar televisieprogramma’s worden door hen niet frequenter bekeken.
Mensen waarvoor de televisie de enige of belangrijkste bron van informatie is, blijken
minder milieuvriendelijk te zijn en zijn maar weinig geïnteresseerd in berichtgeving over
milieu. Dit betekent niet vanzelfsprekend dat de gevonden samenhangen een gevolg
zouden zijn van de inhoud van het medium. 

De onderste helft van tabel 2.8 toont verbanden tussen de interesse in het milieuonder-
werp en informatiebronnen die men gebruikt. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet
meer om de enige of belangrijkste informatiebron, maar om een of meerdere bronnen die
Nederlanders gebruiken om meer te weten te komen over het milieu. Uit deze cijfers
blijkt het gebruik van welke bron dan ook positief samen te hangen met het lezen en
praten over en het kijken naar milieuonderwerpen. Als de televisie één van een aantal
bronnen is dan leest, praat en kijkt men frequenter naar milieuonderwerpen. Met andere
woorden, het is niet zozeer de televisie als medium als wel de mate waarin men voor
informatie aangewezen is op de televisie die samenhangt met de interesse in het milieu-
onderwerp. 

Hoewel het lastig is de causaliteit van deze verbanden van te stellen, kan wel rekening
worden gehouden met het feit dat het aantal bronnen dat men gebruikt nauw samenhangt
met de interesse in milieukwesties. De gevonden positieve verbanden tussen de soorten
media die men noemt kan immers een gevolg zijn van een grotere interesse (54% geeft
meerdere bronnen aan). Daarom is, naast de al eerder gebruikte sociaal-culturele achter-
grondkenmerken leeftijd en opleiding, rekening gehouden met het aantal bronnen dat
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men heeft genoemd. Maar ook dan blijken televisiekijkers minder vaak te lezen en te
praten over het milieu. Er bestaat wel een zwak positief verband tussen de televisie als
een informatiebron en de regelmaat waarmee men naar milieuprogramma’s kijkt. Is men
voor informatie vooral aangewezen op de televisie (d.w.z. het is de enige of belangrijkste
informatiebron), dan heeft men minder belangstelling voor milieuberichten en gesprekken
in het algemeen of visa versa: men heeft weinig interesse in milieuberichten en gesprek-
ken over het onderwerp, en als men al informatie over het milieu tegenkomt dan is dat op
de televisie. Is men minder afhankelijk van de televisie (d.w.z. de televisie is één van
meerdere bronnen), dan heeft men alleen een iets grotere belangstelling voor program-
ma’s over het milieu. Dit duidt er op dat het niet zozeer het effect van het medium
televisie is, maar eerder het gevolg van kenmerken van haar gebruikers. Het versterkt het
idee dat mensen die de televisie als voornaamste bron aanmerken, berichten over het
milieu slecht bij toeval tegenkomen, zelfs al waren zij voldoende geïnteresseerd om
überhaupt een bron te noemen. Het gebruik van de televisie als belangrijkste informatie-
bron lijkt ingegeven te zijn door een zekere gemakzucht en een zekere mate van desinte-
resse in het milieu. Is het nu zo dat ook het in het milieu geïnteresseerde televisiekijkers
milieuonvriendelijker zijn dan gebruikers van andere media die belangstelling hebben
voor milieuartikelen en -programma’s? Daar lijkt het wel op. De groep die de televisie
als enige of belangrijkste informatiebron beschouwt en zegt regelmatig of vaak naar
milieuprogramma’s te kijken toont zich bij nadere analyse consistent milieuonvriendelij-
ker dan geïnteresseerden voor wie de televisie niet zo belangrijk is. Opnieuw blijkt er dus
een duidelijke negatieve samenhang te bestaan tussen televisie als primaire bron en
milieugedragingen.



22

Respondenten die aangaven niet geïnteresseerd te zijn in een issue zijn hier buiten be-1

schouwing gelaten. Het zelfde geldt voor tabel 2.3

Het onderzoek stamt uit 1995. De opkomst van regionale televisiezenders na 1995 zit dus2

niet in het percentage verdisconteerd.

Om de coëfficiënten te kunnen vergelijken zijn de variabelen aantal issues per medium en3

aantal media voor milieu gestandaardiseerd. De laatste variabelen is voor elk medium
steeds opnieuw gestandaardiseerd voor de groep die tenminste een 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 milieu.

De onderverdeling is op soortgelijke wijze gemaakt als eerder bij genoemde informatie-4

bronnen. Het enige verschil is dat de groepen nu uitgesplitst zijn naar het al dan niet
noemen van tijdschriften als primaire bron van informatie voor gemeentelijke politiek
en/of lokaal nieuws.

De samenhang (Pearson correlaties) tussen de verschillende houdingen en achtergrond-5

kenmerken is als volgt:
betrokkenheid: opleiding 0,31, leeftijd -0,18
afvalscheiding: opleiding niet significant, leeftijd 0,20
reformartikelenkopen: opleiding 0,15, leeftijd niet significant
lidmaatschappen milieuorganisaties: opleiding 0,19, leeftijd 0,09.

De vragen waren: “Wanneer u in een krant of tijdschrift een artikel over het milieu6

tegenkomt, leest u 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’. 

Noten
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3 Mediagebruik en houdingen

3.1 Mediagebruik in het algemeen

Alvorens verder te schrijven over de gevolgen van mediagebruik, is het goed om er nog
eens op te wijzen dat dit rapport is gebaseerd op enquêtes. De mogelijkheid om daarmee
iets te zeggen over de causaliteit van verbanden, is uiterst beperkt. Is het zo dat het
kijken en lezen over milieuproblemen tot een grotere betrokkenheid leidt of is men
betrokken bij dergelijke problemen en ontstaat daardoor een grotere behoefte aan infor-
matie en kijkt en leest men frequenter over het onderwerp? Het is enerzijds zeer aanne-
melijk dat de media mensen attent maken op milieuproblemen, vooral waar het proble-
men 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 risico’s
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 grotere en door deze grotere betrokkenheid leest men weer meer, etc. Hoewel in
dit hoofdstuk steeds gesproken zal worden over de invloed van mediagebruik op de
opvattingen over het milieu, is geenszins de bedoeling te ontkennen dat grotere betrok-
kenheid 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 een specifiek mediagebruik leidt.

Voordat gekeken zal worden naar het meer inhoudelijk gebruik van verschillende media,
komt hier eerst mediagebruik in het algemeen aan de orde. Voor 1995 (TBO) en 1996
(Culturele Veranderingen) 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 1996 is respondenten voor alle dagen in een week gevraagd hoeveel
tijd zij besteden aan het lezen van kranten en hoeveel aan het kijken naar televisie, in
1995 hielden zij een week lang een dagboek bij en tekende aan hoeveel kwartier zijn
besteden aan de media. Op basis van deze gegevens zijn respondenten ingedeeld in een
groep die minder dan wel gemiddeld tijd besteedt aan het lezen en kijken (media-) en een
groep die meer dan gemiddeld kranten leest en televisie kijkt (media+).  Uit de figuren1

3.1 en 3.2 komt naar voren dat de groep die minder tijd besteedt aan de media er iets
milieuvriendelijkere houdingen op nahoudt dan de groep die veel aan mediaberichten
wordt blootgesteld, maar dat de verschillen niet al te groot zijn.  De eerste groep is iets2

bezorgder over milieuvervuiling, vindt iets vaker dat er te weinig tegen milieuvervuiling
wordt gedaan en is vaker lid van een milieuorganisatie. Zware en lichte mediagebruikers
blijken vooral te verschillen als het de offerbereidheid voor het milieu betreft.

Door het aantal minuten krant-lezen en televisiekijken bij elkaar op te tellen wordt niet
duidelijk of er verschil bestaat tussen groepen mediagebruikers. Uit inhoudsanalyses van
verschillende media blijkt dat de kans dat men een bericht over milieurisico’s tegen komt
in dagbladen vele malen groter is dan de kans dergelijke berichten op de televisie of de
radio tegen te komen (Gutteling en Wiegman 1998). Dit betekent dus dat dagbladlezers
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veel vaker dan televisiekijkers geconfronteerd worden met informatie over milieurisico’s.
Er is daarom een typologie geconstrueerd op basis van de gemiddelde tijdsbesteding aan
kranten en televisie. Onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die meer dan gemiddeld
tijd besteden aan het lezen van de krant, maar minder dan gemiddeld naar de televisiekij-
ken (in figuren 3.1 en 3.2 krant+) en visa versa (tv+), en mensen die beide activiteiten
minder (krant-, tv-) dan wel meer dan gemiddeld (krant+, tv+) ondernemen. Daaruit
blijkt dat krantenlezers zich inderdaad positief onderscheiden van televisiekijkers. Men-
sen die meer dan gemiddeld gebruik maken van beide media hebben echter de minst
positieve houding tegenover het milieu. De enige uitzondering hierop is afvalscheiding
dat over het algemeen goed ingeburgerd is in Nederland.

Figuur 3.1 Mediagebruikers en milieuopvattingen, 1995 (gemiddelden).

Bron: SCP (TBO’95), gewogen resultaten
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Figuur 3.2 Mediagebruikers en milieuopvattingen, 1996 (percentages)a

Percentages respondenten die zeiden het eens of zeer eens te zijn dan wel (zeer) bezorgd te zijn. a

Bron: SCP (CV’96)

De sociaal-culturele achtergrond van de verschillende typen mediagebruikers varieert
uiteraard. Hoog opgeleide mensen jonger dan 45 jaar zijn oververtegenwoordigd in de
groep die weinig tijd besteedt aan de televisie en de krant. Laag opgeleiden van dezelfde
leeftijd kijken vooral veel televisie, terwijl hoog opgeleiden van 45 en ouder juist veel tijd
besteden aan dagbladen. Laag opgeleide 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 verschil-
len tussen de verschillende categorieën mediagebruikers bestaan. Alleen in het geval van
betrokkenheid bij het milieu blijkt dit wel te wijten aan verschillen in opleidingsniveau en
leeftijd.
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3.2 Mediagebruik voor informatie over politiek en actualiteiten

Gebruik van media betekent niet automatisch dat men geconfronteerd wordt met de
daarin opgenomen milieu-informatie, al zal de kans dat men een milieubericht tegenkomt
(vooral in dagbladen) waarschijnlijk wel toenemen naarmate men er meer tijd aan be-
steedt. Mensen die veel televisie kijken zullen dit hoogstwaarschijnlijk minder selectief
doen dan de groep die gericht naar bepaalde programma’s kijkt. Zoals al eerder gezegd
bepaalt de reden waarom de krant wordt gelezen of de televisie aangezet mede de wijze
waarop informatie verwerkt wordt. De motivatie van intensieve televisiekijkers zou
eerder uit verstrooiing kunnen bestaan dan uit behoefte aan informatie. In plaats van
alleen te kijken naar de tijd die men besteedt aan een bepaald medium, zou daarom ook
de reden waarom men van dat medium gebruik maakt in de analyses betrokken moeten
worden. Zo zou verwacht kunnen worden dat mensen die regelmatig naar actualiteiten-
programma’s kijken, de televisie actief als informatiebron voor maatschappelijke proble-
men gebruiken, terwijl zij die dit zelden of nooit doen de televisie meer als vermaak
beschouwen. 
De frequentie waarmee naar actualiteitenrubrieken gekeken wordt en de regelmaat
waarmee over de politiek gelezen wordt hangt positief samen met bezorgdheid, opoffe-
ringsgezindheid, afvalscheiding en actiebereidheid of lidmaatschap van milieuorganisaties
(tabel 3.1). Voor de volledigheid zijn in de tabel ook de samenhangen gepresenteerd
tussen de tijd die men besteedt aan diverse media en de milieuhoudingen en gedragingen.
Deze zijn over het algemeen genomen zwak in vergelijking met televisiekijken en het
lezen van dagbladen. 

Tabel 3.1 Mediagebruik gericht op het verwerven van informatie en milieuhoudingen (Pearson correlaties)a

1995 (TBO)  1996 (CV)

betrokken- afvalschei- reform- lidmaat- bezorgd- levensstan- actie-
heid ding artikel schap heid daard bereid

tijd besteed aan dagbladen (0,00) 0,10 (0,02) 0,11 (-0,01) 0,06 0,07
tijd besteed aan de televisie -0,09 (-0,02) -0,12 -0,06 -0,14 -0,18 -0,22
tijd besteed aan radio -0,06 (0,03) -0,06 (0,02) . . .
tijd besteed aan opiniebladen 0,05 (-0,04) (0,02) 0,09 . . .
tijd besteed aan tijdschriften -0,07 0,05 (0,03) 0,06 . . .
kijkt regelmatig actualiteiten op tv : (0,04) 0,11 (-0,01) 0,08 0,08 0,12 0,18b

tijd besteed aan dagblad lezen (0,01) 0,14 (0,03) 0,08 (-0,01) (0,04) 0,09
tijd besteed aan televisiekijken -0,08 (0,00) -0,15 -0,10 -0,15 -0,19 -0,20

leest regelmatig over politiek: 0,12 0,15 0,24
tijd besteed aan dagblad lezen . . . . (-0,02) (0,02) 0,09
tijd besteed aan televisiekijken . . . . -0,15 -0,20 -0,19

 Significantieniveau p < 0,05, niet significantie correlaties tussen haakjesa

 In TBO’95 is gevraagd naar het aantal dagen dat men naar actualiteitenprogramma’s kijkt (0 tot 7 dagen), de groepb

waarvoor gekeken is naar de samenhang tussen tijdsbesteding en milieuhoudingen betreft mensen die tenminste 4 dagen
per week kijken. In Culturele Veranderingen is gevraagd of men altijd, regelmatig, af en toe dan wel nooit kijkt
Bron: SCP (TBO’95 en CV’96), TBO gewogen resultaten

Gericht kijken naar actualiteitenprogramma’s of gericht lezen over de politiek blijkt geen
garantie te zijn voor milieuvriendelijkere houdingen en gedrag. Ook als ze regelmatig
naar actualiteitenprogramma’s kijken of regelmatig over politiek lezen, zijn zware televi-
siekijkers minder milieuvriendelijk. Deze consistent negatieve verbanden tussen televisie-
kijken en houdingen zijn slechts gedeeltelijk te verklaren door de specifieke kenmerken
van veelkijkers. Ook als rekening gehouden wordt met het opleidingsniveau en de leeftijd
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blijven de verbanden significant en negatief. De positieve verbanden tussen milieuhou-
dingen en gedragingen en het lezen van dagbladen in combinatie met het zoeken naar
nieuws zijn wel deels te verklaren door deze kenmerken.

3.3 Het relatieve belang van bron en tijd

Al eerder is aangetoond dat de groep die de televisie als primaire informatiebron voor
milieuonderwerpen gebruikt consistent milieuonvriendelijker is zelfs als zij regelmatig
artikelen leest of regelmatig naar programma’s kijkt die handelen over milieu. Het
gebruik van dagbladen als bron hangt hiermee positief samen, maar gecorrigeerd voor
het opleidingsniveau en leeftijd waren de verschillen niet langer significant. Mensen die
de krant of de televisie als belangrijkste informatiebron noemen, besteden gemiddeld ook
wat meer tijd aan het medium, al geldt dit in sterkere mate voor de krant dan voor de
televisie.3

In tabel 3.2 is gekeken naar de verschillen tussen mediagebruikers die andere primaire
informatiebronnen gebruiken. De milieuvriendelijkheid blijft voor zware kijkers lager
zelfs als dagbladen als belangrijkste informatiebron voor milieuonderwerpen zijn aang-
ewezen. Verkrijgt men vooral via de televisie informatie dan is er geen samenhang meer
tussen milieuvriendelijke gedragingen en kijkgedrag. Aan de andere kant blijken intensie-
ve krantenlezer ongeacht de belangrijkste bron van informatie frequenter afval te schei-
den en vaker lid te zijn van een milieuorganisatie. Deze toch al geringe samenhang
verdwijnt na correctie voor de specifieke achtergrondkenmerken van krantenlezers. De
minder milieuvriendelijke houdingen en gedragingen van televisiekijkers die zeggen de
meeste informatie uit dagbladen te halen zijn niet geheel toe te schrijven aan deze ken-
merken. 

Tabel 3.2 Samenhang milieuattitudes, de tijd die men besteedt aan diverse media voor belangrijkste informatiebron en
interesse in milieuartikelen en programma’s (Pearson correlaties)a

betrokkenheid afvalscheiding reformartikel lidmaatschap

dagblad als primaire informatiebron:
dagbladen lezen (-0,06) 0,10 (0,05) 0,09
televisie kijken -0,08 (-0,01) -0,15 -0,11

tv als primaire informatiebron:
dagbladen lezen (-0,03) 0,13 (-0,04) 0,08
televisie kijken -0,08 (-0,02) (-0,01) (-0,01)

leest regelmatig of altijd milieu artikelen:
dagbladen lezen (-0,05) 0,10 (0,0) 0,09
televisie kijken -0,06 (-0,03) -0,15 -0,07

kijkt regelmatig of altijd milieuprogramma’s:
dagbladen lezen (0,01) 0,14 (0,02) 0,09
televisie kijken -0,13 (0,03) -0,14 -0,07

 Significantieniveau p < 0,05, niet significantie correlaties tussen haakjesa

Bron: SCP (TBO’95), gewogen resultaten

Veelkijkers die zeggen vaak naar milieuprogramma’s te kijken dan wel regelmatig
artikelen over het onderwerp te lezen hebben milieuonvriendelijkere attitudes. Naar mate
men meer televisie kijkt, is men minder betrokken bij het milieu, koopt men minder vaak
reformartikelen en is men iets minder vaak lid van een milieuorganisatie, ook al kijkt en
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leest men regelmatig over het milieu. Het lezen van kranten in combinatie met het fre-
quent lezen over of kijken naar milieuonderwerpen hangt licht (positief) samen met
afvalscheiding en het lidmaatschap van milieuorganisatie. Dit is in overeenstemming met
de eerder gevonden negatieve samenhang tussen televisie als belangrijkste informatiebron
en het lezen over en bekijken van milieuonderwerpen.
Om het relatieve belang van de verschillende media te kunnen bepalen is een (logistische)
regressie uitgevoerd. Omdat de gevonden verbanden over het algemeen toch al niet erg
sterk zijn, is er voor gekozen de milieuhoudingen en gedragingen in twee categorieën te
delen (minder of gemiddeld versus meer dan gemiddeld). Bij elke vorm van mediage-
bruik 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.  Naast het aantal kwartieren dat men besteedt aan een medium,4

zijn het al dan niet aanwijzen van het medium als informatiebron, het lezen dan wel
kijken naar berichten over het milieu en het al dan niet kijken naar actualiteitenprogram-
ma’s op tv in de analyse betrokken. Tabel 3.3 laat het effect zien van de verschillende
indicatoren voor mediagebruik op de kans meer dan gemiddeld betrokken te zijn, afval te
scheiden, reformartikelen te kopen en lid te zijn van milieuorganisaties, uitgedrukt in
relatieve kansenverhoudingen (odds ratio’s). 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 betreffende categorie.
Op deze manier is het mogelijk te kijken naar de relatieve effecten van het al dan niet
gebruiken van een informatiebronnen en de hoeveelheid tijd die men besteedt aan het
medium.

Tabel 3.3 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

betrok- reform- lidmaat- reform- lidmaat
ken afval artikel schap betrokken afval artikel schap

gecontroleerd voor leeftijd en opleiding
krant versus televisie is primaire bron (0,9) (1,1) (1,2) 1,3 (0,9) (1,1) (1,1) (1,2)
meer dan gemiddeld krant lezen 0,7 1,6 (1,1) 1,4 (0,9) 1,5 (1,0) 1,3
meer dan gemiddeld televisie kijken 0,6 (1,0) 0,7 0,8 (0,8) (0,9) 0,7 (0,9)
meer dan gemiddeld actualiteiten kijken (1,1) 1,4 (1,0) (1,1) 1,2 1,4 (1,0) (1,0)
lezen van milieuartikelen 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3
kijken milieuprogramma’s 1,3 (1,0) (1,1) 1,1 1,3 (1,0) (1,1) 1,1
opleiding 1,2 0,9 1,1 1,2
leeftijd 1,0 (1,0) (1,0) 1,0

 Niet significante (p > 0,05) coëfficiënten tussen haakjesa

Bron: SCP (TB0'95), gewogen resultaten

De tijd die besteed wordt aan een medium is belangrijker dan het feit dat informatie over
het milieu vooral uit een bepaald medium wordt gehaald. Alleen in het geval van lidmaat-
schap wijkt de groep die dagbladen gebruikt voor milieu-informatie af van de televisiekij-
kers. Rekening houdend met de verschillende vormen van mediagebruik blijft hetzelfde
beeld bestaan als eerder geschetst, waarbij de kans dat veel-lezers milieuvriendelijk zijn
groter is en de kans dat veel-kijkers dit zijn kleiner. Alleen de betrokkenheid is onder
krantenlezers kleiner dan gemiddeld. Kijkers van actualiteitenrubrieken scheiden vaker
afval, maar zijn voor de rest niet milieuvriendelijker zijn. Opvallend is verder dat het
kijken naar programma’s over milieu alleen de kans vergroot dat men betrokken of lid is,
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maar geen invloed heeft op de individuele gedragingen. Het positieve effect van het lezen
van dagbladen is deels te wijten aan het hogere opleidingsniveau van de lezers, maar
zowel bij de televisie als de dagbladen blijven de meeste coëfficiënten na correctie signifi-
cant. De enige uitzondering daarop is de even lage of hoge betrokkenheid van ‘zware’
krantenlezers en het lidmaatschap van milieuorganisaties onder televisiekijkers bij het
milieu.
Naast de bronnen die men gebruikt is de inschatting van betrouwbaarheid van bronnen
van belang voor de acceptatie. Hiervoor zijn alleen indicatoren beschikbaar die de be-
trouwbaarheid van televisie en dagbladen in het algemeen meten, niet voor milieu in het
bijzonder. Opnieuw wordt gekeken naar het relatieve belang (tabel 3.4). Het vertrouwen
in informatiebronnen blijkt van weinig belang. Als rekening gehouden wordt met diverse
achtergrond kenmerken, waaronder politieke oriëntatie, zijn de coëfficiënten voor de
televisie niet langer significant. De overige resultaten wijken iets, maar niet veel af van de
vorige tabel. Dit is o.a. het gevolg van de wijze waarop het belang van bronnen is geme-
ten. Bovendien worden de hoofdgebruikers van informatiebronnen niet met elkaar, maar
met mensen waarvoor het betreffende medium van minder belang is vergeleken. 

Tabel 3.4 De kans op ‘milieuvriendelijkheid’ logistisch geregresseerd op media- en andere kenmerken, 1996 (relatieve
kansverhoudingen)a

bezorgdheid lidmaatschap
meer dan gemiddeld televisie kijken 0,6 0,7 0,5 0,7
meer dan gemiddeld kranten lezen (0,9) (1,0) 1,4 1,2
televisie is (zeer) betrouw 0,8 (0,9) 0,7 (0,8)
krant is (zeer) betrouwbaar (1,1) (1,0) (1,2) (1,1)
televisie en radio belangrijke bron voor politiek (1,1) (1,1) (0,9) (0,9)
geschriften belangrijke bron voor politiek 2,0 1,9 1,6 1,4
leeftijd . 1,0 . (1,0)
opleiding . 1,1 . 1,3
politieke oriëntatie . 0,6 . 0,7

 Niet significante (p > 0,05) coëfficiënten tussen haakjesa

Bron: SCP (CV’96)

Het eerder geuite vermoeden dat milieu attitudes van zware televisiekijkers vooral door
de kenmerken van de kijkers worden bepaald en niet zozeer door het medium wordt hier
opnieuw bevestigd. Veel kijken blijkt een belangrijkere determinant dan het belang dat
aan de bron gehecht wordt en, na controle voor enkele kenmerken, het vertrouwen dat
men in het medium stelt. ‘Zware’ kijkers zijn, of ze nu links of recht, hoog opgeleid of
laag opgeleid, jong of oud zijn minder bezorgd en minder vaak lid van een milieuorgani-
satie. ‘Zware’ dagbladlezers zijn niet meer bezorgd dan zij die minder dan gemiddeld tijd
besteden aan de krant, maar wel vaker lid. Bij kranten is het belang dat men hecht aan
deze bron overigens wel een determinant van de twee attitudes. Dit lijkt eerder het
gevolg van verschil in meting van diverse onafhankelijke variabelen.

3.4 Regionale dagbladen en publieke en commerciële omroepen

Tot zover is gekeken naar de invloed van mediagebruik in het algemeen en mediagebruik
gericht op het verkrijgen van informatie op houdingen en individuele gedragingen. Deze
invloed blijkt gering te zijn. Er is echter geen rekening gehouden met het feit dat in
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verschillende media verschillend bericht zou kunnen worden over het milieu. In deze
paragraaf zal daarom meer specifiek gekeken worden naar verschillende vormen van
mediagebruik. Het meest voor de hand liggende onderscheid is dat tussen de verschillen-
de kranten, maar ook regionale en nationale kranten zouden ook op een andere wijze
over het milieu berichten. Sommige onderzoeken laten zien dat regionale dagbladen meer
aandacht besteden aan milieuonderwerpen dan nationale bladen. Bovendien zouden
lokale bladen, in elk geval voor sommige milieu-issues, makkelijker toegankelijk zijn
voor milieuorganisaties (Anderson, 1997; Molotch en Lester, 1997). De inhoud en mate
van aandacht voor het milieu in twee regionale dagbladen bleek in Nederland in de jaren
1980 in de pas te lopen met de Volkskrant (Wiegman et al. 1989). Ook als regionale
dagbladen meer informatie zouden verspreiden over milieuproblemen, hoeft het geens-
zins zo te zijn dat ze dan ook een groter impact hebben. Meer aandacht voor issues die
op lokaal of regionaal niveau spelen, sluit bijvoorbeeld niet uit dat juist eigen ervaringen
een veel grotere rol gaan spelen in het proces van meningsvorming. 
Is het zo dat mensen die meer lokaal dan wel meer nationaal georiënteerd zijn van elkaar
afwijken? Als er een onderscheid gemaakt wordt tussen lezers die veel tijd aan landelijke
en regionale kranten besteden blijken regionale krantenlezers over het algemeen gespro-
ken iets minder milieuvriendelijk te zijn dan krantenlezers met een landelijke oriëntatie
(tabel 3.5). Lezers van regionale dagbladen scheiden wel veel vaker hun afval, maar zijn
minder betrokken bij milieuproblemen. Dit geldt zowel in het algemeen, als voor de
groep regionale dagbladlezers die regelmatig over het milieu lezen of naar milieuprogram-
ma’s kijken. Is de toch al zwakke samenhang tussen het lezen van nationale dagbladen en
betrokkenheid en het kopen van reformartikelen vooral een gevolg van het hogere
opleidingsniveau van deze groep, bij regionale dagbladen kan de gevonden samenhang
niet geweten worden aan de specifieke kenmerken van hun lezers. 

Net als bij de dagbladen, zou men een verschil kunnen verwachten tussen commerciële
en publieke omroepen. Hoewel de grenzen tussen publieke en commerciële omroepen
enigszins vervagen (Brants et al. 1995), besteden de commerciële omroepen veel minder
tijd aan traditionele informatieve programma’s en veel meer aan amusementsprogram-
ma’s. Aan de andere kant zijn er subgenres ontstaan waarbij inhoud en amusement tot
een geheel gemixt worden. In tabel 3.5 zijn televisiekijkers ingedeeld in mensen die meer
of minder dan gemiddeld naar de commerciële zenders dan wel de publieke omroepen
kijken. 

Uit de tabel blijkt dat de eerder gevonden samenhangen tussen milieuhoudingen en het
kijken naar de televisie verschilt per omroep. Het kijken naar commerciële omroepen
gaat steevast samen met milieuonvriendelijke houdingen en gedragingen, zelfs als men
geïnteresseerd zegt te zijn in milieuartikelen of programma’s. Kijkers van publieke
omroepen scheiden vaker afval, kopen iets minder vaak reformartikelen, terwijl de
betrokkenheid of het aantal lidmaatschappen van milieuorganisaties niet samenhangt met
deze vorm van televisie kijken. Ook al er gecorrigeerd wordt voor leeftijd en opleidings-
niveau blijven de negatieve correlaties tussen het kijken naar commerciële omroepen en
milieu attitudes bestaan.
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Tabel 3.5 Regionale en landelijke krantenlezers, kijkers naar publieke en commerciële omroepen en houdingen ten aanzien
van het milieu (Pearson correlaties)a

betrokkenheid afvalscheiding reformartikelen kopen lidmaatschap

lezen nationale krant 0,04 (0,02) 0,07 0,15
lezen regionale krant -0,04 0,17 (-0,04) (0,00)
kijken publieke omroepen (-0,02) 0,10 -0,06 (0,03)
kijken commerciële omroep -0,10 -0,08 -0,11 -0,08
leest regelmatig milieuartikelen:

lezen nationale krant (0,02) (-0,01) 0,06 0,13
lezen regionale krant -0,06 0,16 (-0,05) (-0,02)
kijken publieke omroepen (-0,02) 0,11 -0,08 (-0,02)
kijken commerciële omroep -0,07 -0,06 -0,09 (-0,05)

kijkt regelmatig milieuprogramma’s:
lezen nationale krant (0,04) (0,02) (0,05) 0,11
lezen regionale krant (-0,03) 0,18 (-0,05) (-0,04)
kijken publieke omroepen (-0,04) 0,12 (-0,04) (0,00)
kijken commerciële omroep -0,13 -0,06 -0,11 -0,06

kijkt meer dan gemiddeld actualiteiten op tv:
lezen nationale krant 0,07 (0,01) 0,08 0,14
lezen regionale krant -0,05 0,17 (-0,04) (-0,01)
kijken publieke omroepen (-0,01) 0,10 (-0,04) (-0,01)
kijken commerciële omroep -0,11 (-0,04) -0,12 -0,08

 Significantie p < 0,05, niet significante correlaties tussen haakjes.a

 Lezen en kijken in dichotomieën: minder of gemiddeld en boven gemiddeld.b

Bron: SCP (TBO’95), gewogen resultaten

Zowel regionale krantenlezers als het publiek van commerciële omroepen zijn minder
milieuvriendelijk, ook als zij zeggen regelmatig over het milieu te lezen of naar program-
ma’s over dit onderwerp kijken. Dit zou enerzijds kunnen betekenen dat beide soorten
media inhoudelijk afwijken van nationale dagbladen en publieke omroepen als het om de
verstrekte milieu-informatie gaat. Anderzijds is niet uit te sluiten dat dit verschil te
maken heeft met de reden waarom men gebruik maakt van bepaalde media, waarbij de
commerciële televisie, nog meer dan de publieke omroepen, vooral aangezet wordt voor
het amusement. In het laatste geval zou de informatie inhoudelijk hetzelfde kunnen zijn,
maar varieert de wijze waarop deze verwerkt wordt, omdat deze bijvoorbeeld bij toeval
de huiskamer bereikt. Tussen de diverse kranten bestaan dergelijke verschillen tussen
informatie of amusement eveneens. Het beeld verandert echter weinig als rekening
gehouden wordt met de reden waarom de televisie aangezet wordt. Ook als men tenmin-
ste vier dagen per week naar actualiteitenprogramma’s kijkt, is het publiek van commer-
ciële omroepen milieuonvriendelijker. Alleen het scheiden van afval hangt bij deze groep
niet langer significant samen met het kijkgedrag.5

3.5 Verschillen tussen dagbladen

Tot nu toe is gebleken dat lezers van dagbladen nauwelijks milieuvriendelijker zijn 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 zo veel vertelt over milieuhoudingen. Werd in de vorige
paragrafen gewezen op enkele verschillen tussen landelijke en regionale kranten, welke
landelijke 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.
Onderzoek laat zien dat het aantal berichten over milieu tussen 1977 en 1984 sterk
varieerde tussen kranten. De Volkskrant besteedde veel meer aandacht aan milieuonder-



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(zeer) bezorgd overheid moet
ingrijpen

 lagere
levensstandaard

 hogere prijzen  lid/donateur

geen abonnement Algemeen Dagblad Telegraaf NRC Volkskrant Trouw Overige

32

Figuur 3.3 Milieuopvattingen naar soort krant, 1997 (in procenten) (bron: SCP (CV’97))

werpen dan De Telegraaf (Gutteling et al. 1994). Inhoudsanalyses van berichtgeving
over de aantasting van de ozonlaag en dioxineverontreiniging eind jaren 1980 toont
echter nauwelijks systematisch verschil in de toon waarop bericht wordt over milieurisi-
co’s en de gevolgen voor mens en milieu (Caljé 1997). De kranten lijken wat naar elkaar
toe gegroeid, maar de Volkskrant besteedt in het algemeen nog steeds meer aandacht
aan het milieu en deed dit ook nog in 1994 (Gutteling en Wiegman 1998). Er zijn wel
duidelijke verschillen in de wijze waarop diverse actoren in het nieuws komen. De
Volkskrant is meer gericht is op de opvattingen van milieuorganisatie, terwijl De Tele-
graaf veel vaker het bedrijfsleven aan het woord laat. Ook de wijze waarop de posities
van verschillende actoren belicht worden, varieert. Zo werd het bedrijfsleven in de
Volkskrant negatief beoordeeld en in De Telegraaf juist positief. Lezersonderzoek laat
zien dat Volkskrant-lezers zich meer zorgen maken over milieurisico’s dan Telegraaf-
lezers (Caljé 1997). Naar de milieu inhoud van andere kranten dan de Volkskrant en De
Telegraaf is overigens veel minder onderzoek gedaan. 

Recente gegevens bevestigen het hierboven geschetste beeld van de kranten. In figuur
3.3 worden de verschillende kranten abonnees vergeleken. Helaas is er voor 1997 slechts
een van de eerder gebruikte schalen beschikbaar, maar zijn wel enkele variabelen die
onderdeel uit maken van deze schalen aanwezig. 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 Telegraaf-lezers geldt het omgekeerde: zij zijn het minst bezorgd en het
minst offerbereid. Bovendien menen zij vaker dat er voldoende gedaan wordt aan milieu-
vervuiling. Een deel van de gevonden verschillen in opvattingen is toe te schrijven aan
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Figuur 3.4 De bezorgdheid van krantenabonnees in de periode 1975-1997 (in procenten) (bron: SCP (CV’75-‘97))

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 de NRC 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 (logistische regressies, hier niet gepresenteerd). De
laatsten vinden ook dan nog dat er voldoende tegen milieuvervuiling wordt gedaan.
Volkskrant-abonnees blijken, als rekening gehouden wordt met het hogere opleidingsni-
veau en de linkse-politieke oriëntatie, nog steeds positievere houdingen te hebben.
Eerder is opgemerkt dat het aantal artikelen over milieurisico’s in zowel De Telegraaf en
de Volkskrant tot eind jaren 1980 steeds is gegroeid, al besteedde de Volkskrant ook aan
het eind van de jaren 1980 nog steeds meer aandacht aan het milieu in het algemeen.
Tussen 1989 en 1994 is de aandacht in beide kranten overigens weer gedaald (Gutteling
en Wiegman 1998). De trends in media belangstelling voor milieu en de interesse van het
Nederlandse publiek voor het onderwerp vertonen gelijkenis. In de loop van de jaren
1980 tot begin jaren 1990 neemt de bezorgdheid over milieuvervuiling gestaag toe. Na
1993 neemt deze zorg om het milieu weer langzaam af. Ondanks deze opvallende gelij-
kenis blijkt de publieke aandacht overigens aan de belangstelling in de media vooraf te
gaan (De Koning 1998). 

Sinds 1975 is regelmatig gevraagd hoe bezorgd men is over milieuverontreiniging en of
men vond dat de overheid ingrijpende maatregelen tegen milieuvervuiling zou moeten
nemen. De abonnees van de verschillende kranten volgen blijkens figuren 3.4 en 3.5
ongeveer dezelfde trends.  De lezers van de Volkskrant en De Telegraaf zijn nauwelijks6

naar elkaar toe gegroeid. Het verschil tussen de bezorgdheid van beide was in 1975 26
en in 1997 25%-punten.
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Figuur 3.5 De steun voor overheidsingrijpen van krantenabonnees in de periode 1975-1997 (in procenten) (bron: SCP
(CV’75-‘97))

De mate van steun voor overheidsmaatregelen verschilt minder sterk tussen beide groe-
pen, maar het onderscheid is eind jaren 1990 wel gegroeid ten opzichte van 1975 (12
procentpunten verschil tegen 24 in 1997). De bezorgdheid en de steun voor overheids-
ingrijpen van abonnees van het Algemeen Dagblad groeit eind jaren 1980 tot 1996 wel
dichter naar het niveau van NRC- en Volkskrant-abonnees. In 1997 dalen beide attitudes
echter vrij sterk onder de lezers van Algemeen Dagblad en verschillen zij weer ongeveer
evenveel van beide andere dagbladen als in 1975. 

Wordt rekening gehouden met het al dan niet lezen van artikelen over milieu dan blijken
mensen die frequent de Volkskrant lezen ongeacht de interesse in dergelijke artikelen
milieuvriendelijke houdingen te hebben (tabel 3.6).  Ook het lezen van het NRC hangt7

positief samen, al varieert dit wel iets tussen de groepen die veel of weinig over het
milieu lezen. Lezers van De Telegraaf die met enige regelmaat berichten over het milieu
volgen zijn minder betrokken, kopen minder vaak reformartikelen en zijn minder vaak lid
van een milieugroepering. Telegraaf-lezers die zelden of nooit over het milieu lezen
wijken daarentegen nauwelijks af van Nederlanders die geen over minder tijd besteden
aan dit dagblad. Zij scheiden alleen minder vaak afval, terwijl de in het milieu geïnteres-
seerde Telegraaf-lezer minder betrokken is, minder vaak lid van een milieuorganisatie is
en minder vaak reformartikelen koopt. Hoewel de gevonden verbanden gering zijn, zou
het verschil tussen beide groepen Telegraaf-lezers kunnen duiden op een (licht) negatief
effect van de wijze waarop in deze krant bericht wordt over het milieu. De overwegend
negatieve verbanden tussen het lezen van dit dagblad en milieuhoudingen zijn namenlijk
slechts deels het gevolg van opleidings- en leeftijdseffecten.
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Tabel 3.6 Samenhang tussen het lezen van verschillende kranten en milieuhoudingen, gecontroleerd voor interesse in
milieuartikelen, 1995 (Pearson correlaties)a

betrokken afval artikel lid betrokken afval artikel lid
reform- reform-

gecontroleerd voor leeftijd en opleiding
Leest regelmatig milieuartikelen:

Volkskrant 0,19 (-0,02) 0,15 0,10 0,14 (0,00) 0,10 0,06b

Algemeen Dagblad (0,00) -0,06 (0,01) 0,07 (0,01) -0,08 (0,02) (0,05)
Telegraaf -0,08 (-0,02) -0,06 -0,07 -0,06 (-0,05) (-0,05) -0,09
NRC 0,09 (0,04) 0,09 0,15 (0,03) (0,02) (0,04) 0,07

Leest (vrijwel) nooit milieuartikelen:
Volkskrant 0,14 (-0,03) 0,14 0,13 0,11 (-0,04) 0,12 0,11
Algemeen Dagblad -0,05 (-0,05) -0,10 0,05 (-0,03) -0,07 -0,10 (0,02)
Telegraaf (-0,05) -0,05 (-0,01) (0,03) (-0,03) -0,08 (-0,01) (0,01)
NRC 0,10 -0,06 (0,04) 0,13 0,07 -0,09 (0,01) 0,11

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

 Tijd besteed aan een krant in dichotomieën: gemiddeld of minder en meer dan gemiddeld.b

Bron: SCP (TBO’95), gewogen resultaten

De positieve samenhang tussen het lezen van de Volkskrant en milieuhoudingen en
gedragingen blijven wel bestaan als rekening gehouden wordt met het hogere opleidings-
niveau van deze lezers. Dit geldt zowel voor lezers die regelmatig over het milieu lezen
als voor de groep Volkskrant-lezers die dit zelden of nooit doen. Hoewel dit het eerder
geschetste beeld van de (positieve milieu) inhoud van deze krant zou kunnen bevestigen,
dient men zich wel te bedenken dat geen rekening gehouden is met de (linkse) politieke
oriëntatie van de lezers van deze krant. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een linkse
politieke oriëntatie vaak samengaat met milieuvriendelijke houdingen en een deel van de
hier gevonden samenhang zal hierdoor te verklaren zijn. In het gebruikte onderzoek is
het echter niet mogelijk dit te achterhalen. Ook voor de lezers van het NRC speelt
politieke oriëntatie een rol. Desondanks is het opvallend dat de milieuvriendelijke hou-
dingen van de in milieuartikelen geïnteresseerde NRC-lezer vrijwel volledig het gevolg
zijn van het hogere opleidingsniveau en de leeftijd. De NRC-lezers die zelden over het
milieu lezen, blijven ook na controle wat meer betrokken en vaker lid, al scheiden zij wel
minder vaak afval.
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In Culturele veranderingen is gevraagd naar het aantal minuten dat men per dag besteed1

voor alle dagen in de week. De schaal voor mediagebruik geeft het aantal minuten dat
men gemiddeld per dag besteed (en optelling van alle dagen gedeeld door het aantal
dagen). In TBO houden respondenten dagboeken bij waarin zij aangegeven hoeveel
kwartieren per week zij besteden aan (bijvoorbeeld) het lezen van de krant en het kijken
naar televisie. 

Voor het TBO 1995 zijn schalen beschikbaar en blijken de beide groepen alleen signifi-2

cant te verschillen in de mate van afval scheiding en het kopen van reformartikelen.

Pearson correlaties zijn 0,26 voor de krant en 0,15 voor de televisie.3

Dit is gedaan i.v.m. de afhankelijkheid tussen de keuzes voor primaire informatiebron-4

nen. aangezien een grote meerderheid van de respondenten een van de twee media als
belangrijkste informatiebron aanmerkt (n= circa 1900), blijven de verschillen met vooraf-
gaande analyses beperkt. De dichotomisering van variabelen is op basis van de gemiddel-
de score van deze groep is gemaakt.

Ook na correctie voor opleiding en leeftijd blijven drie van de vier correlaties significant.5

Trouw-abonnees zijn niet in de grafiek opgenomen, omdat de aantallen in eerdere jaren te6

klein zijn en in verband met de overzichtelijkheid van de grafieken.

Hier handelt het niet meer om abonnees, maar om minder of gemiddeld versus meer dan7

gemiddeld lezen van de verschillende krant. 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 enz. tot een beschikking gehad. 

Noten
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4 Kennis

4.1 Inleiding

Waar tot nu toe nog geen rekening mee is gehouden, is het idee dat men niet voor iedere
mening of houdingen evenveel is aangewezen op informatie die door de media worden
verspreid. In de volgende hoofdstukken komen deze aan bod. Tot dusver is steeds
gekeken naar dezelfde houdingen en gedragingen en de samenhang met verschillende
vormen van mediagebruik en informatievergaring. De mate waarin mensen afhankelijk
zijn van door de media verspreide informatie wordt medebepaald door het onderwerp
waarover het gaat. Sommige onderwerpen worden alleen zichtbaar via de media, terwijl
men bij andere items veel meer uit eigen ervaringen kan putten. Recente theorieën over
de impact van massamedia benadrukken de relatief sterke invloed op opinievorming.
Heel in het algemeen wordt verondersteld dat in complexe samenlevingen de afhankelijk-
heid van massamedia groter is, omdat deze steeds meer functies zijn gaan vervullen. De
media verspreiden niet alleen informatie, zij signaleren en waarschuwen voor misstanden
en rampen. De groeiende complexiteit van samenlevingen betekent dat het aantal functies
dat de media vervullen, toeneemt. Hierdoor zou ook de invloed die media hebben op
ideeën, waarden en gedragingen van hun publiek groeien. In dit en de volgende hoofd-
stukken zal dan ook meer aandacht besteed worden aan specifieke opinies en houdingen
en de samenhang met mediagebruik: kennis over milieu, risicopercepties en het belang
dat men toekent aan milieuproblemen.  

Eerst wordt gekeken naar de gehele populatie. Er bestaan echter redenen dit aan te
vullen met een iets andere benadering van individuele meningsvorming. Het proces van
opinievorming is niet voor iedereen gelijk. Informatie, die onder meer door de media
verspreid wordt, wordt beoordeeld op basis van al aanwezige kennis, overtuigingen en
houdingen (Iyengar en Kinder 1987, 118; Sniderman et al. 1991; Zaller 1992). Hoe
berichten worden verwerkt en begrepen is afhankelijk van cognitieve capaciteiten, zoals
opleiding of politieke kennis. Het gebrek aan (politieke) kennis en interesse van de
meeste mensen zou systematische informatieverwerking zelfs onmogelijk maken (Zaller
1992). Dit wordt nog versterkt door de complexiteit van veel onderwerpen. Om toch een
mening te kunnen vormen, maken mensen gebruik van secundaire kenmerken. De inhoud
van een bericht is minder belangrijk. Het feit dat men bijvoorbeeld de boodschapper
aardig of juist onaardig, de bron betrouwbaar of onbetrouwbaar vindt, bepaalt wat men
van een bericht onthoudt en of het de mening beïnvloedt. Politieke interesse en politieke
oriëntatie, en cognitieve capaciteiten zijn medebepalend voor de wijze waarop mensen
een mening vormen. De kans dat een bericht iemand bereikt en dat deze informatie
vervolgens geaccepteerd wordt, is hiervan afhankelijk. Hoe groter de interesse en cogni-
tieve capaciteiten, des te groter de kans dat men aan bepaalde berichten blootgesteld
wordt en men de boodschap begrijpt. Dit betekent echter niet dat de boodschap automa-
tisch gevolgen heeft voor iemands mening. 
Lange tijd is er vanuit gegaan dat de media vooral effect sorteren bij het meest belang-
stellende gedeelte van het publiek. Mensen die politiek geïnteresseerd zijn maken welis-
waar meer gebruik van de media, maar tegelijkertijd laten zij zich er minder makelijk
beïnvloeden. Door de grotere interesse en kennis is juist deze groep beter in staat kritisch
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te zijn over de inhoud van berichtgeving. Politieke belangstellenden zouden veel beter in
staat zijn om opinies afstemmen op de politieke ideeën en andere waarden en normen die
zij al bezitten. Moet men een standpunt over een relatief nieuw issue innemen, dan
probeert men deze nieuwe mening consistent te houden met al langer bestaande preferen-
ties en predisposities, zoals de politieke voorkeur of ideologie. Dit wordt ook wel distal
consistency genoemd. Mensen die in mindere mate politiek bewust of lager opgeleid zijn
proberen juist de proximity consistency te optimaliseren (Sniderman et al. 1991). Waar
de eerste groep bijvoorbeeld een concrete beleidsmaatregel af kan wijzen, terwijl zij
tegelijkertijd het algemene principe van het beleid onderschrijven, hangt de steun voor de
maatregel van de lager opgeleide en minder politiek bewuste groep meer af van het al
dan niet instemmen met het algemene principe. Hoger opgeleiden of politiek belangstel-
lenden 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 zou voor het niet in politiek geïnteresseerde deel van de bevolking veel groter
zijn. Zij tonen echter weer zo weinig belangstelling voor politiek en politieke kwesties
dat nieuwe informatie hen vrijwel nooit bereikt. Hoewel hoger opgeleiden en politiek
belangstellenden beter toegerust zijn om kritisch met de media om te gaan, wil dit niet
zeggen dat zij elk bericht uit willekeurig welke media zullen weerstaan. Volgens Zaller
(1992) zullen zij zich, als ze relatief sterke politieke voorkeuren hebben die afwijkend
zijn van het medium, minder laten leiden door de meningen in het medium. Mensen die
een relatief sterke interesse hebben, maar een politieke ideologie die meer spoort met die
van de media zouden zich er wel meer door laten beïnvloeden, evenals mensen met
weinig interesse. Dit wordt ook wel het Receive-Accept-Sample model genoemd.
Ook voor milieu attitudes en meningen is het denkbaar dat dergelijke verschillen tussen
segmenten uit het Nederlandse publiek bestaan. Hoewel men, bijvoorbeeld, een zelfde
perceptie van de gevaren van milieuvervuiling heeft, kan deze perceptie op verschillende
manier tot stand zijn gekomen. Zo zou het hoge risicobesef van hoog opgeleiden gewor-
teld kunnen zijn in een meer algemene waardenoriëntatie 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 dat wat men bijvoorbeeld in de
media ziet of leest. Om vast te kunnen stellen hoe meningen en attitudes gevormd wor-
den, is het noodzakelijk om naar verschillende segmenten in een populatie te kijken.
De reeds aanwezige kennis, overtuigingen en attitudes kunnen overigens heel wel ooit
het gevolg zijn geweest van berichten uit de massamedia. Omdat informatie hierover
ontbreekt, wordt de impact van de media waarschijnlijk onderschat. Tegelijkertijd beper-
ken deze predisposities de invloed van recente berichten op de meningsvorming op hun
beurt (Bartels 1994). Om dit probleem te ondervangen zou het noodzakelijk zijn om zeer
recent opgekomen kwesties te onderzoeken. De meningen over nieuwe kwesties zijn
minder uitgekristalliseerd en veel minder beïnvloed door een niet meer te achterhalen
geschiedenis van mediaberichten. Dit valt echter buiten het bestek van dit onderzoek.
 
In dit hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre de media bijdragen tot een grotere milieu-
kennis; in de volgende hoofdstukken worden media-effecten bezien op percepties van
gevaren van milieuvervuiling (hoofdstuk 5) en het belang dan aan milieuproblemen wordt
toegekend in vergelijking met andere politieke doeleinden (hoofdstuk 6). Naast mediage-
bruik komen andere factoren ter verklaring van deze attitudes aan de orde. In verband
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met de hierboven geopperde verschillen tussen subpopulaties in de Nederlandse bevol-
king, zal in aparte paragrafen steeds worden onderzocht in hoeverre deze verklaringen
opgaan voor deze bevolkingssegmenten. Veelal zal er onderscheid gemaakt worden
tussen hoger en lager opgeleiden, hier en daar aangevuld met leeftijdsgroepen, een
indeling gebaseerd op politieke belangstelling of een combinatie hiervan.

4.2 Kennis en mediagebruik

De media verspreiden informatie over milieuproblemen, maar draagt mediagebruik nu
ook bij tot een grotere kennis over het milieu? Aangenomen wordt dat er een verband
bestaat tussen kennis en bezorgdheid over het milieu, al is dit verband moeilijk te inter-
preteren. Is men bezorgd en probeert men daarom kennis te vergaren of is men goed op
de hoogte en daarom bezorgd? Het soort kennis is eveneens van belang. Instrumentele
kennis is noodzakelijk om te kunnen bepalen wat nu wel of geen milieuvriendelijk gedrag
is. Om chemisch afval te kunnen scheiden van andere soorten afval, is het noodzakelijk
om te weten wat tot het chemische afval behoort. Thematische kennis is te vergelijken
met feitenkennis, waarbij objectief bestaande gevaren ook als zodanig herkend worden
door mensen (o.a. Bartels 1994). In het vorige hoofdstuk is uitgebreid verhaald over de
verschillende vormen van informatieverwerking en de verschillen tussen media. Te
verwachten valt dan ook dat krantenlezers beter op de hoogte zullen zijn dan mensen die
vooral de televisie als informatiebron gebruiken. Of men ook daadwerkelijk iets leert van
mediaberichtgeving is nog maar de vraag. Berichten kunnen simpelweg niet begrepen of
niet onthouden worden. Als informatie al begrepen wordt, kan deze ook weer snel uit het
geheugen verdwenen zijn. Sommige opvattingen kunnen op incorrecte informatie (ver-
werking) gestoeld zijn, sommige problemen zijn zo complex of lijken zo op elkaar dat ze
met elkaar verward worden. De verwarring tussen broeikaseffect en het gat in de ozon-
laag is in dit verband al eerder genoemd. 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 1998). Hieruit bleek onder andere dat mensen een bericht over
de positieve gevolgen van de CO -uitstoot op de groei van planten veel beter wisten te2

onthouden dan ander informatie. Wat voor andere attitudes geldt, geldt ook voor kennis
over milieuproblemen. De invloed van de media op het kennisniveau wordt gefilterd door
persoonlijke ervaringen en de ervaringen van belangrijke derden in de sociale omgeving
van een individu. Hoe nauwer een onderwerp aansluit bij de persoonlijke belevingswe-
reld, des te meer zullen eigen ervaringen een rol spelen. De media zijn bovendien niet de
enige bron van informatie. Zelfs als zij een belangrijk of zelfs onmisbaar informatiekanaal
vormen, wil dat niet zeggen dat alleen zij bepalen hoe informatie verwerkt wordt. Uit
eerder onderzoek bleken opleidingsniveau, gevolgd door leeftijd en sekse de belangrijk-
ste determinanten van milieukennis. Hoger opgeleiden, jongeren en mannen hebben meer
kennis van milieuproblemen dan lager opgeleiden, ouderen en vrouwen (Becker et al.
1996).

In een onderzoek, gehouden in 1995, is een aantal vragen naar kennis gesteld. De meeste
vragen betreffen instrumentele kennis. Dat wil zeggen dat deze kennis mensen in staat
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stelt bepaalde milieuvriendelijke gedragingen uit te voeren. Het feit dat er van deze
vragen geen schaal geconstrueerd kan worden (alpha met 6 items is 0,50) dan wel alleen
een zeer beperkte met drie items (H=0,44, zie de bijlage bij hoofdstuk 1) geeft al aan dat
kennis over het milieu zeer gefragmenteerd is. Weet men op een vraag al het goede
antwoord, betekent dit nog niet dat men het juiste antwoord op de andere vragen weet.
De verschillende items zijn daarom apart gehouden (tabel 4.1). Uit de tabel valt meteen
op te maken dat het onderwerp dat de meeste moeilijkheden veroorzaakt het broeikasef-
fect is. Slecht 29% weet dat het broeikaseffect niet hoofdzakelijk door schadelijke
stoffen in het koelsysteem van ijskasten wordt veroorzaakt. Opvallend is verder dat het
lezen of kijken naar milieuprogramma’s de kans dat men juist antwoordt op deze vraag
niet vergroot. Zelfs al men over deze problemen leest, is het nog geen garantie voor een
correcte verwerking van de informatie. De stellingen over kooldioxide-uitstoot (72%) en
plastics (47%) worden vaker goed beantwoord, maar ook hier is de kennis bij mensen
die interesse hebben in mediaberichten over milieu niet groter. Bij de overige kennisvra-
gen vergroot dit lees- en kijkgedrag de kans op een juist antwoord wel. 

Tabel 4.1 Milieukennis en mediagebruik (relatieve kansenverhouding)a

broeikaseffect
vooral gebleekt cadmium plastics

veroorzaakt wc-papier batterijen zijn alle
door ijskasten slechter zijn slecht schadelijk

(onjuist) (juist)  (onjuist) (juist) afval (juist) (onjuist)

kooldioxide
 is gelijk bij verf op 

verschillende waterbasis
 snelheid is chemisch

percentage juist beantwoord 29 61 72 65 51 47
lezen over milieu (0,9) 1,5 (1,1) 1,5 1,3 0,9
kijken naar milieu (1,0) 1,3 (1,1) 1,5 1,2 (1,0)
AD (1,5) (1,2) 2,4 (1,1) (1,0) (1,4)
NRC 3,1 (1,1) 3,9 2,0 (1,0) 2,7
Telegraaf (1,1) (1,1) (1,5) (1,1) (1,2) (1,4)
Volkskrant 2,6 2,2 5,3 (1,5) 0,8 2,5
Regionaal (1,1) (1,1) 1,8 (1,0) (1,0) (1,3)
Overige dagbladen (0,8) (1,1) 1,6 (0,9) (1,0) (1,2)

 Niet significante coëfficiënten tussen haakjes.a

Bron: SCP (ECM’95)

In de tabel zijn de lezers van verschillende kranten steeds vergeleken met de groep die
geen krant leest. De lezers van NRC Handelsblad en vooral de Volkskrant beschikken
over de meeste milieukennis. Het lezerspubliek van beide dagbladen geeft, veel vaker dan
verwacht mag worden, op vier van de zes vragen een correct antwoord.  Behalve het1

lezen van De Telegraaf, draagt regelmatig lezen van welke krant dan ook vooral bij aan
de kennis over kooldioxide uitstoot. Telegraaf-lezers wijken daarentegen nergens af van
mensen die geen dagblad lezen. Hetzelfde geldt voor de kennis van de lezers van regio-
nale en overige dagbladen.
De meeste effecten van het regelmatig lezen van de verschillende dagbladen blijken
vooral een gevolg te zijn van het hogere opleidingsniveau van dagbladlezers in vergelij-
king met mensen die geen krant lezen. Het Volkskrantpubliek en de lezers van regionale
dagbladen beschikken ook na correctie nog steeds over een grotere kennis over kooldi-
oxide uitstoot.

De meest recente gegevens over kennis van de milieuproblematiek van Nederlanders
stammen uit 1996 en 1997, waarbij een belangrijk deel van de gegevens betrekking heeft
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op dezelfde respondenten. In dit panelonderzoek is gevraagd naar de oorzaken, gevolgen
en oplossingen van vier verschillende milieuproblemen, te weten het broeikaseffect, het
afvalprobleem, zure regen en de daling van het grondwaterpeil (zie Couvret en Reuling
1997). Voor de analyse zijn de correcte antwoorden voor alle vier de problemen eerst
opgeteld. Dat betekent dat mensen die correcte antwoorden geven op alle vragen naar
oorzaak, gevolg en oplossing van de vier problemen 12 punten krijgen. Degenen die
geen enkel correct antwoord geven, krijgen een score van 0. In 1996 en 1997 geven
slecht 11% c.q. 10% van de respondenten 12 juiste antwoorden, terwijl 15% (1996) en
12% (1997) minder dan vier juiste antwoorden geeft. Er zijn echter grote verschillen in
de kennis over de vier afzonderlijke problemen. In 1997 heeft 17% de oorzaak, het
gevolg en de oplossing van de zure regenproblematiek juist. Voor het broeikaseffect is
dit 26%, terwijl rond de helft van de Nederlanders correct antwoordt op de vragen over
het grondwaterpeil (52%) en het afvalprobleem (62%). Wordt apart gekeken naar de
kennis over de oorzaken, de gevolgen en de oplossingen van de vier problemen, dan
blijkt het Nederlandse publiek beter op de hoogte te zijn van de gevolgen (47% geeft 4
juiste antwoorden) en veel minder te weten over oorzaken (19%) en oplossingen (14%).

Wordt gekeken per dagblad, dan springen Volkskrant-lezers, maar ook NRC-lezers en
het publiek van de ‘overige’ dagbladen er positief uit (figuur 4.1). Het percentage dat
alle antwoorden goed heeft op de verschillende vormen van kennis ligt veelal zo’n 10 tot
12% hoger bij de Volkskrant dan in de gehele populatie, het percentage dat alle ant-
woorden correct heeft, ligt tussen de 6% (1996) en de 8% (1997) hoger. De lezerskring
van De Telegraaf en het Algemeen Dagblad weet niet meer of minder over milieuonder-
werpen dan de gemiddelde Nederlander. Mensen die geen krant lezen scoren daarente-
gen op sommige vlakken lager, vooral bij die onderwerpen waarover Nederlanders over
het algemeen genomen een relatief grote kennis hebben. Slecht 38% van hen weet alle
vier de gevolgen (47%) en 54% weet de juiste antwoorden op de vragen over afval
(62%). De algehele kennis van de niet-lezers is overigens even groot, of zo men wil,
even laag als die van krantenlezers in het algemeen.

Televisiekijken gaat gepaard met een iets grotere kennis over milieu, al komt deze
positieve bijdrage vooral op conto van de publieke omroepen. De frequentie waarmee
men naar de drie publieke omroepen kijkt hangt positief samen met een grotere kennis.
In1996 variëren Pearson correlaties tussen de -0,10 voor Nederland 2 en 0,15 voor
Nederland 3. De frequentie waarmee naar RTL4 gekeken wordt, hangt negatief samen
met kennis (Pearson correlatie -0,15). In 1997 blijken alleen het publiek van Nederland 3
en de kijkers van RTL4 echt verschillende kennisniveaus te hebben, waarbij de kijkers
van de laatste omroep een lagere kans hebben om alle antwoorden goed te hebben. Dit
beeld verandert niet wezenlijk als er gekeken wordt naar de samenhang tussen het kijken
naar de diverse actualiteitenrubrieken en kennis. Voor de verschillende vormen van
kennis geldt dat regelmatige kijkers van nieuwsuitzendingen van de publieke omroepen
iets vaker correct antwoorden. De invloed van de nieuwsuitzendingen van commerciële
omroepen is over het algemeen positief, al beschikken de frequente kijkers van Hart van
Nederland over minder milieukennis. Wel blijkt de kennis over afval lager te zijn voor het
vaste publiek van de commerciële actualiteitenrubrieken. De veronderstelling dat televi-
siekijkers minder weten over het milieu of dat de televisie weinig bijdraagt aan een
grotere milieukennis, blijkt dus niet helemaal op te gaan.
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Figuur 4.1 Algemene milieukennis en mediagebruik, 1996-1997 (afwijkingen van bevolkingspercentages in procentpunten).

Bron: SCP (MGM’96-‘97 en Mediagebruik’96-‘97)  

4.3 Kennis in bevolkingssegmenten

Vaak lezen of praten over het thema milieu gaat niet automatisch gepaard met een
grotere kennis.  De kans dat men alle antwoorden goed heeft, wordt wel een wat groter.2

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de relatie tussen mediagebruik en milieuken-
nis verschilt per bevolkingsgroep. Mensen die hoger opgeleid zijn of een grote belang-
stelling voor milieuproblemen tonen, zullen nieuw opgedane kennis misschien makkelij-
ker onthouden dan wel makkelijker kunnen plaatsen. Het al aanwezige kennisniveau zou
voor deze groep bijvoorbeeld groter kunnen zijn waardoor nieuwe informatie makkelij-
ker begrepen wordt. Leest men met belangstelling over het onderwerp dan is de kans dat
men de informatie ook onthoudt waarschijnlijk groter. Het kennisniveau is dan ook iets
hoger naarmate men de milieuproblematiek belangrijker vindt (Pearson correlatie 0,13).  3
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Eerder is gebleken dat de hoogte van milieukennis sterk samenhangt met het opleidings-
niveau en in iets mindere mate met leeftijd. In 1996 heeft slechts 7% van de mensen met
een lagere opleiding alle vragen goed. In de groep hoger opgeleiden lag dit percentage
met 19% aanmerkelijk hoger. 15% van de mensen jonger dan 46 jaar gaf de juiste ant-
woorden tegen slecht 6% van de Nederlanders van 46 jaar of ouder. 

De relatie tussen kennis en opleidingsniveau is waarschijnlijk minder zwart-wit als wordt
verondersteld. Voor lager opgeleiden is informatie minder toegankelijk, maar dat wil niet
zeggen dat de informatie die hen wel bereikt geen effect zou hebben. Uit een experimen-
tele studie (Kriesi 1998) bleek 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 hoog opgelei-
den leerden nauwelijks meer door de nieuwe informatie. Lager opgeleiden bleken met
andere woorden hun aanvankelijk lagere kennisniveau te kunnen compenseren door de
aan hen verstrekte informatie. Hierdoor werd hun milieukennis vrijwel even groot als die
van de groep met een hogere opleiding.
In tabel 4.2 is gekeken naar de samenhang tussen het gebruik van verschillende media en
lezen en praten over het milieu voor verschillende opleidingsniveaus en leeftijdsgroepen.
Daarnaast wordt rekening gehouden met het probleembewustzijn (zie noot 3). Omdat
het om veel opdelingen handelt en er een reëel risico bestaat dat het aantal respondenten
per opsplitsing te klein wordt, worden niet alleen 12 goede antwoorden, maar het boven-
ste kwartiel (10 of meer correcte antwoorden) aangemerkt als grote milieukennis. 

De hier onderscheiden bevolkingssegmenten verschillen nagenoeg niet van elkaar. Hoger
opgeleiden en jongere geven (veel) vaker tien of meer correcte antwoorden dan lager
opgeleiden en oudere Nederlanders. Als zij zich bewust zijn van het belang van mi-
lieuproblemen ligt dit percentage over het algemeen nog iets hoger. Praten over het
milieu draagt niet bij tot een grotere bekendheid met de oorzaken, gevolgen en oplos-
singen van de verschillende milieuproblemen. De wijze waarop de verschillende vormen
van mediagebruik samenhangen met milieukennis is echter in vrijwel alle subgroepen
gelijk.  Ongeacht de mate waarin deze groepen zich bewust zijn van milieukwesties, zijn4

de regelmatige gebruikers van de verschillende media (iets) beter op de hoogte. Lager
opgeleiden die regelmatig over het milieu lezen zijn wat beter op de hoogte dan lager
opgeleiden die niet of nauwelijks artikelen over het onderwerp bekijken of een ander
dagblad lezen, al verschillen zij niet significant van elkaar.

Met de hier gebruikte gegevens blijkt het dus moeilijk een verschil tussen de bevolkings-
groepen, zoals gevonden in de Zwitserse studie, in Nederland aan te tonen (tabel 4.2).
Van compensatie voor het aanvankelijke gebrek aan kennis door te lezen over milieuon-
derwerpen lijkt zeker geen sprake te zijn. Zelfs als lager opgeleiden wel een hoog pro-
bleembewustzijn hebben, is hun kennisniveau beduidend lager dan dat van hoog opgelei-
den 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. Omdat hier niet na te gaan is over
welke milieuonderwerpen respondenten lezen of hoe lang geleden zij dit deden, is het



44

veel lastiger vast te stellen of (nieuwe) informatie over een bepaald milieuprobleem leidt
tot een groter kennis. Of ooit gelezen informatie ook daadwerkelijk onthouden of begre-
pen werd, is al helemaal niet te controleren. 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 over het milieu gelezen heeft, maar de boodschap niet onthou-
den of begrepen heeft.

Tabel 4.2 Mediagebruik en kennis van milieu in diverse bevolkingsgroepen (in procenten)a

probleembewustzijn (minder dan) gemiddeld probleembewustzijn meer dan gemiddeld

 bevol- oplei- oplei- leef- leef-  bevol- oplei- oplei- leef- leef-
king ding - ding+ tijd - tijd + king ding - ding+ tijd - tijd +

leest niet of nauwelijks
over het milieu 24 18 40 30 18 28 16 50 39 13
leest vaak of regelmatig 30 26 42 42 21 34 24 49 43 30

leest een andere krant 19 38 30 16 20 4123 25 33 18
leest de Volkskrant/NRC 21 40 41 23 26 5433 45 54 37

kijkt niet naar Nederland
1 of 3 14 38 1414 12 27 20 7 19 26
kijkt regelmatig 24 52 2830 23 43 37 23 36 47

praat niet of nauwelijks
over het milieu 24 18 40 29 18 36 21 59 46 24
praat er vaak over 27 21 40 38 17 28 19 42 35 23
 Indien de verschillen tussen mediagebruikers significant zijn, zijn de percentages cursief (p < 0,05); opleiding – : MBO ena

lager; opleiding +: havo en hoger; leeftijd – : 45 jaar en jonger, leeftijd +: 46 jaar en ouder.
Bron: SCP (MGM’96-Mediagebruik’96)

De samenhang tussen specifieke vormen van mediagebruik en kennis is voor de meeste
subpopulaties gelijk. Dit wil nog niet zeggen dat de wijze waarop laag en hoog opgelei-
den milieu kennis opdoen met behulp van meerdere media exact gelijk is. Om dit na te
gaan is gekeken naar de samenhang tussen voor milieukennis belangrijke media (het
lezen van dagbladen en kijken naar publieke omroepen) en milieubewustzijn voor de
verschillende groepen. Uitgaande van een verzadigd model is stap voor stap bekeken
welke relaties geschrapt kunnen worden (figuur 4.2). 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. Voor alle
subpopulaties hangt het kijken naar televisieprogramma’s op Nederland 1 en 3 direct
samen met kennis over milieuonderwerpen en bij geen van hen is er sprake van interac-
ties tussen mediagebruik, probleembewustzijn en kennis.

Er bestaan desondanks enkele verschillen tussen de wijze waarop de subpopulaties tot
een grotere kennis over het milieu komen. Zo hangt het probleembewustzijn van lager
opgeleiden samen met het kijken naar de twee publieke zenders en het lezen van een van
de dagbladen. Hoger opgeleiden verkrijgen (nog meer) kennis over milieu-onderwerpen
door te kijken naar de publieke zenders. Beter gezegd, hoger opgeleiden verkrijgen
alleen nog meer kennis als zij, naast het lezen van een dagblad, naar de publieke omroe-
pen kijken. Welk dagblad zij lezen doet namelijk niet zo heel veel ter zake (zie tabel 4.2).
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Figuur 4.2 Relaties tussen mediagebruik, probleembewustzijn en milieukennis in vier subpopulatiesa

 Loglineaire modellen na het stapsgewijs schrappen van niet-significante relaties (p � 0,05).a

Bron: SCP (MGM’96-Mediagebruik’96)  

Waar voor jongeren zowel lezen als kijken van belang blijken, heeft het probleembewust-
zijn bij mensen van 46 jaar of ouder een directe relatie met de hoeveelheid milieukennis.5

Voor het relatieve belang van de diverse verbanden is gekeken naar het directe effect van
media en probleembewustzijn op kennis (tabel 4.3).  Publieke zenders dragen het meeste6

bij tot milieukennis voor alle subpopulaties en voor de hele Nederlandse bevolking. Voor
ouderen is het probleembewustzijn van bijna even groot belang als het lezen van Volks-
krant of NRC.

Tabel 4.3 Relatief belang van mediagebruik en probleembewustzijn voor de milieukennis van Nederlandse bevolking en
subpopulaties (lambda’s)a

gehele populatie opleiding - opleiding + leeftijd - leeftijd +

lezen Volkskrant en NRC 0,46 -0,04 -0,13 0,41 0,45
kijken Nederland 1 en 3 0,81 0,64 0,90 0,74 1,05
probleembewustzijn 0,33 -0,31 -0,32 -0,31 0,51

 Niet significante lambda’s (p� 0,05) tussen haakjes; opleiding –: MBO en lager, opleiding +: havo en hoger; leeftijd --: 45a

jaar en jonger, leeftijd +: 46 jaar en ouder.
Bron: SCP (MGM’96-Mediagebruik’96)
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Hoewel opleidingsniveau en milieubewustzijn op hun beurt een relatie hebben met het
lezen van dagbladen en het kijken naar de publieke omroepen, is het uiteindelijk niet
mogelijk aan te tonen dat een verschil in opleiding of milieubewustzijn bijdraagt tot een
andere wijze van informatieverwerking en daarmee een andere wijze van kennisverga-
ring.
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Beide lezersgroepen geven ook gemiddeld de meeste (4) correcte antwoorden. De andere1

lezers geven rond de drie correct antwoorden.

De enige uitzondering hierop is zijn jongeren: jongeren die over het milieu praten hebben2

wel een iets grotere kennis.

Respondenten is gevraagd of zij de milieuproblematiek een belangrijk probleem vinden en3

of zijn het belangrijk vinden om op de hoogte te blijven van de toestand van het milieu.
Zij mochten op een vijfpuntsschaal aangeven of zij dit zeer belangrijk dan wel zeer
onbelangrijk vinden. De vragen samen vormen een redelijke schaal (Cronbach’s alpha
0,68).

De verschillen tussen de bevolkingssegmenten zij ook nog op een andere manier getoetst,4

namelijk met behulp van logistische regressies. Getoetst werd of er identieke relaties
tussen de meerdere vormen van mediagebruik en kennis bestaan voor de subgroepen. De
probabilities voor de chi  geven geen aanleiding andere relaties voor de subgroepen te2

veronderstellen. In formele termen werd steeds de volgende tabel bekeken: [ken-
nis�mediagebruik�subpopulatie] met uitgangspunt [kennis�mediagebruik] [ken-
nis�subpopulatie] [mediagebruik�subpopulatie].

Deze samenhang blijft ook na controle voor opleidingsniveau.5

Logit modellen: (kennis�lezen�kijken�bewustzijn) met generating class [kennis] [ken-6

nis�lezen] [kennis�kijken] [kennis�bewustzijn].

Noten
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5 Risicopercepties

5.1 Inleiding

Voor het beoordelen van milieurisico’s zouden mensen vooral aangewezen zijn op
informatie die verspreid wordt door de massamedia. Een iets andere benadering bena-
drukt de rol die media spelen in het opwekken van angstgevoelens bij het publiek (Band-
ura 1986). Mensen die gedurende lange periodes blootgesteld worden aan berichten over
(milieu)risico’s zouden er in sterke mate door worden beïnvloed. Het lezen over milieuri-
sico’s gaat samen met een grotere risicoperceptie, ook als deze risico’s al sinds enige tijd
bekend zijn (o.a. Caljé 1997, 208).Uit eerder vermeldt onderzoek naar de invloed van
berichtgeving over diverse milieurisico’s op het risicobesef van mensen bleken systemati-
sche verschillen te bestaan 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 als bedreigender dan De Telegraaf-lezers. Volkskrant-lezers stelden zich boven-
dien actiever op als het ging om het vergaren van informatie over het onderwerp. Deze
verschillen zouden ontstaan zijn door de grotere aandacht voor de gevaren van milieu-
vervuiling in de Volkskrant. De lezers van deze krant worden veel vaker blootgesteld aan
berichten over milieurisico’s dan Telegraaf-lezers (Gutteling en Wiegman 1998). Andere,
experimentele, studies laten eveneens zien dat een grotere blootstelling aan risicobericht-
geving leidt tot grotere bezorgdheid, maar dat deze minder afhankelijk is van de bron
(Caljé, 1997). Bovendien zou het effect van een bericht over gevaren slechts van tijdelij-
ke aard kunnen zijn (o.a. De Boer 1997). Aanvankelijk zijn mensen die dergelijke berich-
ten lezen ongeruster, maar deze ongerustheid ebt snel weg. 

5.2 Gevaren voor milieu en gezondheid

Voor het jaar 1993 zijn enkele gegevens over de risicoperceptie van de Nederlanders
beschikbaar. Er is gevraagd naar de risico’s van verschillende vormen van vervuiling
voor het milieu en de verschillende gevaren die deze soorten vervuiling vormen voor de
respondent zelf en zijn of haar gezin (voor details zie bijlage). Verondersteld kan worden
dat eigen ervaringen een grote(re) rol spelen in het geval van de perceptie van gevaren
die men zelf loopt. Het in het algemeen lezen van lokaal, nationaal of internationaal
nieuws blijkt niet samen te hangen met beide vormen van risicoperceptie. Het is natuur-
lijk op zich ook geen garantie dat men ook regelmatig en voor langere tijd geconfron-
teerd wordt met berichtgeving over milieurisico’s.  Volkskrant-lezers worden vaker met1

berichtgeving over risico’s geconfronteerd dan Telegraaf-lezers, al kreeg ook De Tele-
graaf in de loop van de jaren 1990 meer oog voor milieuonderwerp (Gutteling en Wieg-
man 1998). In vergelijking met Nederlanders die geen abonnement hebben op een lande-
lijk dagblad (dit zijn zowel regionale dagbladlezers als zij die geen krant lezen) zijn
Telegraafabonnees iets minder ongerust over de gevaren voor milieu en zichzelf en hun
gezin, terwijl Volkskrant-abonnees juist ongeruster zijn over het milieu, maar niet ong-
eruster over de gevaren die zijzelf lopen (tabel 5.1). De grotere ongerustheid over de
risico’s voor het milieu blijkt grotendeels te wijten aan het hogere opleidingsniveau en de
linkse politieke oriëntatie van de Volkskrantlezer en ligt dus waarschijnlijk niet uitslui-
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tend aan de grotere aandacht voor dit onderwerp in deze krant. Voor de overige landelij-
ke dagbladlezers geldt dat zij niet verschillen van regionale krantenabonnees en Neder-
landers die geen abonnement hebben.

Tabel 5.1 Risico percepties en mediagebruik, Nederlandse bevolking 16 jaar en ouder, 1993 (Pearson correlaties)a

perceptie milieu risico perceptie eigen risico

ongecontroleerd gecontroleerd ongecontroleerd gecontroleerdb b

Abonnees vs geen abonnement
   Telegraaf -0,12 -0,08 -0,10 -0,06
   Volkskrant 0,10 (0,04) (0,04) (0,00)

Abonnee krant versus andere krantenabonnees:
   Telegraaf -0,22 -0,15 -0,13 -0,08
   Volkskrant 0,18 (0,08) 0,11 (0,04)
   NRC 0,09 (0,07)

  Significantie p < 0,05, niet significante correlaties zijn niet gepresenteerd, niet significante correlaties na controle tussena

haakjes.
 Gecontroleerd voor leeftijd, opleiding en politieke oriëntatie (links -, rechts +).b

Bron: SCP (CV’93/ISSP’93)

Nu betekent het feit dat iemand niet geabonneerd is op een landelijk dagblad nog niet dat
men helemaal geen kranten leest en zou dit reden kunnen zijn voor de geringe verbanden
die hier worden aangetroffen. Ter vergelijking is daarom ook gekeken naar de verschillen
tussen abonnees onderling (tabel 5.1). Hierbij worden steeds de abonnees van een krant
afgezet tegen de abonnees van andere landelijke kranten. De samenhang tussen het lezen
van De Telegraaf (versus het lezen van een ander landelijk dagblad) is zelfs iets minder
zwak. Zij tonen zich minder bewust van de gevaren van vervuiling voor het milieu,
terwijl Volkskrant-lezers in vergelijking met andere landelijke dagbladabonnees iets
bezorgder zijn.

Voor meer recente gegevens over de risicoperceptie van Nederlanders is nog gekeken
naar vragen die in het algemeen gaan over de gevolgen van milieuvervuiling. Vormt
milieuvervuiling een bedreiging voor de eigen gezondheid en voor de toekomst van
kinderen? Samen met de ongerustheid over de algemene toestand van het milieu vormen
deze vragen een schaal die beschikbaar is voor meerdere jaren (zie bijlage voor details).
In tegenstelling tot de vorige analyse handelt het hier niet langer om mensen die een
abonnement hebben op een bepaalde krant, maar is voor diverse kranten gevraagd of
men deze weleens leest. Hoewel risicobesef en mediagebruik op een andere wijze zijn
gemeten, wijken de resultaten voor 1996 en 1997 niet wezenlijk af van die uit 1993
(figuur 4.3). Lezers van de Volkskrant zijn het meest bewust van eventuele gevaren van
milieuvervuiling en worden op de voet gevolgd door het lezerspubliek van het NRC en
dat van Trouw en Parool.  Of de grotere bezorgdheid van Volkskrant- en NRC-lezers en2

de geringere zorgen van Telegraaf-lezers het resultaat zijn van meer of minder aandacht
voor risico’s, of het gevolg zijn van een langere of kortere periode waarin men aan
berichtgeving over het onderwerp is blootgesteld, dan wel een effect van de toonzetting
van de berichtgeving, kan op deze wijze niet worden vastgesteld.

In vergelijking met het lezen van diverse dagbladen, heeft het regelmatig kijken naar de
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omroepen veel minder gevolgen voor het risicobesef (figuur 5.1). Dit is niet zo verwon-
derlijk als men bedenkt dat de kans om informatie over milieurisico’s tegen te komen op
de televisie veel kleiner is dan in dagbladen, al wordt op de televisie in principe meer tijd
aan afzonderlijke milieu onderwerpen besteed (Gutteling en Wiegman 1998). De kijkers
van de publieke omroepen zijn zich wel iets meer bewust van de gevaren van milieuver-
vuiling, maar slechts enkele wijken significant af van de gehele Nederlandse bevolking. In
1997 ervaart alleen het publiek van Nederland 3 meer gevaren terwijl de kijkers van
SBS6 en Veronica een lager risicobesef hebben. Voor de overige zenders geldt dat het
risicobesef niet werkelijk hoger of lager is in vergelijking met gehele Nederlandse bevol-
king.3

Figuur 5.1 Mediagebruik en besef van gevaren veroorzaakt door milieuvervuiling, gecontroleerd voor leeftijd en opleidingsni-
veau in 1997 (MCA, afwijking van het gemiddelde)

Bron: SCP (MGM’96-‘97, Mediagebruik ‘96-‘97)

Het kijken naar nieuws- en actualiteitenprogramma’s was nauwelijks van invloed op het
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risicobesef in 1993. Voor 1997 zijn meer gedetailleerde gegevens beschikbaar over de
frequentie waarmee men naar dergelijke uitzendingen kijkt. Net als in het geval van
televisiekijken in het algemeen, kan er een onderscheid gemaakt worden tussen publieke
en commerciële omroepen. Men kijkt naar nieuws- en actualiteitenrubrieken uitgezonden
door de publieke omroep (Journaal, Nova, Netwerk en 2-Vandaag) of men geeft de
voorkeur aan RTL4-nieuws dan wel aan Hart van Nederland van SBS5.  Het verband4

tussen de frequentie van kijken naar dergelijke programma’s op de publieke omroep en
risicobesef is zwak (Pearson correlatie 0,07, na controle voor opleidingsniveau en leef-
tijd, 0,05). Tussen risicobewustzijn en het kijken naar het programma Hart van Neder-
land bestaat een iets minder zwakke negatieve samenhang (Pearson correlatie -0,11) die
niet geheel te wijten is aan het lager opleidingsniveau en de jongere leeftijd van de kijkers
(partiële correlatie is -0,09).

5.3 Relatieve invloed van de media op risicobesef

Uit de voorafgaande analyses is gebleken dat mediagebruik en risicobesef hoogstens
zwak samenhangen. Hiervoor kunnen verschillende verklaringen gegeven worden. Ten
eerste geldt in het geval van risicobesef, net als in het vorige hoofdstuk, dat er voorna-
melijk gegevens beschikbaar zijn op een zeer algemeen niveau. Kijkt men met enige
regelmatig naar een bepaalde televisiezender of leest men met enige regelmaat een
bepaald dagblad? Er is zelden informatie over de inhoud van de programma’s waarna
men kijkt of de artikelen die gelezen worden. Het is met andere woorden niet mogelijk
na te gaan waarom men een bepaald medium gebruikt. Als al gekeken en gelezen wordt
om informatie te verkrijgen, is het niet evident welke informatie gezocht wordt. Boven-
dien is binnen dit onderzoek onmogelijk te achterhalen hoeveel, waarover en op welke
toon de diverse dagbladen aandacht besteden aan milieuonderwerpen in de verschillende
jaren. Zo is het heel goed denkbaar dat berichten een weinig alarmerende toonzetting
hebben of zelfs geruststellend van aard zijn. Daar waar specifieker gekeken kan worden
naar het lezen van artikelen over het milieu, blijkt de samenhang sterker. Dit geldt echter
weer nauwelijks voor televisiegebruik gericht op het vergaren van informatie, zoals het
kijken naar nieuws- en actualiteitenrubrieken. De tweede reden voor de geringe samen-
hang tussen mediagebruik en risicobesef is meer inhoudelijk dan de hierboven genoemde
beperkingen van het beschikbare materiaal. Men is simpelweg niet voor alle informatie
uitsluitend aangewezen op de media. In het geval van risicobesef zouden bijvoorbeeld
eigen ervaringen of ervaringen van kennissen of familie met milieuvervuiling een belang-
rijke rol kunnen vervullen. In deze paragraaf komen deze factoren en andere verklaringen
voor risicobesef aan bod.

De beperkte samenhang tussen verschillende vormen van mediagebruik geeft al enig
inzicht in de mate waarin risicobesef beïnvloed wordt door media (zie eerste kolom tabel
5.2).  Mediagebruik, al dan niet gericht op het vergaren van informatie over het milieu,5

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 milieuvervuiling of de ervaringen van familie en vrien-
den.  De frequentie waarmee men over het milieu leest en praat hangt sterk samen met6

het risicobesef (zie eerste kolom tabel 5.2).  Beide verklaren afzonderlijk respectievelijke7
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21% en 19% van het risicobesef. Dit is overeenstemming met eerdere onderzoeken naar
de samenhang tussen mediagebruik en risicobesef, waaruit bleek dat mensen die frequen-
ter met informatie over gevaren geconfronteerd worden, meer informatie zoeken en het
belangrijk vinden om op de hoogte te blijven. Daardoor worden zij weer vaker gecon-
fronteerd met berichten over milieurisico’s, willen zij meer weten etc. (o.a. Caljé 1997).
Maar ook de mate waarin men hinder ondervindt van milieuproblemen blijkt sterk samen
te hangen met de hoogte van het risicobesef (verklaarde variantie 17%). Eigen ervaring-
en spelen waarschijnlijk een belangrijke rol. Waarschijnlijk, want het omgekeerde is ook
niet uit te sluiten: men is gevoeliger voor de vervuiling in de eigen omgeving omdat men
een hoger risicobesef heeft.

Tabel 5.2 Verklaringen van risicoperceptie door mediagebruik, last ondervinden van milieuproblemen en achtergrondvariabe-
len (bèta-coëfficiënten en verklaarde varianties)a

bivariaat multivariate regressies

Aantal nummers dat men leest:
Telegraaf -0,16 -0,13 -0,12 -0,11
NRC 0,08
Volkskrant 0,14 0,06 ns ns
overige dagbladen 0,09

Frequentie waarmee men kijkt naar:
Nederland 3 0,17 0,10 0,10 0,11
RTL 4 -0,13
SBS6 -0,07

lezen over milieu 0,45 0,43 0,24 0,26
praat over milieu 0,44 . 0,19 0,19
last van milieuvervuiling 0,41 . 0,29 0,26
leeftijd -0,08 . . -0,14
opleiding 0,15 . . ns
sekse 0,06 . . 0,08
urbanisatiegraad 0,16 . . 0,12
Verklaarde variantie (R  -adj) - 24% 34% 38%2

n 1092 967

 Significantie p < 0,05, variabele die nog niet in de regressie zijn opgenomen, worden aangeduid met ‘.’  Variabele die niet ina

de analyses zijn opgenomen zijn ‘blank’. 
 Aantal uren dat men per week naar een zender kijkt in categorieën: 0 = kijkt nooit, 7 = 11 uur of meer.b

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 bij de hoogte van dit besef.
In tabel 5.2 worden de resultaten van drie afzonderlijke regressie analyses gepresenteerd,
waarbij alleen die kranten en televisiezenders zijn opgenomen die enigszins samen bleken
te hangen met risicobesef.  De bèta-coëfficiënten kunnen onderling vergeleken worden:8

hoe groter de waarde, des te meer draagt de betreffende factor bij aan de verklaring van
de hoogte van het risicobesef. Voor het gemak wordt er vanuit gegaan dat mediagebruik,
het lezen over milieu, de hoogte van het risicobesef beïnvloeden en niet andersom. In
werkelijkheid versterkt informatie het risicobesef en dit besef op haar beurt de behoefte
aan informatie.
In de tweede kolom van tabel 5.2 wordt rekening gehouden met de frequentie waarmee
men leest over het milieu en ander mediagebruik. Het feit dat het hogere risicobesef van
de Volkskrant-lezers (gedeeltelijk) toegeschreven kan worden aan de regelmaat waarmee
zij artikelen over het milieu lezen, terwijl dit bij Telegraaf-lezers niet of minder het geval
is, duidt erop dat de bron waaruit men put voor informatie van enig belang is, aangeno-
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men dat deze dagbladlezers milieuberichten voornamelijk uit hun eigen krant halen. Al
met al verklaart de frequentie waarmee men een van deze dagbladen leest slechts weinig
van het risicobesef (samen met de televisie is dat 6%). Leest men gericht op het milieu
dan is de samenhang veel groter (24% verklaarde variantie).
Praten over en het last ondervinden van milieuproblemen blijken belangrijke verklaringen
te zijn voor de hoogte van het risicobesef. De samenhang tussen dit besef en milieuarti-
kelen is gedeeltelijk hieraan toe te schrijven, maar gericht over milieu lezen blijft een
factor van belang. Het lezen van de Volkskrant gaat niet langer gepaard met een hoger
risicobesef als rekening gehouden wordt met deze andere determinanten. Dit ligt vooral
aan de grotere frequentie waarmee Volkskrant-lezers over het milieu praten: zij onder-
vinden namelijk niet meer last van milieuvervuiling dan andere dagbladlezers. Ook als
rekening gehouden wordt met leeftijd, opleiding, sekse en urbanisatiegraad van de
woonplaats, gaat het lezen van De Telegraaf gepaard met een lager en het kijken naar
Nederland 3 met een hoger risicobesef. Dit wijst erop dat De Telegraaf, hetzij door de
toonzetting van de berichten, hetzij door omvang van de berichtgeving, in elk geval niet
bijdraagt aan een hoger besef van de risico’s die milieuvervuiling met zich meebrengt.
Bovendien blijkt uit deze analyse dat dit besef weliswaar gedeeltelijk samenhangt met
mediagebruik dat gericht is op het verkrijgen van informatie over milieu, maar dat eigen
ervaringen en het praten over milieuonderwerpen tenminste zo belangrijk zijn.

5.4 Het risicobesef van bevolkingssegmenten

Zoals aangegeven in paragraaf 4.1, is er een aantal redenen om aan te nemen dat het
proces van meningsvorming afhankelijk is van de cognitieve vermogens en (politieke)
interesse van mensen. Daarom zal in deze paragraaf gekeken worden of de diverse
verklaringen voor het risicobesef hetzelfde zijn voor verschillende bevolkingssegmenten
in de Nederlandse samenleving. Allereerst wordt gekeken naar drie groepen die niet,
enigszins of juist zeer in politieke onderwerpen geïnteresseerd zijn. In het vervolg van de
paragraaf worden cognitieve capaciteiten erbij betrokken. Hiervoor wordt de Nederland-
se bevolking opgedeeld in twee opleidingsgroepen. Iemand die weinig of geen belang-
stelling toont voor politiek of milieu zal minder blootgesteld worden aan berichtgeving
over deze onderwerpen. Het staat echter niet op voorhand vast dat mediagebruik bij de
ene groep sterker zal samenhangen met het risicobesef dan bij de andere groep. De kans
op klakkeloze acceptatie van berichten neemt immers af naarmate men meer politiek
geïnteresseerd is. Tegelijkertijd is het niet uitgesloten dat mediaberichten die uiteindelijk
toch de minst geïnteresseerde bevolkingsgroep bereiken een veel grotere effect sorteren.
Gezien het feit dat de meeste dagbladen toch vooral gelezen worden om informatie over
onder andere politieke onderwerpen te verwerven, lijkt het aannemelijk dat mediaberich-
ten die het niet geïnteresseerde deel bereiken vooral afkomstig zullen zijn van de televi-
sie, al was het maar per ongeluk of in het voorbijgaan. De grootste samenhang tussen
risicobesef en mediagebruik zou verwacht moeten worden bij het enigszins in politiek
geïnteresseerde deel. Ondanks de moeilijkheid de eventuele de invloed van de media vast
te stellen met de gebruikte gegevens, is het wel mogelijk om een aantal andere factoren
nader uit te werken. Deze factoren hebben te maken met het idee dat interesse en cogni-
tieve capaciteiten bepalend zijn voor de wijze waarop opinievorming plaatsvindt. De
invloed van politieke oriëntatie en andere waardenoriëntaties zou groter moeten zijn
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voor die groepen die een grotere interesse hebben; zij zouden immers over meer moge-
lijkheden beschikken om meningen over verschillende onderwerpen op elkaar af te
stemmen en 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 bijvoorbeeld hun eigen ervaringen of op de meningen van mensen waar men
mee praat over.

5.4.1 Belangstelling in de politiek en informatiebehoefte 

Voor 1993 is na te gaan in hoeverre er onderscheid gemaakt kan worden tussen Neder-
landers die zeggen zeer, matig of juist helemaal niet geïnteresseerd te zijn in de politiek.
Behalve abonnementen op landelijke dagbladen (versus mensen die een abonnement op
een ander dagblad hebben of geen abonnement hebben) en het al dan niet kijken naar
actualiteitenprogramma’s is informatie beschikbaar over de politieke en postmaterialisti-
sche waardenoriëntatie. Voor informatie over het specifiek lezen en praten over milieu en
de rol van eigen ervaringen met milieuvervuiling in het proces van meningsvorming zijn
alleen de gegevens voor 1996 beschikbaar. Hier ontbreken echter weer gegevens over de
politieke oriëntatie en politieke interesse, al is wel bekend hoeveel belang men hecht aan
informatie over de toestand waarin het milieu verkeert. Voor zover de resultaten tussen
de twee jaren afwijken heeft dit vooral te maken met het feit dat risicobesef evenals,
bijvoorbeeld, het mediagebruik op een andere manier gemeten zijn. Waar de resultaten
overeenkomen is juist de andere manier van meten een extra sterke aanwijzing dat de
resultaten robuust zijn.

In tabel 5.3 is de samenhang tussen mediagebruik met risicobesef te zien, uitgesplitst
naar belangstelling voor politiek. Er is een aantal opvallende verschillen tussen de groe-
pen die gedeeltelijk in overeenstemming zijn met de eerder geuite veronderstellingen. Zo
blijken de politieke oriëntatie en het postmaterialisme alleen met het risicobesef van de
zeer en enigszins in politiek geïnteresseerden samen te hangen. Bij de mensen die niet in
politiek geïnteresseerd zijn spelen deze oriëntaties alleen een rol in het geval van risico’s
voor henzelf; links georiënteerde mensen zijn hier iets bezorger over. Wat het mediage-
bruik van de verschillende segmenten betreft, blijkt juist de perceptie van milieurisico’s
van hen met een grote belangstelling samen te hangen met mediagebruik. Bij de segmen-
ten met minder belangstelling, bestaat er nauwelijks samenhang. Dit is deels conform het
idee dat belangstellenden veel vaker blootgesteld worden aan mediaberichten, al blijkt dit
niet of veel minder op te gaan als gekeken wordt naar de samenhang met de gevaren die
men zelf loopt door milieuvervuiling. De verwachting dat het mediagebruik van de groep
die een beetje geïnteresseerd is in de politiek samenhangt met opinies kan niet bevestigd
worden. Het risicobesef van de zeer dan wel matige belangstellende subpopulaties hangt
vooral samen met hun politieke voorkeur. Dit duidt erop dat, ondanks het feit dat beide
segmenten veel vaker aan informatie uit de media blootgesteld worden, zij de mediabe-
richten alleen accepteren als deze bij hun al eerder vaststaande politieke en waardenori-
entatie passen. Of omgekeerd: voor mensen met weinig of geen interesse betekenen deze
oriëntaties weinig.
Alleen mensen die een grote belangstelling voor politiek tonen en De Telegraaf lezen zijn
zich minder bewust van de risico’s die het milieu loopt. Hier is sprake van een significant
interactie tussen interesse en het dagblad: in politiek geïnteresseerde Telegraaf-lezers
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schatten de risico’s voor het milieu lager in dan de minder belangstellende lezers van
deze krant. Wat voor de belangstellende Telegraaf-lezers geldt, geldt omgekeerd voor de
ongeïnteresseerde abonnees van het NRC: zij schatten de gevaren die zijzelf lopen wat
hoger in. De resultaten bevestigen ten dele het idee dat een lagere politieke interesse de
kans op beïnvloeding door de media groter maakt, mits berichten ook ontvangen wor-
den. Het laat in elk geval zien dat in sommige gevallen de televisie meer invloed lijkt te
hebben op Nederlanders die geen belangstelling hebben voor politiek. Het is enerzijds
een weinig inspannende manier van informatieverwerking in vergelijking met het lezen
van dagbladen. Anderzijds is de kans dat informatie deze mensen bereikt, al is het maar
per toeval, waarschijnlijk groter als deze verspreid wordt door de televisie. Daarbij moet
wel worden aangetekend dat dit niet geldt voor de risico’s voor het milieu in het alge-
meen. 

Tabel 5.3 Samenhang tussen percepties van risico’s en mediagebruik en sociaal-culturele achtergrond naar mate van
interesse in de politiek (Pearson correlaties)a

perceptie milieurisico’s perceptie eigen risico’s

zeer/gewoon weinig/ niet zeer/gewoon weinig /niet
geïnteres- matige in geïnteres- geïnteres- matige geïnteres-

seerd interesse seerd seerd interesse seerd
Wel vs. geen abonnement op:

Telegraaf -0,23 -0,12b

NRC 0,12 0,13
Volkskrant 0,10
overige dagbladen -0,19

kijkt naar actualiteitenrubrieken 0,11
politieke oriëntatie (links-rechts) -0,30 -0,24 (-0,11) -0,26 -0,21 -0,12
postmaterialisme vs. gemengd / mat. 0,19 0,11 0,12
n ± 480-760 345-500 300-400 480-760 345-500 300-400

 Significantie p < 0,05, niet significante correlaties blank, alleen die variabelen zijn in de tabel gepresenteerd die in één ofa

meer groepen significant samenhangen.
 De interactie tussen mediagebruik, politieke oriëntatie en postmaterialisme met politieke interesse is getoetst met behulpb

van variantie analyse. Significante interacties tussen betreffende variabele en politieke interesse (p� 0,05) zijn cursief. 
Bron: SCP (CV’ 93/ISSP’93)

In tabel 5.4 is op een soortgelijke wijze, zij het met andere determinanten gekeken naar
het risicobesef. Hier is een onderscheid gemaakt tussen een groep die het niet erg belang-
rijk vindt om op de hoogte te blijven van de toestand van het milieu, een groep die enige
belangstelling hiervoor heeft en groep die het zeer belangrijk acht informatie te krijgen.
De enige groep waarvan het risicobesef samenhangt met het kijken naar de televisie is de
categorie die enige behoefte aan informatie over het milieu heeft. Lezen en, in iets
mindere mate, praten over het milieu, evenals eigen ervaringen met milieuvervuiling zijn
de belangrijkste determinanten van het risicobesef van vrijwel alle segmenten in de
bevolking. Het risicobesef van de groep die veel belang hecht aan informatie hangt
vooral samen met lezen, en opvallend genoeg, niet met praten over milieuonderwerpen.
Last ondervinden van vervuiling lijkt een minder samen te hangen met het risicobesef van
de groep die niet op de hoogte wil blijven. Dit kan waarschijnlijk verklaard worden met
de samenhang tussen risicobesef, behoefte aan informatie en blootstelling aan informatie.
Zoals uit ander onderzoek is gebleken versterken deze elkaar.
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Tabel 5.4 Verklaring van het risicobesef van verschillende bevolkingssegmenten, 1996 (bèta-coëfficiënten en verklaarde
variantie)a

geen behoefte aan informatie enige behoefte aan informatie veel behoefte aan informatie

aantal nummers gelezen:
Telegraaf -0,13 -0,15 -0,13
NRC (0,01) (0,00) (0,06)
Volkskrant (0,05) (0,05) (0,00)

aantal uren kijken:
Nederland 3 (0,09) 0,12 (-0,08)
RTL 4 (-0,03) -0,13 (-0,07)

lezen over milieu 0,14 0,13 0,40
praten over milieu 0,24 0,16 (-0,03)
last van milieuvervuiling 0,15 0,32 0,28
R -adj. 24% 25% 28%2

N± 356 428 183

 Significantie p < 0,05, niet significante coëfficiënten tussen haakjes. Gecontroleerd voor leeftijd, sekse en opleiding. Dea

interactie tussen mediagebruik, politieke oriëntatie, postmaterialisme en urbanisatiegraad met politieke interesse is getoetst
met behulp van variantie analyse. Significante interacties tussen betreffende variabele en politieke interesse of opleidingsni-
veau (p� 0,05) zijn cursief. 
Bron: SCP (MGM’96-Mediagebruik’96)

5.4.2 Hoger en lager opgeleiden

Voordat verder in te gaan op de verschillen tussen hoger en lager opgeleiden, wordt
eerst gekeken naar het risicobesef van beide groepen als rekening gehouden wordt met
de mate van belangstelling voor de politiek. Het is immers de combinatie van cognitieve
capaciteiten en politieke interesse zijn (‘political sophistication’) die verantwoordelijk
zou zijn voor de wijze waarop mensen meningen vormen. De perceptie van milieurisico’s
is ingedeeld in lager of gemiddeld risicobesef en hoger dan gemiddeld besef. Rekening
houdend met opleidingsniveau en belangstelling voor politiek komt opnieuw naar voor
voren dat de in politiek geïnteresseerde Telegraaf-lezers, of ze nu hoog of laag opgeleid
zijn, minder bewust zijn van milieurisico’s (tabel 5.5).
Hoger opgeleide postmaterialisten met een grote belangstelling voor politiek zijn zich
meer bewust van de gevaren voor het milieu dan willekeurig welk ander bevolkingsseg-
ment. Mensen met dezelfde kenmerken, maar met een gemengde of materialistische
waardenoriëntatie zijn zich veel minder bewust van deze gevaren.

Tabel 5.5 Perceptie van milieurisico’s door groepen met verschillende opleidingsniveaus en politieke interesse (in
procenten)a

politieke interesse - politieke interesse +

opleiding - opleiding + opleiding - opleiding +
Mediagebruik:

geen abonnee 42 50 51 56
abonnee van Telegraaf 47 41 33 22

Politieke oriëntatie:
rechts en midden 37 47 47 41
links 55 64 58 67

Waardenoriëntatie:
materialistisch/gemengd 41 52 53 46
postmaterialistisch 44 51 53 74

Urbanisatiegraad:
minder dan 100.000 inwoners 56 38 4037
meer dan 100.000 inwoners 51 47 5648

 Significante gamma’s (p� 0,05) cursief. Politieke interesse: politieke interesse -: niet tot matig geïnteresseerd; politiekea

interesse +: gewoon tot zeer geïnteresseerd. Opleiding: opleiding -: v.a.o. en lager; opleiding +: m.o. en hoger.
Bron: SCP (CV’93)
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De wijze waarop mediagebruik, eigen ervaringen met milieuvervuiling, de sociale omge-
ving, waarden- en politieke oriëntaties samenhangen met het risicobesef van de subpopu-
laties lijkt in de meeste gevallen hetzelfde. Daarmee is nog niet duidelijk in hoeverre de
verschillende verklaringen van risicobesef noodzakelijk zijn en of de diverse verklaringen
noodzakelijk zijn voor alle subpopulaties. Als het zo is dat cognitieve capaciteiten bepa-
len welke informatie men gebruikt om opinies te vormen, mag verwacht worden dat de
modellen ter verklaring van risicobesef voor politiek belangstellenden en hoger opgelei-
den ingewikkelder zijn dan voor de andere groepen, in het bijzonder de modellen waarbij
gekeken worden naar politieke en waardenoriëntatie. Niet alleen zouden deze modellen
ingewikkelder moeten zijn, het gewicht dat aan de verschillende verklaringen gehecht
kan worden zou per subpopulatie moeten variëren. Is het zo dat het risicobesef van lager
opgeleiden, gezien het feit dat zij veel minder aan media-informatie worden blootgesteld,
sterker samenhangt met bijvoorbeeld eigen ervaringen of met gesprekken over het
onderwerp? Speelt postmaterialisme een sterkere rol dan mediagebruik in het geval van
hoger opgeleiden of de in politiek geïnteresseerde subgroep? Om dit na te gaan zijn
allereerst met behulp van logitmodellen steeds twee hypotheses getoetst: een positieve en
een negatieve hypothese. De positieve hypothese (H +) betekent dat het directe effect
van de betreffende verklaring alleen voldoende is. De negatieve hypothese (H -) betekent
dat de betreffende samenhang niet gemist kan worden in het model.  Met de gegevens uit9

1996 kan gekeken worden in hoeverre blootstelling aan de media (lezen over het milieu),
sociale contacten (praten over het milieu) en eigen ervaringen (last hebben van milieuver-
vuiling) noodzakelijk zijn om het risicobesef van bevolkingssegmenten te verklaren. In
tabel 5.6 worden de resultaten gepresenteerd van deze toetsing voor lager en hoger
opgeleiden en voor de hele populatie.  Met de gegevens uit 1993 kan gekeken worden10

in hoeverre blootstelling aan de media (in de vorm van het al dan niet hebben van een
abonnement op De Telegraaf), een algemene ideologische oriëntatie (links-rechts) en een
specifieke waardenoriëntatie (materialisme-postmaterialisme) noodzakelijk zijn voor de
verklaring van de perceptie van risico’s voor het milieu.

Tabel 5.6 Test van verschillende verklaringen van risicobesef voor subpopulaties (Pearson Chi  voor logit modellen)2 a

MGM’96 CV’93 

subpopulatie verklaring H+ (df=6) H - (df=4) subpopulatie verklaring H+ (df=6) H - (df=4)
bevolking lezen 99,9** 23,4** bevolking Telegraaf 55,5** 4,7b

praten 67,0** 79,4** links-rechts 9,9 42,3**
last 67,0** 79,4** postmaterialisme 47,5** 6,9

opleiding - lezen 65,7** 13,6** opleiding - Telegraaf 19,0** 0,6
praten 61,0** 15,7** links-rechts 1,2 18,5**
last 45,6** 46,0** postmaterialisme 19,6** 1,2

opleiding + lezen 36,6** 16,5** opleiding + Telegraaf 32,9** 8,4*
praten 52,2** 2,2 links-rechts 13,2** 22,4**
last 25,9** 35,1** postmaterialisme 33,6** 5,5

 Significantie van Pearson Chi  : *= p < 0,10, ** = p<0,05a 2

 Telegraafabonnees zijn hier afgezet tegen abonnees van ander dagbladen en respondenten die geen abonnement op eenb

landelijk dagblad hebben.
Bron: SCP (CV’93/ISSP’93, MGM’96-Mediagebruik’96)

De analyses van de gegevens uit 1996 laten zien dat de afzonderlijk determinanten niet
voldoende zijn, maar ook niet gemist kunnen worden als verklaringen van het risicobesef
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van de gehele bevolking en van lager opgeleiden. Gesprekken met anderen over het
milieu blijken niet noodzakelijk te zijn in een model dat het risicobesef van hoger opgelei-
den verklaart. De resultaten voor 1993 zijn in de meeste gevallen duidelijker: de accepta-
tie van de positieve hypothese gaat vaak samen met de verwerping van de negatieve en
vice versa. Voor de gehele bevolking blijkt de algemene ideologische oriëntatie (links-
rechts) voldoende verklaring. Het risicobesef van lager opgeleiden kan eveneens afdoen-
de verklaard worden met deze politieke oriëntatie. Opnieuw blijkt uit de toetsing dat er
meerdere verbanden noodzakelijk zijn voor de verklaring van het risicobesef van hoger
opgeleiden. Voor hoger opgeleiden is het postmaterialisme in het model niet noodzake-
lijk.

Figuur 5.2 is de schematische weergave van de modellen ter verklaring van het risicobe-
sef van de hier onderscheiden groepen. Het model waarin rekening gehouden wordt met
ideologische verklaringen (1993) blijkt inderdaad ingewikkelder voor de subgroep met
de grotere cognitieve capaciteiten, al is dit niet geheel volgens de verwachtingen.

Figuur 5.2 Vergelijking van modellen voor risicobesef van bevolkingssegmentena

CV’93

MGM’96

 Hiërarchische analyse van de tabel (risicobesef*verklaring1*verklaring2*verklaring3) uitgaand van een verzadigd modela

met verwijdering van relaties die niet significant bijdrage aan de verandering van de chi  (p � 0,05).2

Bron: SCP (CV’93, MGM’96-Mediagebruik’96)

Mediagebruik, politieke en waardenoriëntaties hangen direct samen met risicobesef.
Voor beide andere groepen is politieke oriëntatie een afdoende verklaring in dit model.
Dit is niet geheel in overeenstemming met de eerder geuite veronderstelling dat deze



60

groepen minder in staat zouden zijn om specifieke opinies af te stemmen op een algeme-
ne ideologische oriëntatie. Wel blijkt in dit model dat de media weinig invloed hebben op
het risicobesef van dit segment hetzij omdat zij weinig gebruik maken van de media,
hetzij omdat zij de informatie afstemmen op hun politieke voorkeur.
Voor de modellen waarin rekening gehouden wordt met mediagebruik, sociale omgeving
en eigen ervaringen blijkt het risicobesef van lager opgeleiden direct samen te hangen
met alle drie de verklaringen. Voor de groepen met een hogere opleiding geen van de
verklaringen direct samen met het risicobesef. Het risicobesef van hoger opgeleiden blijkt
het resultaat van een combinatie tussen eigen ervaringen en lezen over milieu. Hoewel de
schema’s er misschien simpeler uit zien voor beide groepen, zijn deze in feite verfijnder.
Informatie uit de media wordt door deze groepen aangevuld of gefilterd door eigen
ervaringen.

Tabel 5.7 Het relatieve belang van de verschillende verklaringen van het risicobesef van bevolkingssegmenten (lambda’s)a

bevolking opleiding - opleiding +

MGM’96:
lezen 0,92 0,76 1,38
praten 0,64 0,73 -0,36
last 1,19 1,06 1,43
CV’93:
abonnee Telegraaf versus andere abonnees/geen abonnee ( -0,26) (-0,02)  -0,74
links versus midden/rechts 0,75 0 ,68 0,87
postmaterialisme versus gemengd en materialisme 0,34 (-0,02) 0,44

 Logit modellen risicobesef* verklaring1 verklaring2 verklaring3. Niet significante coëfficiënten (p � 0,05) tussen haakjes.a

Bron: SCP (CV’93, MGM’96)

Voor alle segmenten geldt dat het hinder ondervinden van milieuverontreiniging de
belangrijkste oorzaak is van een hoger risicobesef (tabel 5.7). Lezen en praten over
milieu zijn ongeveer even belangrijk voor lager opgeleiden. Voor hoog opgeleiden is
schriftelijke informatie vrijwel even belangrijk als informatie uit eerste hand. In het model
dat rekening houdt met de ideologische en waardenoriëntaties, blijkt schriftelijke infor-
matie belangrijker dan de waardenoriëntatie.

5.4.3 Het RAS-model
 
Volgens de ideeën van Zaller (1992) zouden mensen met zeer veel politieke interesse en
kennis zich minder makkelijk laten beïnvloeden door de media als de berichtgeving niet
in overeenstemming is met de eigen ideologische positie. Zijn beide wel overeenkomstig
dan zijn zij veel meer geneigd de inhoud van berichten te accepteren. Mensen die weinig
politieke interesse en kennis zouden de media ook meer volgen. De hierboven uitgevoer-
de 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 met dagbladen, politieke en waardenoriëntatie samen. Dit lijkt
niet te rijmen met het Receive-Accept-Sample model. 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 tussen krant en politieke oriëntatie. Hoewel
idealiter gekeken zou moeten worden naar verschillen in de tijd, dat wil zeggen naar
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meningsverandering, wordt hier met de beschikbare data toch gekeken naar dit model.
Van twee dagbladen, de Volkskrant en De Telegraaf, is bekend dat zij behoorlijk ver-
schillen in de aandacht die zij aan milieurisico’s schenken, beide dagbladen zijn bijna
elkaars tegenbeeld als het de politieke en waardenoriëntaties van hun lezerskringen
betreft. Het publiek van de Volkskrant plaats zichzelf vooral links van het midden (68%),
dat van De Telegraaf vooral rechts van het midden (52%) (de rest plaats zich vooral in
het midden). 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 waardenoriëntatie en het lezen van een speci-
fieke krant. Aangenomen dat de politieke inhoud van een krant enigszins vergelijkbaar is
met de politieke kleur van haar lezerskring, zouden belangstellende Telegraaf-lezers met
een rechtse politieke voorkeur, zich meer laten leiden door hun dagblad dan belangstel-
lende Telegraaf-lezers die links georiënteerd zijn. Het risicobesef zou, in dit geval, veel
lager moeten zijn. De interactie tussen opleiding, politieke voorkeur of waardenoriëntatie
en het al dan niet geabonneerd zijn op De Telegraaf dan wel de Volkskrant is door
middel van logistische regressie getoetst (tabel 5.8). Het zou de voorkeur verdienen om
die mensen die een middenpositie innemen apart te houden, omdat ook van hen verwacht
zou kunnen worden dat zij zich meer laten leiden door het dagblad. Omdat het om kleine
aantallen respondenten gaat, zijn de middenposities samengevoegd. De politieke voor-
keur en waardenoriëntatie overeenkomstig met het dagblad worden dus steeds afgezet
tegen alle de overige posities. Bij de Volkskrant is dat een linkse voorkeur versus een
midden- en rechtse plaatsing, en postmaterialisten tegenover materialisten en mensen met
een gemende waardenoriëntatie. Bij De Telegraaf is dat een rechtse politieke voorkeur
en een materialistische waardenoriëntatie. De resultaten zijn ambigu, maar wel in de
gewenste richting. Voor de Volkskrant geldt dat de interactie tussen politieke interesse,
het lezen van de krant en postmaterialisme significant is, maar is een linkse politieke
voorkeur alleen bijna voldoende om het hogere risicobesef te verklaren (tabel 5.8). Bij
De Telegraaf-lezers is dit precies andersom: hier versterken alleen politieke interesse, een
rechtse politieke positie en het lezen van de krant elkaar. 

Tabel 5.8 Mediagebruik, politieke voorkeur en interesse als verklaring van het risicobesef, logistische regressie (partiële
correlaties)a

Volkskrant Telegraaf

Abonnee vs andere/geen abonnee (0,00) (0,00)
sterke politieke voorkeur vs geen/andere voorkeur 0,13 -0,12
politieke interesse 0,02 0,07
interactie (krant*politieke voorkeur*interesse) (0,00) -0,05

Abonnee vs andere/geen abonnee (0,00) -0,04
sterke waardenoriëntatie vs gemengd/andere 0,03 -0,07
politieke interesse 0,05 0,06
interactie (krant*waardenoriëntatie*interesse) 0,05 (0,00)

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

Bron: SCP (CV’93/ISSP’93)
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Figuur 5.3 Het risicobesef van politiek belangstellende en niet belangstellende lezerskringen (percentages).

Bron: SCP (CV’93/ISSP’93)  

Figuur 5.3 maakt duidelijk wat er aan de hand is en laat zien dat het idee dat het lezen en
de acceptatie van een bericht inderdaad verschilt als rekening gehouden wordt met
politieke interesse en politieke dan wel waardenoriëntatie, redelijk lijkt te kloppen. De
hoogte van het risicobesef van de in politiek geïnteresseerde lezerskring van De Tele-
graaf verschilt naar ideologie, maar ook van de niet politiek geïnteresseerde Telegraaf-
lezers. De rechtse lezers van deze laatste groep hebben een hoger risicobesef dan rechtse
belangstellende lezers, terwijl linkse lezers van deze krant zich weinig aan lijken te
trekken van de berichtgeving. Beide groepen belangstellende hebben een heel wat hoger
risicobesef. Bij het lezers publiek van de Volkskrant zijn deze verschillen minder groot.
Hier hebben politieke belangstellende, ongeacht hun waardenoriëntatie en krant, een
hoger risicobesef dan hun niet geïnteresseerde collega’s. Postmaterialistische lezers van
dit dagblad scoren aanzienlijk hoger dan lezers met een andere waardenoriëntatie. 
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De regelmaat waarmee men over de eigen woonplaats leest is hier gebruikt als een1

indicator voor een regionale oriëntatie en kan vergeleken worden met de frequentie
waarmee men binnen- dan wel buitenlands nieuws leest. Mensen die veel over de eigen
woonplaats lezen, hebben geen grotere risicoperceptie. Dit geldt eveneens voor de fre-
quentie waar mee men over binnen- of buitenlands nieuws leest.

Ook als rekening gehouden wordt met eventuele verschillen in leeftijd en opleidingsniveau2

zijn deze lezers meer dan gemiddeld bezorgd over gevaren van milieuverontreiniging. Er
zijn echter geen gegevens beschikbaar voor politieke oriëntatie

Dit beeld verandert niet wezenlijk als in plaats van de regelmaat waarmee men naar een3

bepaalde omroep kijkt, gekeken wordt naar de omroep waar men het liefst naar kijkt. De
voorkeur voor een bepaalde zender blijkt een wat geprononceerder verschil te weeg te
brengen, maar alleen in het geval Nederland 3 en SBS6 zijn deze statistisch significant.
De relatie tussen favoriete zender en het aantal uren dat men per week naar die zender
kijkt ligt in de meeste gevallen rond de 0,35 (Pearson correlatie). De samen hang tussen
beide is in de gevallen Nederland 3 (0,56) en RTL 4 (0,61) veel sterker. 

Factoranalyse resulteert in twee factoren, waarbij NOS-nieuws, Nova, Netwerk en 2-4

Vandaag van RTL4-nieuws en Hart van Nederland gescheiden worden.. De frequentie
waarmee naar de eerste vier programma’s gekeken blijkt samen te hangen en vormt een
redelijk sterke schaal (alpha, 0,79). Voor de commerciële programma’s kan geen schaal
gemaakt (Alpha 0,52).

Alleen de significante coëfficiënten zijn weergegeven in de tabel. Voor de analyses5

waarin gecontroleerd wordt voor alle variabelen zijn die variabelen die geen significante
samenhang vertonen met risicobesef, zoals het lezen van het Algemeen Dagblad en het
kijken naar Nederland en 2, weggelaten.

De mate waarin men last of hinder in de directe leefomgeving ondervindt van waterver-6

ontreiniging, rommel op straat, de toenemende verstedelijking en de groeiende versnippe-
ring van natuurgebieden wordt hier gebruikt als indicatie voor eigen ervaringen met
milieuverontreiniging (voor details zie appendix). 

 In beide gevallen werd gevraagd in hoeverre de volgende stellingen helemaal niet waar7

(0) dan wel helemaal waar (5) zijn: 
- Ik vind het belangrijk op de hoogte te zijn van de toestand van het milieu
- Ik lees alle artikelen over milieuproblematiek die ik tegen kom. 

In een analyse (hier niet gepresenteerd) waarin alleen gecontroleerd wordt voor de regel-8

maat waarmee men andere informatiebronnen gebruikt, blijven de bèta-coëfficiënten
significant in het geval van De Telegraaf (-0,14) Volkskrant (0,08) en Nederland 3
(0,13). Voor de NRC, de categorie overige dagbladen en de commerciële zenders is de
samenhang met risicobesef niet langer significant. 

Notatie voor logit modellen met risicobesef als afhankelijke variabele is als volgt: Voor9

de positieve hypothese: [risicobesef][risicobesef�lezen]. De negatieve hypothese: [risico-
besef][risicobesef�praten�last].

Hetzelfde is gebeurd voor belangstelling. De resultaten voor deze subpopulaties wijken10

nauwelijks af van die voor de opleidingsgroepen en worden daarom niet gepresenteerd. 

Noten
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6 Het belang van milieuproblemen

6.1 Inleiding

De betekenis die door het publiek aan specifieke issues wordt gegeven, wordt (me-
de)bepaald door de relatieve aandacht die media aan deze onderwerpen schenken. De
massamedia hebben in deze opvatting niet zozeer een impact op hoe mensen denken over
onderwerpen. Ze bepalen doordat zij meer of minder aandacht besteden aan bepaalde
kwesties, over welke onderwerpen gedacht wordt. De gedachte hierachter houdt onder
meer verband met het idee dat informatie en berichtgeving eerst gefilterd en gewogen
wordt. Onderzoek naar deze ‘agenda-setting’ geeft tegenstrijdige resultaten. Gutteling en
Wiegman (1998) laten zien dat lezers van verschillende Nederlandse dagbladen aan het
milieu een andere rangorde toekennen als hen gevraagd wordt verschillende de maat-
schappelijke problemen in te delen naar importantie. Onderzoek naar de wijze waarop
mensen discussiëren over het milieu toont aan dat de aangesneden onderwerpen samen-
hangen met die kwesties waarover de media uitgebreid en over langere tijd bericht heeft
(Burgess et al. 1991). Uit andere studies blijkt daarentegen slechts een geringe verband
tussen mediaberichtgeving over milieuproblemen en het belang dat aan deze onderwer-
pen 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). 

De afwijkende resultaten kunnen ten dele toegeschreven worden aan de wijze waarop het
belang van problemen gemeten wordt. In de volgende paragrafen komen twee manieren
aan de orde. Allereerst wordt in paragraaf 6.2 gekeken naar de antwoorden op een open
vraag naar de belangrijkste nationale problemen. Deze vraag kent haar beperkingen,
omdat de antwoorden sterker onderhevig zijn aan fluctuaties. Tegelijkertijd worden
dergelijke open vragen wel beschouwd als de meest strikte methode om ‘issue salience’
te meten (Dunlap 1991: 289-290). Mensen moeten immers spontaan een of meerdere
onderwerpen noemen en rapporteren waarschijnlijk vooral problemen waar ze recent
mee zijn geconfronteerd. Een andere wijze om achter het relatieve belang van milieupro-
blemen te komen, is respondenten te vragen een aantal gegeven problemen te rangorde-
nen naar belang of wenselijkheid. In paragraaf 6.4 komt de rangordening van politieke
doeleinden aan bod. Verschillen tussen hoog en laag opgeleiden worden in paragraaf 6.3
behandeld.

6.2 Het milieu als nationaal probleem 

Welke problemen vinden mensen belangrijk en wordt de keuze bepaald door de media?
Deze vraag is opnieuw niet gemakkelijk te beantwoorden met de beschikbare gegevens.
Niet alleen omdat de inhoud van berichtgeving niet bekend is – is er in een bepaald jaar
wel of niet over het milieu bericht en hoeveel aandacht is aan het onderwerp besteed? Er
is ook een grote mate van overeenstemming tussen verschillende dagbladen en televisie-
zenders in de onderwerpen waarover bericht wordt. De onderwerpen die spontaan
genoemd worden als antwoord op open vragen naar de belangrijkste problemen waarmee
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Nederland op dat moment geconfronteerd wordt, fluctueren door de jaren heen (tabel
6.1). Bovendien zijn de hier gebruikte gegevens gebaseerd op kiezersonderzoek. Dit
betekent dat het al dan niet noemen van een bepaald onderwerp waarschijnlijk ook
afhankelijk is van de onderwerpen waarover de verkiezingen op dat tijdstip gaan en
waarvan de media verslag doen. De antwoorden verschillen niet alleen tussen jaren, maar
zelfs tussen maanden (SCP 1995). Open vragen zijn met andere woorden zeer gevoelig
voor korte termijn veranderingen. Aan de andere kant zou de invloed, gezien de aan-
dacht die de media aan politieke strijdpunten besteedt, juist groot moeten zijn. De cyclus
in de aandacht voor problemen wordt vaak verklaard door te verwijzen naar de media
die een bepaald probleem op de voorgrond plaatsen (Aarts 1995). Door een bepaalde
periode relatief veel aandacht te schenken aan bepaalde kwesties, zouden burgers deze
problemen vaker noemen. De schommelingen hoeven echter niet alleen te wijzen op
schommelingen in media-aandacht. Zo wijst Downs (1972) erop dat issues zich in ver-
schillende stadia ontwikkelen. 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 oplos-
sing zouden kunnen zijn en vervolgens ebt de aandacht langzaam af. Men verdringt het
probleem, raakt verveeld of gedemoraliseerd. Uiteindelijk raakt de kwestie in de verge-
telheid of wordt verdrongen door andere issues.

Dat Volkskrant-lezers, op de voet gevolgd door NRC-lezers milieuproblemen het meest
frequent noemen is geen nieuws (tabel 6.1). Wel opvallend is het feit dat in 1971 en, in
iets mindere mate, in 1977 niet alleen de lezers van deze dagbladen, maar ook die van
Algemeen Dagblad en De Telegraaf een groter belang hechten aan het voor die tijd
relatief nieuwe milieuprobleem. In de jaren 1980 zakt de aandacht voor het milieupro-
bleem weg. In 1986 hecht alleen de lezerskring van de Volkskrant nog iets meer belang
aan het probleem, maar ook hun aandacht is dalende. De groep die geen krant leest
noemt in deze periode het milieu niet minder of vaker als een nationale kwestie dan
dagbladlezers. 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 1980, met 1989 als hoogtepunt (Gutteling en Wiegman 1998). Als deze beide
dagbladen als representatief 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 percentage Nederlanders dat milieuproblemen spontaan noemt stijgt naar maar
liefst 62%. Alle dagbladlezers volgen deze trend, maar in tegenstelling tot begin 1970
hebben De Telegraaf- en Algemeen Dagbladlezers 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 men
denkt wordt geleverd door de mensen die geen krant lezen. In jaren dat de algemene
aandacht voor milieuproblemen hoog is (1971 en 1989) noemen zij het milieu veel
minder vaak dan alle lezers samen. Zij noemen in vergelijking met in 1986 het milieu veel
vaker, maar het percentage ligt significant lager. In de jaren waar de algemene belang-
stelling daalt, is het verschil met krantenlezers niet significant. In deze jaren is het niet
belangrijk of men een krant leest, maar is het van belang welke krant men leest. Neder-
landers die geen krant lezen volgen met de algehele trend, alleen in jaren waar de publie-
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ke aandacht voor het milieu groot is, blijft hun belangstelling achter. Dit is grotendeels te
wijten aan het lagere opleidingsniveau van deze groep.

Tabel 6.1 Het milieuprobleem als een van de belangrijkste problemen in Nederland en het lezen van dagbladen , 1971-1998
(percentages)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. “Maximaal vijfa

antwoorden mogelijk. Milieuprobleem inclusief ruimtelijke ordening en energie.De tekens achter de cijfers geven aan of en in
welke richting het betreffende percentage significant verschilt van (alle andere) dagbladlezers (resultaten logistische
regressies) .
Bron: SKON/CBS (NKO’71-‘98)

In 1994 wordt de dalende aandacht in de dagbladen weerspiegeld in de dalende aandacht
bij het Nederlandse publiek voor het probleem. Besteedde de Volkskrant in 1989 maar
liefst in 729 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. De lezerskringen van de Volkskrant en NRC blijven het
milieu significant vaker noemen. Dit zou enerzijds het gevolg kunnen zijn van een blij-
vende of hernieuwde aandacht in deze dagbladen voor het onderwerp. Anderzijds kan
het inhouden dat de grotere aandacht in voorafgaande 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. 

In de Milieugedragsmonitor is een soortgelijke vraag gesteld naar het belang van maat-
schappelijke kwesties. In totaal mochten acht problemen genoemd worden. Hierdoor ligt
het percentage mensen dat het milieuprobleem spontaan noemt hoger (55% in 1996,
47% in 1997) in vergelijking met het Nationaal Kiezers Onderzoek (in 1994 17% en in
1998 21%), waar men maar vijf problemen mocht noemen. De vraag is als eerste in een
week en in zeer algemene termen gesteld. Het feit dat de respondenten in dit onderzoek
het milieu vaker noemen, kan dus niet toegeschreven worden aan de neiging tot het
geven van sociaal wenselijke (milieuvriendelijke) antwoorden noch zijn respondenten op
een idee gebracht doordat zij al een lijst vragen over het milieu hebben beantwoord vóór
deze vraag aan de orde kwam. In de introductie wordt het milieu niet genoemd.  Hoewel1

in dit onderzoek milieuproblemen vaker genoemd worden als maatschappelijke pro-
bleem, zijn de uitkomsten voor de dagbladen niet wezenlijk verschillend van die uit het
Kiezersonderzoek. De verwachting dat televisiekijken minder invloed heeft op de publie-
ke aandacht voor specifieke problemen dan het lezen van dagbladen lijkt uit te komen.
Het kijken naar de diverse zenders geeft weinig verschillen te zien. Het grootste verschil



-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

NOS
journaal

NOVA Netwerk 2 Vandaag RTL4
nieuws

Hart van
Nederland 

kijkt regelmatig kijkt (vrijwel) nooit

68

Figuur 6.1 Het milieuprobleem noemen als één van maximaal acht belangrijkste maatschappelijke problemen in Nederland:
afwijkingen van het bevolkingspercentage, 1997 (bron: MGM’97- mediagebruik’97)

in procentpunten is te vinden bij de SBS6-kijkers, maar zelf 45% van hen noemt het
milieuprobleem. Nu is voor 1997 alleen bekend of men ten minste een half uur per week
naar een bepaalde zender kijkt. Dit geeft minder variatie in het kijkgedrag te zien dan het
aantal uren per week kijken. Analyse van de gegevens uit 1996, waarbij wel bekend is
hoeveel uur men naar een zender kijkt laat geen ander beeld zien. De samenhang met
televisiekijken is ook in dat jaar zwak.  Voor beide jaren geldt dan ook dat de kans dat2

men het milieuprobleem noemt niet significant groter of kleiner is als men (vaker) naar
een bepaalde zender kijkt.

Het regelmatig kijken naar nieuws- en actualiteitenrubrieken in het algemeen draagt door
de jaren heen nauwelijks bij tot grotere aandacht voor milieuproblemen. Zo noemde 48%
(1971) respectievelijk 22% (NOS-journaal in 1998) en 16% van de frequente kijkers van
RTL4-nieuws het milieu. De laatste groep kijkers noemt het milieuprobleem significant
minder vaak dan Nederlanders die zelden of nooit naar dit programma kijken. De politie-
ke interesse van RTL4-kijkers is over het algemeen relatief laag (Kleinnijenhuis en
Rietberg 1995). Wordt gekeken naar de diverse actualiteitenrubrieken in 1997 dan zijn er
wel enkele verschillen te constateren tussen de groepen die al dan niet met enige regel-
maat naar deze programma’s kijken (figuur 6.1). De nieuws- en actualiteitenrubrieken
die door de publieke zenders worden uitgezonden hebben geen significante invloed (net
als in 1998). De kijkers van het SBS6 programma Hart van Nederland springen er vooral
uit. Slechts 36% van de frequente kijkers noemt milieu: 11% minder dan de Nederlandse
bevolking in haar geheel. Deze verschillen zijn nauwelijks toe te schrijven aan leeftijdsop-
bouw of opleidingsverschillen tussen de diverse kijkersgroepen. Dit zou er op kunnen
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duiden dat in dit programma in elk geval in de periode dat de vragenlijst is afgenomen,
weinig of geen aandacht besteed is aan het onderwerp. Het ligt echter ook voor de hand
te veronderstellen dat de politieke interesse van de SBS6-kijkers relatief laag is. 

De resultaten van zowel de kiezersonderzoeken als de Milieugedragsmonitor wijzen in
een zelfde richting: dagbladen hebben enige en televisie nauwelijks invloed op het al dan
niet noemen van milieuproblemen. Hoewel Volkskrant- en NRC-lezers meer belang
hechten aan milieukwesties door de jaren heen, zijn deze verschillen niet altijd significant
en in de meeste gevallen vooral het gevolg van het opleidingsniveau. Dit duidt er op dat
de verschillen niet uitsluitend terug te voeren op de wisselende aandacht in de kranten
voor het onderwerp of de concurrentie van andere maatschappelijke problemen. Neder-
landers die geen dagblad lezen volgen de algehele trend en geven daarmee blijk ook op
de hoogte te kunnen blijven van problemen die de Nederlandse publieke opinie zeer
bezighouden, zij het in mindere mate. De televisie, al is het maar per toeval, of gesprek-
ken met of door anderen over een actueel onderwerp zullen alternatieve bronnen van
informatie vormen. Het feit dat de laatste groep de trend volgt duidt erop dat de erken-
ning 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. 

6.3 Het belang van milieu voor bevolkingssegmenten

6.3.1 Hoger en lager opgeleiden

Opnieuw wordt in deze paragraaf enige aandacht besteed aan de verschillende bevol-
kingsgroepen. Omdat het hier in principe niet gaat om milieuvriendelijk of milieuonvrien-
delijk gedrag ligt het veel minder voor de hand te veronderstellen dat hoog opgeleiden
eerder teruggrijpen op lang bestaande preferenties, waarden en normen en zich minder
makkelijk laten overtuigen door de media. Men kan om verschillende redenen het milieu
een belangrijk probleem vinden, ongeacht welke oplossing men voor staat, ongeacht of
men naar een oplossing van milieuproblemen streeft. Voor een ondernemer of een
varkenshouder die geconfronteerd wordt met ingrijpende milieumaatregelen is het milieu
hoogstwaarschijnlijk een heel ander probleem dan voor een milieuactivist die vindt dat
dezelfde maatregelen juist niet ingrijpend genoeg zijn. Tegelijkertijd is het goed mogelijk
dan beide het milieu als een nationaal probleem noemen. Er is desondanks wel gekeken
naar politieke kleur en waardenoriëntatie, maar de verwachting is hier juist dat deze er
veel minder toe zullen doen dan in het geval van bijvoorbeeld risicopercepties. 

In de vorige paragraaf is al gebleken dat het niet lezen van een dagblad alleen van invloed
is in jaren waar de aandacht voor het milieu in het algemeen groot is. In andere jaren is
het niet zozeer de vraag of men een krant leest, eerder welke krant men leest. De analy-
ses betreffen 1998, een jaar waarin de belangstelling vrij laag is. In tabel 6.2 is de Neder-
landse populatie onderverdeeld is naar opleidingsniveau en politieke interesse. Omdat
slechts een klein gedeelte van de respondenten het milieu als probleem noemt, is de kans
erg groot dat er weinig respondenten over blijven per groep. Om dit enigszins te voorko-
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men zijn NRC- en Volkskrantlezers, en de lezerskringen van De Telegraaf en Algemeen
Dagblad samengevoegd. De relatie tussen mediagebruik en het al dan niet noemen van
milieuproblemen is op het eerste gezicht gelijk voor beide opleidingsgroepen. Het lezen
van de NRC of de Volkskrant gaat voor beide opleidingsgroepen samen met het vaker
noemen van milieuproblemen. 16% van de mensen met een lagere opleiding noemt het
milieu als een van de belangrijkste problemen. Dit percentage ligt met 28% beduidend
hoger onder de lager opgeleide NRC- en Volkskrant-lezers, al is dat nog altijd wat lager
dan de hoog opgeleide lezers van beide dagbladen. 

Tabel 6.2 Milieu als belangrijk probleem noemen naar mediagebruik in diverse groepen, 1998 (in procenten)

opleiding - opleiding + geïnteresseerd  belangstelling  belangstelling
zeer enige geen

leest een ander dagblad 17 29 20 26 14
leest AD of Telegraaf 14 24 25 20 9
leest ander dagblad 15 23 16 21 12
leest NRC of Volkskrant 28 37 32 38 15
leest ander dagblad 18 32 32 28 13
leest regionaal 15 24 14 21 13
kijkt niet/nauwelijks RTL4-nieuws 18 32 25 29 15
kijkt regelmatig RTL4 nieuws 14 21 16 19 11

Bron: NKO’98

Volgens de gegevens van de Milieugedragsmonitor van 1996 heeft het mediagebruik  in
het algemeen nauwelijks effecten op het al dan niet noemen van milieuproblemen. In
figuur 6.2 wordt voor lager en hoger opgeleiden gekeken naar de effecten van persoon-
lijk ervaren hinder van milieuvervuiling en van specifiek op het milieu gerichte communi-
catie.

Figuur 6.2 Modellen ter verklaring van het belang van het milieuprobleem voor lager en hoger opgeleiden 1996a

 Hiërarchische analyse van de tabel (risicobesef*verklaring1*verklaring2*verklaring3) uitgaand van een verzadigd model meta

verwijdering van relaties die niet significant bijdrage aan de verandering van de chi  (p � 0,05).2

Bron: MGM’96

Voor beide subpopulaties geldt dat het ondervinden van milieuoverlast de belangrijkste
factor is.  Voor hoger opgeleiden is het de enige factor die van invloed is op het noemen3

van het milieuprobleem.

6.3.2 Het RAS-model
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Bij de onderverdeling in segmenten is al gebleken dat politieke kleur en postmaterialisme
in 1998 nauwelijks nog een rol spelen. Dat is verrassend gezien het feit dat beide er in
voorafgaande jaren wel toe deden. Om het idee dat er een interactie bestaat tussen
politieke interesse, media en politieke voorkeur toch te kunnen toetsten wordt allereerst
teruggrepen naar het jaar 1994, waar politieke voorkeur nog wel een rol speelt in het al
dan niet noemen van het milieu. Overigens is het niet goed mogelijk om deze vraag
zorgvuldig te beantwoorden met de beschikbare gegevens. De aantallen respondenten
zijn klein en politieke interesse is erg scheef verdeeld (een ruime meerderheid van de
respondenten zegt redelijk geïnteresseerd te zijn). Daarom wordt in tabel 6.3 gekeken
naar een interactie tussen opleidingsniveau, politieke voorkeur en het lezen van De
Telegraaf of de Volkskrant analoog aan de wijze waarop dit met risicobesef gedaan is
(zie hoofdstuk 5).

Tabel 6.3 Mediagebruik, politieke voorkeur en opleiding als verklaring van het belang van milieuproblemen, logistische
regressie, 1994 (partiële correlaties)a

Volkskrant Telegraaf

abonnee vs andere/geen abonnee 0,13 (0,03)
sterke politieke voorkeur vs geen/andere voorkeur 0,12 0,08
hogere opleiding vs lagere opleiding 0,09 0,10
interactie (krant*politieke voorkeur*opleiding) -0,06 (0,00)

abonnee vs andere/geen abonnee 0,13 -0,05
sterke waardenoriëntatie vs gemengd/andere 0,04 -0,06
hogere opleiding vs lagere opleiding 0,09 0,10
interactie (krant*waardenoriëntatie*opleiding) (-0,02) (0,02)

 Niet significante coëfficiënten (p� 0,05) staan tussen haakjes.a

Bron: SCP (CV’93/ISSP’93)

De interacties zijn niet significant, behalve in het geval van een linkse ideologische
oriëntatie en het lezen van de Volkskrant. Hoewel men, gezien de theorie, zou verwach-
ten dat de links georiënteerde hoog opgeleide Volkskrant-lezer het milieu veel vaker zou
noemen, is het tegendeel waar: zij noemen milieuproblemen juist minder vaak dan hun
laag opgeleide linkse medelezers en zelfs ook minder dan de even hoog opgeleide maar
rechts georiënteerde lezerskring. Betekent dit nu dat zij nu juist het eigen dagblad niet
volgen? Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs zo te zijn. Sterke stijgers onder de nationale
problemen zijn onder meer sociale zekerheid en werkgelegenheid (Aarts 1995). Als de
aandacht in de Volkskrant voor deze problemen eveneens is gegroeid, zou het een bewijs
zijn voor de stelling dat mensen wier politieke oriëntatie overeenkomt met die van het
medium en politiek geïnteresseerd zijn, zich wel laten beïnvloeden door het medium.

6.4 Prioriteit van het milieuprobleem

Open vragen naar het belang van maatschappelijke problemen zijn erg gevoelig gebleken
voor wisselingen. Vaak wordt verondersteld dat dit mede een gevolg is van pieken en
dalen in berichtgeving over onderwerpen in de media. Hoewel hier niet nagegaan kan
worden over welke onderwerpen veel of weinig bericht wordt, blijkt mediagebruik in
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beperkte mate samen te hangen met het noemen van milieuproblemen en dan vooral door
lager opgeleiden. Een andere wijze om naar het belang dat gehecht wordt aan maat-
schappelijke problemen te kijken, is minder onderhevig aan fluctuaties. Als men moet
kiezen tussen verschillende problemen welke vindt men dat het belangrijkste? Ook bij het
stellen van prioriteiten voor diverse maatschappelijke problemen mag verwacht worden
dat de media invloed uitoefenen op de meningsvorming. De massamedia zouden niet
alleen bepalen waarover men denkt, maar eveneens aangeven welke onderwerpen zo
belangrijk zijn dat men er bijvoorbeeld politieke consequenties uit trekt (priming).

Het vaststellen van een rangorde van diverse politieke doeleinden blijkt inderdaad tussen
dagbladen te verschillen volgens een al eerder vastgesteld patroon. De abonnees van
NRC Handelsblad en de Volkskrant plaatsten het milieu veel hoger dan die van Alge-
meen Dagblad en De Telegraaf. Begin jaren 1990 plaatst een ruime meerderheid van de
lezers van beide kranten het milieu bij de eerste vijf doeleinden. In vergelijking met
andere politieke doeleinden die men moest ordenen, noemde men het milieu het vaakst
bij de eerste vijf: het milieu staat (percentueel) op nummer één. Eind jaren 1990 duikelt
het milieu uit de top vijf van belangrijke doeleinden. De grotere meerderheid onder
Volkskrant- en NRC-lezers is geslonken tot rond de 50%. Dit is nog altijd significant
meer dan de gehele Nederlandse bevolking. 
De val is voor  NRC-lezers het meest extreem: in 1996 en 1997 ligt het aandeel 24 %-
punten lager. Desondanks zijn er in 1996-1997 maar twee problemen die door grotere
percentages NRC- en Volkskrant-lezers worden genoemd: het beschermen van de
vrijheid van meningsuiting en de sociale zekerheid op peil houden (de Volkskrant) of het
streven naar stabiele economie (NRC). 

Hoewel de daling percentueel groter of ongeveer even groot is onder NRC- en
Volkskrant-abonnees scoort het milieu dus nog steeds relatief hoog als het de (gemiddel-
de) plaatsing betreft. De andere abonnees volgen de algemeen dalende trend, die even-
eens terug te zien is bij de gemiddelde plaatsing van het milieu. Maar bij hen krijgen maar
liefst zes à zeven andere doeleinden voorrang. Dit zou kunnen duiden op een grotere
ontvankelijkheid van bepaalde groepen voor verschillen in media-aandacht of politieke
agenda (waarvan de media op hun beurt verslag doen). Het is echter ook mogelijk dat
deze groepen, gezien hun politieke voorkeur, een grotere gevoeligheid hebben voor
‘nieuwe’ thema’s als misdaadbestrijding en minderheden. Een alternatieve verklaring is
dat zowel het NRC Handelsblad als de Volkskrant toch meer aandacht zijn blijven
schenken aan milieu of dat zij al zolang aandacht besteden aan het onderwerp dat de
lezers het milieu een belangrijk probleem blijven vinden ook in tijden waarin de algemene
aandacht ervoor wegebt. Voor beide perioden geldt dat beide lezerskringen, evenals de
lezers van andere dagbladen, het milieu significant vaker bij de eerste vijf problemen
plaatsen als een significant hogere gemiddelde plaatsing toekennen. Voor De Telegraaf
zijn de verschillen eveneens significant, maar dan in negatieve zin. De televisie heeft
nauwelijks invloed op de rangordening van het milieu.
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Tabel 6.6 Milieu als politiek doeleinde van krantenabonnees, 1992-1997 (percentages en gemiddelde)ab

1992-1993 1996-1997 tussen jaren 1992-1993 1996-1997 jaren
% verschil verschil tussen

Bevolking 50 36 -1 5,3 4,2 -1,1
AD 50 31 -19 5,3 4,0 -1,3
Telegraaf 42 < 27 < -15 4,7 < 3,7 < -1,1
NRC 70 > 46 > -24 6,5 > 5,2 > -1,4c

Volkskrant 68 > 52 > -16 6,5 > 5,4 > -1,1
overige dagbladen 57 > 40 > -16 5,8 > 4,5 > -1,3

 Respondenten rangordenden 16 maatschappelijke problemen. Het percentage betreft de ondervraagden die het betreffen-a

de doel noemt als één van de vijf belangrijkste politieke doeleinden. De rangorde is op deze percentages gebaseerd en de
gemiddelde op de gemiddelde plaatsing van het probleem, waarbij 1 de laagste prioriteit is en 10 de hoogste (de laagste 7
plaatsen zijn samengenomen). 1992 -1993 en 1996-1997 zijn samengenomen in verband met het aantal respondenten.
 De tekens achter de cijfers geven aan of en in welke richting het betreffende percentage significant verschilt van (andere) b

dagbladlezers (resultaten logistische regressies).
 De interactie tussen jaar en abonnementen is met behulp van logistische regressie (percentages) en Anova (gemiddeldec

plaatsing) getoetst: significante (p � 0,05) interacties zijn cursief.
Bron: SCP (CV’92-97)

In het kiezersonderzoek uit 1994 is aan respondenten gevraagd een prioriteitsvolgorde
aan te brengen in zes problemen die door de regering opgelost zouden moeten worden.
Naast milieuvervuiling kwamen werkloosheid, misdaad, fraude met uitkeringen, het
begrotingstekort, verhoging van pensioenen op het lijstje voor. Milieuvervuiling nam
gemiddeld de derde plaats in.  Tabel 6.7 toont de effecten van mediagebruik op de4

prioriteitsstelling (positieve effecten duiden weer op een hogere prioritering van het
milieu). 

Tabel 6.7 Verklaring van plaatsing milieu als politieke prioriteit door mediagebruik (bèta-coëfficiënten)a

gecontroleerdb

Algemeen Dagblad -0,10 -0,06
Telegraaf -0,11 -0,06
Volkskrant 0,21 0,10
regionale bladen -0,08 ns
kijken naar RTL4-nieuws -0,06 ns
verklaarde variantie (R -adj.) 9% 18%2

 Resultaten van regressieanalyses met overige dagbladen als referentiecategorie; significantie niveau: p < 0,05.a

 Gecontroleerd voor links-rechtspositie, (post)materialisme, leeftijd, opleiding, sekse en urbanisatiegraadb

Bron: NKO’94

Als rekening gehouden wordt met diverse sociaal-culturele kenmerken van de lezers,
blijken de lezers van Algemeen Dagblad en De Telegraaf het milieu een lagere plaats toe
te kennen, terwijl het Volkskrant-publiek het milieu issue hoger positioneren. Hoewel
politieke oriëntatie, leeftijd en postmaterialisme een relatief grotere bijdrage leveren aan
de verklaring van de plaatsing, heeft het lezen van de Volkskrant een zelfstandig effect
op de positionering van het milieu.

Tabel 6.8 onderscheidt tot slot van dit hoofdstuk nog eens twee opleidingsgroepen. Het
blijkt dat onafhankelijk of men hoog of laag opgeleid is, Nederlanders met een linkse
politieke oriëntatie het milieu hoger op de ranglijst plaatsen dan Nederlanders met een
rechtse politieke voorkeur. 
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Tabel 6.8 Verklaring plaatsing milieu voor verschillende groepen (bèta-coëfficiënten)a

bevolking opleiding - opleiding +

Algemeen Dagblad ns -0,06 ns
NRC 0,05 ns0,13
Volkskrant 0,15 0,10 0,13
kijken naar NOS-journaal -0,05 ns ns
kijken naar RTL4-nieuws -0,06 ns -0,19
politieke oriëntatie (links-rechts) -0,25 -0,22 -0,27
postmaterialisme 0,13 0,11 0,14
verklaarde variantie (R -adj) 16% 13% 22%2

 Resultaten van regressieanalyses met stapsgewijze verwijdering van niet-significante (p� 0,05) effecten. Interacties tussena

media en opleiding zijn getoetst met behulp van ANOVA, significante interacties (p� 0,05) cursief.
Bron: NKO’94

Politieke voorkeur is in alle hier onderscheiden segmenten de belangrijkste factor. Post-
materialisten plaatsen het milieu eveneens hoog op de agenda. Er zijn enkele opvallende
verschillen te constateren tussen bevolkingssegmenten. In vergelijking met andere Neder-
landers spelen kranten voor Nederlanders met een lagere opleiding een relatief belangrij-
ke rol. Bij hoger opgeleiden leidt alleen het lezen van de Volkskrant tot een hogere
prioriteit, terwijl laag opgeleiden het milieu hoger plaatsen als zij de NRC lezen. Hoger
opgeleiden plaatsen het milieu lager naarmate zij frequenter naar het RTL4-nieuws
kijken. Hetzelfde was het geval met het al dan niet noemen van milieuproblemen in 1998.
Dit suggereert dat deze nieuwsrubriek weinig aandacht aan het onderwerp besteedt dan
wel door de toonzetting de indruk wekt dat het milieu geen al te belangrijk probleem is.
Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de kijkers naar de nieuwsrubriek een specifie-
ke levensstijl er op na houden. Zij zijn met name minder politiek geïnteresseerd.
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De relatief grote verschillen in percentages zouden wel een gevolg kunnen zijn van een1

andere wijze van coderen van de antwoorden op de open vragen. Ook zijn panel-effecten
niet geheel uit te sluiten.

Hier zijn alleen de gegevens uit 1997 gepresenteerd, de resultaten uit 1996 laten vrijwel2

het zelfde beeld zien.

Logit analyse [milieubelang] [milieubelang�verklaring1] [milieubelang�verklaring2]3

[milieubelang�verklaring3] 

Hoewel het onmogelijk is na te gaan of dit een gevolg is van de mate waarin kranten4

aandacht aan het onderwerp besteden of besteed hebben, is het wel mogelijk om na te
gaan of de hogere plaatsing het gevolg is van specifieke kenmerken van de lezers. In
plaats van te kijken naar het percentage mensen dat het milieu bij de eerste vijf doelein-
den positioneert, wordt hier gekeken naar de individuele plaatsing van het onderwerp. In
dat geval ligt het voor de hand om een zwaarder gewicht toe te kennen aan de hoge
plaatsen in de rangorde en een lager gewicht aan de laagste posities. Daarom zijn de
plekken 10 tot en met 16 samengevoegd. Om de interpretatie van de resultaten te verge-
makkelijken, betekent een hoge score hier een hoge prioriteit en een lage score een lage
prioriteit. Het lezen van dagbladen hangt in de verwachte richting samen en deze samen-
hang verdwijnt niet geheel als rekening gehouden wordt met de kenmerken van de lezers.
Uiteindelijk kan slechts een zeer bescheiden deel van de individuele prioriteiten worden
verklaard aan de hand van mediagebruik (4% voor begin jaren 1990 en 3% voor de
tweede helft van de jaren 1990).

Noten
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7 De belangrijkste bevindingen

Dit rapport wordt met behulp van secundaire analyses van surveygegevens het belang
onderzocht van het mediagebruik voor de opstelling van individuen tegenover het milieu.
Het materiaal legt daarbij grote beperkingen op aan de mogelijkheden om theoretische
verklaringen te toetsen of een samenhangend beeld van de rol van de media te schetsen.
Hier wordt volstaan met het vergaren van de ‘highlights’ uit de gepleegde analyses. Een
meer samenvattende beschouwing is te vinden in het nog in 1999 te verschijnen derde
SCP-cahier in de serie Publieke opinie en milieu.

Hoofdstuk 2 handelde over bronnen van informatie over het milieu en hun relaties met
betrokkenheid bij en bezorgdheid over milieu, het al dan niet scheiden van afval en het
kopen van milieuvriendelijke producten en het steunen van milieuorganisaties waren in
dit hoofdstuk de steeds terugkomende milieu attitudes. Televisie en dagbladen bleken de
belangrijkste informatiebronnen voor milieu. Andere media, zoals radio en opiniebladen,
worden veel minder vaak genoemd als bron. Voor 86% van de Nederlanders zijn de
televisie of dagbladen de belangrijkste informatiekanalen. Hierin wijkt het milieu niet af
van andere belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties. Dit wil niet zeggen dat
televisie en krant ook de meest betrouwbare bronnen gevonden worden. In het algemeen
vindt men wetenschappers, vakbonden en kerken betrouwbaarder dan dagbladen en
televisie. Vinden Nederlanders dat actiegroepen geen al te betrouwbare informatie
verspreiden over politieke en maatschappelijke problemen, de milieu-informatie afkom-
stig van milieuorganisaties wordt zeer betrouwbaar geacht.
Mensen voor wie de televisie de belangrijkste informatiebron voor milieu is, hebben
minder milieuvriendelijke attitudes dan zij die zich op dagbladen richten. Opvallend is dat
Nederlanders die de televisie als belangrijkste informatiebron voor het milieu aanwijzen,
minder frequent lezen en praten over milieu en ook niet vaker naar programma’s kijken
over dit onderwerp. Misschien bereikt milieu-informatie veelkijkers slecht bij toeval :
men heeft de televisie toch al aanstaan.

In hoofdstuk 3 werd de samenhang onderzocht tussen vormen van mediagebruik en
opinies over het milieu en milieugedragingen. Aan de orde kwamen de tijd die men
besteedt aan massamedia, verder uitgesplitst naar het kijken naar de commerciële of de
publieke omroepen en het lezen van verschillende dagbladen.
Veelkijkers blijken iets minder milieuvriendelijk te zijn dan mensen die minder tijd aan dit
medium spenderen, zelfs als er rekening gehouden wordt met het (lagere) opleidingsni-
veau, de leeftijd of politieke oriëntatie. De gevonden verschillen zijn overigens zeer
gering. Milieu-informatie bereikt veelkijkers slecht bij toeval. Het lijkt voor deze groep
weinig relevant of ze al dan niet naar actualiteiten- of milieuprogramma’s kijkt, terwijl
beide vormen van kijkgedrag wel positief samenhangen met milieuhoudingen en gedra-
gingen. De in milieuartikelen en programma’s geïnteresseerde “zware” televisiekijker is
milieuonvriendelijker dan de “lichte” kijkers.
Het gebruikte materiaal staat geen uitspraken toe over de inhoud van televisieprogram-
ma’s. Er lijkt echter geen sprake van een eenduidige negatieve invloed van de televisie
op milieuhoudingen en gedragingen. Nederlanders die regelmatig naar actualiteitenpro-
gramma’s en televisieprogramma’s over milieu kijken en Nederlanders die aangaven de
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televisie als één van meerdere informatiebronnen voor het milieu te gebruiken zijn in het
algemeen wel milieuvriendelijker. Het publiek van commerciële omroepen scoort vaker
negatief op de diverse milieuhoudingen dan “zware” televisiekijkers van de publieke
omroep. Nederlanders die minder belangstelling hebben voor het milieu, lijken het beetje
informatie dat zij tot zich nemen toevallig via de televisie vernemen. Het onderscheid
tussen “zware” en “lichte” kijkers zou daarom ook geïnterpreteerd kunnen worden als
een verschil in levensstijlen die op hun beurt van invloed zijn op milieurelevante mening-
en en gedragingen.
De verschillen tussen krantenlezers en televisiekijkers waren gering. Dat zou ten dele
verklaard kunnen worden uit het feit dat het zeer algemene vormen van mediagebruik
betreft, namelijk de tijd die men aan het medium spendeert. Waar men naar kijkt of wat
men leest is niet bekend. Bovendien hoeft men niet noodzakelijkerwijs veel tijd aan een
medium te besteden om toch de relevante berichten te ontvangen. Waar het lezen van
kranten meer samenhangt met het zoeken naar informatie, wordt de televisie toch vooral
gebruikt als amusement. Toch zijn er ook verschillen te vinden tussen de dagbladen die
slechts gedeeltelijk te wijten zijn aan de sociaal-culturele achtergrond van de lezers.
Conform eerder gedaan onderzoek naar de milieu-inhoud van dagbladen, zijn
Volkskrant-lezers het meest en Telegraaf-lezers het minst milieuvriendelijk. Hoewel de
samenhang tussen het soort dagblad en milieuhoudingen sterker is dan het al dan niet
lezen van dagbladen in het algemeen, zijn de gevonden verbanden nog steeds zwak. Leidt
dit nu tot de conclusie dat mediaberichtgeving over het milieu weinig invloed heeft op
meningen en gedragingen? Gedeeltelijk is de zwakke samenhang het gevolg van het feit
dat er gekeken is naar mediagebruik in het algemeen. De samenhang tussen mediage-
bruik gericht op informatie, het lezen over het milieu en het kijken naar actualiteiten- en
milieuprogramma’s op de televisie bleek al wat sterker te zijn, al is het niet mogelijk om
te bepalen of men nu meer leest en kijkt omdat men milieuvriendelijker is of dat men
milieuvriendelijker wordt door meer te lezen en te kijken.

Hoofdstuk 4 werd begonnen met de onderscheiding van bevolkingssegmenten waarvan
op basis van de literatuur verwacht kan worden dat ze verschillend vatbaar zijn voor
beïnvloeding door de media. Zo valt te verwachten dat politiek zeer geïnteresseerden en
politiek totaal niet geïnteresseerden zich minder laten beïnvloeden dan de tussengroep,
die minder kritisch is dan de meer geïnteresseerden en zich meer open staat voor infor-
matie dan de minder geïnteresseerden. Volgens het Receive-Accept-Sample (RAS)
model van Zaller (1992) zou bij politiek geïnteresseerden en hoger opgeleiden de beïn-
vloeding afhankelijk zijn van hun ideologische positie: ze zouden zich afsluiten als ze
sterke voorkeuren hebben die afwijkend zijn van die van het medium, maar zich, evenals
mensen met minder interesse, door de media laten leiden als hun basisvoorkeuren sporen
met die van de media.
Verder gaat het in dit hoofdstuk over milieukennis. Voor de hele bevolking zijn er
duidelijke media-verschillen aan te wijzen. Wordt gekeken per dagblad, dan springen
Volkskrant-lezers, maar ook NRC-lezers en het publiek van de ‘overige’ dagbladen er
positief uit door meer kennis van het milieu. Wat de televisie betreft, onderscheiden de
kijkers van de publieke omroepen zich door meer kennis. Hoewel opleidingsniveau en
milieubewustzijn op hun beurt een relatie hebben met het lezen van dagbladen en het
kijken naar de publieke omroepen, is het uiteindelijk niet mogelijk aan te tonen dat een
verschil in opleiding of milieubewustzijn bijdraagt tot een andere wijze van informatie-
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verwerking en daarmee een andere wijze van kennisvergaring. Anders dan bij voorbeeld
in experimenteel onderzoek in Zwitserland, zijn in onderzoek van het Nederlandse
enquêtemateriaal voor milieukennis nauwelijks of geen differentiële media-effecten aan te
treffen voor hoger en lager opgeleiden. 

In hoofdstuk 5 bleek dat mediagebruik weinig invloed had op het risicobesef van de
gehele populatie, al zijn Telegraaf-lezers consistent minder ongerust over de gevaren.
Waar het gaat om mediagebruik gericht op het milieu is de invloed groter. Voor zover
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 lijken ze meer op een van de vele instrumen-
ten waar men gebruik van kan maken om informatie te verkrijgen. Risicobesef blijkt in
alle gevallen stevig geworteld in eigen ervaringen. Informatie uit eerste hand krijgt, zoals
verwacht mocht worden, de voorkeur boven informatie van derden. 
De indeling van de hele populatie in segmenten bevestigt 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 hoger risicobesef, of ze nu hoog of laag opgeleid dan wel geen enkele of juist
veel interesse hebben in de politiek. Daarentegen zijn er wel aanwijzingen dat waardeno-
riëntaties alleen een rol spelen in de meningsvorming van de groep met de meeste cogni-
tieve capaciteiten. Waar de algemene ideologische oriëntatie volstond bij lager opgelei-
den en weinig politiek belangstellenden, hangt het risicobesef van de andere twee groe-
pen samen met zowel mediagebruik als ideologie en waarden. Ook het model waarbij
getoetst werd of eigen ervaringen, media dan wel het sociale netwerk van belang zijn, liet
zien dat de wijze waarop het risicobesef van de groepen met de meeste cognitieve
capaciteiten subtieler verloopt dan van lager opgeleiden en weinig in de politiek geïnte-
resseerden. Waar de perceptie van risico’s bij de laatsten vooral samenhangt met eigen
ervaringen, gesprekken met anderen en mediagebruik, is het bij hoger opgeleiden juist
een combinatie van eigen ervaringen en mediagebruik.

Hoofdstuk 6 deed tot slot verslag van analyses van media-effecten op het belang dat aan
de milieuproblematiek wordt toegekend. Daarbij is zowel gebruik gemaakt van open
vragen naar de belangrijkste problemen in het land als van rangordeningen van grote
politieke kwesties. Volkskrant-lezers 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. De beste aanwijzing dat media-aandacht invloed heeft op
de problemen waarover men denkt, wordt geleverd door de mensen die geen krant lezen.
In jaren dat de algemene aandacht voor milieuproblemen hoog is, noemen zij het milieu
veel minder vaak dan de krantenlezers. Het kijkgedrag lijkt nauwelijks of geen effect te
hebben op het noemen van het milieuprobleem. Hoger opgeleiden noemen milieu vaker
als probleem dan lager opgeleiden, maar er zijn geen verschillende media-effecten aan-
wijsbaar in beide bevolkingsgroepen. 
Wat de prioriteit van het milieuprobleem aangaat, tonen Volkskrant- en NRC-lezers zich
meer milieuvriendelijker dan de lezers van andere kranten. Dat blijft zo in de jaren
negentig, ook daalt het milieu bij deze lezersgroepen minstens zo hard als bij anderen. De
televisie heeft nauwelijks invloed op de rangordening van het milieuprobleem.



80

.



81

Literatuur

Anderson (1997)
A. Anderson. Media, culture and the environment. Londen: UCL Press, 1997.

Aarts (1995)
K. Aarts. Nationale politieke problemen, partijcompetentie en stemgedrag. In: J. J. M. van
Holsteyn en B. Niemöller (red). De Nederlandse kiezers 1994. Leiden: DSWO Press, 1995.

Bandura (1986)
A. Bandura. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory.
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1986.

Bartels (1994)
G. C. Bartels. Saillante resultaten uit het milieucommunicatieonderzoek. Den Haag:
VROM/DEVEB, 1994.

Becker et al. (1996)
J. Becker, A. van den Broek, P. Dekker en M. Nas. Publieke Opinie en Milieu.
Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA, 1996.

Brants et al. (1995)
K. Brants en Ph. van Praag Jr. (red). Verkoop van politiek. De verkiezingscampagne van
1994. Amsterdam: Spinhuis, 1995.

Burgess et al. (1991)
J. Burgess, C. Harrison en P. Maiteney. Contested meanings: the consumption of news
about nature conservation. Media, Culture and Society 13 (1991)(499-519).

Caljé 1997
J. F. Caljé. Lezen doet vrezen? Berichtgeving over milieurisico’s in dagbladen en de
reacties van lezers. Delft: Eburon, 1997.

Couvret en Reuling (1997)
E. Couvret en Reuling. Milieugedragmonitor VIII. Amsterdam/NIPO, 1997.

Davis en Robinson (1989)
D. K. Davis en J. P. Robinson. Newsflow and democratic society in an age of electronic
media. Public Communication and Behavior 2 (1989). 

De Boer (1997)
J. de Boer. Publieke onrust: een sociaal-psychologische analyse van milieu-incidenten in
een woonomgeving. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam: uitgave auteur, 1997.

Van den Broek (1997)
A. van den Broek. Tijdsbesteding en milieu. Rijswijk: SCP, 1997.

Dimock en Popkin (1997)
M.A. Dimock en S.L. Popkin. Political knowledge in comparative perspective. In S.
Iyengar en R. Reeves (red) Do the media govern? Politicians, voters and reporters in
America. Thousand Oaks: Sage, 1997 (217-224).

Downs (1972)
A. Downs. Up and dowm with ecology. The issue-attention cycle. Public Interest 1972
(1972) (38-50).

Dunlap 1991
R. E. Dunlap. Trends in public opinion towards environmental issues: 1965-1990. Society
and natural resources 4 (1991) (285-312).

Dunwoody en Peters (1992)



82

S. Dunwoody en H. P. Peters. Mass media coverage of technological and environmental
risks: a survey in the United States and Germany. Public Understanding of Science 1
(1992) (199-230).

Fan en Norem (1992)
D. P. Fan en L. Norem. The media and the fate of the medical Catastrophic extension act.
Journal of Health Politics, Policy and Law 17, 1 (1992).

Gans (1993)
H. J. Gans. Reopening the black box: towards a limited effects theory. Journal of
Communication 43, 4 (1993) (29-35).

Gooch (1996)
G. Gooch. Environmental concern and the Swedish press: a case study on the effects of
newspaper reporting, personal experience and social interaction on the public’s perception
of environmental risks. European Journal of Communication 11, 1  (1996)(107-127).

Gutteling et al. (1994)
J.M. Gutteling et al. Milieurisisco’s in de massamedia. In: C.H.J Midden en G.C. Bartels.
Consument en milieu. Houten/Zaventem: Bohn, Stafleu en Van Loghum, 1994.

Gutteling en Wiegman (1998)
J.M. Gutteling en O. Wiegman. Het milieu in het nieuws. In G. Bartels, W. Nelissen en H.
Ruelle (red). De transactionele overheid: communicatie als instrument: zes thema’s in de
overheidsvoorlichting. Kluwer Bedrijfsvoorlichting 1998.

De Hart (1999)
J. de Hart. Vrijwilligerswerk vanuit tijdbudgetperspectief. In P. Dekker (red).
Vrijwilligerswerk vergeleken. Den Haag: SCP/VUGA.

Inglehart (1990)
R. Inglehart. Cultural shift in advanced industrial society. Princeton: Princeton University
Press, 1990.

Inglehart (1995)
R. Inglehart. Public support for environmental protection: the impact of objective problems
and subjective values in 43 societies. PS Political science and Politics 28, 1 (1995)(57-71).

Iyengar en Kinder (1987)
S. Iyengar en D. R. Kinder. News that matters. Chicago: University Press of Chicago,
1987.

Kleinnijenhuis en Rietberg (1995)
J. Kleinnijenhuis en E. Rietberg. Parties, media, the public and the economy: patterns of
societal agenda-setting. European Journal of Political research 28 (1995)(95-118).

De Koning (1999)
M. E. L. de Koning. De aandacht van publiek, media en politiek voor milieuproblemen.
Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen: uitgave van de auteur, 1998.

Kriesi (1998)
H. Kriesi. The impact of press information. Nog te verschijnen.

Molotch en Lester (1975)
H. Molotch en M. Lester. Accidental news: the great oil spill as local ocurence and national
event. American Journal of Sociology 81, 2 (1975)(235-261).

Murch (1971)
A. Murch. Public concern for environmental pollution. Public Opinion 35 (1971)(100-106).

Nas en Dekker (1997)



83

M. Nas en P. Dekker. Environmental involvement in four West-European countries: a
comparative analysis of attitudes and action. Innovation 9, 3 (1996) (509-535).

Nas et al. (1997)
M. Nas, P. Dekker en C. Hemmers. Maatschappelijke organisaties, publieke opinie en
milieu. Denhaag/Rijswijk: VUGA/SCP, 1997.

Protess et al. (1987)
D. L. Protess, F. L. Cook et al. The impact of investigative reporting on public opinion and
policymaking: targeting toxic waste. Public Opinion Quartely 51 (1987)(166-185).

SCP (1995)
Sociale en Culturele Verkenningen 1995. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA.

Sniderman et al. (1991)
P. Sniderman, R. Brody en Ph. Tetlock. Reasoning and choice: explorations in political
psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Wiegman et al. (1989)
O. Wiegman, J. M. Gutteling et al. Newspaper coverage of the technological and
environmental hazards and the reactions of readers. Journalism Quartely 66 (1989) (844-
852).

Zaller (1992)
J. R. Zaller. The nature and origin of mass opinion.Cambridge: Cambridge University
Press, 1992.

Zaller (1997)
J.R. Zaller. A model of communication effects at the outbreak of the Gulfwar. In S. Iyengar
en R. Reeves (red) Do the media govern? Politicians, voters and reporters in America.
Thousand Oaks: Sage, 1997 (296-311).


