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Opgave 1  Kolencentrale Eemshaven 

 
tekst 1 
 
Fragmenten uit de Natuurbeschermingswet 1998 
 
Onze ministers stellen ten minste 
eenmaal in de acht jaar een natuur-
beleidsplan vast, dat met het oog op 
een duurzame instandhouding, 
herstel en ontwikkeling van de 5 

natuurlijke en landschappelijke 
waarden voor de korte, middellange 
en lange termijn richting geeft aan 
van rijkswege te nemen beslissingen. 
(…) 

Op voordracht van Gedeputeerde 10 

Staten kunnen Provinciale Staten in 
overeenstemming met de eigenaar 
en de gebruiker voor een beschermd 
natuurmonument of een gedeelte 
daarvan een beheerplan vaststellen, 15 

dat het behoud, het herstel of de 
ontwikkeling van het natuurschoon of 
van de natuurwetenschappelijke 
betekenis van het natuurmonument 
ten doel heeft.20 

 
bron: geraadpleegd via http://wetten.overheid.nl/BWBR0009641/ 
    geldigheidsdatum_02-10-2011. 
 

tekst 2 
 

Op internet verscheen de volgende oproep: 
 

Oproep van de Vereniging Zuivere Energie 
 
Dinsdag 6 september is er op het 
provinciehuis in Groningen een 
commissievergadering over de 
kolencentrale van RWE. De Raad 
van State heeft de eis van Green-5 

peace om onmiddellijk te stoppen 
met bouwen verworpen, maar dat 
neemt niet weg, dat de Provincie nog 
steeds een besluit moet nemen over 
al dan niet gedogen. Dit is hét 10 

moment om de Provincie te over-
tuigen, dat we als betrokken en be-
zorgde bewoners die RWE-centrale 
echt niet willen! 
Daarom roept de Vereniging Zuivere 15 

Energie jullie wederom op tot een 
protest voorafgaand aan de 
vergadering van de Commissie 
Omgeving en Milieu. 

In deze commissievergadering 20 

bepalen alle politieke partijen hun 
standpunt over het voorstel van 
Gedeputeerde Staten om al of niet te 
gedogen dat RWE doorbouwt tijdens 
zijn nieuwe vergunning-aanvraag op 25 

basis van de Natuurbeschermings-
wet. 
Middels ons teken van protest willen 
we benadrukken dat de Provincie: 
 verdere bouw niet moet gedogen, 30 

en vooral: 
 RWE ervan moet overtuigen dat 

een kolencentrale aan het Wad 
echt niet kan! 

 Beter is ombouw naar een 35 

biomassacentrale! 
Wie van de demonstranten de 
discussie wil bijwonen kan mee naar  
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binnen gaan en plaatsnemen op de 
publieke tribune. Daar zal iemand 40 

van de Vereniging Zuivere Energie 
inspreken tijdens de Commissie-
vergadering. 
(…) 

We vertrouwen wederom op jullie 
betrokkenheid, dit keer midden in de 45 

stad Groningen! 
Namens de Vereniging Zuivere 
Energie, Roelfien Nieborg. 

 

bron: geraadpleegd oktober 2011 via http://www.co2ntramine.nl/protest- 
    bij-commissievergadering-provincie-groningen/.  
 

tekst 3  
 

Samenwerking natuur- en milieuorganisaties met RWE 
Eemshaven, Nuon en Groningen Seaports 
 
4 maart 2011. Vandaag ondertekent 
de Waddenvereniging samen met vijf 
andere natuur- en milieuorganisaties, 
de energiebedrijven Nuon en RWE 
en Groningen Seaports de verklaring 5 

‘E-pact: Samen sterk voor natuur, 
milieu en economie in de Eemsdelta’. 
Met de ondertekening is een duide-
lijke stap gezet naar een evenwicht 
tussen natuur, economie en milieu in 10 

de Groningse Eemsregio. 
Met de ondertekening van de ver-
klaring wordt een nieuwe fase 
ingeluid. Het proces wordt vanaf nu 
breder getrokken. Er zullen meer 15 

partijen (overheden, bedrijven) 
betrokken worden. Voor een aantal 

thema’s is namelijk geconcludeerd 
dat er duidelijk goede mogelijkheden 
zijn, maar dat daarvoor meer partijen 20 

nodig zijn om die te realiseren. 
In de verklaring wordt bijvoorbeeld 
afgesproken dat de bedrijven zich 
gaan inzetten voor de verbetering 
van de rivier de Eems en dat er 25 

verder gepraat wordt over de ver-
duurzaming van de Eemshaven. De 
gesprekken hebben op een paar 
punten geleid tot het intrekken van 
rechtszaken. Daarbij gaat het om 30 

procedures waarvan in de gesprek-
ken bleek dat er buiten de rechtszaal 
om goede oplossingen gevonden 
konden worden. (…)

 
bron: naar fragmenten uit een artikel op http://www.waddenvereniging.nl/ 
    en uit een artikel op http://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/ 
    natuur-en-landschap/. Geraadpleegd oktober 2011. 
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Opgave 2  Onderzoek naar berichtgeving over het rookverbod 

 
tekst 4 
 
Resultaat 
Hoewel het rookverbod in de horeca 
is ingevoerd om horecamedewerkers 
te beschermen tegen gezondheids-
schade door meeroken, gaat de 
krantenberichtgeving meer over de 5 

economische aspecten (59%) en het 
verzet tegen het rookverbod (46%) 
dan over de gezondheidsaspecten 
(22%). De berichtgeving in Neder-
landse kranten is meer negatief dan 10 

positief over het rookverbod in de 
horeca.  
 
Methode 
 
Selectie artikelen 
Voor deze studie is de kranten-
berichtgeving over het rookverbod in 15 

de horeca bestudeerd van De 
Telegraaf en de Volkskrant, Metro en 
Sp!ts, De Gelderlander en de 
grootste regionale editie van AD -
Rotterdams Dagblad. Artikelen uit 20 

deze kranten die verschenen zijn van 
maart 2008 tot en met april 2009 zijn 
opgevraagd door middel van de 
krantendatabase Lexis Nexis. 
Artikelen over het rookverbod in de 25 

horeca zijn geselecteerd met behulp 
van een zoeksleutel met begrippen 
die zijn gerelateerd aan roken (zoals 
roken, roker, sigaret en shag) en het 
rookverbod in de horeca (zoals 30 

horeca, café, rookbeleid, rookverbod, 
rookvrij). (…) 
 
Codering artikelen 
Alle 1086 artikelen werden ge-
codeerd op toon en thematiek door 
twee codeurs. Een derde codeur 35 

werd toegevoegd als er geen over-
eenkomst was tussen de eerste twee 
codeurs. De artikelen waarbij drie 
codeurs een verschillende codering 
hadden, werden niet meegenomen in 40 

de analyses. Er bleven 1041 
artikelen over voor de analyses.

 
bron: Nagelhout, G.E., Van den Putte, B., De Vries, H., & Willemsen, M.C. 
    (2011). Krantenberichtgeving over het rookverbod in de horeca.  
    Een inhoudsanalyse. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap,  
    afl. 3, p. 7. 
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tabel 1  
 

Oplagen dagbladen in 2011 
 

Titels Totaal 2011 
AD1) 432.504 
Barneveldse Krant 11.270 
BN/DeStem 109.800 
Brabants Dagblad 125.662 
Dagblad De Limburger 124.431 
Dagblad van het Noorden 131.193 
Eindhovens Dagblad 105.244 
Het Financieele Dagblad 63065 
Friesch Dagblad 15.763 
De Gelderlander 144.937 
De Gooi- en Eemlander 26.261 
Haarlems Dagblad Kombinatie 38.674 
Leeuwarder Courant 89.145 
Leidsch Dagblad 31.674 
Limburgs Dagblad 41.736 
Nederlands Dagblad 29.289 
Noordhollands Dagblad 133.943 
NRC Handelsblad 200.381 
nrc.next 82.301 
Het Parool 82.669 
PZC 53.766 
Reformatorisch Dagblad 52.763 
de Stentor 125.749 
De Telegraaf 626.943 
Trouw 104.561 
De Twentsche Courant Tubantia 111.690 
de Volkskrant 263.747 
Totaal landelijke dagbladen 1.855.554 
Totaal regionale dagbladen 1.503.607 
Totaal dagbladen 3.359.161 
  
gratis titels  
Almere vandaag 76.449 
Metro 442.875 
Sp!ts 
 

362.071 
 

 

noot 1 Het AD kent naast een landelijke versie zeven regionale titels, waaronder de  

 Rotterdamse Courant. 
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bron: Cebuco, het marketingsplatform van NDP Nieuwsmedia.  
   Geraadpleegd via http://oplagen-dagbladen.nl/. 
   http://www.cebuco.nl/dagbladen/oplage_en_bereikcijfers. 

 
 

Opgave 3  De burger als rechter 

 
tekst 5  
 

Drie denkrichtingen over straffen 
 
De retributieleer acht het doel van 
straffen gelegen in het herstel van de 
morele balans die door het begaan 
van een misdrijf is verstoord. Dat 
herstel vindt plaats doordat straf als 5 

vergelding wordt uitgedeeld. 
Utilitaristen achten het doel van 
straffen gelegen in het voorkomen 
van het opnieuw begaan van mis-

drijven door de dader van een mis-10 

drijf, en indirect ook door anderen. 
Daarbij wordt gedacht aan een drietal 
aspecten: onschadelijkmaking, 
afschrikking en rehabilitatie.  
De herstelrechtelijke benadering 15 

acht het doel van straffen gelegen in 
de reparatie van het aan een 
slachtoffer aangedane leed.

 
bron:  Ruiter, S., Tolsma, J., Hoon, M. de, Elffers, H., Laan, P. van der  
 (2011, p. 73). De burger als rechter. Onderzoek naar geprefereerde 

sancties voor misdrijven in Nederland. Nederlands Studiecentrum  
Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR), Radboud Universiteit  
Nijmegen, & WODC. 

 
tabel 2 
 

Geschiktheid strafmodaliteit (sancties) en strafdoelen 
 

 
Tabel 2 geeft aan of de voorkeur van burgers voor een bepaald strafdoel 
samenhangt met de mate waarin zij bepaalde sancties (strafmodaliteiten) 
geschikt achten. 
 
Een ‘+’ betekent een positieve correlatie tussen een strafdoel en sanctie 
(strafmodaliteit). 
 
 

 onvoorwaardelijke 

gevangenisstraf 

voorwaardelijke 

gevangenisstraf

 

werkstraf 

 

geldboete 

schade-

vergoeding 

onschadelijkmaking +  -   

vergelding      

afschrikking      

resocialisatie   +   

herstel     + 
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Uitleg van strafdoelen: 
Onschadelijkmaking: een straf heeft als doel om diegene die de straf 
ondergaat onschadelijk te maken – via bijvoorbeeld een gevangenisstraf, 
enkelband, medicatie – zodat het onmogelijk wordt gedurende die straf 
nog een misdrijf te plegen. 
Herstel: een straf heeft als doel om de materiële en/of emotionele schade 
die toegebracht is door de dader aan het slachtoffer en/of de 
maatschappij te herstellen of te compenseren. 
 
bron:  Ruiter, S., Tolsma, J., Hoon, M. de, Elffers, H., Laan, P. van der  
 (2011, pp. 74, 83). De burger als rechter. Onderzoek naar  
 geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland. Nederlands  
 Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR), Radboud  
 Universiteit Nijmegen, & WODC. 
 
tabel 3 
 

Geschiktheid strafmodaliteit (sancties) en politieke voorkeur van 
‘burgers als rechter’ (ongecontroleerd) 
 

 
In tabel 3 staan resultaten op de vraag of de door Nederlandse burgers 
gewenste strafrechtelijke sancties (strafmodaliteit) samenhangen met hun 
politieke voorkeur. 
Hoe lager het cijfer in de tabel, des te vaker burgers met een bepaalde 
politieke voorkeur de sanctie geschikt vinden. 
De tabel is iets aangepast. 
 
bron:  Ruiter, S., Tolsma, J., Hoon, M. de, Elffers, H., Laan, P. van der  
 (2011, p. 92). De burger als rechter. Onderzoek naar geprefereerde  
 sancties voor misdrijven in Nederland. Nederlands Studiecentrum  
 Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR), Radboud Universiteit  
 Nijmegen, & WODC. 
 

 onvoorwaardelijke 

gevangenisstraf 

voorwaardelijke 

gevangenisstraf 

 

werkstraf 

 

geldboete 

schade-

vergoeding 

PvdA 8 6 7 8 9 

VVD 1 3 3 3 3 

PVV 3 7 9 9 4 

CDA 5 2 6 2 7 

SP 7 8 8 7 6 

D66 9 4 4 4 8 

GroenLinks 6 9 1 5 2 

CU en SGP 2 1 2 1 1 

andere 

keuze 

4 5 5 6 5 
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Opgave 4  Oorlogsverslaggeving 

 
tekst 6 
 
Fotograaf  
(…) Donderdag overleed Horst Faas, 
een van oorsprong Duitse fotograaf 
die voor Associated Press vanaf 
1962 de Vietnam-oorlog coverde.  
In veel van de beelden waarin de 5 

Vietnamese oorlog is gestold had 
Faas de hand. (…) 
De oorlog in Vietnam was de eerste 
mediaoorlog. Nooit eerder hadden 
journalisten en fotografen van zo 10 

dichtbij de hel kunnen beschrijven en 
vastleggen. Ze zaten er middenin: 
tientallen van hen verloren hun leven 
aan het front.  
(…) 
Nooit eerder hadden de media een 15 

dergelijk grote invloed op de uitkomst 
van een oorlog: de beelden en 
verhalen van de verslaggevers ter 
plekke lieten de Amerikanen thuis de 
wreedheid en de krankzinnigheid van 20 

de oorlog zien en veranderde hun 
aanvankelijke steun in steeds sterke-
re scepsis. Dat in de moderne oorlog 
journalisten vooral embedded1) 
moeten werken, is een direct gevolg 25 

van de ervaringen in Vietnam. Het is, 
weten ze nu op de militaire acade-
mies, niet fijn vechten met de potten-
kijkers van de pers erbij. 
(…) 

Op één van Faas’ foto’s zie je een 30 

vader bij pantservoertuig nummer 
80956 met Zuid-Vietnamese soldaten 
erop. De vader kijkt omhoog: in zijn 
handen heeft hij het lijk van zijn 
jonge kind, het lichaam vol brand-35 

wonden. De blik van de vader drukt 
wanhoop uit, woede en verbijstering: 
kijk nou eens wat jullie hebben ge-
daan, mijn kind is dood. 
(…) 
De twee beroemdste Vietnam-foto’s 40 

danken we aan Faas, hoewel hij ze 
niet zelf maakte. In 1968 legde Eddie 
Adams, die werkte onder Faas, vast 
hoe generaal Nguygen Ngoc Loan 
met zijn pistool een Vietcong-soldaat 45 

koelbloedig executeerde. Nog 
beroemder is de foto van het meisje 
Kim Phuc dat op 8 juni 1972 haar 
dorp Trang Bang ontvlucht na een 
napalmaanval van de Amerikanen. 50 

Zie foto 1. Toen de Vietnamese 
fotograaf Nick Ut de foto afleverde op 
het bureau van AP in Saigon, wilden 
ze hem daar niet verspreiden: Kim 
Phuc (9) was naakt. Maar Faas 55 

besloot dat het hartverscheurende 
beeld wél aan de wereld moest 
worden getoond: dat was het moment 
waarop de Amerikanen de oorlog 
definitief verloren. 60 

 
bron: Wagendorp, B. (2012, 12 mei). de Volkskrant. Geraadpleegd via 
    http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/  
    3254393/2012/05/12/Fotograaf.dhtml. 

 

 

noot 1 ‘Embedded journalism’ betekent dat journalisten onder bescherming van het leger hun 

 werk doen in oorlogsgebieden. Embedded journalisten verblijven vaak op de plek waar 

 een legereenheid zich ook ophoudt. Voor een verder begrip, zie tekst 8. 
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foto 1 
 

 
 
 bron: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/2157332/geschiedenis/item/2839692/ 
     de-vietnamoorlog-in-de-media/. Gedownload november 2012. 
 
 
tekst 7  
 

Redactiestatuut van The New York Times 
 
• Het kerndoel van The New York Times Company is om “de samenleving te 
 versterken door het creëren, verzamelen en verspreiden van kwalitatief 
 hoogwaardig nieuws, kwalitatief hoogwaardige informatie en entertainment.” 
• Ons doel is om het nieuws onpartijdig te verslaan. 
• We gaan niet onnodig onderzoek doen naar iemands persoonlijke leven. 5 

• We beloven geen positieve berichtgeving in ruil voor medewerking en  
 dreigen niet met negatieve berichtgeving als de bron niet wil meewerken. 
• De personen die interviews aan onze journalisten geven, krijgen daarvoor 
 geen vergoeding.

 
bron: The New York Times Company Policy on Ethics in Journalism.  
    (2005, oktober). Geraadpleegd via http://www.nytco.com/press/ 
    ethics.html. (fragmenten zijn vertaald en deels herschreven). 
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tekst 8  
 
Het fenomeen embedded journalism 
 
Jaus Müller bezocht als oorlogs-
verslaggever voor NRC Handelsblad 
de Afghaanse provincie Uruzgan 
waar het Nederlandse leger tussen 
2006 en 2010 gestationeerd was.  5 

Het Nederlandse leger zat daar in het 
kader van de International Security 
Assistance Force (ISAF)-missie van 
de NAVO om de stabiliteit en veilig-
heid in de provincie te bevorderen. 10 

“Nu ik weer thuis ben in Nederland 
wil ik ter afsluiting van deze reis naar 
Uruzgan terugblikken op het 
fenomeen embedded journalism: het 
onder de hoede van Defensie mee-15 

reizen met de militairen en daar ver-
slag van doen. Er is de laatste tijd 
veel kritiek op deze manier van 
werken. (…) 
Embedded meegaan in Uruzgan is 20 

dan ook geen ideale situatie, maar 
een noodgedwongen keuze. De 
veiligheidssituatie in Uruzgan is nog 
altijd zo belabberd dat het in veel 
gevallen levensgevaarlijk is voor 25 

journalisten om er op eigen houtje op 
uit te trekken. (…) 
Zolang het niet veel veiliger wordt in 
Uruzgan kies ik ervoor om embedded 
te gaan.” (…) 30 

 
bron: Müller, J. (2008, 16 maart). NRC Handelsblad. Geraadpleegd via 
    http://weblogs.nrc.nl/uruzgan/2008/03/16/het-fenomeen-embedded- 
    journalism/. 

einde  
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