Criminoloog: Media ruien de boel op

Als media vaak genoeg berichten dat er rellen aankomen zoals in Frankrijk, dan komen de rellen vanzelf.
Dat denkt Frank van Gemert. Hij is criminoloog aan de Vrije Universiteit en hij schreef samen met
socioloog Jan Dirk de Jong een opiniestuk over de onrust in de afgelopen weken.

Van Gemert stoorde zich aan de berichten van verschillende kranten en in televisieprogramma’s. ,,De
rellen zoals in Frankrijk zouden er komen. Jeroen Pauw stelde in Nova de vraag: ‘Wat gaat u doen met
deze terroristen’. Dat is kun je een prikkelende vraag noemen, maar volgens mij is het vooral suggestief.
Hetzelfde geldt voor typeringen als ‘tikkende tijdbom’”.
,,Dat burgemeester Cohen een probleem erkent en dat transparant wil maken, dat vind ik te verdedigen.
Maar dan is het de taak van de media om dat goed en feitelijk weer te geven. Niet om gevoelens van
onrust te gaan versterken.”
Dat media incidenten gaan verzwijgen, zoals volgens Van Gemert in Frankrijk is gebeurd, vindt hij te ver
gaan. ,,Ze hebben daar op een gegeven moment incidenten, zoals in brand gestoken auto’s, niet meer
gemeld. Zo kun je als media wellicht een dempend effect hebben. Maar ik blijf er wel een voorstander van
dat het nieuws gebracht wordt.”
Al een aantal dagen is het woord ‘rellen’ niet meer in de krant verschenen. ,,Misschien dat de media een
beetje geschrokken zijn,” zegt Van Gemert. ,,Maar het kan ook goed dat door de waan van de dag ander
nieuws interessanter is.”

Een dun vernisje antisemitisme
Eind 2003 publiceerde deze krant een omstreden serie: Respect. We onderzochten de stelling dat de agressie van
groepen jonge Marokkanen het leefklimaat in Amsterdam bedreigde. Niet om te stigmatiseren - hoewel dat wel het
verwijt was - maar om te signaleren. Ruim twee jaar later waarschuwt burgemeester Job Cohen voor 'Parijse
toestanden'. Wij spraken opnieuw met de woordvoerders van toen, en stelden de simpele vraag: is er iets
veranderd? Vandaag: het antisemitisme. (Parool 30-1-06)

