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HOOFDSTUK 1
INLEIDING
Eind september 2012: Project X Haren, iedereen heeft het erover. Wat een onschuldige uitnodiging
is op Facebook voor een sweet sixteen party, loopt uit op rellen. In dezelfde tijd moeten wij ons
onderwerp kiezen voor het profielwerkstuk. Wij willen iets doen met dit actuele thema: Facebook,
social media, hoe komt het dat het zo gelopen is?
Wij zijn dit onderzoek gestart om er achter te komen wat de invloed van de media is bij bepaalde
gebeurtenissen. We willen onderzoeken hoe de invloed van de media kan bijdragen aan bijvoorbeeld
hypevorming en framing. Ook leek het ons interessant om te kijken waarom de media Project X
Haren nieuwswaardig vond en hoe Project X Haren een mediahype is geworden.
Onze hoofdvraag in ons onderzoek luidt:
Hoe heeft de hype rondom Project X in Haren kunnen ontstaan?
De deelvragen die we bij deze hoofdvraag hebben geformuleerd, zijn:
1. Wanneer wordt gesproken van een ‘hype’?
2. 2. Wat was de originele gebeurtenis die aanleiding was voor de latere berichtgeving over Project
X Haren?
3. Welk traditioneel nieuwsmedium heeft als eerste de originele gebeurtenis
(verjaardagsuitnodiging van Merthe) opgepikt en waarom vonden ze het nieuwswaardig?
4. Welke andere media (digitale media, social media en traditionele media) hebben dit
nieuwsbericht overgenomen of gebruikt om nieuws te produceren?
5. Gedurende welke periode zijn er artikelen over Project X Haren verschenen?
6. Welke ‘frames’ zijn te herkennen in de berichtgeving over Project X in Haren? En veranderen
deze ‘frames’ in de periode dat er berichtgeving is geweest?
We hebben onze vragen op verschillende manieren onderzocht: via literatuuronderzoek, we hebben
enquêtes en interviews afgenomen en tv-rapportages bekeken over Project X Haren. In hoofdstuk 2
werken we onze onderzoeksopzet verder uit.
In hoofdstuk 3 tot en met 8 beantwoorden we de deelvragen. In hoofdstuk 9 formuleren we onze
conclusie op de hoofdvraag.
In de bijlagen hebben we ons onderzoeksmateriaal opgenomen.
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HOOFDSTUK 2
ONDERZOEKSOPZET
We gaan onze deelvragen als volgt onderzoeken:
1. Voor alle deelvragen hebben we literatuuronderzoek gedaan. Hiervoor hebben we veel
krantenartikelen gelezen van voor en na 21 september, ook uit de lokale krantjes van Haren zelf en
de database van het ANP bestudeerd. Ook hebben we reconstructies en analyses bestudeerd die
verschenen zijn in kranten, op tv en op internet (er is heel veel over geschreven voor en na 21
september!!). Daarmee krijgen we een beeld van het verloop van de gebeurtenissen, dat is belangrijk
voor het beantwoorden van deelvraag 2, 3 en 4. Ook hebben we theorie over hypes, nieuwswaarde
en framing gelezen en artikelen en onderzoeken daarover op internet bekeken. Die hebben we
gebruikt om deelvraag 1 en 6 te beantwoorden en om een analyse te kunnen maken van de
hypevorming.
2. We hebben enquêtes afgenomen. Dit hebben we gedaan onder alle 5 HAVO leerlingen (in totaal
77) van het Bonaventuracollege. Deze gaan we bij deelvraag 4 (welke andere media namen het
bericht over) verwerken. Hiermee krijgen we inzicht in de bijdrage van jongeren aan de hypevorming.
3. We hebben interviews afgenomen met inwoners uit Haren: Andrea (51), inwoonster van Haren,
Fiona (18), studente in Wageningen en afkomstig uit Haren en Jochem (19), student in Groningen en
afkomstig uit Haren. Ook deze interviews verwerken we bij de vierde deelvraag. Daarmee weten we
hoe zij tegen de berichtgeving aankijken –het gaat namelijk om iets wat in hun dorp gebeurt- en wat
zij vinden dat de rol van de media is geweest. Ook hebben we gevraagd of ze zelf naar het feestje zijn
geweest, omdat we dat gewoon interessant vonden om te weten.
4. We hebben interviews afgenomen met 4 journalisten van verschillende kranten: Paul Jansen van
de Telegraaf (chef politieke redactie), Edwin van der Aa van het AD (parlementair verslaggever),
Sjoerd de Jong van de NRC (ombudsman) en Klaas Gunter (stagiair bij Trouw). We hebben hen onder
andere gevraagd naar de nieuwswaarde en de hypevorming. De gegevens verwerken we bij
deelvraag 3, 4, 5 en 6.
5. We hebben verschillende tv-reportages gekeken over Project X Haren. Daarmee kregen we
achtergrondinformatie. Die hebben we niet specifiek verwerkt in ons onderzoek.
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HOOFDSTUK 3
DEELVRAAG 1: WANNEER WORDT ER GESPROKEN VAN EEN ‘HYPE’?
Onder een hype verstaan we nieuws dat zichzelf versterkt zonder dat zich er nieuwe feiten voordoen.
Journalistiek docent Peter Vasterman (verbonden aan de studie Mediastudies aan de Universiteit van
Amsterdam) is een specialist als het gaat om mediahypes. In zijn promotieonderzoek uit 2004 geeft
hij de volgende definitie: “Een mediahype is een mediabrede, snel piekende nieuwsgolf die één
gebeurtenis als startpunt heeft en die voor het grootste deel het gevolg is van zichzelf versterkende
processen bij de nieuwsproductie.”
Peter Vasterman beschrijft aan de hand van zes fasen hoe een mediahype verloopt.
De fasen die hij benoemt zijn:
1. De identificatiefase. Er vindt een gebeurtenis plaats, de key event.
2. De proliferatiefase. De nieuwsgolf komt op gang. Het thema zal zich snel verspreiden over alle
nieuwsmedia. Ook is er sprake van een key construction, waarin media op zoek gaan naar
soortgelijke gebeurtenissen.
3. De interactiefase. De massale publiciteit roept maatschappelijke reacties op. Dit zorgt ook weer
voor nieuws. Belangengroepen gaan zich ook met het onderwerp bemoeien.
4. De extensiveringfase. Er kan verbreding van het onderwerp optreden.
5. De culminatiefase. De nieuwsgolf bereikt zijn hoogtepunt. Op dit punt gebeuren er dingen als: het
vertrekken van een gezagsdrager of het bekend maken van ingrijpende maatregelen.
6. De extinctiefase. Ander nieuws wordt belangrijker, er wordt minder gepost over Project X Haren.
De hype dooft langzaam uit.
Wij hebben gekeken of ons onderwerp, Project X Haren, voldoet aan deze zes fasen van een
zogenaamde mediahype. Daarvoor gaan we eerst deelvraag 2, 3 en 4 onderzoeken.
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HOOFDSTUK 4
DEELVRAAG 2: WAT WAS DE ORIGINELE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING WAS VOOR DE LATERE
BERICHTGEVING OVER PROJECT X HAREN?
De originele gebeurtenis die de aanleiding was voor de latere berichtgeving over Project X Haren is
dat het meisje Merthe uit Haren een openbare Facebookuitnodiging stuurde over haar ‘sweet
sixteen’ feestje dat bij haar thuis gehouden zou worden. Merthe Weusthuis woont in Friesland. Ze
gaat naar het Maartens College in Haren en is vijftien jaar oud. Merthe stuurde haar uitnodiging rond
half tien ‘s ochtends op donderdag 6 september 2012. Op Facebook staan zulke uitnodigingen
standaard op privé: je moet er dus voor kiezen om het bericht openbaar te maken. Dat doet Merthe
als ze met het aanklikken van een vinkje haar feestje voor iedereen op Facebook bekend maakt.
Doordat Merthe dit Facebookberichtje openbaar maakte, kon elk persoon iemand anders uitnodigen
en daarmee diegene koppelen aan het evenement. Dit bericht benoemen we als key event. Er
ontstond een sneeuwbaleffect, iedereen stond met elkaar in verbinding door op ‘aanwezig’ te
klikken en mensen uit te nodigen. In plaats van tientallen vriendinnen worden er duizenden
onbekenden uitgenodigd. Uiteindelijk verwijdert Merthe de dag erna (vrijdag) de uitnodiging op
Facebook, maar ze was al te laat. Jesse Hobson uit Nieuw-Zeeland had op verzoek van een
Nederlandse internetvriend het evenement opnieuw aangemaakt onder de naam Project X Haren.
Deze naam verwijst naar de Amerikaanse film Project X. In deze film geven 3 sullige vrienden een
feestje dat verschrikkelijk uit de hand loopt. (laten zien stukje film Project X)
Donderdag 6 september is de identificatiefase, die begint met de key event: Merthe plaatst een
openbare Facebookuitnodiging voor haar sweet sixteen feestje in Haren.
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HOOFDSTUK 5
DEELVRAAG 3: WELK TRADITIONEEL NIEUWSMEDIUM HEEFT ALS EERSTE DE ORIGINELE
GEBEURTENIS (VERJAARDAGSUITNODIGING VAN MERTHE) OPGEPIKT EN WAAROM VONDEN ZE
HET NIEUWSWAARDIG?
Op donderdag 6 september verstuurt Merthe haar Facebook-uitnodiging. Dezelfde dag twittert
Merthe: ‘wordt een gezellig feestje, de 21ste, maar 3500 mensen.’ Maar diezelfde avond verwijdert
ze die uitnodiging.
Op vrijdag 7 september wordt de naam Project X uitgevonden door Hobson en gaat het feest op
social media als een virus rond. Het bericht over Merthe haar verjaardagsfeest verspreidde zich
razendsnel over Facebook, Twitter en andere social media. In deze periode was Project X Haren de
meest gebruikte hashtag. In het interview met Fiona lees je bijvoorbeeld dat zij via Facebook meteen
wel 20 keer werd uitgenodigd voor het feestje (zie verder bij deelvraag 4 in het volgende hoofdstuk).
In de tussentijd
De hoofdredacteur van Haren de Krant krijgt op zaterdag 8 september per email een tip van een
bezorgde moeder die door haar dochters op Merthe’s feestje is gewezen. Hij had er nog niet van
gehoord, en toen hij zijn dochter erover informeerde wist ook zij van dit feest. Die avond nog
vermeldt Haren de Krant op hun website dat duizenden mensen op 21 september zijn uitgenodigd
voor een feest aan de Stationsweg: ‘Maar het feest vindt niet plaats en de genoemde familie is
helemaal niet van plan om het feest te geven.’
Ondertussen bericht het populaire internetmagazine VKMAG over het bericht van Merthe. In dit
bericht op 8 september wordt er aangemoedigd om naar het feestje te komen en vooral je steentje
bij te dragen en dus veel vrienden uit te nodigen, terwijl de familie van Merthe helemaal niet meer
van plan is om het feest te geven.
De burgemeester van Haren schrijft een brief waarin hij vertelt dat hij van het feest af weet en dat hij
een duidelijk beeld van de situatie heeft.
Na dit weekend, maandag 10 september, duikt de brief van de burgemeester op bij de opinie- en
debatsite JOOP.nl van de VARA. Project X Haren sluimert hier nog een beetje, maar de mediahype is
niet ver weg meer.
Opgepikt door traditionele media
En toen kwam het moment dat ook traditionele media het oppikten. De krant Trouw heeft als eerste
bericht gegeven over Project X Haren en daarmee het grote publiek geïnformeerd. Dit vond plaats op
dinsdag 18 september 2012. Twee jongens uit Groningen lopen stage bij de krant Trouw, en zij
mogen ideeën bedenken om de krant leuker te maken voor jongeren. Tijdens de nieuwsvergadering
van Trouw komen zij met ‘een feestje dat als virus rondgaat’. Dit gaat over Merthe haar feestje en zij
zijn zelf ook voor dit feestje uitgenodigd.
We hebben een van de stagiairs, Klaas Gunter, geïnterviewd hierover. Op de vraag: ‘Waarom vond jij
dat dit onderwerp nieuwswaardig was om over te berichten?’ zegt hij:
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‘Via Facebook was ik op zoek naar onderwerpen, en mijn oog viel op Project X Haren. Wij
vonden dit direct een interessant onderwerp voor een artikel, en ik ben hier toen achteraan
gaan bellen met de gemeente en de politie. In het telefoongesprek met de gemeente werd
duidelijk dat zij overwogen om een noodverordening in te zetten. Het feit dat de gemeente
het facebookfeest serieus nam, was voor ons ook reden om het serieus te nemen. Dat ging
als volgt: Ik heb met de politie gesproken, die heeft mij doorverwezen naar de gemeente,
omdat de gemeente de communicatie over Project X Haren zou doen. De gemeente heeft mij
toen verteld dat zij niet dachten aan ME inzet, maar dat een noodverordening of een
samenscholingsverbod wel een optie zou zijn, en op die manier is dat ook zo in de krant
beland. Ook de brief die door de ouders van Merthe aan de buurt is gestuurd, maakte het
voor ons tastbaarder. In samenspraak met de redactiechef hebben wij er direct voor gekozen
om het klein te brengen op pagina 7, omdat de ervaring uit het buitenland ons leerde dat een
dergelijke facebook-oproep uit de hand zou kunnen lopen. Daarbij hebben wij ook
afgesproken dat er geen nieuwe artikelen in de krant over zouden komen, tenzij er nieuwe
ontwikkelingen zouden zijn’.
Nu komt de hype in de proliferatiefase. De nieuwsgolf komt op gang. Het thema zal zich snel
verspreiden over alle nieuwsmedia. Ook is er sprake van een key construction, waarin media op zoek
gaan naar soortgelijke gebeurtenissen. Er is sprake van soortgelijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld de
Facebookfeesten in Duitsland, zoals student Matthias die in juli via Facebook honderden vrienden
uitnodigde om te komen feesten bij de Bodensee. De gemeente Konstanz verbood dat echter en
zette 283 agenten in. De 150
jongeren die wel kwamen opdagen,
veroorzaakten 16.000 euro aan
schade en 100.000 euro aan
politiekosten, waar Matthias
vervolgens voor op moest draaien.
Op een ander feest van een
tweeling kwamen maar liefst 350
feestvierders af en moest het
treinverkeer op de nabij gelegen
spoorweg worden stilgelegd. Straten
lagen vol met glaswerk en auto’s in
de buurt waren flink beschadigd.
Doordat het zulk groot nieuws werd
op de social media, kwam het
bericht ook in de ‘traditionele
media’, in dit geval dus in de krant
Trouw.
Dit is het bericht 
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Maar waarom kreeg dit onderwerp (‘Facebook-event’ Haren) zo veel media aandacht?
Onderzoeken hebben uitgewezen dat een bericht nieuwswaarde heeft, als de inhoud:
1. actueel is
2. opvallend, onverwacht, verassend, schokkend is
3. cultureel of geografisch dichtbij is
4. over belangrijke, bekende personen gaat
5. gerelateerd is aan menselijke aspecten: drama, emotie, conflict
6. afwijkend is, veelal in negatieve zin
7. ondubbelzinnig, begrijpelijk is
8. gepaard gaat met beeldmateriaal
9. interessant is voor de doelgroep van het medium: in welk soorten berichten zijn zij
geïnteresseerd?
10. gerelateerd is aan politieke, sociaaleconomische, financiële en of culturele ontwikkelingen en
kwesties
11. past binnen de identiteit van het medium
Hoe meer criteria voor één bericht opgaan, hoe hoger de nieuwswaarde. Deze informatie hebben wij
uit het lesboek maatschappijwetenschappen Massamedia.
We kijken nu of het onderwerp voldoet aan deze criteria en of het dus nieuwswaardig is.
1. Project X Haren was actueel, want de hype begon op 6 september 2012 en vanaf die datum werd
er berichtgegeven over dit onderwerp, het ging als een ‘virus’ rond.
2. Ook was het opvallend, onverwacht, verassend en schokkend, omdat het enorm populair werd
naarmate de tijd toenam. (Het feestje liep, ondanks de noodverordening , ernstig uit de hand. Er
ontstonden op de 21ste van september rellen in Haren met overvallen, geweld en arrestaties. Dit
schokt de mensen en komt amper in zulke grote mate voor.) Omdat het zulk opvallend nieuws
was kwamen er ook veel mensen uit het buitenland. Citaat Jochem uit Haren die zelf aanwezig
was: ‘Ik vond dat er ook veel buitenlanders waren, ik hoorde veel Engels en Duits. (Terwijl er in
Haren bijna nooit buitenlanders zijn’.
3. Project X Haren was geografisch dichtbij, het feestje was georganiseerd door Merthe uit
Friesland. Het was dus in Nederland.
4. Het gaat niet om een bekend of belangrijk persoon, maar Merthe werd wel snel bekend als het
meisje dat een onhandige uitnodiging had geplaatst op Facebook. Iedereen noemde haar naam
en leek haar wel te kennen.
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5. Net zoals het opvallend, onverwacht en schokkend was, relateerde Project X Haren ook aan
menselijke aspecten zoals drama, emotie en conflict. Merthe en haar ouders waren geschokt
door de vele reacties, en ook de burgemeester van Haren heeft nog geprobeerd iedereen ervan
te overtuigen niet te komen door bijvoorbeeld te zeggen dat er geen feestje was. Het feest zelf
loopt gigantisch uit de hand door de enorme opkomst van feestgangers. Dit was nooit de
bedoeling van Merthe geweest. Op de avond van het feest vond veel drama en conflicten plaats.
Veel vernielingen, overvallen, geweld en ga zo maar door.
6. Project X Haren was ook afwijkend nieuws, omdat het nog nooit eerder in Nederland
voorgekomen is dat één bericht zoveel reacties en aanmeldingen tot gevolg had. Dat ook
hetfeestje zo gigantisch uit de hand is gelopen, is afwijkend.
7. Het nieuws over Project X Haren is begrijpelijk, omdat het geen lastig onderwerp is. Heeft geen
moeilijke termen of is onbegrijpelijk.
8. Project X Haren gaat ook gepaard met beeldmateriaal, vlak na de uitnodiging van Merthe
ontstaan er al gauw filmpjes op YouTube en dergelijke en ook op de dag zelf wordt het huis van
Merthe en omstanders vaak gefilmd. Ook na het ‘feest’ op 21 september in Haren is er veel
beeldmateriaal van de rellen, vernielingen en mensen die aan het feesten zijn en de massa van
mensen in Haren.
9. Dit soort onderwerpen past vaak bij de doelgroepen van het medium, in dit geval van Facebook
en andere social media, waar veel jongeren gebruik van maken. En die zijn altijd wel in voor een
feestje!
10. Het is wel te relateren aan sociaal economische of culturele ontwikkelingen. Steeds meer
mensen en zeker jongeren zitten op social media, hebben een smartphone, waardoor berichten
zich snel verspreiden. Ook wordt er veel geschreven over de rol van social media.
11. Ook past Project X Haren goed binnen de identiteit van het medium. Met social media kun je snel
grote groepen mensen bereiken, en dus kon de Facebookuitnodiging leiden tot veel mediaaandacht.
Conclusie: het onderwerp Project X Haren voldoet aan alle criteria! Dit betekent dat het erg
nieuwswaardig is, en daarom nemen bijna alle nieuwe en traditionele media het over. De
proliferatiefase begon ongeveer 12 dagen nadat Merthe haar berichtje had gepost.
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HOOFDSTUK 6
DEELVRAAG 4: WELKE ANDERE MEDIA (DIGITALE MEDIA, SOCIAL MEDIA EN TRADITIONELE MEDIA)
HEBBEN DIT NIEUWSBERICHT OVERGENOMEN OF GEBRUIKT OM NIEUWS TE PRODUCEREN?
Kranten
Op dinsdag 18 september wordt voor het eerst berichtgegeven over Project X Haren in de
traditionele media, namelijk de krant Trouw. Gratis krant De Spits schrijft het verhaal dat in Trouw
staat over voor zijn website. De Telegraaf en Het Parool brengen het bericht diezelfde middag. Via
het ANP gaat het nu doordringen tot alle nieuwsmedia in Nederland (ANP is een persbureau dat de
nieuwsvoorziening doorgeeft aan alle media). Nu neemt ook NU.nl het over, net als NOSop3. RTV
Noord pikt het nu ook op. De proliferatiefase is helemaal op gang gekomen.
Ook is er sprake van een key construction, waarin media op zoek gaan naar soortgelijke
gebeurtenissen. Dit is bijvoorbeeld het feest in Duitsland.
Citaat krantenartikel database: ‘In het Duitse Hamburg liep vorig jaar juni een dergelijk feest totaal
uit de hand.’
Om het feestje onder controle te krijgen geeft de voorlichtster van de gemeente Haren op 18
september als mogelijkheid een noodverordening of samenscholingsverbod. Een noodverordening
kan in Nederland door een burgemeester worden vastgesteld als er grote vrees bestaat voor
ernstige wanordelijkheden. Deze noodverordening in Haren zorgt ervoor dat Project X Haren nu echt
als nieuws wordt gezien, hierdoor wordt Project X Haren pas écht nieuwswaardig. Zeker als NOSop3
’s middags die noodverordening afkondigt op de televisie.
Radio
Op woendag 19 september komt het bericht ook in Dagblad het Noorden te staan. Ook radiozenders
3fm 538 en Q-music pikken het op. Slam FM maakt zelfs een ‘leader’ over ‘the party that will bring an
entire nation to the ground’. Het wordt een topfeest.
Wat eerst nog een ‘dingetje’ op Facebook is, waar journalisten hooguit hun kinderen over horen
praten, is nu nieuws omdat iedereen erover bericht. Dit is karakteristiek voor de interactiefase.
Project X Haren roept veel maatschappelijke reacties op. Veel mensen in Nederland horen over het
Project X Haren en beginnen hier over te praten. Dat lees je ook in de interviews met Fiona, Andrea
en Jochem. Er wordt over gepraat op het werk, bij de studentenverenigingen en met vrienden.
Doordat er zoveel reacties kwamen gingen steeds meer nieuwsmedia nieuws produceren over
Project X Haren.
De extensiveringfase is van toepassing wanneer er verbreding optreedt van het onderwerp Project X
Haren. Dit hebben we niet duidelijk kunnen vinden. Er is eerder sprake van intensivering: steeds
meer berichten en details werden gepubliceerd over Project X, zoals details over waar het feest zou
plaatsvinden enzovoort.
Twitter
Kort voor middernacht op woensdag 19 september is Project X Haren een ‘trending topic’ op twitter.
Het bericht over Project X Haren wordt op dit moment als echt nieuwswaardig gezien. Er hebben zich
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inmiddels 20.000 mensen aangemeld voor het feest, 24 uur later zijn het er 26.000. En op de dag van
het feest loopt het aantal aanmeldingen op tot boven 31.000 mensen die komen.
Facebook
Op Facebook verschenen in de dagen voor het feest honderden berichten per uur over Project X
Haren. De culminatiefase is hier aan de orde. De nieuwsgolf bereikt zijn hoogtepunt. Die heeft geen
gevolgen gehad dat bijvoorbeeld de burgemeester moest vertrekken, en maatregelen waren al
genomen. Later is overigens wel de chef van de politie opgestapt vanwege het niet goed voorbereid
zijn op het feest en de rellen.

Terwijl burgemeester Bats volhield dat er in Haren niets te beleven viel, haalden honderden jongeren
elkaar over om koers te zetten richting het Groningse dorpje. Tot overmaat van ramp spoorde
radiozender 3FM hen daartoe aan en zochten populaire DJ’s het publiek op. Op de avond van het
feest werd veel berichtgegeven over project X Haren, bijvoorbeeld bij De Wereld Draait Door. Ook op
de avond zelf werd veel media-aandacht gegeven aan het feestje, dat ontaardde in rellen en vechten.
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Enquête 5 HAVO
Om deze deelvraag te beantwoorden hebben we ook enquêtes bij 5 HAVO leerlingen afgenomen.
We hebben onderscheid gemaakt tussen mannen (38) en vrouwen (39) en leeftijd, maar dit maakt
niet veel uit voor de uitkomsten. Daarom bespreken we de resultaten van de hele groep 5 HAVO
leerlingen bij elkaar opgeteld, 77 in totaal.
Hieruit blijkt dat social media en nieuws (journaal, nu.nl) allebei een grote bijdragen hebben geleverd
aan het verspreiden van dit onderwerp: samen 75% van de manier waarop voor het eerst over het
bericht werd gehoord. Het aandeel Facebook en Twitter is ongeveer 47%.
We hebben ook gevraagd of leerlingen zelf gepost hebben over het bericht, maar dit was minder dan
verwacht: 35% heeft gepost. We denken dat dit minder is dan verwacht, omdat Leiden verder weg is
van Haren en het misschien minder invloed heeft op de stad Leiden. Zie onderstaande grafieken. De
complete onderzoeksresultaten zitten in de bijlage samen met de enquête.

Vrouwen

Mannen
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Illustratie
Om te illustreren dat het bericht als een virus rondging, en om te weten te komen hoe inwoners van
Haren het ontstaan van de hype zien, wat zij ervan vinden, hebben we drie personen geïnterviewd:
Andrea (51), inwoonster van Haren, Fiona (18), studente in Wageningen en afkomstig uit Haren en
Jochem (19), student in Groningen en afkomstig uit Haren.
Jochem en Andrea hoorden ongeveer een week van te voren over Project X Haren. Fiona wist het
gelijk diezelfde avond al: ‘Ik wist het direct al op de dag dat ze de uitnodiging had gestuurd, dat er
sprake was van het feest. Dit komt denk ik omdat ik vrienden heb die bevriend met haar zijn op
facebook. Het nieuws binnen mijn vriendenkring in haren verspreidde zich super snel, eigenlijk was
iedereen daarvan al direct uitgenodigd. Op de facebook page van haar feest was ook heel duidelijk te
zien dat vrijwel heel haren ook al direct uitgenodigd was. De dagen die hierop volgde verspreidde het
zich meer over de rest van Nederland leek het.’
Alle drie hadden ze niet verwacht dat het nieuws zich zo snel over Nederland zou verspreiden. Ook
zijn ze alle drie niet zo positief over de rol van de media.
Jochem zegt: ‘Ik vind dat de media slecht heeft gehandeld door het dagen van te voren al in het
nieuws te vermelden. Hierdoor heeft het zogenaamde feest veel aandacht gekregen. En zijn er meer
mensen op af gekomen dan als de media het geen aandacht had gegeven. Hierdoor is het denk ik
meer uit de hand gelopen.’
Alle drie vertellen ze ook over hun ervaring met Project X Haren.
Andrea: ‘Sjaak, mijn vriend, kwam die avond uit Almelo (rond 21 uur) en kon de afrit Haren niet
nemen, deze was afgesloten. Dus hij reed door naar Groningen-zuid om vanaf die kant naar Haren te
komen, dat lukte ook niet: file en allemaal auto’s met jongeren die met bierflesjes gooiden. Hij is
toen via Paterswolde gereden en heeft zijn auto geparkeerd bij vrienden. Die hebben hem tot vlak bij
Haren gebracht, de route naar mijn huis heeft hij gelopen: was eng tussen allemaal groepen in, met
een laptop over je schouder. Is goed gegaan.’
Jochem: ‘Ja, ik ben ook even bij het ‘’feest’’ wezen kijken. Dit deed ik met 2 vrienden wiens ouders
ook in Haren woonden. We dachten laten we even kijken wat er allemaal aan de hand is omdat we
toch in Haren waren. Ik heb dit in eerste instantie ervaren als grappig wat gaat er gebeuren en het zal
toch wel niet waar zijn dat ze echt gaan rellen. Eerst was het ook gemoedelijk en was er niet duidelijk
waar het feest nu was omdat veel straten afgesloten waren door de politie. Later sloeg de sfeer om
en begonnen veel mensen stenen en flessen naar de politie te gooien. Ook werden er lantaarnpalen
en dergelijke vernield. Toen vond ik het al te ver gaan.’
Fiona: ‘Ik ben zelf niet heen geweest. Ik was eerst wel van plan om een kijkje te gaan nemen, ik
hoorde allemaal grote verhalen over ME-ers en televisiezenders en dat soort dingen. Ook was ik die
vrijdag zelf naar Haren gereisd en waren onder mijn medereizigers ook veel 'project-x'ers,' dit
maakte me wel nieuwsgierig naar hoe het zou verlopen. Uiteindelijk ben ik niet gegaan omdat ik via
vrienden die er wel waren te horen kreeg hoe het eraan toe ging. De agressie die al zo vroeg te
voelen was trok mij niet aan. Bovendien was later op de avond alles prima te volgen via de televisie,
ik was toen ook erg blij met mijn keuze om niet te gaan!’
De complete interviews staan in de bijlage.
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HOOFDSTUK 7
DEELVRAAG 5: GEDURENDE WELKE PERIODE ZIJN ARTIKELEN OVER PROJECT X HAREN
VERSCHENEN?
Voor het beantwoorden van deze vraag hebben we gebruik gemaakt van de site
www.mediareporter.nl. Daar hebben we veel informatie gevonden over de berichtgeving van de
media over Project X Haren.
Hoeveelheid verschenen artikelen
Onderstaande grafiek geeft aan hoeveel artikelen er zijn verschenen:

De verschillende kleuren lijnen houden in de woorden waarmee het feest werd beschreven in de
artikelen.
Er zijn artikelen verschenen over Project X Haren vanaf dinsdag 18 september tot ongeveer zaterdag
10 november. Het eerste bericht over Project X Haren kwam uit de krant Trouw. Toen het bericht
eenmaal in de krant Trouw verscheen werd het heel snel overgenomen door de televisie, de radio en
de andere kranten. In de grafiek is te zien dat in de periode van 23 september tot 28 september een
top is bereikt van de berichtgeving over Merthe haar feestje. Het feest van Merthe werd vrijdag 21
september gegeven. Vooral nadat het feest gegeven was, is er veel berichtgeving over het feest
ontstaan. Dit komt omdat het feest enorm uit de hand was gelopen.
In de grafiek zie je dat het aantal artikelen sterk afneemt na 18 oktober. Er is alleen nog maar sprake
van een daling van de lijnen. En dus een daling van het aantal artikelen over Merthe haar feestje. Er
is nu sprake van de extinctiefase. Ander nieuws wordt op dit punt belangrijker. De hype van Project X
Haren dooft uit.
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Aandeel krant bij de vorming van de mediahype Project X Haren

Bron: http://metareporter.nl/2012/11/23/mediahypes-onderzocht-door-de-jaren-heen/
In de bovenstaande grafiek is te zien is in de linker kolom te zien hoeveel aandeel in procenten een
bepaalde krant had bij de vorming van de mediahype Project X Haren. Er is te zien dat de Telegraaf
het meeste aandeel had in de hypevorming van Project X Haren. Daarna hadden de Volkskrant en de
Metro het meeste aandeel tijdens de hypevorming rondom Project X Haren. Het Nederlands Dagblad
had het kleinste aandeel bij de vorming van de mediahype rondom Project X Haren.
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Berichtgeving over Project X Haren in de Nederlandse dagbladen
In de onderstaande grafiek wordt de berichtgeving weergegeven over Project X Haren in de
Nederlandse dagbladen. Aan de hand van deze bron laten we nog eens zien dat Project X Haren een
echte mediahype was.

Bron: http://metareporter.nl/2012/11/15/project-mediahype/
Op donderdag 6 september vindt het key event plaats. Merthe verstuurt dan haar uitnodiging via
Facebook. Dit is de identificatiefase. Daarna ontstaat de proliferatiefase. De nieuwsgolf komt op
gang. Dit gebeurt op 18 en 19 september. Dit is te zien in de bovenstaande grafiek. De interactiefase
vindt ook plaats. Project X Haren roept maatschappelijke reacties op. Bij deelvraag 4 hebben we
gezegd dat de culminatiefase in de dagen voor het feest viel. Dat komt omdat wij de berichtgeving
tot aan het feest hebben bestudeerd. Als je de totale berichtgeving bekijkt, dus ook na 21 september,
dan zie je dat de piek van berichtgeving over Project X Haren op 24 september 2012 is, de maandag
na het weekend. Op 24 september 2012 is dus de culminatiefase als je de berichtgeving tot en met
het feest bekijkt: op deze dag wordt er het meeste berichtgegeven over het feestje van Merthe. Als
laatste vindt de extinctiefase plaats: de hype dooft uit. Dit gebeurt op 18 oktober volgens de
bovenstaande grafiek.

Wat zeggen de journalisten over de periode waarin hun krant heeft bericht over Project X Haren?
We hebben de journalisten gevraagd gedurende welke periode zij hebben berichtgegeven over
Project X Haren.
Paul Jansen van de Telegraaf antwoordde hierop:
‘De telegraaf heeft een reeks artikelen geschreven over de gebeurtenissen in Haren, en dan
met name over de rellen en de nasleep. De berichtgeving loopt eigenlijk nog steeds door,
alleen niet meer dagelijks. Nu Job Cohen de gebeurtenissen onderzoekt, leidt dat zo en nu en
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dan weer tot een bericht, bijv. bij de evaluatie over de tekortkomingen bij de politie, die
onvoorbereid was op de grote toestroom van jongeren en de daarop volgende rellen’.

Edwin van der Aa van het Algemeen Dagblad antwoordde hierop:
‘Volgens ons archief hebben we ongeveer 48 artikelen geschreven waarin de termen ‘Project
X’ en ‘Haren’ voorkwamen. Daarin tel ik ook berichten mee waarin slechts aan het feest werd
gerefereerd, bijvoorbeeld in een nieuwsbericht over een ander Project X feest. Het eerste
bericht was op 19 september, het vooralsnog laatste korte bericht op 2 februari. Daarin
stond dit:
De gemeente Haren houdt geheim uit welke bedragen de begroting van 389.075 euro voor
de commissie-Cohen is opgebouwd. Cohen en de zijnen onderzoeken de Project X rellen in
Haren. Dagblad van het Noorden en RTV Noord hadden om de gegevens gevraagd. De
begroting is overgelegd, maar de bedragen zijn 'om privacyredenen' onzichtbaar gemaakt.

Sjoerd de Jong van het NRC antwoordde hierop:
‘Voor het eerst werd er berichtgegeven op 19 september, dus een paar dagen voor het feest.
Toen was de gemeente bezig maatregelen te treffen, en leek het dus mogelijk een serieuze
zaak te worden, dat was de aanleiding.
De periode waarin wij hebben geschreven was vanaf het feest zelf, waar een verslaggever bij
was, tot en met de rechtszaken en het onderzoek van de politie, dus tot begin 2013. Over
een paar maanden komt nog het rapport van de commissie-Cohen, dus ook daar zal over
geschreven worden.
Wij concluderen dat de antwoorden die de journalisten geven overeenkomen met onze analyse uit
mediareporter.

19

HOOFDSTUK 8
DEELVRAAG 6: WELKE ‘FRAMES’ ZIJN TE HERKENNEN IN DE BERICHTGEVING OVER PROJECT X
HAREN? EN VERANDEREN DEZE FRAMES IN DE PERIODE DAT ER BERICHTGEVING IS GEWEEST?
Framing is de bewuste kleuring van een mediabericht. Ook wel de bewuste wijze waarop een
onderwerp wordt gepresenteerd en geïnterpreteerd in de media. De Amerikaanse taalkundige
George Lakoff zette in 2004 het begrip framing op de kaart. De titel van zijn boek is: Don’t Think of an
Elephant. En dat laat precies zien hoe framing werkt: door iemand te vertellen dat hij niet aan een
olifant moet denken, is het eerste waar hij aan denkt nu juist die olifant. Een voorbeeld hiervan is dat
de burgemeester van Haren uitriep dat er in Haren niks te beleven viel, en dat feestgangers vooral
niet moesten komen. Dit was juist voor de ‘feestgangers’ interessant en juist een prikkel om naar
Haren toe te gaan.
Onderzoek naar frames via Metareporter
We hebben onderzocht welke frames te herkennen zijn in de berichtgeving over project X Haren.
Wat ons gelijk opviel was dat er voordat het feestje gegeven werd vrij positief over project X Haren
bericht werd, en dat nadat het feestje gegeven was de berichtgeving erg negatief werd.
De media benoemde in het begin het feest ‘het feestje van Merthe.’ Nadat Jesse Hobson Project X
Haren had aangemaakt werd het feestje vergeleken met de film Project X. Dit zorgde ervoor dat de
burgers het feestje van Merthe gingen vergelijken met het feest Project X en dat het feest dus ‘groot’
zou worden. Er werd van alles bedacht: wat het terrein voor het feest zou worden, hoeveel mensen
er kwamen en iedereen werd ook aangemoedigd om te komen naar Merthe haar feest. Hoe meer
mensen hoe gezelliger het wordt, werd gezegd. Dit bleek achteraf wel anders uit te pakken. Dit kon
je ook goed zien in de berichtgeving van de media. Hoewel het feest leuk begon, liep het daarna
enorm uit de hand. ’s Avonds ontstonden er rellen en de mobiele eenheid moest zelfs ter plekke
komen. Enorm veel dingen waren vernield en dit zorgde voor negatieve reacties van de maatschappij
en de media, vooral over de rol en invloed van social media. Voor het feest werd er nog niet negatief
gepraat over de social media, dit veranderde na het feest. Veel kranten gingen negatief schrijven
over de invloed van social media. Dit is te zien in de onderstaande bron:

http://metareporter.nl/2012/11/16/project-x-haren-en-de-framing-van-sociale-media/
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In de onderstaande bron is te zien dat de berichtgeving over Project X Haren voor 21 september
2012 niet erg negatief was. Er zijn voor 21 september 2012 (de dag van Merthe haar feestje) maar
drie berichten met een negatieve titel. Na 21 september 2012 wordt er heel erg negatief gepraat
over Merthe haar feest. Er zijn dan maar liefst 18 titels negatief. In deze negatieve titels komen
vooral de woorden chaos en rellen voor.

Te zien is dat de volgende kranten vooral negatief praten over het feest van Merthe: Het Parool, de
Telegraaf, het AD, NRC, de Trouw en de Volkskrant. De positieve titels zijn vooral voor 21 september
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(Merthe haar feestje) en op 21 september zelf als de rellen nog niet zijn uitgebroken. Vooral de krant
Trouw, NRC en de Telegraaf slaan om in hun titels en berichtgeving nadat het feestje is gegeven.
Voorlopig concluderen we over de framing die heeft plaatsgevonden het volgende.
In het begin noemde Merthe haar feestje een sweet sixteen party, dit werd overgenomen in de
media en was een positief frame. Toen Jesse Hobson een event aanmaakte met de naam Project X
Haren werd Merthe haar feestje hiermee vergeleken. En Project X is een film waar een feest enorm
uit de hand loopt en nu wordt Merthe haar feestje hiermee geassocieerd. Dit zorgt voor een negatief
frame van haar feest. Dit negatieve frame werd versterkt doordat de burgmeester een
noodverordening en maatregelen afkondigde. De avond na het feest werd er erg slecht
gepraat/berichtgegeven over Merthe haar feest, namelijk er werd gesproken over rellen en chaos.
Onderzoek naar frames via de ANP database
We versterken dit met ons eigen onderzoek via de database van het ANP. Op 5 februari zijn we
hiervoor naar het Leidsch Dagblad geweest. We hebben met de journalist Loman Leefmans in de
database gekeken. We hebben het zoekwoord ingevuld ‘Project X Haren’. Onder dit zoekwoord
kwamen enorm veel krantenstukken naar voren. We hebben de krantenartikelen die belangrijk zijn
opgestuurd gekregen door meneer Leefmans. De titels van de krantenartikelen voor het feestje
luiden als volgt: ‘Burgenmeester is bang voor Facebookfeestje’, ‘Feestje met 50.000 man’, ‘Huiverig
Haren op slot wegens fout met Facebookfeest tiener’ en ‘Haren staat op de kaart in de wereld’. Deze
krantenstukken zijn gepubliceerd in de periode van 19 september 2012 tot en met 21 september
2012. Deze titels laten zien dat Project X Haren vooral nog als een feestje wordt gezien. Toch begint
de media het feestje steeds serieuzer te nemen. De burgemeester is bang voor het feestje dat gaat
komen en er wordt ook al gesproken over Haren dat op slot gaat door het Facebookfeestje. In een
van de artikelen wordt Project X Haren vergeleken met een film waar een feestje enorm uit de hand
loopt. Hierdoor laat de media zien dat het over een groot feest gaat. In een van de krantenartikelen
staat dat Project X Haren zelfs nieuws is in het buitenland. Er wordt dus over een ‘echte hype’
gesproken.
De titels van de krantenartikelen na het feestje luiden als volgt: ‘feestje wordt veldslag’, ‘Meld je,
anders wordt je van je bed geplukt’, ‘Onderzoek Haren geleid door Cohen’ en ‘Politie in Haren was
stuurloos’. Deze artikelen zijn gepubliceerd in de periode van 22 september 2012 tot en met 26
september 2012. Hier is duidelijk te zien dat er niet langer over een ‘feestje’ wordt gepraat. De titels
en de artikelen zijn erg negatief. Er vindt dus een verandering van de berichtgeving plaats na Project
X Haren.
De conclusie die we hieruit trekken is dat de frames dus tijdens de berichtgeving veranderen. Dit
komt overeen met het onderzoek van metareporter. Voordat Project X Haren plaatsvindt wordt er
vooral nog over een feestje gepraat. Er is nog geen sprake van negatieve berichtgeving. Nadat Project
X Haren heeft plaatsgevonden wordt er niet langer over een feestje gepraat , maar wordt de
berichtgeving veel negatiever. Er wordt dan vooral gepraat over een veldslag met enorme rellen.
Onderzoek naar frames bij journalisten
Tot slot hebben we ook interviews afgenomen met journalisten van de volgende kranten: de
Telegraaf, Trouw, NRC en het Algemeen Dagblad. Over framing hebben we deze journalisten allemaal
de volgende twee vragen gesteld:
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Hebben jullie over Project X Haren uit één bepaald perspectief (frame) geschreven?



Merkten jullie verandering van de frames (bij jullie eigen nieuwsmedium en in het algemeen)
gedurende de periode van de berichtgeving over Project X Haren?

Op de vraag hebben jullie over Project X Haren uit één bepaald perspectief (frame) geschreven
kregen we verschillende antwoorden.
De Telegraaf vertelde dat er verschillende invalshoeken waren, maar dat de nadruk bij de Telegraaf
vooral lag bij het thema veiligheid en verstoring van de openbare orde.
Klaas Gunter van de krant Trouw vertelde dat deze krant vooral heeft gekozen om zakelijk en
institutioneel te schrijven over Project X Haren.
Sjoerd de Jong van het NRC Handelsblad zegt dat het thema bij deze krant rondom het onderwerp
Project X Haren vooral openbare orde is.
Edwin van der Aa van het Algemeen Dagblad vertelt ons het volgende: ‘Wij hebben ons voornamelijk
gericht op de zaken die misgingen en gespeculeerd, onder meer in columns, over hoe het beter had
gekund in Haren.’
Ook zegt Edwin van der Aa dat eigenlijk alleen de Telegraaf bij bepaalde zaken framed.
Vrijwel alle kranten merkten dat er verandering van de berichtgeving ontstond naarmate de
gebeurtenissen in Haren grimmiger en ernstiger werden. Volgens Paul Jansen van de telegraaf werd
er aanvankelijk door sommige media nog enigszins bericht als ware het een leuk, spontaan
jongerenfeest, maar toen de rellen uitbraken was dat gedaan.
De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat De Telegraaf en het NRC Handelsblad vooral in
het thema openbare orde bericht geven. Dat de Trouw vooral zakelijk bericht heeft gegeven en dat
het Algemeen Dagblad zich voornamelijk heeft gericht op hoe het beter had gekund. Ook zijn alle
kranten die we hebben geïnterviewd het ermee eens dat er verandering van de berichtgeving
plaatsvindt.
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HOOFDSTUK 9
CONCLUSIE
Wij hebben aan de hand van deelvragen onderzoek gedaan naar de hoofdvraag: Hoe heeft de hype
rondom Project X in Haren kunnen ontstaan?
We hebben gekeken of de verschillende fasen van hypevorming te herkennen zijn in ons onderwerp.
Dit was het geval. Project X Haren voldoet aan de kenmerken van een hype. Het facebook berichtje
van Merthe leidde tot een grote stroom nieuws. Het eerste traditionele medium dat het had
opgepikt was Trouw, dit kwam omdat het nieuws over het bericht van Merthe als nieuwswaardig
werd gezien. Het werd al snel door allerlei kranten en nieuwsmedia overgenomen en dit versterkte
het nieuws waardoor er al snel steeds meer over gepraat werd.
Uit ons onderzoek is gebleken dat de frames in de periode dat er berichtgeving is geweest
veranderen. In het begin werd er positief over het feestje gesproken en een beetje lacherig. Toen de
gebeurtenissen ernstig werden rondom Project X Haren werd de berichtgeving erg negatief.
Onze eindconclusie is dat er allerlei factoren aanwezig waren die samen leidden tot de hype.
Een onhandige actie van een jong meisje, gebruik van social media (onder jongeren), traditionele
media die het overnemen, er worden vergelijkingen getrokken met het buitenland, de gemeente
communiceerde niet handig, enzovoorts. Daardoor heeft dus de hype rondom Project X kunnen
ontstaan.
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BIJLAGEN
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Bijlage A Enquête en onderzoeksresultaten leerlingen 5
HAVO
Enquête
Wat een leuk sweet sixteen feestje in Haren had moeten worden, liep volledig uit de
hand. De Harense Merthe verstuurde begin september 2012 een uitnodiging voor
haar verjaardag via Facebook naar een aantal vrienden. Onbedoeld verspreidde het
feest zich als een lopend vuurtje op Facebook en Twitter omdat Merthe het
evenement niet op privé had ingesteld. Niet alleen de sociale media, maar ook de
traditionele media gaven het evenement veel aandacht. Daarover willen we je graag
wat vragen!
Ben je man of vrouw?
O man
O vrouw
Hoe oud ben je? …… jaar
Vraag 1: Hoe heb jij voor het eerst over dit bericht gehoord?

Ο via Facebook
Ο via Twitter
Ο via het nieuws (Journaal, sites als Nu.nl)
Ο via opiniërende en commentaarprogramma’s (De Wereld Draait
door, Pauw & Witteman, etc.)
O via actualiteitenprogramma’s (Een vandaag, Nieuwsuur etc.)
O via sites op internet, namelijk……………………………………….
Ο via de krant
Ο via de radio
Ο of anders, namelijk ……………………………………………………….
Vraag 2: Heb je zelf iets over dit bericht gepost (Twitter, Facebook)?

Ο Ja, namelijk……………………………………………………………………
Ο Nee
Bedankt voor het invullen! Marthe en Anne (5 havo)
27

Onderzoeksresultaten enquête
Mannen
Aantal
respondenten
per
leeftijdscategorie

Leeftijd
16 jaar
17 jaar
18 jaar

Aantal
14
14
10
38

Aantal respondenten per medium
Medium
FB
Twitter
Nieuws
Comm.Prog.
Act. Progs
Sited
Anders

Aantal
12
6
10
1
2
5
2
38

Aantal respondenten die wel of niet gepost hebben
Gepost
Ja
Nee

Aantal
12
26
38

28

Vrouwen
Aantal respondenten per leeftijdscategorie
Leeftijd
16 jaar
17 jaar
18 jaar

Aantal
20
12
7
39

Aantal respondenten per medium
Medium
FB
Twitter
Nieuws
Comm.Prog.
Act. Progs
Sited
Anders

Aantal
11
7
12
3
1
3
2
39

Aantal respondenten die wel of niet gepost hebben
Gepost
Ja
Nee

Aantal
15
24
39

29

Bijlage B Interviews journalisten
Paul Jansen (chef politieke redactie)Telegraaf
Heeft jullie nieuwsmedium (veel) aandacht besteed aan het onderwerp Project X Haren?
Jazeker, de telegraaf heeft een reeks artikelen geschreven over de gebeurtenissen in Haren, en dan
mn over de rellen en de nasleep.
Vond u / vonden jullie het onderwerp Project X Haren nieuwswaardig en waarom?
Het was aanvankelijk nieuwswaardig als fenomeen. Veel lezers zijn nog niet bekend met moderne,
sociale media als Facebook en het feit dat zoveel jongeren daarop reageren en afreizen naar Haren is
opmerkelijk. Ook uit het oogpunt van het meisje, dat per ongeluk de melding van haar feestje publiek
makte, en haar familie. Nog belangrijker waren de gebeurtenissen in de loop van die beruchte
avond/nacht, toen het volledig uit de hand liep in Haren. Dat was hard nieuws. Menig bestuurder
vreesde nadien een herhaling in zijn of haar gemeente.
Wanneer gaven jullie voor het eerst een (nieuws)bericht over Project X Haren?
ik meen toen wereldkundig werd dat het meisje per ongeluk een facebook bericht voor iedereen
toegankelijk had gemaakt, waardoor er een hype ontstond op internet.
Gedurende welke periode hebben jullie bericht gegeven over Project X Haren?
De berichtgeving loopt eigenlijk nog steeds door, alleen niet meer dagelijks. Nu Job Cohen de
gebeurtenissen onderzoekt, leidt dat zo en nu en dan weer tot een bericht, bijv. bij de evaluatie over
de tekortkomingen bij de politie, die onvoorbereid was op de grote toestroom van jongeren en de
daarop volgende rellen.
Hadden jullie verwacht als media dat dit onderwerp zo’n grote hype zou worden? En waarom
(niet)?
nee, er was wel bekend dat een oproep via sociale media eerder grote gevolgen had (in Duitsland en
Frankrijk), maar dat er zoveel mensen op af zouden komen, zelfs na waarschuwingen om weg te
blijven, kwam als een verrassing.
Vinden jullie als media dat jullie hebben meegedaan aan de hypevorming rondom Project X
Haren?
Dat is onvermijdelijk. Op het moment dat je als krant bericht over een fenomeen, terwijl dat nog
gaande is, kan dat op zich natuurlijk ook weer een effect hebben. Dat is geen reden om niet te
puibliceren, wel om er verantwoord mee om te gaan.
Van welk nieuwsmedia hebben jullie het bericht over Project X Haren overgenomen?
ik meen van onze eigen correspondent in groningen

Hebben jullie over Project X Haren uit één bepaald perspectief (frame) geschreven?
Er waren verschillende invalshoeken, maar de nadruk lag voor ons bij het thema veiligheid en
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verstoring van de openbare orde
Merkten jullie verandering van de frames (bij jullie eigen nieuwsmedium en in het algemeen)
gedurende de periode van de berichtgeving over Project X Haren?
De invalshoek veranderde naarmate de gebeurtenissen in Haren ernstiger en grimmiger werden.
Aanvankelijk werd door sommige media nog enigszins bericht als ware het een leuk, spontaan
jongerenfeest, maar toen de rellen uitbraken was dat gedaan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klaas Gunter (stagiair ten tijde van Project X Haren)Trouw
Hoe hoorde jij voor het eerst over Merthe haar feestje?
Samen met nog een stagiair op de redactie was ik al enige tijd uitgenodigd voor het facebookfeest.
Op maandag 17 september was het voor ons een nieuwe week, waarin wij op zoek gingen naar
nieuwe onderwerpen. Via Facebook was ik op zoek naar onderwerpen, en mijn oog viel op Project X
Haren. Wij vonden dit direct een interessant onderwerp voor een artikel, en ik ben hier toen
achteraan gaan bellen met de gemeente en de politie.

Waarom vond jij dat dit onderwerp nieuwswaardig was om over bericht te geven?
In het telefoongesprek met de gemeente werd duidelijk dat zij overwogen om een noodverordening in
te zetten. Het feit dat de gemeente het facebookfeest serieus nam, was voor ons ook reden om het
serieus te nemen. Dat ging als volgt: Ik heb met de politie gesproken, die heeft mij doorverwezen
naar de gemeente, omdat de
gemeente de communicatie over Project X Haren zou doen. De gemeente heeft mij toen verteld dat
zij niet dachten aan ME inzet, maar dat een noodverordening of een samenscholingsverbod wel een
optie zou zijn, en op die manier is dat ook zo in de krant beland (zie bijlage Bericht 18 september).
Ook de brief die door de ouders van Merthe aan de buurt is gestuurd, maakte het voor ons
tastbaarder (Zie bijlage Brief).
In samenspraak met de redactiechef hebben wij er direct voor gekozen om het klein te brengen
(pagina 7), omdat de ervaring uit het buitenland ons leerde dat een dergelijke facebook-oproep uit de
hand zou kunnen lopen. Daarbij hebben wij ook afgesproken dat er geen nieuwe artikelen in de krant
over zouden komen, tenzij er nieuwe ontwikkelingen zouden zijn.
Had jij verwacht dat dit onderwerp zo'n grote hype zou worden? En waarom denk jíj dat
dit een hype was?
Ja, en nee. Op het moment dat ons bericht hierover verscheen was Project X Haren al een hype op
Facebook. Aan de hand van vergelijkbare oproepen uit het buitenland (Hamburg) ging ik er wel vanuit
dat er veel mensen op af zouden komen.
Ons bericht in de krant werd de 18e ook op de website van Trouw gezet, waar het binnen een aantal
uur het op één na meeste gelezen artikel van 2012 werd (na het ongeluk van prins Friso). Hierdoor
werd ons bericht overgenomen door o.a. SpitsNieuws en NOS op 3. Bij NOS op 3 hadden ze echter
nog een keer gebeld met de politie, en de noodverordening verkeerd begrepen. NOS schreef foutief
dat de noodverordening definitief ingezet zou worden. Hierdoor pikte ook ANP het op, waarna vrijwel
alle media erover berichten. Dit heeft voor een groot deel bijgedragen aan de hype.
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Was er sprake van framevorming bij jullie krant? Of heb je zelf vanuit een perspectief
geschreven?
Wij hebben gekozen om zakelijk en institutioneel te schrijven over Haren. Daarbij heb ik geprobeerd
om de lezers van Trouw enigszins een beeld te geven van de sfeer op de Facebookpagina Project X
Haren, door bijvoorbeeld het humoristische kaartje van het 'festivalterrein' toe te voegen als beeld bij
een artikel (zie bijlage Bericht 21 september).
Wat vind jij van de rol van de media bij deze gebeurtenis?
Ik denk dat de sociale media een grotere rol hebben gespeeld dan de traditionele media. Met name
de nieuwsmedia hebben naar mijn mening gewoon hun werk gedaan door te berichten over Haren.
Media die meer op entertainment gericht zijn (zoals De Wereld Draait Door en enkele radioshows)
hebben echter wel opgeroepen om naar Haren te komen, wat een kwalijke zaak is. De berichtgeving
heeft de rol van de sociale media echter wel versterkt, maar dat zou geen afweging moeten zijn om
niet te berichten over nieuws.
Heb je misschien nog leuke feiten of tips waarmee wij ons onderzoek nog beter kunnen
maken?
Het zou goed zijn om de reconstructie van het Dagblad van het Noorden te lezen (beschikbaar op hun
website als pdf), in het geval dat jullie dit nog niet gedaan hebben. Verder verschijnt (volgens mij) op
1 maart het rapport van de commissie Cohen, dat ook waardevol kan zijn voor jullie onderzoek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sjoerd de Jong (ombudsman) NRC
Heeft jullie nieuwsmedium (veel) aandacht besteed aan het onderwerp Project X Haren?

Hangt er vanaf wat je veel vindt; de krant heeft de rellen wel uitvoerig onderzocht na afloop –
uiteraard, want die waren groot nieuws.
Vond u / vonden jullie het onderwerp Project X Haren nieuwswaardig en waarom?

Hier moet je onderscheiden tussen: van tevoren/ achteraf. Van tevoren heeft de krant er niet veel
aan gedaan (2 stukken); een aankondiging op Facebook die uit de hand loopt kan opmerkelijk zijn,
maar is niet per se groot nieuws. Dat waren de rellen wel. Het komt niet vaak voor dat een meute
jongeren zomaar naar de verjaardag van een volslagen onbekende trekt en gaat rellen met de politie.
Daar moet een krant zeker over schrijven, om uit te zoeken wat er precies gebeurd is. Achteraf, vanaf
de zaterdag erop, hebben we er dus wel veel aan gedaan.
Trouwens, bij dat onderzoek achteraf hoort óók onderzoek naar de rol van de media; hebben die de
zaak aangezwengeld? Daar hebben we dus ook over geschreven.
Wanneer gaven jullie voor het eerst een (nieuws)bericht over Project X Haren?

Voor het eerst op 19 september, dus een paar dagen voor het feest. Toen was de gemeente bezig
maatregelen te treffen, en leek het dus mogelijk een serieuze zaak te worden, dat was de aanleiding.
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Gedurende welke periode hebben jullie bericht gegeven over Project X Haren?

Vanaf het feest zelf, waar een verslaggever bij was, tot en met de rechtszaken en het onderzoek van
de politie, dus tot begin 2013. Over een paar maanden komt nog het rapport van de commissieCohen, dus ook daar zal over geschreven worden.
Hadden jullie verwacht als media dat dit onderwerp zo’n grote hype zou worden? En
waarom (niet)?

Van tevoren?Dit moet je aan de redactie Binnenland vragen.
Vinden jullie als media dat jullie hebben meegedaan aan de hypevorming rondom Project
X Haren?

Ik kan alleen namens mezelf spreken: nee, NRC Handelsblad heeft dit van tevoren volgens mij zakelijk
en rustig aangepakt en niet meegedaan aan hypevorming.
Van welk nieuwsmedia hebben jullie het bericht over Project X Haren overgenomen?

Dit kunnen jullie beter aan Binnenland vragen; er waren verschillende bronnen (radio, Twitter).
“Overgenomen” is ook niet de juiste term, de krant is het zelf gaan uitzoeken.
Hebben jullie over Project X Haren uit één bepaald perspectief (frame) geschreven?

Journalisten werken, als het goed is, niet vanuit frames, maar vanuit waarheidvinding (wat zijn de
feiten?)
Of bepaalde uitgangspunten (als je dat bedoelt met frames) de berichtgeving hebben bepaald, kun je
beter achteraf vaststellen, denk ik. Dan zie je dat bij NRC Handelsblad het thema openbare orde
centraal staat. Dat is ook niet zo gek, want de krant richt zich op de publieke zaak (overheid,
rechtstaat, onderwijs, etc).
Merkten jullie verandering van de frames (bij jullie eigen nieuwsmedium en in het
algemeen) gedurende de periode van de berichtgeving over Project X Haren?

Dit zou je ook aan Binnenland moeten vragen; mij is zoiets niet opgevallen. Trouwens, de term
“frame” is ook wat onhelder… ;-)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edwin van der Aa (parlementair verslaggever) Algemeen Dagblad
Heeft jullie nieuwsmedium (veel) aandacht besteed aan het onderwerp Project X Haren?

Volgens ons archief hebben we ongeveer 48 artikelen geschreven waarin de termen ‘Project X’ en
‘Haren’ voorkwamen. Daarin tel ik ook berichten mee waarin slechts aan het feest werd gerefereerd,
bijvoorbeeld in een nieuwsbericht over een ander Project X feest.
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Vond u / vonden jullie het onderwerp Project X Haren nieuwswaardig en waarom?

Het AD is een populaire krant, qua totale lezersbereik sinds 1 januari de grootste van NL. Een
onderwerp als Haren past erg goed bij het soort berichten dat wij maken, omdat het gaat over
gebeurtenissen in het hart van de samenleving en een trend (feesten organiseren via FB) neerzet.
Daarnaast besteedden op dat moment alle landelijke media veel aandacht aan het evenement en de
rellen, daar gingen wij natuurlijk in mee.
Wanneer gaven jullie voor het eerst een (nieuws)bericht over Project X Haren?

Op woensdag 19 september, twee dagen vóór de bewuste avond. Toen plaatsten wij dit bericht:
Facebookfeestje leidt tot paniek
Merthe (15) uit Haren heeft per ongeluk via Facebook tienduizenden onbekenden uitgenodigd voor
haar verjaardag. Het feest in haar woonplaats onder Groningen dreigt daardoor volledig uit de hand
te lopen. De gemeente is in paniek en heeft een noodverordening opgesteld.
Merthe maakte voor komende vrijdag een evenement aan op Facebook om haar 16de verjaardag te
vieren. Ze vergat echter in de instellingen aan te geven dat het om een privéfeestje ging. Hierdoor
werd de uitnodiging, compleet met adres en tijdstip, in korte tijd aan meer dan 50.000 mensen
doorgestuurd.
Ruim 6000 mensen hebben al laten weten te zullen komen. Het ophanden zijnde evenement is een
hype geworden op internet en wordt al 'Project X Haren' genoemd, naar de gelijknamige
Amerikaanse film waarin een feest volledig uit de hand loopt.
Burgemeester Rob Bats van Haren heeft het feest inmiddels verboden uit angst voor
ongeregeldheden. De ouders van Merthe wonen in het chique deel van Haren in een ruim vrijstaand
huis. Zij hebben het feest afgelast en laten weten voorlopig niet met de pers te willen praten.
Gedurende welke periode hebben jullie bericht gegeven over Project X Haren?

Het eerste, bovenstaande bericht was op 19 september, het vooralsnog laatste korte bericht op 2
februari. Daarin stond dit:
De gemeente Haren houdt geheim uit welke bedragen de begroting van 389.075 euro voor de
commissie-Cohen is opgebouwd. Cohen en de zijnen onderzoeken de Project X rellen in Haren.
Dagblad van het Noorden en RTV Noord hadden om de gegevens gevraagd. De begroting is
overgelegd, maar de bedragen zijn 'om privacyredenen' onzichtbaar gemaakt.
Hadden jullie verwacht als media dat dit onderwerp zo’n grote hype zou worden? En
waarom (niet)?

Ik weet nog wel dat het ons vooral gedurende de feestavond zelf steeds meer duidelijk werd dat het
echt uit de hand zou lopen en dus een echt groot onderwerp zou worden. Maar mijn krant had wel
op voorhand een verslaggever en fotograaf naar Haren gestuurd.
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Vinden jullie als media dat jullie hebben meegedaan aan de hypevorming rondom Project
X Haren?

Populaire kranten lopen altijd voorop in berichtgeving over zulke onderwerpen en leveren dus
sowieso een bijdrage aan een eventuele hype. Ik constateer wel dat we pas de woensdag voor het
feest het eerste bericht publiceerden. Toen hadden al 6000 mensen hun deelname toegezegd en was
het feest al afgelast en verboden.
Van welk nieuwsmedia hebben jullie het bericht over Project X Haren overgenomen?

We hebben zelf ons nieuws over Haren gemaakt, onder meer via correspondenten. Later is wel
gebruik gemaakt van onze samenwerking met Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant
om extra nieuws uit de regio te vergaren.
Hebben jullie over Project X Haren uit één bepaald perspectief (frame) geschreven?

Wij hebben ons voornamelijk gericht op de zaken die misgingen en gespeculeerd, onder meer in
columns, over hoe het beter had gekund in Haren. Het is naar mijn mening overigens een mythe dat
kranten bepaalde onderwerpen continu zouden framen vanuit één perspectief. Ik ken de gang van
zaken bij heel veel kranten, en kan zeggen dat eigenlijk alleen De Telegraaf in bepaalde zaken zo
werkt.
Merkten jullie verandering van de frames (bij jullie eigen nieuwsmedium en in het
algemeen) gedurende de periode van de berichtgeving over Project X Haren?
Nee, bij ons was er niet zo’n frame. Wel was er zowel bij het AD als bij andere media redelijk snel een
verschuiving te zien van verslaggeving over het feest zelf en de rellen naar het blunderen van
instanties (bestuurders, politie) waardoor de zaken uit de hand liepen.
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Bijlage C Interviews inwoners Haren
ANDREA (51, inwoonster van Haren)
-

Hoe heb je er zelf voor de eerste keer van gehoord?

Ik hoorde het van collega’s die erover spraken. Dat was ongeveer een week voordat het gebeurde.
-

Wat stond erover in de plaatselijke krantjes? En wat vond jij van die berichtgeving?

In de plaatselijke krantjes stond voorafgaand helemaal niets. Ook de eerste die daarna verschenen
meldden het niet, want ze gaan nauwelijks op actuele zaken in. De berichtgeving vond ik nogal
fragmentarisch, er werd vooral ingezoomd op ‘persoonlijk leed en schade’, soms was er nauwelijks
sprake van schade. Vooral de eigenaar van de ijssalon was het belangrijkste slachtoffer. Er werd
echter nauwelijks een analyse of beschouwing gegeven. Ook werd weinig melding gemaakt van de
grootste schade: namelijk dat een grote groep bewoners serieuze trauma’s hebben opgelopen door
de angst die ze die avond hebben gevoeld (los van de man die is overleden natuurlijk). Kortom: ik
vond de berichtgeving nogal oppervlakkig.
Hoe snel verspreidde het nieuws zich over het feest van Merthe in Haren? En wat heb jij hier
zelf van gemerkt? (de periode zoals; wist je het binnen twee dagen of duurde het langer?)
Het nieuws verspreidde zich razendsnel, ik hoorde het dus een week van tevoren, maar had het
gevoel dat anderen het al veel langer wisten, heb eigenlijk niemand in m’n omgeving gehoord die van
niets wist.
-

Had je verwacht dat het nieuws zich in heel Nederland zou verspreiden?

Nee, eigenlijk vond ik de politiebusjes die ’s middags bij het politiebureau stonden al overdreven:
normaal staat er niets en toen wel acht. Maar er was gewoon markt ’s middags en de winkels waren
gewoon open.
-

Wat vind jij van de rol van de media?

Dat de sociale media het mogelijk maken zoiets zo snel te doen groeien verbaast me, dat iedereen
gewoon aanneemt dat er een feest komt en niemand meer checkt of het verhaal klopt, is eng. Die
vrijdagavond is ook continu op TV live verslag gedaan, dat heeft iedereen uit de directe omgeving
ook gewoon nieuwsgierig gemaakt. ‘Er gebeurt hier nooit wat, dus laat ik maar gaan kijken ‘.
Aan de andere kant is het te makkelijk om ‘de media’ de schuld te geven. Burgemeester en politie
hadden de media toch ook kunnen gebruiken om bekend te maken dat er helemaal geen feest was?
Sjaak kwam die avond uit Almelo (rond 21 uur) en kon de afrit Haren niet nemen, deze was
afgesloten. Dus hij reed door naar Groningen-Zuid om vanaf die kant naar Haren te komen, dat lukte
ook niet: file en allemaal auto’s met jongeren die met bierflesjes gooiden. Hij is toen via Paterswolde
gereden en heeft zijn auto geparkeerd bij vrienden. Die hebben hem tot vlak bij Haren gebracht, de
route naar mijn huis heeft hij gelopen: was eng tussen allemaal groepen in, met een laptop over je
schouder. Is goed gegaan.
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Ik was thuis en heb het vooral via TV Noord gevolgd. Hoorde buiten wel knallen en het stonk
verschrikkelijk (was de brandende auto), maar had niet de behoefte te gaan kijken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOCHEM (19, student in Groningen, afkomstig uit Haren)
-

Was je via Facebook uitgenodigd voor het event van Merthe?

Ja ik ben ongeveer een week voor het evenement zou plaatsvinden uitgenodigd via facebook.
Hoe snel verspreidde het nieuws zich over het feest van Merthe in Haren? En wat heb jij hier
zelf van gemerkt? (de periode zoals; wist je het binnen twee dagen of duurde het langer?)
Op mijn studie hoorde ik ervan, op hockeytraining hadden mensen het erover en in mijn Dispuut
werd het besproken. Deze dingen waren allemaal in Groningen. Het heeft dus een week voor het
evenement in ieder geval Groningen al bereikt. Ik weet niet wanneer het evenement is aangemaakt
dus de precieze periode weet ik niet.
-

Had je verwacht dat het nieuws zich in heel Nederland zou verspreiden?

Nee, totaal niet. Ik dacht dat het wel in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) bekend
zou worden. Maar niet door heel Nederland. En geloof ook dat het in Duitsland bekend was, maar
dat zullen jullie vast beter weten.
-

Ben je zelf naar het feest toegegaan? Waarom (wel of niet)? En zo ja, hoe heb je dit ervaren?

Ja, ik ben ook even bij het ‘’feest’’ wezen kijken. Dit deed ik met 2 vrienden wiens ouders ook in
Haren woonden. We dachten laten we even kijken wat er allemaal aan de hand is omdat we toch in
Haren waren. Ik heb dit in eerste instantie ervaren als grappig wat gaat er gebeuren en het zal toch
wel niet waar zijn dat ze echt gaan rellen. Eerst was het ook gemoedelijk en was er niet duidelijk
waar het feest nu was omdat veel straten afgesloten waren door de politie. Later sloeg de sfeer om
en begonnen veel mensen stenen en flessen naar de politie te gooien. Ook werden er lantaarnpalen
en dergelijke vernield. Toen vond ik het al te ver gaan.
-

Wat vind jij van de rol van de media?

Ik vind dat de media slecht heeft gehandeld door het dagen van te voren al in het nieuws te
vermelden. Hierdoor heeft het zogenaamde feest veel aandacht gekregen. En zijn er meer mensen
op afgekomen dan als de media het geen aandacht had gegeven. Hierdoor is het denk ik meer uit de
hand gelopen.
Ik vond dat er ook veel buitenlanders waren, ik hoorde veel Engels en Duits. (Terwijl er in Haren bijna
nooit buitenlanders zijn ;)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FIONA (18, studente in Wageningen, afkomstig uit Haren)
-

Was je via Facebook uitgenodigd voor het event van Merthe?

Ja meerdere keren, ik denk in totaal wel iets van 20 keer.
Hoe snel verspreidde het nieuws zich over het feest van Merthe in Haren? En wat heb jij hier zelf
van gemerkt? (de periode zoals; wist je het binnen twee dagen of duurde het langer?)
Ik was tijdens de 'verspreiding' niet zelf in Haren dus wat ik heb meegekregen over hoe snel dit ging
was via facebook. Ik wist het direct al op de dag dat ze de uitnodiging had gestuurd, dat er sprake
was van het feest. Dit komt denk ik omdat ik vrienden heb die bevriend met haar zijn op facebook.
Het nieuws binnen mijn vriendenkring in Haren verspreidde zich super snel, eigenlijk was iedereen
daarvan al direct uitgenodigd. Op de facebook page van haar feest was ook heel duidelijk te zien dat
vrijwel heel Haren ook al direct uitgenodigd was. De dagen die hierop volgden verspreidde het zich
meer over de rest van Nederland leek het.
-

Had je verwacht dat het nieuws zich in heel Nederland zou verspreiden?

Op de dag dat ik de uitnodiging kreeg had ik niet gedacht dat het door heel Nederland zou gaan, ik
dacht dat Merthe wel verstandig genoeg zou zijn om het er gewoon direct af moest halen, maar in
plaats daarvan liet ze het mooi z'n gangetje gaan. Dat is echt een grote fout van haar geweest en ik
denk dat het allemaal voorkomen had kunnen worden, had ze ervoor gekozen het direct stop te
zetten toen ze haar fout inzag.
-

Ben je zelf naar het feest toegegaan? Waarom (wel of niet)? En zo ja, hoe heb je dit ervaren?

Ik ben zelf niet heen geweest. Ik was eerst wel van plan om een kijkje te gaan nemen, ik hoorde
allemaal grote verhalen over ME-ers en televisiezenders en dat soort dingen. Ook was ik die vrijdag
zelf naar Haren gereisd en waren onder mijn medereizigers ook veel 'project-x'ers,' dit maakte me
wel nieuwsgierig naar hoe het zou verlopen. Uiteindelijk ben ik niet gegaan omdat ik via vrienden die
er wel waren te horen kreeg hoe het eraan toe ging. De agressie die al zo vroeg te voelen was, trok
mij niet aan. Bovendien was later op de avond alles prima te volgen via de televisie, ik was toen ook
erg blij met mijn keuze om niet te gaan!
-

Wat vind jij van de rol van de media?

De sociale media heeft overduidelijk een grote rol gespeeld in de verspreiding van het feest. Maar
dat is vooral aan Merthe zelf te wijten, de controle hierover lag compleet in haar handen en ze heeft
er zelf voor gekozen om hier niet tijdig gebruik van te maken. Ze had zelf waarschijnlijk niet
voorspeld dat het zo uit de hand zou lopen maar zo is het nu eenmaal. Het hoefde niet zo uit de hand
te lopen. Media zoals radio was ik vrij verbaasd over hoe zij er mee omgingen. De aankondiging van
het feest was op meerdere radiostations te horen en ook hebben ze met mensen rondom het feest
contact opgenomen. Dit alles leek echt een soort reclame, en ik denk dat zij ook wel een grote rol
hebben meegespeeld in de escalatie omdat het voor veel mensen hierdoor ook 'echter' leek denk ik,
waardoor ze echt hebben besloten heen te gaan. Bovendien werden mensen zonder facebook, of
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uitnodiging er hierdoor ook over geïnformeerd. Uiteindelijk heeft de media ook een goede bijdrage
geleverd natuurlijk, dit bij het oppakken van het grootste deel van de verdachten.
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Bijlage D Logboek

Datum

Activiteit

Hoeveel tijd besteed

Totaal

24/9/12

Overleg over
onderwerp en vragen

0,5 uur

Samen: 1 uur

30/9

Opstellen hoofdvraag
en deelvragen (ideeën
bedacht voor
onderzoek)

1 uur

Samen: 2 uur

25/11

Aanpassen vragen en
aanpak

1 uur

1 uur

1/12

Plan van aanpak en
planning gemaakt

2,5 uur

2,5 uur

2/12

Mailen Andrea en
Jochem

0,25 uur

Samen:0,5 uur

3/12

Mailen Fiona

0,25 uur

0,25 uur

4/12

Enquête en
interviewvragen
gemaakt

1,5 uur

Samen: 3 uur

10/12

Onderzoeksopzet
uitgewerkt

2 uur

Samen: 4 uur

12/12

Afnemen enquête 5
HAVO

0,75 uur

Samen: 1,5 uur

14/12

Concept deelvraag 1, 3
en 5

8 uur

Samen: 16 uur

15/12

Verwerken enquête

3 uur

3 uur

28/12

Verwerken mail
Andrea, Jochem en
Fiona

0,5 uur

Samen: 1 uur

31/12

Concept alle
deelvragen

8 uur

Samen: 16 uur
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29/1/13

Journalisten benaderd

2 uur

Samen: 4 uur

2/2/13

Deelvragen verder
aangevuld

2 uur

Samen: 4 uur

5/2

Bezoek Leidsch
Dagblad

1 uur

Samen: 2 uur

12/2

Interviews journalisten
verwerkt

1 uur

Samen: 2 uur

23/2

Afwerken
profielwerkstuk
(interviews en
enquêtes verwerkt in
de tekst)

4 uur

Samen: 8 uur

24/2

Maken bijlagen en
literatuurlijst

2 uur

2 uur

Aanvullend

Artikelen gelezen, tv programma’s gekeken

2 uur

Samen: 4 uur

78 uur samen
Presentatie
voorbereiden en
oefenen
Evaluatie
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