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Dankwoord 
Een masterproef schrijven is een werk van lange adem. Het is 
een tocht van bijna acht maanden en op zo’n tocht kom je heel 
wat mensen tegen. De tocht begon in oktober 2018 op het 
kantoor van mijn assessor, Marie Figoureux. Zij en mijn 
promotor, prof. dr. Baldwin Van Gorp, stonden mij vanaf de 
start bij om de eindmeet te halen en deden mij de zwaktes van 
mijn onderzoek en rapportering inzien. Zo stuwden zij mij en 
mijn masterproef naar een hoger niveau. Als ik de eerste draft 
van de literatuurstudie in november vergelijk met het 
uiteindelijke resultaat van een half jaar later, wordt duidelijk dat 
ik met dit werkstuk veel geleerd heb. En dat is voor het 
grootste deel aan mijn assessor en promotor te danken. 

Verder op de tocht kwam ik Evi Van de Walle tegen. Zij 
werkte onder mevrouw Figoureux en prof. Van Gorp aan haar 
masterproef over de framing van Vlaams Belang en in de 
voorbereiding van onze onderzoeken werkten we nauw samen 
aan een codeerboek. We vulden elkaars werk goed aan. De 
samenwerking is het codeerboek zeker en vast ten goede 
gekomen. Op het einde van de rit zorgde zij ervoor dat ik de 
intercodeurbetrouwbaarheid voor mijn onderzoek kon 
berekenen, een onmisbaar element om de resultaten goed te 
interpreteren. 

Ten slotte ben je tijdens een tocht als deze ook vaak thuis. 
Daar zitten mensen die weinig van de academische wereld 
kennen, maar die daarom niet minder belangrijk zijn om het 
einde van de tocht te halen. Ik wil dus zeker ook die mensen 
bedanken. Mijn ouders hebben mij steeds bijgestaan waar ze 
konden. Op moeilijke momenten zorgden zij er met hun steun 
en motivering voor dat ik de weg niet kwijtgeraakte en de 
moed niet verloor. Hun geduld werd gedurende de hele tocht, 
van start tot finish, sterk op de proef gesteld en toch hebben zij 
samen met mij het einde van deze tocht gehaald. Zonder hen 
was dit nooit gelukt. 
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Abstract 
Sinds de jaren 1990 is er in Europa een heropleving van 
extreemrechts zichtbaar. Onderzoekers bestuderen de invloed 
van de media op dit succes en kwamen tot de conclusie dat de 
beeldvorming in de media extreemrechts kan helpen. Deze 
studie wil achterhalen of dit ook in Vlaanderen het geval is. 
Met een frame-analyse van 504 artikels uit De Standaard en 
Het Laatste Nieuws tussen 2009 en 2018, werd gekeken naar 
de aanwezigheid van twaalf frames en counterframes in de 
Vlaamse media. De frames staan voor negatieve 
representatie, de counterframes voor positieve representatie. 
Uit de resultaten blijkt dat kranten ongeveer evenveel frames 
als counterframes gebruiken, maar dat een substantieel deel 
van de steekproef geen enkel denkbeeld bevat. De media 
berichten dus eerder positief en neutraal, en minder negatief. 
Dit komt nog meer tot uiting in Het Laatste Nieuws. De 
Standaard gebruikt zowel meer frames als counterframes, 
maar Het Laatste Nieuws bevat meer artikels zonder de 
denkbeelden. Ten slotte is er weinig evolutie merkbaar in het 
gebruik van de denkbeelden. Slechts enkele worden in 
bepaalde periodes vaker gebruikt dan anders. De media zijn 
dus niet alleen eerder de vriend van extreemrechts, ze zijn ook 
een trouwe vriend. 
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Inleiding 
Sinds de jaren 1990 slaagden extreemrechtse partijen er in 
verschillende landen van West-Europa in om veel stemmen te 
halen (Cornelis & Van Hiel, 2015) en de laatste jaren neemt 
hun succes nog verder toe (Kluknavská & Hruška, 2019). De 
eerste electorale successen, weliswaar van kleine aard, 
kwamen er echter al begin jaren 1980 in Frankrijk en 
Nederland (Mudde, 2000, p. vii). In Italië begon extreemrechts 
aan zijn opgang begin jaren 1990 en vier jaar later kwam er 
een extreemrechtse regeringscoalitie onder leiding van 
Berlusconi (Dechezelles, 2008). Ook in België werd 
extreemrechts, in de vorm van het Vlaams-nationalistische 
Vlaams Blok, eind jaren 1980 een belangrijke speler in het 
politieke landschap, wat bevestigd werd bij de verkiezingen 
van 1991, later bekend als “Zwarte Zondag” (Mudde, 2000, pp. 
88-89; p. 115). Flood (2005) ziet bij veel auteurs bezorgdheid 
om deze heropleving van extreemrechts. Kumral (2017) vindt 
het zelfs een van de meest verontrustende gebeurtenissen in 
de politieke wereld, omdat het geen kortstondig fenomeen lijkt 
te zijn. 

Vanaf midden jaren 1990 ziet men in West-Europa dus een 
heropleving van extreemrechts gedachtegoed (Caiani & Borri, 
2013). Sinds een aantal jaren onderzoeken academici dan ook 
de invloed van de media op het succes van die 
extreemrechtse groepen (Kluknavská, 2015). Politici hebben 
immers wel een reputatie om op te steunen, maar ze hebben 
ook de media nodig om met hun standpunten een groot 
publiek te bereiken (Kluknavská, 2015). De media helpen 
politieke partijen als het ware om hun organisationele en 
financiële tekortkomingen te overwinnen (Ellinas, 2009). Zo 
stelde Flood in 2005 dat boeken een belangrijk medium zijn 
om extreemrechts gedachtegoed te verspreiden, maar dat 
extreemrechtse organisaties onvoldoende budget hebben om 
boeken uit te geven. In dat geval kunnen de media als kanaal 
fungeren om standpunten duidelijk te maken. Dat het Front 
National er destijds in Frankrijk als marginale extreemrechtse 
partij in slaagde om een reguliere speler te worden in het 
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politieke veld, was op die manier deels aan de media te 
danken (Ellinas, 2009). 

De grootste verandering in vergelijking met de jaren 1990 is 
de komst van nieuwe interactieve mediaplatformen, zoals 
sociale media (Ouellette & Banet-Weiser, 2018). 
Extreemrechtse groepen zijn de laatste jaren zeer actief 
geworden op deze sociale media (O’Callaghan, Greene, 
Conway, Carthy, & Cunningham, 2013) en Kluknavská en 
Hruška (2019) zien dat die evolutie de groepen in staat stelt 
om persoonlijk en actief in contact te komen met hun 
achterban. Van zodra ze hun eigen organisatie op de rails 
hebben gezet, hebben extreemrechtse groepen de klassieke 
media dus minder hard nodig om een vervolg te breien aan 
hun successen (Ellinas, 2009). 

O’Callaghan et al. (2013) bestudeerden de sociale-media-
accounts van extreemrechtse groepen uit acht westerse 
landen en kwamen tot de conclusie dat de sociale media enkel 
gebruikt worden om ideeën te verspreiden. Het is echter 
onduidelijk of het bij deze verspreiding van ideeën blijft, of dat 
er achter de schermen nog andere gesloten, interactieve 
groepen bestaan (O’Callaghan et al., 2013). Het bestaan van 
dergelijke communities werd bijvoorbeeld aangetoond in de 
aflevering van Pano, een duidingsmagazine van de Vlaamse 
openbare omroep VRT, over de extreemrechtse 
jongerenbeweging Schild & Vrienden (VRT NWS, 2018). Er 
kan dus gesproken worden van een zekere evolutie. Vroeger 
gebruikten extreemrechtse bewegingen de klassieke media 
om onder de aandacht te komen, terwijl ze vandaag hun eigen 
sociale media daarvoor inzetten. Een vaststelling die deze 
evolutie kracht bijzet, is dat extreemrechts zelf vindt dat de 
klassieke media liegen, manipuleren en slecht informeren, 
waardoor ze niet objectief zijn (Kluknavská & Hruška, 2019). 
Vlaams Belang (vroeger Vlaams Blok) is bijvoorbeeld van 
mening dat de media schuld hebben aan het verval van de 
traditionele waarden in de maatschappij, iets waar de partij 
veel belang aan hecht (Swyngedouw & Ivaldi, 2001). 
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Dat wantrouwen in de media staat in schril contrast met de 
bevinding van Kluknavská (2015). Zij stelt dat de media 
extreemrechtse partijen onder andere kunnen helpen door hen 
media-aandacht te geven en door te berichten over hun 
thema’s (Kluknavská, 2015). Dit wil dus zeggen dat, hoewel 
extreemrechtse organisaties tegenwoordig hun eigen media 
kunnen beheren, de rol van klassieke media nog niet helemaal 
uitgespeeld is. Ondanks hun wantrouwen in de media denkt 
Vlaams Belang bijvoorbeeld goed na over hoe ze zich 
profileren in de media (Cammaerts, 2018). Zij blijven immers 
berichten over extreemrechts zoals ze dat vroeger deden. De 
media zijn constant op zoek naar thema’s die de publieke 
opinie interesseren en nieuw publiek aantrekken (Ellinas, 
2009). De Pano-reportage over Schild & Vrienden (VRT NWS, 
2018) toont op die manier aan dat er ook negatieve gevolgen 
aan die media-aandacht zijn verbonden voor extreemrechtse 
groepen. Zo werden de leden van de beweging uit de Vlaamse 
Jeugdraad gezet en werd hun leider Dries Van Langenhove 
een tijd lang de toegang verboden tot de universiteit waar hij 
studeerde. Ten slotte werden in de aanloop naar de Belgische 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 verschillende 
kandidaten van de verkiezingslijsten gehaald, omdat ze 
banden hadden met Schild & Vrienden. 

Er zijn dus duidelijk twee trends te onderscheiden in de 
relatie tussen de media en extreemrechts. Enerzijds lijkt 
media-aandacht extreemrechts te kunnen helpen om bekend 
te worden bij het publiek, maar anderzijds kan die aandacht 
ook negatieve gevolgen hebben. Toch is het nog onduidelijk of 
deze twee trends vandaag ook in Vlaanderen aanwezig zijn. In 
deze studie wordt daarom de beeldvorming van extreemrechts 
in de media van naderbij onderzocht. Het doel van dit 
onderzoek is om een genuanceerd beeld te krijgen van hoe de 
Vlaamse media extreemrechts afbeelden. Op die manier 
probeert dit onderzoek de vraag te beantwoorden of de media 
nu de vriend of de vijand zijn van extreemrechtse organisaties. 
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Literatuurstudie 

Naar een definitie van extreemrechts 
Al sinds de negentiende eeuw wordt “extreem” gebruikt in een 
politieke context, maar de term “extreemrechts” bestaat pas 
sinds de jaren 1950, als synoniem voor het Amerikaanse 
“radical right” (Husbands, 2015). Vaak worden termen als 
“radicaalrechts”, “extreemrechts”, “de rechtervleugel” en 
“uiterst rechts” als synoniemen door elkaar gebruikt (Moore, 
2005; Rush, 1963). Toch geeft Mudde (2000, p. 180) aan dat 
extreemrechts de te prefereren term is, omdat die het meest 
correct is om naar een politieke overtuiging te verwijzen 
(Rush, 1963). Daarnaast stelt Mudde (2000, p. 7) dat het bij 
bepaalde partijen niet meteen duidelijk is of ze extreemrechts 
of centrumrechts zijn. Extreemrechts heeft immers de 
connotatie gelieerd te zijn met fascisten en nazi’s (Bosman & 
d’Haenens, 2008) en de leden van zogenaamd 
extreemrechtse groepen zien zichzelf helemaal niet als 
extremistisch of irrationeel (Kumral, 2017). Hieruit volgt dat er 
geen algemeen aanvaarde definitie van extreemrechts is 
(Mudde, 2000, p. 10). Vaak gaan auteurs er immers van uit 
dat de lezer wel weet wat ze ermee bedoelen (Rush, 1963). 

Daarom probeerde Rush in 1963 zelf een definitie op te 
stellen. Hij hield rekening met wat hij de zwaktes van 
voorgaande definities achtte en formuleerde extreemrechts als 
volgt: 
 

The Extreme Right is a militant and millenarian political 
ideology, espoused by numerous Right-Wing groups and 
individuals, which maintains as an ideal the principle of ‘limited 
individualism’; this principle being articulated as opposition to 
‘collectivism’ in government, international relations, modern 
social principles, and modern social structure and operation. 
(Rush, 1963, p. 73) 

 
Deze definitie krijgt onrechtstreeks wat tegenkanting. Zo stelt 
ze dat extreemrechts een eeuwenoud fenomeen is, terwijl de 
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meeste auteurs spreken over het “oude” fascisme (Caiani & 
Della Porta, 2011), zoals bijvoorbeeld het naziregime in 
Duitsland, en “new wave” extreemrechts, zoals dat begon in 
de jaren 1970 en nu nog steeds gekend is (Husbands, 2015). 
Het is deze laatste vorm waar dit onderzoek zich op richt. 

Net omdat het zo moeilijk is om een goede definitie van 
extreemrechts op te stellen, beperken een aantal auteurs zich 
tot de benoeming van enkele algemene kenmerken. Drie van 
hen maakten ook expliciet een lijst op. De eerste is Moore 
(2005) en hij onderscheidt vier overkoepelende kenmerken 
van extreemrechtse organisaties: (1) een extremere positie 
dan andere conservatieve groepen; (2) een organisatie rond 
conspiracy theories; (3) een basis van racisme en 
nationalisme; en (4) een verwerping van de liberale 
democratie, want autoritaristisch leiderschap is nodig. De 
tweede auteur, Husbands (2015), ziet elf elementen die zeker 
in een definitie van extreemrechts vervat zouden moeten 
zitten: (1) selectieve inclusie op basis van een natie; (2) 
selectieve exclusie op basis van xenofobie; (3) racisme op 
basis van een biologisch perspectief; (4) antisemitisme op 
basis van negationisme of toejuichen van het Duitse en 
Italiaanse regime in de Tweede Wereldoorlog; (5) voorkeur 
voor autoritarisme; (6) cultus van een leidersfiguur; (7) 
voorkeur voor een hiërarchische sociale orde; (8) anti-
parlementaire democratie; (9) vijandigheid tegenover politieke 
tegenstanders met eventueel geweld; (10) lage tolerantie voor 
sociale verandering; en (11) nostalgie naar het verleden. Ten 
slotte ziet Mudde (2000) in verschillende academische 
bijdragen dat extreemrechts vaak gelinkt wordt aan (1) 
nationalisme; (2) racisme; (3) xenofobie; (4) anti-democratie; 
en (5) het idee van een sterke staat. 

Alle drie de auteurs spreken over andere kenmerken of 
verwoorden ze anders, maar toch zijn er veel onderlinge 
gelijkenissen. Zo komen racisme, nationalisme, autoritarisme 
en een verwerping van de democratie bij ze alle drie terug. 
Daarnaast wordt het kenmerk xenofobie aangehaald door 
zowel Mudde (2000) als Husbands (2015). Verder zijn er ook 
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enkele gelijkenissen met de definitie van Rush (1963). Zo is 
het nationalisme van deze auteurs vergelijkbaar met het verzet 
tegen internationale relaties waar Rush (1963) over spreekt en 
schemeren ook conservatieve ideeën (Moore, 2005) en verzet 
tegen sociale verandering (Husbands, 2015) door in zijn 
definitie. Ten slotte zijn er in de definitie ook aspecten terug te 
vinden die doen denken aan de vijandigheid met eventueel 
geweld waar Husbands (2015) over spreekt. 

Ook andere auteurs, die niet expliciet ingaan op kenmerken 
van extreemrechts, zien gelijkaardige aspecten terugkomen 
als in de definitie van Rush (1963) en de lijsten van Moore 
(2005), Husbands (2015) en Mudde (2000). Zo kan Rush 
(1963) op bijval rekenen voor de stelling dat extreemrechts 
niet enkel politieke partijen zijn, maar ook andere groepen en 
zelfs individuen (Caiani & Borri, 2013). Andere auteurs geven 
daarnaast aan dat extreemrechts er in Europa negatieve 
standpunten op nahoudt ten aanzien van immigratie, de islam, 
de EU en het establishment (Dechezelles, 2008; van der Bles, 
Postmes, Lekander-Kanis, & Otjes, 2018). Dit komt overeen 
met het nationalistische aspect, de anti-democratische 
houding en de weerstand tegen internationale samenwerking. 
Ook het kenmerk van de conspiracy theories (Moore, 2005) 
komt terug. Zo maken complottheorieën een belangrijk deel uit 
van het discours dat Oost-Europese extreemrechtse groepen 
voeren om hun mening over de EU te verkondigen (Caiani & 
Kluknavská, 2017) en gebruikt extreemrechts de theorieën om 
zijn vijanden te benoemen (Flood, 2005). Ten slotte is ook 
identiteit een belangrijk concept. Dit kan gelinkt worden aan de 
eerste drie kenmerken die Husbands (2015) opnoemt. 
Extreemrechtse groepen focussen sterk op het volk in 
territoriale, etnische en culturele zin (Caiani & Della Porta, 
2011). Politieke tegenstanders, de elite en immigranten 
worden daarbij uitgesloten van deze in-group (Caiani & Della 
Porta, 2011). 

Dit alles verschaft voldoende informatie om een definitie 
van extreemrechts op te stellen voor deze studie. Deze 
definitie is gebaseerd op de aspecten waar in de literatuur de 
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meeste consensus over bestaat. Extreemrechts is een 
politieke ideologie van een individu, groep of organisatie, 
gebaseerd op racisme, xenofobie, nationalisme en/of 
autoritarisme, waarbij men het opneemt voor een groep van 
mensen met dezelfde identiteit en een afkeer vertoont voor 
individuen die niet tot deze groep behoren. 
 

Extreemrechts in België 

Met de hierboven opgestelde definitie in het achterhoofd, 
wordt extreemrechts in België vaak vereenzelvigd met Vlaams 
Belang. De partij is het onderwerp van heel wat onderzoek 
naar extreemrechts en wordt door verschillende auteurs 
bestempeld als racistisch, xenofoob, nationalistisch en zelfs 
post-fascistisch (Cammaerts, 2018; De Decker, Kesteloot, De 
Maesschalck, & Vranken, 2005; Swyngedouw & Ivaldi, 2001). 
Toch is er al sprake van extreemrechtse organisaties in België 
vanaf de jaren 1930. Toen kreeg het solidarisme, gebaseerd 
op het regime van Mussolini, voet aan grond in België 
(Swyngedouw & Ivaldi, 2001). Zo ontstond de paramilitaire 
organisatie Verdinaso, het Verbond van Dietse Nationaal-
Solidaristen (Swyngedouw & Ivaldi, 2001). Ongeveer in 
dezelfde periode werd het Vlaams-Nationalistisch Verbond 
(VNV) opgericht, een partij die streed voor Vlaamse 
onafhankelijkheid, omdat ze vonden dat het noordelijke deel 
van België benadeeld werd (Conway, 1996). Eind jaren 1930 
had het VNV zich gemanifesteerd als electorale partij, maar in 
Brussel en Wallonië kwam extreemrechts niet echt van de 
grond (Conway, 1996). 

Vandaag is de situatie in België vergelijkbaar met die van 
de jaren 1930. In 1978 werd het Vlaams Blok opgericht 
(Swyngedouw & Ivaldi, 2001), een afscheuring van de 
Volksunie (De Decker et al., 2005) en net zoals het VNV 
voorstander van Vlaamse onafhankelijkheid (Coffé, 2008). In 
Wallonië zag het Front National in 1985 het levenslicht, naar 
het voorbeeld van het Franse Front National en pleitend voor 
een Belgische staat (Coffé, 2008). Net zoals in de jaren 1930 
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slaagde deze Waalse variant er niet in om door te breken, in 
tegenstelling tot het Vlaams Blok (Coffé, 2008). In de jaren 
1980 en 1990 kon die wel een degelijke partijorganisatie op 
poten zetten (Swyngedouw & Ivaldi, 2001), mede doordat ze 
een achterban van leden vonden bij andere, apolitieke 
Vlaams-nationalistische organisaties (Coffé, 2008). De partij 
groeide vooral in de steden en met name in Antwerpen (De 
Decker et al., 2005). Dat kwam vooral omdat ze eind jaren 
1980 overschakelden naar het thema immigratie met de 
slogan “eigen volk eerst” (Coffé, 2008). 

Deze strategie verwijst opnieuw naar een kenmerk van 
extreemrechts uit de opgestelde definitie. Vlaams Belang 
creëert namelijk een groep van gelijken, een in-group, met een 
aantal vijanden. Enerzijds doen ze dat om het Vlaamse gevoel 
aan te wakkeren (De Decker et al., 2005), waarmee ze hun 
Vlaams-nationalistische gedachte levend houden. Anderzijds 
ziet Vlaams Belang de mensheid als een hiërarchische 
structuur, gebaseerd op culturele of etnische origine, waarbij 
de Europeanen boven de niet-Europeanen staan 
(Swyngedouw & Ivaldi, 2001). De Europeanen, en meer 
specifiek de Vlamingen, zijn hierbij de in-group, terwijl alle 
anderen verschillende out-groups vormen (Swyngedouw & 
Ivaldi, 2001). Cammaerts (2018) stelt dat de grootste vijand 
van de in-group vandaag de islam is. Voor Vlaams Belang is 
de islam immers incompatibel met westerse rechten zoals vrije 
meningsuiting en democratie (Swyngedouw & Ivaldi, 2001). 

Dat Vlaams Belang zich richt op het thema immigratie is 
niet de enige succesfactor. Verschillende onderzoekers 
bestudeerden de rol van contextuele factoren in het succes 
van extreemrechts. In België zou extreemrechts stemgedrag 
deels verklaard worden door de proportie aanwezige niet-
Europese migranten en asielzoekers (Poznyak, Abts, & 
Swyngedouw, 2011). In Nederland spelen etnische 
vooroordelen en racisme dan weer een belangrijke rol 
(Cornelis & Van Hiel, 2015). Bosman en d’Haenens (2008) 
zien in Nederland nog een andere reden, namelijk het 
ongenoegen met de regering. Van der Bles et al. (2018) zien 
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deze tendens de laatste jaren in heel wat landen terugkomen 
en noemen het een “Zeitgeist” van collectieve ontevredenheid. 
Die “Zeitgeist” zou leiden tot zowel extreemrechts als 
extreemlinks stemgedrag (van der Bles et al., 2018). 

Dat wantrouwen in de regering en die “Zeitgeist” bestaan 
ook in België. Zo heeft de werkloosheid over het algemeen al 
sinds 1987 een positief effect op extreemrechts stemgedrag, 
al is het effect niet consistent doorheen de tijd (Poznyak et al., 
2011). Door de veranderende economie sinds de jaren 1970 
vrezen veel mensen voor hun job (De Decker et al., 2005). 
Deze mensen voelen zich door de politiek in de steek gelaten 
en Vlaams Blok was destijds de eerste om deze problemen 
onder ogen te zien (De Decker et al., 2005). 

Cornelis en Van Hiel (2015) voerden onderzoek naar 
extreemrechts stemgedrag in zeven landen, waaronder België, 
en daarin kwam naar voren dat een anti-egalitaristische 
houding, het geloof dat er een hiërarchie in de samenleving 
zit, over het algemeen een belangrijke voorspeller is voor 
extreemrechts stemmen. Dit geldt echter niet in België. 
Opleidingsniveau en leeftijd zijn er de belangrijkste 
voorspellers en hebben een negatief effect op extreemrechts 
stemgedrag (Cornelis & Van Hiel, 2015). Quentin, Pilet en Van 
Hamme (2018) bevestigen deze bevinding. Poznyak et al. 
(2011) tonen aan dat sociaal kapitaal een negatieve 
voorspeller is, maar tegelijkertijd stellen ze ook vast dat hoe 
hoger het gemiddelde inkomen in een bepaalde regio ligt, hoe 
meer er op Vlaams Belang gestemd wordt. Deze beweringen 
lijken elkaar toch tegen te spreken, wat erop wijst dat het 
mogelijk geen consistente voorspellers zijn van stemmen op 
extreemrechts. 

Uit het voorgaande blijkt dus dat er verschillende 
contextuele factoren zijn die extreemrechts stemgedrag 
verklaren en dat er maar weinig zijn die dat consistent over de 
tijd heen doen (Poznyak et al., 2011; Quentin et al., 2018). Het 
lijkt er dus op dat stemmen op extreemrechts steeds 
verschillende redenen heeft. In dat opzicht kan verwezen 
worden naar Quentin et al. (2018), die zagen dat, ondanks het 
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feit dat extreemrechts beter scoort in Vlaanderen dan in 
Wallonië, de anti-immigrantenhouding in beide landsdelen 
gelijk is. Daarom stellen zij dat het verschil in succes toch 
vooral te maken heeft met waar de partij voor staat en wat ze 
te bieden heeft (Quentin et al., 2018). Zo slaagde Vlaams 
Belang erin om met sterke campagnes zijn thema’s migratie 
en criminaliteit op de agenda te zetten (Coffé, 2008). Verder 
lukte het hen ook om hun racistische en verdeeldheid 
zaaiende discours van “wij” tegen “zij” te normaliseren 
(Cammaerts, 2018). 
 

Framing, frames en counterframes 
Wat Vlaams Belang hier doet, is eigenlijk zijn boodschappen 
framen. Framing wordt immers vaak gelinkt aan agenda 
setting en priming (Van Gorp, 2007). Het is een van de 
belangrijkste concepten in het onderzoek naar de 
hedendaagse politieke communicatie (Strömbäck & van Aelst, 
2010). De definitie van framing volgens Entman (1993) is 
veelgebruikt in communicatiewetenschappelijk onderzoek en 
luidt als volgt: 
 

To frame is to select some aspects of a perceived reality and 
make them more salient in a communicating text, in such a 
way as to promote a particular problem definition, causal 
interpretation, moral evaluation, and/or treatment 
recommendation for the item described. (Entman, 1993, p. 52, 
cursief overgenomen) 

 
Uit deze definitie volgt dat een frame een groter geheel is van 
verschillende formuleringen die met elkaar te maken hebben. 
Van Gorp en Vercruysse (2012) verwijzen in dat opzicht naar 
reasoning devices, de redeneringen die gevolgd worden 
binnen een bepaald frame. Die komen tot uiting in framing 
devices, de meer manifeste kenmerken waaraan een frame te 
herkennen is, zoals woordgebruik (Van Gorp & Vercruysse, 
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2012). Framing resulteert uiteindelijk in een vereenvoudiging 
van de realiteit (Figoureux & Van Gorp, 2019). 

Elk frame impliceert dus dat andere delen van die realiteit 
benadrukt worden, zoals Entman (1993) in zijn definitie stelt. 
Zo beïnvloeden frames mogelijk ook de reacties van het 
publiek (Entman, 1993), omdat men als publiek gaat 
redeneren zoals een frame een bepaalde boodschap brengt 
(Valkenburg, Semetko, & De Vreese, 1999).  Framing vertoont 
op die manier gelijkenissen met de cultivatietheorie. Deze 
theorie geeft aan dat wie veel televisie kijkt, de realiteit meer 
gaat ervaren zoals televisie ze voorstelt (Morgan & Shanahan, 
2010). Origineel ging de theorie over fictie, maar ze werd ook 
al toegepast op de nieuwsverslaggeving in kranten (van der 
Bles et al., 2018). Dat wil zeggen dat ook de media frames 
bevatten. In deze context hebben Valkenburg et al. (1999) 
volgende definitie opgesteld: “a media frame is a particular 
way in which journalists compose a news story to optimize 
audience accessibility” (p. 550). 

Deze definitie suggereert dat framing bewust gebeurt. Van 
Gorp (2010) stelt echter dat framing in de meeste gevallen een 
onbewust proces is. Toch kunnen de media met behulp van 
frames ook bewust bepaalde personen demoniseren, wat slaat 
op de vertekende verslaggeving over iemand (Bosman & 
d’Haenens, 2008). Daardoor kan framing ook gezien worden 
als een vorm van ideologische bias (Dunham, 2013). Om de 
complexiteit van een fenomeen bloot te leggen, zijn dus ofwel 
meerdere frames nodig, ofwel counterframes (Figoureux & 
Van Gorp, 2019). Het onderscheid tussen beide bestaat erin 
dat frames een fenomeen problematiseren, terwijl 
counterframes dat niet of in mindere mate doen (Figoureux & 
Van Gorp, 2019). 
 

De sleutel tot politiek succes? 
Framing gebeurt dus zowel aan de kant van de politici als aan 
de kant van de media, en politici kunnen uit ze allebei voordeel 
halen. Ten eerste doen ze dat door zelf hun boodschappen te 
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framen. Coffé (2008) stelt immers dat “[p]arties can […] gain 
electoral support by increasing the salience of each of their 
issues during a campaign, giving them good reason to 
consistently emphasize ‘their’ topics” (p. 186). Zo toont 
onderzoek naar de narratieven van Franse, Nederlandse en 
Vlaamse extreemrechtse partijleiders aan dat zij vaak 
verwijzen naar het glorieuze verleden van de natie en dat deze 
sterke natie aan het verdwijnen is (Mols & Jetten, 2014). Dat 
komt omdat de traditionele politici immigratie en 
multiculturalisme toelaten en internationale samenwerkingen 
aangaan (Mols & Jetten, 2014). De politieke elite zou immers 
niet geïnteresseerd zijn in het belang van het land, maar enkel 
in het eigenbelang (Caiani & Della Porta, 2011). De 
extreemrechtse partijleiders willen met hun betoog aantonen 
dat hun partij de enige is die dat glorieuze verleden wil en kan 
verderzetten in de toekomst (Mols & Jetten, 2014). Ze zien 
zichzelf dus als het grote voorbeeld (Mols & Jetten, 2014) dat 
het opneemt voor het volk (Caiani & Della Porta, 2011). Mols 
en Jetten (2014) geven aan dat dit betoog een frame is dat de 
bedoeling heeft de antisociale attitudes van extreemrechts te 
rechtvaardigen. 

Politici passen dus hun eigen frames toe om de kiezer te 
overtuigen, maar het is nog voordeliger om de frames uit de 
media te gebruiken, omdat het publiek daar al mee vertrouwd 
is (Van Der Pas, 2014). Zo trachten politici die frames naar 
voren te brengen waar ze zelf mee geassocieerd willen 
worden, omdat kiezers elke partij linken met bepaalde frames 
(Van Der Pas, 2014). Dat kunnen ze doen door te reageren op 
nieuwsberichten wanneer die aansluiten op thema’s die voor 
hen van belang zijn (Sevenans & Vliegenthart, 2016). 
Sevenans en Vliegenthart (2016) zien dat de media-aandacht 
voor een bepaald issue een effect heeft op de parlementaire 
aandacht voor datzelfde issue de week nadien. Als de media 
het in Nederland belangrijk geachte thema van immigratie 
framen, wordt het vaker besproken in het parlement dan het 
thema van EU-integratie, wat men in Nederland als minder 
belangrijk beschouwt (Van Der Pas, 2014). Zweedse partijen 
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halen dan weer enkel thema’s aan in het parlement als het 
frame van de media in lijn ligt met de partijstandpunten (Van 
Der Pas, 2014). Als de media het issue belichten als een 
conflict, schenken partijen er nog meer aandacht aan, omdat 
ze dan hun mening makkelijker kunnen afzetten tegen die van 
politieke tegenstanders (Sevenans & Vliegenthart, 2016). 
Politici denken dus zeer bewust na over de thema’s waarop ze 
reageren en hoe ze dat doen, allemaal met het oog op de 
verwezenlijking van hun eigen doelen (Sevenans & 
Vliegenthart, 2016). 

De tweede manier waarop extreemrechts voordeel kan 
halen uit framing is door media-aandacht. Kluknavská (2015) 
stelt immers dat de media extreemrechtse partijen kunnen 
helpen door hun thema’s of de partij op een positieve manier 
te framen. Die framing lijkt vooral af te hangen van het soort 
medium. Zo zien Bosman en d’Haenens (2008) in Nederland 
twee oorzaken voor het feit dat de Volkskrant meer frames 
gebruikt om over extreemrechts te berichten dan De 
Telegraaf. Enerzijds is de Volkskrant een kwaliteitskrant en 
dus voorziet ze meer achtergrondartikels. Doordat die artikels 
langer zijn, laten ze ook meer frames toe (Bosman & 
d’Haenens, 2008). Anderzijds heeft de Volkskrant een linkse 
achtergrond, die verderaf staat van de politieke ideologie van 
extreemrechts (Bosman & d’Haenens, 2008). Strömbäck en 
van Aelst (2010) voerden onderzoek naar de framing van de 
politiek in het algemeen en stellen nog een andere verklaring 
op. Zij zien dat de commerciële omroep en populaire kranten 
in Zweden en Vlaanderen de politiek vaker framen als een 
spel, omdat ze meer dan de openbare omroep en 
kwaliteitskranten gedreven worden door een commerciële 
logica (Strömbäck & van Aelst, 2010). Dit frame is immers 
aantrekkelijker voor een groot publiek (Strömbäck & van Aelst, 
2010). 

Er bestaat nog maar weinig onderzoek naar de specifieke 
frames waarmee de media extreemrechts afbeelden, zeker in 
België. Toch zouden die frames interessant zijn om de 
beeldvorming van extreemrechts in de media van naderbij te 
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bekijken, vooral omdat de media, zoals aangegeven in de 
inleiding, in andere Europese landen effectief een consistente 
positieve invloed lijken te hebben op het succes van 
extreemrechts. Daarom zal dit onderzoek zich baseren op 
frames die niet specifiek ingaan op extreemrechts, maar een 
breder fenomeen omvatten, namelijk radicalisering. 
Radicaalrechts is immers een synoniem van extreemrechts, 
wat maakt dat radicalisering en extreemrechts toch met elkaar 
gelinkt zijn. 
 

Extreemrechts als vorm van radicalisering 
Net als bij de term “extreemrechts”, is er niet echt consensus 
over wat radicalisering precies is. Wat sommigen zo noemen, 
vinden anderen geen radicalisering (Figoureux & Van Gorp, 
2019). Toch bestaat de term al lang, hoewel men hem pas 
veelvuldig begon te gebruiken vanaf 2001, met een sterke 
stijging in populariteit tussen 2005 en 2007 (Sedgwick, 2010). 
Deze jaartallen doen vermoeden dat de term sterk gelieerd is 
aan moslimterrorisme, zoals de aanslagen van 11 september 
2001 in New York en die van 7 juli 2005 in Londen (Sedgwick, 
2010). Veel definities van radicalisering verwijzen dan ook 
naar terrorisme. Zo stellen McCauley en Moskalenko (2017) 
dat radicalisering de ontwikkeling van de mens is, voorafgaand 
aan een terroristische daad. Sedgwick (2010) formuleert het 
nog sterker: “‘Radicalization’ is at present the standard term 
used to describe ‘what goes on before the bomb goes off’” (p. 
479). 

Toch is radicalisering meer dan terrorisme alleen. 
Terrorisme kan gezien worden als een vergevorderd stadium 
van radicalisering (Horgan, 2008). Zo is elke terrorist wel 
radicaal, maar is niet iedereen die radicaal is een terrorist 
(Sedgwick, 2010). Slechts een klein aantal mensen wordt 
effectief terrorist (Horgan, 2008). Er is dus een onderscheid 
tussen een radicale opinie en radicale actie (McCauley & 
Moskalenko, 2017). De radicale opinie verwijst naar politieke 
overtuigingen die sterk afwijken van de mainstream, terwijl de 
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radicale actie verwijst naar daden, waarvan terrorisme een 
extreme vorm is (Hafez & Mullins, 2015). 

Er bestaan ook definities van radicalisering vanuit een meer 
politiek oogpunt. McCauley en Moskalenko (2008) spreken 
zelfs over politieke radicalisering en stellen het volgende: 
“Functionally, political radicalization is increased preparation 
for and commitment to intergroup conflict. Descriptively, 
radicalization means change in beliefs, feelings, and behaviors 
in directions that increasingly justify intergroup violence and 
demand sacrifice in defense of the ingroup” (McCauley & 
Moskalenko, 2008, p. 416). In navolging van Sedgwick (2010), 
die “radicaal” ziet als een synoniem voor “extremistisch” en als 
een antoniem voor “gematigd”, geven Hafez en Mullins (2015) 
aan dat “[r]adicalization involves adopting an extremist 
worldview, one that is rejected by mainstream society and one 
that deems legitimate the use of violence as a method to effect 
societal or political change” (p. 960). 

In deze definities komen heel wat aspecten terug die ook 
kenmerken van extreemrechts genoemd kunnen worden, 
zoals de bescherming van de in-group tegen de out-group, dat 
extreemrechts extremere standpunten heeft dan andere 
partijen en dat ze vinden dat de hedendaagse multiculturele 
maatschappij veranderd moet worden. Deze aspecten 
verwijzen eerder naar de radicale opinie van McCauley en 
Moskalenko (2017), terwijl het geweld uit deze definities meer 
doet denken aan radicale actie. Zo laat het internet 
extreemrechtse organisaties toe om optochten en 
demonstraties te organiseren (Husbands, 2015), maar ook om 
minder vredevolle acties te ondernemen. Het aantal 
geweldplegingen met extreemrechtse motieven is bijvoorbeeld 
steeds meer toegenomen (Kumral, 2017) en daar horen ook 
bomaanslagen bij (Caiani & Borri, 2013). 

Larsen (2018) stelt dat radicalisering vooral een individueel 
proces is, terwijl Silke (2008) zegt dat radicalisering meestal in 
groep gebeurt. McCauley en Moskalenko (2008) erkennen 
beide uitspraken, maar geven ook aan dat een hele massa 
kan radicaliseren door een conflict met een out-group. 
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Hiermee wordt gewezen op het belang van identiteit, iets wat 
Silke (2008) eveneens ziet terugkomen bij jihadi’s. Volgens 
McCauley en Moskalenko (2008) heeft radicalisering immers 
te maken met een groepsgevoel, gebaseerd op superioriteit, 
onrechtvaardigheid, wantrouwen en kwetsbaarheid. Dit is bijna 
exact wat extreemrechtse groepen drijft, maar ook 
moslimterroristen worden vaak getriggerd door de perceptie 
dat mensen uit hun groep onrechtvaardig behandeld worden 
(Silke, 2008). Dat gevoel van discriminatie is een belangrijke 
factor bij radicalisering, aangezien men dat wil veranderen 
(Silke, 2008). 
 

De framing van radicalisering 
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat extreemrechts ook een 
vorm van radicalisering is, net zoals moslimradicalisering, dat 
de laatste jaren een populair topic is geworden in studies naar 
radicalisering. Binnen deze trend construeerden Figoureux en 
Van Gorp (2019) twaalf frames die de Vlaamse media 
gebruiken om te berichten over radicalisering. Volgens de 
auteurs zijn de frames niet direct gelinkt aan de islam, 
waardoor ze mogelijk ook van toepassing zijn op de 
radicalisering van extreemrechts. De frames van Figoureux en 
Van Gorp (2019) zijn voor deze studie interessant om 
minstens twee redenen. Ten eerste betreft het hier frames die 
gebruikt worden door de Vlaamse media, waar dit onderzoek 
zich op richt. Ten tweede is er in de studie van Figoureux en 
Van Gorp (2019) sprake van zowel frames als counterframes, 
wat dit onderzoek toelaat te kijken of de media extreemrechts 
positief of negatief afbeelden. Dit leidt tot de eerste 
onderzoeksvraag: 
 

OV1: Welke frames en counterframes die de Vlaamse 
media gebruiken in hun verslaggeving over radicalisering 
worden ook gebruikt in de verslaggeving over 
extreemrechts? 
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Figoureux en Van Gorp (2019) hebben het vermoeden dat 
de media meer frames dan counterframes gebruiken in hun 
berichtgeving over radicalisering. Het is een vermoeden, 
aangezien hun inhoudsanalyse van inductieve aard is en dit 
aspect dus niet onderzocht werd. Als dat in deze studie het 
geval zou zijn, dan spelen de media mogelijk in het nadeel van 
extreemrechtse groepen. Ze zijn dan met andere woorden 
eerder de vijand dan de vriend van extreemrechts. 

De studie tracht echter een meer genuanceerd beeld te 
brengen van de framing van extreemrechts door de media. Zo 
werd eerder al aangehaald dat de framing afhankelijk kan zijn 
van het soort medium, meer bepaald of het om een 
kwaliteitsmedium of om een populair medium gaat (Semetko & 
Valkenburg, 2000). Daarom wordt de volgende 
onderzoeksvraag gesteld: 
 

OV2: Verschillen Vlaamse kwaliteitsmedia en populaire 
media in hun framegebruik met betrekking tot 
extreemrechts? 

 
Een tweede manier om nuance aan te brengen in de 
resultaten van dit onderzoek, is door een mogelijke evolutie 
doorheen de tijd te bekijken. Hiermee wordt ook duidelijk of de 
media extreemrechts consistent op dezelfde wijze afbeelden. 
Vandaar dat er ook een derde onderzoeksvraag wordt 
geformuleerd: 
 

OV3: Hoe is het framegebruik met betrekking tot 
extreemrechts in de Vlaamse media geëvolueerd tussen 
2009 en 2018? 
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Methode 

Onderzoeksopzet 
Om een zicht te krijgen op de framing van extreemrechts in de 
Vlaamse media, wordt een deductieve kwalitatieve 
inhoudsanalyse uitgevoerd (Semetko & Valkenburg, 2000). 
Volgens Van Gorp (2010) bestaat een frame-analyse uit een 
inductief en een deductief deel. De inductieve fase moet leiden 
tot een framematrix door informatie uit de data te halen, terwijl 
men in de deductieve fase op basis van een codeerboek de 
frames in de data gaat benoemen (Van Gorp, 2010). Het 
onderzoek van Figoureux en Van Gorp (2019) vormt als 
inductieve frame-analyse de basis voor dit onderzoek, dat zich 
dan ook baseert op de framematrix die daaruit voortkwam. 
Figoureux en Van Gorp (2019) construeerden namelijk vier 
frames, “virus”, “twee hanen in één hok”, “muiterij” en “een 
criminele carrière”; en acht counterframes, “het continuüm”, 
“omarm de dreiging”, “een katalysator”, “veerkracht”, “de 
puber”, “zingeving”, “de vrijheidsstrijder” en “boetedoening”. 
De framematrix is te raadplegen in de bijlage (zie p. 47). 

In de eerste plaats kijkt deze studie welke van de 
bovengenoemde frames de Vlaamse media gebruiken om 
extreemrechts af te beelden. De inhoudsanalyse gebeurt in 
Vlaamse kranten, omdat het archief ervan toegankelijker is 
dan dat van audiovisuele nieuwsuitzendingen. Bovendien is 
het verschil in gebruikte frames tussen kranten en televisie 
niet zo groot (Semetko & Valkenburg, 2000). Rekening 
houdend met de tweede en derde onderzoeksvraag, werd de 
analyse uitgevoerd op een kwaliteitskrant en een populaire 
krant in een periode van tien jaar. Vervolgens werden de data 
van de inhoudsanalyse geanalyseerd in SPSS. 
 

Steekproef 
De steekproef bestaat uit krantenartikels, gepubliceerd in De 
Standaard en Het Laatste Nieuws tussen 1 januari 2009 en 31 
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december 2018. De Standaard is de kwaliteitskrant van 
Mediahuis (Mediahuis, 2019), terwijl Het Laatste Nieuws de 
populaire krant van De Persgroep is (De Persgroep, 2019). 
Beide kranten hebben dus een andere uitgever. De 
krantenartikels werden verzameld via Gopress Academic met 
de zoekwoorden “extreemrechts”, “racisme”, “xenofobie”, 
“nationalisme” en “autoritarisme”. Dit gebeurde naar het 
voorbeeld van Bosman en d’Haenens (2008) en op basis van 
de kenmerken van extreemrechts volgens de definitie die voor 
dit onderzoek werd opgesteld. 

Dit leverde een steekproef op van 4995 artikels uit De 
Standaard en 2540 artikels uit Het Laatste Nieuws. Om twee 
redenen werd besloten om hieruit een tweetrapssteekproef te 
trekken. Ten eerste bevatte deze selectie ook krantenartikels 
die enkel over racisme en xenofobie gaan, zonder dat dit iets 
met extreemrechts te maken heeft. Op basis van deze artikels 
kan men geen uitspraken doen over de framing van 
extreemrechts in de media. Ten tweede liet het tijdsbestek van 
de studie niet toe om de volledige steekproef te analyseren. 
Het richtcijfer voor de definitieve steekproef is 250 artikels per 
krant. Voor De Standaard werd elk twintigste artikel in de 
steekproef opgenomen en voor Het Laatste Nieuws elk tiende 
artikel. Van deze regel werd afgeweken indien het 
geselecteerde artikel niet over extreemrechts ging, of als het 
artikel minder dan honderd woorden bevatte. In korte artikels 
zitten immers vaak geen frames vervat (Van Gorp, 2010). Als 
dit het geval was, werd ter vervanging het volgende artikel in 
de lijst van Gopress Academic geanalyseerd. Dit resulteerde 
in een uiteindelijke steekproef van 250 artikels uit De 
Standaard en 254 artikels uit Het Laatste Nieuws. 
 

Metingen 
Elk artikel in de definitieve steekproef kreeg een uniek 
volgnummer. Daarnaast werden titel, datum van verschijnen 
en de naam van de krant opgenomen in de dataset. 
Vervolgens werd bepaald welke denkbeelden uit Figoureux en 
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Van Gorp (2019) in het artikel aanwezig zijn. Op basis van de 
framematrix van Figoureux en Van Gorp (2019) werden de 
frames omschreven in de context van extreemrechts. Deze 
omschrijving werd opgesteld door de onderzoeker en een 
medestudent die onderzoek deed naar een gelijkaardig thema. 
Ze kregen daarbij hulp van de auteurs die de frames 
oorspronkelijk construeerden. Deze omschrijving zorgt ervoor 
dat de aanwezigheid van het betreffende frame in het 
krantenartikel objectief vast te stellen is door de codeur. 

Van zodra een frame op basis van de omschrijving in het 
artikel herkend werd, is het aanwezig in het krantenartikel. Zo 
wijst volgend citaat, door het gebruik van het woord “besmet”, 
op het frame “virus”. “Zuhal Demir […] stelt dat wie lid is van 
Schild & Vrienden geen lid meer kan zijn van N-VA. Een grote 
kuis dringt zich op. Zo niet is haar partij medeplichtig en 
besmet.” (Het Laatste Nieuws, 7/09/2018). “De harde houding 
rond het VN-Migratiepact bracht de partij bij momenten in de 
hemisfeer van Vlaams Belang.” (De Standaard, 20/12/2018) 
duidt dan bijvoorbeeld weer op het counterframe “het 
continuüm”, omdat hiermee wordt gesuggereerd dat N-VA een 
overlap kent met Vlaams Belang op het politieke spectrum. Er 
kunnen zowel meerdere frames in eenzelfde artikel aanwezig 
zijn, als helemaal geen frame. Voor het geval dat er in een 
artikel een frame aan bod komt dat niet beschreven werd door 
Figoureux en Van Gorp (2019), voorzag het codeerboek de 
mogelijkheid om extra aantekeningen te maken. De bevinding 
dat er mogelijk andere frames gebruikt worden in de 
berichtgeving over extreemrechts is immers eveneens 
interessant voor dit onderzoek, hoewel het geen doel op zich 
is om die frames effectief te benoemen. Het volledige 
codeerboek is te raadplegen in de bijlage (zie p. 54). 

De codering van de krantenartikels werd uitgevoerd door de 
onderzoeker op basis van dit codeerboek. Om de 
betrouwbaarheid van de codering te verhogen, werd een 
subsample van 10% van de steekproef gecodeerd door de 
medestudent waarmee de onderzoeker het meetinstrument 
samenstelde. De intercodeurbetrouwbaarheid van deze 
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subsample was vrij goed (Krippendorff’s α = .69). Als er een 
Krippendorff’s α berekend wordt voor elk frame afzonderlijk 
(zie Tabel 1), blijkt dat een aantal denkbeelden net onder de 
kritieke waarde (α = .67) zitten, maar vooral dat “een 
katalysator” en “de vrijheidsstrijder” een vrij zwakke 
intercodeurbetrouwbaarheid hebben. Men moet dus 
voorzichtig zijn met conclusies op basis van de resultaten voor 
deze twee denkbeelden. Voor “muiterij” en “boetedoening” kon 
ten slotte geen waarde berekend worden, aangezien geen van 
beide codeurs deze frames herkende in de subsample. 
 
Tabel 1: Intercodeurbetrouwbaarheid van de frames en counterframes 

Frame 
Krippen-
dorff's α 

Frame 
Krippen-
dorff's α 

Virus .79 
Een 
katalysator 

.46 

Twee hanen 
in één hok 

.74 Veerkracht .65 

Muiterij   De puber .66 

Een 
criminele 
carrière 

1.00 Zingeving .66 

Het 
continuüm 

.73 
De vrijheids-
strijder 

.54 

Omarm de 
dreiging 

.66 Boetedoening   

Gemiddelde, algemene waarde .69 

 

Resultaten 

Aanwezige frames 
De eerste onderzoeksvraag ging in op welke denkbeelden met 
betrekking tot radicalisering de Vlaamse media ook gebruiken 
in hun verslaggeving over extreemrechts. De data in Tabel 2 
tonen aan dat in 196 artikels (38.89%) geen enkel frame uit 
Figoureux en Van Gorp (2019) voorkomt. Iets meer dan 60% 
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van de artikels bevat dus minstens een frame of counterframe 
voor radicalisering. Slechts een van deze twaalf frames wordt 
niet gebruikt om extreemrechts af te beelden, namelijk het 
counterframe “boetedoening”. Dit frame ziet extreemrechts als 
een manier om vergeving te vragen voor in het verleden 
gemaakte fouten. Twee denkbeelden worden dan weer 
opvallend veel gebruikt, namelijk het frame “twee hanen in één 
hok” en het counterframe “het continuüm”. Volgens “twee 
hanen in één hok” is extreemrechts het gevolg van polarisatie 
in de samenleving dat in agressief gedrag uitmondt, terwijl “het 
continuüm” naar extreemrechts kijkt als de stroming aan het 
rechtse uiteinde van het politieke spectrum, waardoor het 
slechts een van de vele rechtse politieke interpretaties is. 
Deze twee denkbeelden komen elk in meer dan 20% van de 
steekproef voor, terwijl alle andere frames in minder dan 10% 
van de geanalyseerde artikels vervat zitten. Toch zijn er ook 
tussen deze laatste frames nog verschillen. Zo worden de 
counterframes “de vrijheidsstrijder” en “een katalysator” en de 
frames “virus” en “muiterij” meer gebruikt dan de 
counterframes “omarm de dreiging”, “zingeving”, “de puber” en 
“veerkracht”. Het frame “een criminele carrière” ligt daar met 
5% tussenin. 

Als de denkbeelden gebundeld worden in frames die 
extreemrechts problematiseren en counterframes die dat niet 
of in mindere mate doen, is er nagenoeg geen verschil tussen 
beide (zie Tabel 3). 191 van de 504 krantenartikels bevatten 
minstens een frame. Dat komt overeen met 38%. 
Daartegenover staan 193 artikels die elk minstens een 
counterframe gebruiken, eveneens ongeveer 38%. In 76 van 
deze artikels (15.08%) komen zowel een frame als een 
counterframe voor1. 
 
 

                                                      
1
 Ongeveer 60% van de steekproef bevat minstens een van de twaalf denkbeelden 

voor radicalisering uit Figoureux en Van Gorp (2019). Dat komt neer op de 38% 
waarin minstens een frame voorkomt en de 38% waarin minstens een counterframe 
voorkomt, verminderd met de 15% waarin beide minstens een keer voorkomen, want 
die zijn in deze optelsom dubbel meegeteld: 61.11% =  37.90% + 38.29% - 15.08%. 
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Tabel 2: De gebruikte frames en counterframes 

Frame 

Artikels DS-HLN 

Totaal De Standaard 
Het Laatste 

Nieuws 
χ²(1) p 

Twee hanen 
in één hok 

115 22.82% 72 28.80% 43 16.93% 10.08 < .01* 

Het   
continuüm * 

103 20.44% 73 29.20% 30 11.81% 23.43 < .001* 

De vrijheids-
strijder * 

43 8.53% 24 9.60% 19 7.48% .73 > .05 

Virus 38 7.54% 29 11.60% 9 3.54% 11.73 < .01* 

Muiterij 37 7.34% 18 7.20% 19 7.48% .02 > .05 

Een 
katalysator * 

34 6.75% 18 7.20% 16 6.30% .16 > .05 

Een criminele 
carrière 

27 5.36% 15 6.00% 12 4.72% .40 > .05 

Omarm de 
dreiging * 

20 3.97% 11 4.40% 9 3.54% .24 > .05 

Zingeving * 19 3.77% 13 5.20% 6 2.36% 2.80 > .05 

De puber * 16 3.17% 13 5.20% 3 1.18% 6.62 < .05* 

Veerkracht * 14 2.78% 11 4.40% 3 1.18% 4.83 < .05* 

Boete-
doening * 

0 .00% 0 .00% 0 .00%     

Geen frame 196 38.89% 69 27.60% 127 50.00% 26.60 < .001* 

Noot: Aantal artikels in de steekproef dat de denkbeelden uit Figoureux en Van Gorp 
(2019) bevat. Denkbeeld met * = counterframe. P-waarde met * = significant verschil 
tussen De Standaard en Het Laatste Nieuws (p < .05). 
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Tabel 3: De gebruikte frames en counterframes per groep 

Groep 

Artikels DS-HLN 

Totaal De Standaard 
Het Laatste 

Nieuws 
χ²(1) p 

Counter-
frames 

193 38.29% 117 46.80% 76 29.92% 15.19 < .001* 

Frames 191 37.90% 117 46.80% 74 29.13% 16.71 < .001* 

Noot: Aantal artikels in de steekproef dat de denkbeelden uit Figoureux en Van Gorp 
(2019) bevat, gegroepeerd als problematiserende frames en niet-problematiserende 
counterframes. P-waarde met * = significant verschil tussen De Standaard en Het 
Laatste Nieuws (p < .05). 

 
Daarnaast bevat dus ongeveer 39% van de artikels geen 

enkele van de frames voor radicalisering uit Figoureux en Van 
Gorp (2019). In 100 artikels die daartoe behoren, worden 
enkel puur feitelijke gegevens over extreemrechts gebracht. Er 
werden dus ook andere denkbeelden gebruikt dan de frames 
die Figoureux en Van Gorp (2019) construeerden voor de 
berichtgeving over radicalisering en waarnaar dit onderzoek 
expliciet op zoek ging. Deze studie kan op die frames echter 
geen naam plakken, aangezien het om een deductieve 
inhoudsanalyse gaat. Zo worden extreemrechtse groepen en 
individuen soms negatief afgeschilderd, zonder dat daarin de 
frames “virus”, “twee hanen in één hok”, “muiterij” of “een 
criminele carrière” te herkennen zijn. Voorbeelden daarvan zijn 
de volgende extracten uit de geanalyseerde artikels: 
 

“En zo werd de unieke kans om het extreemrechtse 
Front National naar het verdomhoekje te verwijzen, 
grandioos gemist.” De Standaard, 12/02/2010 

 
“Wij zijn echt in de karikaturale rol van extreemrechts 
gepusht.” Bart De Wever in Het Laatste Nieuws, 
15/12/2012 
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“Ook dat heeft Duitsland de laatste jaren behoed voor 
het populistische spook dat elders in Europa steeds 
opzichtiger rondwaarde.” De Standaard, 16/09/2017 

 
In sommige gevallen verwijzen de kranten ook op een 

positieve manier naar extreemrechts, maar een die niet terug 
te brengen is tot een van de acht counterframes. Daarvan zijn 
de volgende citaten voorbeelden: 
 

“Je moet het PVV-leider Geert Wilders nageven: met 
één onbenullige en amateuristisch gemaakte webpagina 
slaagt hij erin om in heel Europa media-aandacht te 
veroveren, en daar is het hem uiteindelijk ook om te 
doen.” De Standaard, 21/02/2012 

 
“Als enige nog in de Wetstraat vertolkt Vlaams Belang 
consequent en rechtlijnig zijn standpunten, zonder 
concessies te doen.” De Standaard, 29/01/2014 

 
Ten slotte komen ook enkele specifieke bewoordingen 

systematisch terug in de geanalyseerde artikels. Zo spreekt 
men bijvoorbeeld een aantal keer van “de verleiding door 
extreemrechts” en “koren op de molen van extreemrechts”, 
maar is er ook soms sprake van “kapers”, zoals in de volgende 
voorbeelden: 
 

“Toen in de jaren 1930 de extreemrechtse verleiding 
toenam, bleef het Vlaams-nationalisme in Antwerpen 
relatief democratischer dan elders.” De Standaard, 
27/08/2010 

 
“Mijn film werd ook meteen gekaapt door extreemlinks 
én extreemrechts: ze gebruikten hem om te bewijzen 
wat ze ook maar wilden verkondigen.” Het Laatste 
Nieuws, 21/12/2012 
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“Bovendien zou dat koren op de molen van Forza 
Ninove zijn.” Het Laatste Nieuws, 17/10/2018 

  
De bovenstaande resultaten geven aan dat de Vlaamse 

kranten ongeveer evenveel problematiserende frames 
gebruiken om bericht te geven over extreemrechts dan dat ze 
niet-problematiserende counterframes gebruiken. Er moet 
echter ook rekening gehouden worden met het feit dat 
wanneer er geen framing aanwezig is in een krantenartikel, er 
ook geen problematiserende berichtgeving kan zijn. In deze 
gevallen worden er enkel feiten over extreemrechts gegeven 
en kan de groep dus niet negatief afgeschilderd worden. 
 

Vergelijking 
De tweede onderzoeksvraag heeft tot doel de verschillen bloot 
te leggen tussen Vlaamse kwaliteitsmedia en populaire media 
in de framing van extreemrechts. Om deze vraag te 
beantwoorden, werd het framegebruik van De Standaard als 
kwaliteitskrant en Het Laatste Nieuws als populaire krant met 
elkaar vergeleken. Voor elk frame werd een χ²-test uitgevoerd 
om te bepalen of een van beide kranten de frames significant 
meer gebruikt. Uit Tabel 2 blijkt dat Het Laatste Nieuws slechts 
een frame vaker gebruikt dan De Standaard. Dat is het frame 
“muiterij”, dat extreemrechts ziet als een achtergestelde groep 
die zich met een plotse opstand verzet tegen het 
establishment. Het verschil is echter niet significant (χ² = .02,  
p > .05). Dat dit het enige frame is dat meer voorkomt in Het 
Laatste Nieuws dan in De Standaard, heeft te maken met het 
feit dat Het Laatste Nieuws meer artikels schrijft waarin geen 
enkel frame uit Figoureux en Van Gorp (2019) herkend kon 
worden. Dit verschil is dan weer wel significant (χ² = 26.60,     
p < .001). 

Op “muiterij” en “boetedoening” na, komen alle frames 
telkens vaker voor in De Standaard dan in Het Laatste 
Nieuws, ook al is dat niet steeds significant. Zo komen de 
frames “twee hanen in één hok” en “virus” en de 
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counterframes “het continuüm”, “de puber” en “veerkracht” wel 
significant meer voor in De Standaard, maar het frame “een 
criminele carrière” en de counterframes “de vrijheidsstrijder”, 
“een katalysator”, “omarm de dreiging” en “zingeving” niet. Net 
als “muiterij” gebruiken beide kranten deze frames dus even 
vaak. Aangezien het counterframe “boetedoening” in geen van 
beide kranten voorkomt, is hiervoor geen χ²-test beschikbaar. 

Overigens worden de algemene resultaten in de eerste 
kolom van Tabel 2 in grote lijnen ook weerspiegeld voor elke 
krant apart (de tweede en derde kolom). De meest gebruikte 
frames in totaal, zijn ook de meest gebruikte frames in De 
Standaard en de meest gebruikte frames in Het Laatste 
Nieuws. Hetzelfde geldt in de andere richting voor de minst 
gebruikte frames. Het enige frame dat deze lijn niet lijkt te 
volgen is “virus”, dat over extreemrechts spreekt als een 
besmettelijke ziekte die bestreden moet worden. “Virus” is het 
op twee na meest gebruikte frame in De Standaard, terwijl het 
bij Het Laatste Nieuws in de groep van minder gebruikte 
frames zit. In alle artikels samen is “virus” het op drie na meest 
gebruikte frame. 

Daarnaast werden er ook χ²-testen uitgevoerd voor de 
frames en de counterframes als groep, aangezien de frames 
extreemrechts problematiseren en de counterframes dat 
minder doen. De resultaten zijn samengevat in Tabel 3. Omdat 
Het Laatste Nieuws veel vaker geen frames uit Figoureux en 
Van Gorp (2019) gebruikt om over extreemrechts te berichten, 
zijn er zowel voor het gebruik van de frames als voor het 
gebruik van de counterframes significante verschillen tussen 
beide kranten. De Standaard gebruikt als kwaliteitskrant 
immers significant meer frames (χ² = 16.71, p < .001) en 
significant meer counterframes (χ² = 15.19, p < .001) dan de 
populaire krant Het Laatste Nieuws. 

De Standaard beeldt extreemrechts op basis van de frames 
voor radicalisering dus zowel meer problematiserend als meer 
niet-problematiserend af. Opnieuw moet wel rekening 
gehouden worden met het feit dat artikels waarin geen frames 
voorkomen extreemrechts niet kunnen problematiseren. In Het 
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Laatste Nieuws verschenen veel meer feitelijke artikels en 
artikels die geen frames uit Figoureux en Van Gorp (2019) 
bevatten dan in De Standaard, waardoor de uitspraak dat die 
laatste meer niet-problematiserende berichtgeving over 
extreemrechts kent in een ander perspectief geplaatst moet 
worden. 
 

Evolutie 

De derde en laatste onderzoeksvraag ging dieper in op de 
evolutie van het framegebruik met betrekking tot 
extreemrechts tussen 2009 en 2018. Tabel 4 toont aan 
hoeveel keer elk frame per jaar in beide geanalyseerde 
kranten voorkomt. Opnieuw werden er χ²-testen uitgevoerd om 
de evolutie te kunnen aantonen. Uit die testen blijkt dat er drie 
frames zijn die in een bepaalde periode vaker gebruikt werden 
dan anders. Dat zijn het frame “virus” (χ² = 29.76, p < .001) en 
de counterframes “zingeving” (χ² = 20.01, p < .05) en “de 
puber” (χ² = 19.82, p < .05). Alle andere frames worden tussen 
2009 en 2018 steeds ongeveer evenveel gebruikt, zonder dat 
ze in een bepaald jaar pieken. Ook het aantal artikels waarin 
geen enkel frame uit Figoureux en Van Gorp (2019) voorkomt, 
bleef over de volledige tien jaar van de analyse gelijk            
(χ² = 10.59, p > .05). 

Figuur 1 laat toe de resultaten beter te begrijpen. Ze geeft 
aan dat het frame “virus” een piek kent in 2011. In dat jaar 
bevat ongeveer een kwart van de geanalyseerde artikels dit 
frame, terwijl dat in andere jaren nooit meer dan 13% is. Zoals 
Tabel 2 al aangaf, komt “virus” maar in 7% van alle artikels 
voor. Voor het counterframe “de puber” is er eveneens een vrij 
duidelijke piek in het laatste jaar van de analyse, in 2018. In 
dat jaar komt “de puber” in om en bij de 10% van de artikels 
voor, terwijl het tussen 2009 en 2017 nooit in meer dan 7% 
van de artikels terugkwam. Over de volledige periode was dat 
volgens Tabel 2 ongeveer 3%. “De puber” verwijst naar 
extreemrechts als een tijdelijke zoektocht naar identiteit die 
zonder ingrijpen overgaat, maar waarin jongeren de grenzen
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Tabel 4: De gebruikte frames en counterframes per jaar 

Frame 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 χ²(9) p 

Twee hanen 
in één hok 

9 7 13 7 14 12 15 13 13 12 
7.90 > .05 

20.45% 16.28% 30.23% 14.58% 31.11% 23.08% 28.30% 23.21% 24.07% 18.18% 

Het   
continuüm * 

10 8 9 12 9 6 6 17 13 13 
9.95 > .05 

22.73% 18.60% 20.93% 25.00% 20.00% 11.54% 11.32% 30.36% 24.07% 19.70% 

De vrijheids-
strijder * 

2 5 5 3 4 2 6 5 6 5 
4.82 > .05 

4.55% 11.63% 11.63% 6.25% 8.89% 3.85% 11.32% 8.93% 11.11% 7.58% 

Virus 
3 1 11 6 3 1 2 6 2 3 

29.76 < .001* 
6.82% 2.33% 25.58% 12.50% 6.67% 1.92% 3.77% 10.71% 3.70% 4.55% 

Muiterij 
4 4 3 4 3 4 3 7 1 4 

5.52 > .05 
9.09% 9.30% 6.98% 8.33% 6.67% 7.69% 5.66% 12.50% 1.85% 6.06% 

Een 
katalysator * 

4 3 3 4 3 5 2 2 3 5 
3.10 > .05 

9.09% 6.98% 6.98% 8.33% 6.67% 9.62% 3.77% 3.57% 5.56% 7.58% 

Een criminele 
carrière 

4 3 6 2 0 3 3 2 0 4 
13.88 > .05 

9.09% 6.98% 13.95% 4.17% .00% 5.77% 5.66% 3.57% .00% 6.06% 

Omarm de 
dreiging * 

3 2 2 2 5 3 1 1 0 1 
12.09 > .05 

6.82% 4.65% 4.65% 4.17% 11.11% 5.77% 1.89% 1.79% .00% 1.52% 

Zingeving * 
4 3 5 1 0 3 2 0 1 0 

20.01 < .05* 
9.09% 6.98% 11.63% 2.08% .00% 5.77% 3.77% .00% 1.85% .00% 

De puber * 
1 0 3 2 1 1 0 1 0 7 

19.82 < .05* 
2.27% .00% 6.98% 4.17% 2.22% 1.92% .00% 1.79% .00% 10.61% 

Veerkracht * 
1 1 1 1 0 3 4 2 0 1 

9.73 > .05 
2.27% 2.33% 2.33% 2.08% .00% 5.77% 7.55% 3.57% .00% 1.52% 

Boete-
doening * 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    

.00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% 

Geen frame 
16 19 9 19 16 22 22 19 27 27 

10.59 > .05 
36.36% 44.19% 20.93% 39.58% 35.56% 42.31% 41.51% 33.93% 50.00% 40.91% 

Noot: Aantal artikels in de steekproef dat de denkbeelden uit Figoureux en Van Gorp (2019) bevat, opgedeeld per jaar. Denkbeeld met  
* = counterframe. P-waarde met * = significant verschil tussen De Standaard en Het Laatste Nieuws (p < .05). 
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Figuur 1: De evolutie in het gebruik van frames en counterframes 
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aftasten. Voor het andere counterframe, “zingeving”, is de piek 
minder zichtbaar. In de eerste jaren van de analyse komt het 
frame vaker voor dan in de laatste jaren. In 2009 en 2011 
komt het frame in ongeveer 10% van de artikels voor, tussen 
2012 en 2018 haalt het nooit meer de grens van 6% en komt 
het nog maar sporadisch voor. Ter vergelijking: in totaal komt 
het counterframe “zingeving” in 4% van alle artikels voor (zie 
Tabel 2). “Zingeving” ziet extreemrechts als een intense 
ideologiebeleving, waarvan anderen moeten accepteren dat 
een individu daar nood aan heeft. Tabel 4 en Figuur 1 tonen 
dus aan dat er vooral een consistente lijn zit in hoe vaak de 
frames jaarlijks voorkomen. Buiten “zingeving” kan van geen 
enkel denkbeeld gezegd worden dat het in de beginperiode 
van de analyse vaker voorkomt dan op het einde of 
omgekeerd, en dus door de jaren heen populairder of minder 
populair werd. 
 

Discussie 

Vriend of vijand van extreemrechts? 

De eerste onderzoeksvraag ging in op welke frames en 
counterframes de Vlaamse media gebruiken in hun 
verslaggeving over extreemrechts. Met het antwoord daarop 
tracht deze studie een uitspraak te doen of de Vlaamse media 
de vriend of de vijand van extreemrechts zijn. Het 
achterliggende idee is dat positieve framing een voordeel is 
voor extreemrechts en negatieve framing een nadeel. 
Onderzoek gaf aan dat de media extreemrechts in de kaart 
kunnen spelen door hen media-aandacht te geven, door over 
hun thema’s te spreken en door positieve frames te gebruiken 
(Kluknavská, 2015). Anderzijds is er het nog niet onderzochte 
vermoeden van Figoureux en Van Gorp (2019) dat de 
Vlaamse media meer frames dan counterframes gebruiken om 
te berichten over radicalisering, en dus eerder negatief 
berichtgeven. De resultaten van dit onderzoek kunnen geen 
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van beide beweringen bevestigen of ontkennen. In de 
steekproef zitten immers nagenoeg evenveel artikels met 
problematiserende frames als artikels met niet-
problematiserende counterframes. 

Bij de resultaten werd echter al de bedenking gemaakt dat 
artikels waarin geen framing voorkomt extreemrechts ook niet 
kunnen problematiseren, zoals de frames “virus” of “muiterij” 
dat bijvoorbeeld wel doen. In de volledige steekproef zijn er 
een honderdtal artikels waar enkel feitelijke gegevens over 
extreemrechts worden gepubliceerd, zoals 
verkiezingsuitslagen. Dit maakt dat het aantal artikels zonder 
problematiserende frames hoger komt te liggen dan het aantal 
artikels met problematiserende frames, waardoor men toch 
kan concluderen dat de Vlaamse media eerder de vriend dan 
de vijand van extreemrechts zijn, of er in ieder geval vaker 
positief of neutraal over spreken dan negatief. 

Over het algemeen bevatten heel wat artikels over 
extreemrechts de frames en counterframes die Figoureux en 
Van Gorp (2019) construeerden na een inductieve analyse 
van de gebruikte denkbeelden voor radicalisering in de 
Vlaamse media. Enkel het counterframe “boetedoening” komt 
in geen enkel artikel in de steekproef terug. Toch is er ook 
heel wat materiaal dat niet terug te brengen is tot de 
denkbeelden uit Figoureux en Van Gorp (2019). Een aantal 
keer gaat het in de artikels over “de verleiding door 
extreemrechts”, waarbij deze politieke stroming door enkele 
maatschappelijke tendensen voor de kiezer plots interessant 
wordt. Zo worden burgers bijvoorbeeld verleid door 
extreemrechts omdat ze een pasklaar antwoord bieden op de 
vluchtelingencrisis. De bewoording “verleiding” wordt veelal 
gebruikt als een eufemisme. Het klinkt positief, maar in 
werkelijkheid wordt de kiezer gezien als het slachtoffer van 
mooie praatjes over immigratie en vluchtelingen. 

Uitspraken als “koren op de molen van extreemrechts” 
worden eveneens gebruikt om maatschappelijke tendensen te 
beschrijven die in het voordeel van extreemrechts kunnen 
spelen, maar ook als verwijzing naar wat andere politici doen 
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of zeggen. Net zoals bij “de verleiding” is de achterliggende 
gedachte eerder negatief. Extreemrechts wordt eigenlijk 
afgebeeld als de lachende derde, een groep die kan profiteren 
van een bepaalde situatie. Veel duidelijker negatief is dan 
weer het gebruik van het woord “kapen”. Ook dit lijkt wat op 
“de verleiding” en “koren op de molen”, met dat verschil dat 
extreemrechts hier duidelijk een actieve rol speelt. Ze gaan 
zelf iets ondernemen om onder de aandacht te komen, maar 
die actie valt niet in goede aarde bij anderen, omdat hun werk 
misbruikt wordt door extreemrechts. 

Wat de specifieke denkbeelden uit Figoureux en Van Gorp 
(2019) betreft, lijken er een aantal vaker terug te komen in 
artikels met een bepaald thema. Zo komt het frame “een 
criminele carrière” zeer vaak terug in artikels waarin het 
collaboratieverleden van extreemrechtse individuen ter sprake 
komt. Het counterframe “het continuüm” wordt dan weer vaak 
gebruikt in vergelijkingen tussen de centrumrechtse N-VA en 
het extreemrechtse Vlaams Belang. In verkiezingstijd is er 
soms sprake van een strijd, wat resulteert in het frame “twee 
hanen in één hok”. Dat dit laatste denkbeeld het meest 
voorkomende in de volledige steekproef is, kan gelinkt worden 
aan de bevinding van Sevenans en Vliegenthart (2016). Zij 
gaven aan dat politieke partijen meer aandacht aan een issue 
schenken wanneer de media het framen als een conflict, 
omdat ze dan hun eigen standpunt beter naar voren kunnen 
schuiven. Het op twee na meest gebruikte frame, “de 
vrijheidsstrijder”, doet dan weer denken aan het discours van 
extreemrechtse partijleiders in Vlaanderen, Frankrijk en 
Nederland dat Mols en Jetten (2014) blootlegden. Dit 
counterframe komt bijvoorbeeld vaak terug in interviews met 
extreemrechtse politici zoals Marine Le Pen. Dit toont aan dat 
het gebruikte frame in veel gevallen afhankelijk is van de 
inhoud van een artikel en dus dat framing vaak onbewust 
gebeurt, zoals Van Gorp (2010) stelt. 
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Populaire media een betere vriend? 
De tweede onderzoeksvraag richtte zich op de vergelijking van 
het framegebruik van kwaliteitsmedia en populaire media, 
vooral met het oog op de positieve en negatieve verslaggeving 
over extreemrechts. In de resultaten valt op dat De Standaard, 
de kwaliteitskrant in deze studie, zowel meer frames als meer 
counterframes gebruikt dan de populaire krant, Het Laatste 
Nieuws. Men zou dus kunnen zeggen dat De Standaard 
extreemrechts zowel meer problematiseert als meer niet 
problematiseert. Rekening houdend met het feit dat artikels 
zonder framing niet kunnen problematiseren en het grote 
aantal artikels in Het Laatste Nieuws waarin enkel feitelijke 
gegevens voorkomen, moet dat laatste genuanceerd worden. 
Dit wil immers zeggen dat het verschil tussen beide kranten, 
wat betreft de artikels die extreemrechts niet problematiseren, 
minder groot is dan de data doen vermoeden. Doordat deze 
studie geen frames kan benoemen die niet door Figoureux en 
Van Gorp (2019) werden geconstrueerd, kunnen echter geen 
gefundeerde uitspraken gedaan worden over deze niet-
problematiserende artikels. 

Het feit dat De Standaard meer frames en meer 
counterframes gebruikt, ligt wel in lijn met de resultaten uit 
voorgaand onderzoek. In Nederland is het immers ook zo dat 
kwaliteitskrant de Volkskrant meer frames gebruikt dan 
populaire krant De Telegraaf (Bosman & d’Haenens, 2008). 
Een van de redenen daarvoor is dat de Volkskrant als 
kwaliteitsmedium meer achtergrondartikels publiceert 
(Bosman & d’Haenens, 2008). Die zijn langer en Van Gorp 
(2010) stelt dat er in kortere artikels vaak geen frames zitten. 
Dezelfde redenering kan gemaakt worden voor deze studie. 
Het Laatste Nieuws lijkt gemiddeld genomen minder lange 
artikels te schrijven dan De Standaard, wat resulteert in een 
groter aandeel artikels waarin enkel feiten aan bod komen. Dit 
is een mogelijke verklaring voor het feit dat er meer 
denkbeelden voor radicalisering voorkomen in de 
berichtgeving over extreemrechts van De Standaard dan in die 
van Het Laatste Nieuws. 
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Een andere conclusie uit eerder onderzoek kan door de 
resultaten in deze studie echter weerlegd worden. Strömbäck 
en van Aelst (2010) zien dat commerciële media, gedreven 
door een commerciële logica, de politiek vaker framen als een 
spel, omdat dit meer publiek aantrekt. Het frame voor 
radicalisering dat “het spel” het dichtst benaderd, is “twee 
hanen in één hok”, omdat het ook gaat over partijen die met 
elkaar in de clinch gaan. Hoewel dit frame vaak voorkomt in 
Het Laatste Nieuws, is de aanwezigheid in De Standaard toch 
meer uitgesproken. Daar is het duidelijk het meest gebruikte 
denkbeeld, terwijl het in Het Laatste Nieuws ongeveer even 
vaak voorkomt als het counterframe “het continuüm”. Alles 
samengenomen lijkt het er dus toch op dat Het Laatste Nieuws 
extreemrechts minder problematiserend beschrijft dan De 
Standaard en dat populaire media een betere vriend van 
extreemrechts zijn dan kwaliteitsmedia. 
 

Een consistente voorspeller? 
De laatste onderzoeksvraag ging dieper in op de evolutie van 
het framegebruik in de Vlaamse media tussen 2009 en 2018. 
Het doel daarvan is om te onderzoeken of de framing in de 
Vlaamse media een betere, consistente voorspeller van het 
succes van extreemrechts zou kunnen zijn dan de contextuele 
factoren die onder andere Poznyak et al. (2011) en Quentin et 
al. (2018) onderzochten. Aangezien slechts drie van de twaalf 
frames in een bepaalde periode vaker gebruikt worden dan 
anders en dat het aantal artikels in de categorie “geen frame” 
gedurende tien jaar ongeveer gelijk blijft, kan men stellen dat 
er weinig evolutie is in het framegebruik van de Vlaamse 
media met betrekking tot extreemrechts. Dit betekent dat het 
framegebruik tussen 2009 en 2018 zo goed als consistent is, 
in tegenstelling tot de invloed van werkloosheid en sociaal 
kapitaal op extreemrechts stemgedrag (Poznyak et al., 2011). 
Volgens Ellinas (2009) en Kluknavská (2015) hebben de 
media een invloed op het succes van extreemrechts. Bij de 
eerste onderzoeksvraag werd geconcludeerd dat de media 
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eerder als vriend dan als vijand van extreemrechts kunnen 
gezien worden, omdat ze vaker positief en neutraal dan 
negatief berichten. Deze inzichten samengenomen, spelen de 
media dus op consistente wijze in het voordeel van 
extreemrechts. 

Tot slot worden de piekmomenten van het frame “virus” en 
de counterframes “de puber” en “zingeving” nog onder de loep 
genomen. Uit de resultaten blijkt dat “virus” significant meer 
wordt gebruikt in 2011 dan in andere jaren. Daar is niet 
meteen een duidelijke reden voor. Het is wel zo dat 2011 het 
jaar is met het minst aantal artikels in de categorie “geen 
frame”. Daardoor komen een aantal frames vaker voor in 2011 
dan in de jaren ervoor en erna, maar die verschillen blijken 
niet significant te zijn. Enkel het frame “virus” kent hier een 
significante piek. 

Het counterframe “de puber” piekt dan weer in 2018. Omdat 
dit het laatste jaar van de analyse is, is het nog niet vast te 
stellen of er echt een piek, dan wel een evolutie is die zich in 
de toekomst zal verderzetten. Toch lijkt er wel een verklaring 
te zijn waarom net in 2018 dit frame veel vaker voorkomt. Dit 
is immers het jaar van de Pano-reportage over Schild & 
Vrienden (VRT NWS, 2018). Omdat Schild & Vrienden een 
jongerenbeweging is en er in de nasleep van de reportage 
heel wat over geschreven werd, kan de piek aan deze 
gebeurtenissen te wijten zijn. Een gelijkaardige vaststelling 
werd al gedaan in de marge van de eerste onderzoeksvraag, 
waar bepaalde frames verbonden zijn met het onderwerp van 
het artikel. 

“Zingeving”, het laatste denkbeeld dat in een bepaalde 
periode vaker terugkomt dan anders, kent geen echt 
piekmoment, maar evolueert van een regelmatig terugkerend 
frame tussen 2009 en 2011 naar een frame dat slechts af en 
toe voorkomt. Ook hier is geen duidelijke verklaring voor te 
vinden. Het counterframe verwijst wel naar een religieuze 
beleving van een ideologie en 2011 is het jaar waarin het 
Syrische conflict begon. Mogelijk is hier een link en wordt het 
frame sindsdien minder gebruikt voor extreemrechts. 
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Beperkingen onderzoek 
Deze studie telt ook enkele beperkingen. Zo moet vermeld 
worden dat de resultaten niet te generaliseren zijn naar een 
ruimere context. Bij een frame-analyse als deze moet immers 
de sociale, politieke en historische context waarin de framing 
toegepast wordt mee in rekening gebracht worden (Van Gorp, 
2007). Aangezien elke cultuur anders is, is ook de politieke 
context anders (Kumral, 2017). Daardoor moet dit onderzoek 
zich beperken tot uitspraken over Vlaanderen. Bovendien is de 
intercodeurbetrouwbaarheid van “een katalysator” en “de 
vrijheidsstrijder” vrij zwak, waardoor men zeer voorzichtig 
moet zijn met de interpretatie van de resultaten. 

Daarnaast merkte de onderzoeker tijdens de analyse dat de 
kranten verschillende schrijfwijzen hanteren voor 
“extreemrechts”. Soms werd er ook gebruikgemaakt van 
“extreem rechts” en “extreem-rechts”. Daardoor zijn mogelijk 
niet alle artikels die aan de steekproefcriteria voldoen in de 
steekproef opgenomen. Het feit dat de onderzoeker zich 
tijdens de analyse bewust werd van deze beperking, toont wel 
aan dat het gebruik van de andere zoektermen, zoals 
“nationalisme” en “racisme”, ervoor zorgden dat ook een deel 
van deze artikels in de steekproef terechtkwamen. Men kan 
echter niet met zekerheid stellen dat alle artikels in De 
Standaard en Het Laatste Nieuws tussen 2009 en 2018 die 
over extreemrechts gaan ook echt deel uitmaken van de 
steekproef. 

Nog een mogelijke zwakte is dat de frames uit Figoureux en 
Van Gorp (2019) gecodeerd werden als “aanwezig” of 
“afwezig”. Het viel de onderzoeker op dat in artikels die 
meerdere frames bevatten, bepaalde denkbeelden veel 
sterker aanwezig zijn dan andere. In deze gevallen werden de 
frames steeds als “aanwezig” gecodeerd, maar daarmee valt 
wel enige nuance weg in hoe sterk de frames naar voren 
komen in het artikel. 

Een vierde opmerking is zowel een sterkte als een zwakte. 
De focus van dit onderzoek is immers zeer breed, wat 
impliceert dat er verschillende soorten artikels in de dataset 
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terechtkwamen. Deze artikels gaan van politieke analyses en 
interviews met politici, economen en andere bekende mensen, 
tot de berichtgeving over gebeurtenissen bij extreemrechtse 
individuen, groeperingen en partijen en de verslaggeving over 
de trend naar populisme. Dat maakt dat deze studie een zeer 
algemeen beeld kan schetsen van de framing van 
extreemrechts, maar tegelijkertijd blijven de resultaten 
daardoor toch wat abstract. Elk artikel waarin extreemrechts 
ter sprake komt, al is het maar in een zin, kon worden 
opgenomen in de steekproef. Bovendien werd niet onderzocht 
wie bepaalde uitspraken doet. Zo lijkt het weinig waarschijnlijk 
dat geïnterviewde extreemrechtse politici problematiserende 
frames gebruiken om over hun eigen partij te spreken, maar 
daar kan deze studie geen uitsluitsel over geven. 

Een laatste punt van kritiek is de deductieve aard van het 
onderzoek. Die laat, zoals al eerder gezegd, niet toe om 
andere frames te benoemen dan de denkbeelden die 
Figoureux en Van Gorp (2019) construeerden. Er is nog maar 
weinig onderzoek gebeurd naar de specifieke frames die de 
media gebruiken om over extreemrechts te berichten en 
daarom ging dit onderzoek in op de frames voor radicalisering. 
Er worden echter meer frames gebruikt in de verslaggeving 
over extreemrechts dan deze twaalf denkbeelden, maar 
daarop kan dit onderzoek geen naam plakken. 
 

Toekomstig onderzoek 

Deze laatste opmerking is ook meteen de belangrijkste om 
verder te onderzoeken. Deze studie toont aan dat de grote 
meerderheid van de frames voor radicalisering (Figoureux & 
Van Gorp, 2019) terug te vinden is in de nieuwsverslaggeving 
over extreemrechts, maar kan dus niet dieper ingaan op de 
andere frames waarmee de Vlaamse media naar het 
fenomeen kijken. Enkele voorbeelden daarvan zijn 
formuleringen als “de verleiding”, “koren op de molen” en 
“kapen”. Dit toont aan dat het onderzoek naar de framing van 
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extreemrechts nood heeft aan inductieve analyses die alle 
mogelijke frames voor extreemrechts blootleggen. 

Deze studie beperkte zich ten tweede tot de analyse van 
kranten. Semetko en Valkenburg (2000) stellen immers dat het 
framegebruik in kranten en op televisie niet zoveel verschilt 
van elkaar. Deze vaststelling is echter al bijna twintig jaar oud 
en dus mogelijk gedateerd. Vervolgonderzoek zou zich 
kunnen richten op de analyse van audiovisuele nieuwsmedia, 
om te kijken of de framing in televisie-uitzendingen verschilt 
van die in kranten. Daarnaast werden in dit onderzoek slechts 
een kwaliteitskrant en een populaire krant met elkaar 
vergeleken. Een analyse van meerdere Vlaamse kranten zou 
eveneens interessante bevindingen kunnen opleveren. 

Ten derde verdienen ook de resultaten met betrekking tot 
de evolutie in het framegebruik van Vlaamse kranten 
bijkomend onderzoek. Hierboven werd al aangegeven dat het 
tot nog toe onduidelijk is of het counterframe “de puber” in 
2018 een piek kent, zoals het frame “virus”, dan wel een echte 
evolutie doormaakt, zoals het counterframe “zingeving”. In de 
toekomst kan het hedendaagse framegebruik verder 
onderzocht worden. Een andere mogelijkheid voor 
vervolgonderzoek is om nog verder terug te gaan in het 
verleden en de framing in de jaren 1980 en 1990 te 
bestuderen, de periode waarin extreemrechts zijn doorbraak 
kende. Mogelijk werden er toen heel andere denkbeelden 
gebruikt dan in de periode 2009-2018, die niet gelinkt zijn aan 
radicalisering. Het framegebruik tussen 2009 en 2018 mag 
dan wel aan weinig verandering onderhevig zijn, dit sluit niet 
uit dat het ooit anders is geweest. Ten slotte moet ook verder 
onderzocht worden of de framing in de media effectief een 
voorspeller van extreemrechts stemgedrag is. Zo kan hard 
gemaakt worden dat het framegebruik een consistente 
positieve invloed heeft op extreemrechts. 
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Conclusie 
Gebaseerd op het inzicht dat de media extreemrechts kunnen 
helpen om hun standpunten aan het grote publiek te 
verkondigen (Kluknavská, 2015) en een stabiele politieke 
stroming te worden (Ellinas, 2009), wilde dit onderzoek 
bekijken of de Vlaamse media de vriend of de vijand van 
extreemrechts zijn. Met andere woorden, is dit ook in 
Vlaanderen het geval? Is de manier waarop Vlaamse media 
over extreemrechts berichtgeven in hun voordeel of in hun 
nadeel? Het antwoord blijkt niet zo eenduidig te zijn. Eerst en 
vooral komen de framing van extreemrechts en die van 
radicalisering sterk overeen, aangezien een groot deel van de 
frames voor radicalisering (Figoureux & Van Gorp, 2019) ook 
in de steekproef van dit onderzoek herkend werd en de 
literatuur aantoont dat extreemrechts een vorm van 
radicalisering is. Als de artikels waarin geen enkel frame aan 
bod komt, worden meegeteld als artikels zonder 
problematiserende framing, zijn er meer artikels in de Vlaamse 
krantenmedia die extreemrechts niet problematiseren dan 
artikels die dat wel doen. Daarmee bevestigen de resultaten 
de beweringen van Ellinas (2009) en Kluknavská (2015). De 
Vlaamse media zijn eerder de vriend van extreemrechts. 

Toch mogen niet alle media over dezelfde kam geschoren 
worden. Zo blijkt dat populaire media vaker geen frames 
gebruiken en enkel feiten weergeven, waardoor ze 
extreemrechts minder problematiseren dan kwaliteitsmedia 
doen. Dit bevestigt de resultaten uit het onderzoek van 
Bosman en d’Haenens (2008). Zij geven aan dat dit te wijten is 
aan het feit dat kwaliteitsmedia meer achtergrondinformatie 
voorzien en daardoor meer frames gebruiken. De resultaten 
van het huidige onderzoek zijn bovendien nagenoeg 
consistent over de volledige tien jaar van de analyse. Dit zou 
erop kunnen wijzen dat de framing in de media een meer 
consistente voorspeller is voor het succes van extreemrechts 
dan contextuele factoren als werkloosheid en autoritarisme. 
Als dat klopt, zijn de media over het algemeen niet alleen de 
vriend van extreemrechts, ze zijn dan ook een trouwe vriend. 
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Bijlagen 

Framematrix 
Tabel 5: De framematrix van Figoureux en Van Gorp (2019) met de frames voor radicalisering 

Frames 
Cultureel 
thema 

Reasoning devices 
Framing 
devices 

Definiëring: 
Radicalise-
ring … 

Oorzaak van 
problemati-
sering/kwes-
tie 

Gevolgen 
Morele 
basis/emo-
tionaliteit 

Oplossing/ 
handelings-
perspectief 

Verhouding 
tot 
extremisme/ 
terrorisme 

Uitingsvor-
men (citaten 
uit analyse-
materiaal) 

Virus Een levens-
bedreigende, 
besmettelijke 
ziekte die 
het lichaam 
aantast en 
bestreden 
moet worden 

… is een 
kwaadaardi-
ge ideologie 
die zich 
sluimerend 
verspreidt 

De aanwe-
zigheid van 
giftige 
ideeën, die 
ronselaars 
en haatpre-
dikers 
besmetten, 
waarop zij 
een kwets-
baar individu 
met toxische 
gedachten 
infecteren 

De seculiere 
samenleving 
is aangetast; 
er ontstaat 
paniek onder 
de bevol-
king; ram-
penplannen 
worden 
geactiveerd 

Bestrijden 
van het 
kwade; de 
overwinning 
van het 
goede 

De overheid 
moet de 
ideologie 
bestrijden, 
besmette 
individuen 
isoleren en 
ronselaars 
vatten, af-
weermecha-
nismen en 
immuniteit 
opbouwen 

Radicalise-
ring is de 
eerste stap 
maar leidt, 
zonder 
behandeling, 
naar extre-
misme en 
terrorisme 

“Maak van 
de Grote 
Moskee een 
positief 
medicijn”; 
“Islam in 
mensen is 
als honds-
dolheid in 
honden”; 
“een antivi-
rusprogram-
ma tegen 
dogmatisme; 
“koortsig 
gedrag” 
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Twee hanen 
in één hok 

Slechts één 
haan kan de 
baas zijn in 
het kippen-
hok, vanuit 
de onvermij-
delijke 
pikorde 

… is het 
agressieve 
gedrag dat 
gesteld 
wordt na 
uitdagingen 
door ‘de 
Ander’ 

De 
agressieve 
invasie van 
een vreemde 
cultuur loopt 
tegen een 
muur van 
superiori-
teitsdenken 
aan; macho-
culturen 
botsen; twee 
extremen 
voeden 
elkaar 

De 
samenleving 
polariseert 
en segre-
geert; zich 
onveilig 
voelen in 
aanwezig-
heid van de 
arrogante 
andere; 
voortduren-
de dreiging 
en een 
gevecht op 
leven en 
dood 

De onvere-
nigbaarheid 
van twee 
dominante 
elementen; 
water en 
vuur 

Eén van de 
haantjes 
moet win-
nen; vanuit 
westers 
perspectief: 
een dam 
opgooien 
tegen de 
islam 

Enkelingen 
nemen de 
strijd letterlijk 
en grijpen 
naar de 
wapens 

“Kultur-
kampf”; “Ze 
moeten van 
onze wester-
se wereld 
afblijven”; 
“Genoeg 
ondergaan, 
nu terug-
slaan!”; “We 
worden 
verdrongen 
in onze 
eigen stad”; 
“de Botsing 
der Bescha-
vingen” 

Muiterij Bij soldaten/ 
scheepslui, 
het verzet 
van iemand 
lager in rang 
tegen 
iemand die 
hoger in 
rang staat 

… is een 
plotse oproer 
tegen de 
gezagsdra-
gers van een 
groep die 
zich achter-
gesteld voelt 

Gepercipi-
eerd onrecht 
en discrimi-
natie drijft 
oproerkraai-
ers ertoe te 
proberen de 
machtsstruc-
turen omver 
te werpen 

Een drasti-
sche poging 
tot omwente-
ling van de 
samenle-
ving; versto-
ring van het 
evenwicht; 
insubordina-
tie 

Verstoring 
van de 
vrede; onrust 
creëren 

De overheid 
moet deze 
relschoppers 
hardhandig 
de kop 
indrukken en 
politieke 
stabiliteit 
herstellen 

Sommige 
opstande-
lingen 
gebruiken 
geweld om 
hun punt 
kracht bij te 
zetten, dit is 
echter geen 
voorwaarde 

“Woede en 
frustratie, 
ressentiment 
tegen blanke 
elite”; “een 
intifada”; 
“torenhoog 
wantrouwen 
t.o.v. de 
overheid”; 
“ze zijn uit 
op een bur-
geroorlog” 
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Een 
criminele 
carrière 

Van 
kruimeldief 
tot gangster 

… is het 
stap-voor-
stap 
vertonen van 
steeds meer 
grensover-
schrijdend 
crimineel 
gedrag 

Gedreven 
door snel 
geld vormt 
jeugdcrimi-
naliteit een 
opstap naar 
de ultieme 
crimineel, 
gesterkt door 
foute vrien-
den, drugs of 
een gevan-
genisstraf 

De samenle-
ving moet 
afrekenen 
met gang-
sters, die in 
het criminele 
milieu macht 
en status 
vergaren en 
hun sadisme 
botvieren 

Keuze voor 
het kwade 

Politie en 
justitie 
moeten 
potentiële 
criminelen 
opsporen en 
afgezonderd 
(levenslang) 
opsluiten; ci-
piers moeten 
beter opge-
leid worden 

Radicalise-
ring is een 
opstap naar 
extremisme 
en terroris-
me waarbij 
men steeds 
hoger op de 
criminele 
ladder komt 
te staan 

“Guantana-
mo”, “terro-
ristische 
eliteschool”, 
“opleidings-
centrum voor 
jihadi’s”, “de 
gevangenis 
als universi-
teit van radi-
calisering”, 
“hogescho-
len van de 
haat”, 
“crimineel 
fenomeen”, 
“moordma-
chines” 
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Het 
continuüm * 

Een 
doorlopende 
verzameling 
van alle mo-
gelijkheden 
of waarden, 
met aan 
beide zijden 
de eind-
punten of 
‘extremen’ 

Wat anderen 
als radicali-
sering en 
fundamenta-
lisme zien, 
zijn eigenlijk 
slechts on-
derdeeltjes 
van het 
scala aan 
invullingen 
van religies 

De extreme 
uiteinden 
eisen veel 
aandacht op 
van de 
media én 
krijgen die 
ook; mensen 
zijn geneigd 
op extremen 
te focussen 

Er ontstaat 
een blind-
heid voor de 
aanwezige 
variëteit; 
alles wordt 
gezien in 
een uiterste 
tweedeling 

De waarde 
van 
persoonlijke 
voorkeuren 
en 
belevingen 

Mensen 
moeten 
wegkijken 
van het 
extreme en 
met een 
open blik in 
contact 
komen met 
de variëteit 
aan 
interpretaties 
en het 
totaalplaatje, 
weg van de 
storende 
extremen 

Als er al 
uitlopers zijn 
naar extre-
misme en 
terrorisme, 
blijft dat zeer 
beperkt 

“Het is een 
geloofsover-
tuiging als 
een andere”, 
“de pluralisti-
sche Islam”, 
“een paar 
honderd op 
een bevol-
king van 11 
miljoen”, “ex-
treme invul-
ling van 
Islam”; “stro-
mingen”, 
“main-
stream 
versie” 

Een kataly-
sator * 

Een element 
dat een 
proces in 
gang zet of 
versnelt 

… is de 
uiting van 
fundamen-
teel alterna-
tieve ideeën 
over het 
organiseren 
van de 
samenleving 

Uitdagende 
opvattingen 
zijn altijd 
aanwezig, 
op alle 
vlakken in de 
maatschap-
pij; vernieu-
wende 
ideeën 
stuwen de 
maatschap-
pij 
voorwaarts 

Er ontstaat 
een 
diepgaande 
discussie 
over de 
organisatie 
van de maat-
schappij; de 
heersende 
orde wordt 
uitgedaagd 

Zonder 
radicale 
meningen 
verstomt het 
democra-
tisch debat 

De samen-
leving moet 
ruimte 
bieden aan 
radicaal 
gedachte-
goed en zo 
geweld-
dadige 
uitschieters 
vermijden 

Een enkeling 
gebruikt 
geweld om 
zijn gedach-
tegoed 
daadkracht 
te geven 

“Vegetariërs, 
betogers, 
mensenrech-
tenactivisten: 
allemaal 
radicalen”; 
“de maat-
schappij 
heeft net 
méér zo’n 
radicalen 
nodig”; 
“constructief 
radicaal" 
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Veerkracht * Het vermo-
gen om de 
oorspronke-
lijke vorm 
aan te 
nemen na te 
zijn uitgerekt 
of ingeduwd 

… is de 
onverwach-
te, tijdelijke 
ontlading 
van opge-
bouwde 
energie en 
spanningen 
van de 
samenleving 
en het 
individu 

De snelle, 
ingrijpende 
verandering-
en in de 
samenleving 
overbelasten 
maatschap-
pij en 
individu 

De 
samenleving 
en het 
individu 
zoeken naar 
een nieuw 
evenwicht 

Geloof in de 
flexibiliteit 
van een 
samenleving 

De samenle-
ving en het 
individu 
moeten weer 
leren incas-
seren; het 
bevorderen 
van 
wederzijdse 
toenadering 

De over-
spannen 
situatie kan 
individuen 
doen 
opspringen 
naar extre-
misme en 
terrorisme 

“We moeten 
rekbaar en 
weerbaar 
genoeg zijn”; 
“we zijn één 
van de 
meest veer-
krachtige 
samenle-
vingen ter 
wereld”; “ook 
de samen-
leving 
radicaliseert” 

De puber * Een fase 
naar volwas-
sen worden 
waarbij 
jongeren 
grenzen 
aftasten en 
zich tegen 
gezag 
verzetten 

… is een 
psycholo-
gische 
zoektocht 
naar 
identiteit 
waarbij men 
soms in 
extremen 
vervalt 

Een tijdelijke 
fase van 
identiteits-
verwarring 
en provoca-
tief gedrag 
doen men-
sen experi-
menteren 

Dwarsliggers 
tasten de 
grenzen af 
van het 
gezag; een 
enkeling 
zoekt heil in 
extreem ge-
dachtegoed 

Het hoort bij 
het volwas-
sen worden; 
is deel van 
het leven 

De samenle-
ving moet 
minder 
dramatiseren 
en beseffen 
dat dit een 
tijdelijke fase 
is die zal 
koelen zon-
der blazen 

In uitzonder-
lijke gevallen 
blijft de 
jongere op 
het extreme 
pad, vaak 
blijft het bij 
provoceren-
de uitspra-
ken zonder 
daden 

“Niet 
overdrijven”; 
“wispelturig”; 
“dwarslig-
ger”; “jonge-
ren die 
dolend zijn”; 
“snotapen”; 
“typisch voor 
jongeren in 
hun 
puberteit”; 
“Vroeger 
was het ‘fils 
de pute’, nu, 
‘ik ben bij 
IS’” 
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Zingeving * De geest 
voeden, het 
zoeken naar 
de betekenis 
en het nut 
van het 
leven; een 
doel geven 
aan het 
leven 

Wat anderen 
als radicali-
sering zien, 
is eigenlijk 
een intense 
beleving van 
een ideolo-
gie in een op 
rationaliteit 
gerichte 
maatschap-
pij 

Religie is 
verdwenen 
als verbin-
dende kracht 
in de wester-
se samen-
leving en 
wordt geridi-
culiseerd; er 
is nood aan 
alternatieven 

Iemand kiest 
ervoor per-
soonlijk tot 
het uiterste 
te gaan om 
de essentie 
van zijn 
ideologie te 
bevatten en 
te beleven 

De nood aan 
spirituele 
beleving 

De samenle-
ving moet 
accepteren 
dat indivi-
duen nood 
hebben aan 
een richting 
en doel in 
hun leven 

Deze stren-
ge levensstijl 
is gericht op 
de innerlijke 
beleving en 
brengt geen 
geweld met 
zich mee 

Vergelijking 
met monni-
ken, Amish, 
kluizenaars, 
Jehova’s en 
veganisten 
“de zuivere 
beleving van 
religie”; 
“zuiverheid 
nastreven”; 
“een goed 
leven leiden” 

De 
vrijheids-
strijder * 

Iemand die 
strijdt om 
vrijheid voor 
zijn of haar 
land of volk 
te verkrijgen 

... is een 
teken van 
moed omdat 
geweld niet 
geschuwd 
wordt om 
voor de 
zwakkeren 
op te komen 

Het 
wereldwijde 
onrecht 
tegenover 
moslims (on-
derdrukking; 
discriminatie; 
geweld) 
dwingt het 
individu tot 
activisme 

Het individu 
ontpopt tot 
een held die 
strijdt voor 
de goede 
zaak 

De held 
streeft het 
goede na 

De interna-
tionale ge-
meenschap 
moet 
daadkrachtig 
ingrijpen in 
conflictge-
bieden 
volgens het 
internatio-
naal recht 

Wat door 
anderen als 
“terrorisme” 
omschreven 
wordt, is 
eigenlijk een 
vrijheidsstrijd 

“Shortcut 
naar het 
heldendom”; 
“idealisten”; 
“voor hun 
rechten op-
komen”; “om 
het regime 
van Assad te 
bevechten”; 
“martelaar-
schap”; 
“helden” 
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Omarm de 
dreiging * 

Openstaan 
voor wat 
men niet 
kent en wat 
angst 
inboezemt 

… vormt niet 
langer een 
bedreiging 
wanneer 
men beseft 
dat wat men 
als het 
“kwade” ziet 
in het eigen 
denken zit 

Negatieve 
gedachten, 
emoties en 
percepties 
zijn een voe-
dingsbron 
voor het 
verdiepen 
van de kloof 
tussen be-
volkings-
groepen 

Angst over-
heerst niet 
langer; er 
ontstaat een 
inclusieve 
samenleving 

Openstaan 
voor het 
onbekende, 
yin en yang 

Erkennen 
dat ook dit 
kwade een 
deel van ons 
is; empathie 
opbrengen 
en inzien dat 
ook de An-
der handelt 
vanuit de 
overtuiging 
dat hij “het 
goede” doet 

Het kwade 
kan ook de 
vorm van 
terrorisme 
aannemen, 
maar ook dat 
is deel van 
ons en moet 
tegemoet 
getreden 
worden 

“Het zijn jon-
geren van bij 
ons”; “we 
moeten hun 
harten terug-
winnen”; 
“van het idee 
afstappen 
dat het pro-
bleemjonge-
ren zijn”; “ze 
zijn heus wel 
nog te 
bereiken” 

Boetedoe-
ning * 

Begane fou-
ten proberen 
goed te 
maken door 
een straf te 
ondergaan; 
vergiffenis 
zoeken bij 
God door 
boete te 
doen 

… is een 
herbronning, 
een manier 
om 
vergeving te 
krijgen voor 
fouten 
begaan in 
het verleden 

Misstappen 
begaan in 
het verleden 
(drugs, dief-
stal, moord) 
vervullen het 
individu met 
schuldge-
voelens en 
de drang om 
deze zaken 
recht te 
zetten 

Een duide-
lijke zwart-
witte inter-
pretatie van 
religie wijst 
de weg naar 
het rechte 
pad en biedt 
een houvast 

Verantwoor-
delijkheid 
opnemen, 
het erkennen 
van schuld, 
fouten 
goedmaken, 
vergeving 
zoeken 

Een devote 
toelegging 
op religie; 
zichzelf tot 
het uiterste 
drijven om 
vergiffenis te 
bekomen 

De ultieme 
manier om 
vergiffenis bij 
God te 
(proberen) 
verkrijgen is 
door een 
terroristische 
daad in Zijn 
Naam te 
plegen 

“Veel meis-
jes en jon-
gens die 
brokken heb-
ben gemaakt 
zijn naar Sy-
rië vertrok-
ken omdat 
ze denken 
dat hun zon-
den zo ver-
geven zullen 
worden”; 
“met één 
daad kun je 
al je zonden 
wissen” 

Noot: * = counterframe. 
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Codeerboek 

BASISDESCRIPTIEVEN 
 
V1. Nummer artikel (nr): uniek volgnummer van het artikel. 
 
V2. Titel artikel (titel): titel van het artikel. 
 
Datum: datum van publicatie 

- V3. Dag (dag): dag van de maand (1-31). 
- V4. Maand (maand): maand van het jaar (1-12). 
- V5. Jaar (jaar): jaartal. 

 
V6. Krant (krant): krant waarin het artikel geplaatst is: 

1. De Standaard 
2. Het Laatste Nieuws  

 
FRAMES (Figoureux & Van Gorp, 2019) 
 
Hieronder volgt per frame een omschrijving die gehanteerd wordt in de studie. De 
frames komen uit het onderzoek van Figoureux en Van Gorp (2019) over de 
beeldvorming van radicalisering in de Vlaamse media, maar ze zijn aangepast aan de 
context van extreemrechts. Een frame is aanwezig van zodra één of meerdere 
elementen uit deze omschrijving met de nodige voorzichtigheid herkend kunnen 
worden in het krantenartikel. Voorzichtigheid is geboden, omdat de omschrijving 
eerder een richting aangeeft voor de manier waarop het krantenartikel extreemrechts 
afbeeldt, waardoor er nog enige interpretatievrijheid is voor de codeur. Er kunnen 
meerdere frames aanwezig zijn in een artikel. Daarnaast is het ook mogelijk dat geen 
enkel frame van toepassing is. Het woordgebruik is eveneens eerder 
richtingaangevend en bevat veelvoorkomende beeldspraak. 
 
Virus 

- Extreemrechts wordt gezien als een besmettelijke ziekte die een bedreiging 
vormt voor de maatschappij en vooral kwetsbare jongeren treft. 

- Om ervoor te zorgen dat geïnfecteerde individuen het gedachtegoed niet 
verder verspreiden, is isolatie/isolement/opsluiting in de gevangenis 
aangewezen. De juiste behandeling ontwikkelen en symptomen leren 
herkennen, maken deel uit van de oplossing. 

- De overheid moet extreemrechts bestrijden en behandelen, want zonder 
genezing eindigt dit in geweld. 

- Woordgebruik: “verspreiding”, “symptomen”, “besmettelijk”, “genezing”, 
“racistisch vergif dat alle richtingen opkruipt”. 

 
V7. Virus (virus): is het frame “virus” aanwezig in het artikel? 

0. Nee 
1. Ja 

 
Twee hanen in één hok 

- Extreemrechts wordt gezien als het resultaat van polarisatie in de 
samenleving, waarbij twee incompatibele culturen elkaar uitdagen. Ze 
voelen zich beide superieur. Dit vertaalt zich in agressief gedrag. 
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- Extreemrechts wordt gezien als een bedreiging voor de samenleving. 
- De strijd zal alleen maar agressiever gevoerd worden, tot een van beide 

partijen de ander overwint. 
- Woordgebruik: strijdvaardig en agressief taalgebruik en tekenen van 

polarisatie: “water en vuur”, “wij-zij”, “beschermen van onze waarden”, “de 
handdoek in de ring gooien”. 

 
V8. Twee hanen in één hok (2hanen): is het frame “twee hanen in één hok” 
aanwezig in het artikel? 

0. Nee 
1. Ja 

 
Muiterij 

- Extreemrechts wordt gezien als een achtergestelde groep die zich verzet. 
De leden voelen zich namelijk onrechtvaardig behandeld, waardoor ze 
gefrustreerd zijn. 

- Als reactie brengen ze een plotse opstand teweeg, die als doel heeft het 
evenwicht te verstoren en drastische verandering in de samenleving teweeg 
te brengen. 

- Om de stabiliteit te herstellen, is het noodzakelijk hardhandig op te treden 
tegen de opstandelingen en rust en orde te brengen. 

- Woordgebruik: “woede en/of frustratie tegenover elite”, “discriminatie”, 
“wantrouwen ten opzichte van de overheid”. 

 
V9. Muiterij (muiterij): is het frame “muiterij” aanwezig in het artikel? 

0. Nee 
1. Ja 

 
Een criminele carrière 

- Extreemrechts wordt gezien als een stapsgewijs proces dat bij kleine 
wetsovertredingen begint, maar uitgroeit tot uiterst crimineel gedrag. 

- Extreemrechts gedachtegoed wordt versterkt door foute vrienden. 
- Gezien de aard van het fenomeen, is het aan politie en gerechtelijke 

systemen om deze individuen op te sporen en op te sluiten. 
- Woordgebruik: “terrorisme”, “gangsters”, “criminaliteit”. 

 
V10. Een criminele carrière (crimcarrière): is het frame “een criminele carrière” 
aanwezig in het artikel? 

0. Nee 
1. Ja 

 
Het continuüm 

- Extreemrechts wordt gezien als een ideologie die zich bevindt aan het 
rechtse uiteinde van het politieke spectrum. Het is dus niet representatief 
voor de verzameling aan rechtse ideologieën, meerdere interpretaties zijn 
mogelijk. 

- Extreemrechts is een persoonlijke invulling van ideologie zoals een andere, 
gematigde opinie. 

- Zoals altijd bij extremen eist extreemrechts veel aandacht op van de media 
en het publiek. Mensen zijn van nature geneigd om te focussen op het 
extreme, waardoor ze die aandacht ook ontvangen. Het is belangrijk een 
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open blik te houden en extreemrechts te zien voor wat het is: een niche van 
een bepaalde ideologie. 

- Woordgebruik: “extreme invulling van rechts”, “stroming”, “mainstreamvisie”, 
“een marginaal fenomeen”. 

 
V11. Het continuüm (continuüm): is het frame “het continuüm” aanwezig in het 
artikel? 

0. Nee 
1. Ja 

 
Omarm de dreiging 

- Negatieve gedachten, gevoelens en percepties vormen een voedingsbodem 
voor het verdiepen van de kloof tussen bevolkingsgroepen. Het onbekende 
van de stroming zorgt voor angst. 

- Het kwade is een deel van de realiteit en zit in het eigen denken. Van zodra 
men dat inziet, vormt extreemrechts geen dreiging meer. 

- Extreemrechts handelt vanuit de overtuiging het goede te doen. 
- Woordgebruik: “wederzijds begrip”, “toenadering zoeken”. 

 
V12. Omarm de dreiging (omarmdreiging): is het frame “omarm de dreiging” 
aanwezig in het artikel? 

0. Nee 
1. Ja 

 
Een katalysator 

- Extreemrechts wordt gezien als een fundamenteel alternatieve opinie over 
hoe de samenleving georganiseerd moet worden. Dit is noodzakelijk in een 
goedwerkende democratie. 

- Extreemrechts gedachtegoed is een verrijking voor het democratisch debat, 
het daagt de samenleving immers uit om anders te denken. 

- Extreemrechts moet de kans en de ruimte krijgen om deel te nemen aan de 
discussie om gewelddadigheid te vermijden. 

- Woordgebruik: “constructief radicaal”, “uitdagers”, “radicalen”. 
 
V13. Een katalysator (katalysator): is het frame “een katalysator” aanwezig in het 
artikel? 

0. Nee 
1. Ja 

 
Veerkracht 

- Extreemrechts is een gevolg van de snel veranderende samenleving die 
voor een stijgende spanning zorgt. 

- Overspanning kan ervoor zorgen dat een individu grijpt naar extremisme. 
- Extreemrechts is een onverwachte en korte uitlating als reactie op deze 

veranderingen. 
- Flexibiliteit is nodig om nieuw evenwicht in de samenleving te vinden. 
- Woordgebruik: “aanpassen”, “rekbaar”, “verandering”, “evenwicht”. 

 
V14. Veerkracht (veerkracht): is het frame “veerkracht” aanwezig in het artikel? 

0. Nee 
1. Ja 
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De puber 
- Extreemrechts wordt gezien als een tijdelijke psychologische zoektocht naar 

identiteit, waarbij men soms in het extreme vervalt. Jongeren willen immers 
de grenzen aftasten. 

- Extreemrechts is een fase met provocatief gedrag en verzet tegen de 
gezaghebbende. 

- Extreemrechts wordt gerelativeerd en is iets dat over gaat zonder ingrijpen. 
- Woordgebruik: “niet overdrijven”, “wispelturig”, “dwarsliggers”, “jongeren”, 

“snotapen”. 
 
V15. De puber (puber): is het frame “de puber” aanwezig in het artikel? 

0. Nee 
1. Ja 

 
Zingeving 

- Extreemrechts wordt gezien als een intense beleving van een ideologie om 
een doel te geven aan het leven. In een maatschappij waarbij geen 
spirituele zingeving meer aanwezig is, hebben mensen nood aan een 
alternatief. 

- Het is aan de samenleving om te accepteren dat een individu nood heeft 
aan een richting in zijn leven. 

- De ideologie wordt geridiculiseerd in een rationele maatschappij. 
- Woordgebruik: “toewijding”. 

 
V16. Zingeving (zingeving): is het frame “zingeving” aanwezig in het artikel? 

0. Nee 
1. Ja 

 
De vrijheidsstrijder 

- Extreemrechts wordt gezien als de strijd voor de bevrijding van een volk, 
waarbij extreemrechtse aanhangers opkomen voor hun onderdrukte en 
gediscrimineerde volk. 

- Extreemrechtse aanhangers strijden voor de goede zaak en zijn dus helden. 
- Extreemrechts is een vorm van activisme. 
- Woordgebruik: “moedig”, “teken van moed”, “helden”, “opkomen voor hun 

rechten”, “idealisten”. 
 
V17. De vrijheidsstrijder (vrijheidsstrijder): is het frame “de vrijheidsstrijder” 
aanwezig in het artikel? 

0. Nee 
1. Ja 

 
Boetedoening 

- Extreemrechts is een manier om vergeving te vragen, veroorzaakt door een 
schuldgevoel. 

- Extreemrechts aanhangen is een manier om zichzelf te straffen voor 
gemaakte fouten in het verleden. 

- Extreemrechts wordt gezien als verantwoordelijkheid opnemen na een 
gemaakte fout. 

- Woordgebruik: “vergiffenis”, “schuld”, “schuldgevoelens”. 
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V18. Boetedoening (boetedoening): is het frame “boetedoening” aanwezig in het 
artikel? 

0. Nee 
1. Ja 

 
V19. Commentaar (commentaar): mogelijkheid om extra aantekeningen te maken. 


