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Inleiding
Deze masterproef kadert binnen het brede thema “Wat de Terror Management Theory ons
kan leren over de politieke gevolgen van angst”.
Sinds de woelige jaren ‘70 en ‘80, die gekenmerkt werden door terreuraanslagen en
vliegtuigkapingen, werd België zo goed als gespaard van terreur. Maar sinds januari 2015,
leven we in België met wat de OCAD (Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse) ‘verhoogde
waakzaamheid’ noemt (bron: persoonlijke communicatie staatsveiligheid 2016). Na de
aanslagen in Parijs op 13 november 2015 kwamen er militairen in het straatbeeld en werd de
terreurdreiging een bijna dagelijks hoofdpunt in de media. Een dreiging die op 22 maart 2016
realiteit werd, toen de bommen ontploften in de luchthaven van Zaventem en het
metrostation Maalbeek in Brussel.
De politici in dit land spelen een grote rol in hoe we omgaan met deze terreurdreiging. Zij
bepalen hoe terreurdreiging wordt aangepakt en hoe aanslagen kunnen worden vermeden.
Het frame dat zij kiezen en het discours dat zij hanteren in de media, kan een enorme invloed
uitoefenen op de publieke opinie. Het kan al dan niet in grote mate bepalen op welke manier
de burgers omgaan met terreuraanslagen en terreurdreiging.
De terreurdreiging, waar we de laatste jaren mee geconfronteerd worden, gaat gepaard met
gevoelens van onrust, onveiligheid en angst. Het is een existentiële dreiging, het maakt ons
bewust dat de dood heel dichtbij kan zijn. De ‘Terror Management Theory’ (TMT) stelt dat
deze confrontatie met de dood heel wat invloed kan hebben op ons denken en handelen.
Deze theorie verklaart dat een confrontatie met eigen sterfelijkheid of een ‘doodsangst’, kan
leiden tot bewustzijnsvernauwing. Deze bewustzijnsvernauwing wordt gekenmerkt door
reacties die getuigen van verhoogde agressie, meer vooroordelen en een grotere
terugplooiing op eigen waarden en normen.
Vanuit de situatie van terreurdreiging, terreuraanslagen en de Terror Management Theorie is
het idee van de onderzoeksvraag van de masterproef gegroeid: “Heeft angst, ten gevolge van
de terreurdreiging, invloed gehad op het discours van politici?”. Concreet zullen we
onderzoeken of we in de media meer angst bij de politici waarnemen. Kunnen we een evolutie
opmerken in het discours onder invloed van terreuraanslagen? Registeren we bij de politici
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een vorm van bewustzijnsvernauwing ten gevolge van de angst die veroorzaakt wordt door
terreurdreiging? Dat zijn vragen die we zullen proberen te beantwoorden in de masterproef.
Om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag, onderzoeken we de reacties van
politici in de geschreven pers. We starten onze onderzoeksperiode bij de start van de
legislatuur op 25 mei 2014 en eindigen op 31 december 2016. Binnen deze periode zullen we
bekijken of er een evolutie waar te nemen is in het discours van politici onder invloed van de
terreurdreiging. Daarom zal het onderzoek verschillende onderzoeksperiodes met elkaar
vergelijken. Deze onderzoeksperiodes worden afgebakend door de datum van een
terroristische aanslag. De politici die onderzocht zullen worden zijn de partijvoorzitters uit de
Nederlandstalige Belgische partijen. De analyse van de persartikels zal gebeuren met een
codeerschema.
In een eerste deel behandelen we de twee theoretische kaders die nodig zijn om de
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. We maken kennis met de Terror Management
Theory en geven een overzicht van het ontstaan van de theorie, de hypotheses, en welke
invloed de theorie kan hebben op het denken en handelen van mensen. Een tweede
theoretisch kader dat aan bod komt is de theorie rond framing door politici. We beschrijven
wat framing is en op welke manier het door politici gebruikt kan worden.
In het tweede deel wordt de methodologie van het onderzoek toegelicht. We formuleren de
onderzoeksvragen en de hypothesen die daaruit volgen. Het tijdsperspectief en de
onderzoekssubjecten worden toegelicht en verantwoord. We besluiten dit deel met het opzet
van de dataverzameling en analyse.
Het derde deel beschrijft de onderzoeksresultaten gekaderd in een narratieve tijdslijn die ons
een beeld geeft op welke manier politici een discours rond terreur hanteren. Nadien
bespreken we de resultaten van de data-analyse en gaan na of er effectief een wijziging is in
het discours van de onderzoekssubjecten.
Tot slot volgt de conclusie van deze masterproef. We bekijken of de onderzoeksresultaten de
onderzoeksvragen beantwoorden en benoemen de beperkingen van deze masterproef. We
besluiten met een aantal mogelijkheden voor verder onderzoek.
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Theoretisch kader
Deze masterproef zal pogen een antwoord te geven op de onderzoeksvraag: “Heeft angst, ten
gevolge van de terreurdreiging, invloed gehad op het discours van politici?”. Om deze vraag
te kunnen beantwoorden, bespreken we twee theoretische kaders: de ‘Terror Management
Theory’ en de theorie rond ‘‘framing’’.

Terror Management Theory
Het eerste theoretisch kader is de ‘Terror Management Theory’. De basisideeën van deze
theorie bestonden al sinds 400 v.C. bij de Griekse historicus Thucydides. Maar de Terror
Management Theory zoals we ze nu kennen, werd in de jaren 1980 ontwikkeld binnen de
sociale psychologie door de onderzoekers Jeff Greenberg, Tom Pyszczynski en Sheldon
Solomon. Op basis van het boek ‘The Denial of Death’ van Ernest Becker (1973) stellen zij dat
de basis van de Terror Management Theory bestaat uit twee observaties: (1) alle mensen zijn
dieren die in leven willen blijven én (2) het cognitieve vermogen van de mens leidt tot het
besef dat de dood onvermijdelijk is. Dit besef wordt ook ‘mortal salience’ genoemd (Burke,
Martens, & Faucher, 2010; Greenberg & Arndt, 2012).
De theorie gaat er vanuit dat deze twee observaties ertoe leiden dat mensen een constante
en intense angst voor de dood hebben. De mens is het enige dier dat beseft dat het ooit zal
en kan sterven en dit leidt tot deze constante en intense angst. Om om te gaan met die angst
hebben mensen een aantal mechanismen ontwikkeld, zoals de ‘culturele wereldbeelden’,
want zij bieden stabiliteit en geven betekenis aan het leven en de dood en kunnen de vorm
aannemen van het geloof in het hiernamaals. Ook het zelfvertrouwen van de mens wordt,
naast het cultureel wereldbeeld, gezien als een buffer tegen de angst voor de dood
(Greenberg, Simon, Pyszczynski, Solomon, & Chatel, 1992; McGregor et al., 1998; Schimel et
al., 1999).
De Terror Management Theory werd oorspronkelijk ontwikkeld om twee gedragingen te
verklaren, namelijk dat mensen moeite hebben om samen te leven met degenen die anders
zijn, en dat mensen een inherente wens hebben om zich altijd goed te voelen. Onderzoek
toont aan dat ook deze gedragingen kunnen verklaard worden door de diepgewortelde angst
om te sterven (Pyszczynski, Greenberg, & Solomon, 1999; Greenberg & Arndt, 2012).
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De Terror Managment Theory heeft sinds zijn ontstaan een opmerkelijke evolutie gekend.
Honderden empirische experimenten in verschillende landen en werelddelen hebben sinds
haar ontstaan de theorie ondersteund. De belangrijkste bevindingen rond de theorie kunnen
samengevat worden in vier hypotheses die door verschillende studies getoetst werden. Bij de
toetsing van de eerste hypothese werd aangetoond dat zelfvertrouwen of een groot
vertrouwen in een cultureel wereldbeeld een bescherming biedt tegen angst. Bij het testen
van de tweede hypothese, de ‘mortality salience’-hypothese, toonden de resultaten aan dat
herinneringen aan eigen sterfelijkheid leiden tot verhoogde vooroordelen, verhoogde
agressie ten opzichte van anderen met verschillende wereldbeelden en een grotere
terugplooiing op de eigen groep, waarden en normen. Het testen van een derde hypothese
gaf opnieuw bewijs dat zelfvertrouwen belangrijk is om onszelf te beschermen tegen doodgerelateerde angst. Het onderzoeken van de vierde hypothese toonde aan dat het geloof in
een leven na de dood het effect vermindert dat de mortal salience als invloed heeft op het
zelfvertrouwen of geloof in het eigen cultureel wereldbeeld (Pyszczynski, Greenberg, &
Solomon, 1997; Pyszczynski, 2004).
De Terror Management Theory heeft ons dus sinds haar ontstaan geleerd dat een herinnering
aan de dood een grotere invloed op ons denken en handelen kan hebben, dan waar we ons
soms bewust van zijn. De resultaten van de verschillende onderzoeken binnen deze theorie
bevestigen de hypothese dat de angst om te sterven ons beïnvloedt op manieren die
bijvoorbeeld gemanipuleerd kunnen worden door politici en andere leiders. Pyszczynski
bekijkt deze veronderstelling in het licht van een studie tijdens de nasleep van de aanslagen
van 9/11 1 (Pyszczynski, 2004). De aanslagen van 9/11 waren een herinnering aan de
kwetsbaarheid en sterfelijkheid van de Amerikaanse bevolking, en de angst om te sterven
werd gevoed door de herhaaldelijke beelden van de aanslagen op televisie. De brandende
torens, mensen die de dood tegemoet sprongen of wegvluchtten van de ineenstortende

1

Op 11 september 2001 werden vier passagiersvliegtuigen gekaapt, waarmee verschillende aanslagen werden

gepleegd op Amerikaans grondgebied. De bekendste van deze aanslagen is deze op de WTC-torens in NewYork. Gezien de datum van de aanslagen wordt naar deze dag vaak verwezen met ‘9/11’.
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gebouwen kwamen dagelijks op televisie (Aber, Gershoff, Ware, & Kotler, 2004; Landau et al.,
2004). Een studie uit deze periode toonde dat dit had geleid voor een verhoogd nationalisme,
een intolerantie voor andersdenkenden, vijandigheid tegenover degene die verschillend zijn
en een verlangen naar wraak. Daarenboven blijkt ook dat herhaaldelijk geconfronteerd
worden met herinneringen aan de dood – zoals beelden zien van de aanslagen – resulteert in
meer steun voor charismatische leiders met patriottische boodschappen (Westen, 2007;
Gadarian, 2010). Bovendien merkten de onderzoekers op dat de aanslagen van 9/11 een
invloed hadden op verkiezingsuitslagen, wat in tegenstelling is tot de idee dat mensen hun
stem uitbrengen gebaseerd op een geïnformeerde en relevante keuze (Cohen, Solomon,
Maxfield, Pyszczynski, & Greenberg, 2004; Westen, 2007).
De Terror Management Theory leert ons dus dat angst voor de dood een invloed heeft op
verschillende aspecten van ons denken en handelen. De theorie verklaart dat als mensen
geconfronteerd worden met hun sterfelijkheid of een ‘doodsangst’, dat dit kan leiden tot een
bewustzijnsvernauwing. Deze bewustzijnsvernauwing wordt gekenmerkt door de kenmerken
van de ‘mortal salience’ –hypothese: verhoging van vooroordelen, verhoogde agressie ten
opzichte van anderen met verschillende wereldbeelden en een grotere terugplooiing op de
eigen groep, waarden en normen. Het onderzoek van deze masterproef zal zich concentreren
op deze bewustzijnsvernauwing bij politici.

Framing
Als tweede theoretisch kader bespreken we de theorie rond “framing” door Politici. Framing
is vooral bekend binnen de communicatiewetenschappen als een belangrijk, nuttig en
bruikbaar kader om media-inhoud en media-invloeden te analyseren (Entman, 1989; Bryant
& Miron, 2004; Entman, 2007). Maar framing wordt niet enkel binnen dit analysekader
gehanteerd. Ook politici gebruiken framing al dan niet bewust om een boodschap bij het
publiek te krijgen.
De Amerikaanse taalkundige George Lakoff (2004) definieert framing als volgt: ‘Een frame is
een specifieke bundel van talige en visuele elementen waarmee men bij een boodschap
bepaalde delen naar voren brengt en andere delen verbergt, om de luisteraar naar de
gewenste interpretatie van de boodschap te leiden’ (de Jong, 2012). Niemand ziet of hoort
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frames. Frames maken deel uit van ons ‘cognitief onderbewustzijn’, en ze hebben invloed op
onze beslissingen, onze acties en hoe we informatie verwerken. We verbinden onbewust
woorden aan bepaalde frames. Wanneer we een woord horen worden de bijhorende frames
in ons brein geactiveerd (Lakoff, 2004).
Een politicus kan dus een frame gebruiken. De politicus zal dan proberen om via de woorden
en de gevoelens die ze oproepen, het beeld van de werkelijkheid bij de andere, de toehoorder
of lezer, te beïnvloeden. Zoals Jaap de Jong (2012) stelt, bestaan er verschillende soorten
frames. Een goed frame “bevat een compleet verhaal dat met enkele woorden (metaforen of
stereotypen) geactiveerd wordt in onze hersenen. Het verhaal kan bestaan uit een probleem,
iemand – of een partij – die daarvoor verantwoordelijk is, een morele basis of onderliggende
waarde, én de oplossing” (de Jong, 2012). Aanvullend stelt Lakoff (2004) dat een frame
versterkt wordt door herhaling. Een frame wordt door politici soms zo vaak herhaald, dat het
kan lijken dat het deel uit maakt van het algemeen bewustzijn van een samenleving. Op die
manier worden soms ook onwaarheden voor feiten aangenomen. Volgens Lakoff zijn het
vooral conservatieve partijen die veelvuldig gebruik maken van herhaling van frames (Lakoff,
2004).
Om framing en de invloed daarvan verder te verklaren bespreken we één van de bekendste
frames van de afgelopen jaren. Dit frame kwam ook al aan bod bij het theoretisch kader van
de Terror Management Theory en had enorme consequenties voor de wereldvrede: de reactie
van George W. Bush op de aanslagen van 11 september 2001 in New York. George W. Bush
wierp zich na de aanslagen op als een charismatisch leider. Charismatisch leiderschap wordt
gezien als een relatie tussen de leider en het volk, die onder andere gegrond is op het
taalgebruik van de leider. Een charismatische leider zou meer gebruik maken van verwijzingen
naar de collectieve geschiedenis, naar een collectieve identiteit, naar een duidelijke
identificatie met zijn volgers, van referenties aan waarden en morele rechtvaardigheid in de
nabije toekomst en meer refereren aan hoop en geloof (Bligh, Kohles, & Meindl, 2004).
Bligh, Kohles et Meindl (2004) onderzochten de verbale communicatie van President Bush op
de aanwezigheid van dat charismatisch leiderschap. De studie onderzocht de inhoud van de
speeches van de leider, de reacties in de media, en de manier waarop het publiek het
leiderschap van de president beoordeelde voor en na 9/11. De resultaten van de analyse van
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de speeches toonde dat er significante verschillen waren in het taalgebruik van Bush voor en
na 9/11. Na 9/11 waren er duidelijke verwijzingen naar het taalgebruik van een charismatisch
leider aanwezig. Een tweede deel van de studie bekeek de manier waarop de media de
president portretteerden voor en na de aanslagen. Verschillende media-bronnen werden
geanalyseerd, en de resultaten toonden opnieuw een significant verschil voor en na de
aanslagen. De media portretteerden Bush na de aanslagen effectief als een charismatisch
leider. Een laatste deel van de studie, analyseerde de publieke steun die de president kreeg
voor en na de aanslagen. Hiervoor werd de populariteit bekeken voor en na de aanslagen. De
resultaten toonden een opmerkelijke stijging van deze cijfers na de aanslagen. De algemene
resultaten van deze studie toonden aan dat de aanslagen van 9/11 een duidelijke wijziging in
de retoriek van President Bush hadden teweeggebracht (Bligh et al., 2004).
De crisissituatie, in dit geval de aanslagen van 9/11, had dus een invloed op het frame dat
President Bush gebruikte. Het frame, de manier waarop hij de boodschap naar voren bracht
en de inhoud die hij naar voren bracht, was na de aanslagen gewijzigd (Landau et al., 2004).
“Bush began framing and reframing the attacks of 9/11. Within hours, that frame was
substituted for the “war on terror” frame and the elements changed from a civil and civilized
process to one of bloodshed, causalities, enemies, military action, war powers and
vengeance. Unfortunately, this frame will only make the terrorism problem worse”(Lakoff,
2004)
Een verandering van frame kan gevolgen hebben. In het geval van George W Bush toonde het
aan dat leiders hun discours kunnen gebruiken om bepaalde doelen te bereiken die niet
noodzakelijk iets met de oorspronkelijke crisis te maken hebben (Bligh et al., 2004). De
president heeft zijn acties tegen terreur meteen geframed als een ‘oorlog tegen terreur’. Die
framing zorgde ervoor dat hij een oorlog kon rechtvaardigen, waarbij niet de
verantwoordelijke organisatie, Al-Qaida en Osama Bin Laden, aangevallen werd maar wel
Afghanistan en Irak. Volgens de Jong (2012) is het hierbij gebruikte frame niet dat van
‘rechtvaardigheid’, maar roept het wel “diepgewortelde gevoelens op van vergelding tegen
uiteenlopende bedreigingen van vrijheid”(de Jong, 2012).
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Met een retoriek gekaderd in het oorlogsframe en een frame van vrijheidsbescherming, kon
Bush een radicaler beleid voeren. Zo kom hij onder meer de ‘Patriot act’ invoeren die
beperkingen in de privacy inhield en het toelaten van martelingen in de gevangenissen van
Guantánamo Bay. Het gebruikte frame ‘oorlog tegen terreur’, ontmenselijkte de tegenstander
en plaatste de Amerikaanse handelingen in een gunstiger licht (de Jong, 2012). Het frame
‘oorlog tegen terreur’ gaf Bush een vrijgeleide om zijn conservatieve binnenlandse agenda uit
te voeren (Lakoff, 2004).
Framen geeft politici dus de kans om een boodschap helder en begrijpelijk over te brengen
naar het publiek. Maar het gekozen frame kan verregaande gevolgen hebben op het denken
en doen van zowel de politicus als de toehoorders of lezers. En net hier kunnen we de link
leggen tussen framing en de Terror Management Theory. Onderzoeken hebben uitgewezen
dat de Terror Management Theory van toepassing is op individuen, los van politieke
overtuiging. Of je progressief of conservatief bent, maakt niet uit in welke mate de angst voor
de dood een invloed heeft op het denken of handelen. Volgens de theorie hebben namelijk
alle mensen een aangeboren angst voor de dood. Framing in het discours van politici, is
daarentegen wél onderhevig aan politieke overtuiging. Conservatieven gebruiken vaker een
angstframe dan progressieven (Westen, 2007). Deze discours die inspelen op het angstgevoel
hebben volgens de Terror Management Theory wel een grote invloed op ons denken en
handelen, en kunnen leiden tot bewustzijnsvernauwing, gekenmerkt door verhoging van
vooroordelen, verhoogde agressie en een grotere terugplooiing op de eigen groep, waarden
en normen. In deze masterproef zullen we dan ook van dichterbij bekijken welke discours er
gebruikt worden door politici. We bekijken of er angstdiscours aanwezig zijn en hoe het
discours al dan niet wijzigt onder invloed van terreuraanslagen. We onderzoeken of we in die
discours kenmerken van bewustzijnsvernauwing kunnen terugvinden.
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Methodologie
Onderzoeksvraag en hypotheses
De onderzoeksvraag waaruit we in deze masterproef vertrekken, luidt: “Heeft angst, ten
gevolge van de terreurdreiging, invloed gehad op het discours van politici?”. Als we bekijken
welke hypotheses er al onderzocht werden door middel van empirisch onderzoek binnen de
Terror Management Theory, dan kunnen we voor deze masterproef vanuit deze
onderzoeksvraag verschillende nieuwe hypotheses formuleren.
De terreurdreiging van de afgelopen jaren en de aanslagen in Europa, en meer bepaald in
Frankrijk en België, kunnen gepaard gaan met heel wat angstgevoelens. Een eerste hypothese
is dan ook dat dat de confrontatie met terreurdreiging geleid zal hebben tot meer angst bij de
onderzochte politici.
Een tweede hypothese is de verwachting dat een confrontatie met existentiële dreiging zal
leiden tot een vorm van bewustzijnsvernauwing. Zoals beschreven in het theoretisch kader
van

deze

masterproef,

leiden

herinneringen

aan

eigen

sterfelijkheid

tot

een

bewustzijnsvernauwing. Deze bewustzijnsvernauwing wordt gekenmerkt door een
verandering in verschillende reacties. zoals een verhoogde aanwezigheid van reacties rond
vooroordelen, agressie en een grotere terugplooiing op de eigen groep en op de eigen
waarden en normen (Pyszczynski, 2004). De verwachting is dan ook dat de terroristische
dreiging in België en de daarmee gepaarde angst, ook geleid zal hebben tot een
bewustzijnsvernauwing bij de onderzochte politici.
Een derde hypothese bestaat uit de verwachting dat het frame rond terreur meer door de
politici zal gebruikt worden die in conservatieve hoek kunnen gesitueerd worden, zoals de NVA, Open Vld, CD&V en het Vlaams Belang. Deze hypothese is gebaseerd op de stelling van
Westen (2007) dat conservatieven vaker een angstframe gebruiken dan de zogenaamde
progressieve partijen, in dit geval sp.a en GROEN.
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Methode – verantwoording
Tijdsperspectief
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen zullen we vertrekken vanuit de
geschreven pers binnen een afgebakende periode, namelijk de start van de legislatuur 2014
tot eind 2016. Deze afbakening van periode kan gelegitimeerd worden doordat dit de periode
is dat België, al dan niet rechtstreeks, geconfronteerd werd met terroristische dreiging en
aanslagen. We kunnen deze afbakening ook legitimeren omdat die ons in staat stelt om
dezelfde politieke verhoudingen te behouden. Indien we zouden kiezen om de tijdsperiode
eerder te laten aanvatten, krijgen we andere onderzoeksobjecten met verschillende politieke
klemtonen, gezien de meerderheidscoalities zowel op het Federaal, Vlaams, en Brussels
niveau verschillend waren. Met de keuze voor de start van de legislatuur op 25 mei 2014
behouden we een constante verhouding tussen regerings- en oppositiepartijen. Binnen deze
tijdsafbakening bekijken we of er een evolutie is waar te nemen binnen het discours onder
invloed van de dreiging en aanslagen. Om de evolutie te kunnen waarnemen zal het
onderzoek verschillende tijdscohorten met elkaar vergelijken die we periodes noemen. De
eerste periode start op verkiezingsdag 25 mei 2014 en loopt tot de dag voor de aanslag op de
redactie van de Franse satirische krant Charlie Hebdo. De tweede periode start op de dag van
de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo tot de dag voor de aanslagen in Parijs. Periode 3
start op 13 november 2015, de dag van de aanslagen in Parijs en loopt tot de dag voor de
aanslagen in Brussel. De laatste periode vangt aan op 22 maart 2016, de dag van de aanslagen
Brussel, en eindigt op 31 december 2016.
Onderzoekssubjecten
De onderzoekssubjecten van dit onderzoek zijn politici. We kiezen voor politici omdat zij in dit
land een grote rol spelen in hoe we omgaan met terreurdreiging. Zij bepalen hoe de
terreurdreiging wordt aangepakt en hoe we gevrijwaard worden van nieuwe aanslagen. Het
discours dat zij hanteren in de media, kan een grote invloed uitoefenen op de publieke opinie.
Het kan al dan niet in grote mate bepalen de wijze waarop burgers omgaan met
terreuraanslagen en terreurdreiging, zoals beschreven in het theoretisch kader rond Framing.
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De politici die we in deze masterproef onderzoeken zijn politici uit de Nederlandstalige
Belgische partijen die Vlaanderen vertegenwoordigen in de verschillende parlementen: Open
VLD, CD&V, N-VA, sp.a, Groen en het Vlaams Belang.
In een eerste fase van dit onderzoek werd er geopteerd om de partijvoorzitters en de
fractieleiders uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement en het
Brussels Parlement van elke bovengenoemde partij te bepalen als onderzoekssubjecten. Maar
bij een eerste data-collectie bleken de verkregen data rond deze politici te omvangrijk om
nauwkeurig te kunnen onderzoeken. Daarom werd er geopteerd om enkel data te verzamelen
rond de partijvoorzitters. We kiezen voor de partijvoorzitters omdat zij een partijstandpunt
verkondigen. We kunnen veronderstellen dat dit standpunt gedragen wordt door de leden
van de partij en dat we door hen te onderzoeken het meest complete beeld zullen hebben
van de verschillende discours binnen partijen. We dienen er in dit onderzoek wel van bewust
te zijn dat de grootste partij(en), partij(en) met de grootste machtspositie en regeringspartijen,
meer aandacht krijgen in de pers dan oppositiepartijen (Scholten, Ruigrok, & others, 2006).
De partijvoorzitters die onderzocht worden zijn:
Voorzitter
Open Vld

Gwendolyn Rutten

CD&V

Wouter Beke

N-VA

Bart De Wever

sp.a

Bruno Tobback (tot 12/06/15)
John Crombez (sinds 13/06/15)

Groen

Wouter Van Besien (tot 14/11/14)
Meyrem Almaci (sinds 15/11/14)

Vlaams belang

Gerolf Annemans (tot 18/10/14)
Tom Van Grieken (sinds 19/10/14)
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Overzicht van de data
Deze masterproef zal het discours van de politici analyseren via document-analyse. We
vertrokken vanuit bestaande info, namelijk de analyse van persartikels binnen een
afgebakende periode. We halen dus onze informatie uit de geschreven pers.
In eerste instantie werden er persartikels verzameld uit de kranten De Morgen, De Standaard,
De Tijd, Het Laatste Nieuws, De Zondag, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het
Nieuwsblad, Metro en de Krant van West-Vlaanderen. Er werd een zoekopdracht gelanceerd
in de online persdatabank Gopress. De zoekopdracht bestond uit de naam van de politicus
gecombineerd met de volgende trefwoorden: “terreur” + “aanslagen” +”veiligheid” + “angst”.
Het resultaat van deze eerste zoekopdracht maakte al duidelijk dat de verkregen datacollectie (6.000 artikels) te omvangrijk is om elk artikel nauwkeurig te onderzoeken voor deze
masterproef. Daarom werd er in een volgende fase de keuze gemaakt om verdere data te
verzamelen uit een beperkter aantal kranten. Daarbij kozen we voor De Morgen, De Standaard,
Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Deze kranten werden gekozen om zowel een
vertegenwoordiging te hebben van het meer “populaire” segment van de Nederlandstalige
kranten (Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad), alsook een vertegenwoordiging te hebben
van de zogenaamde Nederlandstalige “kwaliteitskranten” De Morgen en De Standaard.
Om de finale omvang van de data te bepalen, werden er opnieuw verschillende
zoekopdrachten gelanceerd in de online persdatabank Gopress. We zochten op de naam van
de partijvoorzitter gecombineerd met de woorden die de terreur-thematiek duiden, namelijk
“angst”, “aanslagen”, “terreur”, “terrorisme”, “moslim”, moslims” en “islam”. De gevonden
persartikels werden gedownload en onderverdeeld volgens datum in de verschillende
onderzochte periodes. In totaal leverde deze methode een datacollectie van 1.212 unieke
persartikels op (zie lijst als bijlage).
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Analyse van de data
De analyse van de persartikels gebeurde door het gebruik van een codeerschema. Dit
codeerschema is erop gericht om op een systematische manier informatie te verzamelen over
het discours van de onderzochte politici. Hierbij was het niet louter de bedoeling om woorden
te tellen, maar wel om interpretatiekaders en/of discours te distilleren.
Het codeerschema werd opgemaakt op basis van de onderzoeksvragen en weerspiegelt de
verwachtingen op basis van de Terror Management Theory. We gingen op zoek in de tekst
naar uitingen van angst en al haar synoniemen en verwanten. Om te bekijken of er
bewustzijnsvernauwing aanwezig is in het discours van de politici, gingen we in de teksten ook
op zoek naar reacties die uitingen zijn van vooroordelen, agressie en een terugplooiing op de
eigen groep en op de eigen waarden en normen.
Om te bepalen hoe we deze reacties kunnen herkennen in de persartikels en dus
herkenningscriteria opbouwen, baseerden we ons op bestaande voorafgaande onderzoeken.
Hierbij belangrijk was vooral het onderzoek naar de verandering van retoriek van President
George W. Bush onder invloed van de aanslagen van 9/11 (Landau et al., 2004; Bligh, Kohles,
& Meindl, 2004). Maar ook de onderzoeken die de “mortal salience”-hypothese hebben
onderzocht, ondersteunen de gekozen herkenningscriteria (Cohen et al., 2004; Crawley &
Suarez, 2016; Harmon-Jones, Greenberg, Solomon, Simon, & others, 1996; Landau et al., 2004;
Nelson, Moore, Olivetti, & Scott, 1997; Piñuela Sánchez & Yela García, 2016; Rosenblatt,
Greenberg, Solomon, Pyszczynski, & Lyon, 1989; Schimel et al., 1999). De herkenningscriteria
zijn te lezen in tabel 1. De analyse van de data is dus eerder kwalitatief en niet statistisch.
Het initieel codeerschema bestaat uit verschillende categorieën. De eerste categorie bestaat
uit de codes met de naam van de verschillende partijen waarbij uitspraken van de
partijvoorzitters worden aangeduid. De tweede categorie bestaat uit de reacties die we willen
meten. Deze categorie bestond initieel uit vier reacties: agressie, angst, vooroordeel en
terugplooiing. Maar dit initieel codeerschema was geen statisch gegeven. Het werd tijdens de
analyse uitgebreid. Zo merkten we tijdens het coderen ook de reactie “verzoenend” en
“verdriet” op. Het codeerschema werd tijdens de analyse ook nog uitgebreid met
verschillende diverse codes om artikels aan te duiden die om een bepaalde reden niet
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gecodeerd werden met een reactie. Zo zagen we artikels die wel over het onderwerp terreur
handelden maar waar de politici geen standpunt innemen of waarin de onderzochte politici
geportretteerd worden in een apolitieke context. Deze artikels werden gecodeerd met codes
die vallen onder de categorie “andere”. Deze categorie werd gecreëerd zodat ze kon
weggelaten worden bij verdere analyse. Op die manier konden enkel de relevante data
opgevraagd worden om de resultaten te analyseren. In tabel 1 worden de verschillende
categorieën en codes verklaard met herkenningscriteria.
Tabel 1: codes met verklaring
Categorie

Code

Herkenningscriteria

PARTIJ

N-VA

Uitspraken van Bart De Wever

PARTIJ

Open vld

Uitspraken van Gwendolyn Rutten

PARTIJ

CD&V

Uitspraken van Wouter Beke

PARTIJ

GROEN

PARTIJ

sp.a

PARTIJ

Vlaams Belang

Uitspraken van Wouter Van Besien (tot 14 november 2014)
Uitspraken van Meyrem Almaci (vanaf 15 november 2014)
Uitspraken van Bruno Tobback (tot 12 juni 2015)
Uitspraken van John Crombez (vanaf 13 juni 2015)
Uitspraken van Gerolf Annemans (tot 18 oktober 2014)
Uitspraken van Tom Van Grieken (vanaf 19 oktober 2014)

REACTIE

Agressie

Gebruik van militaire metaforen
Gebruik van oorlogstaal
Woorden die menselijke competitie en gewapende actie veronderstellen, sociale dominantie en “direct op doel af gaan”
Benoemen van veiligheidsmaatregelen
Woorden zoals aanvallen, geweld, ontploffen, ontploffing, verovering, uitdagen, overwinnen, beheersen, overheersen, verdedigen,
omverwerpen, moorddadig

REACTIE

Angst

Benoemen van angst, angst zaaien, “Ik ben bang, wij zijn bang”
Benoemen van dreiging, “er zal een aanslag komen”, appelleren op gevaar
Benoemen van angst voor dood, verwijzingen naar sterven
Benoemen van ongerustheid, waarschuwingen, onzekerheden

REACTIE

Vooroordeel

Negatief typeren van de andere
Benoemen van vooroordelen, stereotypering, een stelling over groep zonder bewijs
Zinnen als "alle moslims", “ze zijn allemaal zo”
Extra benoemen van moslim-eigenschap en van de moslimgemeenschap, “ze dekken elkaar in”, “moslimgemeenschap beschermt elkaar”
Samenstelling van woorden zoals moslimterreur, moslimradicalisme

REACTIE

Terugplooiing

Benoemen van belang van de eigen groep
Benoemen van de “eigen normen en waarden”
Woorden gelinkt aan eigen historische feiten
Woorden zoals: emancipatie, patriottisme, vrijheid, gerechtigheid, ons land, onze maatschappij, mensenrechten
Benoemen van “WIJ tegen ZIJ”, groepen uit elkaar spelen
Zinnen als “ze moeten zich aanpassen aan onze maatschappij”

REACTIE

Verzoenend

Woorden/zinnen als: “open voor gesprek”, samen oplossingen zoeken, oproepen tot dialoog, samenwerken over de partijgrenzen heen,
we moeten verenigen”
Benoemen van hoop, verbondenheid

REACTIE

Verdriet

Woorden als bedroefd, verontwaardigd, medeleven, triest, tranen

Andere

Lezersbrief

Lezersbrieven van burgers

Andere

Divers

Politici als Bv’s, tv-programma’s, eindejaar conferences

Andere

Opinie zonder
verwijzing
Andere politieke
onderwerpen
Artikel/opiniestuk
over onderwerp
zonder
reactie/politicus

Opiniestukken zonder verwijzing naar onderzochte politici

Andere
Andere

Regeringsvorming, Begroting, besparingen, peilingen, offerfeest (zonder wij-zij verwijzingen), problemen binnen partijen
Opiniestukken over gerelateerde onderwerpen maar zonder citaten van onderzochte politici
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De codering gebeurde met behulp van het softwarepakket “QDA Miner Lite”. Dit
softwarepakket laat een systematische codering toe en de gecodeerde tekst kan achteraf
opgevraagd worden (Lewis & Maas, 2007). Op die manier kunnen we bekijken welke patronen
er bestaan en of er een evolutie is in het discours van de onderzoekssubjecten. De resultaten
die we verkregen uit deze analyse werden geïnterpreteerd in het kader van de
onderzoeksvraag en worden besproken in het hoofdstuk “onderzoeksresultaten”.
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Onderzoeksresultaten
In dit hoofdstuk zullen we de resultaten bespreken van ons onderzoek. Het onderzoek vindt
plaats binnen de vier afgebakende periodes, zoals beschreven binnen het deel Methodologie
van deze masterproef. Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag leggen de
onderzoeksresultaten vooral de focus op de aanwezigheid van angstreacties en de reacties
die bewustzijnsvernauwing aantonen (agressie, vooroordelen en terugplooiing), met een
uitbreiding van de verzoenende- en verdrietreacties.
In een eerste deel worden de periodes inhoudelijk toegelicht. Via een narratieve tijdslijn wordt
elke periode besproken en zetten we de opmerkelijkste gebeurtenissen op een rij. We
bekijken op welke manier de verschillende reacties in de geschreven pers aan bod kwamen
en op welke manier deze boodschappen geconstrueerd of geframed werden. Deze narratieve
tijdslijn zal ons toelaten om wijzigingen in discours waar te nemen en het dominante discours
te identificeren. Het tweede deel van deze onderzoeksresultaten toont de frequentie van de
reacties of codes van de verschillende actoren. Dit deel zal ons een beeld geven over de
evolutie van reacties binnen verschillende periodes.
Dit onderzoek gaat ervan uit dat de onderzochte partijvoorzitters het standpunt vertolken van
hun partij, daarom zal er bij de bespreking van de onderzoeksresultaten soms gerefereerd
worden aan de partij en soms aan de naam van de partijvoorzitter.
Bij elke quote of gebeurtenis wordt zal de bron, het artikel waaruit de quote of informatie
komt, aangeduid worden met een nummer. De lijst met artikels en de corresponderende
nummers kan men raadplegen in bijlage.
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Narratieve tijdslijn: inhoudelijke evoluties bij het analyseren van de pers
Periode 1: Vanaf verkiezingen 2014 (25 mei 2014) tot de dag voor de aanslag op de redactie
van Charlie Hebdo (6 januari 2015)
De eerste onderzochte periode start met de regionale en federale verkiezingen op 25 mei
2014. De eerste weken van deze periode worden vooral gekenmerkt door artikels over de
verkiezingsuitslagen en regeringsvorming. “Angst” wordt in deze periode vaak genoemd bij
onderwerpen zoals partijen in moeilijkheden na slechte verkiezingsuitslagen (Vlaams Belang
en sp.a). Deze eerste regeringsperiode wordt ook gekenmerkt door sociale onlusten gepaard
gaand met betogingen en stakingen. In deze artikels werd “angst” niet mee gecodeerd.
Alhoewel er de dag voor de verkiezingen een aanslag was in het Joods museum benoemt enkel
Bart De Wever “angst” en “agressie” verbonden aan aanslagen en terrorisme. Hij wil
“potentiële Joodse doelwitten laten beschermen door paracommando’s” en benoemt het
gevaar van terugkerende Syriëstrijders. (2,3,4,6,7,8,12).
Burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft gisteren opgeroepen om het leger in te zetten voor de bewaking van
de Joodse wijk in Antwerpen. “Geef ons alstublieft paracommando’s om mogelijke doelwitten te bewaken”,
klonk het. “We hebben een belangrijke Joodse gemeenschap in Antwerpen, die al lang onder verhoogde
dreiging staat. Er zijn hier al aanslagen gebeurd, en ik vind het een minimum dat Defensie ons zou komen
helpen” (6)

Op 9 juli pleit De Wever voor een dienst voor terreurbestrijding (27), een kopie van de
“homeland security” uit de Verenigde Staten. Daarbij lanceren Theo Francken en Sarah
Smeyers (beiden N-VA) een voorstel dat het eenvoudiger moet maken om iemand de
Belgische nationaliteit te ontnemen. Half augustus 2014 (37), noemt Bart De Wever IS een
“reële dreiging in Europa, België en Antwerpen” en op 22 augustus 2014 (44) roept Bart De
Wever de moslimgemeenschap op om zich openlijk te distantiëren van “IS en de gruweldaden
die zij daar in het nieuwe kalifaat in de naam van Allah verrichten”.
Op 22 september 2014 wordt aangekondigd dat Tom Van Grieken Gerolf Annemans opvolgt
als voorzitter van het Vlaams Belang. Hij kondigt aan dat hij een “zachter” discours wil
gebruiken dan zijn voorgangers en kopman Filip Dewinter.
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Begin oktober van dat jaar kondigt een Limburgse school aan dat ze niet op schoolopstap naar
Brussel durft. Bart De Wever roept scholen op om niet toe te geven aan de angst.
Op 14 november 2014 krijgen we een voorzitterswissel binnen de partij GROEN. Meyrem
Almaci vervangt Wouter Van Besien. Tijdens de Kerstperiode van 2014 krijgen verschillende
politici van N-VA (Bart De Wever, Jan Jambon en Theo Francken) doodsbedreigingen.

23

Periode 2: Vanaf de aanslag op Charlie Hebdo (7 januari 2015) tot de dag voor de aanslagen in
Parijs (12 november 2015)
Op 7 januari 2015 wordt de redactie van de satirische krant Charlie Hebdo getroffen door een
aanslag. De dag nadien zegt Bart De Wever letterlijk “j’ai peur” (85) en linkt hij “een probleem
met de Islam” aan de aanslag op Charlie Hebdo (86). Drie dagen later kondigt Bart De Wever
maatregelen aan om belangrijke gebouwen extra te beschermen (100,101) en daags nadien
komen de eerste soldaten om de Antwerpse haven te beschermen.
Op 15 januari 2015 wordt er een terreurcel in Verviers opgerold waarbij een geplande aanslag
op Belgisch grondgebied verijdeld wordt. Daaropvolgend beslist het OCAD (Coördinatieorgaan
voor Dreigingsanalyse) om voor het eerst het dreigingsniveau voor terreur op niveau 3 te
brengen. Een paar dagen nadien staan de eerste para’s in de straten van Antwerpen (132).
Oppositiepartijen GROEN en sp.a, maar ook CD&V en Open Vld hebben kritiek op deze
maatregel.
Bart De Wever: “Als ze een aanslag willen plegen, zal het in Antwerpen zijn.” (138)
Gwendolyn Rutten: "België is Kaboel niet. We mogen niet toegeven aan de angst." (138)

In de eerste weken na de aanslag van 7 januari, stelt Bart De Wever een hele reeks
veiligheidsmaatregelen voor, waaronder kogelwerend glas in aanslaggevoelige gebouwen
(140). Daarbij doet hij ook uitspraken die duiden op een terugplooiing-reactie, zoals “het zou
kunnen dat de islam de dominante godsdienst wordt in de samenleving” (157). Sp.a vraagt
een coördinator voor terreurdreiging (164).
Op 7 februari 2015 wordt de aanwezigheid van de para’s in de straten van Antwerpen in vraag
gesteld. Bart De Wever wil deze para’s absoluut behouden. Indien dat niet kan dan wil hij extra
agenten. Het terreurniveau 3 blijft ondertussen gehandhaafd (231). Open Vld hamert op de
bescherming van “onze waarden, onze vrijheid” (234).
Gwendolyn Rutten: "De recente aanslagen in Parijs, Brussel, Denemarken en elders in de wereld overtuigen ons
dat wij nog steeds over onze democratische grondwettelijke vrijheden moeten waken" (234)
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In maart 2015 heeft Bart De Wever nog steeds persoonlijke bescherming omwille van
doodsbedreigingen door IS (244). Op 23 maart 2015 zegt Bart De Wever over jongeren die
naar Syrië vertrekken om mee te vechten met IS: “Het vertrek is niet enkel de schuld van de
Islam maar vooral door sociale ongelijkheid”. Maar de dag nadien slaat hij een andere toon
aan. Hij doet een aantal uitspraken over de Berberse gemeenschap (271) en racisme (262).
“Het gaat dan in het bijzonder over migranten van Noord-Afrikaanse afkomst: Marokkanen en specifieker
Berberse Marokkanen. Dat zijn zeer gesloten gemeenschappen, met een wantrouwen tegenover de overheid en
een zwak georganiseerde islam. Die attitude om werk te zoeken moet er ook zijn. Onze afwijzing komt ergens
vandaan. Als mensen zich na vier generaties nog altijd allochtoon noemen, heeft dat er iets mee te maken. Ze
roepen al te gemakkelijk racisme in als excuus voor hun eigen falen.” (262)

Deze uitspraken leiden tot heel wat reacties bij opiniemakers. Weinig partijen reageren hierop,
er zijn geen partijvoorzitters die reageren. Voor sp.a reageert vooral de Vilvoordse
burgemeester Hans Bonte. CD&V is bijna niet aanwezig in deze discussie.
Op 18 mei 2015 pleit Bart De Wever voor een volwaardige opleiding voor imams in Vlaanderen
(297). Verder is het in april en mei betrekkelijk stil rond de onderzochte thematiek en
onderzoekssubjecten. In juni vindt er bij de sp.a een voorzitterswissel plaats. John Crombez
vervangt Bruno Tobback als voorzitter.
Maar wanneer er op 26 juni 2015 in Frankrijk een onthoofding plaats vindt, er een aanslag is
op een industrieterrein bij Lyon en er ook in Tunesië en Koeweit verschillende aanslagen
gepleegd worden door IS, komt terreur terug onder de aandacht. In de kranten op 27 juni
2015 (318, 319) reageert N-VA met angst, agressie en terugplooiing, CD&V met terugplooiing
en verdriet, GROEN met verdriet.
N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde op Twitter zeer snel op de aanslag in Frankrijk. “Hannibal ad portas.
Barbaarse #aanslagFrankrijk #Grenoble bewijst nood aan streng veiligheidsbeleid. Onze waarden blijven
beschermen.” (318)
CD&V drukte zijn medeleven uit aan “alle slachtoffers uit verschillende religies, werelddelen en culturen”.
“Samen democratische waarden uitdragen #Koeweit #Tunesië #Frankrijk” (318)
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Groen-voorzitter Meyrem Almaci “Ik wou net een bericht sturen over Lyon en daar Charleston aan koppelen
toen de berichten over Sousse binnenliepen. Later moest ik daar helaas ook nog Koeweit aan toevoegen. Het
was een gitzwarte dag, met een hoge tol voor mens en beschaving.” (318) -

Tijdens de zomermaanden van 2015 heerst er komkommertijd. De meeste politici komen aan
bod als Bekende Vlamingen met artikels over vakantieplannen, favoriete boek enzovoort. Er
zijn ook veel interviews met ex-politici die hun mening geven over de huidige regering en
politici. Maar op 28 augustus 2015 opent Bart De Wever het debat over asielzoekers. Hij stelt
dat een apart statuut voor vluchtelingen onwettig is (343) en dat vluchtelingen geen leefloon
zouden mogen ontvangen. De Wever stelt dat “vrij verkeer” ook vrij verkeer van terroristen
en criminelen aan het worden is (348) en gebruikt hierbij een reactie waarmee hij kan angst
aanwakkeren.
Bart De Wever: “Ik ben pro-Schengen, maar als dat vrije verkeer ook een vrij verkeer van criminelen en
terroristen aan het worden is, dan moet je daar grenzen aan stellen.” (348)

Het nieuwe politieke jaar start met de reacties van andere politici op de uitspraken van Bart
De Wever rond asielzoekers. Gwendolyn Rutten reageert met terugplooiing en stelt dat
migratie een verhaal is van rechten en plichten (350). Wouter Beke reageert met agressie en
wil militair ingrijpen in Syrië tegen IS om de vluchtelingencrisis tegen te gaan (357, 359). Op 5
september 2015 zegt Bart De Wever opnieuw dat vluchtelingen niet dezelfde rechten mogen
krijgen als “mensen die hier al heel hun leven bijdragen” (362).
Na enkele weken stilte kondigt Bart De Wever op 22 september 2015 aan dat hij
oorlogswapens wil voor Antwerpen (389). Enkel Vlaams Belang is voorstander van dit voorstel.
De dag nadien stelt Bart De Wever de conventie van Genève in vraag en benoemt hij voor het
eerst het bestaan van “een reële culturele angst” gelinkt aan de komst van vluchtelingen met
een “dreigende islamisering van onze samenleving” (393, 395, 406, 432).
"De Vlaming stelt zich drie vragen", vatten ze bij N-VA deze opiniepeiling samen. "Zijn de vluchtelingen niet met
te veel? Zijn ze niet te duur? Zijn ze niet te gevaarlijk? De media verkijken zich totaal op de Vlaming. Zij denken
dat die drie vragen alleen bij de voormalige kiezers van het Vlaams Belang leven. Onzin. Tachtig procent van de
Vlamingen is bang dat onze culturele waarden en normen verdrukt worden. Tachtig procent denkt ook dat er
tussen die vluchtelingen een pak terroristen zitten." (406)
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Op 25 september 2015 ligt minister Jan Jambon onder vuur als blijkt dat de plannen van
belangrijke federale gebouwen online staan. Voorzitter John Crombez klaagt aan dat op het
moment van hoge terreurdreiging deze kostbare informatie voor het grijpen ligt. Op 2 oktober
2015 mag Bart De Wever voor het eerst sinds lange tijd zonder bodyguards op stap (417).
Op 23 oktober 2015 verbiedt de Open Vld Burgemeester Vanden Bussche asielzoekers de
toegang tot het zwembad in Koksijde. Een asielzoeker zou een meisje hebben aangerand.
Achteraf bleek dit niet te kloppen. Gwendolyn Rutten spreekt verzoenende taal (443). Begin
november 2015 pleit Bart De Wever voor een sluiting van de buitengrenzen van de EU (448).
Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten wil niet ingaan op de hetze in Koksijde, maar onderstreept nog eens de
lijn van haar partij: "Mensen in nood moeten geholpen worden. Dat moet menswaardig gebeuren en niet in een
sfeer van criminalisering. Dat bewijzen we als partij elke dag in tal van gemeenten. Ook in Koksijde is dat zo,
blijkt na een gesprek met Vanden Bussche”. (443)
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Periode 3: vanaf de aanslagen in Parijs (13 november 2015) tot de dag voor de aanslagen in
Zaventem en Brussel (21 maart 2016)
Op 13 november 2015 gebeuren de aanslagen in Parijs: Bart De Wever en John Crombez
reageren met verdriet (454), voor de andere partijen zijn het niet de voorzitters die reageren.
Aangezien de aanslagen op een vrijdagavond gebeurden, zijn er ook nog niet meteen veel
reacties te lezen in de weekendkranten.
In de weekendkranten van 14 november vindt Bart De Wever dat Angela Merkel een
historische fout heeft gemaakt “ze heeft in elke vluchteling een sukkelaar gezien die ze wil
helpen.” (452), hij denkt dat de “ondergang van Merkel een kwestie van weken” is (455, 457).
Ook komt op die dag de sint aan in Antwerpen. Bart De Wever voorziet als burgemeester van
Antwerpen scherpe veiligheidsmaatregelen (456).
Na het weekend van de aanslagen in Parijs, hoopt Bart De Wever dat de aanslagen in Parijs
een kantelmoment zullen zijn voor de veiligheid” (458).
“Wat ik voorspeld had, komt nu uit: tussen het koren zit ook het kaf. Het is cynisch, maar ik kan alleen maar
hopen dat de sfeer in Europa omslaat en dat we onze buitengrenzen echt gaan beveiligen.” (458)

In de week na de aanslagen komen de verschillende partijen vooral veel met
veiligheidsvoorstellen. Sp.a wil een éénmaking van de zes politiezones binnen het Brussels
gewest en ook andere veiligheidsmaatregelen (465, 467). Ook GROEN wil meedenken en
werken aan extra veiligheidsmaatregelen en maatregelen die terreur kunnen vermijden.
Meyrem Almaci zegt dat er geen tijd is voor politieke spelletjes (466). Wouter Beke wil ook
een eengemaakte politiezone in het Brussels Gewest en lanceert de idee van een Europese
islam (470). Zowel Bart De Wever als Gwendolyn Rutten zijn voorstanders om Syriëstrijders
het recht te ontzeggen om terug te keren naar België. Volgens Bart De Wever rijpen de
geesten over voorstellen die eerder nog moeilijk lagen, maar nu na het “9/11 van Europa” er
wel moeten komen (471).
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Op 19 november 2015 lanceert sp.a de idee om een onderzoekscommissie op te richten die
de gaten in het veiligheidsnet kenbaar kan maken. (477, 479). Bart De Wever wil Syriëstrijders
bij terugkeer onmiddellijk een gevangenisstraf geven (481). Alle regeringspartijen en sp.a
eisen nieuwe en extra maatregelen (482). Op 20 november 2015 titelt De Morgen dan ook op
de voorpagina “Politiek FRONT tegen terreur” (488).
Open Vld vaart een iets andere koers dan de andere partijen en gebruikt vooral de reactie
terugplooiing in de dagen na de aanslagen. Zij focust zich dus in eerste instantie minder op
veiligheidsmaatregelen. Gwendolyn Rutten wijst in een opiniestuk op “onze vrijheden en
waarden waar niet aan getornd mag worden” (489, 501).
Gwendolyn Rutten: “Dat gezegd zijnde, hoeft niemand te twijfelen aan ons antwoord aan de vijanden van de
open samenleving. Wie onze vrijheden niet respecteert, hoort hier niet thuis. Wie ertegen ten strijde trekt, hoeft
wat mij betreft zelfs niet meer terug te komen. Wij zijn meer dan ooit bereid om het respect voor onze
overtuiging af te dwingen. Grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid tussen man en vrouw
of scheiding tussen kerk en staat zijn onder druk komen te staan. Dat is fout. We staan daarom vastberaden
klaar, zullen geen millimeter plooien voor de chantage en angst waarmee terroristen ons willen vergiftigen.”
(489)

Op 28 november 2015 pleit GROEN voor tijdelijke terreurmaatregelen (502). John Crombez
van sp.a benoemt de angst die er leeft onder de bevolking en ziet als oplossingen strenge
aanpak tegen terrorisme (505).
Begin december doet GROEN een oproep naar beleidsmakers die verzoenen (511). De partij
is op dat moment ook de eersten en enigen die sinds de aanslagen verzoenende taal gebruiken.
Meyrem Almaci: “Die algemene verruwing: dat baart mij zorgen. Het straalt af op de samenleving. Zeker na de
terreur in Parijs hebben we nood aan beleidsmakers die tot verbondenheid oproepen, in plaats van te
polariseren." (511)

De Wever lanceert het idee om een “slimme” Patriot Act te creëren (513, 515) zodat mensen
makkelijker opgevolgd kunnen worden door de inlichtingendiensten, en op 7 december 2015
ziet De Wever het succes van de extreemrechtse partij Front National in Frankrijk als teken
dat Europeanen strengere grenscontroles willen (517). Op 9 december 2015 komt ook Open
Vld in de pers met een oproep tot een betere samenwerking van de veiligheidsdiensten (521,
522).
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Half december ontketent Bart De Wever een ‘opinieslag’ door te stellen dat “hooguit één op
de tien vluchtelingen kans maakt op één of ander jobke omdat ze noch kunnen lezen of
schrijven” (528). Op 15 december titelt De Standaard dan ook “Opinieslag om
oorlogsvluchtelingen” (536). N-VA en CD&V staan namelijk lijnrecht tegenover elkaar qua
standpunten rond vluchtelingen en terrorisme. De Wever benoemt opnieuw de
“gerechtvaardigde culturele angst van het Westen” ten opzichte van de asielzoekers en
moslims, en ziet rechten en verworvenheden op de helling staan. Beke kiest meer
verzoenende taal en ziet vluchtelingen als mensen die geen andere keuze hebben dan te
vluchten en hulp nodig hebben.
Zo vindt Bart De Wever de “culturele angst” bij de Vlamingen voor de instroom van vluchtelingen
“gerechtvaardigd”. De N-VA-voorzitter vreest dat dit een aantal verworvenheden (gendergelijkheid,
homoseksualiteit) op de helling zet. Hij loopt ook niet hoog op met de scholing van de vluchtelingen en noemt
de meesten niet opgeleid of zelfs analfabeet. Dat resulteert in een nieuw stedelijk proletariaat, “ongezien sedert
de 19de eeuw”. (536)
Wouter Beke: “Waar een wij is, is een weg. Dat geldt ook voor de opvang van oorlogsvluchtelingen. CD&V is van
mening dat mensen die geen andere keuze hebben dan op de vlucht te slaan voor een verschrikkelijke oorlog,
mogen rekenen op onze hulp”. Beke wijst “uitspraken en voorstellen af die leiden tot een onterechte
stigmatisering van mensen die voor manifeste dreigingen zijn gevlucht”. (536)

Ondertussen gebruikt sp.a ook een agressie en terugplooiing-reactie. De partij claimt dat ze
“Veiligheid niet langer over laat aan rechts”, zegt dat de “politieke islam hier geen plaats heeft”
(531), en pleit voor Belgische Homeland Security (533). Als het over terreur gaat blijven N-VA
en sp.a elkaar tot eind december afwisselen in de pers.
Op 26 december 2015 kaart Bart De Wever het probleem in de Islam in Europa aan, en hij
benoemt opnieuw de culturele angst (555, 556). Sp.a roept op om een centrale
terreurdatabank te creëren.
2016 start met een statement van Gwendolyn Rutten die stelt dat De Wever “op angst teert”
(576, 577). De Wever antwoordt daarop dat N-VA “als eerste gelijk had” en dat de
vluchtelingenstroom moet stoppen (576). Het Vlaams Belang start het jaar met de
aankondiging dat ze zes moskeeën wil sluiten (589).

30

De aanslagen in Parijs zijn ook het onderwerp op de nieuwjaarsrecepties van de politieke
partijen. Bart De Wever benoemt het “gevaar van de ongecontroleerde stroom vluchtelingen”.
Hij zegt in zijn speech dat “burgers moeten samenleven volgens de superieure waarden van
de verlichting” (590). Wouter Beke benoemt de angst die leeft onder de bevolking: “Wij geven
antwoord op de angst, mensen zijn bang van een islamitisch Europa, er is een Europese Islam
nodig” (591). Op de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang wil Filip Dewinter pepperspray
uitdelen aan de aanwezige vrouwen (594). Ook op de nieuwjaarsreceptie van GROEN zijn de
aanslagen een onderwerp van de speech van de voorzitter. Daarin benoemt Meyrem Almaci
zowel de angst die leeft onder de bevolking, als de angst die “gezaaid wordt”. Almaci gebruikt
ook verzoenende taal tijdens haar speech (610). Sp.a is de enige partij die op haar
nieuwjaarsreceptie het onderwerp terreur niet vernoemt. John Crombez haalt andere
politieke onderwerpen aan, zoals aangekondigde besparingen (611).
Begin februari pleit John Crombez voor een tijdelijk sociaal statuut voor vluchtelingen en “hot
spots” voor vluchtelingen aan Europese buitengrenzen (628). Op 6 februari 2016 herhaalt
John Crombez dat hij achter het Nederlandse voorstel staat om vluchtelingen vanuit
Griekenland terug te sturen naar Turkije en een getal te kleven op het aantal mensen dat van
daaruit welkom is in Europa (638).
Tot half maart 2016 zijn er vooral andere onderwerpen die het nieuws beheersen, zoals de
verkiezingscampagne van Donald Trump, begrotingsbesprekingen en de naderende Brexitstemming. Er zijn enkele opiniestukken over terreur, maar deze zijn zonder rechtstreekse
verwijzing naar de onderzochte politici.
Op 19 maart 2016 wordt Salah Abdeslam, één van de gezochte terroristen betrokken bij de
aanslagen in Parijs, gearresteerd (672).
“N-VA-voorzitter Bart De Wever kondigde gisteren fors aan: “Jan Jambon beloofde om Molenbeek op te kuisen.
En hij hield woord”. (672)

31

Periode 4: Vanaf de dag van de aanslagen in Brussel (22 maart 2016) tot 31 december 2016
Op 22 maart 2016 zijn er bomaanslagen op de Nationale Luchthaven in Zaventem en in het
metrostation Maalbeek in Brussel. De dag nadien tonen bijna alle politici reacties van “verdriet”
en “verzoenende taal” (679, 682), Open Vld gebruikt daarbij ook de reactie “terugplooiing”
(680, 682). Enkel Bart De Wever toont een andere reactie. Hij uit een reactie van woede (682)
en noemt de “Islam niet schuldig maar ook niet onschuldig” (687, 688, 690).
Gwendolyn Rutten: “Nachtmerrie voor ons land. Meeleven met slachtoffers en familie. Respect voor wie helpt.
Hoe donker ook, we komen hier samen uit” (682)
Bart De Wever: "Bij mij overheerst het gevoel van woede en als politicus moet ik dat echt in toom houden. Ik wil
geen uitspraken doen waar ik achteraf spijt van ga hebben. Toch vind ik dit echt onwaarschijnlijk. Het gaat om
mensen die hier geboren en getogen zijn en goed verzorgd zijn - ze zijn opgepakt in sociale woningen nota bene
- en dan doen ze zoiets, vaak mét steun van hun gemeenschap, onbegrijpelijk. Dan moet ik in kranten lezen dat
wij in eigen boezem moeten kijken." De burgemeester zegt ook dat we nog een lange weg af te leggen hebben.
"We gaan dit winnen, maar niet morgen. Jaren hebben we een veilig gevoel gehad in Europa. We hadden na de
Koude Oorlog geen vijanden en de rol van het leger werd steeds meer afgebouwd. Dat moeten we nu allemaal
omdraaien. We moeten investeren en defensie herfinancieren. Dat doe je niet op één dag, dat is een lange
weg." (690)

Een week na de aanslagen staan er extreemrechtse hooligans op de trappen van het Brusselse
beursgebouw. Alle partijen veroordelen deze aanwezigheid, behalve de N-VA en Vlaams
Belang (708, 709). Brussels burgemeester Yvan Mayeur noemt de Vlamingen hierop
“extremistisch”.
Op 30 maart noemt Bart De Wever de moslimterreur “de ergste gesel voor de mensheid sinds
Hitler” wanneer hij kritiek geeft op de manier hoe Brussel is omgegaan met radicaliserende
jongeren (714). John Crombez blijft ondertussen hameren op een fusie van de zes Brusselse
politiezones. Sp.a, Open Vld en N-VA zijn de eerste die met veiligheidsmaatregelen in de pers
komen. Maar in vergelijking met de week na de aanslagen in Parijs is dit wel minder snel.
John Crombez: “De zes politiezones in Brussel moeten er één worden”, aldus Crombez. “Op die manier komen ze
onder één commando en stopt de uitwisseling van gegevens binnen Brussel zelf al niet.” (715)
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Het is opmerkelijk dat de partijvoorzitters in de eerste dagen van april 2016 niet vaak in de
pers komen met het terreur-onderwerp. Over de aanslagen komen er wel heel wat artikels
met getuigenissen of opiniestukken aan bod. Het nieuws gaat in die periode ook vaak over de
Amerikaanse presidentsverkiezingen en de Brexit-stemming. Enkel Bart De Wever komt op
dat moment in het nieuws met terreur-thematiek.
“We mogen niet blijven steken in verslagenheid, machteloosheid en woede”, zegt hij nu, twee weken later. “We
moeten vechten. De verlichting is sterker dan de duisternis. Aan het einde winnen wíj.” Toch ziet De Wever ook
redenen om somber te blijven: “Europa zal nog donkere dagen moeten doormaken. De barbarij is niet
uitgeroeid.” (724)

Op 7 april 2016 wordt één van de terroristen die de aanslag pleegde in Molenbeek
gearresteerd. Daarop klaagt N-VA aan dat de VRT geen stenen-gooiende jongeren tijdens die
arrestatie lieten zien in haar nieuwsreportage (725). In die week zegt De Wever zegt letterlijk
“we zijn in oorlog” (735). Het gebruik van deze “oorlogsretoriek” door Bart De Wever wordt
bevestigd in opiniestukken van anderen (736).
“Vandaag reikt Bart De Wever in deze krant nog een aantal andere lange-termijnsporen aan. Het zijn ideeën die
het hart van onze samenleving raken. Zo pleit hij in ware oorlogsretoriek voor een sterkere verdediging van
onze waarden tegenover de vijand, het moslimextremisme.” (736)

Half april ziet Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een “significant deel van de
Moslims” dansen na de aanslagen. Er wordt hierop op verschillende manieren gereageerd
door de partijvoorzitters. GROEN reageert met verontwaardiging maar ook met verzoenende
taal (751, 753). Open Vld (756, 759) oordeelt dat Jan Jambon de hele moslimgemeenschap
hiermee stigmatiseert. Jan Jambon trekt zijn uitspraken na deze reacties niet terug. Hij wordt
hierbij ook verdedigd door Bart De Wever met een terugplooiing-reactie (760).
“Door de apartheid hebben we die extremistische ideologie te laat zien komen,” zei De Wever in Het
Nieuwsblad. De partij verwerpt een sociaaleconomische context. “Er valt onze maatschappij niks te verwijten.
Als je de dossiers van die terroristen leest, zie je dat zij hier allemaal zeer goed zijn verzorgd. Ze hebben werk en
een huis gekregen, en gratis de Belgische nationaliteit,” zei De Wever. (760)
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Eind april noemt N-VA Vlaams minister Liesbeth Homans racisme “relatief”: “Stop met
mensen wijs te maken dat ze geen kansen krijgen” (776). Ze deed dit ook al in 2013. Wouter
Beke reageert hierop met verzoenende taal (779). Op 30 april 2016 stelt Bart De Wever dat er
een gevecht in de steden aan de gang is: “een gevecht in de steden tussen zij die in de waarden
van de verlichting geloven en zij die dat niet doen” (787).
CD&V-voorzitter Wouter Beke: “We moeten iedereen meetrekken in de maatschappij, ook wie het moeilijk
heeft. Niet alleen zeggen dat zij evenveel kansen hebben gekregen en dus individueel tekortschieten.” (779)

Begin mei doet de directeur-generaal van het Katholiek onderwijs, Lieven Boeve, een oproep
om de islam een volwaardige plek geven in het onderwijs door onder meer het toelaten van
hoofddoeken en gebedsruimtes. Bart De Wever reageert sterk afkeurend (794, 796, 799).
In de week daarop komt N-VA met verschillende voorstellen om de grondwet aan te passen.
In die grondwetsaanpassing wil men een bevestiging van de scheiding tussen kerk en staat
(808). In verschillende persartikels staat de N-VA steeds kritischer tegenover de Islam (816).
Op 19 mei 2016 toont een verkiezingspeiling een sterke vooruitgang voor Vlaams Belang. NVA en CD&V wijten deze vooruitgang aan de “angst voor vluchtelingen” (822). Voor Vlaams
Belang is het vooral Antwerpse kopman Filip Dewinter die aan het woord komt. Voorzitter
Tom Van Grieken komt nauwelijks aan bod in de pers.
Filip Dewinter: “Europa staat aan de rand van een burgeroorlog. Hoe langer wij blijven aanmodderen, hoe
langer wij de poorten openen en de islam koesteren, hoe uitzichtlozer de situatie zal worden. En dan heb ik het
niet alleen over de aanslagen, maar over gettowijken waar je een dagelijkse confrontatie ziet tussen overheid
en losgeslagen etnische bendes. De macht van het getal speelt ook: van alle kinderen die vandaag in Antwerpen
worden geboren, is meer dan de helft van allochtone origine. Ik weet niet of dat nog goed komt." (826)

Eind mei 2016 komt het Europees Kampioenschap voetbal eraan. In het hele land worden er
scherpe veiligheidsmaatregelen genomen. Tot half juli is het stil rond het onderwerp “terreur”.
Tot er op 14 juli 2016 er een vrachtwagen inrijdt op feestvierders in de Franse stad Nice. Bart
De Wever reageert met de reactie angst.
Bart De Wever: “Zeker ben je inderdaad nooit. Ik vrees dat Nice niet de laatste aanslag was. Er zullen er nog
volgen. In Frankrijk, België of waar dan ook. Dat is een realiteit waar we helaas rekening mee moeten houden.
Zeker zolang IS niet van de kaart is geveegd, blijft het risico op aanslagen groot.” (883)
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Eind juli 2016 lanceert N-VA als eerste een voorstel om “openlijk sympathiseren met terreur”
strafbaar te maken (891). Dit is een wijziging met de reacties tijdens de vorige periodes. Waar
men vooraf vooral veel voorstelen lanceerde om de veiligheid te garanderen, zien we vanaf
nu ook duidelijke voorstellen om terreur te bestrijden door vrijheid van meningsuiting en
persoonlijke vrijheden in te perken.
Bart De Wever: ““We zijn in oorlog.” De Franse president zegt het. Jan Jambon zegt het. Paus Franciscus zegt
het. We moeten dan ook consequent zijn: in zulke tijden moeten we het recht op vrije meningsuiting aan
banden leggen” (897)

De dagen daarop blijft N-VA de pers beheersen. Enkel Wouter Beke (895, 901, 910) en
Gwendolyn Rutten (891, 905, 923) reageren hierop. Beiden verwerpen de voorstellen van NVA om het recht op vrije meningsuiting te beperken. Rutten reageert hierop met terugplooiing
en wil niet dat “onze democratische waarden aan banden worden gelegd” (917, 920).
Op 30 juli 2016 stelt N-VA dat CD&V een moslimpartij wil zijn (913). Bart De Wever zegt dat
hij het onbegrijpelijk vindt dat CD&V “iemand als Youssef Kobo” tewerkstelt (902). Bart De
Wever schrijft een opiniestuk, waarin hij reacties uit van angst, agressie, vooroordeel en
terugplooiing.
“Want het moslimextremisme neemt die westerse beschaving wel nog serieus. Zo serieus dat het uit is op haar
totale vernietiging. Elke aanslag confronteert ons met een ideologie die gelooft dat de eindfase van een
eeuwenoude strijd tussen beschavingen is ingegaan en dat het moreel goed is om de westerlingen te doden.
Ook mensen die hier geboren en getogen zijn en die - zelfs in geval van kansarmoede - materieel veel beter
leven dan in het land van herkomst, blijken er vatbaar voor……… Zelf respect opbrengen en respect eisen voor
de Europese waarden is geen uiting van misplaatste superioriteit, laat staan van racisme. Europa kent zijn
gelijke niet op het vlak van vrijheid, gelijkheid en welvaart. Ons burgerschap is de graadmeter om iedere
samenleving te beoordelen. Wie zich in Europa vestigt, moet zich aansluiten bij dat verlicht burgerschap………De
Franse president verklaart dat we in oorlog zijn. Dat werd beschouwd als een metafoor, als een oorlog beperkt
tot Twitter en de opiniepagina’s. Ik vrees dat het een realiteit is. Wij zijn in oorlog. Wij worden aangevallen.
Onschuldige Europeanen sterven haast wekelijks. Wij moeten ons verdedigen. Wij moeten in staat van
paraatheid verkeren, de veiligheidsdiensten activeren en bedreigingen preventief verwijderen” (907)
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John Crombez reageert op het opiniestuk van Bart De Wever. En hij hanteert hierbij ook een
discours dat getuigt van angst, agressie, vooroordeel en terugplooiing.
John Crombez: “Sinds begin 2015 hebben we te maken met aanvallen van extremistische islamitische signatuur.
Ondertussen staat het apparaat om die guerrilla klein te krijgen nog helemaal niet op punt. De
inlichtingendiensten beschikken nog altijd niet over de hightechapparatuur en expertise die zij nodig hebben.
Hoogst geavanceerde databanken die verbanden kunnen leggen tussen alle soorten gegevens van
radicaliserende burgers, en die dus preventief ingrijpen mogelijk maken, zijn er nog altijd niet……… We moeten
benoemen dat een groep binnen onze maatschappij en binnen onze grenzen naar barbaars extremisme grijpt.
Het is duidelijk dat dit onderschat werd. Er werd te lang gedacht dat het beheersbaar was. Terreur moet
keihard aangepakt worden, met alle middelen die de rechtsstaat ons biedt. Maar niet met verklaringen of
propagandaoorlogen die de dialoog versmoren en de angst verder aanwakkeren. Wel door te blijven
vasthouden aan onze felbevochten regels, waarden, vrijheden en democratische principes, en die ook uit te
dragen. Anders staan we toe dat de terroristen onze maatschappij fundamenteel veranderen” (918)

De dag nadien, op 2 augustus 2016, lanceert Bart De Wever de idee van een gewapend
bestuur. Hij gebruikt de term “gewapend bestuur” om maatregelen zoals de inperking van
vrije meningsuiting voor wie sympathie betuigt aan terreurbewegingen, te duiden. De Wever
stelt dat we in een situatie zitten van totale oorlog (928, 958). Hij haalt ook opnieuw uit naar
“moslimpartij CD&V” (935, 954).
Half augustus uit John Crombez opnieuw angst, terugplooiing, agressie en vooroordeel in een
interview in De Standaard (961).
John Crombez: “Ook veel linkse mensen zijn de toon kotsbeu waarop jonge moslims verkondigen wat hier de
norm moet zijn……….Ja, we hebben meer veiligheidsmaatregelen nodig. Ik ging akkoord met het langer in
voorarrest houden van terreurverdachten. Ik vind ook dat we het beroepsgeheim van de OCMW’s in deze
dossiers moeten aanpassen. Je zou denken dat dat moeilijk ligt voor een socialist, maar ik heb het decreet
daarover zelf geschreven. Ik ontken niet langer dat er problemen zijn met sommige migranten. Onze
standpunten zijn duidelijk. Maar ook: gematigd, en soms letterlijk dubbel………Met populistische verklaringen de
angst aanwakkeren, is misdadig. Maar uitspraken doen die de oorzaken van die culturele angst negeren, zoals
Angela Merkel doet, is ook niet goed. We hebben oorlogsvluchtelingen, maar ook economische migranten die
nooit ingeburgerd zijn. Er is de terreurdreiging, deels van mensen die hier geboren zijn. En er is het risico dat
met de vluchtelingen extremisten meereizen………Er zijn problematische gevallen. Daar moeten we kordater
tegen optreden. Snoeihard zijn tegen discriminatie, maar ook voor migranten die na jaren of zelfs decennia de
basiswaarden van onze maatschappij niet aanvaarden. Over de gelijkheid tussen man en vrouw kan geen
discussie bestaan.

36

De realiteit is dat een deel van onze migranten extreme radicalisten zijn, die het daar moeilijk mee hebben. Dat
kan niet langer. Geen wildcards meer. Je kunt niet zeggen: ik wil hier wel leven, maar dit en dat van uw
maatschappij staat mij niet aan. Ik geef toe: we zijn daar lang veel te soft in geweest.” (961)

Vanaf 20 augustus is er een aantal dagen commotie in de pers rond het gebruik van een
boerkini op stranden in Zuid-Frankrijk. N-VA wil hier een verbod op. Er zijn geen reacties van
voorzitters, buiten Bart De Wever op 23 augustus (989): “Vroeger mocht een moslima alleen
in een tentje aan het strand zitten. Nu mag ze dat tentje zelf aantrekken en ermee in zee gaan.
Allez, we gaan erop vooruit”. Een wettelijk verbod blijkt niet mogelijk te zijn. Eind augustus
sluit Bart De Wever het debat met de stelling dat “De boerkini wordt afgewezen door onze
partij als symbool voor ongelijkheid van man en vrouw, zelfs als je daar als vrouw zelf voor zou
kiezen. Wij zien dat niet graag” (1003).
Op 27 augustus 2016 reageert Meyrem Almaci (997) afwijzend op de retoriek die John
Crombez gebruikte in zijn interview met De Standaard op 13 augustus. Ze stelt dat John
Crombez “capituleert voor de rechtse praat”, maar gebruikt ook verzoenende taal (999, 1002).
“Een boodschap van nieuwe hoop”, zegt voorzitster Meyrem Almaci. “Want het hatelijke, ranzige politieke
discours dat de laatste weken overal te horen was, staat haaks op het Vlaanderen dat ik elke dag zie. We staan
op een belangrijk scharnierpunt. Gaan we de verdelende, grove praat achterna of willen we een samenleving
met verbondenheid, waarin we oog hebben voor al het goede wat nu al door mensen gedaan wordt?” (997)

De zomermaanden eindigen met N-VA die de noodtoestand wil kunnen uitroepen wanneer er
terreur dreigt (1006, 1008, 1009, 1015, 1026). Wouter Beke reageert hierop met een
agressiereactie (1013).
CD&V-voorzitter Wouter Beke: “Vandaag lopen illegalen rond die een bedreiging zijn voor onze veiligheid en de
N-VA-staatssecretaris zegt: Ik kan ze niet opsluiten, want ik kan ze toch niet terugsturen. In plaats van te pleiten
voor een noodtoestand, zou N-VA beter voor eigen deurvegen.” (1013)

Er zijn geen andere partijvoorzitters die op het voorstel van de noodtoestand reageren. Wel
verscheidene andere politici zoals Koen Geens (CD&V), Jan Jambon (N-VA), Theo Francken (NVA), Fons Duchateau (N-VA) reageren in de pers.
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Begin september 2016 beheersen er verschillende onderwerpen het nieuws. Youssef Kobo
moet opstappen als medewerker op het kabinet van Brussels staatssecretaris Bianca Debaets
(CD&V), onverdoofd slachten is een belangrijke topic in de pers, en partijleden en
mandatarissen van Turkse origine verlaten de sp.a. Ondertussen wijzen ook alle partijen de
door N-VA voorgestelde noodtoestand af (1053, 1057).
Op 14 september 2016 lanceert CD&V haar eigen veiligheidsplan om terreur aan te pakken
(1063, 1067, 1072, 1075). GROEN start in die week met “grootste stadsdialoog ooit” (1076).
Nationaal voorzitter Meyrem Almaci keek toe en zag dat het goed was. "Groen moet in de stad nu het voortouw
nemen, met eigen ideeën. Het is het ideale moment om naar de burger te luisteren. Wég van de polarisering,
het opkloppen van de angst. De mensen zijn bekommerd om onderwijs, jobs, armoede. Dáár willen we mee
bezig zijn. Een verkiezingsstrategie, een kartel? Die laat ik niet door de media bepalen. Dat zien we later. Ons
doel is duidelijk: het huidige bestuur doorbreken." (1076)

Tot begin oktober 2016 merken we vooral aandacht in de pers voor de communautaire koers
van de N-VA en de lancering van een nieuwe kopman Tom Meeuws voor sp.a in Antwerpen.
Eind oktober 2016 vindt er een grote terreuroefening in Antwerpen plaats (1120). Pas op 26
november komt het onderzochte onderwerp terug in het nieuws. Bart De Wever benoemt
opnieuw het “cultureel onbehagen” dat leeft omwille van migratie (1148).
Bart De Wever: “Je moet in de eerste plaats de bezorgdheden au sérieux nemen. Wij zeggen: we snappen uw
onbehagen over migratie. We begrijpen dat globalisering voor u niet betekent dat uw kinderen in de VS kunnen
gaan studeren, maar dat uw fabriek dichtgaat. We snappen dat, er is niet direct een pasklare oplossing voor,
maar we gaan ervoor. En we komen op voor de “Leitkultur”, voor inburgering, we zijn tegen open grenzen en
we gaan niet zeggen dat uw eigen symbolen als zwarte piet op de schop moeten en dat u wel tolerant moet zijn
voor pakweg onverdoofd slachten. Het culturele onbehagen leeft bij ons sterker dan het economische, want
uiteindelijk hebben wij het allemaal nog vrij goed." (1148)

Op 6 december 2016 geeft Tom Van Grieken een interview aan de Standaard. Daarin stelt hij
dat “huidskleur onbelangrijk is, behalve voor moslims” (1155). Half december 2016 blijkt uit
documenten en mails dat Bart De Wever aanwezig was op de politietop de dag na de
aanslagen in Brussel (1169, 1170, 1174). De andere partijvoorzitters reageren hier niet op.
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Het jaar en dus ook de onderzoeksperiode eindigt met GROEN die stelt dat je migratie aanpakt
“met een koel hoofd en een warm hart” (1191). Sp.a-voorzitter John Crombez eindigt het jaar
met een herhaling van de aanpak van de vluchtelingencrisis aan buitengrenzen (1198). En aan
Bart De Wever wordt gevraagd wat zijn hoogtepunt was van het jaar 2016.
Bart De Wever “mijn hoogtepunt van 2016? Dat ik over de hele lijn gelijk gekregen heb in mijn analyse van de
vluchtelingencrisis tijdens het gastcollege in Gent. Toen ik die woorden uitsprak, werd ik door zowat iedereen
verguisd, maar in de loop van 2016 kwamen mijn voorspellingen geleidelijk aan uit.” (1186)
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Conclusie onderzoeksresultaten narratieve tijdslijn
Uit deze narratieve tijdslijn kunnen we opmaken dat vooral Bart De Wever (N-VA) de terreurthematiek aankaart en op die manier het frame bepaalt waarover de pers over de thematiek
bericht. Bart De wever start het debat en de andere partijvoorzitters worden zo in een
achtervolgende reagerende rol gedwongen. De partijvoorzitters van Open Vld, CD&V, sp.a
nemen meestal het frame van De Wever over; ze reageren op angst met angst, op agressie
met agressie en op terugplooiing met terugplooiing. Hierbij merken we wel enkele
uitzonderingen. Zoals Open Vld die zich vooral focust op reacties die op terugplooiing duiden.
GROEN die meestal reageert met verzoenende taal, en dit veel meer doet dan de andere
partijen. En ook het Vlaams Belang, dat minder aanwezig is in de pers dan de andere partijen
rond dit onderwerp.
Ten tweede valt ons ook op dat er binnen de periodes verschillend omgegaan wordt met de
terreurthematiek. In de eerste periode zien we enkel berichtgeving van Bart De Wever rond
terreur. Vanaf de aanslag op Charlie Hebdo komen alle partijen in het nieuws rond
terreurdreiging. Maar vooral na de aanslag in Parijs, zelfs meer dan na de aanslagen in Brussel,
komen er snel reacties van angst, terugplooiing en agressie gepaard met een resem aan
veiligheidsvoorstellen door alle partijen.
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De onderzoeksresultaten in cijfers
Om een zicht te krijgen op de aanwezigheid van de verschillende onderzoekssubjecten in de
pers, werd er een zoekopdracht gelanceerd in de online persdatabank Gopress. Er werd
gezocht op terreur, aanslagen, radicalisme, bang, angst en moslim, gecombineerd met de
partijvoorzitters en fractieleiders kamer anno 2017 voor alle Vlaamse partijen.
Uit Tabel 2 blijkt dat Bart De Wever van met 46,7% het meest voorkomt in artikels rond
“terreur-onderwerpen”. Daarmee laat hij Tom Van Grieken van het Vlaams Belang ver achter
zich met 10,3%. De voorzitters van Open Vld, sp.a en CD&V hebben ongeveer eenzelfde
aanwezigheid van 7 à 8%. Uit deze zoekopdrachten blijkt dat Meyrem Almaci van Groen op
deze onderwerpen slechts 2,5% van het nieuws uitmaakt.
Tabel 2: resultaten zoekopdracht Gopress – partijvoorzitters en fractievoorzitters Kamer
Partij

Politici

OPEN VLD

Gwendolyn Rutten

7,40%

4,70%

Patrick Dewael

5,20%

Meyrem Almaci

GROEN

SPA

NVA

CDV

VB

Terreur

Aanslagen Radicalisme

Bang

Angst

Moslim

TOTAAL

2,90%

10,10%

9,30%

2,60%

7,40%

8,60%

6,60%

2,10%

2,70%

1,50%

4,60%

2,70%

2,80%

0,70%

2,10%

2,30%

3,60%

2,50%

Kristof Calvo

4,20%

4,40%

2,90%

2,80%

5,10%

2,60%

4,00%

John Crombez

6,40%

5,70%

10,90%

9,50%

7,00%

9,70%

7,50%

Meryem Kitir

1,30%

3,20%

1,50%

0,90%

0,80%

0,50%

1,50%

Bat De Wever

50,00%

49,10%

53,30%

40,20%

45,30%

54,90%

46,70%

Peter De Roover

6,10%

6,20%

5,80%

2,80%

2,00%

4,10%

4,30%

Wouter Beke

8,10%

7,70%

5,80%

10,70%

8,30%

12,30%

8,90%

Servais
Verheirstraete

1,20%

1,70%

1,50%

0,80%

0,50%

0,00%

1,00%

Tom Van Grieken

6,20%

5,10%

5,80%

15,80%

14,80%

6,70%

10,30%

Gerolf Annemans

1,20%

0,80%

2,20%

2,00%

1,80%

1,50%

1,50%

100%

100%

100,00%

100,00%

100%

100,00%

100,00%

n=594

n=906

n=137

n=885

n=783

n=195

n= 3500
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Tabel 3 toont het aantal artikels over de terreurthematiek per periode. We kunnen vaststellen
dat we in de eerste periode starten met gemiddeld 0,3 artikels per dag. Na de aanslag op
Charlie Hebdo zien we een gemiddelde van 1,20 artikels per dag. Het aantal artikels blijft
stijgen, en na de aanslagen in Brussel tellen we een gemiddelde van bijna twee artikels per
dag over de terreur-thematiek. We kunnen dus stellen dat onder de invloed van de
verschillende aanslagen, de aanwezigheid van artikels rond “angst”, “aanslagen”, “terreur”,
“terrorisme”, “moslim”, moslims” en “islam”, een stijging kent van 525%.
Tabel 3: Frequentie artikels per dag per periode
Periode

Aantal artikels

REL FR (art/dag)

81

0,36

Periode 2: 7 januari 2015 tot 12 november 2015

368

1,19

Periode 3: 13 november 2015 – 21 maart 2016

223

1,73

Periode 4: 22 maart 2016 tot 31 december 2016

537

1,89

Periode 1: 25 mei 2014 tot 6 januari 2015

Grafiek 1 toont de aanwezigheid van de partijen binnen de gecodeerde artikels. Binnen de
categorie “partij” heeft N-VA met 16% zichtbaar een grotere aanwezigheid dan de andere
partijen. Dat is meer dan 12% meer dan de tweede grootste aanwezige partij sp.a (3,2%). De
derde meest aanwezige partij is CD&V (2,5%). Zowel Open Vld, GROEN en het Vlaams Belang
zitten qua aanwezigheidspercentage onder de 2%.
Grafiek 1: Aanwezigheid Code Categorie Partij in percentage
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In Grafiek 2 zien we de aanwezigheid en verdeling van de verschillende reacties. De reactie
“agressie” werd met bijna 12% het meeste gebruikt door de onderzoekssubjecten, gevolgd
door angst (7,7%) en terugplooiing (6,9%). De vooroordeel (4,6%) en verzoenende (2,2%)
reacties werden een stuk minder gebruikt. De verdriet reactie was met 0,5% minimaal
aanwezig.
Grafiek 2: Aanwezigheid Code Categorie Reactie in percentage

Tabel 4 toont een overzicht van de gebruikte reacties opgesplitst per periode. Periode 1 toont
dat 76% van de reacties bestaat uit agressie en angst, elk voor 38% aanwezig. De andere
reacties zijn verhoudingsgewijs veel minder aanwezig.
De aanslag op Charlie Hebdo brengt een wijziging in deze verhouding. In periode 2 zien we
voor het eerst dat de terugplooiing-reactie prominenter aanwezig is. Waar deze reactie in
periode 1 maar verantwoordelijk was voor 5% van de gecodeerde artikels, steeg het in periode
2 tot 21%. We zien in deze periode ook voor de eerste keer de code “verdriet” opduiken. De
verzoenende reactie stijgt licht naar 8%. “Agressie” en “angst” nemen ook in deze periode nog
altijd grootste plaats in met 58%.
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Na de aanslagen in Parijs zien we een grote stijging van bijna 10% bij de reactie agressie. Deze
reactie is in periode 3 dan ook het meest aanwezig van alle onderzochte periodes. De angst,
terugplooiing en verzoenende reacties blijven in deze periode ongeveer gelijk ten opzichte
van de periode na de aanslag op Charlie Hebdo. De vooroordeelreactie daalt met 5% ten
opzichte van de tweede periode.
In de laatste periode zien we een daling in zowel de agressie- als de angstreacties. De
agressiereactie daalt met 12% en de angstreactie met 7%. Opmerkelijk in deze periode is dat
de aanslagen in Brussel een stijging van 16% hebben teweeggebracht bij de
vooroordeelreactie. Deze reactie komt met een totaal van 22% op haar hoogste peil. Ook de
terugplooiing-reactie stijgt tot op het hoogste peil van 25%. Aangezien de aanslag in het eigen
land van de onderzoekssubjecten plaatsvond zou men een stijging in de verzoenende- en
verdriet reacties kunnen verwachten. Toch zien we bij beide reacties een daling in deze
periode.
De kolom die het totaal van de procentuele verdeling van de reactie-codes toont, geeft aan
dat de agressiereactie met 35% de meest gebruikte reactie is, gevolgd door de angstreactie
met 23%, de terugplooiing-reactie met 21% en de vooroordeel reactie met 14%. Verzoenende
taal werd slechts gebruikt in 6% van de gecodeerde artikels en verdriet in 2%.
Tabel 4: Overzichtstabel van de reactie-codes in percentage over de 4 periodes heen

CODE
Agressie
Angst

Periode 1
38%
38%

Periode 2
34%
24%

Periode 3
43%
23%

Periode 4
31%
16%

TOTAAL
35%
23%

Vooroordeel

14%

11%

6%

22%

14%

Terugplooiing

5%

21%

20%

25%

21%

Verzoenend
Verdriet

5%
0%

8%
2%

7%
2%

5%
1%

6%
2%
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Nu we de verdeling van de reactie-codes kennen over de verschillende periodes heen,
bekijken we in tabel 5 of er verschillen zijn bij de verdeling van de reacties tussen de
onderzochte partijen. Hierbij onthouden we dat we onderzoeken of de angst bij politici stijgt
en dat bewustzijnsvernauwing gekenmerkt wordt door een verhoging in de reacties agressie,
vooroordeel en terugplooiing. De resultaten worden beschreven per periode.
Periode 1
Tabel 5 toont dat N-VA in de eerste periode sterk aanwezig is op de agressiereactie (41%), op
de angstreactie (35%) en op de vooroordeel reactie (19%). Zij is de enige partij die op bijna
alle reacties aanwezig is. Open Vld gebruikt in de eerste periode enkel de angst en
verzoenende reactie. Sp.a gebruikt enkel agressie- en angstreactie, net als het Vlaams Belang
in deze periode. CD&V gebruikt in deze periode enkel verzoenende taal, maar is ook bijna niet
aanwezig in de onderzochte pers. De verdrietreactie werd door geen enkele partij gebruikt.
De partij GROEN is de enige partij die in deze periode binnen de reactie-codes niet aanwezig
was.
Periode 2
Na de aanslag op Charlie Hebdo zien we in tegenstelling tot bij periode 1, een veel grotere
verdeling van de verschillende reacties bij bijna alle partijen.
In periode 2 valt ons bij N-VA vooral de grote stijging op van 15% van de code terugplooiing
ten opzichte van de eerste periode waar de terugplooiing-reactie eigenlijk nauwelijks
aanwezig was (3%). 63% van de reactie van N-VA bestaat uit “Agressie” en “angst”. Dat is een
daling in vergelijking met de eerste periode.
Bij Open Vld valt ons vooral op dat de reacties terugplooiing en verzoenend het meest
aanwezig zijn (elk 31%). De verzoenende taal sprak Open Vld ook al in de eerste periode, maar
de reactie terugplooiing wordt in deze periode voor het eerst gebruikt. 32% van de reacties
blijft ook bestaan uit agressie (13%) en angst (19%).
Bij sp.a zijn de twee reacties die het vaakst voorkomen: agressie (44%) en terugplooiing (24%).
Net zoals bij Open Vld, zien we dat terugplooiing nog niet werd gebruikt in periode 1, maar nu
voor het eerst de kop opsteekt. Agressie en angst zijn samen goed voor 68% van de reacties,
waarbij agressie met 44% het grootste deel voor zijn rekening neemt.
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Opvallend bij CD&V is de minimale aanwezigheid van angst (3%) in vergelijking met de N-VA,
Open Vld en sp.a. Agressie is met 45% wel prominent aanwezig. Maar CD&V gebruikt hier
vooral een reactie van terugplooiing (19%) en ook verzoenend (23%). Tijdens het coderen viel
ook op dat terugplooiing regelmatig gebruikt wordt in combinatie met verzoening of verdriet.
“Moslims moeten zich kunnen thuis voelen in ons land, net als joden, katholieken of vrijzinnigen. Maar net als
iedereen moeten ze wel enkele westerse grondwaarden, zoals vrijheid, gelijkheid en democratie, erkennen en
die ook actief uitdragen, zegt Wouter Beke”. (285)

Opmerkelijk in deze periode is dat GROEN een volledig ander reactie-resultaat heeft, dan alle
andere partijen. De reacties agressie, angst en vooroordeel zijn niet aanwezig in deze periode.
71% van de reactie van GROEN is verzoenende taal, met daarnaast ook 14% verdriet en 14%
terugplooiing. Het Vlaams Belang heeft geen verzoenende of verdrietreactie gebruikt in deze
periode. Zij gebruiken vooral terugplooiing (38%), gevolgd door vooroordeel (25%), agressie
(19%) en angst (19%).
Periode 3
De aanslagen in Parijs tonen bij N-VA zowel een stijging bij de agressie- als de angstreactie,
alsook een lichte stijging bij de terugplooiing-reactie. N-VA blijft dezelfde reacties tonen als in
de vorige periodes. Maar bij de andere partijen zien we in deze periode na de aanslagen van
Parijs wel opvallende wijzigingen in de reacties.
Open Vld toont een stijging bij de agressiereactie van maar liefst 30% en de partij heeft in deze
periode ook de grootste terugplooiing-reactie van alle partijen. De angstreactie is in deze
periode bij Open Vld helemaal weggevallen. De verzoenende reactie is met de helft gedaald.
Sp.a heeft de grootste agressie reactie van alle partijen in deze periode met 63%, maar ook de
grootste verdriet reactie (6%). De terugplooiing reactie en verzoenende reactie dalen met de
helft.
Bij CD&V zien we een stijging van 22% bij de angstreactie. Deze reactie komt van bijna
onbestaande (3%) naar een aanwezigheid van 25%. Daarentegen daalt de agressiereactie met
bijna de helft aan aanwezigheid. Ook de terugplooiing-reactie stijgt met 20%, alsook de
verzoenende reactie met 10%.
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De aanslagen in Parijs zorgen voor een eerste keer in de onderzochte tijdsafbakening voor een
agressiereactie (38%) en angstreactie (25%) bij GROEN. De verzoenende reactie daalt van 71%
tot 25%, maar daarbij blijft GROEN nog altijd de partij met de grootste verzoenende reactie.
Bij Vlaams Belang zien we ten opzichte van de tweede periode dat de agressiereactie volledig
weggevallen is. Vlaams Belang reageert voor 20% met angst, en verdeelde de overige reactie
onder terugplooiing (40%) en vooroordeel (40%).
Periode 4
Na de aanslagen in Brussel zien we bij N-VA een daling in de agressie- en angstreactie. De
Vooroordeel reactie stijgt wel met 20%. Daarmee heeft de partij de hoogste-vooroordeel
reactie voor deze periode van alle partijen. Er is geen verzoenende of verdriet reactie meer
terug te vinden in deze periode bij N-VA.
Open Vld toont net als in de vorige periode geen angstreactie meer. De agressiereactie daalt
met 23% en komt zo op 20%. Maar opmerkelijk is de vooroordeel reactie die vanuit het niets
op 10% komt, en de terugplooiing-reactie die stijgt met 20% tot 60%. Daardoor heeft Open
Vld samen met het Vlaams Belang (67%) het hoogste gebruik van de terugplooiing-reactie van
alle partijen binnen deze periode. Waar Open Vld geen verdriet reactie toonden in periode 2,
zien we deze nu wel met 10%. Ook hier scoort Open Vld het hoogst van alle partijen in deze
periode.
In deze periode toont sp.a een opmerkelijke wijziging in haar reacties. De agressiereactie daalt
met 20%, maar blijft met 43% nog steeds op een hoog niveau. Maar wat vooral opvalt na de
aanslagen in Brussel, is dat de vooroordeel reactie vanuit het niets op 20% komt, en er stijging
van 15% waar te nemen is op de terugplooiing-reactie.
Bij CD&V zien we slechts enkele opmerkelijke wijzigingen in deze periode. De angstreactie
daalt met 14% en de verdriet reactie komt vanuit het niets op 5%. De terugplooiing-reactie en
verzoenende reactie stijgen licht. De agressiereactie blijft gelijk.
De agressiereactie valt bij GROEN in deze periode helemaal weg. Almaci reageert ook niet met
vooroordeel, terugplooiing of verdriet. Op de angstreactie (38%) en verzoenende reactie (63%)
scoort zij wel het hoogste van alle partijen binnen deze periode.
Het Vlaams Belang gebruikt, in tegenstelling tot in periode 3, opnieuw de agressiereactie
(17%). De angstreactie valt helemaal weg na de aanslagen in Brussel. De vooroordeel reactie
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daalt van 40% naar 17%, maar de terugplooiing-reactie daalt met 27% tot op 67%. Vlaams
Belang toont geen verzoenende of verdriet reactie.
Tabel 5: Codes kolompercentages per partij per periode
CODE
N-VA

Open Vld

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Agressie

41%

35%

41%

34%

Angst

35%

28%

31%

18%

Oordeel

19%

12%

4%

24%

Terugplooiing

3%

18%

20%

23%

Verzoenend

3%

5%

2%

0%

Verdriet

0%

1%

2%

0%

100%

100%

100%

100%

0%

13%

43%

20%

67%

19%

0%

0%

Oordeel

0%

0%

0%

10%

Terugplooiing

0%

31%

43%

60%

33%

31%

14%

0%

Verdriet

0%

6%

0%

10%

Agressie

67%

44%

63%

44%

Angst

33%

16%

13%

4%

Oordeel

0%

4%

0%

20%

Terugplooiing

0%

24%

13%

28%

Verzoenend

0%

12%

6%

0%

Verdriet

0%

0%

6%

4%

Agressie

0%

45%

25%

26%

Angst

0%

3%

25%

11%

Oordeel

0%

3%

0%

0%

Terugplooiing

0%

19%

38%

42%

100%

23%

13%

16%

0%

6%

0%

5%

Agressie
Angst

Verzoenend

SP.A

CD&V

Verzoenend
Verdriet
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GROEN

Vlaams
Belang

Agressie

0%

0%

38%

0%

Angst

0%

0%

25%

38%

Oordeel

0%

0%

0%

0%

Terugplooiing

0%

14%

13%

0%

Verzoenend

0%

71%

25%

63%

Verdriet

0%

14%

0%

0%

Agressie

50%

19%

0%

17%

Angst

50%

19%

20%

0%

Oordeel

0%

25%

40%

17%

Terugplooiing

0%

38%

40%

67%

Verzoenend

0%

0%

0%

0%

Verdriet

0%

0%

0%

0%

Deze masterproef onderzoekt de invloed van angst op politici. Daarom bekijken we ook de
onderzoeksresultaten die tonen met welke frequentie angstreacties samen gebruikt worden
met andere reacties. Tabel 6a toont ons een algemeen overzicht van de reacties die gebruikt
werden in combinatie met angst. Tabel 6b toont de frequentie van angst gecombineerd met
de andere reactie-codes per partij.
Tabel 6b toont ons dat in de eerste periode N-VA de enige partij is die angst en agressie
samen gebruikt. Maar tabel 6a toont dat dit slechts over een klein aantal artikels gaat.
Periode 2, na de aanslag op Charlie Hebdo, is de periode waar we vaststellen dat de angst- en
agressiereactie het meest samen gebruikt worden. In de eerste periode was dit maar het geval
in 2% van de casussen. Daarmee is periode 2 ook meteen de periode waarin deze combinatie
het vaakst voorkomt. Angst wordt dan vooral gebruikt als vergoelijking voor het gebruik van
agressie.
Bart De Wever: “Terrorisme is echt wel een realiteit. Met de regelmaat van de klok worden aanslagen gepleegd
in Europa. Wie de actualiteit volgt, weet dat ook. Het is dus niet ondenkbaar dat Antwerpen een doelwit is.
Federaal zou dit moeten doen, maar zij doen het niet. Daarom doen we dit zelf, want ik ben verantwoordelijk.
Daarom is ook het snelle responsteam nodig.” (391)
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In periode 2 is N-VA de enige partij die Angst gebruikt in combinatie met de reactie
“Vooroordeel”. Ook is 88% van de reactie-combinatie van “Angst” en Agressie toe te schrijven
aan de N-VA. De sp.a is de enige partij die in deze periode de reactie angst combineert met
verzoenend.
Van alle combinaties die “Angst” heeft met andere reacties, is 39% aanwezig in de tweede
periode. Na de aanslagen in Parijs is het gebruik van angstreactie samen met andere reactie
minimaal. Als angst samen met een andere reactie gebruikt wordt, dan is dat door N-VA. Ook
in periode 4, na de aanslagen in Brussel, is dat het geval.
Tabel 6a: Frequentie reactie Angst gecombineerd met andere reacties per periode
TOTAAL

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Agressie

1

25

3

7

Vooroordeel

1

1

1

5

Terugplooiing

0

9

7

2

Verzoenend

0

1

1

0

Verdriet

0

0

0

0

TOTAAL

2

36

12

14

Tabel 6b: Frequentie reactie Angst gecombineerd met andere reacties, per partij per periode
PARTIJ

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Agressie

1

22

3

6

Vooroordeel

0

1

0

4

Terugplooiing

0

7

5

2

Verzoenend

0

0

0

0

Verdriet

0

0

0

0

Agressie

0

2

0

0

Vooroordeel

0

0

0

0

Terugplooiing

0

1

0

0

Verzoenend

0

0

0

0

Verdriet

0

0

0

0

NVA

VLD
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CD&V
Agressie

0

0

0

0

Vooroordeel

0

0

0

0

Terugplooiing

0

1

1

0

Verzoenend

0

0

0

0

Verdriet

0

0

0

0

Agressie

0

0

0

0

Vooroordeel

0

0

0

0

Terugplooiing

0

0

0

0

Verzoenend

0

0

1

0

Verdriet

0

0

0

0

Agressie

0

1

0

0

Vooroordeel

0

0

0

0

Terugplooiing

0

0

0

0

Verzoenend

0

1

0

0

Verdriet

0

0

0

0

Vlaams
Belang
Agressie

0

0

0

1

Vooroordeel

0

0

1

1

Terugplooiing

0

0

1

0

Verzoenend

0

0

0

0

Verdriet

0

0

0

0

Groen

sp.a
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Conclusie onderzoeksresultaten in cijfers
Uit de cijfers leren we dat doorheen de onderzochte periode de terreur-thematiek steeds
meer belang heeft gekregen in de geschreven pers. Waar we in de eerste periode maar 0,3
artikels per dag hebben, zijn er dat in de laatste periode bijna twee per dag. Binnen deze
artikels is N-VA het meeste aanwezig, daarna volgt de sp.a.
Maar de cijfers leren ons ook dat er wijzigingen waar te nemen zijn in de aanwezigheid van de
reacties na een terroristische aanslag. Agressie en angst zijn over alle periodes heen de meest
voorkomende reacties. Binnen de eerste periode zijn dit ook de reacties die we het meest
opmerken. Maar het is wel belangrijk op te merken dat de angstreactie niet zozeer stijgt onder
invloed van een aanslag. Pas na de aanslag op Charlie Hebdo zien we ook een terugplooiingreactie. Na de aanslagen in Parijs zien we een sterke stijging in de agressiereactie. En de
aanslagen in Brussel zorgen voor een opmerkelijke stijging in de vooroordeel reactie. De
angstreactie blijft doorheen alle periodes prominent aanwezig.
Net zoals we al hebben kunnen waarnemen in de narratieve tijdslijn, zien we dat Bart De
Wever reeds in de eerste periode reacties vertoont die blijken van een bewustzijnsvernauwing.
De andere partijvoorzitters geven pas blijk van deze reacties na de aanslag op Charlie Hebdo.
GROEN toont pas angst- en agressiereacties na de aanslagen in Parijs.
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Besluit
In deze masterproef hebben we getracht een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag
“Heeft angst, ten gevolge van de terreurdreiging, invloed gehad op het discours van politici?”.
Hiervoor hebben we eerst een theoretisch kader uitgewerkt waarin we de Terror
Management Theory en de theorie rond framing bespraken. In het methodologisch deel van
deze masterproef formuleerden we op basis van deze theorieën verschillende hypotheses. De
onderzoeksresultaten hebben een aantal bevindingen aan het licht gebracht die we nu
kunnen toetsen aan de vooropgestelde hypotheses.
Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we de eerste hypothese niet bevestigen. Deze
hypothese stelde dat we onder invloed van terreurdreiging en aanslagen meer angst in het
discours van de politici zouden opmerken. De onderzoeksresultaten hebben echter
uitgewezen dat deze angst niet opmerkelijk gestegen is onder invloed van de terreurdreiging
en aanslagen. Het angstdiscours was al aanwezig in de eerste periode voor de aanslag op
Charlie Hebdo, vooral in het discours van Bart De Wever, en is aanwezig gebleven tot eind
2016. Maar er is geen merkbare stijging waar te nemen.
Wat ons brengt bij de tweede hypothese die stelt dat een confrontatie met een existentiële
dreiging, zoals een terreuraanslag, zou leiden tot een bewustzijnsvernauwing. We kunnen
vaststellen dat de reacties die duiden op een bewustzijnsvernauwing wel een wijziging hebben
ondergaan onder invloed van terreurdreiging en aanslagen. De hypothese kan dus worden
bevestigd. Daarbij merken we wel verschillen tussen de onderzochte partijvoorzitters. Bij NVA, en in mindere mate bij sp.a, CD&V het Vlaams Belang, merken we dat de agressie-reactie
dominant aanwezig was in het discours. Bij Open Vld is dat vooral een terugplooiing-reactie,
en GROEN gebruikte vooral een verzoenend discours.
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De derde hypothese had betrekking op het frame. We hadden de verwachting dat
conservatievere partijen (N-VA, CD&V, Open Vld en Vlaams Belang) vaker een angstframe
zouden gebruiken dan de progressieve partijen GROEN en sp.a. We kunnen vanuit de
onderzoeksresultaten besluiten dat Bart De Wever een grote rol heeft gespeeld in het bepalen
van het frame rond terreur tijdens de onderzoeksperiode. Hij opende en bepaalde bijna altijd
de toon van het debat. De andere partijvoorzitters gingen dan ook bijna altijd mee in het frame
van De Wever.
Soms met een gelijkaardig discours, zoals sp.a in de zomer van 2016. Of door de klemtonen
net iets anders te verwoorden, zoals Open vld die het discours van De Wever aanvult met een
sterke focus op terugplooiing op eigen waarden en normen. We kunnen de hypothese dan
ook niet helemaal bevestigen. N-VA, Open Vld, CD&V hebben de verwachting ingelost, maar
ook sp.a heeft dit doorheen de onderzoeksperiode in grote mate een angstframe gehanteerd.
Enkel GROEN behield zo goed als altijd een verzoenend discours.
Aan de hand van de onderzoeksresultaten kunnen we concluderen dat onze onderzoeksvraag
“Heeft angst, ten gevolge van de terreurdreiging, invloed gehad op het discours van politici?”,
een bevestigend antwoord kent. De reacties die wijzen op een bewustzijnsvernauwing,
agressie, terugplooiing en vooroordelen hebben een markantere aanwezigheid gekregen bij
verschillende politici doorheen de onderzoeksperiode. We kunnen vaststellen dat het discours
doorheen de onderzoeksperiode verschoven is naar wat sommigen een ‘harder discours’
zouden noemen.
Dit onderzoek kent echter enkele belangrijke beperkingen. Ten eerste kunnen we geen
causaliteit meten in dit onderzoek. We kunnen niet met zekerheid aantonen of de aanslagen
de wijzigingen in het discours veroorzaken. We hebben enkel als het ware enkel de
symptomen bekeken in dit onderzoek. Ten tweede is er ook de mogelijkheid van het bestaan
van een foutenmarge bij de codering. Deze codering werd alleen door de onderzoeker gedaan.
Er is geen “dubbelcheck” geweest op interpretatie van de tekst door de promotor of anderen.
Een derde beperking is het ontbreken van een nulpunt in dit onderzoek, namelijk een periode
zonder aanslagen, om de evolutie mee te vergelijken.
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Ondanks deze beperkingen toont dit onderzoek aan dat angst ten gevolge van de
terreurdreiging een invloed heeft op het discours van de onderzochte politici. Daarom zou het
bijzonder interessant kunnen zijn om dit onderzoek uit te breiden. Men zou een vergelijkend
onderzoek kunnen voeren met meer data. Daarbij denken we aan een uitbreiding van
onderzoekssubjecten door het discours van meer politici te onderzoeken, een groter
tijdsperspectief met een periode zonder terroristische dreiging als nulpunt, maar ook aan
extra kranten, andere media zoals sociale media en parlementaire verslagen. Daarnaast lijkt
onderzoek naar de invloed van de gebruikte frames of discours op beleidskeuzes of de
populariteit van politici, een relevante aanvulling.
De Terror Management theory is in België zo goed als onontgonnen terrein. Maar het is in
deze tijden van terreurdreiging en aanslagen zeker een relevante theorie. Daarom zou een
uitgebreid onderzoek naar verhoogde angst en bewustzijnsvernauwing bij burgers van dit land
ons een echt inzicht kunnen geven op de gevolgen van angst op ons denken en handelen.
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