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 Politieke conflicten in het nieuws zijn een essentieel onderdeel van een goed-

functionerende democratie. Blootgesteld worden aan verschillende standpunten helpt burgers 

een mening te vormen en aan kennis over de standpunten van politieke partijen in 

verschillende kwesties. De media spelen een belangrijke rol in dit proces. Journalisten doen 

dikwijls verslag van onenigheid tussen politieke actoren. De focus van deze dissertatie ligt op 

conflict framing in politiek nieuws in Nederland. Framing kan worden omschreven als het 

proces waarin journalisten tijdens het produceren van nieuws sommige aspecten van een 

onderwerp benadrukken ten koste van andere. Er is sprake van conflict framing als de 

journalistieke focus ligt op onenigheid tussen politieke actoren of kritiek afkomstig of gericht 

op politieke actoren  

 De onderzoeken die in deze dissertatie naar voren worden gebracht werpen hun licht 

op verscheidene factoren die relevant zijn voor conflict framing. De belangrijkste bijdrage 

van deze dissertatie ligt in de focus op verschillende typen conflict frames, met name door een 

onderscheid te maken in de mate van substantie van politieke conflicten en de mate van 

journalistieke interventie. Journalistieke interventie verwijst naar de mate waarin journalisten 

actief zijn tegenover passief. Dit manifesteert zich in de zichtbaarheid van de journalistieke 

stem in het nieuwsproduct, maar ook in een actieve houding in het proces van 

nieuwsproductie en framing. De mate van substantie in conflict framing refereert naar de 

inhoud van het politieke conflict in het nieuws. Nieuwsberichten met een conflict frame 

kunnen inhoudelijk van aard zijn en de nadruk leggen op argumenten en wetgeving of 

maatregelen van politici uitgebreid beschrijven. Ze kunnen echter ook draaien om 

persoonlijke aanvallen, aanvallen op competentie of integriteit, strategie, of onbeschaafde 

retoriek bevatten. 



 De focus van deze dissertatie op het gehele conflict framing proces. Dit bevat het 

stadium van nieuwsproductie waarin conflict frames gevormd worden. Daarnaast is er ook 

aandacht voor de aanwezigheid en kenmerken van conflict frames zoals die zich manifesteren 

in het eindproduct, het nieuwsbericht. Tenslotte wordt gekeken naar de effecten van 

verschillende typen conflict frames de bereidheid van burgers om te participeren in het 

politieke proces. 

 In het eerste onderzoek (hoofdstuk 2), kijk ik naar de productie van conflict frames. 

Het doel van dit hoofdstuk is het belichten van de rol van journalisten die verslag doen van 

politiek nieuws en beslissingen maken om wel of niet verslag te doen van een politiek 

conflict, maar ook de keuze maken wel of niet een actieve rol te spelen in de berichtgeving. 

De bevindingen benadrukken de bijdrage van journalisten aan het verschijnen van conflict 

frames in politiek nieuws. Dit gebeurt door middel van subtiele methoden en routines van 

journalistieke interventie. Onder andere door het gebruik van overdrijving in taalgebruik, 

maar ook doordat journalisten mogelijke gevolgen van conflicten opblazen of zelfs conflicten 

arrangeren of stimuleren. Journalisten hebben met name de neiging om te interveniëren in 

conflicten wanneer machtige politici of partijen betrokken zijn. 

 In het tweede onderzoek (hoofdstuk 3), ligt de focus op de aanwezigheid van 

conflicten in het nieuws en de dimensionaliteit van conflict frames. Deze studie bevat een 

inhoudsanalyse naar verschillende typen conflict frames in berichtgeving over politiek in 

kranten en in online nieuws. In dit onderzoek wordt een typologie ontwikkeld waar 

onderscheid wordt gemaakt tussen de mate van inhoudelijkheid en mate van journalistieke 

interventie in conflict frames. Ook is gekeken naar verschillende contextuele factoren die 

beïnvloeden hoe verschillende typen conflict frames in het nieuws verschijnen. Zo blijkt dat 

tijdens verkiezingstijd conflict frames minder inhoudelijk zijn, meer strategie-georiënteerd en 

meer doorspekt van persoonlijke aanvallen en onbeleefde retoriek dan in niet-verkiezingstijd. 



Daarnaast was er minder journalistieke interventie, maar ook minder inhoudelijk nieuws in 

populaire titels, in vergelijking tot kwaliteitstitels. Tenslotte, was er minder journalistieke 

interventie, maar ook minder inhoudelijke berichtgeving online wanneer vergeleken met 

gedrukte kranten. Het aantal persoonlijke aanvallen was hoger in online nieuws. 

 De derde studie (hoofdstuk 4), bestaat uit een experiment. Het doel van deze studie is 

onderzoeken hoe blootstelling aan verschillende typen conflict frames politieke participatie 

beïnvloedt. Participanten werden blootgesteld aan artikels met een conflict frame, waarin de 

mate van inhoud (inhoudelijk versus niet-inhoudelijk) en de mate van journalistieke 

interventie (neutrale afstandelijke journalistieke stijl versus een meer interpretatieve 

journalistieke stijl) werden gemanipuleerd. De resultaten laten zien dat wanneer mensen 

worden blootgesteld aan niet-inhoudelijke conflicten in het nieuws, dit leidde tot woede. Deze 

woede stimuleerde vervolgens een hogere intentie tot politieke participatie. Blootstelling aan 

een inhoudelijk conflict leidde echter tot meer enthousiasme en daarbij indirect ook tot meer 

participatie. Journalistieke interventie in politieke conflicten leidde tot minder enthousiasme, 

en had daardoor een negatief indirect effect op politieke participatie. Dus, in het onderzoek 

worden indirecte effecten van conflict frames op politieke participatie gevonden met zowel 

positieve als negatieve emoties als mediatoren.   

 Deze dissertatie draagt bij aan de politieke communicatie-literatuur door toe te werken 

naar een meer veelomvattend en breed-toepasbaar begrip van conflict frames in politiek 

nieuws. Daarnaast werpen de bevindingen hun licht op het belang van van journalistieke 

interventie in conflict framing. Journalisten functioneren niet slechts als verspreiders van 

conflict frames in het nieuws, maar spelen een actieve rol in het gestalte geven in de manier 

waarop en of politieke conflicten in het nieuws verschijnen. Doordat in de dissertatie de 

verschillende stadia van het conflict framing proces naar voren kome, geeft de dissertatie een 

uitgebreid overzicht van de werking van conflict frames in politiek nieuws.   


