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 Populisme is de afgelopen decennia wereldwijd herrezen. Toch is invloedrijk populisme 

zeker geen recent fenomeen. Links populistische en volks-gecentreerde partijen vormen al meer 

dan een eeuw een stabiele politieke kracht in Latijns Amerika. Recentelijk zijn het echter vooral 

de rechts-populistische anti-migranten partijen die electoraal succes hebben gevierd in Europa en 

de Verenigde Staten. De verkiezing van Donald Trump als president van de V.S. wordt 

bijvoorbeeld gezien als een overwinning voor de populisten. Hetzelfde geldt voor de 

overwinning van het Brexit kamp in het Verenigd Koninkrijk. Ten midden van deze meer 

recente successen van het populisme wordt een centrale rol toegedicht aan de media. Het wordt 

zelfs beargumenteerd dat de media deels een oorzaak zijn voor de opkomst van het populisme. 

Ondanks deze veronderstellingen is er tot vandaag nog maar weinig empirisch bewijs over de 

media’s rol in de verspreiding van populistische ideeën. Laat staan over mogelijke media 

effecten van populisme. Vandaar dat deze dissertatie het doel heeft om meer inzicht te beiden in 

hoe populistische ideeën worden gecommuniceerd door de media, geïnterpreteerd door burgers, 

en ten slotte, hoe populistische ideeën de politieke opvattingen van burgers beïnvloeden.  

Ten eerste heb ik een aangepaste definitie van de kernboodschap van populisme 

voorgesteld, welke erop gericht is om de bestaande conceptuele verwarring te overkomen. Ik 

definieer het kernidee van populisme als het afschuiven van schuld voor de “gewone mensen” 

hun problemen naar de elites of andere zij-groepen. Analoog aan de bestaande consensus over de 

kern van populisme, wordt de wij-groep van het gewone volk geconstrueerd als een moreel 

“goede” entiteit. De schuldige elites of sociale zij-groepen worden daarentegen neergezet als 
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“kwaadaardig”. Ik beargumenteer in deze dissertatie dat dit populistische kernidee door 

verschillende actoren kan worden gebruikt. Specifiek focust deze dissertatie zich op de 

populistische ideeën gecommuniceerd door de media en ervaren door burgers. 

In het eerste empirische hoofdstuk focust deze dissertatie zich op de media’s rol in het 

framen van populistische schuld attributies. Ik laat zien dat dergelijke populistische attributies 

relatief zeldzaam zijn. Daarnaast is de aanwezigheid van dergelijke populistische ideeën 

afhankelijk van de gehanteerde journalistieke stijl. Schuld attributies komen het vaakst voor als 

de journalist gebruik maakt van een interpretatieve journalistieke stijl. Ten slotte toon ik in het 

eerste hoofdstuk aan dat tabloid media meer geneigd zijn om dergelijke interpretatieve schuld 

attributies te gebruiken dan kwaliteitsmedia. Deze bevinding onderstreept de theoretische 

veronderstelling dat populisme door de media voornamelijk een praktijk van tabloid media zijn.  

In het hierop volgende hoofdstuk richt ik mij op de populistische ideeën van burgers. Op 

basis van survey onderzoek onder een representatieve steekproef van Nederlandse burgers laat ik 

zien dat populistische attitudes twee centrale dimensies kennen: Anti-establishment en 

exclusionisme. Anti-establishment populistische attitudes draaien om de perceptie van een 

centrale tegenstelling tussen het “goede” gewone volk en de “slechte” elites. Deze elites worden 

verantwoordelijk gehouden van het niet vertegenwoordigen van het gewone volk. 

Exclusionistische populistische attitudes stellen daarnaast dat de samenleving uit twee 

tegengestelde homogene groepen bestaat: de “goede” gewone nationale bevolking en de 

“slechte” en “inferieure” zij-groepen. Deze zij-groepen worden beschuldigd van het bedreigen 

van de nationale bevolking op zowel een economisch als sociaal-cultureel vlak.  

De dimensionale structuur voorgesteld in deze dissertatie biedt een uitbreiding van het 

traditionele kernidee van populisme als de oppositie tussen het volk en de elites. Immers, in lijn 
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met de opkomst van het rechts-populisme, vormen de elites niet de enige zij-groep die wordt 

beschouwd als een bedreiging voor het gewone volk. Daarnaast demonstreer ik in dit hoofdstuk 

dat de populistische attitudes van burgers congruent zijn aan hun partijvoorkeur. Mensen met een 

voorkeur voor rechts-populistische partijen scoren hoog op beide dimensies. Burgers die een 

voorkeur voor links-populistische partijen hebben scoren daarentegen alleen hoger op de anti-

establishment dimensie.  

In hoofdstuk 3 laat ik zien dat mensen met populistische attitudes worden aangetrokken 

tot verschillende soorten media inhoud. Analoog aan de theoretische veronderstellingen zijn 

mensen met sterkere populistische attitudes meer geneigd om tabloid media dan kwaliteits media 

te consumeren. In de volgende stap laat ik zien dat mensen met populistische attitudes op de 

verschillende dimensies ook verschillende mediavoorkeuren hebben. Specifieker, mensen met 

anti-establishment populistische attitudes hebben een voorkeur voor volks-gecentreerde inhoud 

en anti-elite media populisme. Mensen die ook hoger op de exclusionistische dimensie scoren, 

laten een hogere voorkeur voor alle soorten media populisme zien, inclusief media inhoud die 

bepaalde groepen uitsluit van de samenleving. Ten slotte laat ik in dit hoofdstuk zien dat 

populistische attitudes diep geworteld zijn in percepties van relatieve deprivatie: burgers die 

vinden dat zij slechter af zijn dan andere groepen in de samenleving, zijn het meest geneigd om 

sterkere populistische interpretatiekaders te hebben.  

In de laatste drie hoofdstukken van de dissertatie integreer ik de populistische ideeën van 

de media en burgers door een causale link voor te stellen tussen de standpunten van beide 

actoren. Als eerste toon ik aan dat populistische ideeën gecommuniceerd door de media 

overtuigend zijn. Mensen die zijn blootgesteld aan populistische schuld attributies zijn meer 

geneigd om de elites verantwoordelijk te houden voor belangrijke maatschappelijke problemen. 
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Daarnaast resulteert blootstelling aan populistische frames in sterkere populistische attitudes 

vergeleken met niet-populistische frames. De effecten van populistische schuld attributie aan de 

nationale regering of de Europese Unie zijn het sterkste voor mensen die zich niet identificeren 

met deze groepen. Daarnaast laat het eerste experiment zien dat angst als emotionele stijl in een 

sterkere acceptatie van populistische boodschappen resulteert dan woede.  

In het volgende hoofdstuk toon ik aan dat populistische boodschappen ook een effect 

hebben op partijvoorkeuren. Mensen die worden blootgesteld aan populistische schuld attributies 

zijn minder geneigd om op de grootste regeringspartij te stemmen, terwijl ze juist meer geneigd 

zijn om op een populistische partij te stemmen. Het mechanisme dat dit effect drijft kan worden 

gezien als schuld acceptatie. Specifieker, nadat mensen worden blootgesteld aan populistische 

boodschappen, brengen zij hun percepties van verantwoordelijkheid in lijn met de populistische 

frames. Deze perceptie wordt vervolgens ingezet als een mentale short cut om de regering te 

straffen en de populistische uitdager te belonen.  

Het laatste hoofdstuk biedt inzicht in de rol van selectieve blootstelling en attitudinale 

congruentie. Gesitueerd in de context van de hedendaagse “high-choice” mediaomgeving, kan 

worden gesteld dat de acceptatie van populistische frames afhankelijk is van zelfselectie en 

congruentie met bestaande standpunten. De bevindingen van de laatste experimenten laten 

allereerst zien dat mensen met een sterker gevoel van relatieve deprivatie het meest geneigd zijn 

om populistische berichten te selecteren. Dit is in lijn met de bevindingen van hoofdstuk 2 en 3. 

Daarnaast laat ik zien dat de effecten van populistische berichten het sterkst zijn als deze 

overeenkomen met de ontvanger zijn of haar bestaande percepties van relatieve deprivatie. De 

laatste experimenten tonen dus aan dat populistische schuld attributies de sterkste effecten 

hebben wanneer ze aansluiten op mensen hun bestaande attitudes. Deze resultaten beiden een 
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bevestiging voor theorieën van selectieve blootstelling en gemotiveerde beredenering. Om een 

goed beeld te krijgen van de effecten van populistische berichten in een tijdperk gekenmerkt 

door gefragmenteerde mediaomgevingen, is het dus cruciaal om een onderscheid te maken 

tussen congruente en incongruente blootstelling aan populistische communicatie. 

 Samenvattend heeft deze dissertatie allereerst voorgesteld dat de kern van populistische 

communicatie gedefinieerd kan worden als het afschuiven van schuld voor de gewone mensen 

hun problemen. Dergelijke attributies van schuld zijn echter niet veelvoorkomend in traditionele 

media inhoud. Toch zijn ze zeer effectief. Burgers die berichten lezen waarin elites of andere zij-

groepen verantwoordelijk worden gehouden voor de problemen ervaren door de gewone mensen, 

beschouwen deze “slechte” anderen als schuldig. Daarnaast resulteert blootstelling tot de 

activatie van populistische attitudes en een sterkere populistische partijvoorkeur. Populistische 

communicatie is het meest effectief voor mensen met congruente bestaande overtuigingen.  

Al met al kan gesteld worden dat deze dissertatie systematische inzichten toont in hoe de 

media gebruik maken van populistische ideeën, en welke effecten dit kan hebben op ontvangers. 

De inzichten van deze dissertatie dragen hiermee bij aan een beter begrip over hoe populistische 

communicatie heeft bijgedragen in de globale opkomst van het populisme.  

 

 


