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Voorwoord 

“Onze westerse waarden en normen staan onder druk, zingt het koor, en de schuldige is makkelijk 
aan te wijzen. Het zijn de moslims, de vluchtelingen en bij uitbreiding alle mensen van kleur die 
‘onze’ normen en waarden bedreigen omdat ze afkomstig zijn uit culturen die zogezegd vijandig 

staan tegenover ONZE zo fel gekoesterde vrijheid en gelijkheid.” 

 – Rachida Aziz in Niemand Zal Hier Slapen Vannacht (2019) 

 

Vandaag zijn woorden als ‘racisme’, ‘stigmatiseren’, ‘moslimhaat’ etc. niet weg te denken uit het 
politieke en publieke debat, zowel offline, in televisiestudio’s alsook op sociale media. Ik hoef u niet 
te vertellen dat in de reacties onder een artikel van Het Laatste Nieuws soms hevige discussies 
kunnen oplaaien. Sommigen argumenteren dat multiculturaliteit een verrijking is voor de 
samenleving; we moeten van elkaars cultuur leren en samen bouwen aan een vredevolle 
gemeenschap. Anderen beschouwen nieuwkomers, en meer bepaald moslims, als een bedreiging; 
ze vernielen onze maatschappij met hun hoofddoeken, ramadan en salafi-jihadstrijders. Het gaat 
echter niet om een dichotome tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van immigratie, maar een 
continuüm. Rachida Aziz biedt in haar boek Niemand Zal Hier Slapen Vannacht (2019) een inkijk in 
de hoe een vrouw van kleur het dagelijkse leven in Vlaanderen ervaart. Het bovenstaande citaat 
belicht hoe moslims en personen met een migratieachtergrond als bedreiging worden beschouwd in 
de samenleving. 

Een negatieve houding ten aanzien van migranten is niet uitzonderlijk en kan sterk variëren van 
minachting en afkeer tot haat, discriminatie of zelfs geweld. Sterke anti-migratie attitudes zijn 
verbonden aan een verlangen naar een homogene natiestaat, met andere woorden een 
onafhankelijk Vlaanderen met een uitsluitend witte bevolking. Die nationalistische overtuiging dat de 
westerse waarden en normen incompatibel zijn met andere culturen is kenmerkend voor de 
extreemrechtse ideologie. 

Sinds het einde van de jaren ’90 zien we in West-Europa en de Verenigde Staten een opkomst van 
extreemrechts. In Vlaanderen uit zich dat in het electoraal succes dat Vlaams Belang bij de laatste 
verkiezingen boekte. Ook sociale media hebben een enorme rol gespeeld in de toenemende 
populariteit van extreemrechts. Het delen van memes online is hierbij één van de meest succesvolle 
strategieën. Op openbare platformen gaat het om onschuldige humoristische content, maar in meer 
gesloten groepen gaat het vaak om racistische en/of neonazistische berichten. 

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan die toenemende aanhang van extreemrechts. In de 
academische literatuur wordt beargumenteerd dat het politieke landschap een ruk naar rechts maak, 
maar ook dat het extreemrechtse anti-migratiediscours zich ontwikkelt tot de nieuwe mainstream. Er 
werd reeds onderzoek gedaan naar de berichtgeving over nieuwkomers en personen met een 
migratieachtergrond in de nieuwsmedia, alsook op Twitter. In deze masterproef wordt de 
normalisering van extreemrechts onder de loep genomen om die evolutie van verrechtsing te 
onderzoeken. 
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Abstract 

Deze masterproef bespreekt het electoraal succes van extreemrechts in Vlaanderen en Europa. De 
extreemrechtse ideologie wordt gekenmerkt door discriminerende en xenofobe attitudes en een 
sterk anti-migratie discours. Uitspraken van extreemrechtse politici op sociale media bevatten vaak 
negatieve stereotiepe opvattingen over personen met een migratieachtergrond. Degelijke negatieve 
houding ten aanzien van migratie maakt alsmaar vaker deel uit van het gangbare mainstream 
gedachtegoed. 
 
In zijn boek Nieuw Rechts bespreekt Ico Maly de normalisering van extreemrechts. Deze 
masterproef gaat Maly’s these toetsen door ze in een journalistieke context te plaatsen. Op die 
manier wordt geanalyseerd in hoeverre er sprake is van normalisering van het extreemrechtse 
discours in de Vlaamse nieuwsmedia. 
 
Aan de hand van een kritische discoursanalyse wordt de ideologische ondertoon in enerzijds tweets 
van rechtse en extreemrechtse politici en anderzijds online krantenartikelen geanalyseerd en met 
elkaar vergeleken. Concreet wordt gefocust op berichten over de vechtpartij op het strand van 
Blankenberge afgelopen zomer.  
 
Uit een vergelijkende kwalitatieve analyse van het gehanteerde taalgebruik blijkt dat er sprake is van 
normalisering van enkele discursieve elementen van extreemrechts. Zo blijkt er bij de omschrijving 
van de betrokken personen een onderscheid te bestaan tussen het extreemrechtse discours – 
waarbij de nadruk ligt op etniciteit – en de meer gematigde Nieuw Rechtse variant – waarbij de link 
met geweld meer impliciet wordt weerspiegeld. De nieuwsmedia gaan het Nieuw Rechtse discours 
implementeren. Daarnaast wordt politiek rechts vaker aan het woord laten in de nieuwsberichtgeving 
over het incident aan de kust, in vergelijking met andere politieke partijen.  
 
Sleutelwoorden: Nieuw Rechts, extreemrechts, Twitter, nieuwsmedia, verrechtsing, mainstreaming 
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Abstract 

This master's thesis discusses the electoral success of the extreme right in Flanders and Europe. 
The extreme right-wing ideology is characterised by discriminatory and xenophobic attitudes and a 
strong anti-migration discourse. Statements made by right-wing extremist politicians on social media 
often contain negative stereotypical views about people with a migrant background. Negative 
attitudes towards migration are increasingly becoming part of the mainstream ideas. 
 
In his book Nieuw Rechts Ico Maly discusses the normalisation of the extreme right. This master's 
thesis will test Maly's premise by placing it in a journalistic context. By doing so, the extent to which 
there is mainstreaming of the extreme right discourse in the Flemish news media can be analysed. 
The ideological undertone in tweets by right-wing and far-right politicians on the one hand and online 
newspaper articles on the other will be analysed and compared using critical discourse analysis. The 
focus will be on reports about a fight on the beach of Blankenberge last summer. 
 
A comparative qualitative analysis of the discourse shows that there is a normalisation of some 
discursive elements of the extreme right. In describing the people involved, for example, a distinction 
appears to exist between the extreme right-wing discourse - which emphasises ethnicity - and the 
more moderate Alt-Right variant - which more implicitly reflects a link with violence. The news media 
are starting to implement the Alt-Right discourse. In addition, the political right is more often given a 
voice in the news coverage of the incident at the coast, compared to other political parties. 
 
Key terms: Alt-Right, far-right, Twitter, news media, mainstreaming 
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1 Achtergrond 

“Asiel aanvragen in #Europa is zoals op stap gaan naar @DisneylandNL. Altijd open, vrijblijvend, 
fun, met open armen ontvangen... alleen betalen ze geen inkom, vernielen ze h/ Sneeuwwitje-

kasteel, verkrachten ze Minnie Mouse en weigeren ze [het] park te verlaten!” (Dewinter, 2020b). 
 

Deze tweet heeft Filip Dewinter – ondervoorzitter van het Vlaams Parlement en Vlaams 
Parlementslid voor Vlaams Belang – op 19 november 2020 de wereld ingestuurd, samen met een 
video waarin verschillende jonge mannen in een bootje te zien zijn. Hij associeert vluchtelingen met 
vandalisme en verkrachtingen. Aan extreemrechtse kant heerst dergelijk stereotiep 1  beeld van 
vluchtelingen en migranten. Etnisch-culturele minderheden worden afgespiegeld als respectloos, 
gewelddadig en betrokken in criminele activiteiten (Van Assche, Dhont & Pettigrew, 2019). Een 
andere veel voorkomende associatie – in zowel het politieke als publieke anti-migratie discours – is 
dat mensen die asiel aanvragen in België, profiteren van de Belgische sociale zekerheid. In zijn 
tweet impliceert Dewinter dat vluchtelingen in het algemeen naar Europa komen om geld te krijgen 
van een Europese staat terwijl ze niet bereid zijn om er te werken en de taal te leren. 
 
Dergelijke vooroordelen zijn echter vaak gebaseerd op foute informatie. Volgens Dewinter “betalen 
ze geen inkom”, terwijl de reis naar Europa vluchtelingen gemiddeld tot 15 000 euro kost 
(Leestmans, 2018). Asiel aanvragen is volgens hem “fun”, toch kwamen in 2016 meer dan 5 000 
migranten om het leven bij hun overtocht op de Middellandse Zee (IOM, 2017). Politici gaan de 
waarheid soms naar hun hand zetten, of baseren hun claims op een deel van de waarheid om de 
kiezer te overtuigen van hun standpunt. Dergelijke vorm van propaganda wordt door het publiek 
aanvaard als communicatieve tool. Het ethische aspect wordt voor een groot deel door de vingers 
gezien, maar waar ligt de grens bij liegen, het verzwijgen of verdraaien van de waarheid? (Snow, 
2019). Zo zette N-VA in 2018 een campagne op poten tegen het VN-migratiepact, waarbij hun 
standpunt rustte op zes verschillende claims. Uit een fact-checking van VRT bleek dat slechts één 
van die zes stellingen beschouwd kon worden als deels correct, terwijl de andere vijf werden 
afgeschreven (De Graeve & Vercruysse, 2018).  
 
Uit het meest recente migratierapport van de Europese Unie (2021) blijkt dat gemiddeld 30% van de 
migranten uit niet-Europese landen een diploma hoger onderwijs heeft en 14% van de migranten 
afkomstig uit een niet-EU-land volwassenenonderwijs volgt. Met migranten wordt in het rapport 
verwezen naar ‘nieuwkomers’ die asiel verkregen hebben in een Europees gastland. Personen met 
een migratieachtergrond, bijvoorbeeld derde generatie migranten, horen daar niet bij. Zij worden bij 
de autochtone2 bevolking gerekend. Voor die autochtone bevolking liggen de cijfers respectievelijk 
op gemiddeld 31% en 15% in de EU-landen. Het aandeel werkloze personen tussen de 25 en 54 
jaar is 6,1% voor de autochtone inwoners, terwijl dit percentage op 14,7 ligt voor nieuwkomers uit 
een niet-Europees land (Europese Unie, 2021). Er wordt geen verklaring geformuleerd voor het 
verschil in cijfers: krijgen personen met een migratieachtergrond minder kansen in de samenleving? 
Grijpen zij de kansen die hen aangereikt worden niet? Of ligt het antwoord in een meer complexe 
realiteit (Arnoudt, 2018)? 
 
In realiteit blijkt alvast dat de aanwezigheid van migranten en hun kinderen de autochtone bevolking 
niet onbewogen laat. In 2013 gaf 45% van de Vlamingen aan dat zij liever in een buurt wonen met 

 
1 Met stereotiep wordt "generaliserende overtuigingen over een bepaalde groep mensen" bedoeld (Cardwell, 1996 in De 

Coninck et al., 2018). Stereotypen en vooroordelen worden doorheen deze masterproef als synoniem beschouwd. 
2 Ik ben me ervan bewust dat de term ‘autochtoon’ een zeer geladen bijklank heeft. Het woord wordt hier overgenomen uit 

het EU-migratierapport als vertaling voor ‘native’. Autochtoon wordt begrepen als “persoon die de nationaliteit heeft 
van het land waar hij geboren is en waar hij op dat moment ook verblijft” (AMO Institute of Sciences, 2019).  
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uitsluitend autochtonen. Daarbovenop zegt nog eens 38% dat ze in een buurt willen wonen waar 
meer Belgen dan allochtonen leven (Truyts, 2013). Het idee van een inclusieve samenleving, waarin 
elk individu – ongeacht zijn of haar huidskleur, geslacht, geloofsovertuiging etc. – dezelfde kansen 
krijgt, lijkt veraf. In de plaats daarvan heerst de illusie van een multiculturele samenleving. In West-
Europa worden de traditionele westerse waarden gepercipieerd als de basis voor de maatschappij 
(Meer, Modood & Zapata-Barrero, 2016). Wanneer verschillende culturen samenleven in eenzelfde 
gemeenschap zou dat onvermijdelijk leiden tot haat en geweld (Maly, 2018a).  
 
Onderzoek toont aan dat dergelijke stereotiepe portrettering van migranten, zoals in de tweet van 
Filip Dewinter, frequent voorkomt zowel in de traditionele media als op sociale mediaplatformen 
(Esses, Medianu & Lawson, 2013; Winter, 2019). Media vormen voor veel mensen het enige contact 
met, en dus ook de enige informatiebron over migranten en vluchtelingen (De Coninck et al., 2018). 
Ze spelen met andere woorden een centrale rol in de perceptie van het publiek over topics als asiel 
en migratie, de Islam en integratie. Attitudes ten aanzien van vluchtelingen, migranten en de 
moslimgemeenschap worden dus beïnvloed door nieuwsberichten over bijvoorbeeld de 
vluchtelingencrisis, asielzoekers, moslims of terrorisme in de nieuwsmedia. (Brouwer, Van der 
Woude & Van der Leun, 2017; Esses, Medianu & Lawson, 2013; Frissen, Coppens, Tobback & 
d'Haenens, 2018; Gerard, & Pickering, 2013; Hellwig & Sinno, 2017; Kim, Carvalho, Davis, & Mullins, 
2011; Spena, 2014). 
 
Negatieve berichtgeving over minderheidsgroepen versterken de anti-migratie-attitude waarbij 
migranten als sociale, culturele of economische dreiging worden beschouwd (Heizmann, & Huth, 
2021; Meuleman, Abts, Slootmaeckers et al., 2018). Door migratie herhaaldelijk te associëren met 
onder meer agressie, criminaliteit en terreur, gaan negatieve houdingen ten opzichte van migranten 
het politieke en publieke discours domineren (Brouwer et al., 2017).  
 
In het politieke debat gaan politici bewust omspringen met taalgebruik om hun boodschap succesvol 
over te brengen (Snow, 2019). Uitspraken zoals de tweet van Filip Dewinter zetten die associaties 
met geweld nog eens in de verf. Door gebruik te maken van algemene, anonieme termen zoals 
'allochtoon' wil hij die negatieve attitude ten aanzien van asielzoekers doortrekken naar alle 
personen met een migratieachtergrond (Alberdi-Urquizu, 2019). Dergelijke discriminerende en 
xenofobe attitudes maken alsmaar vaker deel uit van het gangbare mainstream gedachtegoed 
(Maly, 2018a). In Vlaanderen – en bij uitbreiding Europa – weerspiegelt dat anti-migratie-discours 
zich in een toenemende aanhang van extreemrechts (Cornelis & Van Hiel, 2015; Meuleman, 
Davidov & Billiet, 2009; Stavrakakis, Katsambekis, Nikisianis, Kioupkiolis, & Siomos, 2017). 
 
Zo hebben in 2019 18,5% van de Vlamingen gestemd op de extreemrechtse politieke partij Vlaams 
Belang3, waarvan Filip Dewinter sinds 1987 kopstuk is (Vlaanderenkiest.be, 2019). Dit betekent niet 
dat 18,5% van de bevolking in Vlaanderen zich identificeert met het extreemrechtse discours dat 
zich laat kenmerken door nationalistische ideeën die zich uiten in racisme, zoals in het voorbeeld 
van Filip Dewinter (Maly, 2018a; Wollants, 2019). Wel toont het aan dat de programmapunten van 
Vlaams Belang in toenemende mate op de steun van de kiezers kunnen rekenen (Mudde, 2017). 
Een mogelijke verklaring voor de populariteit van extreme politieke partijen is dat kiezers hun 
ontevredenheid over de huidige regering willen uitdrukken door te stemmen op een extreemlinkse 
of -rechtse partij (Bosman & d’Haenens, 2008). Vlaams Belang beschouwt zichzelf als de politieke 
“outsider" die kritiek durft te geven op het corrupte politieke establishment (Erk, 2005). Een tweede 

 
3  In deze masterproef wordt extreemrechts begrepen als de ideologische overtuiging die gekenmerkt wordt door 

nationalisme, discriminatie op basis van etniciteit en populistisch discours (Mudde, 2017). In Vlaanderen weerspiegelt 
de politieke partij Vlaams Belang deze ideologie in haar discours en programma. 
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verklaring voor de toenemende aanhang voor de extreemrechtse ideologie is de opkomst van ‘Nieuw 
Rechts’ in Vlaanderen. 
 
In zijn boek Nieuw Rechts (2018a) beschrijft Ico Maly hoe het politieke landschap in het Westen een 
‘ruk naar rechts’ maakt. Die evolutie is zichtbaar in de quasi dominante positie die het rechtse 
gedachtegoed bekleedt binnen het politieke en publieke debat in Vlaanderen, met N-VA en Vlaams 
Belang als grootste politieke spelers (Maly, 2018a). Het fenomeen ‘Nieuw Rechts’ of ‘alternatief 
rechts’ is een transnationale extreemrechtse beweging die in de Verenigde Staten bekend staat als 
Alt-Right. De Nieuw Rechtse beweging kan beschouwd worden als een nieuwe variant van 
extreemrechts, met als doel het normaliseren van de extreemrechtse ideologie. Nieuw Rechts kan 
echter niet gezien worden als een meer gematigde vorm van extreemrechts (Winter, 2019). Door 
gebruik te maken van satire worden racistische, nationalistische of zelfs neonazistische 
boodschappen in de vorm van humoristische memes de mainstream als het ware 
‘binnengesmokkeld’ (Hawley, 2017). 
 
De vraag of politiek extreemrechts zich in Vlaanderen inderdaad stilaan ontwikkelt tot de nieuwe 
mainstream blijft tot op heden onbeantwoord. Met extreemrechts wordt doorheen deze masterproef 
verwezen naar de ideologische overtuiging die gekenmerkt wordt door nationalisme, discriminatie 
op basis van etniciteit en een populistisch discours (Mudde, 2017). Er werd gekozen voor deze 
definitie omdat ze alle aspecten omvat die kenmerkend zijn voor de extreemrechtse ideologie, en 
toch voldoende concreet is. De definitie is niet alleen van toepassing op politieke partijen zoals 
Vlaams Belang, maar kan ook gebruikt worden om de ideologie van individuen of groeperingen zoals 
Schild & Vrienden te omschrijven (Wollants, 2019).  
 
In deze masterproef ligt de nadruk op het cultureel nationalisme als één van de belangrijkste 
uitgangspunten van de extreemrechtse ideologie. De term ‘cultureel nationalisme’ verwijst naar hoe 
een natie geïdentificeerd wordt op basis van culturele kenmerken: zo wordt ‘de Vlaming’ gedefinieerd 
als Nederlandstalig en conform de westerse waarden en normen zoals vrijheid van meningsuiting 
en scheiding van kerk en staat (Cammaerts, 2018). Maly (2018a; 2018b) omschrijft dit met de term 
‘etnoculturalisme’. Hij argumenteert dat etniciteit een centrale rol speelt bij het culturele begrip van 
de natie, het gaat om zowel raciale als culturele diversiteit binnen eenzelfde samenleving (Maly, 
2018a). In de literatuurstudie wordt dieper ingegaan op het begrip (etno)cultureel nationalisme. 
 
Vlaams Belang zet zich af tegen elke vorm van niet-westerse invloeden vanuit de overtuiging dat de 
westerse en Islamitische cultuur niet compatibel zijn (Cammaerts, 2018; Maly, 2018a; Wollants, 
2019). Vanuit die overtuiging wordt in het asiel- en migratiedebat een tegenstelling tussen ‘wij’ – de 
Vlamingen – en ‘zij’ – de migranten – gecreëerd. Het geloof in een strenger integratiebeleid voor 
migranten, en specifiek voor moslims, wint sinds het begin van de 21ste eeuw aan populariteit (Fadil, 
2017). Die overtuiging vindt men, naast bij het Vlaams Belang, ook terug in de programmapunten 
van N-VA, Open VLD, CD&V en SP.A4. Thema’s als asiel- en migratie, integratiebeleid en diversiteit 
maken vandaag inherent deel uit van alle politieke programma’s. Dit kan enerzijds verklaard worden 
door de toename in het aantal asielzoekers in Europa sinds 2015. Anderzijds komt de aandacht voor 
dergelijke thema’s vooral door de bezorgdheid die heerst in de publieke sfeer als gevolg van de 
nadruk die o.a. het Vlaams Belang legt op de vermeende gevolgen die de zogenoemde 
vluchtelingencrisis met zich meebrengt (Maly, 2018a; Yilmaz, 2012). 
 

 
4 Op 21 maart 2021 onderging de politieke partij een naamswijziging: SP.A werd ‘Vooruit!’. Alle data van en over de partij 

die doorheen deze masterproef gehanteerd worden, dateren van voor de naamsverandering. Daarom wordt er gekozen 
om naar de politieke partij te verwijzen als SP.A. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

Er werd reeds veel onderzoek gedaan naar de framing van migranten in de nieuwsmedia (o.m. 
Brouwer et al., 2019; Esses et al., 2013; Figoureux & Van Gorp, 2020) en naar framing door politici 
op Twitter (Van Gorp, Figoureux, & Vyncke, 2018). Daaruit blijkt geen eenduidigheid: is de 
mediaberichtgeving over immigratie de voorbije 15 jaar steeds meer of juist minder negatief 
geworden? De traditionele media zouden beleidsmakers eerder volgen dan het negatief discours 
aanwakkeren (Brouwer et al., 2019). Politici moeten aandacht besteden aan welke frames ze 
hanteren in hun discours op sociale media om geloofwaardigheid en sympathie bij het publiek te 
verzekeren (Figoureux & Van Gorp, 2020).  
 
Deze masterproef wil die verschillende perspectieven naast elkaar leggen om na te gaan in hoeverre 
er sprake is van normalisering van het extreemrechtse discours in Vlaanderen. Concreet wordt er 
gekeken naar de tweets van rechtse (N-VA) en extreemrechtse (Vlaams Belang) politici over de 
vechtpartij op het strand in Blankenberge op 8 augustus 2020, en de mars tegen straffeloosheid en 
de betoging tegen racisme die georganiseerd werden als reactie op die gebeurtenissen. Naast de 
tweets worden ook online nieuwsartikelen over die incidenten onder de loep genomen. Aan de hand 
van een kritische discoursanalyse kan een uitspraak gedaan worden over hoezeer het gehanteerde 
discours in tweets verschilt van dat in de berichten in de reguliere nieuwsmedia. 
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2 Literatuurstudie 

In de literatuur zijn verschillende studies terug te vinden die onderzoek doen naar het 
extreemrechtse gedachtegoed en discours, zowel off- als online (Hacker & Pierson, 2020; Figeac, 
Smyrnaios et al., 2020; O’Callaghan, Greene et al., 2013; Maly, 2018a). Extreemrechts wordt 
gekenmerkt door het verspreiden van stigmatiserende boodschappen over personen met een 
migratieachtergrond vanuit een dominerend ‘wit’ perspectief op de samenleving. Cammaerts (2018) 
stelt dat extreemrechts erin geslaagd is om de het verdeeldheidsdiscours te normaliseren. In dat 
verdeeldheidsdiscours wordt de in-group – wij, de Vlamingen – als tegengesteld en superieur 
beschouwd aan de out-group – zij, de migranten (Cammaerts, 2018). Dit fenomeen wordt ‘othering’ 
genoemd. Othering is het discursieve proces waarbij ‘wij’ afgebeeld wordt als superieur aan ‘zij’ 
ofwel ‘de ander’. Die ander wordt in het discours gereduceerd tot enkele negatieve stereotiepe 
eigenschappen (Jensen, 2011). De constructie van de in-group (= wij, de meerderheidsgroep) die 
tegenover de out-group (= zij, de minderheid) staat, gebeurt op basis van een collectieve invulling 
van identiteit (Brons, 2015). Het is hierbij belangrijk mee te geven dat de dominante groep bepaalt 
hoe de in- en out-group geïdentificeerd worden (Jensen, 2011). Etniciteit speelt vaak een grote rol 
bij de definitie van het gepercipieerde verschil tussen ‘wij’ en ‘zij’ (Winter, 2019). De ander kan 
gedefinieerd worden op basis van etniciteit, culturele waarden, gender of seksualiteit, of een 
combinatie van verschillende factoren5. Othering slaat met andere woorden niet enkel op personen 
met een migratieachtergrond, maar heeft ook betrekking op het onderscheid tussen mannen en 
vrouwen of een minderwaardigheidspositie van de LGBTQ+ – gemeenschap (Jensen, 2011). In deze 
masterproef wordt gefocust op de sociale constructie van een hiërarchische relatie tussen wij, de 
Vlamingen, en zij, de migranten. Hoe individuen uit etnisch-culturele minderheidsgroepen omgaan 
met de kenmerken die hen toegeschreven worden, ligt echter buiten het bestek van deze studie. In 
deze masterproef wordt gekeken naar hoe die ‘etnische ander’ gerepresenteerd wordt in 
mediadiscours.  
 
Die sterke nadruk op de raciale factor roept de vraag op in welke mate othering verschilt van 
concepten zoals xenofobie en racisme. De ambigue betekenis van die termen schept 
onduidelijkheid, want eigenlijk zijn het, volgens Pnina Werbner (2015), allemaal varianten van 
hetzelfde geïnternaliseerde en geobjectiveerde begrip van cultuur. Vaak is de scheidingslijn tussen 
negatieve attitude, intolerantie en haat ten opzichte van de etnische ander heel dun (Werbner & 
Modood, 2015). Bij de politieke elite aan uiterst rechtse kant resulteert dat geïnternaliseerde begrip 
van cultuur in de overtuiging dat zij boven etnisch-culturele minderheidsgroepen staan. Dat 
meerwaardigheidsgevoel ontwikkelt zich vanuit het geloof dat meerderheidsgroepen hun sociale 
positie verdiend hebben (Dybread, 2018). Haatspraak of haatdragende uitspraken, zoals de tweet 
van Filip Dewinter, die ingegeven worden vanuit xenofobie, racisme of cultureel nationalisme tegen 
een individu of bevolkingsgroep versterken het wij-zij-denken en dragen bij tot een verdere 
polarisering van de samenleving (Maly, 2018a; Verschuren, 2019).  
 
Om termen als ‘hate speech’ en ‘othering’ te begrijpen binnen het kader van het anti-migratie 
discours uit extreemrechtse hoek, is het belangrijk om de sociale en politieke situatie in Vlaanderen 
te bespreken. Vanuit een beknopt historisch overzicht van extreemrechts in Vlaanderen kan een 
beeld gevormd worden van de rol die het extreemrechts gedachtegoed en de Nieuw Rechtse 
beweging speelt in het Vlaamse politieke landschap, en hoe de politieke partijen N-VA en Vlaams 
Belang binnen dit plaatje passen. 

 
5 Het onderscheid tussen ‘wij’ en ‘de ander’ berust hoofdzakelijk op uiterlijke kenmerken zoals huidskleur of geslacht, maar 

ook taal of klederdracht (hoofddoek, rok bij man etc.) die leiden tot een generalisering van een sociale groep als anders 
en minderwaardig (Jensen, 2011).  
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2.1 Politiek extreemrechts in Vlaanderen: een historisch overzicht 

Aan de hand van hoofdstuk twee ‘Flanders: Eigen Volk Eerst!‘ in het boek The Ideology of the 
Extreme Right van Cas Mudde (2000) volgt een kort overzicht van de oprichting en evolutie van de 
politieke partijen in Vlaanderen die oproepen tot een extreemrechts beleid. In de twintigste eeuw 
bestond reeds een Vlaamse Beweging. Na de Eerste Wereldoorlog splitste de Vlaamse Beweging 
in twee kampen. Ten eerste was er de patriottische cultureel nationalistische kant die streed voor 
een Nederlandstalig Vlaanderen binnen de federale staat België. Daartegenover stond de anti-
Belgische, nationalistische kant die streed voor een onafhankelijk Vlaanderen. Aan beide zijden 
ontwikkelde zich het idee van een culturele ‘Vlaamse identiteit’ met een sterk katholiek karakter. Op 
het einde van de jaren ’30 van de vorige eeuw leidde die steeds radicalere en extreme ideologische 
overtuiging tot de oprichting van het Vlaams Nationaal Verbond, de politieke partij die ijverde voor 
de afsplitsing van Vlaanderen en Wallonië en voor de hereniging met Nederland (Coffé, 2008; 
Mudde, 2000). De partij behaalde in 1936 7,015% en in 1939 8,08% van de stemmen 6 
(ibzdgip.fgov.be). Het succes van de extreemrechtse politieke partij was echter van beperkte duur. 
Na de Tweede Wereldoorlog werden radicaal Vlaams-nationalistische groepen gemarginaliseerd, 
uit angst voor het nazisme (Mudde, 2000). Die angst was niet ongegrond, want het neonazistische 
gedachtegoed sijpelde door bij de achterban van enkele extreemrechtse nationalistische groepen in 
Vlaanderen in hun strijd voor een homogene Vlaamse natiestaat. De Vlaams-nationalistische 
bewegingen en extreemrechtse partij pleitten daarnaast ook openlijk om amnestie te verlenen aan 
Vlaamse Nazi-collaborateurs en SS’ers (Erk, 2005). 
 
In 1954 werd een nieuwe politieke partij opgericht, de Christelijke Vlaamse Volksunie, of kort de 
Volksunie (VU). Opnieuw klonk de oproep tot een onafhankelijk Vlaanderen door middel van een 
anti-Waals discours nadat de drie grootste Belgische partijen – de christen-democraten, de 
socialistische en de liberale partij – zich opsplitsten in een Nederlandstalige en Franstalige partij in 
de jaren ’60. De nationalistische Volksunie uitte veel kritiek op die samenwerking tussen Vlaamse 
en Waalse partijen vanuit de overtuiging dat de Waalse beleidsmakers op die manier de bovenhand 
kregen binnen de federale politiek. Die nationalistische overtuiging die zich afzette tegen elke vorm 
van politieke inmenging van Wallonië kon op grote aanhang rekenen (Mudde, 2000). De Volksunie 
behaalde in 1968 9,8% van de stemmen, en dat percentage steeg tot 11,2% in 1971 
(ibzdgip.fgov.be). Na spanningen binnen de Volksunie tussen de gematigde, meer liberale 
mainstream leiders en de radicalere achterban hebben die laatsten zich aangesloten bij de Vlaamse 
Militanten Orde (VMO), een gewelddadige neonazistische groep (Mudde, 2000). 
 
In 1979 werd het Vlaams Blok opgericht, een nieuwe politieke partij die haar leden aantrok vanuit 
verschillende Vlaams-nationalistische organisaties, waaronder de VMO. Het Vlaams Blok kon in de 
jaren ’80 rekenen op een toenemende aanhang, voornamelijk in Antwerpen. In 1987 werd de 
jongerenafdeling van het Vlaams Blok opgericht door Filip Dewinter. Onder de nieuwe slogan ‘Eigen 
Volk Eerst!’ boekte het Vlaams Blok succes, en Dewinter werd op 25-jarige leeftijd het jongste 
parlementslid (MP) in de Belgische geschiedenis. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1988 haalde 
het Vlaams Blok 17,7% van de stemmen in Antwerpen binnen (Mudde, 2000). Hun electoraal succes 
en de toenemende media-aandacht was de andere politieke partijen niet ontgaan en één jaar later 
werd een cordon sanitair op poten gezet. Het cordon sanitair is een afspraak tussen de grootste 
Vlaamse partijen die stelt dat er niet onderhandeld wordt met het Vlaams Blok. Op die manier wordt 
hun politieke macht beperkt. Hoewel het Vlaams Blok bij de verkiezingen in 1991 – een dag die 

 
6 De cijfers die Mudde (2000) aanhaalt, komen niet overeen met de verkiezingsresultaten die terug te vinden zijn in de 

databank van de Belgische Overheid (http://www.ibzdgip.fgov.be/result/nl/search1.php?type=year). Hij baseert zich op 
Willemsen (1969, p;414, 464), Gijsels (1992, p.26) en Fitzmaurice (1983, p. 177). In deze masterproef wordt gekozen 
om de cijfers van de Belgische Overheid te gebruiken. 
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vandaag bekend staat als Zwarte Zondag – en 1994 de grootste partij blijft in Antwerpen, maakte ze 
geen deel uit van de coalities (Wollants, 2019). 
 
Met slogans als ‘Grote Kuis’ (1994), ‘Nu Afrekenen!’ (1995) en ‘Baas in eigen land’ (1999) heeft 
Vlaams Blok de aandacht gevestigd op een streng migratie- en integratiebeleid. In eerste instantie 
lag de focus op gastarbeiders uit Zuid-Europa die 'onze jobs komen afnemen’. Ze stelden dat indien 
de gastarbeiders zich aanpassen aan onze waarden en normen volgens een streng integratiebeleid, 
ze in Vlaanderen mochten blijven. Later verschuift dit nationalistisch en xenofobisch idee naar de 
niet-Europese migranten waarbij het discours gepaard gaat met islamofobie en gelinkt wordt met 
criminaliteit en geweld (Mudde, 2000).  
 
Het ideologisch uitgangspunt van elke Vlaams-nationalistische groep, beweging of partij draait rond 
het verlangen naar een onafhankelijk Vlaanderen op basis van volksnationalisme. Invloeden van 
buitenaf vormen een bedreiging voor onze gemeenschap, waarbij ‘onze’ verwijst naar een sterk 
conservatieve, katholieke en culturele invulling van de Vlaamse identiteit. Het principe ‘eigen volk 
eerst’ dient op alle beleidsvlakken geïmplementeerd te worden. In 1992 werd een 70-punten plan 
opgesteld door Filip Dewinter (Vlaams Blok) dat stelt dat enkel asielzoekers uit nabijgelegen 
Europese landen met een gelijkaardige cultuur zijn toegelaten in Vlaanderen en alle niet-Europese 
vluchtelingen worden gerepatrieerd. Aan extreemrechtse kant heerst het etnopluralisme als 
ideaalbeeld. De term ‘etnopluralisme’ verwijst naar een Europa als geheel van homogene naties, elk 
met hun eigen culturele waarden en normen. Dat idee ontstaat vanuit de overtuiging dat 
verschillende culturen niet in vrede kunnen samenleven. Volgens het extreemrechtse kamp is een 
dergelijk standpunt niet racistisch, er wordt niet gesproken in termen van superioriteit, wel van 
incompatibiliteit (Maly, 2018a). 
 
Desalniettemin, kan extreemrechts wel gelinkt worden aan racisme. Na de verkiezingen in juni 2004 
heeft het Vlaams Blok haar naam veranderd naar ‘Vlaams Belang’. Die naamsverandering kwam er 
echter niet door een electorale nederlaag, wel nadat het Vlaams Blok door het Belgische Hof van 
Cassatie veroordeeld werd voor xenofobie en racisme. Het veranderen van de partijnaam ging 
gepaard met een herpositionering van de extreemrechtse partij binnen de mainstream politiek. 
Tijdens hun speech in 2004 hebben Frank Vanhecke en Filip Dewinter verzekerd dat het Vlaams 
Belang geen ‘Vlaams Blok light’ zou worden. Het werd echter wel tijd om het imago van de partij op 
te poetsen, wat leidde tot de modernisering van de partij waarbij de nadruk lag op het populistische 
aspect: het Vlaams Belang vertegenwoordigt in haar programma de stem van het volk (Erk, 2005). 
In een reportage van Peter Broeckx voor RTBF, geeft Filip Dewinter reeds aan dat Vlaams Blok in 
het voorjaar van 2004 een “brave campagne” moest voeren om op die manier “de drempel te 
verlagen om nieuwe kiezers aan te trekken” (Broeckx, 2005). Het Vlaams Blok blijft, ondanks het 
vonnis van de rechter, de tweede grootste partij in Vlaanderen met 24.15 % van de stemmen 
(ibzdgip.fgov.be). Na die verkiezingen veranderde Vlaams Blok haar naam naar Vlaams Belang. In 
2014 volgde Tom Van Grieken Gerolf Annemans op als partijvoorzitter na een teleurstellende 
verkiezingsuitslag en in 2019 boekte de partij opnieuw groot electoraal succes met een stijging van 
12,6% in vergelijking met de verkiezingen van 2014 (Natens, 2020; Vlaanderenkiest.be, 2019). 
 
Een belangrijke opmerking hierbij is dat uit de reportage over Filip Dewinter (Broekcx, 2005), de 
Pano-reportage over Schild & Vrienden (Pano, 2018), en verschillende academische bronnen 
(Coffé, 2008; Erk, 2005; Mudde, 2000) blijkt dat extreemrechtse groepen en partijen niet altijd 
transparant communiceren over hun standpunten en ideeën. Zo stelt het Vlaams Blok, en later het 
Vlaams Belang, zelf dat ze de ene cultuur niet per definitie als beter zien dan de andere. Echter leidt, 
volgens uiterst rechts, een multiculturele samenleving onvermijdelijk tot haat en conflict (Mudde, 
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2000). In een reportage van Peter Broeckx (2005) voor RTBF zegt Filip Dewinter: “Ik geloof niet in 
een multiculturele samenleving en ik ben ervan overtuigd dat onze manier van leven de beste is.” 
Een meer recent voorbeeld komt van de fractieleider van de Antwerpse gemeenteraad en Vlaams 
Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang). Hij tweette op 11 juni 2020: “Stellen dat onze vrije 
westerse en Europese samenleving veruit superieur is aan tribale en dictatoriale islamitische en 
Afrikaanse samenlevingen, is geen racisme” (van Rooy, 2020). Hier is er duidelijke sprake van 
superioriteit van de Vlaamse cultuur ten opzichte van Islamitische culturen, maar opnieuw kan dat 
volgens hem niet bestempeld worden als racisme. De tweet kan, met 338 ‘vind-ik-leuks’ duidelijk op 
de steun rekenen van de online kiezer. Dit is één van zijn meest populaire tweets in vergelijking met 
andere posts over bijvoorbeeld klimaatverandering, Islamisering of kritiek op de Vivaldi-regering, die 
tussen de 80 en 200 ‘likes’ genereren (van Rooy, 2020). 

2.2 Een verklaring voor de aanhang van extreemrechts vandaag 

Bij de parlementaire verkiezingen van 2019 was het Vlaams Belang de grote stijger met 12,6% meer 
stemmen. In 2014 haalde de partij slechts 5,9% van de stemmen binnen. De N-VA bleef in 2019 de 
grootste partij met 24,8% van de stemmen, maar moest een daling in stemmen van 7,1% incasseren 
in vergelijking met de verkiezingen in 2014. De meest recente verkiezingsuitslag geeft de 
toenemende aanhang van extreemrechts weer. De kiezers die in 2014 nog op N-VA, de meer 
mainstream rechtse partij, stemden, geven vijf jaar later de voorkeur aan het Vlaams Belang. 
Aangezien er in België opkomstplicht is voor parlementsverkiezingen blijft het aantal stemmen gelijk, 
de percentages kunnen dus met elkaar vergeleken worden. De andere, meer linkse mainstream 
partijen SP.A, CD&V en Open VLD zien ook een daling van 1,0 tot 5,1% in het aantal stemmen. Een 
toename in populariteit van politiek links lijkt met andere woorden een minder plausibele verklaring 
voor de daling bij N-VA (Vlaanderenkiest.be, 2019). 
 
In de academische literatuur worden verschillende verklaringen aangereikt om het succes van 
extreemrechts in West-Europa en de Verenigde Staten te verklaren. Ten eerste geven Jasper Van 
Assche, Kristof Dhont en Thomas F. Pettigrew (2019) een sociaalpsychologische verklaring voor de 
populariteit van het extreemrechtse gedachtegoed. Individuen die hoog scoren in RWA (= rechtse 
autoritarisme) en SDO (= sociale dominantieoriëntatie) zijn geneigd een rechtse politieke voorkeur 
te hebben. Iemand die hoog scoort voor rechts autoritarisme is een voorstander van een 
hiërarchische sociale orde waarbij de politieke leiders sterke autoritaire figuren zijn die vechten voor 
de traditionele waarden. Normovertreders worden niet getolereerd. Sociale dominantieoriëntatie 
verwijst naar de overtuiging dat sociale ongelijkheid en groepsdominantie deel uitmaken van de 
natuurlijke maatschappelijke orde. Dit vertaalt zich in een beleid volgens het vrijemarktprincipe of de 
simpelweg wet van de sterkste (Van Assche et al., 2019). Een positieve of negatieve houding ten 
aanzien van etnisch-culturele minderheidsgroepen is met andere woorden een individueel kenmerk, 
afhankelijk van persoonlijkheid en individuele ideologische opvattingen (Berning & Ziller, 2017; 
Meuleman et al, 2018). 
 
Als tweede verklaring voor de aanhang van extreemrechts wordt die negatieve attitude ten aanzien 
van migratie gekoppeld aan sociaal-demografische factoren. Ilse Cornelis en Alain Van Hiel (2015) 
concluderen dat stemmen voor extreemrechtse partijen negatief samenhangt met zowel 
opleidingsniveau als met leeftijd. Arzheimer (2009) daarentegen stelt dat de aanhang van 
extreemrechtse partijen even groot is bij jongeren als bij 65-plussers. Inta Mierina en Ilze Koroleva 
(2015) hebben onderzoek gedaan naar de populariteit van extreemrechts bij jongeren in Europa. Uit 
hun studie blijkt dat de intentie om te stemmen op een extreemrechtse partij bij jongeren sterk 
varieert per land (Mierina & Koroleva, 2015). Er is met andere woorden geen consensus in de 
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wetenschappelijke literatuur over hoe aanhang van extreemrechts en leeftijd samengaan 
(Arzheimer, 2009; Cornelis & Van Hiel, 2015; Mierina & Koroleva, 2015). 
Ten derde wordt onzekerheid naar voren geschoven als een verklaring voor het succes van 
extreemrechts. Het gaat enerzijds om onzekerheid over de toekomst van de natie, die ‘in verval’ lijkt 
als gevolg van globalisering. Daarmee gaat een gevoel van verlies van nationale identiteit en cultuur 
gepaard (Maly, 2018b). Anderzijds heerst ook individuele onzekerheid bij de bevolking over hun 
toekomst met oog op bijvoorbeeld jobzekerheid of kansen op de huizenmarkt (Meuleman et al., 
2018). Nieuw Rechts speelt in haar discours in op die onzekerheid. Het succes van extreemrechts 
vertaalt zich in toenemende polarisering in de samenleving (Verschuren, 2019). Het concept van 
polarisering kan gedefinieerd worden als een trend in de samenleving waarbij individuen of groepen 
zich afzetten tegenover elkaar waardoor tegenstellingen ontstaan en/of versterkt worden (Martin, 
2004, p. 364; RMO, 2009, p. 38; Ponsaers et al., 2010, p. 12 in Verschuren, 2019). Polarisering 
wordt ook beïnvloed door politieke voorkeur. Het gevoel dat migranten een sociale, culturele en/of 
economische dreiging vormen leidt tot een negatieve perceptie van die sociale groep die als 
bedreiging wordt beschouwd (Kibris, 2014). Het beeld van migranten als dreiging, ook wel group 
conflict theory genoemd, is typerend voor het extreemrechtse discours (Heizmann & Huth, 2021; 
Meuleman et al., 2009; Meuleman et al, 2018). Enerzijds is de toenemende polarisering 
problematisch in die zin dat het de vijandigheid ten aanzien van de out-group en het wij versus zij-
denken versterkt (Cammaerts, 2018). Anderzijds leidt polarisering tot een sterkere groepscohesie 
binnen de verschillende sociale groepen. Etnisch-culturele minderheidsgroepen worden 
gepercipieerd als personen met een lage sociaal-economische status, een culturele of economische 
dreiging, niet geïntegreerd, vervreemd, etc. Dat negatieve beeld geeft aan personen met een 
migratieachtergrond het gevoel van sociale achterstelling en discriminatie op basis van racisme en 
xenofobie (Verschuren, 2019). Zo identificeert een individu zich met de sociale groep waartoe hij of 
zij behoort (De Coninck et al, 2018). Etnisch-culturele minderheden gaan zich de attributies die 
gepaard gaan met het stereotiepe beeld van hun sociale groep toe-eigenen. Dit kan de 
voedingsbodem vormen voor frustraties, wat eventueel kan leiden tot radicalisering (Fadil, 2017; 
Frissen, 2019). 
 
Polarisering wordt versterkt door de aard van de informatie-uitwisseling via sociale media (Gelpi, 
Roselle & Barnett, 2013; Yonhgwan, 2015). De rol van sociale mediaplatformen kan beschouwd 
worden als een vierde factor die de aanhang van extreemrechts kan verklaren. Figeac et al. (2020) 
stellen dat nepnieuws en zogenaamde nepnieuws-bubbels via sociale media kenmerkend zijn voor 
extreemrechts:  
 

“circular transmission of information creates an ‘unreliable information bubble’ that 
characterizes far-right information-sharing behavior” (Figeac et al., 2020, p.1).  

 
Door de overload aan berichten op het internet moeten gebruikers keuzes maken bij hun 
nieuwsconsumptie, daarbij gaat de voorkeur uit naar posts die de eigen opinies bevestigen (Figeac 
et al, 2020). Extreemrechtse groepen en politieke partijen maken gebruik van sociale media om hun 
ideeën te verspreiden (O’Callaghan et al., 2013). Sociale mediaplatformen vormen hierbij het ideale 
kanaal om aan identiteit- en gemeenschapsvorming te doen. Een individu komt in contact met 
grappige, rechts getinte ‘content’ waarmee hij of zij in interactie treedt. Als gevolg krijgt die persoon 
meer gelijkaardige posts te zien en wordt hij of zij verder meegezogen in een steeds racistischere, 
nationalistischere en polariserende gedachtegang (Winter, 2019). Dit proces is te linken aan de 
concepten van de ‘filter bubbel’ en ‘echo chamber’. De filter bubbel wordt gedefinieerd als het actief 
opzoeken en consumeren van mediaberichten die overeenstemmen met de eigen opinie, terwijl ze 
blootstelling aan tegenstrijdige informatie minimaliseren of zelfs vermijden (Geschke, Lorenz & Holtz, 
2019; Van Assche et al., 2019). Die filter bubbel wordt vandaag versterkt door algoritmes die op 
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basis van automatische, zelflerende systemen bepaalde posts die resoneren met iemands politieke 
voorkeur naar voren schuiven (Figeac et al., 2020). Echo chamber daarentegen verwijst naar een 
sociaal fenomeen waarbij gebruikers hun persoonlijke filter bubbels delen met anderen die dezelfde 
opinie delen via sociale media (Geschke et al., 2019). Deze termen worden echter niet eenduidig 
gedefinieerd in de huidige academische literatuur doordat hun betekenis overlapt. In sommige 
studies worden de concepten filter bubbel en echo chamber als synoniemen beschouwd (Bruns, 
2019). 
 
Sociale media stellen extreemrechtse groepen en partijen in staat om actief in contact te staan met 
hun aanhangers, zowel met de gemiddelde kiezer als met hun achterban (Kluknavská & Hruška, 
2019). Mainstream sociale media zoals Facebook en Twitter bieden extreemrechtse partijen 
toegang tot een breder algemeen publiek. Door een groot aandeel van de witte (overwegend 
mannelijke) bevolking aan te spreken wordt het gevoel van een wereldwijde blanke nationalistische 
gemeenschap aangewakkerd (Winter, 2019). Dit vormt de eerste stap in het proces van 
‘mainstreaming’ van het extreemrechtse discours. Die virtuele gemeenschap is niet alleen actief op 
platformen zoals Breitbart 7 en Stormfront 8, maar ook in openlijke online ruimtes zoals Twitter en 
Facebook. Enkele voorbeelden van Vlaams-nationalistische Facebookpagina’s zijn ‘De Fiere 
Vlaamse Meme’, ‘Melige Memes voor Hoofse Ridders’ en ‘Vlammende Vlaemsche Memes’ (Maly, 
2018a; Winter, 2019). Uit de Pano-reportage over Schild & Vrienden blijkt de extreemrechtse 
jongerenbeweging enerzijds sociale media te gebruiken als propagandamiddel om berichten en 
video’s de wereld in te sturen en op die manier hun nationalistische boodschap te verspreiden. 
Anderzijds is de achterban van Schild & Vrienden actief in een gesloten Facebookgroep en op het 
online forum Discord; daar delen ze racistische, vrouwonvriendelijke, discriminerende en 
neonazistische memes (Pano, 2018). Eén van de meest gebruikte methodes om ‘hate speech’ te 
normaliseren is die racistische of antisemitische uitspraken in een humoristische content te plaatsen. 
Door gebruik te maken van humor en satire via sociale media, bijvoorbeeld aan de hand van memes, 
wil extreemrechts het culturele taboe doorbreken. Dergelijke (extreem)rechtse berichten hebben een 
gemeenschappelijke grond: ze willen rebelleren tegen de mainstream politiek correcte cultuur & zich 
verzetten tegen antiracisme, feminisme, transgenderrechten, identiteitspolitiek en alles wat 
geassocieerd wordt met politiek links (Maly, 2018a; Winter, 2019). 
 
Het gebruik van het internet om een bepaalde ideologische boodschap te verspreiden is kenmerkend 
voor de Alt-Right, of Nieuw Rechtse beweging (Hawley, 2017). Een vijfde en laatste mogelijke 
verklaring voor de toenemende aanhang van extreemrechts is de populariteit van memes die dankzij 
hun hip karakter veel jonge personen aantrekken (Jungherr, 2016; Maly, 2018a). Op die manier is 
Nieuw Rechts erin geslaagd om extreemrechtse boodschappen, zoals het anti-migratie-discours, de 
mainstream binnen te smokkelen. Het idee dat men als natie geen vluchtelingen wil ontvangen is 
vandaag niet langer een controversiële uitspraak, maar wordt zowel door extreemrechtse als 
mainstream rechtse politici en media-intellectuelen gehanteerd (Hawley, 2017; Maly 2018a). Ico 
Maly (2018a) en Ferruh Yilmaz (2012) beargumenteren dat het politieke landschap meer naar rechts 
overhelt als reactie hierop. Om deze politieke evolutie beter te begrijpen, volgt een uitgebreide 
bespreking van de posities van Nieuw Rechts. 

 
7 Breitbart is een conservatieve nieuwssite uit de VS en wordt sterk geassocieerd met de Alt-Right-beweging (cf. Nieuw 

Rechts). Op het platform worden haatdragende, racistische stemmen van extreemrechts getolereerd en gevoed. De 
site speelt een grote rol in de normaliseren van extreemrechts discours in de VS (Bernstein, 2017; Winter, 2019). 

8 De extreemrechtse website Stormfront is een wereldwijd interactief forum voor blanke nationalisten die de strijd voor vrije 
meningsuiting wil de-marginaliseren en zich afzet tegen links, politieke correctheid, antiracisme, feminisme en LGBTQ-
rechten (Winter, 2019). 
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2.3 Nieuw Rechts 

In zijn boek Nieuw Rechts (2018) beschrijft Ico Maly de opkomst en aanhang van de Nieuw Rechtse 
beweging in Vlaanderen en Nederland. Nieuw Rechts kan begrepen worden als de 
Vlaamse/Nederlandse versie van de Alt-Right-beweging die sinds 2008 in opmars is in de Verenigde 
Staten. Alt-Right, of alternatief rechts, heeft als doel het extreemrechtse gedachtegoed te 
normaliseren (Winter, 2019). De Nieuw Rechtse beweging is een transnationaal netwerk. De 
algemene ‘ruk naar rechts’ van het politieke landschap is niet alleen merkbaar in de Verenigde 
Staten met de verkiezing van Trump, maar ook in Europa met onder meer de Brexit in het Verenigd 
Koninkrijk, het electoraal succes van Le Pen in Frankrijk, Wilders en Baudet in Nederland en de 
aanhang van extreemrechts in Polen. Het ideologische aspect van Nieuw Rechts kan beschreven 
worden als een samensmelting van twee componenten: de antiverlichting en het neoliberalisme 
(Maly, 2018a). 
 
Ten eerste is er de antiverlichtingstraditie die zich afzet tegen de waarden van de Verlichting zoals 
het liberalisme, socialisme, democratie etc. Nieuw Rechts strijdt voor een nieuwe moderniteit waarbij 
een individu gedefinieerd wordt op basis van zijn of haar etniciteit, taal en cultuur. De politiek-
ideologische beweging beschouwt een communautaire en cultureel nationalistische moderniteit 
waarbij het individu ondergeschikt is aan de natie en haar tradities als ideaalbeeld. Kenmerkend 
voor Nieuw Rechts is het culturele begrip van nationaliteit. Elke natie wordt gezien als een homogene 
staat waarbij ‘het volk’ gedefinieerd wordt in termen van gemeenschappelijke culturele waarden en 
normen. Zo wordt de identiteit van ‘de Vlaming’ geconstrueerd volgens de patriottistische waarden 
die typerend zijn voor de westerse cultuur (Maly, 2018a). Maly (2018a) benoemt dit als ‘etnocultureel 
nationalisme’. De prefix ‘etno-’ impliceert dat etniciteit een grote rol speelt in die definitie van de 
natiestaat. Hij stelt dat cultuur en huidskleur inherent verbonden zijn met elkaar (Maly, 2018a). Maar 
geldt die opvatting ook in het Vlaams politiek landschap? 
 
Rechts en extreemrechts in Vlaanderen leggen de nadruk op een streng integratiebeleid. 
Nieuwkomers zijn welkom zolang ze zich aanpassen aan ‘onze manier van leven’. Een voorbeeld 
hiervan is Zuhal Demir, een Vlaamse van Turks-Koerdische afkomst die sinds 2010 op de 
verkiezingslijst van N-VA staat (Mudde, 2000; Yilmaz, 2012, www.zuhaldemir.be). Een multiraciale 
samenleving is dus wel haalbaar zolang migranten, en meer specifiek moslims, ‘opgevoed’ worden 
volgens ‘onze’ westerse waarden. Dat is niet hetzelfde als een multiculturele of interculturele 
samenleving, waarbij wederzijds respect en tolerantie centraal staan (Meer & Modood, 2012). 
Volgens extreemrechts rust een maatschappij op een basis van gedeelde waarden en normen. 
West-Europa zou niet compatibel zijn met de Islam vanuit de overtuiging dat het een inherent 
kwaadwillige religie is die gekenmerkt wordt door terrorisme en salafi-jihadistische groepen. 
Immigratie is enkel mogelijk in een context van integratie zonder assimilatie, met andere woorden 
zonder gelijkwaardigheid van verschillende bevolkingsgroepen (Fadil, 2017; Meer et al., 2016). Die 
overtuiging dat migranten onze natie kapot maken en als de vijand beschouwd moeten worden, doet 
dienst als unificatiemechanisme vanuit Nieuw Rechtse hoek: de constructie van een cultureel ‘wij’ 
dat zich afzet van de culturele én etnische ‘ander’ (Maly, 2018a). Dit fenomeen kwam eerder al aan 
bod onder de term ‘othering’ (Cammaerts, 2018; Winter, 2019). 
 
Een tweede kernelement in de Nieuw Rechtse ideologie is het neoliberalisme, met andere woorden 
het principe van de vrijheid van de markt (Maly, 2018a). Nieuw Rechts is tegen elke vorm van 
inmenging van de staat in het sociaal cultureel beleid, daaronder vallen ook initiatieven die gelijkheid 
beogen. Gelijkheid tussen rassen en culturen, gelijkheid tussen man en vrouw of sociale gelijkheid 
tussen de elite en werkmensen is onnatuurlijk. Zij zijn ervan overtuigd dat elke inmenging van de 
staat die dergelijke gelijkheid nastreeft een vorm van tirannie en utopisme is (Maly, 2018a). Van 
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Assche et al. (2019) verwijzen naar dit principe van neoliberalisme in termen van sociale 
dominantieoriëntatie (SDO) als verklaring voor de aanhang van extreemrechts. 
 
Het globale succes van Nieuw Rechts kan verklaard worden door de uiteenlopende, ideologisch 
gezien zelfs tegengestelde overtuigingen die samensmelten en op die manier zowel nationalisten, 
neoliberalen als mainstream & extreem rechtse politici aanspreken. Het alternatief rechts 
gedachtegoed kan met andere woorden rekenen op een brede aanhang. Een belangrijke voetnoot 
hierbij is dat niet alle neoliberalen de neoconservatieve dogma’s onderschrijven en vice versa (Maly, 
2018a). De Nieuw Rechtse ideeën zijn uiteenlopend en vele ervan hebben hun ingang gevonden in 
de mainstream ofwel door het doorsijpelen in mainstream discours via de media ofwel door de 
oprichting van nieuwe politieke partijen (Maly, 2018a).  
 
Kortom, Nieuw Rechts, of Alt-Right, is een alternatieve beweging met als bedoeling de 
extreemrechtse ideologie te normaliseren, het is met andere woorden geen mildere vorm van 
extreemrechts. Alt-Light daarentegen kan wel beschouwd worden als de ‘softe’ variant van 
extreemrechts. De Alt-Light-beweging doet dienst als ‘stepping stone’ of brug tussen de mainstream 
en Alt-Right (Winter, 2019). Maly (2018a) beschrijft het verschil tussen Alt-Right en Alt-Light als een 
ideologische scheidingslijn: 
  
 “Waar alt-right ‘ras centraal stelt’ en als de basis van identiteit ziet, neemt alt-light de culturele 
definiëring van de natie als centraal uitgangspunt.” (Maly, 2018a, p. 132) 
 
Volgens Maly (2018a) komt Nieuw Rechts in Vlaanderen overeen met de ideologische 
uitgangspunten van N-VA. Zo heeft de N-VA, volgens hem, de culturele nationalistische boodschap 
van het Vlaams Belang de mainstream binnengeloodst (Maly, 2018a). Nieuw Rechts in Vlaanderen 
wordt herkend in N-VA, maar Maly geeft niet aan of het overeenstemt met Alt-Right of Alt-Light. Het 
feit dat asiel, migratie, Islam en integratie opgenomen worden in het beleid van alle Vlaamse partijen 
is het gevolg van de nadruk die Vlaams Belang op die sociale thema’s legt (Yilmaz, 2012). Theo 
Francken (N-VA) was Federaal Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 2014 tot 2018 
(belgium.be). Hij botste op veel kritiek door verschillende (online) uitspraken die etnische 
minderheidsgroepen stereotyperen, wat de vraag opriep of iemand die beschuldigd wordt van 
racisme en discriminatie bevoegd kan zijn voor het Vlaamse asiel- en migratiebeleid (Winckelmans 
en Goethals, 2014). Zijn migratie- en integratiebeleid weerspiegelt de rechtse overtuiging dat 
migratie een culturele bedreiging vormt voor de Vlaamse identiteit. Het Nieuw Rechtse discours 
wordt gedomineerd door associaties van migratie met o.a. geweld en criminaliteit en de overtuiging 
dat migratiestromen een invasie van jihadistische strijders en terreur met zich meebrengen (Brouwer 
et al., 2017; Fadil, 2017; Frissen et al., 2018; Maly, 2018a; Verschuren, 2019).  
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2.4 Politiek programma van Vlaams Belang 

Om voldoende diepgang te creëren wordt in deze masterproef gefocust op uitspraken omtrent 
migratie en de Islam, gelinkt aan een welbepaald incident: een vechtpartij op het strand van 
Blankenberge afgelopen zomer (2020). Het incident lokte veel reacties uit waarbij de etniciteit van 
de betrokken personen sterk benadrukt werd. Om aan te tonen hoe uitspraken zoals “Op het strand 
lag de klemtoon tijdens de rellen deze middag niet op de eerste vijf letters van #Blankenberge“ 
(Dewinter, 2020a) binnen het ideologisch kader van extreemrechts in Vlaanderen passen, volgt een 
korte samenvatting van het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang uit 2019. 
 
Met de slogan ‘Onze Mensen Eerst’ wil Vlaams Belang al sinds eind de jaren ’80 inzetten op een 
samenleving die hoofdzakelijk uit autochtone bevolking bestaat (Mudde, 2000). De sterke nadruk op 
nationalistische waarden zit met andere woorden verwikkeld in de kern van het programma met 
programmapunten zoals: “Eigen culturele tradities als het kerstfeest en het sinterklaasgebeuren 
(inclusief Zwarte Piet!) koesteren en beschermen” en “De Vlaams-Europese leidcultuur is de enige 
publieke cultuur in Vlaanderen”. 
 
Er werd reeds aangehaald dat de extreemrechtse partij in Vlaanderen inzet op een sterk 
integratiebeleid. Zo worden strengere voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van de Belgische 
nationaliteit. Pas na een verblijf van tien jaar en het slagen voor een inburgeringsexamen kan de 
nationaliteit toegekend worden. Om beroep te kunnen doen op een sociale uitkering, kindergeld of 
een sociale woning dient iemand aan gelijkaardige voorwaarden te voldoen: een geslaagde 
inburgering, de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen en minimaal acht jaar verblijven en 
drie jaar arbeidsprestatie geleverd hebben in ons land. De politieke partij gaat inzetten op een 
immigratiestop, enkele voorbeelden van programmapunten die hieraan gekoppeld kunnen worden 
zijn: “Het globaal VN-migratiepact, ook wel ‘Marrakesh-pact’ genoemd, moet opgezegd worden.”, 
“Invoeren van grenscontroles” en “Asielzoekers worden ondergebracht worden in gesloten centra”. 
Een rode draad doorheen het verkiezingsprogramma is de strijd tegen de Islam. Eén van de 
programmapunten is “Intrekking van de erkenning van de Islam”, daarenboven willen ze ook 
Islamitische godsdienstlessen in het officieel onderwijs afschaffen, de overheidssubsidiëring van 
moskeeën en Islamitische organisaties stopzetten en een algemeen wettelijk hoofddoekverbod in 
het onderwijs en voor overheidspersoneel invoeren. Verder staan ook punten als “Terugkeerbeleid 
voor moslims die willen leven volgens de Islamitische voorschriften”, “Bannen van de Islam uit 
gevangenissen”. Voorzitter Tom Van Grieken stelt in het verkiezingsprogramma ook dat Islamitische 
landen geen lid kunnen worden van de EU (Van Grieken, 2019). Topics als migratie en Islamisering 
zijn prioritair voor Vlaams Belang en komen dan ook veelvuldig terug in hun discours. Als antwoord 
op het electoraal succes van extreemrechts in Vlaanderen gaan mainstream politieke partijen – in 
de plaats van de anti-migratie-argumenten te counteren – zelf opschuiven naar rechts in de hoop 
om met extra aandacht voor thema’s als migratie en integratie kiezers (terug) te winnen (Yilmaz, 
2012). 
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2.5 Vergelijking met politieke programma’s van andere partijen in Vlaanderen 

De resultaten van de Vlaamse verkiezingen in 2019 tonen aan dat N-VA de grootste partij van 
Vlaanderen blijft; Vlaams Belang verovert de tweede plaats. De christendemocratische partij CD&V 
vervolledigt de top drie, gevolgd door Open VLD en SP.A (zie Figuur 1). 
 

 
Figuur 1: Uitslag verkiezingen Vlaams Parlement 2019 
Bron: https://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2019/#/parlement/02000 
 

Op vlak van het asiel- en migratiebeleid zien we dat zowel SP.A als Open VLD pleiten voor beter 
georganiseerde migratiestromen. CD&V stelt ook dat de verschillende beleidsdomeinen die met 
migratie te maken hebben zoals asiel, buitenlandse zaken, inburgering etc. beter op elkaar moeten 
worden afgestemd (Beke, 2019; Lachaert, 2019; Rousseau, 2019). De linkse partijen SP.A en CD&V 
geven aan meer te willen investeren in ontwikkelingssamenwerking om de oorzaken van migratie 
aan te pakken door bijvoorbeeld opvang en medische zorg te voorzien in de regio’s rond 
conflictgebieden (Beke, 2019). De mainstream rechtse partij N-VA opent haar programma rond asiel- 
en migratiebeleid met: “zacht voor wie nood heeft aan bescherming; hard voor wie misbruik maakt 
van onze gastvrijheid”, daarmee steekt het stereotiepe beeld van de migrant die leeft van de sociale 
zekerheid de kop op. N-VA gaat verder door te argumenteren dat de partij wil focussen op actieve 
migratie, ze wil de arbeidsmarkt aantrekkelijk maken voor hooggeschoolde migranten, internationale 
technische profielen of buitenlandse studenten die in België komen studeren (De Wever, 2019). Die 
nadruk op arbeidsmigratie wordt ook teruggevonden in de programma’s van CD&V en Open VLD. 
Bij de omschrijving van hun visie op arbeidsmigratie, leggen de twee partijen verschillende 
kernpunten. CD&V wil van migratie een positief verhaal maken waarbij integratie via studie en arbeid 
centraal staan (Beke, 2019). De liberale partij Open VLD omschrijft economische migratie op basis 
van ‘onze noden’: zij die een bijdrage leveren aan onze samenleving en onze welvaart mogen in 
België blijven (Lachaert, 2019). Het discours van Open VLD en N-VA vertoont gelijkenissen met het 
extreemrechtse gedachtegoed waarbij ‘wij’, de Vlamingen met onze Westerse waarden en normen 
niet kunnen samenleven met ‘hen’. Cammaerts (2018) stelt dat de Islam als de grootste vijand van 
de in-group beschouwd wordt. Vlaams Belang stelt dat de culturele verschillen tussen Vlamingen en 
de moslimgemeenschap onoverbrugbaar zijn (Coffé, 2018; Moufahim, Reedy & Humphreys, 2015). 
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SP.A, daarentegen, zet zich af van de heersende verdelingspolitiek en geeft in haar programma 
directe kritiek op het migratiebeleid van Theo Francken (N-VA): “We maken komaf met het systeem-
Francken waarbij dubieuze tussenpersonen carte blanche krijgen om humanitaire visa uit te delen”. 
 
Een opvallende gelijkenis bij drie van de vier partijen is het terugkeerbeleid. SP.A blijft hierover vaag 
en vermeldt enkel dat indien de procedure werd afgewezen de persoon in kwestie terug dient te 
keren naar zijn of haar land van oorsprong (Rousseau, 2019). De andere partijen, N-VA, Open VLD 
en CD&V geven alle drie hetzelfde idee mee: “vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet” (De 
Wever, 2019; Beke, 2019; Lachaert, 2019). 
 
In diezelfde trend is het opvallend dat SP.A niet spreekt over een vorm van integratiebeleid, terwijl 
de andere partijen hierover wel een standpunt innemen (Rousseau, 2019). CD&V legt doorheen 
haar programma de nadruk op een humaan migratiebeleid. Die lijn wordt ook doorgetrokken op vlak 
van integratie. De Christendemocraten willen inzetten op een volwaardige integratie in het onderwijs, 
de woon- en arbeidsmarkt, het sociale en culturele leven. Gelijkwaardigheid en wederzijds respect 
vormen de basis voor een succesvolle integratie, waarbij begeleiding en interculturaliteit centraal 
staan (Beke, 2019). Open VLD vindt het cruciaal dat nieuwkomers onze taal en enkele cruciale 
basisvaardigheden leren met behulp van ‘burgerschapslessen’. Daarnaast is het ook belangrijk dat 
migranten aandacht en respect hebben voor ‘onze waarden en normen’, dat zijn: de individuele 
vrijheid, scheiding tussen kerk en staat, de gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van 
meningsuiting, democratische besluitvorming, de rechtsstaat en de voorrang van de wet op 
religieuze regels (Lachaert, 2019). N-VA hanteert een gematigd discours en argumenteert dat een 
verplicht inburgeringsbeleid nieuwkomers kansen geeft. Het is volgens hen de bedoeling dat 
migranten via werk, onderwijs, verenigingsleven etc. een plaats krijgen binnen de samenleving en 
Nederlands leren (De Wever, 2019). 

2.6 Sociale media als propagandamiddel  

Het politieke landschap helt de laatste jaren meer naar rechts. Dit fenomeen is niet alleen in 
Vlaanderen en West-Europa, maar ook in de Verenigde Staten zichtbaar (Maly, 2018a; Yilmaz, 
2012). Die sterke aanhang leidt tot een toename van het extreemrechtse discours, wat voornamelijk 
zichtbaar is op platformen zoals Twitter. Daarom wordt in deze masterproef gekozen om aan de 
hand van tweets de mate van extremistische uitspraken te analyseren. In Vlaanderen is het Vlaams 
Belang de enige partij die sterk inzet op sociale media. Uit een reportage van Terzake (Canvas) die 
dateert van november 2019, blijkt Vlaams Belang beduidend meer budget te investeren in online 
advertenties op sociale mediaplatformen zoals Facebook dan de andere politieke partijen (zie Figuur 
2). Sinds maart 2019, werd ruim 1,2 miljoen euro uitgegeven aan advertenties als onderdeel van 
hun online campagnestrategie (Vandeputte & De Smedt, 2019). 
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Figuur 2: Uitgaven Facebook advertenties door Vlaamse Partijen 
Bron: Vandeputte & De Smedt (2019) 
 

Campagnes via sociale media hebben hun relevantie recent aangetoond. De overwinning van Trump 
in 2016 werd voor een groot deel toegeschreven aan zijn campagnevoering via sociale media 
(Vlatković, 2018). Ook het succes van Vlaams Belang in de recente verkiezingen kan voor een groot 
deel verklaard worden door het inzetten op sociale media (Jungherr, 2015). Twitter is een interactief 
digitaal kanaal dat extreemrechtse groepen en partijen in staat stelt om in dialoog te treden met 
andere gebruikers om hun ideologische overtuigingen te verspreiden (Kluknavská & Hruška, 2019; 
O’Callaghan et al., 2013). Uit een meta-analyse van verschillende studies over politieke 
communicatie door extreemrechts via Twitter blijkt dat politici voornamelijk in interactie treden met 
andere politici en journalisten. Door te communiceren met de nieuwsmedia wil extreemrechts de 
berichtgeving beïnvloeden. De ‘gewone’ gebruikers – aanhangers van extreemrechts – daarentegen 
plaatsen vooral negatieve reacties op de posts van niet-rechtse politici door gebruik te maken van 
satire (Jungherr, 2015). Het gebruik van humor om de extreemrechtse ideologie verder te 
verspreiden via het internet steekt hier opnieuw de kop op. Op Twitter is met andere woorden geen 
ruimte voor een rationeel debat waarbij verschillende standpunten beargumenteerd worden. Wel 
wordt het door Nieuw Rechts gebruikt als platform om haar politiek-ideologische boodschap te 
promoten (Hawley, 2017; Jungherr, 2015).  
 
Via sociale media worden gebruikers naast feiten ook overspoeld met verschillende opinies en 
nepnieuws (Figeac et al., 2020). De reacties van ‘gewone’ gebruikers via Twitter op nieuwsberichten 
zijn niet representatief voor de publieke opinie over de verschillende topics. Toch baseren politici en 
journalisten zich vaak op wat burgers op sociale media posten wanneer ze berichten over de 
publieke opinie (Jungherr, 2015). Mensen laten zich beïnvloeden door wat ze lezen op sociale media 
over bepaalde topics. Zo gaan gebruikers wat ze online lezen over migranten overnemen. De sociale 
constructie van migranten als een dreiging en de link met criminaliteit werkt zelfversterkend en is het 
resultaat van een interactie tussen mediaberichtgeving, posts door politici en het publiek (Brouwer 
et al., 2017). Dit benadrukt de relevantie en het belang van de nieuwsmedia en verklaart waarom in 
deze masterproef naast framing in tweets ook gefocust wordt op de representatie van migranten in 
online artikelen. 

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

TOTAAL

VOOR VERKIEZINGEN

NA VERKIEZINGEN

Uitgaven Facebook advertenties 

PVDA Groen! SP.A CD&V Open VLD N-VA Vlaams Belang



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 

2.7 Nieuwsmedia in een digitale samenleving 

Nieuwsmedia informeren het publiek over de stand van zaken op politiek vlak en de verschillende 
standpunten van politieke partijen over maatschappelijke thema’s. Daarnaast hebben nieuwsmedia 
ook een opvoedende en onderwijzende functie: ze dienen het publiek bewust te maken van hoe 
politieke standpunten van verschillende politici zich verhouden ten opzichte van elkaar. Het is de 
taak van journalisten om elk statement in een context te plaatsen en topics vanuit meerdere 
perspectieven te belichten (Boesman & Van Gorp, 2016). Journalistiek kan gezien worden als een 
vorm van ‘storytelling’. Nieuwsberichten zijn als het ware een constructie van verschillende feiten, 
opinies, perspectieven etc. Door gebeurtenissen vanuit een bepaald kader te belichten proberen 
journalisten de lezer wegwijs te maken in de digitale informatie ‘overload’ die onze samenleving 
kenmerkt. Bij journalistieke berichtgeving dient dus rekening gehouden te worden met het fenomeen 
‘framing’ om inzicht te verwerven in de manier waarop de Vlaamse nieuwsmedia berichten over 
verschillende topics en gebeurtenissen (Boesman, 2017). Een frame is het kader of de invalshoek 
die gebruikt wordt op een nieuwsbericht te benaderen, het is bepalend voor het gehanteerde 
discours (Boesman & Van Gorp, 2016; Boesman, 2017; Boesman & Meijer, 2018). 
 
Er werd reeds veel onderzoek gedaan naar de framing van migranten in de nieuwsmedia (Brouwer 
et al., 2017; De Coninck et al., 2018; Esses et al., 2013; Figoureux & Van Gorp, 2020; Frissen et al., 
2018). Sinds het begin van de migratiestromen naar Europa heerst er onduidelijkheid over de voor- 
en nadelen van migratie, hoeveel vluchtelingen een land kan opvangen, hoe best omgegaan wordt 
met asielzoekers etc. De politieke elite creëren de illusie van een crisissituatie waarbij die 
onzekerheid zich vertaalt in morele paniek waarbij migranten worden afgespiegeld als indringers, 
vijanden en/of een bedreiging voor de westerse samenleving Esses et al., 2013). De nieuwsmedia 
gaan die frames overnemen, zo wordt de Islam gezien als een ziekte, probleem of bedreiging, en 
worden vluchtelingen en asielzoekers afgebeeld als illegale indringers (Brouwer et al., 2017; Esses 
et al, 2013). Sinds het begin van de 21ste eeuw hebben verschillende terroristische aanslagen zoals 
9/11 en de bomaanslagen in Parijs en Brussel ervoor gezorgd dat de Islam beschouwd wordt als 
een constante dreiging die de westerse wereld is binnengedrongen. De buitenproportionele en 
sensationele media-aandacht voor terreur heeft de overtuiging dat terroristisch geweld het gevolg is 
van de fundamenteel kwaadwillige ideologie van de Islam, versterkt (Fadil, 2017; Frissen et al., 
2018). 
 
Uit een meta-analyse van de representatie van migranten en moslims in de media blijkt dat er sprake 
is van racistische stereotypering. De media geven een vertekend beeld van migranten en de Islam 
weer (Ahmed & Matthes, 2017). Wanneer het gaat om nieuwsberichten die het “gangbare sociale 
leven verstoren”, zoals terreur, maar ook een grootschalige vechtpartij, wordt het nieuwsverhaal, 
volgens Shahin (2016) benadert vanuit twee verschillende invalshoeken. Ten eerste is er het blame 
frame waarbij de verantwoordelijke(n) aangeduid wordt en de nadruk ligt op rechtvaardigheid en het 
straffen van de schuldige(n). Dit frame wordt vooral gebruikt wanneer de dader een ‘ander’, moslim, 
of sociaal-culturele ‘outsider’ is. Een tweede mogelijke omkadering van het nieuwsverhaal is het 
explain frame waarbij de gebeurtenis omschreven wordt aan de hand van (quasi-)natuurlijke 
factoren, en wordt voornamelijk gehanteerd wanneer alle betrokkenen deel uit maken van de 
meerderheidsgroep (Shahin, 2016).  
 
Die frames gaan de status-quo op vlak van sociale identiteit en culturele waarden bevestigen. Zo 
kan journalistiek beschouwd worden als een vorm van hegemonisch discours. Nieuwsmedia gaan 
het publieke debat voeden door de status-quo te reproduceren en te representeren als objectief 
(Budarick, 2020). De nieuwsmedia berichten met andere woorden niet op een 100% objectieve of 
neutrale manier. De invulling van het concept ‘neutraliteit’ die Nadia Fadil (2008) in haar proefschrift 
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biedt, vormt hierbij een waardevolle invalshoek. Neutraliteit wordt volgens haar gedefinieerd als het 
aannemen van de dominante stroming en het bevestigen van de hegemonie. In die visie op 
neutraliteit kan het aspect van machtspositie herkend worden, zo bepaalt het heersende perspectief 
wat gezien wordt als ‘neutraal’ (Fadil, 2008). Wanneer het extreemrechts ideologisch perspectief 
zich ontwikkelt tot het nieuwe neutraal, kan dit de voedingsbodem vormen voor verdere polarisering 
(Cammaerts, 2018; Maly, 2018a; Verschuren, 2019). Journalistiek heeft zich ontwikkeld tot een 
ruimte voor politieke strijd waar verschillende standpunten naast elkaar geplaatst worden. Die 
pluraliteit en diversiteit aan stemmen in de nieuwsmedia is belangrijk gezien de democratische rol 
die journalistiek speelt in de samenleving (Budarick, 2020). Nieuwsmedia beïnvloeden de publieke 
opinie, maar dat kan problematisch zijn wanneer de nieuwsproductie in handen is van de dominante 
elite en slechts één kant van het maatschappelijke debat belicht wordt (Shahin, 2016). 
 
Katleen De Ridder beschrijft in haar boek De Witte Media (2010) hoe het witte perspectief zich 
ontwikkeld heeft tot de dominante visie op interculturaliteit in de Vlaamse nieuwsmedia. De relatie 
tussen de nieuws- en informatiemedia enerzijds en het publiek anderzijds kan gezien worden als 
communicerende vaten: selecteert de pers verhalen zodanig dat het stereotiepe beeld de 
mainstream blijft net omdat het publiek er zo over denkt? Of denkt het publiek op een 
gestigmatiseerde manier over migratie omdat die representatie alomtegenwoordig is in hun primaire 
informatiebron over minderheidsgroepen, met name de nieuwsmedia? 
 
Op die manier wordt een vicieuze cirkel gecreëerd waardoor het gemediatiseerde beeld van de 
‘criminele allochtoon’ de heersende representatie wordt in thema’s zoals migratie en Islam (De 
Ridder, 2010). Journalisten zijn zich echter niet bewust van dit witte perspectief en noemen zichzelf 
neutraal. Die vooringenomenheid sluipt subtiel in journalistieke berichtgeving, waardoor deze niet 
objectief is (De Ridder, 2010; Dybread, 2018). Objectiviteit kan gedefinieerd worden als het 
reflecteren van de wereld zoals ze is aan de hand van feiten. De overtuiging dat journalisten objectief 
te werk gaan vormt de basis voor de legitimiteit en professionaliteit van het vak. Journalisten doen 
echter meer dan louter feiten opsommen, ze gaan het nieuws maken door actief opzoek te gaan 
naar bronnen, en quotes te selecteren. Kortom, een nieuwsverhaal wordt opgebouwd volgens een 
bepaalde invalshoek, of frame (Boesman, 2017). 
 
Een kanttekening hierbij is dat het perspectief, of frame, dat nieuwsmedia hanteren in hun berichten 
over asiel- en migratiethema’s sterk varieert in verschillende landen. Zo blijkt uit een longitudinaal 
onderzoek door Esses et al. (2013) dat de nieuwsmedia in Canada de voorbije 10 à 15 jaar een 
steeds negatiever beeld van immigranten en vluchtelingen zijn gaan weergeven. Daartegenover 
staan de bevindingen van Brouwer et al. (2017): uit hun studie blijkt dat de mediaberichtgeving over 
migranten in Nederland de laatste 15 jaar steeds minder negatief is geworden (Brouwer et al., 2017). 
In de Vlaamse berichtgeving wordt vaak op safe gespeeld en gekozen voor een perspectief dat de 
status-quo bevestigt: dit leidt tot het fenomeen van ‘media-allochtoon’ (De Ridder, 2010). Een 
stereotiepe representatie van etnisch-culturele minderheden is met andere woorden niet alleen 
zichtbaar bij (extreem)rechtse politici en de aanhangers van die politieke partijen, maar ook bij 
media-intellectuelen en journalisten (Maly, 2018a). 
 
Journalisten geven aan dat het hun taak is om de waarheid om een zo objectief mogelijke manier 
weer te geven in de nieuwsmedia (Boesman & Meijer, 2018). Maar bestaat er wel zoiets als dé 
waarheid? Een alternatieve verklaring voor de normalisering van extreemrechts discours in 
nieuwsmedia rust op het feit dat wat als objectief wordt ervaren in de ‘post-truth area’ niet langer 
gebaseerd is op wetenschappelijke evidentie. Bepaalde statements worden bekeken door de ogen 
van verschillende sociale groepen en daaraan gekoppelde frames. Wat als waarheid wordt 
gepercipieerd is als het ware het product van sociaal-cultureel geconstrueerde feiten. Met andere 
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woorden, iets is waar wanneer het ervaren of geloofd wordt als waar, ongeacht het 
wetenschappelijke bewijs (Moxley, 2019). Zo bevat de tweet van Filip Dewinter in de inleiding foute 
informatie: vluchtelingen betalen wel degelijk een stevig prijskaartje om de – vaak levensgevaarlijke 
– tocht naar Europa te kunnen maken. Vluchtelingen komen echter vaak via mensensmokkel, ook 
wel moderne slavernij genoemd, in Europa terecht (Hernandez en Rudolf, 2015). De reis naar 
Europa kost vluchtelingen tot 15 000 euro en velen betalen de ultieme prijs, hun leven (Leestmans, 
2018). In 2016 kwamen meer dan 5 000 migranten om het leven bij hun overtocht op de 
Middellandse Zee (IOM, 2017). Desalniettemin wordt een leugen als ‘ze betalen geen inkom’ 
aangenomen voor waar in de publieke opinie (Maly, 2018a). De discussie over de grenzen van de 
vrijheid van meningsuiting sluit hierbij aan. Het Vlaams Blok werd in 2004 veroordeeld voor racisme 
en xenofobie op basis van de Moureaux-wet. De partij ging hiertegen in beroep met als argument 
artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de wet die de vrijheid van 
meningsuiting garandeert zolang er niet wordt aangespoord tot haat en geweld (Broeckx, 2005; Erk, 
2005). De vrijheid om ideologische overtuigingen en standpunten te uiten wordt door extreemrechts 
beschouwd als één van de westerse basiswaarden (Ahmed & Matthes, 2017; Cammaerts, 2018; 
Erk, 2005). In het digitale tijdperk wordt ook de verantwoordelijkheid die sociale media-platformen 
dragen ter discussie gesteld. In welke mate kunnen/mogen sociale media bepalen waar de grens 
van vrije meningsuiting ligt? (Lowe, 2020). 
 
Aansluitend op het concept van de ‘post-truth area’ is het relevant om kort stil te staan bij het 
Thomas-theorema. Die stelling zegt dat wanneer mensen een situatie als reëel definiëren, de 
gevolgen ervan ook als waar worden beschouwd. Het concept van ‘self-fulfilling prophecy’ stelt dat 
feiten, ook wanneer ze onjuist zijn, de kracht hebben om invloed te hebben op overtuigingen en 
gedrag zolang ze als waar gepercipieerd worden (Jussim, Harber, et al., 2005; Merton, 1948). Een 
argument dat De Ridder aanhaalt in haar boek De Witte Media (2010) sluit hierbij aan: “De 
boodschapper is de boodschap”, wat betekent dat afhankelijk van wie het zegt een mening al dan 
niet als waarheidsgetrouw wordt ervaren (De Ridder, p.27, 2010). Nieuwsmedia kunnen ervoor 
kiezen om de standpunten en uitspraken van extreemrechts niet te bekritiseren, want wat zij zeggen 
wordt als waarachtig ervaren binnen de ‘sociale cirkel’ van politiek rechts.  
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3 Dit onderzoek 

In deze masterproef wordt de mediaberichtgeving over personen met een migratieachtergrond in 
Vlaanderen gelinkt aan extreemrechts gedachtegoed. Tweets van extreemrechtse politici zijn vaak 
gebaseerd op gevoelens van xenofobie en islamfobie, waarbij een stereotiepe representatie van en 
vooroordelen over migranten het discours kenmerken (Dybread, 2018). Het herhaaldelijk associëren 
van migratie met misdaad en geweld heeft als gevolg dat een negatieve houding ten aanzien van 
migranten het politieke en publieke discours domineert (Brouwer et al., 2017). Nieuw Rechts in 
Vlaanderen wil volgens Ico Maly (2018a) dergelijke extremistische uitspraken normaliseren. Door 
gebruik te maken van satire en memes op het internet wil extreemrechts het anti-migratie discours 
verder verspreiden en de mainstream binnenloodsen. In deze masterproef wordt bekeken hoe de 
theorie van Ico Maly (2018a) over de Nieuwe Rechtse beweging in Vlaanderen zich weerspiegelt in 
de berichtgeving in Vlaamse online nieuwsmedia. In nieuwsberichten wordt steeds een bepaald 
perspectief, of frame, op de realiteit gehanteerd (Benson & Wood, 2015; Jacobs, Meeusen & 
d’Haenens, 2016; Tkaczyk, 2017; Van Gorp, 2005; 2006 in Van Gorp et al., 2018). Aan de hand van 
een kritische discoursanalyse (KDA) kan de ideologische ondertoon die in nieuwsartikelen 
doorschijnt, vergeleken worden met het discours van rechtse en extreemrechtse politici op Twitter. 
Op die manier kan een uitspraak gedaan worden over de normalisering van extreemrechts in de 
Vlaamse nieuwsmedia. 
 
Om de theorie van Ico Maly (2018a) over de Nieuw Rechtse beweging in Vlaanderen te testen wordt 
het ideologisch discours geanalyseerd. Door de framing in tweets van politici van N-VA en Vlaams 
Belang te gaan vergelijken met het gehanteerde taalgebruik in nieuwsartikelen kan een beeld 
geschapen worden van de normalisering van het extreemrechtse discours. Is er sprake van een 
algemene ‘ruk naar rechts’ in Vlaanderen óf schuift het Vlaams Belang op naar het centrum met een 
meer gematigd en mainstream discours? (Erk, 2005; Maly, 2018a). 
 
Om voldoende diepgang te kunnen creëren bij de data-analyse wordt gefocust op een specifieke 
case waarbij het (extreem)rechtse discours en de nieuwsmedia een grote rol gespeeld hebben. 
Afgelopen zomer was de Belgische kust – door de coronacrisis – één van de populairste 
vakantiebestemmingen in België. In het tweede weekend van augustus in 2020, tijdens een hittegolf, 
ontstonden vechtpartijen op het strand in Blankenberge. Bij de rellen waren jongeren uit Brussel met 
een migratieachtergrond betrokken. Er kwamen felle reacties op het incident en de Kamercommissie 
Binnenlandse Zaken kwam vervroegd uit vakantie om over de situatie te spreken.  
 
Op 30 augustus 2020 werd een mars tegen straffeloosheid georganiseerd in Oostende vanuit 
(extreem)rechtse hoek om hun ongenoegen te uiten over de – volgens hen te lichte – straffen die 
de betrokken personen van de vechtpartij in Blankenberge gekregen hebben. Als reactie op die 
mars, werd een tegenbetoging – de betoging tegen racisme – georganiseerd, maar deze werd 
verboden door de stad Oostende op grond van de coronamaatregelen.  
 
Het doel van deze studie is om een beeld te schetsen van welke ideologische elementen uit het 
Nieuw Rechtse discours en extreemrechtse standpunten met betrekking tot migratie doorgesijpeld 
zijn in de mainstream nieuwsmedia in Vlaanderen. Er wordt gekeken naar tweets van 
(extreem)rechtse politici van N-VA en Vlaams Belang over de personen met een 
migratieachtergrond die betrokken waren bij de vechtpartij op het strand van Blankenberge in de 
zomer van 2020. Parallel worden ook de ‘mars tegen straffeloosheid’ en de ‘betoging tegen racisme' 
onder de loep genomen. Daarnaast worden de online artikelen van vier Vlaamse online kranten – 
namelijk De Morgen, De Standaard, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad – over dit incident en 
de twee betogingen geanalyseerd. 
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3.1 Onderzoeksmethode 

3.1.1 Kritische Discoursanalyse 

Een kritische discoursanalyse (KDA) heeft als doel inzicht te bieden in de rol die taalgebruik speelt 
in sociale processen. Vaak wordt er gefocust op die onderwerpen die de onrechtvaardige of 
vooringenomen behandeling van mensen op grond van sociaal-demografische verschillen zoals 
godsdienst, ras, gender en/of nationaliteit bespreken (Catalano & Waugh, 2020). KDA is een 
kwalitatieve onderzoeksmethode die geschikt is om uitspraken te doen over de ideologie in zowel 
politiek als journalistiek discours volgens een descriptief en iteratief proces (Reynolds, 2019).  
 
In deze masterproef wordt gebruik gemaakt van een kritische discoursanalyse volgens het 
onderzoeksmodel van Fairclough (1992; 1993). Er wordt gekozen voor Faircloughs methodologie 
omdat dit model zeer flexibel is en zich makkelijk aanpast aan de hypothesen en onderzoeksvragen 
van een studie (Verckens, Simons & Kelchtermans, 2010). Er is geen vast, vooraf bepaald 
stappenplan dat gevolgd moet worden. De benadering van een kritische discoursanalyse kan 
variëren naargelang van de elementen in de tekst(en) die geanalyseerd worden (Rogers, 2004). Het 
grootste voordeel van deze onderzoeksmethode is haar inter-/multi-/cross- en trans-disciplinaire 
karakter. Een KDA kan dankzij haar wortels in de sociologie, communicatiewetenschappen en 
semiotiek of taalwetenschap toegepast worden op elk type onderwerp, in elk type discours en op elk 
type medium (Catalano & Waugh, 2020). 

3.1.2 Sampling 

Het proces van dataverzameling gebeurde via iCANDID, een digitale tool die door het Instituut voor 
Mediastudies in samenwerking met LIBIS aan de KU Leuven wordt ontwikkeld. Via iCANDID krijgen 
onderzoekers toegang tot verschillende digitale teksten van datasets die informatie van sociale 
mediaplatformen zoals Twitter bevatten, maar ook tot databanken van nieuwsmedia zoals onder 
meer GoPress en het ENA. Er wordt gekozen voor iCANDID omdat deze tool enkele voordelen biedt 
in vergelijking met andere dataverzamelingsmethodes zoals web scraping en API’s. Ten eerste 
worden alle online data van verschillende bronnen verzameld op éénzelfde plaats, ten tweede 
worden die digitale informatiestromen overzichtelijk geordend. Ten derde biedt het platform dankzij 
een overeenkomst met Twitter toegang tot alle tweets die betrekking hebben op de gekozen 
zoektermen. 
 
De steekproef wordt op een niet-gerandomiseerde manier getrokken vanuit een gekend 
steekproefkader van tweets en krantenartikelen. Bij kwalitatief onderzoek is het belangrijk om met 
een doelgerichte steekproef te werken, eerder dan een representatieve steekproef (Reynolds, 
2019). De data worden verzameld aan de hand van een serie van zoektermen die zowel voor de 
dataset ‘Tweets’ als ‘Krantenartikelen’ gebruikt worden. Op die manier is er a priori geen verschil in 
woordkeuze in de ‘tone-of-voice’ van de boodschap die de analyse kan beïnvloeden. Er wordt 
gekozen om met vier zoektermen per gebeurtenis te werken. Op basis van een deductief proces 
werd gekozen voor de zoektermen: ‘Blankenberge’, ‘kust’, ‘kuststad’ en ‘rellen’ voor de vechtpartij in 
Blankenberge. Voor de mars tegen straffeloosheid werden de volgende vier sleutelwoorden 
geselecteerd: ‘mars’, ‘betoging’, ‘straffeloosheid’ en ‘Oostende’. Diezelfde zoektermen gelden voor 
de betoging tegen racisme, met uitzondering dat de zoekterm ‘straffeloosheid’ vervangen werd door 
‘racisme’. De sleutelwoorden in Tabel 1 zijn het resultaat van een verkennende dataverzameling via 
iCANDID, waarbij verschillende termen zowel enkel als in combinatie werden ingevoerd.  
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De geselecteerde teksten worden verzameld uit de periode van 8 augustus 2020, de dag waarop de 
vechtpartij op het strand van Blankenberge plaatsvond, tot en met 30 september 2020, drie dagen 
na de geplande betoging tegen racisme. Door een marge van drie dagen te gebruiken wordt 
verzekerd dat er voldoende zoekresultaten gevonden worden over de betoging tegen racisme om 
op die manier voldoende betrouwbaarheid te garanderen bij het vergelijken van het discours in 
berichten over de mars tegen straffeloosheid. 
 
Op basis van de zoektermen, tijdspanne voor publicatiedatum en bron – Twitterprofiel of online krant 
– genereert iCANDID alle relevante teksten die verzameld worden in twee verschillende datasets. 
De tweets kunnen teruggevonden worden als Bijlage 1 en de online krantenartikelen worden 
opgelijst als Bijlage 2. 
 

Vechtpartij Blankenberge 

 Blankenberge 
Kust 
Kuststad 
Rellen 

Mars tegen straffeloosheid 

 Mars 
Betoging 
Straffeloosheid 
Oostende 

Betoging tegen racisme 

 Mars 
Betoging 
Racisme 
Oostende 

Tabel 1: Zoektermen iCANDID 

3.2 Data-analyse: coderingsproces 

Bij een kritische discoursanalyse gebeurt de codering aan de hand van een iteratief proces waarbij 
de codes aangepast worden naarmate de analyse vordert. Door te vertrekken vanuit een open 
codering kunnen categorieën opgesteld worden op basis van de verschillende tekstelementen. Dit 
proces is vergelijkbaar met het open en axiaal coderen bij de ‘Grounded Theory’ ofwel de 
gefundeerde theorievorming (Reynolds, 2019). Deze masterproef baseert zich op het algemeen 
coderingsproces voor kwalitatief onderzoek opgesteld door Saldaña (2015) in zijn boek ‘The Coding 
Manual for Qualitative Researchers’ (Saladaña, 2015 in Reynolds, 2019).  
 
Het coderingsproces (zie Tabel 2) gebeurt in twee verschillende fases. Ten eerste is er de 
zogenoemde ‘first-cycle coding’, die bestaat uit vijf stappen: (1) de attributing (= kenmerken 
coderen), (2) holistic (= holistisch coderen), (3) descriptive (= descriptief coderen), (4) values (= 
waarden en normen coderen) en (5) versus (= belangen coderen). In deze masterproef worden die 
laatste twee stappen samengenomen om waarden als nationalisme, xenofobie en racisme te kunnen 
begrijpen in termen van ‘othering’, of het wij-zij-denken aan de hand van Van Dijks (1998) ‘ideological 
square’. Alle stappen worden hieronder uiteengezet en toegepast op de datasets. 
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De tweede coderingsfase, de zogenaamde ‘second-cycle coding’, bestaat volgens Saldaña (2015) 
enerzijds uit het coderen van patronen in de data en anderzijds uit een longitudinale codering. In 
deze studie wordt het discours in een specifieke case geanalyseerd. Er is met andere woorden geen 
sprake van veranderingen doorheen de tijd, waardoor longitudinale codering hier niet van toepassing 
is. 
Tijdens elke fase van het coderingsproces kunnen de codes en categorieën aangepast worden op 
basis van de interpretatie en betekenis die toegekend wordt aan de verschillende tekstelementen 
(Saldaña, 2015 in Reynolds, 2019). Bij vergelijkend onderzoek is het belangrijk dat beide datasets 
hetzelfde coderingsproces doorlopen om tot betrouwbare conclusies te komen. 
 
 First-cycle coding 
   Attributing coding Pre-coding 
   Holistic coding Story topics 
   Descriptive coding Story subjects – people, places, things 
   Value coding Ideology 
   Versus coding Whose interests vs. whose interests? 
 Second-cycle coding  
   Pattern coding Collapsing themes  
  (Longitudinal coding Changes over time) 

Tabel 2: Coderingsproces kritische discoursanalyse kritische discoursanalyse (Saldaña, 2015 in Reynolds, 2019) 

 

3.2.1 Eerste coderingsfase 

Stap 1:  Kenmerken coderen 
Het proces van codering begint met een eerste kennismaking met de data. Vanuit een verkennende 
lezing van de teksten worden descriptieve elementen benoemd. Zo worden in deze fase kenmerken 
als ‘politicus’, ‘politieke partij’ en ‘datum’ toegekend aan de tweets in de eerste dataset (Tweets), 
terwijl de krantenartikelen beschreven worden aan de hand van de elementen ‘auteur’, 
‘publicatiedatum’ en ‘bron’ (krant) in dataset twee (Krantenartikelen). Om een duidelijk overzicht te 
behouden, worden in deze fase alle teksten chronologisch gerangschikt.  
 
Stap 2:  Holistisch coderen 
Na de descriptieve omschrijving van de data wordt in een tweede stap het onderwerp van de tweet 
of het online krantenartikel benoemd. Dit gebeurt op verschillende niveaus. Ten eerste wordt 
gekeken of de tekst over de vechtpartij in Blankenberge, of over één van de betogingen gaat. Ten 
tweede wordt een meer specifiek label toegekend aan de tekst met betrekking tot het topic van de 
tweet of het artikel. In het geval van het onderwerp ‘Blankenberge’ kan het gaan om (1) een 
beschrijving van de vechtpartij, (2) de oorzaak of oorzaken van het incident, of (3) de gevolgen van 
de vechtpartij op het strand. Bij de code ‘gevolgen’ wordt ook nog een onderscheid gemaakt tussen 
directe gevolgen van het incident en hoe men gelijkaardige incidenten in de toekomst wil vermijden 
(= Gevolgen: toekomst) en de straffen die de betrokkenen gekregen hebben (= Gevolgen: straffen). 
Onder ‘Gevolgen: straffen’ worden naast teksten over de straf die de betrokken gekregen hebben, 
ook de berichten die pleiten voor strengere straffen of een plaatsverbod geplaatst. Bij het topic 
‘Betoging’ wordt een onderscheid gemaakt tussen de mars tegen straffeloosheid en betoging tegen 
racisme. Op die manier ontstaat een eerste codeboom die elke tekst categoriseert op basis van het 
onderwerp. 
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Codeboom 1: Onderwerpen holistisch coderen 

 
Stap 3: Descriptieve codering 
De volgende stap in het coderingsproces is het descriptief coderen. Dit mag niet verward worden 
met de descriptieve analyse van de data in stap 1, de kenmerkende codering. In deze fase wordt 
het onderwerp van de tekst verder gespecificeerd aan de hand van verschillende issues. Deze 
categorieën worden opgesteld via een iteratief, deductief proces, waarbij het herhaaldelijk lezen van 
de teksten voor meer inzicht in de data zorgt. In codeboom 2 worden alle codes, die van toepassing 
zijn op zowel het topic ‘Blankenberge’ als ‘Betoging’ opgelijst. In de resultatensectie wordt de 
betekenis van al deze codes toegelicht aan de hand van de tweets en krantenartikelen. 
 

 
Codeboom 2: Categorieën descriptief coderen 
 

 

Blankenberge

Oorzaak

Beschrijven

Gevolg

Toekomst

Straffen

Betoging

Straffeloosheid

Racisme

Sociaal-demografische 
kenmerken

Etniciteit 

Leeftijd

Woonplaats

Geweld/criminaliteit

Beleid

Kritiek op politci/beleid

Verdedigen van politici/beleid

Vlaams Belang versus 
NV-A

Kritiek op mainstream 
media

Probleem benoemen

"Jongeren"

Klimaat
Eb en vloed

Hittegolf
NMBSCoronamaatregelen

Respect voor politie

Tegen straffeloosheid

Onschuldigen strffen

Verwijzing extreemrechts
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Stap 4: Waarden en normen coderen 
Bij het coderen van de waarden, normen en belangen in de data wordt de ideologische ‘tone-of-
voice’ in elke bericht geanalyseerd. Dit gebeurt aan de hand van twee verschillende aspecten. Ten 
eerste worden de waarden nationalisme, racisme en xenofobie benoemd. Nationalisme wordt 
gedefinieerd door een sterk samenhorigheidsgevoel waarbij een individu het gevoel heeft dat hij of 
zij deel uitmaakt van een groter geheel, namelijk de natie. De bevolking gaat zich identificeren met 
de culturele invulling van de natie in termen van waarden en normen (Kit & Him, 2018). Doorheen 
de data wordt nationalisme herkend als (1) een uiting van nationale identiteit, waarbij ‘ons’ en ‘onze’ 
centraal staan in het taalgebruik, (2) het afschilderen van de ‘etnische ander’ als infiltranten die een 
bedreiging, eerder dan een verrijking vormen en (3) het idee dat een strenge integratie van niet-
westerse invloeden noodzakelijk is waarbij nultolerantie ten opzichte van normovertreding geldt 
(Thran & Boehnke, 2015). Xenofobie uit zich in een geheel aan attitudes gebaseerd op afkeer en 
haat ten opzichte van de ‘etnische ander’ enerzijds en op angst voor de impact van die niet-westerse 
invloeden op de samenleving anderzijds. In de datasets worden vooroordelen gecodeerd als 
xenofobisch, wanneer ze een sentiment van vijandigheid en/of angst met zich meebrengen 
(Yakushko, 2009). 
 
Het concept racisme kan beschouwd worden als een heterogeen begrip met een flexibele betekenis 
(Durrheim et al., 2018). Het Nederlandstalige online woordenboek van Dale begrijpt racisme als 
“opvatting dat mensen met een bepaalde huidskleur beter zouden zijn dan mensen met een andere 
kleur, gebruikt als rechtvaardiging om mensen met een andere kleur slecht te behandelen” (Van 
Dale, 2021). De Longman Dictionary of Contemporary English definieert racisme als (1) “unfair 
treatment of people, or violence against them, because they belong to a different race from your 
own” en (2) “the belief that some races of people are better than other races” (Longman, 2014). In 
beide definities speelt huidskleur een centrale rol. Vanuit extreemrechtse hoek klinkt het argument 
dat het begrip racisme zo vaak gebruikt wordt dat het uitgehold en betekenisloos is geworden 
(Broeckx, 2005; van Rooy, 2020). Van Dijk (2000) stelt dat er zich doorheen de jaren een nieuwe 
betekenis heeft ontwikkeld. Het ‘new racism’ slaat niet op minderwaardigheid zoals bij slavernij, 
segregatie of apartheid, maar wel op een meer democratische betekenis van het woord. 
Minderheidsgroepen worden niet langer als inferieur beschouwd op basis van hun huidskleur (= 
biologisch racisme), maar wel op basis van hun cultuur (Van Dijk, 2000). Hier kan de culturele 
invulling van de natie, die kenmerkend is voor het Nieuw Rechts herkend worden. Cultureel racisme 
wordt doorheen de data gecodeerd volgens de visie op wat mis is met de wereld, wie de schuldige 
is en hoe dat opgelost kan worden (Durrheim et al., 2018).  
 
Ten tweede wordt gekeken naar het fenomeen van ‘othering’ in de tweets en online nieuwsartikelen 
aan de hand van Van Dijks (1998) ‘ideological square’ (Figuur 3) waarbij het wij-zij-discours 
geanalyseerd wordt (Van Dijk, 1998 in Reynolds, 2019). Dit stemt overeen met wat Saldaña (2015) 
beschouwt als de laatste stap in de eerste fase van het coderingsproces: de versus codering. Hierbij 
wordt gekeken naar welke belangen van verschillende individuen en sociale groepen centraal staan 
in de tekst. Er wordt geanalyseerd of enerzijds de goede eigenschappen van de ‘in-group’ benadrukt 
worden, terwijl de positieve kenmerken van de ‘out-group’ geminimaliseerd worden (= positieve 
zelfpresentatie); of anderzijds de nadruk ligt op een negatieve representatie van de ‘out-group’, 
waarbij hun slechte eigenschappen naar voren worden geschoven, terwijl negatieve kenmerken van 
de ‘in-group’ genegeerd worden (= negatieve representatie van etnische ander).  
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Figuur 3: The ideological square (Van Dijk, 1998) 

3.2.2 Tweede coderingsfase 

Bij de tweede coderingsfase wordt gekeken naar welke combinaties van verschillende sub-topics of 
categorieën uit de descriptieve coderingsfase, voorkomen in de datasets. Door de toegekende codes 
uit de eerste coderingsfase naast elkaar te leggen, kunnen enkele patronen in de datasets herkend 
worden. In een laatste fase worden de verschillende patronen in de dataset ‘Tweets’ vergeleken met 
dataset ‘Krantenartikelen’. Hier wordt op zoek gegaan naar het verhaal dat als het ware verteld wordt 
doorheen het discours. De verhaallijn op Twitter vergeleken met welke codes het discours in de 
krantenartikelen domineren.  
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4 Bevindingen 

4.1 Beschrijving van de data 

Een eerste, algemene verkenning van de data zorgt voor een helder overzicht van alle teksten in de 
datasets. In de bijlagen worden de tweets en artikels in chronologische volgorde opgelijst. Door een 
eerste keer alle berichten te lezen zonder op zoek te gaan naar codes of categorieën kan gefocust 
worden op de datasets op zich eerder dan de inhoud. Zo bestaat dataset ‘Tweets’ (Bijlage 1) uit 85 
posts van 20 verschillende profielen. In Bijlage 3 worden enkele descriptieve gegevens over de 
auteur van de tweets opgelijst, bijvoorbeeld zijn of haar functie, hoeveel tweets van die politicus in 
de dataset werd opgenomen en het aantal volgers die de persoon heeft. 
 
De dataset ‘Krantenartikelen’ (Bijlage 2) bevat 108 online krantenartikelen. Het is opmerkelijk dat de 
kwaliteitskranten De Morgen (15 artikelen) en De Standaard (14 artikelen) minder hebben bericht 
over de incidenten dan de eerder populaire en commerciële kranten Het Laatste Nieuws (45 
artikelen) en Het Nieuwsblad (34 artikelen). In die twee laatstgenoemde kranten staan ook enkele 
artikels met lezersreacties, daarin worden reacties van lezers op evenement uit de actualiteit 
opgelijst. 

4.2 Waarover wordt er bericht? 

Discours is een weerspiegeling van de manier van denken over een bepaald topic, als een sociale 
constructie van de realiteit (Reynolds, 2019). Deze masterproef analyseert welke aspecten van de 
actualiteit gebruikt worden in tweets in vergelijking met de representatie in de nieuwsmedia. Met 
andere woorden: welke aspecten worden aangehaald in de berichten over de vechtpartij in 
Blankenberge en de betogingen? Aan de hand van codeboom 1 worden alle teksten gecategoriseerd 
volgens onderwerp. Zo blijkt dat in beide datasets beduidend meer teksten voorkomen over 
Blankenberge en er geen artikelen staan in De Morgen over één van de betogingen. Ook de dataset 
‘Tweets’ bevat geen enkel bericht over een betoging of mars. 
 
Om die beperkte aandacht voor de mars tegen straffeloosheid en betoging tegen racisme te 
verklaren wordt gekeken naar wat de nieuwsmedia melden over de betogingen. Ten eerste waren 
beide demonstraties verboden door de coronamaatregelen die de Belgische Overheid ingevoerd 
heeft: “Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 50 deelnemers. Voor 
betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. 
(…) In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de 
veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden.” (info-coronavirus.be, 2020)  
 
Ondanks het samenscholingsverbod ging de mars tegen straffeloosheid toch door. De betoging 
tegen racisme daarentegen vroeg een vergunning gaan, maar verkreeg die niet. De betoging ging 
bijgevolg niet door en de organisatoren zouden een alternatief zoeken, maar daarover wordt niet 
bericht. 
 
Daarnaast vragen we ons af waarom het op Twitter stil bleef rond de mars tegen straffeloosheid. Die 
betoging werd georganiseerd als actie tegen geweld waarbij de organisator zich de vraag stelt 
waarom onschuldigen (lees: de brave, onschuldige Vlaming) aangevallen worden [door die 

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
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allochtone jongeren]. Daarnaast wordt met die betoging meer respect voor de politie geëist. In Het 
Laatste Nieuws lezen we “dat de mars niet gelinkt kan worden aan links of rechts”, maar ook dat 
Vlaams Belang zich distantieerde van de mars en volgens burgemeester Bart Tommelein is dat “niet 
erg geloofwaardig, want een gemeenteraadslid van Vlaams Belang uit Ninove heeft een bus 
gecharterd naar de mars” (Het Laatste Nieuws, 26 augustus 2020). In De Standaard wordt ook 
geschreven over de aanwezigheid van extreemrechtse groepen: 
 

“Onder meer Nationale Beweging, een samengaan van de extreemrechtse groeperingen 
Nation en Nieuw Solidaristisch Initiatief, was present op de betoging met een aantal militanten. Ook 
betrokkenen van SOS Vrijheid & Recht, een extreemrechts zelfverklaard burgerinitiatief, waren 
aanwezig. Op activistische websites als Vlaams Collectief en Reactnieuws werd ook opgeroepen op 
straat te komen 'in de strijd tegen straffeloosheid'.” – De Standaard, 1 september 2020  

 
Alle kranten, met uitzondering van De Morgen, berichten in meerdere artikelen over enkele 
extreemrechtse en racistische uitspraken als 'Islamieten, parasieten' en 'Eigen volk eerst'. Daarnaast 
waren ook neonazistische verwijzingen op kledij en in de vorm van een Hitlergroet te zien tijdens de 
mars. 
 
In beide datasets komt het onderwerp ‘Blankenberge: gevolgen’ het meest voor. Die code ‘gevolgen’ 
wordt verder opgesplitst in twee sub-topics. Onder ‘Gevolgen: toekomst’ staan berichten over de 
directe gevolgen van het incident en hoe men gelijkaardige incidenten in de toekomst wil vermijden. 
Een direct gevolg waar zowel in tweets als krantenartikelen veel aandacht voor is, is dat 
dagjestoeristen niet langer welkom waren in verschillende kustgemeentes na de vechtpartij: 
 

“De chaos die zaterdag in Blankenberge uitbrak, nadat amokmakers de politie te lijf gingen 
en er parasols in het rond vlogen, zorgde dit weekend dan ook meteen voor onrust in de 
bestuurskamers van de kustgemeenten. Zaterdagavond klonk het dat Blankenberge zijn station de 
volgende dag zou sluiten. Ook Knokke-Heist ging dagjestoeristen weren.” – De Morgen, 10 augustus 
2020 

 
Als reactie op die maatregel verschijnen in alle vier de online kranten enkele artikels. Het is opvallend 
dat de nieuwsmedia focussen op verschillende aspecten wanneer ze berichten over het weren van 
dagjestoeristen. Op 13 augustus verschijnt in De Morgen een artikel met de titel 'De publieke ruimte 
afsluiten, is het slechtste wat je kunt doen'. Het Nieuwsblad en De Standaard daarentegen berichten 
over de mogelijke wettelijke problemen die het niet toelaten van toeristen met zich mee kan brengen. 
In Het Laatste Nieuws ligt de nadruk dan weer op de gevolgen die het incident op het strand van 
Blankenberge en het beperken van toerisme heeft voor de horeca. 
 
Een kanttekening hierbij is dat Het Laatste Nieuws op éénzelfde dag drie verschillende artikelen 
publiceert die hetzelfde topic bespreken. Met titels als ‘Kwart miljoen minder mensen aan zee dit 
weekend’, ‘Horeca klaagt: "We hebben meer personeel dan klanten”’ en ‘Kusttoerisme: van veel te 
druk naar veel te kalm’ wordt drie keer zo goed als hetzelfde gezegd. Een cruciale vraag steekt de 
kop op: Waarom zou een krant drie verschillende artikelen schrijven over dit topic? Het zadelt 
journalisten op met extra werk en tijdsdruk zonder een grote journalistieke meerwaarde te bieden. 
Dergelijke vorm van onduidelijkheid over wat wel en wat niet als nieuwswaardig beschouwd kan 
worden, is één van de uitdagingen waar journalistiek al langer mee worstelt (Tandoc, Thomas & 
Bishop, 2021). In een wereld die gekenmerkt wordt door snelle informatiestromen via allerlei digitale 
kanalen, moeten ook nieuwsmedia dat tempo kunnen volgen. Dat verklaart waarom kranten vaak 
naar kant-en-klare nieuwsberichten teruggrijpen (Pickard, 2020). Na herhaaldelijk door de dataset 
‘Krantenartikelen’ te gaan, valt op dat de titel ‘Kusttoerisme: van veel te druk naar veel te kalm’ ook 
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voorkomt in Het Nieuwsblad en De Standaard. De drie kranten publiceren exact hetzelfde artikel, 
met dezelfde titel, op dezelfde dag. De auteurs worden enkel aan de hand van initialen vermeld. Ook 
het artikel ‘Toeristen moeten weer vertrouwen krijgen in kust als vakantiebestemming’ wordt zowel 
in De Standaard als in Het Nieuwsblad gepubliceerd. 
Terug naar de berichten over het weghouden van toeristen na de vechtpartij op het strand van 
Blankenberge. Op Twitter klinkt een andere reactie dan wat we lezen in de nieuwsmedia. Op 9 
augustus tweeten Filip Dewinter, Tom Van Grieken en Filip Brusselmans over de maatregel van 
verschillende kustgemeentes:  
 

“Kust wil dagjestoeristen weren na rellen. Een ‘time-out’ volgens de burgemeester van 
#Blankenberge... Iedereen moet boeten omdat politiek-correcte politici het probleem niet durven 
benoemen. We hebben geen time-out maar een black-out nodig! #ImmigratieStop nu!” – Filip 
Dewinter, 9 augustus 2020 

 
Het weren van dagjestoeristen is volgens hen geen correcte maatregel, want op die manier wordt 
iedereen (lees: de onschuldige Vlaming) gestraft voor het wangedrag van enkele individuen (lees: 
gewelddadige allochtone jongeren). “Omdat politiek correcte politici problemen niet bij naam durven 
noemen, wordt de Vlaming keer op keer mee gestraft!” (@tomvangrieken). De linkse, politiek 
correcte politici durven het probleem niet te benoemen. Vlaams Belang daarentegen, en meer 
bepaald Filip Brusselmans, kan wel aangeven wat het probleem is: “Ondertussen wordt 
Blankenberge afgesloten voor dagtoeristen omwille van allochtone overlast” (@Filip_Bru). Het 
aspect ‘probleem benoemen’ verwijst naar de etniciteit van de betrokken personen, dit wordt later 
nog besproken bij de descriptieve codering over hoe er bericht wordt. 
 
Om te vermijden dat grootschalige vechtpartijen9 nog zouden voorkomen in de toekomst, wordt 
opgeroepen om strenger op te treden tegen dergelijk geweld. Alle kranten, behalve De Morgen 
schrijven over hoe N-VA voorstelt om een zwarte lijst voor amokmakers op te stellen. In het 
Nieuwsblad verschijnt op 10 augustus een artikel met de titel ‘N-VA wil snelrecht en zwarte lijst’. Het 
Laatste Nieuws publiceert op 22 augustus dan weer een uitgebreid interview met Theo Francken 
(N-VA), waarin die oproep tot “kordaat en streng aanpakken” opnieuw weerklinkt. Op Twitter hanteert 
N-VA hetzelfde discours. Koen Metsu post op 11 augustus op Twitter: 
 

“We hebben met @de_NVA een voorstel klaarliggen om amokmakers zoals in Blankenberge 
snel te berechten. Collega @kris10vanvaer heeft dat klaarliggen. Met ons voorstel zijn de daders 
binnen de week berecht. We moeten straffeloosheid aanpakken! Snelle procedure, zware straffen” 
– Koen Metsu, 11 augustus 2020 

 
Ook andere politici, van andere politieke partijen willen strenger zijn bij gevechten op openbare 
plaatsen. Zo lezen we op 8 augustus in Het Laatste Nieuws: “Bart Tommelein (Open Vld) heeft bij 
het parket aangedrongen tot een strenge vervolging van de vijftig man grote groep uit Brussel” en 
schrijft De Standaard op 10 augustus “(…) Bart Tommelein (Open VLD), de burgemeester van 
Oostende. Hij pleit er, samen met waarnemend West-Vlaams provinciegouverneur Anne Martens 
(CD&V), voor om de amokmakers streng te bestraffen, via snelrecht.” Zij stellen voor om de 
betrokken aan te pakken als voetbalhooligans. 

  

 
9 “Jaarlijks doen zich opstootjes en vechtpartijen tussen jongeren voor op het strand van Blankenberge, maar nooit van de 

omvang als op 8 augustus 2020” – Tom Cocle, hoofdredder in Blankenberge  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 

4.3 Hoe wordt er bericht? 

Bij het descriptief coderen gaan we dieper in op wat het politieke discours in deze specifieke case 
kenmerkt. Politieke communicatie wordt niet enkel gevoerd door politici, maar ook journalisten 
spelen hierbij een belangrijke rol (Blommaert, 2001). Zowel in krantenartikelen als tweets wordt een 
discursieve constructie opgebouwd van de gebeurtenissen, problemen en de posities van 
verschillende sociale actoren (Carvalho, 2008 p.161 in Reynolds, 2019). Enkele elementen die vaak 
terugkomen in het discours werden hierboven reeds aangehaald, maar in dit onderdeel ligt de focus 
op hoe de Nieuw Rechtse ideologie doorschijnt in de verschillende tekstelementen.  
 
In de eerste plaats ligt de nadruk op de manier waarop bericht wordt over de personen die betrokken 
waren in de vechtpartij in Blankenberge. Zo wordt leeftijd enkel vermeld in de artikels, zowel expliciet, 
bijvoorbeeld ‘achttienjarige’, als meer impliciet aan de hand van de omschrijving als minder- of 
meerderjarig. Andere sociaal-demografische factoren die een grote rol spelen bij het kenmerken van 
het taalgebruik zijn etniciteit en woonplaats. In krantenartikelen wordt specifiek naar de betrokken 
personen verwezen als “18-jarige man uit Jette van Haïtiaanse afkomst”, “18-jarige man uit Sint-
Gillis met de Guineese nationaliteit”, “Een achttienjarige Senegalees uit Brussel” enzovoort. 
 
In de nieuwsmedia worden de betrokken personen vaak gelinkt aan geweld door gebruik te maken 
van een aantal benamingen zoals "amokmakers”, “herrieschoppers”, “vechtersbazen”, 
“relschoppers” of “onruststokers”. Een volledige lijst met alle termen die gebruikt worden in de 
dataset ‘Krantenartikelen’ wordt aan deze masterproef toegevoegd als Bijlage 4.  
 
Die omschrijving van de betrokkenen als gewelddadig herkennen we ook in de tweets. Toch is er op 
Twitter een verschil tussen de benaming voor die jongeren bij N-VA in vergelijking met Vlaams 
Belang. N-VA hanteert termen als “amokmakers”, “Brusselse relschoppers” etc. net zoals in de 
nieuwsmedia. In tweets van extreemrechtse politici als Filip Dewinter, Tom Van Grieken, Sam van 
Rooy en Barbara Pas ligt de nadruk op etniciteit met omschrijvingen als “groep allochtonen”, 
“allochtone jongerenbendes”, “(Noord-)Afrikaans tuig”, “allochtone amokmakers” en “Noord-
Afrikaanse allochtonen”. Tweets zijn beperkt in het aantal tekens en daarom is het belangrijk om na 
te denken over welke woorden gebruikt worden (Verckens et al., 2017). De keuze om ‘allochtone’ of 
‘(Noord-)Afrikaans’ te vermelden, is met andere woorden weloverwogen. Er wordt bewust verwezen 
naar de etnische afkomst van de jongeren omdat dit centraal staat in de boodschap die Vlaams 
Belang wil overbrengen. De link tussen etniciteit en geweld/misdaad is kenmerkend voor het 
extreemrechts discours (Maly, 2018a). Dat wordt ook geïllustreerd in de uitspraak ‘multicultureel is 
gelijk aan multicrimineel’, die we twee keer terugvinden in de dataset ‘Tweets’.  
 
Termen als “allochtone afkomst”, “van kleur” en “Afrikaans” komen ook voor in enkele 
krantenartikelen. Dergelijke benamingen leggen, de nadruk op etniciteit en op basis van 
bovenstaande analyse kunnen die als kenmerkend voor het extreemrechts discours beschouwd 
worden. Die omschrijvingen van de betrokken komen in de artikels echter enkel voor in de vorm van 
citaten. Ze maken met andere woorden geen deel uit van het journalistieke discours, maar sluipen 
indirect de mainstream nieuwsmedia binnen. 
 
Tijdens het proces van descriptieve codering in de dataset ‘Tweets’ valt op dat er in enkele tweets 
sprake is van “jongeren” tussen aanhalingstekens, bijvoorbeeld bij Koen Metsu (N-VA) en Sam van 
Rooy (Vlaams Belang). Het woord jongeren tussen aanhalingstekens doet dienst als een vorm van 
kritiek op de nieuwsmedia en andere politici. Zij omschrijven de betrokken personen als “jongeren” 
zonder hun etnische afkomst te vermelden. Op die manier zouden de mainstream media en linkse, 
zogenoemde politiek correcte politici het probleem niet benoemen: 
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“Vlaamse kust wordt geteisterd door overlast door veelal Noord-Afrikaanse allochtonen. 
Mainstream media doen hard hun best om incidenten geïsoleerd te behandelen en afkomst daders 
onder te [sic] pet te houden (“Brusselse toeristen”, “Noord-Fransen”, “jongeren”).” – Barbara Pas, 8 
augustus 2020 

 
In de lijst met gebruikte termen in de krantenartikelen (Bijlage 4) werd het woord jongeren onderlijnd. 
Zo wordt duidelijk dat de nieuwsmedia inderdaad het woord jongeren meermaals gebruiken om de 
betrokkenen te beschrijven. Het woord komt echter vaak niet alleen voor, maar in een woordgroep 
zoals “ontspoorde groep jongeren”, “Brusselse” of “Franstalige jongeren”, “jongeren met een 
risicoprofiel” of “jongeren van allochtone afkomst”. De kritiek vanuit rechtse hoek is dus niet volledig 
terecht.  
 
Dat aspect van ‘probleem benoemen’ als vorm van kritiek wordt ook verder uitgebreid naar alle 
teksten waarbij de oorzaak of verantwoordelijke van de vechtpartij beschreven wordt. Volgens 
(extreem)rechts worden de hittegolf, plaatstekort door opkomend water en overvolle treinen door de 
nieuwsmedia en linkse politici naar voren geschoven als de aanleiding. In de dataset 
‘Krantenartikelen’ zijn er inderdaad verschillende artikels uit alle vier de kranten die focussen op de 
rol die de NMBS speelt in het incident. 
 
Die kritiek op de mainstream media omdat zij hoge temperaturen, opkomend water en niet 
nagekomen afspraken met de NMBS als de oorzaken aanwijzen reflecteert zich op Twitter. Zo 
tweette Sam van Rooy “De Telegraaf kopt wat Vlaamse media zoveel mogelijk onder de mat vegen: 
'Terreurjongeren op strand #Blankenberge zijn 'Noord-Afrikanen met strafblad''. Op Twitter is er ook 
meer gerichte kritiek terug te vinden, bijvoorbeeld “Het Nieuwsblad, uw dagelijkse portie 
gesubsidieerde leugens.” (@DVanLangenhove) en “Het Journaal over de rellen in #Blankenberge: 
zelden liet de #VRT zich zo kennen als een bastion van politieke correctheid gecombineerd met 
infantiliteit.” (@SamvanRooy1). 
 
Volgens extreemrechts is de oorzaak van de vechtpartij “60 jaar massa-immigratie en falende 
integratie” (@SamvanRooy1), dit illustreert opnieuw de overtuiging dat personen met een 
migratieachtergrond een bedreiging voor de samenleving vormen. Tijdens het coderingsproces blijkt 
dat ‘probleem benoemen’ niet enkel een vorm van kritiek op de nieuwsmedia is, maar ook tegenover 
linkse politici. Op 11 augustus tweet Zuhal Demir, Vlaams Minister van Justitie en van Toerisme: 
“Groene ontkenning op zijn best. De rellen worden veroorzaakt door getijden, de toeristische sector, 
de drukte aan de kust, de ministers van Toerisme en Binnenlands Bestuur... Geen woord over de 
criminele bendecultuur die vrij spel heeft in Groen Brussel. Dat zijn faits diver [sic].” 
 
Dit leidt tot een mooi voorbeeld van hoe de nieuwsmedia rechts discours overnemen in hun artikels. 
In Het Nieuwsblad verschijnt op 17 augustus: 
 
 “(…)“Wie dat beweert, ontkent het echte probleem.” De ware reden is volgens de minister 
dat de bendes in de hoofdstad vrij spel krijgen. “Er heerst een wanbeleid in Brussel.” Demir voegt er 
nog aan toe dat “Groen mee in het Brusselse bestuur zit.”” – Het Nieuwsblad, 17 augustus 
 
Een tweede kritiek op het linkse, zogenoemde politiek correcte beleid is dat er straffeloosheid heerst 
in Vlaanderen. Er werd reeds duidelijk dat N-VA oproept tot een strengere aanpak van amokmakers 
met behulp van een zwarte lijst. Niet enkel N-VA, maar ook Vlaams Belang wil afstappen van die 
straffeloosheid, want “De linkse tolerantie zorgt voor een ondermijning van de ordehandhaving.” 
(@KarenLiesens). 
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Door verschillende tweets en uitspraken uit krantenartikelen naast elkaar te leggen, wordt het 
ideologische standpunt van rechts en extreemrechts duidelijk: Het probleem start in grootsteden als 
Brussel en Antwerpen, daar heeft de massa-immigratie ervoor gezorgd dat de zogenoemde 
allochtone jongeren samenkomen in criminele bendes (@SamvanRooy1). Het Brusselse ‘wanbeleid’ 
van Groen wordt gekenmerkt door ontkenning en ‘laxisme’ (@Zu_Demir). Dergelijke criminele, 
allochtone jongeren worden vaak vrijgelaten onder voorwaarden, of komen er vanaf met een stevige 
waarschuwing. “Het is net deze “ochot ochère”- & 'laissez-faire, laissez-passer'-mentaliteit die mee 
aan de basis ligt van de rellen die zich te vaak in BRU en afgelopen weekend ook in Blankenberge 
voordoen.” (@A_Tavernier). Die straffeloosheid moet aangepakt worden, “Het geboefte moet eruit!” 
(@Barbara_Pas). 
 
In de krantenartikelen komt het fenomeen ‘straffeloosheid’ ook meermaals aan bod. Niet enkel 
rechtse politici als Theo Francken (N-VA) en Zuhal Demir (N-VA), maar ook Bart Tommelein en Els 
Ampe van Open VLD en Juan Benjumea Moreno van Groen worden hierover aan het woord gelaten. 
In Het Laatste Nieuws lezen we op 8 augustus: “Ik heb bij het parket aangedrongen op een strenge 
vervolging", gaat de burgemeester [Bart Tommelein] verder. "Want zowel bij de politie als bij de 
bevolking leeft de indruk dat er straffeloosheid heerst.”, en op 18 augustus: “Brussels politica Els 
Ampe (Open Vld): "Veel Brusselse politici sluiten hun ogen voor wat er op straat gebeurt. En 
diegenen wiens ogen het best dichtgeplakt zijn, zijn de ministers van Justitie van de voorbije twintig 
jaar", vindt ze. "Wie straffeloos kan slaan en kapotmaken, blijft dat doen." Juan Benjumea Moreno, 
Brussels parlementslid voor Groen en lid van de Commissie Binnenlandse Zaken, heeft het over de 
"vreselijke beelden": "Geweld tegen onze politie is onaanvaardbaar. Er moet nultolerantie zijn voor 
wie onze agenten aanvalt.” Ik heb het woord ‘onze’ onderlijnd om daar kort de aandacht op te 
vestigen. In de literatuurstudie werd besproken dat Nieuw Rechts gebruik maakt van een 
nationalistische ondertoon om een samenhorigheidsgevoel te creëren (Maly, 2018a; Mudde, 2017). 
Nu blijkt dat ook linkse politici dergelijk nationalistisch discours hanteren wanneer ze aan het woord 
gelaten worden in de nieuwsmedia.  
 
Gekoppeld aan die straffeloosheid ontstaat er een discussie over hoe dergelijke incidenten in de 
toekomst vermeden kunnen worden. Politie en security van de NMBS zouden na de vechtpartij in 
Blankenberge extra controles invoeren, zo worden “jongeren die beantwoorden aan het profiel van 
de amokmakers” tegengehouden, gecontroleerd en eventueel teruggestuurd. Vlaams Belang is blij 
met dergelijke vorm van etnische profilering en uit dit op Twitter, zo tweet Filip Dewinter op 9 
augustus: “Eindelijk, etnische profilering... Zo hoort het! Spijtig dat het zover moet komen vooraleer 
men durft pro-actief te controleren op basis van afkomst en et[h]niciteit! #EtnischeProfilering 
@VSOAPOLITIE @federalepolitie #Blankenberge”. Via tweets van Barbara Pas, Annick Ponthier 
en Koen Metsu en een uitspraak van Theo Francken in Het Laatste Nieuws, blijkt dat linkse politici 
argumenteren dat etnische profilering gelijk staat aan stigmatiseren. 
 
In de nieuwsmedia wordt bericht over die discussie rond de maatregel. Dergelijke etnische profilering 
“is een vorm van discriminatie” en toont nog maar eens “een klimaat van achterdocht, desinformatie 
en haat zaaien” in Vlaanderen. “Vlamingen zouden een racistische reflex hebben tegen 
'vreemdelingen’”. In artikelen in De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws 
zeggen criminologen Mattias De Backer en Elke Van Hellemont voorstander te zijn van een strenge 
aanpak van relschoppers: “Als jongeren zich misdragen, moet je kordaat optreden”, maar dat mag 
niet resulteren in “stigmatiserende controles door de politie”. Extra controles verhogen alleen maar 
het wantrouwen in de politie, “zodra de politie verschijnt en ze het gevoel hebben dat ze geviseerd 
worden op basis van hun allochtone afkomst, klit iedereen samen.” 
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Daartegenover staat in De Standaard een opiniestuk van Luckas Vander Taelen waarin hij zich 
afvraagt waarom nultolerantie een taboe blijft voor politiek links, waarnaar in onderstaand fragment 
verwezen wordt als ‘anderen’: 
 

“Het zou verkeerd zijn hen op hun afkomst te stigmatiseren; hen 'allochtonen' noemen is niet 
nodig. De kleur van hun huid doet niet ter zake. Voor sommigen is dat meteen een reden om 
racistische clichés boven te halen; anderen reageren al even pavloviaans en verliezen zich in het 
zoeken naar excuses. Beide reacties zijn onproductief omdat ze elkaar verlammen" – Luckas Vander 
Taelen voor De Standaard, 10 augustus 2020  

 
Naast de kritiek van Vlaams Belang op linkse, politiek correcte politici, klinkt via sociale media ook 
kritiek op N-VA. Sam van Rooy tweet op 9 augustus: “Net zoals bij Groen klinkt het ook bij de N-VA 
dat treinen veel schuld dragen voor rellend allochtoon tuig aan onze kust”. Theo Francken reageert 
zowel via Twitter: “Fb pagina’s van VB zijn nu een langgerekte aanklacht tegen N-VA. De rellen zijn 

precies onze schuld. En maar smeken voor Vlaamse eenheid en een regering.       Of deze van de 

sociale media whizzkid van vB. Stuur ze terug! Buiten! Naar waar? Al drie generaties Belg.      ” 

(@FranckenTheo), als in de nieuwsmedia. In het interview met Theo Francken in Het Laatste 
Nieuws, daarin vertelt hij “Het is me trouwens opgevallen dat Vlaams Belang N-VA de laatste tijd 
constant aanvalt. En dan maar klagen dat ze geen vriendjes hebben en niet mogen meespelen." 
 
In zijn boek Nieuw Rechts bespreekt Maly (2018a) de drietrapsstrategie voor “een geslaagde 
memecampagne” zoals Trump die hanteerde (Maly 2018a, p. 196). Die vorm van politieke 
communicatie blijkt heel effectief, en ook Theo Francken maakt er gebruik van. Ten eerste wordt 
een gevoel van afschuw gecreëerd. Zo stelt Francken in het interview in Het Laatste Nieuws dat de 
claims van Vlaams Belang “leugenachtig en vals” zijn. Ten tweede wordt het eigen counterargument 
geformuleerd: “Vlaams Belang en Dries dienden nog geen enkel wetsvoorstel in (…)”. Hierbij is het 
belangrijk dat de boodschapper gebruik maakt van feiten om met behulp van een legitiem en 
waarheidsgetrouw verhaal twijfel te zaaien en/of in te spelen op emoties. De derde en laatste ‘trap’ 
is bereik: om je boodschap verkocht te krijgen, is het belangrijk dat die zoveel mogelijk mensen 
bereikt. Met 125 727 volgers op Twitter en de gelegenheid om je standpunten in de nieuwsmedia te 
laten doorklinken, is de kans dat de uitspraken van Theo Francken het publiek bereiken relatief 
groot. 

4.4 Waarden en normen 

Bij de laatste stap van het first-cycle-coderingsproces wordt de ideologische ‘tone-of-voice’ in de 
tekst geanalyseerd door normen en waarden zoals nationalisme, racisme en xenofobie in de tekst 
te benoemen. Een voorbeeld van nationalisme in de dataset ‘Tweets’ is het gebruik van de 
woordgroep ‘onze Vlaamse kust’. De term ‘onze’, maar ook ‘Vlaamse’ creëert een 
samenhorigheidsgevoel. Uit de literatuurstudie werd reeds duidelijk dat nationale identiteit een 
centrale rol speelt bij Nieuw Rechts (Maly, 2018a). De uitspraak ‘onze Vlaamse kust’ legt de nadruk 
op Vlaanderen, eerder dan België. Het verlangen naar een onafhankelijk Vlaanderen is een 
hoofdpunt bij Vlaams Belang. Op Twitter komt die woordgroep ‘onze Vlaamse kust’ ook meermaals 
terug bij politici van Vlaams Belang zoals Filip Dewinter en Sam van Rooy, maar ook bij N-VA 
bijvoorbeeld bij Koen Metsu en Theo Francken. In krantenartikelen in Het Laatste Nieuws kunnen 
andere nationalistische uitspraken teruggevonden worden zoals “Mensen die onze regels niet willen 
naleven en hun regels hier willen opleggen. Wel, die moeten wij hier niet.” (Leopold Lippens), “Onze 
Europese samenleving kent veel vrijheden maar heeft ook grenzen. Wie misbruikt maakt van onze 
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gastvrijheid moet terug.” (Theo Francken) en “(…) in Blankenberge kwam het opnieuw tot rellen met 
jonge Brusselaars. Het is vijf na twaalf om paal en perk te stellen aan dit geweld tegen onze 
samenleving." (Mathias Vanden Borre), maar ook bij linkse politici zoals hierboven reeds werd 
aangehaald. 
 
Daarnaast kan het afschilderen van etnisch-culturele minderheden als infiltranten ook beschouwd 
worden als een uiting van nationalisme. De out-group vormt een bedreiging voor de samenleving, 
eerder dan een verrijking. Dit komt voor in twee tweets van politici van Vlaams Belang. Sam van 
Rooy heeft op 8 augustus “Bekijk deze beelden goed: de massa-immigratie, bekend van steden als 
Antwerpen en Brussel, heeft nu ook onze kustgemeenten bereikt. #Blankenberge” gepost en Filip 
Dewinter tweet op 9 augustus “De #multicultuur heeft nu ook de kust bereikt of hoe de parel van de 
#kust letterlijk verandert in het #Mekka van de #diversiteit... #Blankenberge”. De overtuiging van 
migranten als bedreiging uit zich daarnaast ook in de uitspraak ‘multicultureel is multicrimineel’. 
 
Daarin herkennen we reeds de tweede waarde die gecodeerd wordt, namelijk xenofobie. In de 
dataset ‘Krantenartikelen’ is er slechts in beperkte mate vijandigheid ten aanzien van de etnische 
ander terug te vinden. Slogans als “Islamieten, parasieten” die tijdens de mars tegen straffeloosheid 
te horen waren, kunnen wel bestempeld worden als xenofoob, maar deze maken slechts in beperkte 
mate deel uit van het discours.  
 
Tot slot wordt nagegaan of bepaalde teksten een racistische ondertoon hebben. De disc laimer ‘Ik 
ben geen racist, maar…’ is het meest gekende voorbeeld van impliciet racistische discours (Billig, 
2012 in Durrheim et al., 2018). Die uitspraak wordt vandaag vaker overgenomen in de nieuwsmedia 
en op die manier genormaliseerd. Zo verscheen op 10 augustus een artikel over hoe “amokmakers” 
aangepakt moeten worden in De Standaard, daarin zegt korpschef Steven Desmet:  
 

“Ik ga daar eerlijk in zijn. Het betreft jongeren van allochtone afkomst. Ik scheer ze niet over 
één kam. Maar het zijn groepen van tien, twintig, dertig man die afspreken om per auto of trein 
hierheen te komen. Ze aanvaarden geen gezag. Een constante is dat ze al gekend zijn bij de politie. 
Ook in hun eigen woonplaats veroorzaken ze problemen.” – De Standaard, 10 augustus 2020 [eigen 
onderlijning voor nadruk] 
 
Het is belangrijk op te merken dat het hier om een citaat door een politieagent gaat en niet om een 
uitspraak van een politicus. Het is opmerkelijk dat de journalist de disclaimer gewoon overneemt, 
zonder duiding of nuancering aan de uitspraak toe te voegen. Boesman (2017) stelt dat het de taak 
is van journalisten om statements in een context te plaatsen, zodanig dat de gekozen citaten 
aansluiten bij het gehanteerde frame (Boesman, 2017). In dit geval sluit de disclaimer en racistische 
ondertoon die het met zich meebrengt, dus aan bij het perspectief op de gebeurtenis en de 
boodschap die de journalist wil overbrengen. 

 
Bij het analyseren van de racistische ‘tone-of-voice’ in de krantenartikelen en tweets is het 
interessant om terug te grijpen naar Van Dijks (2000) claim dat racisme een nieuwe betekenis heeft 
ontwikkeld. Etnische minderheidsgroepen worden niet langer als inferieur beschouwd op basis van 
hun huidskleur (= biologisch racisme), maar wel op basis van hun cultuur (Van Dijk, 2000). Cultureel 
racisme wordt doorheen de data gecodeerd volgens de visie op wat er mis is met de wereld, wie de 
schuldige is en hoe dat opgelost kan worden (Durrheim et al., 2018). Zo wordt massa-immigratie 
beschouwd als het probleem waar de maatschappij mee worstelt. Allochtone jongeren zijn inherent 
gewelddadig en vormen een bedreiging voor de brave Vlamingen. Het linkse, politiek correcte beleid 
is verantwoordelijk voor zowel die criminaliteit als de heersende straffeloosheid. Niettemin is er nog 
steeds sprake van biologische racisme, ofwel discriminatie op basis van huidskleur. Zo werd 
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opgeroepen om etnische profilering te normaliseren om incidenten als de vechtpartij in Blankenberge 
te vermijden in de toekomst. 
 
Doorheen de literatuurstudie wordt verwezen naar het fenomeen ‘othering’ als kenmerkend voor het 
extreemrechtse discours (Cammaerts, 2018; Winter, 2019). Het wij-zij-discours in de tweets en 
online artikelen wordt geanalyseerd met behulp van Van Dijks (1998) ‘ideological square’. In tweets 
van rechtse en extreemrechtse politici wordt ‘other-negative representation’ herkend in de 
benamingen van de betrokken personen van de vechtpartij als onder andere “terreurjongeren”, 
“tuig”, “allochtone amokmakers”, “relschoppers” en “criminelen”. De gepercipieerde slechte 
eigenschappen van de out-group, namelijk gewelddadigheid en criminaliteit, wordt op die manier in 
de verf gezet. Daartegenover staat ‘self-positive representation’, ofwel het benadrukken van de 
goede eigenschappen van de in-group. De brave, onschuldige Vlamingen, bijvoorbeeld gezinnen 
met kinderen, worden gestraft door het gedrag van die gewelddadige allochtonen. Etnische afkomst 
speelt een grote rol in het onderscheid tussen de in- en out-group. Dat sentiment waarbij ‘wij’, de 
brave Vlamingen, als superieur gezien worden aan de etnische ander, rust op nationalisme. 

4.5 Second-cycle codering: patronen in de codes 

Tijdens het coderingsproces wordt duidelijk dat één verhaallijn het discours domineert. De code 
‘probleem benoemen’ slaat op het aanwijzen van de oorzaak van de vechtpartij. Volgens rechts ligt 
het probleem in de gevolgen van massa-immigratie en een falende integratie. Nieuwkomers en bij 
uitbreiding alle personen met een migratieachtergrond worden beschouwd als een bedreiging en 
infiltranten. Ze worden gezien als inherent gewelddadig. In de tweets worden benamingen als ‘tuig’, 
‘amokmakers’, ‘crapuul’ gebruikt om die link met geweld, misdaad en criminaliteit te versterken. Het 
verschil in taalgebruik tussen N-VA en Vlaams Belang ligt in de nadruk die extreemrechts legt op 
etniciteit met woorden als ‘allochtoon’ en ‘(Noord-)Afrikaans’.  
 
Het concept ‘probleem benoemen’ impliceert kritiek op de nieuwsmedia en linkse politici die de 
NMBS, hittegolf en/of plaatstekort door opkomend water aanwijzen als de oorzaken van de 
vechtpartij. Politiek rechts stelt dat de mainstream media ‘bang’ zijn om over etniciteit te praten omdat 
het als stigmatiserend beschouwd zou worden. In de plaats daarvan kiezen ze ervoor “afkomst 
daders onder de pet te houden” en “werkelijke oorzaken onder de mat moffelen” (@Barbara_Pas; 
@AnnickPonthier). Zowel N-VA als Vlaams Belang wijzen een politiek correct beleid en sfeer van 
straffeloosheid aan als verantwoordelijke voor de vechtpartij op het strand in Blankenberge. “Massa-
immigratie en falende integratie” zijn problematisch voor “onze samenleving” (@SamvanRooy1). Als 
oplossing stelt politiek rechts een kordate aanpak voor relschoppers voor, maar ook etnische 
profilering, waarbij “men durft pro-actief te controleren op basis van afkomst en et[h]niciteit” 
(@FDW). 
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5 Conclusie en discussie 

De inzichten die de bovenstaande gevalstudie met zich meebrengen, neigen naar een bevestiging 
van de onderzoeksvraag: er is sprake van de normalisering van het extreemrechtse discours in die 
mate dat hun ideologische standpunt worden overgenomen in de mediaberichtgeving over de 
vechtpartij in Blankenberge aan de hand van citaten. De bevindingen van deze studie zijn met 
andere woorden enkel van toepassing op deze ‘case’. De normalisering is zichtbaar bij de 
benamingen om naar de betrokken personen te verwijzen. De nieuwsmedia gebruiken dezelfde 
benamingen om naar de betrokken personen te verwijzen als de politici van N-VA in hun tweets. Die 
termen reflecteren een impliciete link met geweld en misdaad, gelinkt aan culturele verschillen. Op 
Twitter legt Vlaams Belang de focus op etniciteit om de link tussen migratieachtergrond en 
gewelddadigheid uitdrukkelijk aan het licht te brengen. Migratie en strenge integratie zijn prioritaire 
topics voor extreemrechts: dat weerspiegelt zich in het extreemrechtse discours door middel van 
een nationalistische en racistische ondertoon (Yilmaz, 2012). 
 
Die nadruk op etniciteit kenmerkend voor extreemrechts wordt niet direct overgenomen door 
journalisten, maar sluipt de nieuwsmedia binnen via citaten. In krantenartikelen wordt voornamelijk 
een minder expliciete variant van het extreemrechtse discours gehanteerd, net zoals in tweets van 
N-VA. Er wordt van uitgegaan dat de nieuwsmedia dat discours overnemen van twitterende politici, 
aangezien de publicatiedatum van de artikels later valt dan de tweets. Behalve voor tweets die de 
nieuwsmedia bekritiseren zoals bij ‘probleem benoemen’ en straffeloosheid. In hoeverre die kritiek 
van (extreem)rechts terecht is, wordt in het midden gelaten. Krantenartikelen halen inderdaad (een 
samenspel van) verschillende factoren aan als aanleiding van de vechtpartij, terwijl het volgens 
extreemrechts duidelijk is dat immigratie en falende integratie de oorzaak zijn. Een duidelijk 
voorbeeld van hoe het discours op Twitter zich weerspiegelt in de nieuwsmedia is de tweet van 
Zuhal Demir over hoe het huidige beleid verantwoordelijk is voor die gebrekkige integratie. Dit 
voorbeeld vestigt de aandacht op het takenpakket van journalisten betreffende de omkadering van 
dergelijke uitspraken. In deze studie wordt in beperkte mate ingegaan op het contextualiseren van 
politieke claims. Het leidt tot een interessante onderzoeksvraag voor toekomstig onderzoek rond 
hoe journalisten de citaten die ze gebruikten in een maatschappelijke context (zouden moeten) 
plaatsen om voldoende duiding en nuance te geven aan de statements. 
 
Uit deze masterproef blijkt dat de nieuwsmedia een mildere variant van het extreemrechts discours 
overnemen en normaliseren. Toch is dit fenomeen minder duidelijk dan Maly (2018a) aangeeft. Het 
discours van N-VA lijkt meer op een Alt-Light-versie van Nieuw Rechts en functioneert als ‘stepping 
stone’ tussen de mainstream en extreemrechts (Maly, 2018a). 
 
Een eerste limitatie van dit onderzoek is dat het zich beperkt tot één bepaalde case en dus slechts 
in beperkte mate uitspraken kan doen over de normalisering van extreemrechts in Vlaamse 
nieuwsmedia. Het strekt tot aanbeveling voor toekomstig onderzoek om deze studie uit te breiden 
en de berichtgeving over andere actuele gebeurtenissen onder de loep te nemen. Op die manier 
kunnen deze bevindingen bekrachtigd worden, of kan blijken dat het hier om een uitzonderlijk of 
alleenstaand geval gaat. 
 
De mainstream nieuwsmedia nemen niet alleen het discours van N-VA over, maar laten ook 
opvallend vaak rechtse politici direct aan het woord. In de artikelen over Blankenberge worden de 
standpunten van N-VA in alle vier de online kranten aangehaald. Het Laatste Nieuws publiceert op 
14 augustus een interview met Daphné Dumery (N-VA), de burgemeester van Blankenberge. Op 22 
augustus verschijnt een ander interview in Het Laatste Nieuws, deze keer met Theo Francken waarin 
de situatie aan de kust besproken wordt. Waarom kiest de redactie hier voor Francken eerder dan 
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bijvoorbeeld Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, waar gelijkaardige incidenten zich 
voorgedaan hebben? 
In zijn proefschrift geeft Boesman (2017), die op zoek gaat naar de totstandkoming van een 
nieuwsverhaal, reeds aan dat de verantwoordelijkheid om verschillende politieke standpunten in 
gelijke mate te representeren in de nieuwsmedia bij redacties ligt. Journalisten moeten snel reageren 
op gebeurtenissen en hebben geen tijd om te wachten op alle reacties en nemen daardoor over wat 
hen aangeboden wordt (Boesman, 2017). Deze masterproef bevestigt opnieuw de aandacht die 
journalistiek moet besteden aan meerstemmigheid, maar ook aan het evenwicht en de diversiteit 
van die stemmen bij de berichtgeving over sociaal-politieke thema’s. Een tweede beperking in deze 
studie is dat de dataset ‘Krantenartikelen’ uitsluitend commerciële nieuwsmedia omvat. De 
conclusies zeggen met andere woorden niets over de berichtgeving van de nieuwsredacties van de 
openbare VRT.  
 
Extreemrechts wordt gedefinieerd door nationalistisch en racistisch discours. Bij racisme wordt in de 
literatuur een onderscheid gemaakt tussen biologisch en cultureel racisme. Uit deze data-analyse 
blijkt een combinatie van beide te bestaan. Discriminatie op basis van etniciteit (= biologisch racisme) 
uit zich in een sterke nadruk op etnische achtergrond bij de betrokkenen en het aanmoedigen van 
etnische profilering bij Vlaams Belang op Twitter. Cultureel racisme wordt herkend in het idee van 
een onverzoenbare maatschappij (Maly, 2018a). Dat wordt in het discours weerspiegeld als de 
(impliciete) link van migratie met gewelddadigheid en het contrast met de westerse waarden en 
normen van de brave Vlaming. Dat leidt tot de conclusie dat extreemrechts in Vlaanderen 
gekenmerkt wordt door etnoculturalisme (inclusief etniciteit), terwijl Nieuw Rechts (N-VA) uitsluitend 
focust op de culturele definitie van de natie. 
 
Deze masterproef vormt de eerste stap in het onderzoek naar uitingen van normalisering van 
extreemrechts in de Vlaamse nieuwsmedia. Om met zekerheid te kunnen stellen dat het 
extreemrechtse discours de mainstream binnensluipt, moeten alle aspecten bestudeerd worden. 
Enkele suggesties voor toekomstig onderzoek worden aangereikt. Een eerste aanbeveling is om het 
politiek discours op andere sociale mediaplatformen zoals Facebook of Instagram te analyseren. 
Hierbij kan de focus verschuiven van geschreven tekst naar bijvoorbeeld video’s. Ten tweede kan 
het interessant zijn om een longitudinale studie op poten te zetten waarbij het taalgebruik in de 
nieuwsmedia vandaag vergeleken wordt met bijvoorbeeld tien jaar geleden.  
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7 Bijlagen 

7.1 Bijlage 1: Dataset Tweets 

 Social media 
handle 

Datum Tweets  

1 Sam van Rooy 

         

@SamvanRooy1 

08/08/2020 Nu ben ik, zoals u wellicht weet, verre van 
een fan van de @nmbs, maar beweren dat 
het feit dat (Noord-)Afrikaanse jongeren op 
het strand van #Blankenberge rellen mede 
de schuld zou zijn van de NMBS, is potsierlijk 

en degoutant.      https://t.co/u3C7iYsF8s 

 

2 Sam van Rooy 

         

@SamvanRooy1 

08/08/2020 Bekijk deze beelden goed: de massa-
immigratie, bekend van steden als 
Antwerpen en Brussel, heeft nu ook onze 

kustgemeenten bereikt.      #Blankenberge 

https://t.co/ugwYcixL5v  

 

3 Sam van Rooy 

         

@SamvanRooy1 

08/08/2020 (Noord-)Afrikaans tuig relt op het strand van 
#Blankenberge? - Oplossing Vlaams 
Belang: Korte termijn: (Noord-)Afrikaans tuig 
keihard aanpakken en weren uit 
Blankenberge. Lange termijn: massa-
immigratie stoppen. - Oplossing #Belgistan: 

Álle dagjestoeristen weren = straffen.      

https://t.co/KGQG0QpOHE  

 

4 Sam van Rooy 

         

@SamvanRooy1 

08/08/2020 Nee, @crevits, de kust is NIET van iedereen. 
De kust is NIET van (Noord-)Afrikaans tuig 

dat uit is op agressie en geweld!      

https://t.co/AHKNOkAEYg  

 

5 Filip Dewinter 
@FDW_VB 

08/08/2020 Op het strand lag de klemtoon tijdens de 
rellen deze middag niet op de eerste vijf 
letters van #Blankenberge... 
#MulticultureelMulticrimineel 
https://t.co/WOwRZQiXX1  

 

6 Stefaan Sintobin 
@StefaanSintobin 

08/08/2020 .#Blankenberge #jongeren 
https://t.co/sSyRGH8rDy  

 

7 Stefaan Sintobin 
@StefaanSintobin 

08/08/2020 (RT van Gerolf Annemans @gannemans) 
Nog iemand uitleg nodig bij de uitbraak van 
Corona in “sommige gemeenschappen in 
Antwerpen en Brussel” ? #blankenberge 
#knokke https://t.co/6wfWlHiqQR  

 

8 Stefaan Sintobin 
@StefaanSintobin 

08/08/2020 Iemand al iets gehoord van @SihameElk of 
@JessikaSoors ? #Blankenberge #Knokke 

 

9 VBJ @vbjongeren 08/08/2020 Groep allochtonen vallen de politie aan in 
#Blankenberge. Multicultureel is gelijk aan 
multicrimineel! https://t.co/7gtQSKHpOc  

 

10 Koen Metsu 
@MetsuKoen 

08/08/2020 ‘Jongeren’ maken het te bont aan onze 
Vlaamse kust. De regering moet de N-VA 
resolutie ‘zwarte lijst voor amokmakers’ 
uitbreiden. Oostende en Blankenberge 
werken toch al met een registratiesysteem. 
Mijn voorstel was en is: zware straffen én 

 

https://t.co/u3C7iYsF8s
https://t.co/ugwYcixL5v
https://t.co/KGQG0QpOHE
https://t.co/AHKNOkAEYg
https://t.co/WOwRZQiXX1
https://t.co/sSyRGH8rDy
https://t.co/6wfWlHiqQR
https://t.co/7gtQSKHpOc


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 
 

een plaatsverbod. Kordate aanpak nu! 
https://t.co/s3wf3pjife  

11 Tom Van Grieken 
@tomvangrieken 

08/08/2020 (RT van Bob De Brabandere 
@BobDeBrabandere) Ik citeer 
@tomvangrieken: "De realiteit is onze beste 
propaganda." Het is spijtig, maar hij heeft 
gelijk. Het is altijd hetzelfde tuig. In Brussel, 
in Antwerpen en nu ook aan de kust. En het 
zijn altijd dezelfde mensen die 
minimaliseren, wegkijken of de waarheid 
verbloemen. https://t.co/S0yYfSdMoY  

 

12 Tom Van Grieken 
@tomvangrieken 
 

08/08/2020         De multiculturele “verrijking” bereikt nu 

ook ons kust       https://t.co/Jf7hIuh1z7  

RT door 
@vlbelang 
& 
@Barbara_
Pas 

13 Theo Francken MP 
@FranckenTheo 

08/08/2020 (RT van Sander Loones @SanderLoones) 
Gigantische problemen met en door treinen 
naar de kust. Waar blijft bevoegd minister 
@francois_bellot (MR)??? #Spoorloos 
https://t.co/iqzvw8X5L0  

 

14 Theo Francken MP 
@FranckenTheo 

08/08/2020 De N-VA trekt het debat over respect voor de 
politie en over de zwarte lijst voor 
amokmakers in onze openluchtzwembaden. 
Nu uitbreiden naar onze stranden. Stop de 
straffeloosheid! 

 

15 Theo Francken MP 
@FranckenTheo 

08/08/2020 Wij vragen dringende samenkomst van de 
commissie Binnenlandse Zaken over de 
rellen en onregelmatigheden aan de kust. Dit 
is niet voor herhaling vatbaar. 

 

16 Karen Liesens      

@KarenLiesens 

08/08/2020 Na de aanslagen in Brussel heb ik even 
getwijfeld om aan de opleiding van 
politieagent te beginnen. Telkens ik taferelen 
zie zoals vandaag in Blankenberge ben ik blij 
dat ik er nooit aan begonnen ben. De linkse 
tolerantie zorgt voor een ondermijning van 
de ordehandhaving. 

 

17 Dries Van 
Langenhove MP 
@DVanLangenhov
e 

08/08/2020 De personen die verantwoordelijk waren 
voor de vele “opstootjes” en geveinsde 
verdrinkingen aan de kust waren nochtans 
van het type dat genetisch goed tegen de 
warmte kan en uit geloofsoverwegingen 
geen alcohol drinkt. Het Nieuwsblad, uw 
dagelijkse portie gesubsidieerde leugens. 
https://t.co/NEck320hQh  

 

18 Barbara Pas 
@Barbara_Pas 

08/08/2020 (RT van Philip Claeys @Philip_Claeys) 
Vlaamse kust wordt geteisterd door overlast 
door veelal Noord-Afrikaanse allochtonen. 
Mainstream media doen hard hun best om 
incidenten geïsoleerd te behandelen en 
afkomst daders onder te pet te houden 
(“Brusselse toeristen”, “Noord-Fransen”, 
“jongeren”). https://t.co/lb8Rrv9BC0  

 

19 Filip Dewinter 
@FDW_VB 

09/08/2020 Kust wil dagjestoeristen weren na rellen. Een 
‘time-out’ volgens de burgemeester van 

 

https://t.co/s3wf3pjife
https://t.co/S0yYfSdMoY
https://t.co/Jf7hIuh1z7
https://t.co/iqzvw8X5L0
https://t.co/NEck320hQh
https://t.co/lb8Rrv9BC0
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#Blankenberge... Iedereen moet boeten 
omdat politiek-correcte politici het probleem 
niet durven benoemen. We hebben geen 
time-out maar een black-out nodig! 
#ImmigratieStop nu! https://t.co/eedtQB39sa  

20 Filip Dewinter 
@FDW_VB 

09/08/2020 Meer dan 10 km file om #Knokke binnen te 
rijden na de rellen van gisteren en de 
controles van vandaag... De #multicultuur 
heeft nu ook de kust bereikt of hoe de parel 
van de #kust letterlijk verandert in het 
#Mekka van de #diversiteit... #Blankenberge 
#Oostende https://t.co/k6enkWT1QG  

 

21 Filip Dewinter 
@FDW_VB  

09/08/2020 Eindelijk, etnische profilering... Zo hoort het! 
Spijtig dat het zover moet komen vooraleer 
men durft pro-actief te controleren op basis 
van afkomst en ethniciteit! 
#EtnischeProfilering @VSOAPOLITIE 
@federalepolitie #Blankenberge 
https://t.co/jMeEP5Et16  

 

22 Tom Van Grieken 
@tomvangrieken 

09/08/2020 (RT van Tom Van Grieken 
@tomvangrieken): JE VERZINT HET NIET: 
Groen heeft de échte reden gevonden voor 
de rellen in #Blankenberge en 

#knokkerokko...      

https://t.co/NVXGnM4qgo  

 

23 Tom Van Grieken 
@tomvangrieken
  

09/08/2020 (RT van Nieuwsblad.be @Nieuwsblad_be) 
Na rellen in Blankenberge is politievakbond 
VSOA het beu: “Het is tijd dat deze jongeren 
eindelijk benoemd worden door de politiek” 
https://t.co/maWmO6z1Dp  

 

24 Tom Van Grieken 
@tomvangrieken  

09/08/2020 RT van @Brookskim1974) Dat er (bijna) 
overal id-controle is aan recratiedomeinen, 
verplaatsen de testosteronbommen hun 
activiteiten naar de kust. 

 

25 Tom Van Grieken 
@tomvangrieken 

09/08/2020 (RT van Natalie                    @dcnatalie) 'De kust 

had te maken met een enorme toe vloed van 
krapuul.' https://t.co/hqNHgFh3IN  

 

26 Tom Van Grieken 
@tomvangrieken  

09-08-2020 (RT van Hans Verreyt @HansVerreyt) 
Oostende gisteren, Blankenberge 
vandaag... Stop het allochtoon geweld tegen 
onze politie. Harde aanpak is de enige taal 
dat dit crapuul verstaat. 
https://t.co/XtgfPlrDBO  

 

27 Tom Van Grieken 
@tomvangrieken 

09-08-2020 Opstoot Corona in “bepaalde 

gemeenschappen”      Heel provincie in 

lockdown. Rellen aan de kust met “bepaalde 

gemeenschappen”      Alle dagjestoeristen 

weren. Omdat politiek correcte politici 
problemen niet bij naam durven noemen, 
wordt de Vlaming keer op keer mee gestraft! 
https://t.co/E3DgIUU49z 

RT door 
Barbara 
Pas 
@Barbara_
Pas 
& Stefaan 
Sintobin 
@StefaanS
intobin 

28 Sam van Rooy 

         

@SamvanRooy1 

09/08/2020 Het Journaal over de rellen in 
#Blankenberge: zelden liet de #VRT zich zo 
kennen als een bastion van politieke 

 

https://t.co/eedtQB39sa
https://t.co/k6enkWT1QG
https://t.co/jMeEP5Et16
https://t.co/NVXGnM4qgo
https://t.co/maWmO6z1Dp
https://t.co/hqNHgFh3IN
https://t.co/XtgfPlrDBO
https://t.co/E3DgIUU49z
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correctheid gecombineerd met infantiliteit. 

               https://t.co/pNQV8frpQp  

29 Sam van Rooy 

         

@SamvanRooy1 

09/08/2020 Mohamed, knuffel-Marokkaan van Vlaamse 
mainstream media, wil weer de clan 
verdedigen (wat wij begrijpen). Helaas voor 
hem mislukt dat: met zijn gerelativeer en 
potsierlijke vergelijking wordt hij gefileerd 

door twee dames.      #Blankenberge      

https://t.co/bf8pC9A6dq  

 

30 Sam van Rooy 

         

@SamvanRooy1
  

09/08/2020 Tóen zei de burgemeester: "Het is altijd 
hetzelfde met Nederlanders." 

#Blankenberge      https://t.co/FxP5NROaKE  

 

31 Sam van Rooy 

         

@SamvanRooy1 

09/08/2020 Blankenberge, Knokke, Oostende, ... en ook 
in #Willebroek: 40-tal 'jongeren' keert zich 

tegen politie.      https://t.co/dKlvpa7qvk 

 

32 Sam van Rooy 

         

@SamvanRooy1 

09/08/2020 (RT van Gerolf Annemans @gannemans) 
Blankenberge in New York. Niet tegen eb en 
vloed maar tegen Joden. 
https://t.co/tctVUDzZYt  

 

33 Sam van Rooy 

         

@SamvanRooy1 

09/08/2020 Net zoals bij Groen klinkt het ook bij de N-VA 
dat treinen veel schuld dragen voor rellend 

allochtoon tuig aan onze kust.                       

https://t.co/fArCUAMAmJ  

 

34 Filip Brusselmans 
@Filip_Bru 

09/08/2020 “Racist”, riep @Barttommelein me toe 
enkele weken geleden in het parlement toen 
ik stelde dat onze buurten onveilig werden 
gemaakt door allochtone hangjongeren. 
Ondertussen wordt Blankenberge 
afgesloten voor dagtoeristen omwille van 
allochtone overlast. 

 

35 Jong N-VA 
@Jongnva 

09/08/2020 Enkele Jong-N-VA-leden trokken zodra het 
kon naar het politiekantoor van 
#Blankenberge om hen in persoon te 
bedanken voor hun moed en inzet dit 
weekend. https://t.co/8Fr5RT9Udb  

 

36 Annick Ponthier 
@AnnickPonthier 

09/08/2020 (RT van Gerolf Annemans @gannemans) 
Nog iemand uitleg nodig bij de uitbraak van 
Corona in “sommige gemeenschappen in 
Antwerpen en Brussel” ? #blankenberge 
#knokke https://t.co/6wfWlHiqQR 

 

37 Annabel Tavernier 
@A_Tavernier  
 

09/08/2020 Totaal onaanvaardbaar gedrag van 
Brusselse relschoppers in #Blankenberge. 
Strenge straffen en plaatsverbod zijn 
noodzakelijk. Bijzonder triest voor de 
reputatie van #Brussel. Brusselse politici 
hebben hier mee boter op het hoofd door 
laxisme en laissez faire. 

RT door 
Mathias 
Vanden 
Borre 
@M_Vand
enBorre  

38 Karen Liesens      

@KarenLiesens 

09/08/2020 De jongeren die gisteren #Blankenberge op 
stelten gezet hebben, zijn dat dezelfde die bij 
elke nieuwe peiling jammeren dat 
Vlaanderen racistisch is? Dit is een duidelijk 
kip/ei verhaal, waarbij de Vlaming rechtser 
gaat stemmen bij elk relletje ipv andersom. 

 

https://t.co/pNQV8frpQp
https://t.co/bf8pC9A6dq
https://t.co/FxP5NROaKE
https://t.co/dKlvpa7qvk
https://t.co/tctVUDzZYt
https://t.co/fArCUAMAmJ
https://t.co/8Fr5RT9Udb
https://t.co/6wfWlHiqQR
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39 Stefaan Sintobin 
@StefaanSintobin 

09/08/2020 Zeg @BartSomers , waren daar gisteren bij 
die relschoppers in #Blankenberge ook 

“jongeren” uit #Bilzen bij...?       

 

40 Dries Van 
Langenhove MP 
@DVanLangenhov
e 

09/08/2020 Deze ochtend gingen we met een groepje 
van @schildenvrienden het strand van 
Blankenberge #opkuisen, nadat het gisteren 
als een vuilnisbelt werd achtergelaten door 
kansenparels... #VlaamsNationalist 
#Blankenberge #TrotsteVlaming #Gezellig 
#JongEnRechts #Vlaanderen 
#Kansenparels https://t.co/yK04QM4n3U  

RT door 
Tom Van 
Grieken 
@tomvangr
ieken én 
Stefaan 
Sintobin 
@StefaanS
intobin 

41 Peter De Roover 
@PeterDeRoover1  

09/08/2020 Voor Veilige Vlaamse kust Concrete 
voorstellen voor lik-op-stukbeleid van de 
@nvakamer-fractie. 
https://t.co/wZBWHv0DBQ  

RT door N-
VA 
@de_NVA 
& Theo 
Francken 
MP 
@Francken
Theo 

42 Zuhal Demir 
@Zu_Demir 

09/08/2020 (RT van Peter De Wilde @peter_de_wilde) 
De #strandrellen aan de kust wijten aan 
“toerisme” is al even belachelijk en 
intellectueel oneerlijk als de oudejaarsrellen 
in Brussel toeschrijven aan #toerisme. Een 
probleem benoemen is het begin van een 
oplossing. 

 

43 Vlaams Belang - 
Kamer 
@VB_Kamer  
Én Vlaams Belang 
@vlbelang  

09/08/2020 (RT van Ortwin Depoortere @OrtwinDepo) 
Allochtone amokmakers weren om de 
Vlamingen te beschermen aan de kust en 
andere domeinen. Maatregelen dringen zich 
op. Ik vraag als voorzitter van de commissie 
binnenlandse om deze te mogen 
samenroepen. @VB_Kamer @vlbelang 

 

44 Theo Francken MP 
@FranckenTheo 

09/08/2020 Fb pagina’s van VB zijn nu een langgerekte 
aanklacht tegen N-VA. De rellen zijn precies 
onze schuld. En maar smeken voor Vlaamse 

eenheid en een regering.       Of deze van de 

sociale media whizzkid van vB. Stuur ze 
terug! Buiten! Naar waar? Al drie generaties 

Belg.       https://t.co/0ZSW2wmhk0  

 

45 Theo Francken MP 
@FranckenTheo 

09/08/2020 De beelden van de kust zijn choquerend. Het 
probleem stelt zich echter al jaren. Ik ging er 
tijdens de laatste marathonzitting in de 
Kamer in juli zwaar over in discussie. Het 
probleem kan pas opgelost worden als het 
wordt erkend. Stop met het wegkijkgedrag. 
https://t.co/dgz9Zm3CuI  

 

46 Vlaams Belang 
@vlbelang 
 

09/08/2020 @Barbara_Pas: "Net zoals het mogelijk is 
om zwarte lijsten te hanteren in 
recreatieparken, moeten we deze a/d kust 
gebruiken. Daarnaast moeten we strenger 
bestraffen door dubbele nationaliteit bij 
herhaalde feiten af te pakken. Het geboefte 
moet eruit." https://t.co/LYX4sZkXk6  

RT door 
Tom Van 
Grieken 
@tomvangr
ieken 
& Barbara 
Pas 

https://t.co/yK04QM4n3U
https://t.co/wZBWHv0DBQ
https://t.co/0ZSW2wmhk0
https://t.co/dgz9Zm3CuI
https://t.co/LYX4sZkXk6
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@Barbara_
Pas 

47 Peter De Roover 
@PeterDeRoover1 

10/08/2020 Respect voor #politie die deed wat moest bij 
onaanvaardbare rellen in #Blankenberge. 
Nu is het aan het gerecht om te volgen. Lik-
op-stuk is het enige juiste antwoord op 
dergelijk crapuleus gedrag. 
https://t.co/eE4E3lulzY  

RT door 
Annabel 
Tavernier 
@A_Taver
nier  

48 Filip Dewinter 
@FDW_VB 

10/08/2020 Problemen blijven duren met allochtone 
jongerenbendes aan onze Vlaamse #kust... 
Arrestaties nadat winkel werd geplunderd. 
#Politie en (kortstondige) #arrestatie schrik 
dit soort van jonge criminelen niet af... 
#BootCamp-gevangenisstraf wel! 
#Blankenberge #Knokke #Oostende 
https://t.co/S0zZ3ylHhK  

 

49 Stefaan Sintobin 
@StefaanSintobin  

10/08/2020 Foto van destijds ‘Tien om te zien’ in 
#Blankenberge . Ook toen was er een massa 
volk en ook toen was er reeds eb en vloed, 
maar geen vechtpartijen. Hoe zou dat toch 
komen...!? https://t.co/BtZB4G9K5a  

 

50 Karen Liesens      

@KarenLiesens 

10/08/2020 Aangename ontdekking @ddumery, strenge 
maar correcte analyse over de 
wantoestanden aan de Kust dit weekend. 
Deze jongens zijn gekend in Brussel, het 
federale niveau dient dringend een signaal 
van steun geven aan lokale besturen. 
#terzaketv 

 

51 Sam van Rooy 

         

@SamvanRooy1 

10/08/2020 De Telegraaf kopt wat Vlaamse media 
zoveel mogelijk onder de mat vegen: 
'Terreurjongeren op strand #Blankenberge 

zijn 'Noord-Afrikanen met strafblad''      

https://t.co/YujVn2qc9k  

 

52 Tom Van Grieken 
@tomvangrieken  

10/08/2020 Kijk. Opmerkelijk genoeg kan de 
Nederlandse media het probleem in 
#Blankenberge en #knokke wél accuraat 
benoemen. https://t.co/RVHAyNsrLU  

 

53 Tom Van Grieken 
@tomvangrieken 

10-08-2020 Tot in #Griekenland waren de rellende 

allochtonen aan onze kust nieuws      . 

Κορωνοϊός: Επεισόδια σε παραλία στο 
Βέλγιο -Αστυνομικοί πήγαν να διώξουν 
παραθεριστές και αυτοί τους επιτέθηκαν 
[βίντεο] https://t.co/5NoZJ9en02  

 

54 N-VA @de_NVA 10/08/2020 (Antwoord op @JohnnyDG5; 
@Paul94119652; @PietersPhilipp1; 
@hansvangoethem; @BruyereFrancois) 
Onze Vlaamse kust moet veilig en gezellig 
blijven. Wie die sfeer niet respecteert, 
pakken we concreet én direct aan. Daarom 

stellen we voor:     Bovengemeentelijke 

coördinatie bij rellen     Direct beschikbaar 

stellen van actieve federale politiecapaciteit 

 

55 N-VA @de_NVA 
 

11/08/2020 'Er hangt nu een sfeer van straffeloosheid. 
Bovendien worden mensen die zich 

 

https://t.co/eE4E3lulzY
https://t.co/S0zZ3ylHhK
https://t.co/BtZB4G9K5a
https://t.co/YujVn2qc9k
https://t.co/RVHAyNsrLU
https://t.co/5NoZJ9en02
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gedragen gestraft en toeristen geweerd. Ook 
mensen met een migratieachtergrond. Je 
moet de juiste mensen bestraffen. Dat kan 
enkel met een effectief plaatsverbod', zegt 
Kamerlid @MetsuKoen. #terzaketv 
https://t.co/WB6UDS0UTv  

56 Theo Francken MP 
@FranckenTheo 

11/08/2020 (RT van Sander Loones @SanderLoones) 
Falende justitie in Brussel, zadelt ons met 
problemen op aan onze Vlaamse kust. Nog 
een extra argument dus voor een Vlaamse 
justitie en politie, zodat we het ganse 
veiligheidsbeleid in eigen handen kunnen 
nemen, versterken en verstrakken.  

 

57 Theo Francken MP 
@FranckenTheo 

11/08/2020 Wij werken hard verder td zomerreces 
@nvakamer vroeg dringende samenkomst 
commissie: - F&B over deal Brussels 
Airlines; - Defensie over troepenherschikking 
VS in Europa; - BiZa over rellen kust. + zeer 
actief in Coronacommissie. Bij zwakke 
regering is Kamercontrole broodnodig. 

 

58 Annabel Tavernier 
@A_Tavernier 

11/08/2020 Het is net deze “ochot ochère”- & 'laissez-
faire, laissez-passer'-mentaliteit die mee aan 
de basis ligt van de rellen die zich te vaak in 
BRU en afgelopen weekend ook in 
Blankenberge voordoen. Voor dergelijk 
gedrag bestaat geen enkel excuus! 
https://t.co/ZTODRbQOMx  

 

59 N-VA @de_NVA 11/08/2020 'Die jongeren zijn gekend door justitie. Er 
moet vanuit Brussel een duidelijk signaal 
komen. Iedereen is welkom in 
#Blankenberge, maar niet die criminelen. 
Daar wil ik duidelijk in zijn', zegt 

burgemeester @ddumery. #terzaketv      

https://t.co/kL3W4gn5yq  

RT door 
Theo 
Francken 
MP 
@Francken
Theo 
 

60 Theo Francken MP 
@FranckenTheo  
 

11/08/2020 Commissie BiZa komt om 10u samen over 
de rellen aan de kust. Onze fractie drong 
hierop aan. We zullen onze concrete 
voorstellen op tafel leggen. Geen woorden 
maar daden. 

RT door N-
VA 
@de_NVA 

61 Kristien Van 

Vaerenbergh      

@kris10vanvaer 

11//08/2020 Relschopper Blankenberge is op zijn 16de 
gekend voor 18 gepleegde feiten en wil zijn 
blanco(!!!) strafregister behouden. Hoe kan 
dat? Hallo parket Brussel? Maak eens 
dringend werk van een echt lik-op-stuk-
beleid! Het zijn geen watjes dus hoef je ze 
niet als watjes te behandelen. 
https://t.co/mcapp6xJZe 

 

62 Koen Metsu 
@MetsuKoen  
 

11/08/2020 We hebben met @de_NVA een voorstel 
klaarliggen om amokmakers zoals in 
Blankenberge snel te berechten. Collega 
@kris10vanvaer heeft dat klaarliggen . Met 
ons voorstel zijn de daders binnen de week 
berecht. We moeten straffeloosheid 
aanpakken! Snelle procedure, zware 
straffen. 

RT door N-
VA 
@de_NVA 
& Theo 
Francken 
MP 
@Francken
Theo 

https://t.co/WB6UDS0UTv
https://t.co/ZTODRbQOMx
https://t.co/kL3W4gn5yq
https://t.co/mcapp6xJZe
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63 Koen Metsu 
@MetsuKoen 
 

11/082020 Het probleem in Blankenberge benoemen is 
iets volledig anders dan stigmatiseren. Er 
wordt te pas en te onpas met die term 
‘stigmatiseren’ gegooid. Dat is fout en werkt 
averechts . #terzaketv  

RT door N-
VA 
@de_NVA 

64 Zuhal Demir 
@Zu_Demir  

11/08/2020 Groene ontkenning op zijn best. De rellen 
worden veroorzaakt door getijden, de 
toeristische sector, de drukte aan de kust, de 
ministers van Toerisme en Binnenlands 
Bestuur... Geen woord over de criminele 
bendecultuur die vrij spel heeft in Groen 
Brussel. Dat zijn faits diver 

 

65 Annick Ponthier 
@AnnickPonthier 

11/08/2020 Commissie BiZa over rellen in 
kustgemeenten: vooral niet “stigmatiseren” 
en werkelijke oorzaken onder de mat 

moffelen       dixit linkse partijen 

#steunonzepolitie @VB_Kamer @vlbelang 

 

66 Barbara Pas 
@Barbara_Pas 
 

11/08/2020 Vlaams Belang bijt de spits af in de 
commissie BiZa om De Crem te 
ondervragen over de rellen aan de Kust en 
in tal van recreatiedomeinen. Terwijl linkse 
partijen waarschuwen dat men vooral niet 
mag “stigmatiseren” eisen wij harde aanpak 
en strenge straffen. Het geboefte eruit! 

RT door 
Vlaams 
Belang 
@vlbelang 
& Tom Van 
Grieken 
@tomvangr
ieken 

67 Sam van Rooy 

         

@SamvanRooy1 

12/08/2020         Compilatievideo: '#Blankenberge anno 

2020: 60 jaar massa-immigratie en falende 
integratie' (volledige video hier: 
https://t.co/5vlZvv9WrV) 
https://t.co/wE3QHJ4CIz  

 

68 Filip Brusselmans 
@Filip_Bru 

12-08-2020 (RT van Fré            @frecq) #Knokke en 

#Blankenberge zijn nog niet koud of de 
#jongeren/#toeristen strijken vanavond neer 
in #Oostende. Komen ze uit #Brussel? 
Moeilijk te zien. https://t.co/yE0GVbkoxA  

 

69 Stefaan Sintobin 
@StefaanSintobin 

12-08-2020 Blijkbaar hebben eb en vloed zich verlegd 

van #Blankenberge naar #Oostende...       

 

70 Tom Van Grieken 
@tomvangrieken 

14-08-2020 (RT van wim van de velden 
@wimvandevelden): Hoe @Bart_DeWever 
de grote verliezer is, maakt @tomvangrieken 
akelig duidelijk in "Blankenberge, 
Blankenberge, parel aan de kust.".. 
https://t.co/32gMIDyiSz  

 

71 Sam van Rooy 

         

@SamvanRooy1 

14-08-2020 (RT van Vlaamse Leeuwin @VLeeuwin) Met 
de rellen in Brussel in gedachten, de 
toestanden aan onze Belgische kust, 
recreatiedomeinen, en na het zien van het 
filmpje van jongen die in elkaar geschopt 
werd in Ninove, ja hoor dat kan ik mij 
indenken, elke dag een beetje meer ... 
https://t.co/oNsTqRp08K  

 

72 Stefaan Sintobin 
@StefaanSintobin 

15-08-2020 Terug uit verlof. “t ja ik moest er eens uit zijn 
en de zomerperiode is sowieso een kalme 

 

https://t.co/wE3QHJ4CIz
https://t.co/yE0GVbkoxA
https://t.co/32gMIDyiSz
https://t.co/oNsTqRp08K
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periode aan de Vlaamse kust. Er is toch niet 
veel gebeurd hoor ik”, aldus sheriff Carl 

73 Stefaan Sintobin 
@StefaanSintobin 

15-08-2020 Extreem-rechts onderweg naar 
#Blankenberge @ddumery 
https://t.co/K0ZO0gJeS1  

 

74 Sam van Rooy 

         

@SamvanRooy1 

15-08-2020 (RT van 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 𝓥𝓮𝓻𝓶𝓮𝔂𝓮𝓷 ღ 

@DVermeyen) Mark Elchardus leestip over 
migrantenkinderen met een groeiende 
afkeer van onze samenleving en een 
toenemende bereidheid dat gewelddadig te 
uiten. En de laksheid, de lafheid, het 
ontkennen van die problemen e.d. door 
opportunistische obscurantisten. #dtz 
#Blankenberge https://t.co/giiS3zaxes  

 

75 Theo Francken MP 
@FranckenTheo 

15-08-2020 Blankenberge vanavond. Stevig applaus van 
de bevolking voor de politiemensen. Knap. 

         Tijd om dit ook eens te organiseren in 

Brussel en Molenbeek. RESPECT VOOR 
ONZE POLITIE. https://t.co/8jcCAJuO1A  

 

76 Karen Liesens      

@KarenLiesens 

16-08-2020 “Ik heb het gehad met Brusselse stuurlui die 
criminaliteit lijken te koesteren als een 
mensenrecht.” - @JMDedecker over de 
baldadigheden aan de kust. 
https://t.co/iW362fLGZh  

 

77 Karen Liesens      

@KarenLiesens 

16-08-2020 (Antwoord op libertair @libertair) Er is meer 
politie aangeworven. De arrestaties zijn niet 
echt het probleem gezien het strafblad van 
hier tot Tokio van veel van die gastjes. Maar 
als ze enkele uren later alweer (quasi) 
ongestraft thuis zitten, creëer je een gevoel 
van straffeloosheid. 

 

78 Theo Francken MP 
@FranckenTheo 

16-08-2020 (RT van RTBF info @RTBFinfo) Des jeunes 
Bruxellois viennent à Blankenberge pour 
promouvoir le dialogue avec les vacanciers 
https://t.co/ZF8Eq7voTS  

 

79 Theo Francken MP 
@FranckenTheo 

16-08-2020 Op hetzelfde ogenblik dat de bevolking in 
Blankenberge applaudisseert voor de politie, 
een zoveelste incident op rij in Brussel. 
Jongeren kennen nul respect vr politie, 
straatgeweld is deel van hun jeugdcultuur. 
DIT MOET STOPPEN, harde actie nu. 
@pieterdecrem @Sophie_Wilmes 
https://t.co/ub6p7Hjrrm  

 

80 Dries Van 
Langenhove MP 
@DVanLangenhov
e 

17-08-2020 “Brusselse jongeren staan politie 
Blankenberge bij” Mainstream Media, politici 

en parket:                  Stel je nu volgende eens 

voor      “Schild & Vrienden staat politie 

Blankenberge bij” Mainstream Media, politici 
en parket zouden moord en brand 
schreeuwen en ons laten arresteren. 

 

81 Stefaan Sintobin 
@StefaanSintobin 

22-08-2020 Straffeloosheid in #Blankenberge : “een 
stevige waarschuwing” volstaat voor 

burgemeester @ddumery ...       

https://t.co/eDjPxtEbNc  

 

https://t.co/K0ZO0gJeS1
https://t.co/giiS3zaxes
https://t.co/8jcCAJuO1A
https://t.co/iW362fLGZh
https://t.co/ZF8Eq7voTS
https://t.co/ub6p7Hjrrm
https://t.co/eDjPxtEbNc
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82 Karen Liesens      

@KarenLiesens 

23-08-2020 (Antwoord op Bulevardi @blvdi_official) 
@blvdi_official @FranckenTheo Je komt 
ook tot een leefbare wereld door problemen 
te benoemen. Neem bv het recentste 
voorbeeld de rellen met jongeren in 
Blankenberge, Brussel,... hoeveel draagt dat 
bij tot inclusiviteit? Ik heb het al eerder 
gezegd: het debat ivm integratie is kip en ei 
discussie. 

 

83 Theo Francken MP 
@FranckenTheo 

01-09-2020 Tijdens het zomerreces werd er toch 
wekelijks vergaderd en kwam 
@DeKamerBE op onze vraag samen, oa 
over: - luchtvaartdeal @FlyingBrussels - 

troepenherschikking 🇺🇸 in Europa - rellen 

Blankenberge - veiligheidssituatie Mali na 

coup - ... We werken verder.      @de_NVA 

@nvakamer  
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7.2 Bijlage 2: Dataset Krantenartikelen 

 Online 
Krant 

Titel Publicatiedatum Auteur 

1 De Morgen Twintig arrestaties op strand  10 augustus 2020 BBO 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep12208406100820
20-00000 

2 De Morgen Burgemeesters en NMBS sporen 
niet 

10 augustus 2020 Yannick Verberckmoes 
en Ann De Boeck 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep12208407100820
20-00000  

3 De Morgen Waarom geen soepelere regels 
invoeren voor jongvolwassenen? 

10 augustus 2020 PD 

 Link:  
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep12207795100820
20-00000  

4 De Morgen Standpunt 10 augustus 2020 Ann De Boeck 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep12208160100820
20-00000  

5 De Morgen Kustburgemeesters dringen aan 
op actie 

11 augustus 2020 Roel Wauters 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep12210625110820
20-00000  

6 De Morgen 'Stranden vol? Stop dan het 
treinverkeer' 

11 augustus 2020 Joren Van Horenbeek 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep12210805110820
20-00000  

7 De Morgen Drie jongeren opgepakt na rellen 
in Blankenberge 

11 augustus 2020 BELGA 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep12210943110820
20-00000  

8 De Morgen Tiener van 17 opgepakt na rel in 
Blankenberge 

12 augustus 2020 SDVOO 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep12213264120820
20-00000  

9 De Morgen Geen extra treinen naar zee dit 
weekend 

12 augustus 2020 Roel Wauters 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep12213266120820
20-00000  

10 De Morgen 'De publieke ruimte afsluiten, is het 
slechtste wat je kunt doen' 

13 augustus 2020 YV 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep12214655130820
20-00000  

11 De Morgen Parket vraagt plaatsverbod 
minderjarige 

13 augustus 2020 DJG 

https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1220840610082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1220840610082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1220840710082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1220840710082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1220779510082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1220779510082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1220816010082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1220816010082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221062511082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221062511082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221080511082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221080511082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221094311082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221094311082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221326412082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221326412082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221326612082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221326612082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221465513082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221465513082020-00000
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 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep12215543130820
20-00000  

12 De Morgen 'Straf die relschoppers gepast, en 
wel meteen' 

14 augustus 2020 Joanie De Rijke 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep12217537140820
20-00000  

13 De Morgen Politievakbond deelt beelden 
arrestatie 

17 augustus 2020 RDK 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep12223521170820
20-00000  

14 De Morgen Demir: 'Kustdrukte ligt aan 
wanbeleid Brussel' 

17 augustus 2020 BELGA 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep12223393170820
20-00000  

15 De Morgen Brusselse jongeren helpen in 
Blankenberge 

18 augustus 2020 BELGA 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep12224545180820
20-00000  

16 De 
Standaard 

Kustburgemeesters en NMBS 
blijven naar elkaar wijzen 

10 augustus 2020 Veerle Beel, Matthias 
Verbergt 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardce760424-
da67-11ea-aa90-31362732643b10082020-00000  

17 De 
Standaard 

'Behandel amokmakers op strand 
als voetbalhooligans' 

10 augustus Veerle Beel 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard4bc4bc58-
da50-11ea-aa90-31362732643b10082020-00000  

18 De 
Standaard 

Mogen gemeenten hun poorten 
sluiten? 

10 augustus 2020 kbz, belga, mv 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaarde47a92b8-
da66-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000  

19 De 
Standaard 

Blankenbergse baldadigheden 10 augustus Luckas Vander Taelen 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard719d5158-
da3f-11ea-aa90-31362732643b10082020-00000 

20 De 
Standaard 

Aanstokers van strandrellen 
hebben gevuld strafblad 

11 augustus 2020 poj, kma, yb.. 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard6c4f086c-
dafe-11ea-a5ec-56e802b016df11082020-00000  

21 De 
Standaard 

Brusselse jongeren en 
Blankenbergse strandgangers 
verdienen beter 

12 augustus 2020 Hilde Sabbe 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardaff35968-
dbb9-11ea-8ffb-9e26f69cae2412082020-00000  

https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221554313082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221554313082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221753714082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1221753714082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1222352117082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1222352117082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1222339317082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1222339317082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1222454518082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_demorgen_demorgenpersgroep1222454518082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardce760424-da67-11ea-aa90-31362732643b10082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardce760424-da67-11ea-aa90-31362732643b10082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard4bc4bc58-da50-11ea-aa90-31362732643b10082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard4bc4bc58-da50-11ea-aa90-31362732643b10082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaarde47a92b8-da66-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaarde47a92b8-da66-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard719d5158-da3f-11ea-aa90-31362732643b10082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard719d5158-da3f-11ea-aa90-31362732643b10082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard6c4f086c-dafe-11ea-a5ec-56e802b016df11082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard6c4f086c-dafe-11ea-a5ec-56e802b016df11082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardaff35968-dbb9-11ea-8ffb-9e26f69cae2412082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardaff35968-dbb9-11ea-8ffb-9e26f69cae2412082020-00000
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22 De 
Standaard 

NMBS geeft kustburgemeesters 
dan toch hun zin 

12 augustus 2020 Jef Poppelmonde 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaarda793934e-
dbfc-11ea-ba33-c29c2de7cbf912082020-00000  

23 De 
Standaard 

Zoals een hooligan het stadion 
niet binnen mag 

12 augustus 2020 Yves Delepeleire 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardaec67ad6-
dbda-11ea-8ffb-9e26f69cae2412082020-00000  

24 De 
Standaard 

Ook auto's desnoods 
teruggestuurd 

13 augustus 2020 mvdr 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardfaca640a-
dccb-11ea-8a01-6c7b2a7077eb13082020-00000  

25 De 
Standaard 

Kusttoerisme: van veel te druk 
naar veel te kalm 

17 augustus 2020 jve, cka, yd 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard1b0b1558-
dff0-11ea-9395-95567dcaaf9c17082020-000  

26 De 
Standaard 

'Toeristen moeten weer 
vertrouwen krijgen in kust als 
vakantiebestemming' 

17 augustus 2020 Junior Verbeeke, 
Dominique Jauquet 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardd9017d56-
dfd5-11ea-9395-95567dcaaf9c17082020-00000  

27 De 
Standaard 

'Open de sportclubs of je krijgt files 
aan gevangenis' 

19 augustus 2020 Pieter Huyberechts 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard6fc06c8a-
e179-11ea-81f4-3a55e9de855e19082020-00000  

28 De 
Standaard 

Unia opent dossier over betoging 
met haatslogans  

1 september 2020 Stijn Cools 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardc4061954-
eb7c-11ea-866a-1002f8965c8901092020-00000  

29 De 
Standaard 

Mars tegen racisme antwoord op 
Mars tegen straffeloosheid 

15 september 2020 BELGA 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard2ac17920-
f6a6-11ea-89ce-f98babbc87e715092020-00000  

30 Het Laatste 
Nieuws 

"In de zomer importeren we de 
problemen van de grootsteden" 

8 augustus 2020 Bart Boterman 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220
526308082020-00000  

31 Het Laatste 
Nieuws 

"Straf niet de brave burger die van 
een dagje zee wil genieten" 
(lezersreacties) 

10 augustus 2020 Monique Willems 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220
718410082020-00000  

32 Het Laatste 
Nieuws 

Wie lijkt op relschopper, mag niet 
naar zee 

10 augustus 2020 Lieve Van Bastelaere en 
Jeffrey Dujardin 

https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaarda793934e-dbfc-11ea-ba33-c29c2de7cbf912082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaarda793934e-dbfc-11ea-ba33-c29c2de7cbf912082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardaec67ad6-dbda-11ea-8ffb-9e26f69cae2412082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardaec67ad6-dbda-11ea-8ffb-9e26f69cae2412082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardfaca640a-dccb-11ea-8a01-6c7b2a7077eb13082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardfaca640a-dccb-11ea-8a01-6c7b2a7077eb13082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard1b0b1558-dff0-11ea-9395-95567dcaaf9c17082020-000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard1b0b1558-dff0-11ea-9395-95567dcaaf9c17082020-000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardd9017d56-dfd5-11ea-9395-95567dcaaf9c17082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardd9017d56-dfd5-11ea-9395-95567dcaaf9c17082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard6fc06c8a-e179-11ea-81f4-3a55e9de855e19082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard6fc06c8a-e179-11ea-81f4-3a55e9de855e19082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardc4061954-eb7c-11ea-866a-1002f8965c8901092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaardc4061954-eb7c-11ea-866a-1002f8965c8901092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard2ac17920-f6a6-11ea-89ce-f98babbc87e715092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard2ac17920-f6a6-11ea-89ce-f98babbc87e715092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220526308082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220526308082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220718410082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220718410082020-00000
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 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220
866510082020-00000  

33 Het Laatste 
Nieuws 

Relschoppers vandaag voor 
onderzoeksrechter 

10 augustus 2020 / 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220
855810082020-00000  

34 Het Laatste 
Nieuws 

Burgemeester Blankenberge: 
"Hou die mensen al in Brussel 
tegen” 

10 augustus 2020 / 

 Link:  
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220
881610082020-00000  

35 Het Laatste 
Nieuws 

Blankenberge, stad van échte 
zonnekloppers 

10 augustus 2020 Bjorn Maeckelbergh en 
Bart Boterman 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220
881810082020-00000  

36 Het Laatste 
Nieuws 

"Kleine groep verpest het voor 
iedereen" 

10 augustus 2020 DJG 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220
881910082020-00000 

37 Het Laatste 
Nieuws 

Leopold Lippens weert nog hele 
week dagjestoeristen uit Knokke 

10 augustus 2020 SVB 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220
881710082020-00000  

38 Het Laatste 
Nieuws 

Déjà vu voor Lommelse korpschef 
na rellen aan zee: "Die mannen 
kwamen eerst naar hier" 

11 augustus 2020 BVDH 

 Link:  
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220
936011082020-00000  

39 Het Laatste 
Nieuws 

In bloot bovenlijf voor de 
onderzoeksrechter 

11 augustus 2020 DJG 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221
098111082020-00000  

40 Het Laatste 
Nieuws 

In zwemshort en bloot bovenlijf 
voor onderzoeksrechter 

11 augustus 2020 DJG 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221
080711082020-00000  

41 Het Laatste 
Nieuws 

Lessen getrokken uit aanval à la 
Blankenberge 

11 augustus 2020 Robby Dierickx 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220
995311082020-00000  

42 Het Laatste 
Nieuws 

"Met controles wordt het alleen 
maar erger" 

11 augustus 2020 Job Van Nieuwenhove  

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221
080611082020-00000  

https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220855810082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220855810082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220881610082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220881610082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220881810082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220881810082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220881910082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220881910082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220881710082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220881710082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220936011082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220936011082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221098111082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221098111082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221080711082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221080711082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220995311082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220995311082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221080611082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221080611082020-00000
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43 Het Laatste 
Nieuws 

"Pak badgasten aan zoals 
voetbalfans" 

11 augustus 2020 Dietert Bernaers 

 Link:  
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221
080111082020-00000  

44 Het Laatste 
Nieuws 

Zwarte lijst moet amokmakers 
buitenhouden 

11 augustus 2020 Bart Kerckhoven 

 Link:  
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220
935811082020-00000  

45 Het Laatste 
Nieuws 

"Misschien moet er nu ook een 
'strandwet' komen?" 
(lezersreacties) 

11 augustus 2020 / 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220
997611082020-00000  

46 Het Laatste 
Nieuws 

"Zo'n gevecht zie ik hier niet 
gebeuren" 

11 augustus 2020 BHT 

 Link:  
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221
025411082020-00000  

47 Het Laatste 
Nieuws 

"Schandelijk dat ze onze 
burgemeester nu aanvallen” 

11 augustus 2020 BHT 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221
025511082020-00000  

48 Het Laatste 
Nieuws 

"Blijf weg van de kust" 11 augustus 2020 Marc Coppens 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221
114811082020-00000  

49 Het Laatste 
Nieuws 

De Crem wil plaatsverbod voor 
relschoppers, "maar deze zomer 
lukt dat niet meer" 

12 augustus 2020 JOVN 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221
325312082020-00000  

50 Het Laatste 
Nieuws 

"Strandverbod komt er, maar niet 
meer deze zomer: 
onaanvaardbaar" 
(lezersreacties) 

12 augustus 2020 / 

 Link:  
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221
211412082020-00000  

51 Het Laatste 
Nieuws 

"Afspraken met NMBS zijn niet 
nagekomen" 

12 augustus 2020 Bart Boterman 

 Link:  
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221
203612082020-00000  

52 Het Laatste 
Nieuws 

Parket vraagt dat relschopper 
Blankenberge niet meer in mag 

13 augustus 2020 DJG 

 Link:  
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221
567413082020-00000  

https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221080111082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221080111082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220935811082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220935811082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220997611082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1220997611082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221025411082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221025411082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221025511082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221025511082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221325312082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221325312082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221211412082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221211412082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221203612082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221203612082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221567413082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221567413082020-00000
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53 Het Laatste 
Nieuws 

"Sommige bendeleden zijn amper 
12. Als ze iemand bestelen, 
mogen ze erbij" 

12 augustus 2020 Inge Bosschaerts 

 Link:  
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221
325112082020-00000  

54 Het Laatste 
Nieuws 

"Extreemrechtse groepen roepen 
op om 'boel te komen opkuisen'” 

14 augustus 2020 Dietert Bernaers 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221
849214082020-00000  

55 Het Laatste 
Nieuws 

"Etnische profilering kan écht niet" 14 augustus 2020 Wouter Hertogs 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221
835014082020-00000  

56 Het Laatste 
Nieuws 

"Ik houd mijn hart vast voor dit 
weekend" 

14 augustus 2020 Dietert Bernaers 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221
875814082020-00000 

57 Het Laatste 
Nieuws 

17-jarige die opgepakt werd na 
rellen zet menigte op tegen 
agenten 

17 augustus 2020 DJG, RDK 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222
377017082020-00000  

58 Het Laatste 
Nieuws 

"Met een strengere straf was dit 
niet gebeurd" 

17 augustus 2020 Robby Dierickx en 
Stephanie Romans 

 Link:  
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222
334317082020-00000 

59 Het Laatste 
Nieuws 

Kwart miljoen minder mensen aan 
zee dit weekend 

17 augustus 2020 SPK, GUS 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222
374317082020-00000  

60 Het Laatste 
Nieuws 

Kusttoerisme: van veel te druk 
naar veel te kalm 

17 augustus 2020 jve, cka, yd 

 Link:  
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard1b0b1558-
dff0-11ea-9395-95567dcaaf9c17082020-00000  

61 Het Laatste 
Nieuws 

Horeca klaagt: "We hebben meer 
personeel dan klanten" 

17 augustus 2020 BHT, TVA, GUS 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222
193017082020-00000  

62 Het Laatste 
Nieuws 

("Wie straffeloos kan slaan, blijft 
dat doen") Politiek Brussel 
veroordeelt geweld tegen politie in 
Schaarbeek 

18 augustus 2020 JMBB 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222
433318082020-00000  

https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221325112082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221325112082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221849214082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221849214082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221835014082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221835014082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221875814082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1221875814082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222377017082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222377017082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222374317082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222374317082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard1b0b1558-dff0-11ea-9395-95567dcaaf9c17082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_destandaard_destandaarddestandaard1b0b1558-dff0-11ea-9395-95567dcaaf9c17082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222193017082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222193017082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222433318082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222433318082020-00000
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63 Het Laatste 
Nieuws 

Vierde verdachte van rellen 
ontkent dat hij aan de kust was 

19 augustus 2020 SDVO 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222
646719082020-00000  

64 Het Laatste 
Nieuws 

"Ofwel ben je aan het polariseren, 
ofwel aan het stigmatiseren. Zo 
vermoeiend..." 

22 augustus 2020 Bart Mertens 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1223
556222082020-00000  

65 Het Laatste 
Nieuws 

“Schrijf maar op: iedereen is hier 
welkom” 

25 augustus 2020 Siebe De Voogt 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1223
952325082020-00000  

66 Het Laatste 
Nieuws 

"Hier waren nog geen 
vechtpartijen, laat ons dat ook zo 
houden” 

26 augustus 2020 Leen Belpaeme 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1224
233926082020-00000  

67 Het Laatste 
Nieuws 

Er was toch vooral rust aan de kust 28 augustus 2020 LBB 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1224
887728082020-00000  

68 Het Laatste 
Nieuws 

Verdachte van rellen in 
Blankenberge vrij onder 
voorwaarden 

28 augustus 2020 CEMG 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1224
809128082020-00000  

69 Het Laatste 
Nieuws 

Racistische slogans op Oostendse 
'Mars tegen straffeloosheid' 

31 augustus 2020 LBB 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1225
461331082020-00000  

70 Het Laatste 
Nieuws 

"Islamieten, parasieten." 
Racistische slogans te horen 
tijdens 'mars tegen straffeloosheid' 

31 augustus 2020 LBB 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1225
347731082020-00000  

71 Het Laatste 
Nieuws 

Politie onderzoekt racistische 
uitspraken tijdens mars Oostende 

1 september 2020 LBB 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1225
741401092020-00000  

72 Het Laatste 
Nieuws 

“Klappen gekregen omdat ik lid 
ben van PVDA" 

8 september 2020 Koen Baeten 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1227
397608092020-00000  

https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222646719082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1222646719082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1223556222082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1223556222082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1223952325082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1223952325082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1224233926082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1224233926082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1224887728082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1224887728082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1224809128082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1224809128082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1225461331082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1225461331082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1225347731082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1225347731082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1225741401092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1225741401092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1227397608092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1227397608092020-00000
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73 Het Laatste 
Nieuws 

Na mars tegen straffeloosheid, nu 
één tegen racisme 

14 september 2020 LBB 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1228
780014092020-00000  

74 Het Laatste 
Nieuws 

Stad verbiedt 'mars voor 
democratie', actievoerders zoeken 
oplossing 

21 september 2020 TVA 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1230
768021092020-00000  

75 Het 
Nieuwsblad 

Hoe de rellen in Blankenberge 
begonnen: “Je voelde dat er een 
agressief sfeertje hing” 

10 augustus 2020 Junior Verbeeke 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad66b3
7b00-da26-11ea-806b-ef7462c2314e10082020-00000  

76 Het 
Nieuwsblad 

Mogelijk juridisch probleem met 
afsluiten grondgebied 

10 augustus 2020 Kbz, adm 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad6327
6036-da54-11ea-aa90-31362732643b10082020-00000  

77 Het 
Nieuwsblad 

Rellen op strand: Mensen die na 
een zware werkweek willen 
genieten van een dagje aan zee 
worden nu geweigerd in 
Blankenberge en Knokke 
(lezersreacties) 

10 augustus 2020 / 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad419d
0ca0-da49-11ea-aa90-31362732643b10082020-00000  

78 Het 
Nieuwsblad 

Oververhit 10 augustus 2020 / 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad5558
750c-da8c-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000  

79 Het 
Nieuwsblad 

Terug naar “Margiberge” 10 augustus 2020 / 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblada9b8
0436-da47-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000  

80 Het 
Nieuwsblad 

En de treinen, die blijven maar 
rijden 

10 augustus 2020 Tom Le Bacq, Junior 
Verbeeke en Christine 
De Herdt 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad62bfe
b12-da5f-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000  

81 Het 
Nieuwsblad 

De kramp van de 
kustburgemeester 

10 augustus 2020 Matthias 
Vanderaspoilden 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad18c1
92ca-da57-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000  

82 Het 
Nieuwsblad 

N-VA wil snelrecht en zwarte lijst 10 augustus 2020 mdvr 

https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1228780014092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1228780014092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1230768021092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetlaatstenieuws_hetlaatstenieuwspersgroep1230768021092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad66b37b00-da26-11ea-806b-ef7462c2314e10082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad66b37b00-da26-11ea-806b-ef7462c2314e10082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad63276036-da54-11ea-aa90-31362732643b10082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad63276036-da54-11ea-aa90-31362732643b10082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad419d0ca0-da49-11ea-aa90-31362732643b10082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad419d0ca0-da49-11ea-aa90-31362732643b10082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad5558750c-da8c-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad5558750c-da8c-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblada9b80436-da47-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblada9b80436-da47-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad62bfeb12-da5f-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad62bfeb12-da5f-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad18c192ca-da57-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad18c192ca-da57-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000
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 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad5711
006a-da70-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000  

83 Het 
Nieuwsblad 

Specialiteit: gevechten uitlokken. 
Zéker als er politie bij is 

11 augustus 2020 Yves Barbieux, Tim 
Lescrauwaet en Arne 
Franck 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad3d22
4b50-db1f-11ea-8ce7-7962f293537a11082020-00000  

84 Het 
Nieuwsblad 

Lokale politie krijgt steun uit 
Brussel, maximum 6.000 
dagtoeristen per trein 

12 augustus 2020 Tim Lescrauwaet en 
Matthias 
Vanderaspoilden 

 Link:  
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad780c
311c-dbcf-11ea-9783-c3caf80473ae12082020-00000  

85 Het 
Nieuwsblad 

Als de trein te vol zit, mag niemand 
nog opstappen 

12 augustus 2020 Matthias 
Vanderaspoilden 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad11a5
dcce-dbf8-11ea-8ffb-9e26f69cae2412082020-00000  

86 Het 
Nieuwsblad 

“Ik heb gedaan wat ik moest doen: 
zulke mensen horen niet op het 
strand” 

12 augustus 2020 Tim Lescrauwaet 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad6e4f7
2ec-dbde-11ea-9783-c3caf80473ae12082020-00000  

87 Het 
Nieuwsblad 

Geen extra treinen naar kust 
komend weekend 

12 augustus 2020 Dominique Jauquet 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladf78eb
330-dbf0-11ea-9783-c3caf80473ae12082020-00000  

88 Het 
Nieuwsblad 

Geen extra treinen meer naar de 
kust 

12 augustus 2020 Mvdr  

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladf7c7a
b42-dc16-11ea-ba33-c29c2de7cbf912082020-00000  

89 Het 
Nieuwsblad 

Voor de drugs, het geld en de 
jonge meisjes 

12 augustus 2020 Yves Barbieux en Kristof 
Bohez 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad0315
1166-dbe4-11ea-ba33-c29c2de7cbf912082020-00000  

90 Het 
Nieuwsblad 

Extra zitting in Vlaams Parlement 
over rellen aan kust...  

13 augustus 2020 Mvdr  

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladb829
0c56-dcb6-11ea-8a01-6c7b2a7077eb13082020-00000  

91 Het 
Nieuwsblad 

Korpschef boos om kritiek van De 
Crem 

14 augustus 2020 Jve  

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad4011
e0f4-dd6e-11ea-9370-67c1e881101c14082020-00000  

92 Het 
Nieuwsblad 

“Als het vol zit, gaan we dicht” 14 augustus 2020 / 

https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad5711006a-da70-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad5711006a-da70-11ea-b2fd-57e795c44b6210082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad3d224b50-db1f-11ea-8ce7-7962f293537a11082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad3d224b50-db1f-11ea-8ce7-7962f293537a11082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad780c311c-dbcf-11ea-9783-c3caf80473ae12082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad780c311c-dbcf-11ea-9783-c3caf80473ae12082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad11a5dcce-dbf8-11ea-8ffb-9e26f69cae2412082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad11a5dcce-dbf8-11ea-8ffb-9e26f69cae2412082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad6e4f72ec-dbde-11ea-9783-c3caf80473ae12082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad6e4f72ec-dbde-11ea-9783-c3caf80473ae12082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladf78eb330-dbf0-11ea-9783-c3caf80473ae12082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladf78eb330-dbf0-11ea-9783-c3caf80473ae12082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladf7c7ab42-dc16-11ea-ba33-c29c2de7cbf912082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladf7c7ab42-dc16-11ea-ba33-c29c2de7cbf912082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad03151166-dbe4-11ea-ba33-c29c2de7cbf912082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad03151166-dbe4-11ea-ba33-c29c2de7cbf912082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladb8290c56-dcb6-11ea-8a01-6c7b2a7077eb13082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladb8290c56-dcb6-11ea-8a01-6c7b2a7077eb13082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad4011e0f4-dd6e-11ea-9370-67c1e881101c14082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad4011e0f4-dd6e-11ea-9370-67c1e881101c14082020-00000
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 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad2282
dcbc-dd98-11ea-a09e-5f502d67e8e414082020-00000 

93 Het 
Nieuwsblad 

Plaats reserveren blijft verplicht” 14 augustus 2020 / 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad2279
80d2-dd97-11ea-a09e-5f502d67e8e414082020-00000  

94 Het 
Nieuwsblad 

Werkstraf voor minderjarige 
relschopper 

14 augustus 2020 Tlg  

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladc225
32e8-dd6a-11ea-9370-67c1e881101c14082020-00000  

95 Het 
Nieuwsblad 

Brusselse relschopper van 
Blankenbergse strand blijft maand 
langer in cel 

16 augustus 2020 Tlg  

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad7760
66fc-f76d-11ea-8f9e-7a802031571616092020-00000  

96 Het 
Nieuwsblad 

Van veel te druk naar veel te stil 17 augustus 2020 Jve, cka  

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad780fb
3e2-dfed-11ea-9395-95567dcaaf9c17082020-00000  

97 Het 
Nieuwsblad 

“Toeristen moeten opnieuw 
vertrouwen krijgen in kust als 
vakantiebestemming” 

17 augustus 2020 Junior Verbeeke en 
Dominique Jauquet 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladff7be
2bc-dfa0-11ea-ab05-ccd61e63f7eb17082020-00000  

98 Het 
Nieuwsblad 

Twee relschoppers langer in cel, 
vijfde opgepakt 

17 augustus 2020 Tlg 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad8c9b
5b0a-df8d-11ea-ab05-ccd61e63f7eb17082020-00000  

99 Het 
Nieuwsblad 

Demir wijst naar “Brussels 
wanbeleid” voor problemen op het 
strand 

17 augustus 2020 Hca  

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad7ff1f1
7e-dfac-11ea-8c94-b6d0b378c7cd17082020-00000  

100 Het 
Nieuwsblad 

Twee Brusselse verdachten voor 
strandrellen vrij onder 
voorwaarden: ze zijn niet welkom 
aan de kust 

18 augustus 2020 Tlg 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad9265f
4b2-f90c-11ea-83e1-6543e03e97b618092020-00000  

101 Het 
Nieuwsblad 

Na de strandrellen: Brusselse 
jongeren helpen ordediensten met 
coronamaatregelen 

18 augustus 2020 / 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad64f50
10a-e05f-11ea-a92e-4bb98126bdba18082020-00000  

https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad227980d2-dd97-11ea-a09e-5f502d67e8e414082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad227980d2-dd97-11ea-a09e-5f502d67e8e414082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladc22532e8-dd6a-11ea-9370-67c1e881101c14082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladc22532e8-dd6a-11ea-9370-67c1e881101c14082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad776066fc-f76d-11ea-8f9e-7a802031571616092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad776066fc-f76d-11ea-8f9e-7a802031571616092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad780fb3e2-dfed-11ea-9395-95567dcaaf9c17082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad780fb3e2-dfed-11ea-9395-95567dcaaf9c17082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladff7be2bc-dfa0-11ea-ab05-ccd61e63f7eb17082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladff7be2bc-dfa0-11ea-ab05-ccd61e63f7eb17082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad8c9b5b0a-df8d-11ea-ab05-ccd61e63f7eb17082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad8c9b5b0a-df8d-11ea-ab05-ccd61e63f7eb17082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad7ff1f17e-dfac-11ea-8c94-b6d0b378c7cd17082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad7ff1f17e-dfac-11ea-8c94-b6d0b378c7cd17082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad9265f4b2-f90c-11ea-83e1-6543e03e97b618092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad9265f4b2-f90c-11ea-83e1-6543e03e97b618092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad64f5010a-e05f-11ea-a92e-4bb98126bdba18082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad64f5010a-e05f-11ea-a92e-4bb98126bdba18082020-00000
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102 Het 
Nieuwsblad 

Extra patrouilles na uit de hand 
gelopen arrestatie 

18 augustus 2020 Rdb  

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad2244
aa8a-e097-11ea-a92e-4bb98126bdba18082020-00000  

103 Het 
Nieuwsblad 

Verdachte van strandrellen blijft 
ontkennen 

19 augustus 2020 Aft  

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad1daa
7220-e141-11ea-8b39-198a9051042619082020-00000  

104 Het 
Nieuwsblad 

“Open de sportclubs opnieuw, of je 
krijgt file aan de gevangenispoort” 

19 augustus 2020 Pieter Huyberechts 

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad8a84
4f20-e159-11ea-81f4-3a55e9de855e19082020-00000  

105 Het 
Nieuwsblad 

Burgemeester geeft drie jongeren 
plaatsverbod na rellen op strand 

22 augustus 2020 Tlg  

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad756a
ea60-e3dc-11ea-8cb7-0b631a794af222082020-00000  

106 Het 
Nieuwsblad 

Rustige betoging tegen geweld 
aan onze kust 

31 augustus 2020 Dji  

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad6ed8
d02a-eadc-11ea-8f42-5b76cf6deabd31082020-00000  

107 Het 
Nieuwsblad 

Onderzoek gestart naar 
racistische leuzen en Hitlergroet 
tijdens mars tegen straffeloosheid 

2 september 2020 Efo  

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladde67
ed32-ec34-11ea-b1b9-fca4c0538b4002092020-00000  

108 Het 
Nieuwsblad 

Betoging tegen racisme verboden  19 september 2020 Efo  

 Link: 
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad2f6bf
e9e-f9a5-11ea-9b1e-a375f3eb892319092020-00000  

 
  

https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad2244aa8a-e097-11ea-a92e-4bb98126bdba18082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad2244aa8a-e097-11ea-a92e-4bb98126bdba18082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad1daa7220-e141-11ea-8b39-198a9051042619082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad1daa7220-e141-11ea-8b39-198a9051042619082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad8a844f20-e159-11ea-81f4-3a55e9de855e19082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad8a844f20-e159-11ea-81f4-3a55e9de855e19082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad756aea60-e3dc-11ea-8cb7-0b631a794af222082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad756aea60-e3dc-11ea-8cb7-0b631a794af222082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad6ed8d02a-eadc-11ea-8f42-5b76cf6deabd31082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad6ed8d02a-eadc-11ea-8f42-5b76cf6deabd31082020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladde67ed32-ec34-11ea-b1b9-fca4c0538b4002092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsbladde67ed32-ec34-11ea-b1b9-fca4c0538b4002092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad2f6bfe9e-f9a5-11ea-9b1e-a375f3eb892319092020-00000
https://icandid.libis.be/#/record/iCANDID_gopress_hetnieuwsblad_hetnieuwsbladhetnieuwsblad2f6bfe9e-f9a5-11ea-9b1e-a375f3eb892319092020-00000
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7.3 Bijlage 3: Overzicht Twitter-profielen in dataset ‘Tweets’ 

 

Naam + social 

media hande 

Parlementen Fractie Functie Aantal 

volgers10 

Aantal 

tweets 

in 

dataset 

Theo Francken 

@FranckenTheo 

Federaal 

Parlement 

N-VA Lid Kamer van 

Volksvertegenwoordiging 

Burgemeester van Lubbeek 

125 727 12 

Zuhal Demir 

@Zu_Demir  

Vlaams 

Parlement 

N-VA Vlaams minister van Justitie en 

Handhaving, Omgeving, Energie en 

Toerisme  

50 549 2 

Peter De Roover 

@PeterDeRoover1 

Federaal 

Parlement 

N-VA Fractievoorzitter Kamer 21 758 2 

Koen Metsu 

@MetsuKoen 

Federaal 

Parlement 

N-VA Lid Kamer van 

Volksvertegenwoordiging: 

referentiepersoon voor thema’s 

‘radicalisering & terrorisme’ 

3 195 3 

Annabel Tavernier 

@A_Tavernier 

Vlaams 

Parlement 

N-VA Ondervoorzitter fractie Vlaams 

Parlement 

1 155 2 

Kristien Van 

Vaerenbergh 

@kris10vanvaer 

Federaal 

Parlement 

N-VA Lid Kamer van 

Volksvertegenwoordiging 

2 885 1 

N-VA 

@de_NVA 

/ / Vlaamse politieke partij 76 233 3 

Jong N-VA 

@Jongnva 

/ / Politieke jongerenorganisatie van 

N-VA 

4 647 2 

 
10 Deze tabel werd opgesteld op 5 mei 2021. De cijfers kunnen mogelijks afwijken.  
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Tom Van Grieken 

@tomvangrieken 

Federaal 

Parlement 

Vlaams Belang Voorzitter Vlaams Belang 

Lid Kamer van 

Volksvertegenwoordiging 

33 715 12 

Filip Dewinter 

@FDW_VB 

Vlaams 

Parlement 

Vlaams Belang Vlaams Parlementslid 34 256 5 

Filip Brusselmans 

@Filip_Bru 

Vlaams 

Parlement 

Vlaams Belang Vlaams Volksvertegenwoordiger 

Voorzitter Vlaams Belang Jongeren 

3 231 2 

Sam van Rooy 

@SamvanRooy1 

Vlaams 

Parlement 

Vlaams Belang Vlaams Parlementslid 17 233 14 

Stefaan Sintobin 

@StefaanSintobin 

Vlaams 

Parlement 

Vlaams Belang Vlaams Parlementslid 2 430 9 

Barbara Pas 

@Barbara_Pas 

Federaal 

Parlement 

Vlaams Belang Fractievoorzitster  9 351 2 

Annick Ponthier 

@AnnickPonthier  

Federaal 

Parlement 

Vlaams Belang Lid Kamer van 

Volksvertegenwoordiging 

993 2 

Dries van 

Langenhove 

@DVanLangenhove 

Federaal 

Parlement 

Vlaams Belang Lid Kamer van 

Volksvertegenwoordiging 

25 107 3 

Vlaams Belang 

@vlbelang  

/ / Vlaamse politieke partij 29 559 2 

Vlaams Belang 

Jongeren 

@vbjongeren 

/ / Politieke jongerenorganisatie van 

Vlaams Belang 

3 672 1 

Karen Liesens 

@KarenLiesens 

 Onafhankelijke Bestuurslid Vlaamse 

Volksvereniging 

5 388 6 
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7.4 Bijlage 4: Lijst benamingen van betrokkenen in nieuwsmedia 

 

De Morgen Amokmakers, herrieschoppers, arrestanten, heethoofden, 

vechtersbazen, relschoppers, aanstokers van de rellen, jongeren, 

ontspoorde groep jongeren, betrokkenen, keetschoppende gasten, 

reljongeren, criminele jeugdbendes van Brussel, dagjestoeristen 

De Standaard Jongeren uit de grootstad, amokmakers, (strand)hooligans, jongeren uit 

het Brusselse, jongeren (in kwestie), jongeren met een risicoprofiel, 

jongeren van allochtone afkomst, personen, mensen, groepjes 

jongeren, herrieschoppers, Franstalige jongeren, parasolgooiers, jonge 

heethoofden, moeilijke/delinquente jongeren, hangjongeren, 

aanstokers, daders, relschoppers, jongelui, ordeverstoorders 

Het Laatste Nieuws Groep (mensen), bendes, onbeschaafde/baldadige toeristen, jongeren, 

amokmakers, relschoppers, zonneklopers, badgasten, heethoofden, 

strandgangers, vechtersbazen, onruststokers, asociale jongeren, 

jongeren met een migratie-achtergrond [sic], Brusselse jongeren, jonge 

mannen, hardnekkige enkelingen, opgehitste/losgeslagen jongeren, 

allochtonen, toeristen van Noord-Afrikaanse origine, bendejongeren, 

strandreljochies 

In artikelen met lezersreacties: dronken heethoofden, 

herrieschoppers, amokmakers, crapuul, strandhooligans, 

‘volwassen’/Brusselse jongeren, relschoppers 

Het Nieuwsblad Amokmakers, mensen, standgangers, (bende) jongeren, Franstalige/ 

Brusselse jongeren, crapuul, allochtonen, Franstaligen, Afrikanen, 

Luikenaars, Brusselse bendeleden, relschoppers, zonneklopper, 

Brusselse heethoofden, groepje jongeren, herrieschoppers, jongeren, 

zulke mensen, aanstokers 

In artikelen met lezersreacties: stelletje nietsnutten, zootje ongeregeld 

 


