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INLEIDING 

Waarom wij, De Morgen, 'allochtoon' niet meer gebruiken. Zeer grote letters op de 

voorpagina van het Vlaamse dagblad De Morgen van 20 september 2012. De krant 

besluit het woord ‘allochtoon’ niet meer te gebruiken omdat het naar haar mening 

“stigmatiserend en uitsluitend” werkt.1 Het woord zou ook vaag zijn en een hele rits 

mogelijke connotaties meedragen, waardoor niemand nog eenduidig kan definiëren 

wie nu eigenlijk ‘allochtoon’ is. Het kiezen van een naam voor iemand die op een of 

andere manier ‘etnisch vreemd’ is, was ook vroeger al moeilijk. Anno 1992 schrijven 

Jan Blommaert en Jef Verschueren in hun invloedrijke boek Het Belgische 

migrantendebat dat de term ‘migrant’ populair werd als eufemisme voor 

‘gastarbeider’. Dat laatste woord had een te negatieve bijklank gekregen en was in de 

jaren 1980 geen accuraat etiket meer voor wie men ermee aanduidde. 2  De 

geschiedenis herhaalt zich – meermaals. 

Het voorgaande toont aan dat stilstaan bij welke termen je gebruikt om iemand of 

een groep personen te benoemen relevant kan zijn. Benamingen, bewoording, 

impliciete betekenissen en categorieën… het zijn allemaal onderwerpen van dit 

werkstuk. De centrale onderzoeksvraag is: welk beeld vormen de kranten De Morgen 

en De Standaard in 1992 en 2012 van mensen die geïmmigreerd zijn of wiens 

(voor)ouders dat gedaan hebben? Twee elementen uit die vraag behoeven hier meer 

uitleg. 

Ten eerste: wat is beeldvorming? Essentieel is dat beeldvorming de wereld 

vormgeeft en niet weerspiegelt. Ze creëert als het ware een nieuwe, mentale 

werkelijkheid. Die bepaalt hoe wij de materiële wereld vormgeven.3 Een analyse van 

de beeldvorming rond ‘vreemdelingen’ in geschreven pers is bepalend voor hun plaats 

in de reële wereld. Daarom is ze van belang in een geglobaliseerde en multiculturele 

samenleving. 

Ten tweede wil ik hier stilstaan bij de ‘categorie van mensen’ wiens 

beeldvorming deze verhandeling bestudeert. Vooreerst gaat het om immigratie, niet 

om emigratie. Ik onderzoek de beeldvorming aan de zijde van het ‘gastland’, niet het 

                                                                    
1 ‘Waarom wij, De Morgen, 'allochtoon' niet meer gebruiken’, De Morgen (20 september 2012), 1. 
2 J. BLOMMAERT EN J. VERSCHUEREN, Het Belgische migrantendebat, 36. 
3 A. SMELIK e.a., Effectief beeldvormen, 5 en 25. 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land waaruit iemand vertrokken is. De keuze voor twee Vlaamse kranten maakt dat 

dit werkstuk grotendeels over mensen van buitenlandse oorsprong in België gaat. 

Waar andere ‘gastlanden’ aan bod komen, wordt dat gespecifieerd. Verder zijn de 

beschreven personen lang niet allemaal zelf geïmmigreerd. Het gaat ook om 

zogenaamde migranten van de tweede, derde en zoveelste generatie. De beeldvorming 

omtrent asielzoekers is niet in de analyse opgenomen. Zij passen niet in het beeld van 

de ‘migrant’ of de ‘allochtoon’, maar hebben een heel eigen verhaal en een 

bijbehorende terminologie. Samengevat gaat dit onderzoek dus over mensen die – in 

welke mate dan ook – ‘etnisch vreemd’ zijn in hun ‘gastland’ en die geen asielzoekers 

zijn.  

Dat in één term vatten is onmogelijk. De vele aanhalingstekens hierboven tonen 

al aan dat een omschrijving van het onderzoeksobject niet eenvoudig is. Zoals De 

Morgen aangeeft met het niet gebruiken van de term ‘allochtoon’ “aan een lastige 

oefening begonnen [te] zijn, die ongetwijfeld tot moeilijke en soms zelfs wat 

geforceerd ogende keuzes zal leiden.”, zit ook ik gewrongen bij het zoeken van een 

gepaste term. 4  Wanneer algemene bewoordingen noodzakelijk zijn, geef ik de 

voorkeur aan constructies zoals ‘van buitenlandse afkomst’. Andere termen als 

‘vreemdeling’, ‘allochtoon’ en ‘migrant’ zal ik zo correct mogelijk gebruiken. Toch 

vraag ik enige welwillendheid van de lezer, gezien de terminologische knoop die het 

onderwerp meedraagt. 

Tot slot nog een woordje over de indeling van deze verhandeling. Op deze 

inleiding volgt een onderdeel over ‘Kader en hypothesen’. Dat stelt de belangrijkste 

literatuur voor en de hypothesen die daaruit voortkomen; alsook twee in acht te 

nemen contextfactoren. Daarna komt een hoofdstuk over ‘Materiaal en methode’, dat 

het bronnencorpus bespreekt en de gebruikte onderzoekstechnieken. Het derde 

hoofdstuk brengt een inhoudelijke analyse van de onderzochte artikels, ingedeeld 

volgens de belangrijkste thema’s. Het vierde is een meer gedetailleerde analyse, 

grotendeels gebaseerd op discoursanalyse. Dan volgen de conclusies, die 

terugkoppelen naar de centrale onderzoeksvraag en naar de hypothesen. Uitgebreide 

bijlagen met zowel kwantitatieve als kwalitatieve elementen uit het onderzoek sluiten 

het werkstuk af. 

                                                                    
4 ‘Waarom wij, De Morgen, 'allochtoon' niet meer gebruiken’, De Morgen (20 september 2012), 1. 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1. KADER EN HYPOTHESEN 

Het beginpunt van deze verhandeling is Het Belgisch migrantendebat van Jan 

Blommaert en Jef Verschueren (1992). Dat boek is tot op vandaag belangrijk voor 

wie nadenkt over de positie en de perceptie van ‘migranten’ in België. Essentieel is de 

theorie van het ‘homogeneïsme’ en de daaruit volgende ‘abnormalisering’ van de 

vreemdeling. Het homogeneïsme presenteert de homogene maatschappij als de 

gewenste maatschappijvorm én als norm, als “de meest normale verschijningsvorm 

van een menselijke samenleving”. De maatschappij moet zo gelijkvormig mogelijk 

zijn en “de aanwezigheid van grote groepen vreemdelingen wordt daardoor 

geconceptualiseerd als abnormaal en problematisch.” 5  Volgens Blommaert en 

Verschueren is het homogeneïsme in 1992 de dominante ideologie in de 

beeldvorming over ‘onszelf’ en ‘de anderen’. Zelfs wie zich uitspreekt vóór integratie, 

vindt “de aanwezigheid van mensen met een andere culturele achtergrond op zich een 

probleem”.6 Er is dus volgens de auteurs slechts één basisschema om het over mensen 

van andere origine te hebben. Verschillen in het discours van de enen en de anderen 

zijn puur retorisch. De belangrijkste hypothesen voor deze verhandeling komen voort 

uit de theorie van het homogeneïsme. Ze zal die theorie toetsen aan het onderzochte 

corpus. Dat leidt tot bijkomende onderzoeksvragen: is er inderdaad sprake van een 

homogeneïstisch discours in de artikels uit 1992? En is dat nog steeds het geval in 

2012? 

Een tweede belangrijk boek is Cultu(u)renpolitiek. Over media, globalisering 

en culturele identiteiten, onder redactie van Ico Maly (2007). Het homogeneïsme van 

Blommaert en Verschueren wordt ‘universalisme’ en de onderscheidende factor is 

niet langer afkomst maar cultuur. Cultuur is hier een containerbegrip dat ‘de andere’ 

herleidt tot enkele ahistorische, essentialistische kenmerken. Centraal staat ook het 

concept ‘identiteit’. Het is ‘de andere’ bij uitstek toegestaan zijn ‘eigen cultuur’ te 

beleven zolang hij ver weg is. Komt hij echter in de buurt van de ‘westerse cultuur’, 

dan vormt hij een bedreiging voor ‘onze’, ‘nationale’ en ‘pure’ identiteit’.7 Cultuur 

wordt een onoverbrugbare kloof, waardoor de verschillen tussen ‘ons’ en ‘de ander 

benadrukt worden.  

                                                                    
5 Voor beide voorgaande citaten: J. BLOMMAERT EN J. VERSCHUEREN, Het Belgische migrantendebat, 125. 
6 Ibidem, 193 [cursivering door de auteurs]. 
7 I. MALY (red.), Cultu(u)renpolitiek, 7-10. 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Daaruit komt de theorie van het universalisme voort:  

“De Andere kan alleen meer ‘anders’ zijn (…). Want, zo argumenteren ze, ‘wij’ 
bekritiseren ‘ze’ niet om wie ze zijn maar om wat ze ‘geloven’. Op die manier is er 
zogezegd geen sprake van racisme maar van terechte kritiek. Voor de Andere is er 
maar één ‘redding’, is er maar één uitweg: ‘Aangezien wij het universele vertolken, 
moeten zij allemaal zoals wij worden’.”8  

Op die manier wordt een – nationale of regionale – cultuurgemeenschap die 

gebaseerd is op bepaalde gedeelde historische waarden en culturele tradities die 

bewaard moeten blijven, geponeerd als basis voor het samenleven.9 Het ‘etnisch’ 

homogeneïsme van Blommaert en Verschueren wordt zo een ‘cultureel’ 

homogeneïsme’. Die these wil ik opnieuw toetsen met een vergelijking van de teksten 

uit De Morgen en De Standaard van 1992 en 2012. 

Nog een interessante stelling uit Cultu(u)renpolitiek sluit daarbij aan. ‘De 

migrant’ zou steeds meer verengd zijn tot ‘de moslim’.10 Volgens het boek wordt de 

wereld sinds de jaren 1990 opgedeeld in twee grote blokken: ‘wij’ en ‘de islam’. 

‘Onze cultuur’ wordt geïdealiseerd en ‘de moslim’ is daaraan totaal tegengesteld. De 

‘westerse burger’ is “niet alleen kritisch, maar ook inherent democratisch, 

vrijheidslievend en een toonbeeld van de voorvechter van de mensenrechten.” ‘De 

moslim’ is “niet democratisch, niet open, niet tolerant, niet vrijheidslievend”.11 Ook 

dat verdient een vergelijkende toets aan de kranten uit 1992 en 2012. 

Het derde en laatste werk dat ik hier wil toelichten gaat specifiek over 

allochtonen en de media: De witte media van medewerkster van het 

Minderhedenforum Katleen De Ridder (2010). Bijna twintig jaar na Blommaert en 

Verschueren ziet ook zij nog homogeneïsme in het discours over ‘etnisch-culturele 

minderheden’: de dominante blik bleef wit.12 De kijk van de pers op intercultureel 

samenleven is volgens haar niet enkel eenzijdig, maar ook pessimistisch. Het 

intercultureel debat zou nooit zo grimmig geweest zijn als in het eerste decennium 

van de 21e eeuw. 13  Vanuit die these stel ik me de vraag of een negatieve 

beeldvorming van mensen van andere origine inderdaad overheerst in de bestudeerde 

                                                                    
8 Ibidem, 12. 
9 Ibidem, 10. 
10 Zie o.a. Ibidem, 10, 17, 92 en 111-112. 
11 Ibidem, 111-112 en 92. 
12 K. DE RIDDER, De witte media, 33. 
13 Ibidem, 13 en 21. 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kranten en of er wat dat betreft verschillen zijn tussen 1992 en 2012. Zijn we globaal 

naar een meer positieve, een meer negatieve of een meer neutrale beeldvorming 

gegaan? 

Naast vigerende ideeën in de literatuur, zijn nog twee elementen belangrijk als 

kader. Ten eerste kan het nuttig zijn de historische affiliatie van de kranten De 

Morgen en De Standaard in het achterhoofd te houden. De Morgen is een van 

oorsprong socialistische krant. Ook na de overname door De Persgroep in 1989 bleef 

ze zich richten op een progressief publiek en situeerde ze zich politiek links.14 De 

Standaard is christelijk geïnspireerd en kwam daar zeker in de jaren 1990 nog voor 

uit.15 Bovendien was hij lange tijd verbonden met de Vlaamse Beweging.16 Hoewel 

het ideologisch karakter van kranten in Vlaanderen zeker verzwakt is, moet bij een 

politiek gevoelig thema als migratie minstens rekening gehouden worden met 

mogelijke beïnvloeding vanuit die achtergrond. 

Ten tweede zijn er de Aanbevelingen voor berichtgeving over allochtonen die 

de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België (AVBB) in 1994 

opstelde tezamen met het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding (CGKR). Het zijn vrij concrete aanbevelingen die onder andere 

pleiten voor relevantie, nuance en nauwkeurigheid in berichtgeving over 

‘allochtonen’ (zie bijlage). Mogelijk verklaren ze veranderingen in het discours over 

mensen van andere origine tussen 1992 en 2012. 

   

                                                                    
14 E. De Bens, De Pers in België, 366. 

15 Ibidem, 279. 
16 ‘Geschiedenis De Standaard’, De Standaard, 2013 (http://www.standaard.be/info.aspx?topic=geschiedenisds). 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2. MATERIAAL EN METHODE 

Het geanalyseerde corpus telt 96 kranten. Dat zijn twee kranten per maand, per 

dagblad, voor zowel 1992 als 2012. Het gaat telkens om de uitgaven van de eerste en 

de vijftiende dag van de maand. Die keuze is volledig willekeurig. De analyse is 

bewust niet geconcentreerd rond eventuele piekmomenten in het ‘migrantendebat’ 

tijdens de besproken periode, maar wil het algemeen beeld weergeven dat De Morgen 

en De Standaard ter zake voortbrengen. Wanneer er geen krant was op de eerste of de 

vijftiende dag van de maand (zon- en feestdagen), werd respectievelijk de krant van 

de tweede of de zestiende dag geanalyseerd.17  

De keuze voor De Morgen en De Standaard is beredeneerd. Zij worden aanzien 

als de twee kwaliteitskranten in Vlaanderen. Dat betekent dat ze een veelzijdige, 

genuanceerde en diepgaande verslaggeving nastreven. Extra interessant voor deze 

analyse is dat beide kranten bij uitstek een forum bieden aan opiniestukken. Welke 

meningen daar worden verkondigd over ‘migrantenzaken’ draagt in hoge mate bij tot 

het beeld dat de kranten ter zake vormen. Nog interessant is dat De Morgen en De 

Standaard oorspronkelijk van een verschillende signatuur zijn, respectievelijk 

socialistisch en christelijk geïnspireerd (zie hoger). Dat maakt een vergelijking van de 

berichtgeving mogelijk interessanter en sluit een te eenzijdig onderzoek uit.  

Ook de afbakening in de tijd verdient toelichting. In 1992 verschijnt Het 

Belgische migrantendebat. De centrale theorie van het boek – het ‘homogeneïsme’ – 

bepaalt een van de belangrijkste hypothesen voor dit onderzoek (zie hoger). Daarom 

wil ik het als startpunt nemen. Bovendien is 1992 een interessant jaar om de 

beeldvorming omtrent mensen van buitenlandse origine in de pers te onderzoeken. Bij 

de verkiezingen van 24 november 1991 breekt het Vlaams Blok, met zijn anti-

vreemdelingendiscours, voor het eerst echt door in Vlaanderen. Die ‘zwarte zondag’ 

zal het migrantendebat in België nog lang voeden. Ook uit de berichtgeving over 

andere landen blijkt dat migratie en integratie hete hangijzers zijn anno 1992. Een 

vergelijking met 2012 is in eerste plaats een vergelijking met het heden. De analyse is 

relevant in het hier en nu. Daarenboven was de beslissing van De Morgen in het 

                                                                    
17 De krant voor midden augustus 1992 is voor zowel De Morgen als De Standaard die van 17 augustus. 15 augustus is een 

feestdag en de 16e was een zondag. 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najaar van 2012 om de term ‘allochtoon’ niet meer te gebruiken een kritisch moment 

wat betreft de beeldvorming van mensen van andere herkomst in de pers (zie hoger).  

Binnen de kranten zelf is de analyse toegespitst op artikels waarin mensen van 

buitenlandse origine voorkomen en/of die gaan over migratie en gerelateerde thema’s 

zoals integratie en racisme. Voor het sportkatern geldt een licht verschillend 

criterium: daar volstaat het niet dat sporters van buitenlandse origine voorkomen, 

maar moet het artikel ook gaan over een aan migratie gerelateerd thema. Elk artikel 

over een buitenlandse sportman of –vrouw opnemen die in België actief is, is 

onmogelijk door de hoeveelheid.  

Er is geen onderscheid naar soort artikel. Alles wat voldoet aan de bovenstaande 

criteria is opgenomen: voorpaginanieuws, korte berichten, opiniestukken, 

lezersbrieven enzovoort. Zo wil ik tot een volledig beeld komen van de perceptie van 

allochtonen in de krant. Afbeeldingen en cartoons zijn niet geanalyseerd.18 Zij leveren 

echter wel een bijdrage aan de beeldvorming en hun analyse is dus een suggestie voor 

verder onderzoek. Ook advertenties en reclame zijn niet bestudeerd. In totaal leveren 

die criteria een corpus op van 260 artikels. Dat zijn er 81 voor De Morgen in 1992 en 

75 voor De Standaard in dat jaar. In 2012 gaat het om respectievelijk 55 en 49 

artikels. 

Het volgende hoofdstuk presenteert een inhoudelijke analyse van de 

onderzochte artikels. Het destilleert bepaalde thema’s uit de artikels en bespreekt die 

zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor de kwantitatieve analyse werd geteld in 

hoeveel artikels een bepaald thema voorkomt en werden die cijfers per jaar en per 

krant procentueel tegen mekaar afgezet. Het is relevant te weten in welke context 

mensen van buitenlandse origine vaker en in welke ze minder vaak voorkomen. 

Kwalitatief wordt dan beschreven hóe mensen van buitenlandse origine binnen een 

bepaald thema naar voren komen. Waar nodig ondersteunen voorbeelden die analyse, 

om een bepaalde vaststelling concreter te maken of meer in detail te laten zien.  

De nadruk ligt steeds op vergelijkende analyse, vooral tussen 1992 en 2012. Een 

vergelijking in de tijd is voor deze verhandeling meestal interessanter dan een tussen 

                                                                    
18 De oorspronkelijke opzet van deze verhandeling was een zuivere discoursanalyse. Daarvan werd afgestapt omdat het 

onvoldoende bleek om de onderzoeksvragen te beantwoorden. De keuze voor discoursanalyse – en dus voor tekst – bepaalde wel 

nog het uitsluiten van cartoons en afbeeldingen uit het te onderzoeken corpus. 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beide kranten. Globaal schrijven De Morgen en De Standaard immers niet zeer 

verschillend over mensen van andere origine (zie verder). Tussen beide jaren zijn 

vaak wel belangrijke verschuivingen zichtbaar (en soms opvallende constanten). Dat 

geldt evenzeer voor de thematische als voor de discursieve analyse. 

Het derde hoofdstuk beschrijft het onderzochte corpus meer in detail. Het is in 

hoofdzaak gebaseerd op methoden uit de kritische discoursanalyse. Discours is ‘taal 

in gebruik’ en impliceert altijd een zekere ideologische geladenheid:  

“'Discourse' is speech or writing seen from the point of view of the beliefs, values and 
categories which it embodies; these beliefs etc. constitute a way of looking at the 
world, an organization or representation of experience – 'ideology' in the neutral 
non-pejorative sense.”19  

Bovendien bestaat discours altijd binnen een sociale en historische context. Discours 

geeft betekenis aan onze werkelijkheid – “discourse is what transforms our 

environment into a socially and culturally meaningful one” – en net daarom is 

discoursanalyse zo geschikt om beeldvorming te onderzoeken.20 Welke betekenis 

kranten geven aan mensen van vreemde origine beïnvloedt het beeld dat haar lezers 

hebben en dus ook de positie van ‘die mensen’ in de maatschappij.  

Nog belangrijk: discours is altijd gelinkt aan bepaalde machtsverhoudingen. Ik 

volg Blommaert wanneer hij stelt dat discoursanalyse niet enkel een reactie mag zijn 

tegen macht. Discoursanalyse moet het hebben over de effecten van macht, over wat 

macht teweegbrengt bij mensen. In dit onderzoek zijn de machthebbers de – 

grotendeels ‘witte’ – media. Hun discours over mensen van buitenlandse origine is 

onvermijdelijk verbonden aan gepercipieerde ongelijke machtsverhoudingen in de 

samenleving.21 De effecten daarvan onderzoeken is uiterst relevant voor een analyse 

van de beeldvorming, die invloed heeft op de samenleving. 

Discoursanalyse is een breed studieveld. De hier gepresenteerde analyse richt 

zich op vier onderdelen, om dan in combinatie met de inhoudelijke vaststellingen te 

komen tot genuanceerde conclusies over de beeldvorming van mensen van 

buitenlandse origine in de onderzochte kranten. Ten eerste is er ‘naming’. Naming is 

de vorm van discoursanalyse die zich toespitst op hoe we iets benoemen. Léglise en 

                                                                    
19 R. FAWLER geciteerd in S. MILLS, Discourse, 5. 
20 J. BLOMMAERT, Discourse, 4. 
21 Ibidem, 1-2 en 10. 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Migge, die een van de weinige onderzoeken over naming in ‘taal in gebruik’ voerden, 

stellen dat: “a name for a language (or people) is never neutral”.22 Het staat vast dat 

de naam die je aan iemand of aan een groep mensen geeft, sterk bepalend is voor het 

beeld dat je over die persoon of groep vormt. Mijn onderzoek gaat in grote mate om 

het benoemen van mensen, meer bepaald mensen die op een of andere manier ‘etnisch 

vreemd’ zijn.  Daarom is naming het belangrijkste deel van de hieronder 

gepresenteerde discoursanalyse. Het onderdeel over naming is sterk kwantitatief. Het 

gaat erom terminologische verschuivingen aan te duiden en dus te tellen welke termen 

vaker voorkomen in 1992 en welke in 2012. Daarna probeer ik die verschuivingen te 

verklaren en te synthetiseren (kwalitatief). 

Het tweede deel van de detailanalyse gaat over de weergave van personen van 

buitenlandse origine als groep en als individu. Het is geen louter discursieve analyse: 

ze combineert naming, een analyse van impliciete boodschappen, van 

voornaamwoorden en van inhoudelijke elementen. Dat is nodig om de beeldvorming 

over groepen en individuen van buitenlandse origine duidelijk te maken. Ook deze 

paragraaf bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve elementen. We willen weten hoe 

vaak bepaalde groepen voorkomen en hoe vaak een individuele allochtoon verschijnt, 

maar zeker ook wat die voorstellingen betekenen. 

Eigen aan het onderdeel over de weergave van groepen is een ontleding van de 

gebruikte voornaamwoorden. Voornaamwoorden dragen in zich de verwijzing naar 

onszelf of naar een ander. Dat impliceert een betekenisvolle keuze: wie zien we als 

deel van onze groep en wie als verschillend. Wie ‘wij’ zijn en wie daartegenover als 

‘zij’ worden aangeduid, is cruciaal in het begrip van identiteit, sociale rol en 

interpersoonlijke relaties. Het onderscheid tussen een ‘inclusief’ (wij/ons) en een 

‘exclusief’ (zij/hun) beeld is van groot belang in de perceptie over mensen van andere 

origine in de maatschappij. Voornaamwoorden kunnen intimiteit of net afstand, een 

‘in-groep’ en een ‘buiten-groep’ en hiërarchische relaties aanduiden.23 

Een derde voor deze verhandeling interessante vorm van discoursontleding is de 

analyse van metonymieën. Van Dale omschrijft een metonymie als “een stijlfiguur 

waarbij in plaats van een zaak een andere genoemd wordt, niet op grond van een 

                                                                    
22 I. LEGLISE EN B. MIGGE, ‘Language-Naming Practices’, 313. 
23 Gebaseerd op P. BULL en A. FETZER, ‘Who are we and who are you?’, 3-4. 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overeenkomst zoals bij de metafoor, maar op grond van een andere betrekking die 

tussen beide bestaat (bv. deel van een geheel)”. Zo kan je schrijven over “de positie 

van de islam in onze samenleving” en het eigenlijk hebben over ‘de positie van de 

moslims in onze samenleving’. 24  Personen worden hier vervangen door hun 

godsdienst. Die vervanging is soms veelzeggend: vaak houdt ze een verenging of 

verbreding van de oorspronkelijke term in of roept ze (een) bepaalde connotatie(s) op. 

Zo kunnen metonymieën bepalend zijn voor beeldvorming. Metonymieën 

kwantificeren is niet relevant. Het gaat hier niet over de schrijfstijl van journalisten an 

sich, maar om het beeld dat ze in hun artikels vormen. Wel zal ik metonymieën die 

meermaals voorkomen, onderscheiden van degene die slechts eenmalig zijn. Zo wordt 

duidelijk welke beelden overwegen of vanzelfsprekend worden en welke voortkomen 

uit een meer persoonlijk of minder courant discours. 

Een vierde linguïstische eigenheid die ik wil onderzoeken is ‘hedging’. De 

aangewezen Nederlandse vertaling voor hedging is nuanceren. Hedges of 

‘nuanceerders’ geven de houding van een spreker ten opzichte van zijn stelling weer, 

matigen of verzachten (een deel van) de stelling of beoordelen de waarde of waarheid 

van een uiting.25 Gezien onderwerpen als migranten en integratie gevoelig kunnen 

zijn, is het logisch dat journalisten soms afstand willen nemen van een bepaalde 

uiting. Meestal doen ze dat op het niveau van termen: door aanhalingstekens geven ze 

aan het niet helemaal met een bepaalde term of benaming eens te zijn. Het is 

interessant te achterhalen welke woorden die gevoeligheid meebrengen en welke de 

journalist eventueel zelf verkiest te gebruiken. Niet enkel de terminologie, maar dus 

ook hoe ze wordt gepresenteerd is bepalend voor de beeldvorming in een bepaald 

artikel. De paragraaf over hedging is volledig kwalitatief. Ik wil achterhalen waaróm 

een journalist in een bepaald geval hedging gebruikt. Hedges tellen (los van hun 

betekenis) is dus niet relevant. Gelijkaardige gevallen worden tezamen besproken. Op 

die manier kunnen ze conclusies aanreiken over de beeldvorming.  

Het laatste deel van de detailanalyse spitst zich toe op impliciete boodschappen. 

Het heeft aandacht voor de titelkeuze van de onderzochte artikels en gaat na waarnaar 

bepaalde termen precies verwijzen. Verder wordt gezocht naar woorden die een 

                                                                    
24 Die eerste uitdrukking komt uit ‘Imams spreken nauwelijks Nederlands. Imams onder de loep’, De Standaard (16 januari 

2012), 5. 
25 H. HILLIER, Analysing Real Texts, 75-76. 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impliciete boodschap meedragen: positief of negatief; inclusief of exclusief. 

Impliciete boodschappen zijn bijna onmogelijk te kwantificeren en dat is ook niet 

relevant. Voorbeelden zijn hier veel nuttiger. Een analyse van impliciete inhoud gaat 

een stapje verder dan bijvoorbeeld de paragraaf over naming: ze zoekt naar 

onderliggende betekenissen. Zoals zal blijken kunnen die een sterke invloed hebben 

op het beeld dat een artikel creëert. 

Het is nog nodig even stil te staan bij de benaming ‘kritische’ discoursanalyse. 

Kritische discoursstudies willen een bewustzijn creëren bij zij die het discours 

verspreiden van hoe hun noden en belangen (in dit geval dus van de kranten) hun 

discours beïnvloeden; en willen (sociale) machtsrelaties blootleggen die daarbij aan 

het werk zijn.26 Dat impliceert verder gaan dan een analyse van termen en ook op 

zoek gaan naar achterliggende ideeën. Ik wil dat zo objectief mogelijk doen, maar er 

zijn moeilijkheden.  

De relatie tussen beeldvorming door discours, de werkelijkheid en de eigen 

persoon is problematisch. Enerzijds vormt discours een beeld van de werkelijkheid, 

eerder dan dat het er een afspiegeling van is (zie hoger). Anderzijds bestaat het niet 

zonder sociale en historische context. Het beeld dat je destilleert uit de verschillende 

geanalyseerde kranten zal – hoe sterk ook gebaseerd op empirische bevindingen – 

toch altijd wat gekleurd zijn.  

“Mensen [handelen] niet als passieve wezens. Ze verwerken de initiële boodschap via 
cognitieve processen en strategieën tot een mentale voorstelling die sterk kan 
verschillen van wat de zender bedoelde. Ze ‘filteren’ de naakte gegevens en 
confronteren die met vastgeankerde overtuigingen, met gevoelens en met opgedane 
ervaringen.”27  

Ik zal mezelf als onderzoeker nooit volledig kunnen wegfilteren.  

   

                                                                    
26 R. WODAK, Discursive pragmatics, 52. 
27 P. HAESENDONCK, ‘Het zwaard van de Islam’, Cultuur en migratie, 2(1989), 66  in E. DESLE, R. LESTHAEGE en E. 

WITTE, Denken over migranten, 195. 
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3. THEMATISCHE ANALYSE 

Wat volgt is een inhoudelijke analyse van de artikels uit het geselecteerde corpus. Ze 

wijst aan welke thema’s frequent voorkomen en welke minder; en onderzoekt hoe die 

thema’s gepresenteerd worden. De bedoeling is steeds van daaruit conclusies te 

trekken over de beeldvorming rond mensen van buitenlandse origine (binnen een 

bepaald thema). De nadruk ligt eerder op een vergelijking in de tijd dan tussen De 

Morgen en De Standaard. Meestal zijn er immers niet zo’n belangrijke verschillen 

tussen de kranten onderling. Waar die toch voorkomen, probeer ik ze te duiden. Het is 

zeer nuttig bij dit onderdeel de verschillende bijlagen te raadplegen. Waar nodig 

wordt daar in de tekst naar verwezen. 

3.1 INTEGRATIE 
Integratie is het meest beschreven thema in de geanalyseerde artikels, zowel voor 

1992 als voor 2012. Het wordt behandeld in iets meer dan 26% van alle artikels uit 

1992; en iets meer dan 17% van die uit 2012. Het eerste wat opvalt wanneer je de 

inhoud van die artikels bekijkt, is dat geen enkel de mogelijkheid tot integratie van 

mensen van buitenlandse origine in twijfel trekt (noch in 1992, noch in 2012). Eén 

auteur schrijft wel dat liberaal partijvoorzitter Guy Verhofstadt in zijn tweede 

Burgermanifest stelt “de niet-integreerbaren, de verstokte fundamentalisten, te vragen 

het land te verlaten.” Maar hij voegt zelf meteen toe: “Dat is te eenvoudig. Wie maakt 

uit welke migrant zich wil integreren en welke niet?”28 Een lezer uit 1992 vindt dan 

weer dat integratie via onderwijs op dat moment van de regering geen voorrang mag 

krijgen op pensioenen.29 Daarmee is echter nog niet gezegd dat hij tegen integratie is. 

Verder is nergens sprake van zulke negatieve reacties tegen integratieprojecten of van 

de idee dat iemand ‘niet-integreerbaar’ zou zijn. 

Het volgende is daarom des te opvallender: een zeer groot deel van de artikels 

over integratie stellen die voor als iets moeilijks, of minstens als iets waaraan hard 

gewerkt moet worden. In 1992 geldt dat voor iets meer dan 78%; in 2012 voor iets 

meer dan 83%. Daarbij is – uitzonderlijk – het verschil tussen beide kranten veel 

groter dan dat tussen beide jaren. De cijfers voor De Standaard liggen in beide jaren 

merkelijk hoger dan die voor De Morgen (zie bijlage ‘Cijfers inhoudsanalyse’). De 

                                                                    
28 ‘Dun boekje’, De Standaard (01/07/1992), 8. 
29 ‘Migrantenonderwijs’, De Standaard (15/06/1992), 6. 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journalisten van De Morgen stellen integratie dus meer voor als een evidentie, terwijl 

die van De Standaard vaker de moeilijkheden van het proces benadrukken. 

Verder moet wel nog een verschil tussen 1992 en 2012 aangestipt worden: de 

thema’s die men verbindt aan integratie, met andere woorden de wegen om te 

integreren waaraan men aandacht besteedt, zijn verschillend in beide jaren. In 2012 

gaat iets meer dan een derde van de artikels hier van toepassing over integratie via 

onderwijs. In 1992 is dat zelfs niet een vijfde en is er meer aandacht voor integratie 

via sport en via participatie in culturele- en andere initiatieven (zie bijlage 

‘Inhoudsanalyse (kwalitatief)’). De weergave van mogelijke wegen tot integratie is 

dus minder divers geworden en meer toegespitst op kinderen en jongeren. Dat laatste 

past in een ruimere evolutie die jonge mensen van buitenlandse origine meer centraal 

stelt in 2012 dan 1992 (zie verder). 

Globaal gezien is integratie dus een veel beschreven thema in de onderzochte 

artikels, zij het nog beduidend meer in 1992 dan in 2012. De beeldvorming in het ene 

of het andere jaar is niet merkelijk positiever of negatiever. Wel is de aandacht voor 

integratie in 1992 niet enkel groter, maar ook meer divers. In beide jaren wordt 

integratie meestal als een positief, maar ook als een moeilijk en langdurig proces 

gepresenteerd. De samenleving moet sterk investeren in de integratie van allochtonen, 

wat impliceert dat zij een moeilijkheid vormen, maar men is 

vooruitgangsoptimistisch. Ooit zullen de integratieproblemen van de baan zijn. Dat 

discours is in se homogeneïstisch: het streefdoel van integratie is een homogene 

maatschappij, waarin ‘zij die van ergens anders komen’ zich hebben aangepast aan 

‘ons’.  

3.2 EXTREEM RECHTS 
Ook dit tweede thema komt beduidend vaker aan bod in 1992 dan in 2012. In dat 

eerste jaar is het goed voor bijna 18% van alle onderzochte artikels. Dat is in 2012 

nog slechts bijna 9% (zie bijlage ‘Cijfers inhoudsanalyse’). Het verschil tussen beide 

kranten lijkt groot, maar inhoudelijk is dat niet het geval. Zowat alle geanalyseerde 

artikels staan negatief tegenover extreem rechts: ze veroordelen racistisch geweld 

door leden van extreem rechtse groeperingen, journalisten en lezers leveren kritiek op 

het Vlaams Blok/Belang en extreem rechts wordt vaak voorgesteld als een bedreiging 

voor de samenleving (zie bijlage ‘Inhoudsanalyse (kwalitatief)’).  
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Slechts vier van alle geanalyseerde stukken zijn niet negatief over extreem 

rechts. In De Standaard van 15 april 1992 verschijnt een artikel over 

wetenschappelijk onderzoek dat onder andere verklaringen zoekt voor het recente 

succes van het Vlaams Blok bij de verkiezingen van 24 november 1991 (‘zwarte 

zondag’). Dat artikel en de aankondiging ervan op de voorpagina stellen de sterke 

punten van het programma van het Vlaams Blok voorop, omdat het belangrijke 

punten zijn in de gepresenteerde wetenschappelijke analyse. Het artikel geeft het 

onderzoek weer op een niet-gekleurde of beoordelende manier.  

Dubieuzer is een interview met Gerolf Annemans (Vlaams Blok) van 1 

augustus 1992 uit De Standaard. Ten eerste vult het interview driekwart pagina. Zo’n 

groot artikel komt zelden voor in het hier geanalyseerde corpus; en het geeft de 

mening van een extreem rechts politicus weer. Ten tweede is de houding van de 

journalisten dubbelzinnig. Enerzijds zijn ze kritisch. In de volgende stelling 

bijvoorbeeld vergelijken ze het Vlaams Belang met het nazisme: “Punt 68 van uw 

plan [het 70-puntenplan van het Vlaams Blok] schrijft de onmiddellijke terugkeer van 

illegalen en misdadigers voor, maar ook van "10.000 werkloze niet-Europese 

gezinshoofden die samen met hun familieleden ongeveer 40.000 personen 

vertegenwoordigen". Dat is deportatie.” Anderzijds hanteren ze – schijnbaar 

onbewust – racistische ideeën. Zo leiden ze een vraag in met “Het is een feit dat 

mensen in bepaalde wijken hinder ondervinden van te veel buitenlanders” en stellen 

ze impliciet dat ‘westerlingen’ ondergeschikt zijn aan ‘niet-westerlingen’: “Dat 

betekent dus dat het eventueel benadelen van Marokkanen of Turken automatisch 

meebrengt dat alle vreemdelingen, ook Japanners en Amerikanen, onder datzelfde 

regime vallen.”30 Kortom, de houding van de journalisten in dit artikel is op z’n minst 

dubieus. Het is niet duidelijk of ze vooral de ideeën van het Blok willen weergeven of 

die partij het vuur aan de schenen willen leggen. Voor de beeldvorming omtrent 

mensen van buitenlandse origine is dat van groot belang: het maakt van hen 

tweederangsburgers of net een groep die het verdedigen waard is. 

                                                                    
30 ‘"Over de islam ben ik nogal duidelijk: ik moet hem niet". Gerolf Annemans: "Blok kanalizeert racisme op demokratische 

manier"’, De Standaard (01/08/1992), 8. 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Het laatste artikel dat over extreem rechts gaat en daarover niet negatief is, geeft 

uitingen weer van Nederlands politicus Geert Wilders.31 Hij wil, zo stelt het artikel, 

de Nederlandse soevereiniteit bewaren om zo de nationale identiteit te verdedigen en 

te “vechten tegen de islamisering.”32 Het artikel geeft duidelijk aan dat die uitingen 

van Wilders komen (citeert), maar oordeelt noch expliciet noch impliciet. Dat is zoals 

aangetoond zeer uitzonderlijk bij extreem rechts discours.  

Samengevat zijn zowel in De Morgen als in De Standaard en zowel in 1992 als 

in 2012 zowat alle artikels over extreem rechts negatief over die strekking. Ze 

veroordelen discriminerende uitspraken en racistisch geweld door leden van extreem 

rechtse partijen en groeperingen minstens impliciet. Dat maakt van mensen van 

buitenlandse origine een deel van de maatschappij dat het verdedigen waard is. 

Extreem rechtse personen worden in de hier besproken artikels veroordeeld; personen 

van andere origine niet.  

3.3 RACISME, DISCRIMINATIE EN TOLERANTIE 
Dit thema sluit nauw aan bij het voorgaande. Het zal dan ook niet verbazen dat alle 

artikels die berichten over racisme of discriminatie die praktijken (minstens impliciet) 

veroordelen; net als nagenoeg alle artikels over extreem rechts daarover negatief zijn. 

Het totale aandeel van de onderzochte artikels dat racisme en discriminatie behandelt, 

is gelijk voor 1992 en 2012: 11,54%. De verschillen tussen De Morgen en De 

Standaard zijn niet noemenswaardig (zie bijlage ‘Cijfers inhoudsanalyse’). 

Vermits alle artikels hier van toepassing racisme en/of discriminatie 

veroordelen, is het logisch dat sommige daarbij pleiten voor tolerantie. Dat zijn in 

beide jaren meer dan een derde van de artikels over racisme en/of discriminatie 

Daarnaast zijn er artikels die louter over tolerantie gaan, zonder daarbij racisme of 

discriminatie te betrekken (zie bijlage ‘Cijfers inhoudsanalyse’). Tezamen pleiten zo 

iets meer dan 7% van de artikels uit 1992 en iets minder dan 7% van de artikels uit 

2012 voor tolerantie. 

                                                                    
31 De meningen verschillen overigens erg over of Geert Wilders en zijn Partij Voor de Vrijheid (PVV) extreem rechts zijn. Zie 

o.a. ‘In hoeverre is de PVV extreem rechts?’, Ipsos, 2009 (http://www.ipsos-nederland.nl/documents/pb-2009-wk45extra.pdf); 

en ‘Partij voor de Vrijheid’, Wikipedia, 2013 (http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_voor_de_Vrijheid). De hier besproken uitingen 

zijn dat zeker wel. 
32 ‘Geert Wilders wil dat Nederland uit EU stapt’, De Morgen (02/05/2012), 14. 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Vergelijkend kunnen we stellen dat beide kranten zowel in 1992 als twintig jaar 

later iets vaker racisme en discriminatie veroordelen, dan ze actief aanzetten tot 

tolerantie ten aanzien van mensen van buitenlandse origine. Globaal vertonen de hier 

besproken artikels een relatief tolerante houding tegenover mensen van andere 

herkomst en veroordelen ze daarentegen racisme en discriminatie. Net als door de 

negatieve meningen over extreem rechts wordt duidelijk dat de kranten het opnemen 

voor personen van buitenlandse origine tegen xenofobische uitingen, zowel in 1992 

als in 2012. Als beeldvormers dragen zij zo bij tot een meer inclusief 

maatschappijbeeld.  

3.4 ‘MIGRANTENRELLEN’ 
De omschrijving ‘migrantenrellen’ is karakteristiek voor 1992. In 2012 komt de term 

niet meer voor. Men schrijft dan bijvoorbeeld over “rel(len)” (zonder meer), over 

“schermutselingen met de politie” of over “moslimprotest”. 33  Ik gebruik 

‘migrantenrellen’ hier als aanduiding van een thematiek en die bevat artikels over 

oproer door mensen van buitenlandse afkomst waarbij de politie meestal moet 

tussenkomen en soms zelf in aanvaring komt met de oproerkraaiers. In 1992 gaat iets 

meer dan 12% van de onderzochte artikels over zulke ‘rellen’. In 2012 is dat iets 

minder dan 9%. 

De kwalitatieve verschillen zijn echter veel interessanter dan de kwantitatieve. 

Ten eerste moet worden opgemerkt dat 1992 het jaar is van het proces tegen Rodney 

King, een zwarte Amerikaan die in maart 1991 slachtoffer werd van racistisch geweld 

door vier blanke politieagenten in Los Angeles. Iets meer dan de helft van de artikels 

uit 1992 die hier van toepassing zijn, gaan daardoor over ‘rassenrellen’ in Amerika. 

De overige behandelen steeds ‘migrantenrellen’ in Brussel en eenmaal in Reims (zie 

bijlage ‘Inhoudsanalyse (kwalitatief)’). Voor de Verenigde Staten wordt het 

onderscheid tussen blank en zwart (‘ras’) dus als dominant voorgesteld, voor België 

en Frankrijk ligt dat in 1992 tussen migranten en niet-migranten (afkomst).34  

                                                                    
33 ‘Rellen in Molenbeek na controle van vrouw met nikab. Nadat Belgische bekeerlinge weigert zich te identificeren: honderd 

boze allochtonen omsingelen politiecommissariaat’, De Morgen (01/06/2012), 3; ‘Jonge moslimextremisten proberen in het 

centrum van Antwerpen shoppers te 'bekeren'. Sharia4Belgium loopt ook op oudjaar te 'irriteren'’, De Morgen (02/01/2012), 8; 

‘Belgisch moslimprotest blijft minimaal’, De Standaard (15/09/2012), 9. 
34 Van de geanalyseerde artikels voor 2012 gaat geen enkel over ‘rassenrellen’. 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Ten tweede is een zeer duidelijke verschuiving zichtbaar tussen 1992 en 2012. 

In dat eerste jaar legt geen enkel artikel een verband tussen moslims en rellen. In 2012 

gaan alle artikels hier van toepassing over oproer door moslims en duiden zeven van 

de negen artikels de oproerkraaiers expliciet aan als moslims of moslimextremisten. 

Moslims komen veel vaker aan bod in de kranten uit 2012 en het beeld dat die kranten 

over hen vormen is veel negatiever dan in 1992 (zie ook verder). De typische persoon 

van buitenlandse origine die in groep problemen van openbare orde veroorzaakt, is in 

2012 een moslim geworden volgens de beeldvorming in de krant. 

3.5 ARBEIDSIMMIGRATIE EN WERKNEMERS VAN BUITENLANDSE ORIGINE 
Artikels over arbeidsimmigratie en werknemers van buitenlandse origine komen niet 

zo frequent voor in het onderzochte corpus (zie bijlage ‘Cijfers inhoudsanalyse’). In 

België geldt al sinds 1974 een arbeidsimmigratiestop voor werknemers van buiten de 

Europese Gemeenschappen (EG, tot 1993)/Europese Unie (EU, vanaf 1993). 

Volgmigratie, bestaande uit gezinshereniging en gezinsvormende migratie, is 

sindsdien de belangrijkste vorm van immigratie naar België.35 Het is dus logisch dat 

mensen van buitenlandse origine niet zo vaak in het kader van arbeid voorkomen in 

de kranten van 1992 en 2012, en vaker in artikels over bijvoorbeeld de integratie van 

de tweede en derde generatie (zie hierboven).  

Opvallend is dat in 1992 de helft van de artikels over buitenlandse werknemers 

gaan over illegale werknemers. Zij worden zeer vaak voorgesteld als slachtoffer van 

hun eigen situatie. In 2012 gaat nog slechts een derde van de hier besproken artikels 

over illegale praktijken. Twee artikels daarvan wijzen (naast de Belgische werkgever) 

de werknemer van buitenlandse origine met de vinger over zijn illegale bezigheden; 

tegenover één dat de werknemer als slachtoffer voorstelt.36 Dat kan wijzen op een 

grotere responsabilisering van de werknemers van buitenlandse origine in 2012. Die 

brengt een meer negatieve beeldvorming mee wanneer ze iets fout doen. Wanneer we 

echter alle artikels over werknemers van buitenlandse origine bekijken, zien we dat zij 

in verhouding even vaak worden voorgesteld als slachtoffers in 2012 en in 1992 (in 

een derde van de artikels ter zake). Bovendien brengt 2012 ook twee vrij positieve 

                                                                    
35 B. KHADER e.a., Immigratie en Integratie anders denken, 17-18. 
36 De twee artikels die wijzen op de schuld van personen van buitenlandse origine zijn: Zonder titel (column Fikry El Azzouzi), 

De Morgen (01/10/2012), 20 en ‘Sociale fraude. 54’, De Standaard (15/12/2012), 20; voor de andere artikels over 

arbeidsimmigratie en werknemers van buitenlandse origine: zie bijlage ‘Inhoudsanalyse (kwalitatief)’. 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verhalen, die volledig ontbreken in 1992. 37  Globaal is de beeldvorming over 

werknemers van buitenlandse afkomst dus noch beduidend positiever, noch duidelijk 

negatiever in een van beide jaren. 

3.6 CRIMINALITEIT 
Het gaat hier om criminaliteit in de klassieke zin: diefstal, moord, drugstrafiek, 

misdrijven op het openbaar vervoer… Daar ligt het onderscheid met het collectief 

grensoverschrijdend gedrag van de ‘migrantenrellen’ (zie hierboven). De verhouding 

van de artikels over klassieke criminaliteit door mensen van buitenlandse afkomst ten 

opzichte van alle onderzochte artikels is constant tussen 1992 en 2012. Ze ligt in 

beide jaren op 7,69%. Ook tussen de beide onderzochte kranten zijn kwantitatief geen 

significante verschillen. 

Inhoudelijk moeten we ten eerste opmerken dat weinig artikels het loutere 

‘allochtoon-zijn’ verbinden met criminaliteit. In 1992 vermelden op twee na alle 

artikels de nationaliteit van de beschreven criminelen.38 In 2012 zijn er twee artikels 

die wél de buitenlandse nationaliteit vermelden, de overige zes doen dat niet.39 Die 

verschuiving is niet typisch voor artikels over criminaliteit, maar een algemeen 

verschil tussen de onderzochte artikels van 1992 en die van 2012 (zie verder). Slechts 

twee artikels, één uit 1992 en één uit 2012, verbinden een vreemde afkomst 

rechtstreeks met misdadig gedrag.40 Er is nauwelijks sprake van stigmatisering, ook 

niet door gekleurd of impliciet taalgebruik. 

Samengevat is criminaliteit door mensen van buitenlandse origine een thema dat 

niet heel veel, maar ook niet weinig voorkomt. Het aandeel is zeer constant in beide 

kranten en jaren. Een crimineel van buitenlandse origine wordt meestal afgebeeld als 

dusdanig, zonder opvallende connotaties. In 1992 wordt frequenter expliciet vermeld 

dat het om (een) perso(o)n(en) van vreemde afkomst gaat. In 2012 blijkt dat vaker 

enkel uit de context (impliciet). 
                                                                    
37 ‘Mooie mensen aan de afwas’, De Morgen (01/12/2012), 10; ‘Geen Belgische prostituees meer in Brussel’, De Standaard 

(01/03/2012), 10 (zie bijlage). 
38 ‘Vlaams Blok: 'Preventie van kriminaliteit is doofpotpolitiek'’, De Morgen (01/07/1992), 5; ‘Schietpartij’, De Morgen 

(17/08/1992), 8; dat eerste gaat overigens niet over (een) individuele crimine(e)l(en). 
39 ‘Bijna helft gevangenen is geen Belg’, De Morgen (01/03/2012), 11; en ‘Drugsgeweld teistert Marseille’, De Morgen 

(01/09/2012), 18 vermelden de buitenlandse nationaliteit(en) wel. 
40 ‘Vlaams Blok: 'Preventie van kriminaliteit is doofpotpolitiek'’, De Morgen (01/07/1992), 5; ‘Bijna helft gevangenen is geen 

Belg’, De Morgen (01/03/2012), 11. 
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3.7 MOSLIMEXTREMISME 
Het thema moslimextremisme valt op wanneer we in de tijd vergelijken. Het komt in 

1992 in geen enkel geanalyseerd artikel voor; en haalt in zowel De Morgen als De 

Standaard van 2012 meer dan 10% van de onderzochte artikels (zie bijlage ‘Cijfers 

inhoudsanalyse’). Dat verschil past in een ruimere beweging die ik omschrijf als ‘de 

dreiging van de moslim’. Ze was ook al zichtbaar in het onderdeel over 

‘migrantenrellen’ (zie hierboven). Moslims komen veel vaker voor in de artikels van 

2012 dan in die van 1992 (zie verder). Zij, en bij uitstek moslimextremisten, worden 

voorgesteld als een bedreiging voor ‘de Westerse samenleving’. Titels als ‘Jonge 

moslimextremisten proberen in het centrum van Antwerpen shoppers te 'bekeren'. 

Sharia4Belgium loopt ook op oudjaar te 'irriteren'’ en ‘'Orthodoxe moslims hebben 

een verstand ter grootte van een erwt'’ spreken voor zich.41  Andere artikels laten hun 

negatieve gevoelens over de radicale islam meer impliciet blijken. Zo veroordeelt het 

volgende voorbeeld impliciet de reactionaire houding van salafisten (aanhangers van 

een orthodoxe stroming binnen de islam) en pleit het voor een strengere aanpak, in 

navolging van Duitsland: “Terwijl bij ons gedebatteerd wordt over de vraag of 

salafistische groeperingen, zoals Sharia4Belgium, verboden moeten worden, heeft 

Duitsland die stap al genomen. De Duitse autoriteiten hebben het netwerk Millatu 

Ibrahim verboden, net als Sharia4Belgium een radicaal-islamitische groepering die 

wil terugkeren naar de gewoonten uit de beginperiode van de islam.”42 

Ik wil me zelf niet uitspreken voor of tegen extremistische moslims, maar erg 

genuanceerd is voorgaand beeld niet. Het komt voort uit het homogeneïsme: ‘onze’ 

maatschappij moet blijven zoals ze is en wie zich bij ‘ons’ wil vestigen moet zich 

aanpassen. De verschillen tussen de orthodoxe islam en ‘onze’ manier van leven 

worden benadrukt. Moslimextremisten worden in 2012 bij uitstek geabnormaliseerd. 

Zodoende vormen ze een gevaar voor de – impliciet als homogeen voorgestelde – 

‘Westerse  samenleving’.   

   

                                                                    
41 ‘Jonge moslimextremisten proberen in het centrum van Antwerpen shoppers te 'bekeren'. Sharia4Belgium loopt ook op 

oudjaar te 'irriteren'’, De Morgen (02/01/2012), 8; ‘'Orthodoxe moslims hebben een verstand ter grootte van een erwt'’, De 

Morgen (16/04/2012), 23. 
42 ‘Duitsland pakt salafisten aan’, De Standaard (15/06/2012), 19. 
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3.8 ANDERE, MINDER FREQUENTE, THEMA’S 
Het eerste thema dat ik hier wil bespreken is ‘ras’/huidskleur. Artikels die een 

onderscheid maken tussen mensen op basis van huidskleur komen in 1992 niet heel 

veel, maar ook niet echt weinig voor. Dat geldt voor diegene die over Europa en niet 

over de Verenigde Staten gaan (zie hoger). Hun aandeel is in 2012 nog afgenomen. 

Culturele verschillen worden steeds meer benadrukt, terwijl de louter geografische 

afkomst en dus ook de huidskleur als steeds minder belangrijk wordt voorgesteld. Dat 

ondersteunt de these van Ico Maly uit 2007 over het primaat van culturele factoren in 

de beeldvorming rond mensen van buitenlandse origine (zie hoger). 

Ten tweede wil ik de aandacht vestigen op het geringe aantal artikels over taal. 

In het gehele corpus zijn er zo slechts zeven artikels. Vijf komen voor in De 

Standaard (drie in 1992 en twee in 2012); twee in De Morgen (beide in 2012, zie 

bijlage ‘Inhoudsanalyse (kwalitatief)’). Het zou onvoorzichtig zijn dat verschil 

ideologisch te verklaren, al is de geschiedenis van De Standaard verweven met de 

Vlaamse Beweging (zie hoger). Slechts twee van de artikels in De Standaard gaan 

over mensen van buitenlandse origine die Nederlands (moeten) leren. De toon van de 

artikels is ook nergens gekleurd, noch in De Standaard noch in De Morgen. Het 

belangrijkste wat we hier moeten onthouden blijft dat taal noch in 1992, noch in 2012 

een grote rol speelt in de artikels over mensen van buitenlandse origine.  

Ten derde wil ik hier twee thema’s aanhalen die de these van de ‘dreiging van 

de moslim’ in 2012 onderstrepen. In 1992 gaat geen enkel artikel over de gebruiken 

van moslims. In 2012 zijn er het boerkadebat, goed voor vijf artikels, en nog twee 

andere artikels over islamitische gebruiken (halal vlees en uithuwelijking). Eén 

lezersbrief uit De Morgen van 2012 verdedigt het dragen van een boerka.43 Alle 

andere stukken vertonen – minstens impliciet – een negatieve beeldvorming over 

vrouwen die het kledingstuk dragen. Ook het stuk over uithuwelijking veroordeelt die 

praktijk impliciet. Het artikel over halal vlees is neutraal (zie voor al die artikels 

bijlage ‘Inhoudsanalyse (kwalitatief)’). Tezamen genomen is daarmee opnieuw 

duidelijk dat moslims in 2012 veel nadrukkelijker in beeld komen dan in 1992, en 

vaak in negatief daglicht. 

                                                                    
43 ‘Boerkadebat’, De Morgen (01/06/2012), 21. 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Ook een volgende categorie artikels onderstreept die these. Het gaat om artikels 

die mensen van buitenlandse origine als een probleem voorstellen, maar die onder 

geen van de hierboven beschreven thema’s vallen. In 1992 zijn en zo vier artikels, 

waarvan twee negatief zijn over ‘migranten’ in het algemeen; één over personen van 

Marokkaanse origine; en één over een specifieke groep Duitse ‘inwijkelingen’. In 

2012 tonen twee van de artikels ter zake zich negatief over migranten in het 

algemeen, tegenover vijf over moslims (zie bijlage ‘Inhoudsanalyse (kwalitatief)’). 

Ten vierde nog een opvallende bemerking: hoewel zeer veel artikels blijk geven 

van homogeneïsme en dus van een bezorgdheid om het bewaren of verdedigen van de 

‘eigen identiteit’, komt nationalisme als thema zeer weinig voor in de onderzochte 

artikels. Slechts vier stukken verbinden nationalisme aan de perceptie van mensen van 

buitenlandse origine in 1992. In 2012 is er geen enkel meer. Dat laatste zet de these 

kracht bij dat culturele elementen steeds meer primeren boven nationale afkomst. 

Tot slot wil ik het hier hebben over drie uitzonderlijke artikels. Ze verdienen 

bijzondere aandacht omdat ze hetzelfde thema beschrijven als deze verhandeling: de 

berichtgeving over mensen van buitenlandse origine. Alle drie zijn het opiniestukken 

en alle drie verschenen ze in 2012. Dat het thema vandaag de dag stof is voor 

discussie staat buiten kijf. Zo blijkt onder andere uit de beslissing van De Morgen in 

september om het woord allochtoon niet meer te gebruiken (zie hoger) en de reacties 

die daarop volgden.44 

In se schrijven alle drie de artikels hetzelfde: de berichtgeving over mensen van 

buitenlandse origine anno 2012 is té politiek correct en daardoor vergoelijkend. De 

conclusies die ze daaruit trekken zijn evenwel verschillend. Twee opiniestukken 

komen uit De Standaard en zijn van dezelfde auteur (journaliste Mia Doornaert). In 

beide artikels duidt zij op een onevenwicht tussen de berichtgeving over de islam en 

die over andere culturen:  

“De schrik om islamofoob te lijken, leidde tot een verstikkend 'progressief' 

                                                                    
44 Enkele voorbeelden van reacties: Federaal minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet vraagt andere Belgische media om het 

voorbeeld van De Morgen te volgen (‘Milquet vraagt media om woord ‘allochtoon' te schrappen’, De Standaard (22/09/2012), 

14); niet iedereen is echter zo enthousiast (zie bijvoorbeeld ‘Het A-woord’, De Standaard (25/09/2011), 21 en ‘Het debat over de 

term ‘allochtoon’ – een sterk staaltje van selectieve beeldvorming’, DeWereldMorgen.be, 26/09/2012 
(http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/09/26/het-debat-over-de-term-allochtoon-een-sterk-staaltje-van-selectieve-

beeldvorming). 
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conformisme in onze pers: over het Westen en Israël zijn ze ongenadig, over de 
moslimwereld vergoelijkend.” en “Als hebzucht in de bankenwereld tot een financiële 
en economische crisis leidt, wordt er niet systematisch bij gezegd dat dit een misbruik 
is van het kapitalisme. Kapitalisme, een neutrale term, wordt een vies woord. Zodra 
het over 'eremoorden' of terreur of gebrek aan democratie in de moslimwereld gaat, 
volgt de pavlovreflex dat dit niets met de islam te maken heeft. De zelfkastijding gaat 
nog verder…”45  

In het vroegste artikel pleit ze vanuit die vaststelling voor meer integratie en stelt ze 

dat die slechts wordt tegengewerkt door een verbloemende berichtgeving. In het latere 

artikel volgt een pleidooi voor de vrijheid van meningsuiting, ook over de islam en 

moslims. 

“Voor de zoveelste keer is een buschauffeur gemolesteerd tijdens zijn werk. De 
daders zijn allochtone jongeren, ook al wil de politieke correctheid het niet gezegd 
hebben. Zeker niet dat het niet de eerste keer is.”  

Zo vat het artikel uit De Morgen aan. De auteur is Mark Nelissen, professor in de 

gedragsbiologie. Hij gaat in tegenstelling tot Mia Doornaert niet verder met kritiek op 

de islamitische cultuur of op mensen van buitenlandse origine, maar wil een diepere 

oorzaak vinden voor het veelvuldige geweld door de ‘allochtone jongeren’. 

Uiteindelijk ziet Nelissen net als Doornaert de oplossing in integratie:  

“Het enige wat gedaan moet worden, is de cirkel van de allochtoon vastpakken en 
binnen de vette cirkel van onze samenleving trekken.”46  

De toon is echter fundamenteel verschillend. Doornaert stigmatiseert de moslims en 

verbeeldt de Westerse samenleving daartegenover als volledig superieur. Nelissen 

legt de nadruk op verklaren en oplossen en gelooft in een ruime inbreng van personen 

van buitenlandse origine zelf. De beeldvorming is in beide opiniestukken dus totaal 

verschillend. 

3.9 SOCIO‐ECONOMISCHE POSITIE VAN MENSEN VAN BUITENLANDSE ORIGINE 
Dit onderdeel verschilt licht van de voorgaande. Het bespreekt artikels die de sociaal-

economische positie van personen van buitenlandse origine gebruiken als 

verklaringsfactor. De artikels hoeven dus niet noodzakelijk in hoofdzaak over 

bijvoorbeeld kansarmoede te gaan, waar de voorgaande wel steeds over integratie, 

                                                                    
45 ‘Di Rupo en de 'islamofobie'’, De Standaard (01/10/2012), 25; en ‘Islam en Europa’, De Standaard (16/01/2012), 23. 
46 ‘Alweer een buschauffeur gemolesteerd. Waarom zoveel jongeren geen gezag aanvaarden’, De Morgen (01/09/2012), 31. 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extreem rechts enzovoort gingen. Slechts één artikel hier van toepassing gaat louter 

over armoede.47 

Het aandeel van de onderzochte artikels dat wijst op de socio-economische 

positie van mensen van buitenlandse origine is noch heel groot, noch heel klein. Er 

zijn ook geen noemenswaardige verschillen in de tijd of tussen de twee kranten (zie 

bijlage ‘Cijfers inhoudsanalyse’). Het is veel interessanter de artikels hier van 

toepassing inhoudelijk te bekijken. Bijna allemaal verbinden ze mensen van andere 

herkomst met een zwakke socio-economische positie of kansarmoede.  Die moeten 

dan bepaalde problemen of de nood aan bepaalde projecten (mede) verklaren. Slechts 

één artikel schrijft over “meer gegoede allochtonen”, die net als autochtoon Vlaamse 

ouders goed onderwijs willen voor hun kinderen.48 Het heersende beeld van een 

persoon van buitenlandse origine is dus zowel in de kranten van 1992 als in die van 

2012 dat van iemand die het financieel moeilijker heeft dan gemiddeld en die vaak 

kansarm is. 

   

                                                                    
47 ‘Vlaamse scholen tellen 15.000 arme kinderen. Eén op zeven uit bestaansonzeker gezin’, De Standaard (01/09/1992), 1; voor 

de andere artikels: zie ‘Bijlage inhoudsanalyse’. 
48 ‘Inzet op diversiteit werpt vruchten af. 'Ik word kwaad van elitescholen'’, De Standaard (01/09/2012), 18. 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4. DETAILANALYSE 

Dit deel beschrijft de bestudeerde artikels meer in detail. Het biedt een analyse van 

benamingen, voornaamwoorden, hedging, metonymieën en impliciet taalgebruik en 

koppelt die aan inhoudsanalyse.  Zo wil het nieuwe elementen in de beeldvorming 

van mensen van buitenlandse origine blootleggen of reeds aangetoonde factoren 

ondersteunen. Sommige paragrafen zijn sterk kwantitatief, met kwalitatieve 

verklaringen; andere zijn louter kwalitatief (zie hoger). Waar nodig worden 

voorbeelden gebruikt. Ook voor dit hoofdstuk is het aangeraden de verschillende 

bijlagen te raadplegen. 

4.1 NAMING 
Het eerste resultaat dat de aandacht verdient inzake naming, is de felle daling van het 

gebruik van de termen ‘migrant’ en ‘vreemdeling’ tussen 1992 en 2012. In dat eerste 

jaar kwam het woord migrant voor in bijna 40% van de geanalyseerde artikels. In 

2012 is dat geen 5% meer. De daling van het gebruik van de term vreemdeling is iets 

minder scherp, maar relatief nog zeer opvallend: van net geen 17% in 1992 naar nog 

geen 3% in 2012.49 

Blommaert en Verschueren schreven in 1992: “Niet alleen is de term migrant 

dus restrictief, maar er zit bovendien reeds sleet op. Wie absoluut wil vermijden 

negatieve gevoelens op te wekken, gebruikt vandaag de term allochtoon.” De term 

migrant is op dat moment “een hopeloos ongedefinieerd concept, dat onmogelijk een 

adequate weergave kan zijn van de betrokken sociale formatie.”50 Bij het gebruik van 

vreemdeling blijkt in de geraadpleegde literatuur niemand stil te staan.  Wellicht komt 

dat door de oorspronkelijk juridische aard van de term.51 De abnormalisering van 

mensen van buitenlandse origine in België wordt nochtans al minstens sinds Het 

Migrantendebat gehekeld (zie hierboven) en een woord met ‘vreemd’ in de stam legt 

net de nadruk op dat anders-zijn, op de afstand. Hoewel niemand het beschrijft, blijkt 

uit mijn kwantitatieve data dat journalisten in de voorbije twintig jaar naast een 

alternatief voor migrant ook een alternatief voor vreemdeling hebben gezocht.   

                                                                    
49 Voor exacte cijfers en onderscheiden tussen De Morgen en De Standaard: zie steeds bijlage ‘Cijfers naming’. 
50 J. BLOMMAERT EN J. VERSCHUEREN, Het Belgische migrantendebat, 36 en 39 [cursivering door de auteurs]. 

51 Aanbevelingen voor berichtgeving over allochtonen, AVBB, 5. 
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De grootste stijgers wat betreft naming zijn de constructies ‘van … 

afkomst/herkomst/origine/oorsprong’ (waarbij op de stipjes bijvoorbeeld 

‘buitenlandse’ of een nationaliteit kan ingevuld worden) en de term ‘allochtoon’. 

Respectievelijk klimmen ze van net geen 2% naar bijna 20%; en van net geen 4% 

naar bijna 15%. Tezamen met impliciet taalgebruik (zie verder) vervangen ze voor 

een groot deel het vroegere gebruik van migrant en vreemdeling. 

Het woord allochtoon treedt begin jaren 1970 het discours over ‘migranten’ 

binnen via beleidsdocumenten. Vanaf de jaren 1990 schakelt ook de journalistiek 

voluit over op het gebruik van het woord allochtoon.52 Letterlijk betekent het ‘niet 

van deze grond’. Die betekenis biedt een oplossing voor het benoemen van 

‘vreemdelingen’ van de tweede en derde generatie waarvoor de naam migrant niet 

meer geschikt was. Tegelijk creëert ze een nieuw probleem: wie ‘niet van deze grond’ 

is, heeft minder zeggenschap over deze maatschappij. Hij/zij is een 

tweederangsburger.53 Vandaag kan men – tezamen met De Morgen – niet anders dan 

vaststellen dat de term allochtoon dezelfde problemen van stereotypering en vaagheid 

meedraagt als migrant en vreemdeling in 1992. 

De omschrijvingen ‘van … afkomst/herkomst/origine/oorsprong’ lijken tot nu 

toe van negatieve connotaties gespaard gebleven. Om hun ontstaan te verklaren 

moeten we naar het integratiediscours dat zich ontwikkelde in de jaren 1990. 

Integratie impliceert dat je de blijvende aanwezigheid van vreemdelingen in de 

maatschappij aanvaardt.54 Wel moeten zij zich wat betreft openbare orde, belangrijke 

sociale praktijken en cultuuruitingen ‘inpassen’ in die maatschappij.55 Zeggen dat 

iemand bijvoorbeeld ‘van Afrikaanse afkomst’ is, past perfect in die 

integratiegedachte. Hij/zij maakt deel uit van ‘jou’ samenleving en dat aanvaard je. Je 

geeft aan dat hij/zij etnisch van jou verschilt, maar ook dat het slechts ‘in oorsprong’ 

is. Zo iemand kan dus al ‘ingepast’ zijn. Bovendien kan een persoon die ‘van 

buitenlandse origine’ is zelf geïmmigreerd zijn, maar evengoed voorouders hebben 

die dat deden. De hier besproken omschrijvingen bieden dus net als de term 

allochtoon een oplossing voor de te enge betekenis van het woord migrant. 

                                                                    
52 D. YANOW en M. VAN DER HAAR, ‘People out of place’, 11. 
53 K. DE RIDDER, De witte media, 22. 
54 J. BLOMMAERT EN J. VERSCHUEREN, Het Belgische migrantendebat, 118. 
55 I. MALY (red.), Cultu(u)renpolitiek, 114. 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Voorts zijn er wat betreft naming een paar minder grote, maar toch relevante 

verschuivingen. ‘Buitenlander(s)’ komt voor in bijna 9% van de artikels in 1992. In 

2012 is dat geen 4% meer. In 1992 wordt in ruim 37% van de artikels over mensen 

van andere origine een nationaliteit of regionale afkomst meegegeven. In 2012 geldt 

dat voor iets minder dan 33% van die artikels. Formuleringen die de nadruk leggen op 

het behoren tot het gastland (bijvoorbeeld hyphenated identities zoals “Noors-

Ghanese tiener”; of “De Belgische Malika El Aroud”) stijgen van net geen 2% naar 

bijna 6%.56 

Tezamen zouden die indicatoren kunnen wijzen op een zekere toenadering tot 

mensen van andere herkomst in de beeldvorming door de kranten. Een ‘buitenlander’ 

is per definitie niet van hier, met die bewoording blijft iemand buiten de binnenlandse 

maatschappij staan. De afname van het gebruik van het woord buitenlander kan dus 

weerom wijzen op de doorbraak van de integratiegedachte. Die beweging zou dan 

cumuleren in formuleringen die het Belg-, Noor- of Amerikaan-zijn vooropstellen.  

Dat is echter buiten de derde grote verschuiving wat betreft naming gerekend. 

Die verschijnt bij analyse van de benamingen ‘moslim’ en ‘islam’ (en afgeleide 

adjectieven). In 1992 komen zij voor in iets meer dan één op twintig van de 

onderzochte artikels. In 2012 is dat bijna één op drie. De nadruk op de aanwezigheid 

van moslims in de ‘Westerse wereld’ is veel groter in de kranten van 2012 dan twintig 

jaar tevoren. De afname van de vermelding van de nationaliteit of regionale afkomst 

van iemand van buitenlandse origine en het verminderde aanduiden als ‘buitenlander’, 

worden dus meer dan vervangen door het benadrukken van de moslimcultuur. Het 

aandeel van de formuleringen die het ‘gastland’ vooropstellen stijgt wel, maar blijft 

relatief laag. Er is dus niet zozeer sprake van een toenadering als wel van een 

verschuiving: van nationaliteit naar cultuur (zie ook verder). 

Tot slot nog één opmerking over naming: het blijft moeilijk Belg te worden ‘in 

naam’. In 1992 merkten Blommaert en Verschueren op dat personen die 

administratief Belg waren geworden vaak nog steeds gepercipieerd werden als 

vreemdelingen.57 De etnische of culturele afkomst blijkt meer doorslaggevend voor de 

perceptie van iemand dan de feitelijke nationaliteit. Het aantal artikels dat een 
                                                                    
56 Beide voorbeelden komen uit het onderzochte corpus. Zie ‘Geir Lippestad, sociaal-democraat en advocaat van de duivel’, De 

Morgen (16/04/2012), 10; en ‘Van naïeve buurmeisjes tot hysterische furies’, De Morgen (15/12/2012), 14. 
57 J. BLOMMAERT EN J. VERSCHUEREN, Het Belgische migrantendebat, 199. 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nationaliteit of regionale afkomst vermeldt, neemt tussen 1992 en 2012 met zo’n 

4,5% af, maar dat betekent dat bijna een op drie artikels ze wel nog vermeldt (zie 

bijlage ‘Cijfers naming’). Formuleringen die de nadruk leggen op het gastland blijven 

zoals gezegd relatief zeldzaam. Tezamen met het stijgende benoemen van iemand op 

basis van zijn cultuur (toch bij moslims), maakt dat de beeldvorming die voortkomt 

uit de gebruikte benamingen nog steeds erg abnormaliserend en exclusief. 

4.2 WEERGAVE VAN GROEP EN INDIVIDU 
De weergave van groepsidentiteiten bepaalt in hoge mate de beeldvorming over een 

bepaalde ‘groep’ in de maatschappij. Wie behoort in het discours van journalisten tot 

hun eigen groep? Wie staat daarbuiten? En wat onderscheidt hen? Het veelvuldige 

gebruik van algemene benamingen zoals ‘migrant’ of ‘allochtoon’, zowel in 1992 als 

in 2012 (zie hierboven), toont al aan dat mensen van buitenlandse afkomst vaak als 

één groep gepresenteerd worden in de pers. Dat is op zich een interessante conclusie, 

maar onvoldoende. Daarom wil dit onderdeel verder ingaan op de beeldvorming rond 

individu en groep. 

Wat betreft groepsidentiteiten zijn er globaal twee grote onderscheiden 

zichtbaar in de geanalyseerde artikels: allochtoon en autochtoon; en moslim en niet-

moslim. Het eerste is het onderscheid tussen een deel van de bevolking dat als ‘niet 

van hier’ en een deel dat als ‘van hier’ gepercipieerd wordt. Heel vaak blijkt dat 

onderscheid uit de namen die journalisten aan ‘de ander’ geven (zie hierboven), maar 

soms is het ook meer impliciet (waarover later meer). In totaal creëren bijna 60% van 

de artikels uit 1992 een globaal onderscheid tussen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’. In 

2012 is dat geen 50%. Die daling betekent niet dat beide kranten in 2012 minder 

‘scheidend’ schrijven, maar heeft veel te maken met de tweede scheidingslijn. In 1992 

deelt geen 4% van de geanalyseerde artikels personen op in moslim en niet-moslim; 

in 2012 is dat ruim 37%. 

De analyse van de hier besproken artikels en de literatuur ter zake leren ons dat 

de opdeling van de bevolking in enerzijds autochtonen en anderzijds ‘vreemdelingen’, 

‘migranten’, ‘allochtonen’… voortkomt uit het discours van beleidsmakers. Het 

discours van het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid (1989-1993) 

was bij uitstek homogeneïstisch. Blommaert en Verschueren schrijven dat “de 

vormingsretoriek, die nochtans vanuit een geloof in tolerantie vertrekt, alle 
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homogeneïstische premissen en argumentatiepatronen incorporeert.” 58  De 

geanalyseerde artikels voor 1992 waarin Koninklijk Commissaris voor het 

Migrantenbeleid Paula D’Hondt aan het woord is of het beleid van het KCM op een 

andere manier aan bod komt, schrijven over “de migrantenbevolking”, “de 

migrantengemeenschap”, “die mensen”.59 De samenleving is duidelijk opgedeeld in 

‘mensen van hier’ en ‘mensen van elders’. Die laatsten moeten ‘ingepast’ worden – 

ook een beleidsterm – en de nadruk ligt op de problemen die daarbij voorkomen. 

Beleidsmakers zijn in 2012 minder aanwezig in de geanalyseerde berichtgeving. 

Slechts één artikel vermeldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block 

en daaruit kan je haar beeld van mensen van buitenlandse origine niet achterhalen.60 

De tweede grote breuklijn – islam/niet-islam – komt voort uit reeds lang 

bestaande machtslogica’s en werd in de laatste decennia sterker.61 Ook hier maken 

voorbeelden duidelijk hoe ‘de moslims’ vaak als één, homogene groep worden 

afgebeeld. Journalisten schrijven over “de islamitische gemeenschap in ons land”, 

over “de moslims” of over “de moslimgemeenschap”.62 Soms wordt de islamitische 

aanwezigheid in het Westen expliciet als een dreiging voorgesteld en willen rechtse 

politici “een strijd tegen de islam”, “vechten tegen de islamisering” of komt een 

columnist met het beeld van “twee vijandige volkeren tegenover elkaar”.63 Op andere 

plaatsen is het onderscheid net impliciet, waar het bijvoorbeeld over radicale, 

islamitische groeperingen gaat zonder over moslims in het algemeen te spreken.64 Het 

beeld van een Westerse superioriteit tegenover ‘de moslims’ overheerst, want het is 

                                                                    
58 J. BLOMMAERT EN J. VERSCHUEREN, Het Belgische migrantendebat, 191. 
59 Zie o.a. ‘Niet voor iedereen een nieuw schooljaar’, De Morgen (01/09/1992), 13; ‘Kulturele 'outing' van migrant. 'Een 

Willemsfonds voor migranten'’, De Morgen (15/04/1992), 2; ‘Inpassing migranten vraagt drastische en snelle maatregelen’, De 

Standaard (01/02/1992), 2. 
60 ‘Vlinder raakt niet uit cocon’, De Standaard (01/12/2012), 13. 
61 I. MALY, Cultu(u)renpolitiek, 7-8. 
62 ‘Verhofstadt verwijt Vlaams Blok 'fascisme en racisme'. Nieuw boek van PVV-voorzitter’, De Morgen (01/07/1992), 4; 

‘Reportage: Eerste Belgische moslimbeurs in Tour & Taxis. Waar 'weten' een wapen is’, De Morgen (01/10/2012), 8; 

‘Moslimgemeenschap kan zich van beste kant laten zien. Historische kans na de moskeemoord’, De Standaard (15/03/2012), 26 
63 ‘Geert Wilders wil dat Nederland uit EU stapt’, De Morgen (02/05/2012), 14; ‘Sociale hypochonders’, De Standaard 

(01/12/2012), 51. 
64 ‘Duitse overheid pakt radicaal-islamitische beweging hard aan’, De Morgen (15/06/2012), 3; ‘'De GAS-boete is de stok 

achter de deur'’, De Standaard (15/12/2012), 4. 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ook impliciet aanwezig en wordt als dusdanig vanzelfsprekend. Net daar moet 

volgens Cultu(u)renpolitiek iets aan veranderen.65 

Gezien de methode van discoursanalyse heb ik hier ook aandacht voor 

voornaamwoorden. Voornaamwoorden zijn een indicator van intimiteit. Ze geven aan 

wie we tot ‘onze’ groep rekenen en wie niet. Omdat mensen van buitenlandse afkomst 

in de bestudeerde kranten zeer vaak als groep voorkomen, onderzoekt deze 

verhandeling het gebruik van voornaamwoorden in het meervoud: “wij”, “we”, “ons”, 

“onze”, “zij”, “ze”, “hen” en “hun”. 66  De eerste vaststelling daarbij is dat 

onderscheiden in de geanalyseerde pers veel vaker worden gemaakt met benamingen 

(zie hierboven) dan met voornaamwoorden. In totaal maken slechts negen van de 

onderzochte artikels uit 1992 een onderscheid tussen ‘mensen van hier’ en ‘mensen 

van elders’ door middel van voornaamwoorden; in 2012 zijn dat er maar vier. 

Interessanter is het – kwalitatief – te gaan kijken naar wie de ‘wij’ en ‘zij’ 

verwijzen. In 1992 wordt ‘wij’ nog tweemaal geassocieerd met het christendom.67  

Het gaat om artikels over islamitisch onderwijs in Nederland en ‘zij’ zijn 

logischerwijs de moslims in Nederland. Verder zijn ‘wij’ in 1992 nogal vaag 

Europeaan, Belg of Vlaming. ‘Zij’ zijn vreemdelingen die op 1 januari Belg zijn 

geworden, gastarbeiders uit de jaren 1960 en hun nakomelingen in België, “De 

gemiddelde migrant van buiten de EG”, mensen van Turkse afkomst in Duitsland of 

ook vaag ‘migranten’ en ‘buitenlanders’.68 In de artikels uit 2012 krijgt ‘wij’ nergens 

nog een religieuze invulling. In het artikel uit De Standaard voor 2012 zijn ‘wij’ “het 

Westen” en ‘zij’ “radicale moslims”. In één van de drie artikels uit De Morgen voor 

dat jaar zijn ‘zij’ “niet-Belgen”, “niet-Belgische EU-burgers en … niet-EU-burgers”. 

‘Wij’ komt daar niet voor. De twee andere artikels uit De Morgen voor 2012 met een 

expliciet wij/zij-onderscheid springen wat uit de band. Het onderscheid komt daar 

voor in antwoorden van moslim-interviewees. ‘Wij’ zijn dan respectievelijk 

                                                                    
65 S. ZEMNY, ‘Voorwoord’, in I. MALY (red.) , Cultu(u)renpolitiek, 8. 

66 ‘Wij’ staat verder voor ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en/of ‘onze’. ‘Zij’ staat voor ‘zij’, ‘ze’, ‘hen’ en/of ‘hun’. 
67 ‘Islamschool’ en ‘Ieder zijn eigen schoolbank. Diskussie islamitisch onderwijs in Nederland’, De Morgen (15/01/1992), 1 en 

12. 
68 ‘40.000 nieuwjaarsbelgen. Nieuwe nationaliteitswet: spectaculaire bevolkingsgroei’, De Morgen (02/01/2012), 2; ‘Hongarije 

maakt jacht op illegale vreemdelingen’, De Morgen (15/01/1992), 8; ‘Eén pot nat?’, De Morgen (02/05/2012), 24; ‘Dewinter: 

'Mensenrechtenverdrag ondergeschikt aan 'Eigen Volk'. 'Enkel gebonden aan Europees verdrag', De Morgen (15/06/1992), 4; 

‘Droom’, De Standaard (01/06/1992), 7, ‘Turken in Duitsland voelen zich steeds meer ingeburgerd’, De Standaard 

(15/10/1992), 4;  ‘Allochtonen vragen: "Leer ons Nederlands” ‘, De Standaard (15/12/2012), 2. 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Sharia4Belgium en moslims in het algemeen. ‘Zij’ zijn “De Belgen” en de makers 

van een ‘anti-islamfilm’.69 

Op basis van voornaamwoorden maakt dus één artikel in 1992 een onderscheid 

tussen ‘westerlingen’ en ‘moslims’. Zeven artikels doen dat tussen autochtonen en 

allochtonen. In 2012 ligt de scheidingslijn driemaal tussen ‘westerlingen’ en 

‘moslims’ en slechts eenmaal tussen autochtonen en allochtonen in het algemeen. 

Ook hier blijkt dus dat Vlaamse kranten anno 2012 vaker de wereld opdelen in 

moslim en niet-moslim en minder vaak op basis van land of streek van herkomst dan 

in 1992. 

Naast artikels die het beeld van ‘de allochtonen’ of ‘de moslims’ die wat apart 

staan in ‘onze’ samenleving verspreiden, zijn er die focussen op meer specifieke 

groepen. Soms maken die een onderscheid op basis van nationaliteit (zie hierboven en 

bijlage ‘Cijfers naming’); daarnaast zijn leeftijd en geslacht de belangrijkste 

onderscheidende criteria. In totaal stellen ruim 20% van de gelezen artikels uit 1992 

jongeren van buitenlandse origine voor als een aparte categorie. In 2012 geldt dat 

voor bijna 29%.  

Wanneer we gaan kijken in welke rol die jongeren gepresenteerd worden, tonen 

vier verschuivingen een verandering in de beeldvorming aan. Ten eerste ligt het aantal 

artikels dat jongeren van buitenlandse afkomst verbindt met oproer en criminaliteit 

ruim een vierde lager in 2012 dan in 1992.70 Ten tweede zijn er in 2012 geen artikels 

meer over integratie van jongeren in een niet schoolse context, terwijl die in 1992 nog 

een op vier van de artikels met ‘migrantenjongeren’ als onderscheiden categorie 

uitmaken. Het aantal artikels over integratie via onderwijs stijgt dan weer: van ruim 

12% van de artikels over jonge allochtonen in 1992 naar ruim 23% in 2012. Tot slot 

stijgt het aandeel van de hier besproken artikels die jongeren van buitenlandse origine 

in een slachtofferrol presenteren van iets meer dan 9% naar bijna 17%. 

Samengevat beelden journalisten jongeren van andere herkomst in 2012 wat 

minder vaak af als amokmakers of criminelen en vaker als slachtoffers. Daarnaast 
                                                                    
69 ‘Islam en Europa’, De Standaard (16/01/2012), 23; ‘Jonge moslimextremisten proberen in het centrum van Antwerpen 

shoppers te 'bekeren'. Sharia4Belgium loopt ook op oudjaar te 'irriteren' ‘, De Morgen (02/01/2012), 8; ‘Verkiezingen niet 

populair bij niet-Belgen’, De Morgen (01/06/2012), 4; ‘Reportage: Bezoekers Antwerpse moskee laten haatfilm niet aan hun hart 

komen. 'Met geweld zullen we ons doel niet bereiken'‘, De Morgen (15/09/2012), 5. 

70 Voor exacte cijfers zie hier steeds bijlage ‘Cijfers weergave van groep en individu’. 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stijgt de aandacht voor ‘allochtone leerlingen’. Over andere vormen van integratie, 

zoals via sportclubs in 1992, verschijnt in de geraadpleegde artikels uit 2012 niets 

meer. De nadruk ligt nu dus sterker op integratie via onderwijs en die stelt men 

positief voor. Dat ook het globale aandeel stijgt van de artikels die aandacht hebben 

voor jongeren van buitenlandse afkomst als aparte categorie, sluit bij dat alles mooi 

aan. Berichtgeving over ‘migranten van de tweede of derde generatie’ begint het in de 

hedendaagse pers te halen op die over immigranten, conform aan de maatschappelijke 

realiteit. 

Nog een betekenisvolle groep wat betreft de beeldvorming zijn vrouwen van 

buitenlandse origine. Zij zijn in de geanalyseerde artikels minder prominent aanwezig 

dan de jongeren (zie bijlage ‘Cijfers weergave groep en individu’); en de rollen 

waarin ze worden verbeeld zijn minder duidelijk. In 1992 komen tien artikels voor 

met vrouwen van andere herkomst in een slachtofferrol. Dat heeft veel te maken met 

een regeling rond arbeidskaarten voor slachtoffers van vrouwenhandel die in oktober 

van dat jaar besproken wordt (goed voor vier artikels). Daarbuiten komen vrouwen 

van buitenlandse afkomst zowel in 1992 als in 2012 meestal voor als ‘decorelement’, 

om aan te tonen dat niet enkel mannelijke ‘allochtonen’ bestaan; en een enkele keer 

als interviewee (maar dat is als individu, zie hieronder). 

Het bovenstaande toont aan dat mensen van buitenlandse origine zeer vaak, en 

in verschillende hoedanigheden, in groep worden afgebeeld. Toch is niet alle 

representatie onpersoonlijk. In ruim 21% van de onderzochte artikels uit 1992 worden 

mensen van andere origine als individu gepresenteerd.71 Dat aandeel stijgt tot bijna 

37% in de geanalyseerde stukken uit 2012. In beide jaren zijn ‘allochtone individuen’ 

het vaakst interviewees. Verder zijn er individuen in een slachtofferrol en criminelen. 

Dan blijft in beide jaren nog een categorie ‘diversen’ over (zie bijlage ‘Cijfers 

weergave van groep en individu’). Vaak zijn dat personen van buitenlandse afkomst 

die voorkomen in een citaat of verhaal van een interviewee, in uiteenlopende rollen. 

Wanneer iemand uit de groep gelicht wordt en gepresenteerd als individu, 

impliceert dat een groter belang voor die persoon. Bovendien is de nabijheid tot 

iemand die (met eigennaam) als unieke persoon voorkomt, groter dan die tot iets als 
                                                                    
71 Dat is 16,05% voor De Morgen en 26,76% voor De Standaard. Het verschil van tien procentpunten tussen beide kranten 

komt voort uit zulke verscheiden rollen dat er geen conclusies aan kunnen verbonden worden: een  verschil van twee artikels met 

‘individuele allochtonen’ als crimineel, drie als slachtoffer en twee als sportman, burgemeester of Duitse ‘asociaal’. 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‘de migrantengemeenschap’. Met een voorstelling als “Hoofdredacteur Mete Oztürk 

(28), in piekpijn [typfout in de krant zelf] pak met rode das, serveert Turkse koffie in 

speciale Zaman-kopjes met gestileerd tulpenmotief. Een tapijtje aan de wand, 

miniaturen en beschilderde borden aan de muren van de vergaderzaal, de sfeer is 

zakelijk met Ottomaanse accenten." leer je als lezer de interviewee van Turkse 

afkomst een beetje kennen. 72  Dat laat een veel persoonlijker beeld na dan 

bijvoorbeeld de vermelding “een advies dat naar verluidt vrij positief ontvangen 

wordt bij migranten.”73 Uit onderzoek van communicatiewetenschappers blijkt dat 

voor wie geen persoonlijk contact heeft met mensen uit etnisch-culturele minderheden 

massamedia de belangrijkste bron van informatie daarover zijn. 74  Een bredere 

representatie van ‘allochtone individuen’ en het feit dat ze zelf meer aan het woord 

komen, kan er dus toe bijdragen dat ‘wij’ ‘hen’ beter leren kennen. 

Verder is het zeer moeilijk conclusies te formuleren over de representatie van 

individuele mensen van buitenlandse origine in de onderzochte artikels. Ze is niet 

uitgesproken meer positief of negatief in 1992 of 2012. De verbeelding van allochtone 

individuen als crimineel stijgt slechts zeer lichtjes; en dat geldt ook voor het aandeel 

van individuele allochtonen in een slachtofferrol. Ook bij de ‘diverse’ artikels 

verschuift er niet veel. In 1992 brengen drie van die artikels een positief beeld en één 

een negatief.75 In 2012 zijn dat er respectievelijk vier en drie.76 Je kan dus wel stellen 

dat de aanwezigheid van allochtone individuen in De Morgen en De Standaard is 

                                                                    
72 ‘Turkse krant wil Vlaanderen veroveren in het Nederlands’, De Morgen (15/06/2012), 30. 
73 ‘Brussel: bij wie horen de migranten? Koninklijk Kommissaris D'Hondt  pleit voor een 'interkulturele' samenleving’, De 

Morgen (15/04/1992), 2. 
74 K. DE RIDDER, De witte media, 11. 
75 Positief zijn een Marokkaanse jongen met een droom in ‘Migrantenrellen, 1 jaar later. Ministers wandelen in Molenbeek’, De 

Morgen (15/05/1992), 2; een sportman in ‘Luis Oliveira is Belg’, De Standaard (01/02/1992), 12; en een zwarte burgemeester in 

‘Uitgaansverbod helpt Los Angeles tot rust te brengen na uitbarsting geweld: 31 doden. President Bush houdt troepen klaar/Ook 

gewelddadig protest in andere steden in de VS’, De Standaard (02/05/1992), 1. Negatief een Duitse ‘asociaal’ in 

‘Aktievoerders’, De Standaard (15/05/1992), 9. 
76 Het gaat om een goede Portugese werknemer in ‘Liesbeth Homans 'In het akkoord van Janssens kwam het woord armoede 

niet eens voor'’, De Morgen (15/12/2012), zeno 2-3; een Miss België-finaliste in ‘Sien Eggers maakt einde aan racisme-rel’, De 

Morgen (15/02/2012), 11; een schepen van buitenlandse origine in ‘'Links heeft heimwee naar Vlaams Belang'’, De Standaard 

(15/12/2012), 12-15;  en een moslimintellectueel in  ‘Omstreden sjeik kritisch over Sharia4Belgium’, De Standaard 

(01/10/2012), 13. Negatief zijn een radicale moslim in ‘Orthodoxe moslims hebben een verstand ter grootte van een erwt’, De 

Morgen (16/04/2012), 23; een man van Marokkaanse afkomst die op oneerlijke wijze kwam profiteren van de werkgelegenheid 

in België en Frankrijk in een column zonder titel, De Morgen (01/10/2012), 20; en een Fransman die de belastingen wil ontlopen 

in ‘5 kinderen uit 2 huwelijken. Arnault zorgt voor de zijnen’, De Morgen (15/09/2012), 15. 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toegenomen in 2012 ten opzichte van 1992, maar inhoudelijk is er wat dat betreft 

weinig opmerkelijks. 

4.3 METONYMIEËN 
Metonymieën kunnen door een bepaalde term te vervangen door een andere de 

invulling of connotaties van die term wijzigen (zie hoger). De metonymieën die er 

hier toe doen verwijzen naar personen van buitenlandse origine. Ze kunnen 

bijvoorbeeld een vernauwing, verbreding of stereotiep inhouden en hebben zo een 

invloed op de beeldvorming. Het eerste interessante voorbeeld is een generisch 

gebruik van ‘Turken en Marokkanen’. Dat zijn niet alleen de buitenlandse 

nationaliteiten die het vaakst voorkomen (zie bijlage ‘Cijfers naming’), soms duidt 

hun gezamenlijk gebruik een veel ruimere groep mensen van andere origine aan. In de 

geanalyseerde artikels komt zulke metonymie driemaal voor (steeds in 1992). In een 

artikel van De Morgen uit 1992 staat “Marokkaanse en Turkse migranten” voor alle 

niet-Europeanen die in België wonen.77 Uit De Standaard van 1992 komt het gebruik 

van “Marokkanen en Turken” en van het licht verschillende “Turken en 

Maghrebijnen” voor alle mensen van buitenlandse origine in België.78 Die – zeldzame 

– metonymieën zijn stereotyperend: de schrijver vernauwt de facto het beeld van 

mensen van buitenlandse origine tot het beeld van iemand van Turkse en/of 

Marokkaanse afkomst. Bovendien worden mensen van Turkse en Marokkaanse 

origine zo over eenzelfde kam gescheerd, terwijl ook zij onderling verschillen. In de 

onderzochte artikels uit 2012 komt een veralgemening van mensen van Turkse en 

Marokkaanse afkomst tot een groter deel van/de gehele ‘allochtone’ bevolking niet 

voor. 

De tweede groep metonymieën die ik hier wil bespreken gebruikt namen van 

godsdiensten of stromingen om er hun aanhangers mee aan te duiden. Een artikel uit 

De Morgen van 1992 schrijft over “kristendom”, “Islam” en “jodendom” en verwijst 

daarmee naar respectievelijk christenen, moslims en joden.79 Dat is meteen de enige 

keer in de besproken artikels dat zulke metonymie voorkomt voor een andere dan de 

islamitische godsdienst. In citaten van Guy Verhofstadt in een artikel uit De 

Standaard van 1992 staat “de islam” meermaals voor ‘de moslims’ (in België en/of in 
                                                                    
77 ‘40.000 nieuwjaarsbelgen. Nieuwe nationaliteitswet: spectaculaire bevolkingsgroei’, De Morgen (02/01/1992), 2. 
78  ‘Migranten’, De Standaard (15/06/1992), 6; en ‘Migrantenhoofdstuk zwakste deel van tweede Burgermanifest’, De 

Standaard (01/07/1992), 8. 
79 ‘Naar een Europees model van de Islam’, De Morgen (02/05/1992), 24. 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het algemeen).80 Een zeer vergelijkbaar voorbeeld is er in De Standaard van 2012: 

“de positie van de islam in onze samenleving” kan hier vervangen worden door ‘de 

positie van de moslims in onze samenleving’.81 Een licht verschillende metonymie 

gebruikt “alle Brusselse moskeeën” voor de leiders van die moskeeën.82 En ook in de 

onderzochte artikels van De Morgen van 2012 is er een voorbeeld: “een salafistische 

vereniging”, “deze radicaal-islamitische stroming”, “de verboden vereniging Millatu 

Ibrahim en drie andere” en “de verenigingen” duiden telkens de leden van die 

verenigingen en stroming aan.83  

Ten derde zijn er metonymieën die ‘migranten’ gelijkstellen aan mensen van 

niet-Europese afkomst. Een voorbeeld vind je in De Morgen van 1 september 1992. 

Het artikel heeft het over “'zwarte' buurten”, “'zwarte wijken'” en “gekleurde 

scholen”.84 Die benamingen, die het verschil in huidskleur benadrukken, houden in 

dat het om mensen van niet-Europese afkomst gaat. Het artikel beschrijft racisme en 

discriminatie op school en het ontstaan van zogenaamde concentratiescholen, die 

bijna enkel Vlaamse of bijna enkel allochtone leerlingen aantrekken. De gebruikte 

metonymieën vernauwen de beschreven problematieken tot een probleem van de 

aanwezigheid van leerlingen van niet-Europese afkomst. 

Dan zijn er nog artikels die mensen van andere origine vernauwen tot moslims 

(zie ook ‘Impliciete boodschappen’). Een explicitering door metonymie komt voor in 

een interview met Gerolf Annemans (Vlaams Blok) in De Standaard van 1 augustus 

1992. 85  Termen als “racisme”, “vreemdelingenhaat”, “het migrantentema”, “de 

migranten”, “het vreemdelingenprobleem”, “het migrantenstandpunt”, 

“vreemdelingen” en “het migrantenstandpunt” gaan in feite steeds over moslims in 

België. Dat blijkt zeer duidelijk uit de omringende zinnen. Zeer vergelijkbare 

metonymieën vind je in De Standaard van 1 december 2012.86 Columnist Tom 

Naegels schrijft over “allochtone Vlamingen”, “allochtonen”,  “allo's en auto's” en 

                                                                    
80 ‘Verhofstadt ziet "inburgering" als derde weg voor migrantenprobleem’, De Standaard (01/07/1992), 3. 
81 ‘Imams spreken nauwelijks Nederlands. Imams onder de loep’, De Standaard (16/01/2012), 5. 
82 ‘Moslimgemeenschap kan zich van beste kant laten zien. Historische kans na de moskeemoord’, De Standaard (15/03/2012), 

26. 
83 ‘Duitse overheid pakt radicaal-islamitische beweging hard aan’, De Morgen (15/06/2012), 3. 
84 ‘Niet voor iedereen een nieuw schooljaar’, De Morgen (01/09/1992), 13. 
85 ‘"Over de islam ben ik nogal duidelijk: ik moet hem niet". Gerolf Annemans: "Blok kanalizeert racisme op demokratische 

manier"’, De Standaard (01/08/1992), 8. 
86 ‘Sociale hypochonders’, De Standaard (01/12/2012), 51. 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“de ene gemeenschap tegen de andere”. Die ‘allochtonen’ en ‘de andere 

gemeenschap’ zijn moslims, zo blijkt ook weer uit de rest van de tekst. 

Tot slot wil ik hier twee losstaande metonymieën bespreken, die voorkomen in 

een persoonlijke uiting. In een artikel van De Morgen uit 1992 noemt Vlaams Blok-

politicus Willy Corten mensen van buitenlandse afkomst “al die Moustafa’s”.87 De 

Morgen zelf is het echter duidelijk oneens met die stereotyperende uitspraak. Het 

citaat wordt aangehaald in een kritische noot aan het einde van het artikel. Eveneens 

stereotyperend is het als Mia Doornaert in De Standaard van 1 oktober 2012 alle 

moslims benoemt als “les barbus” [de bebaarden].88 Ook hier hoort echter een 

kanttekening: het gaat om een opiniërend artikel dat ietwat opgeblazen taal gebruikt 

om de verkondigde mening kracht bij te zetten; en de leden van de katholieke kerk 

zijn “la calotte” [het priestermutsje]. 

Zoals blijkt zijn metonymieën om personen van buitenlandse origine aan te 

duiden niet zeer frequent in de onderzochte artikels (18 voorbeelden in totaal). Waar 

ze voorkomen houden ze wel steeds een zeker stereotiep in: allochtonen zijn dan 

‘Turken en Marokkanen’, moslims of niet-Europeanen. 

4.4 HEDGING 
Klassieke hedges zijn zinsneden als ‘… denk ik’ en ‘ik vind …’ of bijwoorden als 

‘mogelijk’, ‘hopelijk’ en ‘eigenlijk’. Gezien de journalist neutraal moet zijn, komen 

zulke subjectieve constructies nauwelijks voor in krantenartikels. De vorm van 

hedging die dit onderdeel bespreekt, is subtieler: de auteur plaatst een term tussen 

aanhalingstekens of cursiveert hem om aan te tonen dat hij er afstand van neemt. 

Enkele keren komen ook ‘zogenaamde …’ en ‘… genoemd’ voor als hedges. 

Ten eerste komen hedges in de geanalyseerde artikels voor waar journalisten 

afstand willen nemen van het discours van het beleid en van politici. In 1992 liggen 

de termen ‘inpassing’ en ‘inburgering’ nogal gevoelig. Ze duiden op integratie van 

mensen van buitenlandse afkomst in ‘de’ Belgische samenleving en zijn 

respectievelijk afkomstig van het Koninklijk Commissariaat voor Migrantenbeleid 

(Paula D’Hondt, CVP) en van de Burgermanifesten van Guy Verhofstadt (PVV-

VLD). Journalisten lijken ontevreden met beide termen: in geen enkel van de 
                                                                    
87 ‘'Kloof Noord-Zuid is marxistich verzinsel'’, De Morgen (16/03/1992), 4. 
88 ‘Di Rupo en de 'islamofobie'’, De Standaard (01/10/2012), 25. 



  38 

onderzochte artikels gebruikt een journalist een (of beide) termen zonder er wat 

afstand van te nemen. Inburgering en inpassing worden tussen aanhalingstekens 

geplaatst en meestal duidelijk gepresenteerd als de term van Verhofstadt of van het 

migrantenbeleid.89  

Een andere term waarmee journalisten het moeilijk blijken te hebben is 

‘zelforganizaties’ (ook in 1992). Die is opnieuw afkomstig van koninklijk 

commissaris Paula D’Hondt en verwijst naar eigen (culturele) organisaties van 

‘migranten’, waaraan geen autochtonen deelnemen. Dat journalisten duidelijk willen 

aangeven dat de term van het beleid komt en niet van henzelf heeft er waarschijnlijk 

veel mee te maken dat hij net nieuw is. De artikels ter zake gaan over de 

totstandkoming van de zelforganisaties. De Morgen schrijft over  “Eigen organizaties 

van migranten - 'zelforganizaties' genoemd -” en De Standaard over “de 

kultuurverenigingen van migranten, de zogenaamde zelforganizaties”.90 

Op nog twee andere plaatsen neemt een journalist zeer expliciet afstand van een 

benaming gebruikt door beleidsmakers. In De Morgen van 2 januari 1992 staat: “Voor 

de jaarwisseling heetten de nieuwe Belgen met een wat moeilijke uitdrukking nog 

migranten van de derde generatie.”91 De journalist doet aan hedging door aan te 

geven dat hij de gebruikte uitdrukking ‘wat moeilijk’ vindt en door te cursiveren. Een 

paar maanden later in diezelfde krant schrijft een Duitse redacteur over “de diskussie 

over 'het Vreemdelingenbeleid'”. Hij voegt toe: “De formulering zelf verraadt al waar 

de diskussie is ontstaan: in het steriele politieke wereldje in Bonn.”92 Beide auteurs 

willen dus bewust afstand nemen van de moeilijke, steriele terminologie die 

beleidsmakers soms hanteren. Ze willen naar een vlottere en minder afstandelijke 

                                                                    
89 ‘Verhofstadt verwijt Vlaams Blok 'fascisme en racisme'. Nieuw boek van PVV-voorzitter’, De Morgen (01/07/1992), 4; 

‘Verhofstadt ziet "inburgering" als derde weg voor migrantenprobleem’, De Standaard (01/07/1992), 3; ‘Migrantenhoofdstuk 

zwakste deel van tweede Burgermanifest’, De Standaard (01/07/1992), 8; In het discours van Paula D’Hondt zelf komt 

‘inpassing’ wel zonder voorbehoud voor, maar dus niet in het discours van een journalist. Zie ‘Kulturele 'outing' van migrant. 

'Een Willemsfonds voor migranten'’, De Morgen (15/04/1992), 2 en ‘Inpassing migranten vraagt drastische en snelle 

maatregelen’, De Standaard (01/02/1992), 7; Hetzelfde geldt voor een lezersbrief in ‘Droom’, De Standaard (01/06/1992), 7 en 

voor een quote van een Minister van Staat in ‘Guido Fonteyn krijgt eerste Mediaprijs harmonieuze samenleving’, De Standaard 

(15/12/1992), 1. 
90 ‘Kulturele 'outing' van migrant. 'Een Willemsfonds voor migranten'’, De Morgen (15/04/1992), 2; ‘D'Hondt: Snel subsidies 

voor kultuurverenigingen migranten. Laatste beleidsvoorstel van koninklijk kommissaris’, De Standaard (15/04/1992), 8. 
91 ‘40.000 nieuwjaarsbelgen. Nieuwe nationaliteitswet: spectaculaire bevolkingsgroei’, De Morgen (02/01/1992), 2. 
92 ‘De politieke paradoks van een mensenjacht’, De Morgen (02/05/1992), 13. 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terminologie over mensen van andere origine. De beeldvorming in hun artikels komt 

daarmee overeen. 

Een variatie hier is hedging ten opzichte van (extreem) rechts discours. 

Journalisten passen die toe omdat ze het niet met dat discours eens zijn en/of uit 

voorzichtigheid, omdat ze niet met (extreem) rechts willen geassocieerd worden. In 

twee artikels over geweld door een jongere van Marokkaanse afkomst na een tocht 

van het Vlaams Blok door Borgerhout cursiveert De Morgen “moskeewandeling”, de 

term die het Blok zelf gebruikte om hun tocht te omschrijven. In het tweede artikel 

voegt de journalist nog hedging toe: het wordt “een zogenaamde moskeewandeling”. 

Hijzelf omschrijft de ‘wandeling’ als “een manifestatie”. Daarmee is duidelijk dat hij 

het discours van het extreem rechtse Vlaams Blok niet wil overnemen en haar actie 

als provocerend beoordeelt.93 In De Standaard verschijnt een artikel over hetzelfde 

thema en daarin wordt de term moskeewandeling zonder hedging opgenomen. In de 

titel kiest de redacteur echter voor “betoging”.94 

De overige twee voorbeelden waarin een artikel afstand neemt van een rechts 

discours komen allebei uit De Morgen van 2012 en betreffen een rechtse politicus en 

een rechtse partij in het buitenland. In het artikel ‘Zwitserse Volkspartij wil 

referendum over 'massale migratie'’ staat “massale migratie” tussen aanhalingstekens 

omdat die omschrijving van de Zwitserse Volkspartij (SVP) zelf komt. De auteur 

vindt dat overdreven en houdt het verder in het artikel op “immigratie”.95 Het laatste 

voorbeeld heeft het over Nederlands politicus Geert Wilders en “zijn 'strijd tegen de 

islam'”.96 De journalist neemt tweemaal afstand: het is expliciet de strijd van Geert 

Wilders (“zijn”) en de aanhalingstekens geven aan dat het ook om Wilders’ 

formulering gaat. 

De tweede hier relevante vorm van hedging toont aan dat journalisten het soms 

moeilijk hebben met neutraal berichtgeven over mensen van buitenlandse origine. 

Enerzijds willen ze niet te negatief zijn of niet te zeer abnormaliseren. Zo schrijven 

journalisten in De Morgen in 1992 over “"vreemde" rijkswachters”, “'witte' scholen”, 

                                                                    
93 ‘Boubker Z. Voor hof van beroep’, De Morgen (15/04/1992), 12; ‘Strafverzwaring voor Boubker Z.’, De Morgen 

(15/05/1992), 11. 
94 ‘Doodschop na betoging VB zwaarder bestraft’, De Standaard (15/05/1992), 10. 
95 ‘Zwitserse Volkspartij wil referendum over 'massale migratie'’, De Morgen (15/02/2012), 15. 
96 ‘Geert Wilders wil dat Nederland uit EU stapt’, De Morgen (02/05/2012), 14. 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“'zwarte' buurten” en  “Leerlingen van een 'vreemde nationaliteit'”. 97  Allemaal 

aanhalingstekens om aan te tonen dat ze eigenlijk buiten de klassieke scheidingslijnen 

wit/zwart of Belg/vreemdeling willen treden, maar de juiste woorden niet vinden. In 

De Standaard van 1992 komt hetzelfde voor waar een journalist schijft over 

“"pijnpunten" zoals migranten, staatshervorming en veiligheid.”98 Daarmee schakelt 

hij ‘migranten’ (net als ‘staatshervorming’ en ‘veiligheid’) de facto gelijk aan 

problemen, maar met de aanhalingstekens geeft hij meteen ook aan dat dat ongewild 

is. Een paar maanden later is een journalist het duidelijk oneens met de stereotypering 

door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling: “Men mikt vooral op werkloze en 

deeltijds lerende jongeren, migranten en werklozen met een lage uitkering. Voor die 

groepen acht men een loon van 180 fr. per uur interessant.”99 

Anderzijds duidt hedging soms op het niet volledig volgen van het standpunt 

van ‘de ander’. In dit geval betekent dat een meer negatieve beeldvorming omtrent 

mensen van andere origine. Zulke hedging komt in het onderzochte corpus enkel voor 

in 2012. Zo wil een redacteur van De Morgen een meldpunt voor “overlast door Oost-

Europeanen” in Nederland van Geert Wilders niet zelf ronduit discriminerend 

noemen, maar doet hij dat tussen aanhalingstekens (wanneer hij niet citeert) en geeft 

aan dat de uitspraak van tien ambassadeurs uit de betroffen landen komt.100 In een 

ander artikel heeft de auteur het dan weer over de Belgisch-Marokkaanse 

misdadigster Malika el Aroud als “'onze eigen' Malika el Aroud". Met de 

aanhalingstekens geeft hij aan dat ze toch liever niet te zeer “onze eigen” is, omdat ze 

crimineel is of ook de Marokkaanse nationaliteit heeft (dat laatste is niet helemaal 

duidelijk). Eén artikel uit De Standaard van 2012 is hier nog van belang. De 

columniste schrijft  over “'eergerelateerd geweld'” en “'eremoorden'” door moslims in 

Europa. Ze voegt toe: “hoe kan je zulke mishandeling als 'eer' bestempelen?”101 Ze is 

het dus over dat geweld duidelijk niet eens met (sommige) moslims. 

                                                                    
97 ‘Migranten bij rijkswacht’, De Morgen (15/05/1992), 2; ‘Niet voor iedereen een nieuw schooljaar’, De Morgen (01/09/1992), 

13. 
98 ‘Vooral migrantenvraagstuk inspireerde twijfelende kiezers op 24 november '91’, De Standaard (15/04/1992), 2. 
99 ‘Aardbeientelers zijn zwartwerk-razzia's beu. Oplossing seizoenwerk in de maat/ Strijd tegen illegalen opgevoerd’, De 

Standaard (01/06/1992), 8. 
100 ‘Minister-president weigert 'discriminerend' meldpunt Oost-Europeanen te veroordelen. Kliklijn Geert Wilders brengt Rutte 

in het nauw’, De Morgen (15/02/2012), 15. 
101 ‘Islam en Europa’, De Standaard (16/01/2012), 23. 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Hedges zoals die laatste zijn echter de uitzondering in de onderzochte artikels. 

Samengevat dient hedging hier vooral om afstand te nemen van beleidstaal en van het 

discours van bepaalde politici of politieke partijen. De tweede belangrijke motivatie 

voor hedging is niet te willen schrijven in te zeer ‘scheidende’ of ‘abnormaliserende’ 

termen. Globaal tonen journalisten zich door hun hedging dus betrokken en redelijk 

positief ten opzichte van mensen van buitenlandse origine. Ze willen geen beeld 

creëren van een wereld die statisch in tweeën gedeeld is op basis van afkomst of 

cultuur. Mogelijk is het beeld in 2012 op basis van hedging wel iets kritischer dan dat 

van 1992 (zie laatste voorbeelden).  

4.5 IMPLICIETE BOODSCHAPPEN 
Het eerste wat impliciet blijkt uit de onderzochte artikels is dat migratie en 

gerelateerde thema’s een ‘hot topic’ zijn, zeker in 1992. Dat bewijst zelfs louter de 

frequentie van de artikels waarin mensen van buitenlandse origine voorkomen en/of 

die gaan over migratie en gerelateerde thema’s. Slechts drie van de onderzochte 

kranten uit 1992 tellen geen enkel artikel dat daaraan voldoet (alle drie van De 

Standaard). In 2012 zijn  dat er zeven (vier van De Morgen en drie van De 

Standaard). Het grote merendeel van de nummers bevat meerdere toepasselijke 

artikels, zowel in 1992 als in 2012.  

 Ook de titelkeuze van bepaalde artikels bewijst de status van migratie als 

populair onderwerp. Op 2 januari 1992 bijvoorbeeld verschijnt in De Morgen een 

artikel over de nieuwe reglementeringen van de Staat die een dag eerder zijn 

ingegaan, bij het begin van het nieuwe jaar. Het artikel vermeldt nieuwe 

snelheidsbeperkingen in de bebouwde kom, de demilitarisering van de Rijkswacht en 

fiscale maatregelen. “Maar het meest spectaculaire effect van de jaarwisseling is 

ongetwijfeld de plotse, forse aanwas van de bevolking”, naar de woorden van De 

Morgen.102 Dat blijkt ook uit de keuze van de titel: ‘40.000 nieuwjaarsbelgen. Nieuwe 

nationaliteitswet: spectaculaire bevolkingsgroei’. De nadruk ligt duidelijk op de 

nationaliteitsverwerving van zo’n 40 000 vreemdelingen in België tijdens 

nieuwjaarsnacht. In de titel is van de andere veranderingen zelfs geen sprake. Een 

gelijkaardig voorbeeld komt uit De Standaard van 4 april 1992. De aankondiging op 

de voorpagina kopt nog ‘Vlaams Blok en twijfelaars’; het artikel zelf ‘Vooral 

                                                                    
102 ‘40.000 nieuwjaarsbelgen. Nieuwe nationaliteitswet: spectaculaire bevolkingsgroei’, De Morgen (02/01/1992), 2. 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migrantenvraagstuk inspireerde twijfelende kiezers op 24 november '91’.103  Het 

artikel presenteert de resultaten van een recente studie van de socioloog Marc 

Swyngedouw (KU Leuven) over de opkomst van het Vlaams Blok en Agalev in de 

jaren 1980. Het peilt vooral naar hoe Vlamingen de verschillende politieke partijen in 

Vlaanderen aanzien. Dat het Vlaams Blok in de verkiezingen van  24 november 1991 

een grote overwinning boekte, ligt volgens de onderzoeker aan het motiveren van 

twijfelende kiezers rond op dat moment moeilijke thema’s zoals migratie, 

staatshervorming en veiligheid. Dat is slechts één conclusie van het onderzoek en 

migratie is slechts één van die moeilijke thema’s. Dat de titel daar helemaal is op 

toegespitst, duidt weer op de perceptie van migratie als ‘hot topic’. 

Ten tweede zijn er artikels waaruit slechts impliciet blijkt dat het over personen 

van buitenlandse origine gaat. Opvallend is dat die zeer vaak een negatieve 

berichtgeving bevatten. Zo wordt een “probleemwijk” of “probleembuurt” meermaals 

impliciet gelijkgesteld aan een buurt met veel mensen van buitenlandse origine.104 

Ook bij problemen met jongeren blijft soms impliciet dat ze van buitenlandse origine 

zijn, zeker in 2012. Men schrijft bijvoorbeeld over “Brusselse leerlingen”, “jongeren 

uit probleemwijken”, “jongens”, “minderjarigen”, “jongeren” of "Meer dan 

tweehonderd jongens en mannen" waar het gaat om jongeren met een taalachterstand 

of die in aanraking komen met de politie.105 Slechts uit de context blijkt dat zij van 

andere origine zijn.  

Een variant zijn artikels waar de journalist eventueel wel aangeeft dat het om 

personen van buitenlandse afkomst gaat, maar impliciet laat dat het moslims zijn. 

Voorbeelden daarvan in de geanalyseerde artikels vind je enkel in 2012. Zo spreekt 

een artikel over een manifestatie door moslims in Molenbeek van “honderd boze 

allochtonen”, “de allochtone gemeenschap", “extremistische milieus” en “opgefokte 

manifestanten”. Slechts eenmaal in het artikel komt het expliciete “twee moslima's” 

                                                                    
103 ‘Vlaams Blok en twijfelaars’, De Standaard (15/04/1992), 1; ‘Vooral migrantenvraagstuk inspireerde twijfelende kiezers op 

24 november '91’, De Standaard (15/04/1992), 2. 
104 Zie bijvoorbeeld ‘De nieuwe aanpak van de rijkswacht. 'We controleren niet minder, maar anders'’, De Morgen 

(15/05/1992), 2; ‘Gentse buurt reageert 'multikultureel op wijkfeest. Projekt 'wijk in de kijker' van Paula D'Hondt en Koning 

Boudewijnstichting’, De Morgen (01/06/1992), 9; ‘Inpassing migranten vraagt drastische en snelle maatregelen’, De Standaard 

(01/02/1992), 7. 
105 ‘Brusselse leerlingen scoren het slechtst’, De Morgen (02/04/2012), 4; ‘Frankrijk houdt hart vast na nachtelijke rellen in 

Amiens’, De Morgen (16/08/2012), 14; ‘Agenten uit Clichy-sous-Bois riskeren dan toch vervolging’, De Standaard 

(02/11/2016), 14; ‘De GAS-boete is de stok achter de deur', De Standaard (15/12/2012), 4. 



  43 

voor, maar uit de context blijkt dat de bovenstaande termen allemaal naar moslims 

verwijzen.106 Een ander artikel heeft het louter over “manifestaties”, “mensen” en een 

“bijeenkomst”.107 Het gaat echter om protesten tegen de zogenaamde anti-islamfilm 

‘Innocence of Muslims’ waarrond in september 2012 internationaal commotie 

ontstond onder moslims. Dat de betogers vooral moslims zijn, is dus impliciet 

duidelijk. Nog een artikel gaat over de omstreden documentaire Femme de la rue, die 

seksisme – vooral door moslims – in Brussel aankaart. Het stuk geeft interviews weer 

met moslimmannen in de hoofdstad. Sommigen worden aangeduid als ‘Marokkaan’ 

of ‘allochtoon’, maar er is in het hele artikel geen enkele verwijzing naar de islam.108 

Waarschijnlijk wil de journalist aanhangers van die godsdienst niet expliciet linken 

aan seksisme, maar impliciet gebeurt dat toch. 

Daarmee is duidelijk dat het impliciet laten van het ‘allochtoon-’ of ‘moslim-

zijn’ van personen van buitenlandse afkomst die voorkomen in de krant frequenter is 

in 2012 dan in 1992. De Aanbevelingen voor berichtgeving over allochtonen van het 

AVBB hebben daar zeker mee te maken (zie hoger). Aan de beeldvorming over 

mensen van buitenlandse afkomst heeft die meer impliciete manier van verwoorden 

mijns inziens niet veel veranderd. Je ziet dat impliciet taalgebruik om personen van 

andere origine te omschrijven vooral voorkomt in negatieve berichtgeving. Dat is 

waarschijnlijk een poging om voorzichtig te zijn en ‘allochtonen’ niet nodeloos te 

verbinden met problemen zoals geweld, vrouwonvriendelijkheid of leerachterstand. 

Wanneer impliciet toch blijkt dat het om personen van buitenlandse herkomst gaat, 

blijft het beeld van de ‘allochtone crimineel’, de ‘allochtone seksist’ of de ‘slechte 

allochtone leerling’ bestaan. Het is zeer moeilijk om niet te stigmatiseren, maar toch 

weer te geven waar het op staat. 

Ten derde zijn er andere vormen van impliciet taalgebruik waaruit een 

negatieve houding tegenover mensen van buitenlandse origine blijkt of waardoor de 

journalist net hun kant kiest. Een goed voorbeeld van impliciet taalgebruik met een 

negatieve beeldvorming tot gevolg is het korte artikel ‘Herrie’ uit De Morgen van 1 

juni 1992. Het gaat over een Marokkaanse culturele avond waar een gevecht ontstaat 

                                                                    
106 ‘Rellen in Molenbeek na controle van vrouw met nikab. Nadat Belgische bekeerlinge weigert zich te identificeren: honderd 

boze allochtonen omsingelen politiecommissariaat’, De Morgen (01/06/2012), 3. 
107 ‘VS-ambassade in Brussel tijdje ontruimd’, De Morgen (15/09/2012), 5. 
108 ‘De theehuizen van de Anneessenswijk. 'Straks komen hier geen mooie vrouwen meer'’, De Standaard (01/08/2012), 24. 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wanneer een paar 'acts' niet komen opdagen en bezoekers hun geld terugeisen. De 

gekleurdheid begint reeds bij de titel en verderop wordt de culturele avond 

omschreven als een “manifestatie”. De journalist schrijft ook: “Politie en rijkswacht, 

die naar verluidt van de manifestatie niet op de hoogte waren, waren snel ter 

plekke.”109 De toon is er een van ‘zie je wel’, de politie zou op de hoogte moeten zijn 

van al wat mensen van Marokkaanse afkomst organiseren want er loopt sowieso iets 

mis. Nog een artikel met een hoog ‘zie je wel’-gehalte verschijnt in De Morgen van 1 

maart 2012. Het draagt de titel ‘Bijna helft gevangenen is geen Belg’.110 Louter het 

feit dat het is opgenomen in de krant is veelzeggend, van gekleurd taalgebruik is hier 

geen sprake. In De Standaard verschijnt het bericht helemaal niet.111 Dat toont aan dat 

zelfs de keuze van wat kranten als vermeldenswaard beoordelen, een invloed kan 

hebben op de beeldvorming.112  

Daarnaast zijn er artikels die impliciet een positieve houding tegenover mensen 

van andere origine weergeven. Wanneer een krant bijvoorbeeld extreem-rechts, 

vreemdelingenhaat of racisme veroordeelt, verdedigt ze impliciet respect voor 

personen van buitenlandse afkomst (zie ook hoger).113 Een ander voorbeeld vind je in 

een artikel over een Portugese zwartwerker die overlijdt tijdens zijn werk, waarna zijn 

baas hem aan de rand van een bos laat dumpen.114 De Morgen presenteert de man 

duidelijk als slachtoffer, en legt niet de nadruk op het feit dat hij illegaal aan het werk 

was. Hij wordt dus niet veroordeeld, maar krijgt medeleven. Nog een goed voorbeeld 

van verdediging van mensen van buitenlandse origine is een artikel dat discriminatie 

op basis van afkomst door uitzendkantoren aanklaagt. Onder andere de spottende 

omschrijving “het zuiver Belgische koeienras” om blanke, Belgische werknemers aan 

te duiden, toont hier duidelijk aan dat de journalist sterk gekant is tegen zulke 

                                                                    
109 ‘Herrie’, De Morgen (01/06/1992), 11. 
110 ‘Bijna helft gevangenen is geen Belg’, De Morgen (01/03/2012), 11. 
111 Nagekeken voor de gehele maanden februari en maart 2012. 
112 Waarmee ik niet gezegd heb dat een artikel als ‘Bijna helft gevangenen is geen Belg’ niet nieuwswaardig is. Deze 

verhandeling is niet de plaats om daarover te oordelen. 
113 Zie ‘Skinheads stoottroepen van vreemdelingenhaat in Duitsland’, De Standaard (15/09/1992), 1; ‘Racistische moord schokt 

burgerwijk in Madrid’, De Standaard (16/11/1992), 5; ‘Koning Boudewijn dringt aan op onverbiddelijke strijd tegen rassenhaat 

en extreem nationalisme. Driedaags staatsbezoek aan Frankrijk/Indrukwekkende tafelrede van staatshoofd in Elysée’, De 

Standaard (01/12/1992), 1. 
114 ‘Weduwe stapt naar politie, Brussels gerecht onderzoekt dood van Portugese arbeider. Zwartwerker gedumpt na hartaanval 

op werf’, De Morgen (01/02/2012), 10. 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discriminatie.115 Dat een artikel met de titel ‘Uitzendkantoren blijven discrimineren’ 

voorpaginanieuws is, is op zich ook betekenisvol. 

Een laatste opvallend punt in dit onderdeel is impliciet homogeneïsme. 

Blommaert en Verschueren presenteren homogeneïsme als hét dominante model om 

over mensen van buitenlandse origine te schrijven of praten, zelfs voor wie positief 

staat tegenover migratie en integratie (zie hoger). Die these ziet zich bevestigd in mijn 

analyse van impliciete boodschappen, zij het sterker in 1992 dan in 2012. Artikels met 

een positieve toon, gaan vaak impliciet toch uit van een homogeneïstisch wereldbeeld. 

Zo zijn er twee stukken uit De Morgen van 2 januari 1992 over integratie van 

jongeren van buitenlandse afkomst door deelname aan sport. De artikels staan 

duidelijk positief tegenover die integratie, maar geven toch een spanning aan tussen 

‘autochtonen’ en ‘allochtonen’. Je leest “de vrede in huis wordt gehouden door een 

strakke discipline”, alsof dat meer nodig is bij ‘gemengde’ wedstrijden dan bij 

wedstrijden tussen Belgen of allochtonen onderling.116 Over de voorzitter van een 

Gentse voetbalvereniging staat er “Hij neemt zich voor nog strenger te gaan toezien 

op de korrekte gedragingen van de jonge voetballers. Vooral nu door de 

verkiezingszege van het Vlaams Blok een klimaat is geschapen waarin meer mensen 

uiting geven aan anti-racistische gevoelens.”117 Ondanks dat de journalisten een 

positieve boodschap willen brengen die het cliché van een gescheiden 

verenigingsleven doorbreekt, denken ze dus zeer sterk in twee groepen – allochtoon 

en autochtoon – en lijkt het vanzelfsprekend dat contact tussen beide groepen 

problemen met zich meebrengt. Dat is impliciet homogeneïsme pure sang.118 

Ook in 2012 zijn er nog voorbeelden: “Niet zozeer de klasgenoten, maar wel het 

beroep en opleidingsniveau van de ouders bepalen de resultaten van een kind. Dat 

blijkt uit een grootschalige studie. In tegenstelling tot wat ouders vaak denken, maakt 

het voor een doorsnee Vlaams kind dan ook niks uit of het nu in een 

                                                                    
115 ‘Uitzendkantoren blijven discrimineren’, De Standaard (02/07/2012), 1. 
116 'Waar slagwisselingen de integratie bezegelen’, De Morgen (02/01/1992), 1. 
117 ‘Echte integratie: alleen in de bokssport. Pragmatisme in plaats van 'grote woorden'’, De Morgen (02/01/1992), 7. 
118 Er zijn nog voorbeelden uit kranten van 1992, maar het is niet relevant die hier allemaal uit te leggen. Ik geef voor de 

volledigheid wel de referenties mee: ‘'Nog geen beleid via provincie'. Groenen willen integratie via onderwijs’, De Morgen 

(01/04/1992), 5; ‘Kulturele 'outing' van migrant. 'Een Willemsfonds voor migranten'’, De Morgen (15/04/1992), 2; 

‘Migrantenrellen, 1 jaar later. Ministers wandelen in Molenbeek’, De Morgen (15/05/1992), 2; ‘Gentse buurt reageert 

'multikultureel op wijkfeest. Projekt 'wijk in de kijker' van Paula D'Hondt en Koning Boudewijnstichting’, De Morgen 

(01/06/1992), 9; ‘Vrouwen sleutelen aan integratie.  "Schengen-akkoorden niet uitvoeren"’, De Standaard (02/03/1992), 7. 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concentratieschool dan wel in een blank bastion zit.”119 Zo vangt een artikel uit dat 

jaar aan. Het wil duidelijk een cliché over leerlingen van buitenlandse afkomst 

doorbreken. Toch blijkt verder dat ook dit artikel niet uit het carcan van  het 

homogeneïsme breekt. Wie “een doorsnee Vlaams kind” of “een Vlaams kind uit de 

middenklasse” afzet tegen “allochtone kinderen” of wie schrijft “Een concentratie van 

kansarme kinderen, wat zich vaker voordoet in een school met veel allochtone 

leerlingen, zorgt dan wel voor een lagere gemiddelde prestatie, maar heeft geen 

enkele invloed op de leerresultaten van middenklassekinderen” gaat uit van een duaal 

beeld van de samenleving, waarbij de aanwezigheid van allochtonen normaal gezien 

problematisch is. Bovendien impliceren die citaten dat de middenklasse exclusief 

Vlaams is en dat een kind van buitenlandse origine nooit ‘doorsnee’ kan zijn, of deel 

van die middenklasse. 

Daarmee is de moeilijkheid van schrijven over mensen van vreemde herkomst 

nogmaals duidelijk. Ook wie denkt een positief verhaal te brengen dat stereotypen 

doorbreekt, vervalt al snel in het geijkte, homogeneïstische model. Impliciete 

boodschappen gaan nog een stap verder dan bijvoorbeeld naming. Daarbij zijn 

clichématige connotaties te vermijden door een vrij eenvoudige verandering in de 

terminologie. Ook in 2012 is die stap verder blijkbaar nog moeilijk te zetten.  

   

                                                                    
119 ‘Beroep ouders bepaalt schoolresultaten middenklasse’, De Morgen (01/02/2012), 2. 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CONCLUSIES 

De eerste conclusie betreft het homogeneïsme. Blommaert en Verschueren stellen die 

ideologie als dominant voor in 1992. Dit onderzoek bevestigt dat en toont aan dat 

zulke dominantie in 2012 nog steeds bestaat. Het overgrote deel van de onderzochte 

artikels gaat impliciet of expliciet uit van een duaal wereldbeeld, waarin een 

autochtoon en een allochtoon deel van de bevolking gescheiden zijn. Wanneer die met 

mekaar in contact komen, verloopt dat niet als vanzelfsprekend. Heel vaak schrijft 

men in die context over problemen of blijkt minstens een latente spanning. Het gehele 

discours over integratie – het meest voorkomende thema in de onderzochte artikels – 

is daar een voorbeeld van. Nagenoeg niemand twijfelt aan het model waarbij mensen 

van buitenlandse origine zich ‘inpassen’ in de samenleving waar ze zich nu bevinden. 

Bovendien wordt integratie bijna altijd voorgesteld als een proces dat ‘de goede 

richting’ uitgaat. Toch blijft dat model gebaseerd op een strikt wij/zij-onderscheid. De 

verschillen tussen ‘wij’ en ‘zij’ worden als problematisch ervaren en moeten 

verdwijnen ten voordele van een homogene maatschappij.  

Buiten het integratiediscours bevinden zich de meest interessante voorbeelden 

van homogeneïsme in impliciete boodschappen. Beelden als een voetbalploeg met 

jongeren van verschillende etnische afkomst die extra inzet op veiligheid; de politie 

die zich klaar moet houden bij een ‘moslimbeurs’; of allochtone leerlingen die het 

niveau van het onderwijs doen dalen, worden als natuurlijk voorgesteld. Zelfs 

wanneer de kranten dan berichten dat alles goed verlopen is of onderzoek publiceren 

dat de negatieve invloed van leerlingen van buitenlandse origine voor het onderricht 

tegenspreekt, treden ze niet buiten het keurslijf van het homogeneïsme. Ze brengen 

dan een positieve boodschap over multicultureel samenleven, maar gaan wel nog uit 

van een oorspronkelijk problematische situatie gebaseerd op een wereldbeeld met 

twee afgescheiden groepen. De these van Blommaert en Verschueren is bevestigd: 

ook wie zich uitspreekt vóór migratie en integratie hanteert het homogeneïsme als 

basisschema. 

Zulk homogeneïstisch discours heeft belangrijke effecten voor de beeldvorming 

over mensen van andere origine. De tweedeling die artikels presenteren, houdt nooit 

een verhouding op gelijke voet in. Ze impliceert dat de ‘autochtone bevolking’ boven 

(een groep uit) de ‘allochtone bevolking’ staat. Daarmee zijn we aanbeland bij de 
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interessante verhouding tussen discours en macht. Het homogeneïsme in de pers 

houdt mee de ongelijke positie van autochtonen en allochtonen in de maatschappij in 

stand. Zolang de perceptie blijft bestaan van een minderwaardig en een 

meerderwaardig deel van de bevolking, zal die verhouding – minstens impliciet – 

blijven bestaan in hun onderlinge contacten. 

De these van het homogeneïsme ziet zich aldus bevestigd voor zowel 1992 als 

2012. De volgende conclusie toont een verschuiving aan tussen die twee jaren. 

Cultu(u)renpolitiek poneerde in 2007 dat cultuur de onoverbrugbare kloof was 

geworden die groepen mensen van mekaar afscheidt. ‘De ander’, in dit geval ‘de 

allochtoon’, heeft nog maar één optie: zich aanpassen aan ‘ons’, aan de ‘autochtone’ 

cultuur. Dat is de theorie van het universalisme en ook die vindt  bevestiging in deze 

verhandeling. Het duidelijkste bewijs daarvoor levert het onderdeel over naming. We 

zien tussen 1992 en 2012 een lichte daling van het aandeel mensen van buitenlandse 

origine die met hun oorspronkelijke nationaliteit of origine worden aangeduid. 

Tegelijk is er een grote stijging van wie als moslim wordt benoemd. Daarbij is 

volgende opmerking nodig: de Aanbevelingen voor berichtgeving over allochtonen 

van het AVBB uit 1994 vragen niet alleen de nationaliteit, het geboorteland, de 

etnische afkomst en de huidskleur van iemand niet te vermelden tenzij dat relevant is 

voor de berichtgeving, maar ook de cultuur en de godsdienst (zie bijlage ‘AVBB en 

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Aanbevelingen voor 

de berichtgeving over allochtonen, 1944’). Dat journalisten ondanks die 

aanbevelingen anno 2012 net veel vaker dan in 1992 de islamitische cultuur en 

godsdienst van iemand vermelden, onderstreept bij uitstek de these van het primaat 

van cultuur als onderscheidende factor.  

De derde conclusie sluit daar naadloos bij aan: de onderzochte berichtgeving uit 

2012 verspreidt veelvuldig het beeld van ‘de dreiging van de moslim’. Een persoon 

van buitenlandse origine in de krant is in dat jaar niet alleen veel vaker een moslim 

dan twintig jaar tevoren, de islam wordt ook voorgesteld als gevaarlijk voor de 

‘Westerse samenleving’. Dat blijkt op veel verschillende plaatsen in deze 

verhandeling. De ‘migrantenrellen’ uit 1992 worden in 2012 de facto ‘moslimrellen’. 

Het thema moslimextremisme is in 1992 volledig afwezig. Twintig jaar later haalt het 

meer dan een op tien van de onderzochte artikels en worden moslimextremisten bij 

uitstek geabnormaliseerd en gepresenteerd als een gevaar voor ‘onze’ samenleving. 
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Ook de artikels uit 2012 over gebruiken van moslims en die moslims impliciet of 

expliciet als probleem voorstellen, ondersteunen die conclusie. En niet te vergeten: de 

onderzochte stukken delen mensen of de wereld in 2012 zowat tien keer vaker op in 

moslim en niet-moslim dan in 1992. Toen bestond er een homogeneïstisch beeld van 

autochtonen tegenover allochtonen, nu van ‘westerlingen’ tegenover moslims. 

Dat de verhouding tussen niet-moslims en moslims als grimmig wordt 

voorgesteld, en dus ook in de hoofden van de lezers vaak zo zal doorleven, is daarmee 

duidelijk. Of die pessimistische beeldvorming ook geldt voor personen van andere 

origine in het algemeen, zoals Katleen De Ridder stelt, is nog niet gezegd. Mijn vierde 

conclusie luidt dat de beeldvorming in de berichten die niet specifiek over moslims 

gaan niet opvallend negatiever, noch positiever is in 2012 dan in 1992. Het aandeel 

van de artikels over criminaliteit door mensen van andere origine blijft constant: niet 

erg hoog en niet heel laag. Bovendien zijn die artikels in de regel niet stereotyperend 

tegenover allochtonen. De veroordeling van extreem rechts, racisme en discriminatie 

is in beide jaren sterker dan die van daden van mensen van buitenlandse origine. En 

zoals gezegd staat ook de positieve kijk op integratie buiten kijf. Samengevat wordt 

de aanwezigheid van mensen van andere origine in de samenleving dus aanvaard en 

worden ze veel eerder afgebeeld als een groep die moet verdedigd worden dan als een 

die veroordeling verdient. Dat neemt niet weg dat er problemen kunnen ontstaan, 

zoals xenofobie aan de zijde van de autochtonen of misbruik door allochtonen. Die 

moeten verholpen worden en daarvoor ligt de nadruk in 1992 vaker op het beleid en 

in 2012 vaker op de gehele samenleving of op de verantwoordelijkheid van personen 

van buitenlandse origine. 

Bij een beoordeling van hoe positief of negatief de berichtgeving over mensen 

van buitenlandse origine is in De Morgen en De Standaard van 1992 en 2012 hoort 

ook een opmerking over impliciet taalgebruik. In 2012 wordt de etnische of culturele 

afkomst van een persoon vaker impliciet gelaten dan in 1992. Zoals aangetoond gaat 

het daarbij meestal om negatieve berichten. Journalisten willen zo waarschijnlijk 

vermijden te stigmatiseren of te zeer pessimistisch te schrijven. Wanneer een artikel 

iemands etnische afkomst niet expliciet vermeldt, maar uit de context wel blijkt dat 

het om een allochtoon of bijvoorbeeld specifieker om een moslim gaat, wordt die 

bedoeling teniet gedaan. De vervanging in sommige artikels van nationaliteit, 

afkomst, cultuur of religie door impliciet taalgebruik – mogelijk een gevolg van de 
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aanbevelingen van het AVBB – levert dus mijns inziens geen objectiever beeld op 

van de personen in kwestie. 

Hoewel uit deze analyse blijkt dat de beeldvorming van mensen van andere 

origine in de kranten van 1992 en 2012 zeker niet ronduit negatief is en dat ze vaak 

ook verdedigd worden, is het veelbetekenend dat de terminologie over het thema zo 

gevoelig ligt. Naming-analyse van het onderwerp vertoont een vicieuze cirkel. 

Blommaert en Verschueren schrijven dat ‘migrant’ populair werd als eufemisme voor 

‘gastarbeider’. Die laatste term had een te negatieve bijklank gekregen en omschreef 

in de jaren 1980 niet meer correct wie men ermee aanduidde. In 1992 al gebeurt 

hetzelfde met de term migrant. Hij krijgt negatieve connotaties en men mist een 

adequate term voor ‘migranten van de tweede en de derde generatie’, die niet zelf 

migreerden. ‘Allochtoon’ is op dat moment het aangewezen woord voor wie neutraal 

wil berichten. Twintig jaar later stelt De Morgen nogmaals een gelijkaardige evolutie 

vast. Ook ‘allochtoon’ is een term met negatieve bijklank geworden en hij is in 

tegenstelling tot ‘gastarbeider’ en ‘migrant’ niet te eng, maar te vaag geworden. 

Globaal verworden termen die mensen van buitenlandse origine omschrijven dus 

steeds tot negatief geladen benamingen. Zoals meermaals aangetoond in dit werkstuk 

is het niet eenvoudig stereotypen te vermijden in berichtgeving en toch onverbloemd 

te stellen waar het op staat. Een artikel krijgt onder andere door de terminologie snel 

een negatieve bijklank.  

Nog een conclusie over naming is dat alle gebruikte termen een exclusief beeld 

inhouden. Wie ‘migrant’ is, of ‘buitenlander’ of ‘allochtoon’ is fundamenteel ‘niet 

van hier’. De nieuwere omschrijving ‘van … afkomst/herkomst/origine/oorsprong’ 

impliceert wel dat iemand slechts in oorsprong verschillend is en dus misschien nu al 

deel van onze samenleving, maar heeft het toch nog steeds over die oorsprong. 

Bovendien blijven zulke formuleringen zeldzaam; en het gebruik van hyphenated 

identities, die de ‘nieuwe’ nationaliteit vermelden, is nog veel schaarser. Er is dus 

globaal gezien geen sprake van een negatief, maar wel van een zeer exclusief beeld. 

Zoals aangetoond willen sommige journalisten zich daarvoor enigszins hoeden via 

hedging, maar een volwaardig alternatief is er nog niet. 

Dan resten nog enkele kleinere conclusies, die rechtstreeks te maken hebben 

met de centrale onderzoeksvraag naar de beeldvorming van personen van andere 
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origine in de dagbladpers van 1992 en 2012. Ten eerste zijn mensen van buitenlandse 

origine als thema populair. Bijna alle onderzochte kranten van zowel 1992 als 2012 

bevatten verschillende artikels over migratie en aanverwante zaken of waarin mensen 

van buitenlandse origine voorkomen. Bovendien blijkt regelmatig impliciet dat de 

redacteurs verwachten dat zulke artikels hun lezers interesseren, bijvoorbeeld uit de 

titelkeuze. Ten tweede zijn mensen van buitenlandse origine in de geanalyseerde 

artikels de facto vaak niet-Europeanen (en in 2012 moslims, zie hoger). Dat blijkt uit 

de meest voorkomende nationaliteiten, uit aanduidingen als moslim (weerom in 

2012), uit impliciet taalgebruik en af en toe uit metonymieën. Ten derde zijn mensen 

van buitenlandse origine in 2012 wat vaker jongeren of kinderen dan in 1992. Zij 

krijgen bovendien een meer positieve beeldvorming: artikels gaan minder vaak over 

jonge allochtone criminelen en vaker over integratie via onderwijs. Kinderen en 

jongeren worden ook vaker als slachtoffer afgebeeld, wat betrokkenheid impliceert. 

Ten vierde is ‘de allochtoon’ in de pers in de regel arm. Sommige auteurs gebruiken 

die sociaal-economische situatie als verklaringsgrond voor problemen met mensen 

van buitenlandse origine, maar dat is een minderheid. Verschillen in cultuur en ook 

afkomst primeren in de beeldvorming dus duidelijk boven verschillen in welstand; en 

waar die voorkomen blijft iemand van andere herkomst stereotiep een (kans)arme. 

Tot slot staat een persoon van buitenlandse origine in 2012 vaak wat dichter bij de 

lezer dan in 1992. Allochtonen komen in 2012 vaker voor als individu dan twintig 

jaar tevoren, vooral als interviewee.  

Om te eindigen dit: ik besef dat mijn onderzoek slechts een aanzet is. Een 

grondige analyse van de maatschappelijke ontwikkelingen inzake migratie, gelinkt 

aan een persstudie als deze, kan zeker nog verklaring brengen. Ook een meer 

uitgebreid corpus reikt mogelijk nieuwe elementen aan. Willen we echt komen tot de 

beeldvorming omtrent mensen van buitenlandse origine in de laatste twintig jaar, dan 

moeten meer verschillende dagbladen en jaargangen onderzocht worden. Zulks valt 

echter buiten het bestek van deze verhandeling. Ik hoop niettemin enkele interessante 

conclusies te hebben geleverd, die uitgaande van het onderzochte corpus zeker 

gefundeerd zijn. 
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