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Inleiding 
 
In 1993 vroegen de AVBB en het CGKR aan de Gentse universiteit om een eerste systematische 
studie te maken over de inhoud van enkele Franstalige en Nederlandstalige Belgische dagbladen. Het 
voorwerp van de studie was de beeldvorming in de media over vreemdelingen, een beeldvorming die 
misschien bepaalde stereotypische denkbeelden kon versterken, bepaalde samenraapsels van 
kenmerken in de hand werken en zelfs een negatief beeld kon scheppen van deze minderheden. 
Dankzij deze studie kon een reeks aanbevelingen worden geformuleerd om te komen tot een betere 
aanpak in de verslaggeving en informatieverstrekking over individuen behorend tot de etnische 
minderheden. 
  
Veertien jaar later leek het opportuun deze analyse opnieuw te maken, en wel met dezelfde methode 
teneinde een vergelijking mogelijk te maken. Hoe ziet vandaag de dag de verslaggeving er uit over 
gebeurtenissen waarbij individuen van vreemde afkomst betrokken zijn en hoe berichten onze kranten 
over de sociale problematiek in verband met immigratie, integratie van mensen van vreemde afkomst, 
discriminatie en racisme? De nieuwe studie is gebaseerd op een corpus dat verzameld werd in de 
maanden september en oktober 2006 en er hebben teams aan meegewerkt van twee universiteiten, 
namelijk de Vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent en het Observatoire du 
récit médiatique van de Université catholique de Louvain. Uiteindelijk zijn er twee 
onderzoeksrapporten voorgesteld, elk 150 pagina’s lang, één voor het Vlaamse deel van het onderzoek 
en één voor het Franstalige. De twee rapporten gebruiken strikt dezelfde methode en slaan op dezelfde 
perioden; ook de analysestructuur van de gegevens is identiek. De synthese die in onderhavige tekst 
wordt voorgesteld bestaat uit drie delen : een samenvatting van de twee rapporten (geïnteresseerden 
kunnen altijd teruggrijpen naar de verslagen zelf om over de volledige resultaten te beschikken), een 
vergelijking van de resultaten van de twee onderzoeken en een blik op de evolutie sedert de 
aanbevelingen van 1994.  
 
De onderzochte Franstalige kranten zijn Le Soir, La Libre Belgique, La Dernière Heure en Vers 
l’Avenir; de Vlaamse kranten zijn De Standaard, de Gazet van Antwerpen, De Morgen en Het Laatste 
Nieuws. Ook de televisiejournaals uitgezonden in de vooravond door twee Franstalige zenders, RTBF 
en RTL-TVi, en door twee Vlaamse zenders, VRT en VTM, werden in het onderzoek opgenomen.  
Er werden twee verschillende perioden geselecteerd. De eerste is de volledige week van donderdag 5 
oktober 2006 tot woensdag 11 oktober 2006, met andere woorden de periode juist voor en juist na de 
lokale verkiezingen van zondag 8 oktober. De bedoeling is te weten te komen of er sprake is van een 
specifieke benadering van de problemen in verband met immigratie en discriminatie in een periode die 
politiek gezien gevoeliger ligt dan wanneer er minder interventies te noteren vallen die geïnspireerd 
zijn door electorale stellingnamen. De tweede periode werd willekeurig samengesteld, in die zin dat ze 
zeven verschillende dagen omvat uit de weken van september en oktober 2006 die niet dicht bij de 
verkiezingsdatum lagen. 
Er werd een systematische lijst aangelegd van alle artikelen en nieuwsitems uit de televisiejournaals 
die gaan over personen van vreemde afkomst; daarnaast werden ook alle artikelen en items 
opgenomen die betrekking hebben op racisme en discriminatie en op thema’s in verband met de 
rechten en de levensomstandigheden van vreemdelingen. Het gaat hier wel over artikelen gepubliceerd 
op de bladzijden die handelen over wat zich afspeelt in België, daarin inbegrepen de regelmatige 
bijlagen van de kranten in kwestie (cultuur, vrije tijd, economie, enz.). Buitenlandse en internationale 
gebeurtenissen werden dus niet opgenomen. Ook de advertentierubriek en de publiciteit werden 
terzijde gelaten, evenals de sportbladzijden (nieuwtjes uit de sportwereld werden alleen opgenomen 
als zet behandeld werden op de algemene bladzijden).  
 
Het gebruik van de term ‘allochtoon ‘ moet nader uitgelegd. Het is een woord dat voor sommigen een 
negatieve connotatie heeft en misschien zelfs discriminerend kan klinken; bovendien dekt het niet 
dezelfde lading in het Franstalige en in het Nederlandstalige deel van België. Wij gebruiken het hier 
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dus alleen in een strikt technische zin, als het ware gemakshalve, zodat het in deze tekst slaat op alle 
personen die afkomstig zijn uit een land dat niet tot de Europese Unie behoort zoals die bestond voor 
de uitbreiding van 2004, of niet uit Zwitserland of de Scandinavische landen komen; het omvat ook de 
kinderen van die mensen die tijdelijk, definitief, illegaal of legaal in België wonen. Deze keuze vloeit 
voort uit de noodzaak de vergelijking mogelijk te maken met de gegevens verzameld in de studie uit 
1993.  
 
Dit bronnenmateriaal heeft ons in staat gesteld een analyse te maken van de redactionele aanpak die de 
verschillende kranten en nieuwsdiensten volgen, van de relevantie van hun informatie, van het 
opduiken van eventuele amalgamen of stereotypen die kunnen leiden tot een verkeerde beeldvorming 
over de anderen en misschien zelfs bepaalde racistische vooroordelen in de hand kunnen werken.  
De inhoudsanalyse gebeurde op basis van de codering van alle krantenartikelen en items uit het 
televisienieuws waarin allochtone individuen of groepen (zoals bepaald in het kader van deze analyse) 
voorkwamen, of ze nu expliciet vermeld werden of konden worden geïdentificeerd aan de hand van 
hun naam, hun nationaliteit, hun afkomst of specifieke kenmerken (kleding, huidskleur, enz.). 
Daarenboven werden ook alle artikelen geselecteerd waarin termen voorkwamen als allochtoon, 
migrant, vreemdeling, etnische minderheid, asielzoeker, illegaal, moslim, racisme, enz., om zo het 
grootst mogelijke corpus te krijgen. Alle deze teksten werden gecodeerd volgens verschillende criteria 
(omvang, rubriek waarin ze voorkomen, thematiek die ze aansnijden, actoren, soorten kwalificaties), 
zodat we in een tweede fase die verschillende gegevens met elkaar konden verbinden.  
 
Deze globale resultaten werden vervolgens geanalyseerd met bijzondere aandacht voor die evoluties 
die met de volgende aspecten te maken hebben: de categorieën van personen die het vaakst genoemd 
worden als immigrant of zijnde van vreemde afkomst; de band tussen deze personen en de rubriek 
waarin ze genoemd worden; de min of meer uitgesproken kwalificaties die deze personen meekrijgen 
(nationaliteit, etnische, culturele of religieuze origine); de aan- of afwezigheid van verdere bepalingen 
wanneer ze voorkomen in negatieve contexten. Er werd ook een analyse uitgevoerd van de foto’s en 
cartoons.  
 
Ten slotte hebben we ook onderzocht of de huidige aanpak rekening houdt met de aanbevelingen uit 
1994 en of er essentiële verschillen zijn tussen de vroegere studie en de nieuwe.  
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Onderzoeksresultaten Vlaanderen 
 
In dit deel presenteren we de resultaten van het onderzoek voor de Vlaamse krantenartikels en 
televisienieuwsitems. In eerste instantie hebben we aandacht voor het globale beeld aan de hand van 
de kwantitatieve aspecten van het onderzoek, vervolgens concentreren we ons meer diepgaand op een 
aantal kwalitatieve onderzoeksvragen. 

 

1. Kwantitatieve resultaten van het onderzoek 
 

1.1. Kranten 
 
1.1.1. Het corpus 
 
In de onderzoeksperiode werden 431 krantenartikels gevonden die betrekking hebben tot allochtonen: 
127 in ‘De Morgen’, 114 in ‘De Standaard’, en telkens 95 in ‘Het Laatste Nieuws’ en ‘De Gazet van 
Antwerpen’. In de samengestelde week werden 198 artikels geregistreerd, tegenover 233 in de 
verkiezingsweek. Wanneer we kijken naar het aantal artikels per dag, dan zien we dat de kranten niet 
altijd evenveel over allochtonen berichten. Piekdagen worden afgewisseld met dagen met eerder 
weinig berichten. De gebeurtenissen van het moment spelen daarbij een belangrijke rol. Bovendien 
merken we op dat op eenzelfde dag in de ene krant veel, en in de andere krant weinig artikels over 
allochtonen staan.  
 
Slechts weinig artikels (3,9%) staan op de voorpagina van de krant. We merken hier wel een 
significant verschil op tussen de samengestelde week (6,1%) en de verkiezingsweek (2,1%). 77% van 
de artikels is kleiner dan ½ van een krantenpagina, 45,5% kleiner dan ¼ en 32,9% kleiner dan 1/8.  
 
Wat het soort artikel  betreft, zien we dat allochtonen vooral aan bod komen in redactionele artikels 
(64,3%), gevolgd door artikels overgenomen van een persagentschap (8,6%), lezersbrieven (6,7%) en 
interviews (6,0%). Cartoons en opinieartikels (zowel van lezers als van redactieleden) zijn eerder 
beperkt in aantal. 
 
 
1.1.2. Het onderwerp 
 
Onderstaande tabel toont in welke onderwerpscategorie de artikels thuishoren. Daaruit blijkt dat 
allochtonen vooral aan bod komen in krantenartikels met als onderwerp ‘politiek – politieke partijen’ 
(29,2%), ‘misdaad en controle’ (18,8%), ‘justitie en rechtszaak’ (17,9%), ‘politiek – government’ 
(8,4%) en ‘entertainment, kunst, cultuur en media’ (7%). Politiek en misdaadnieuws omvatten dus 
samen het grootste deel van de artikels. Er zijn een aantal (logische) significante verschillen tussen 
beide onderzoeksweken. Het meest opvallende verschil vinden we bij de artikels met als onderwerp 
‘politiek – politieke partijen’. In de samengestelde week telde deze categorie 17 artikels (8,6%), in de 
verkiezingsweek 109 artikels (46,8%). Omgekeerd merken we dat de samengestelde week meer 
artikels bevat omtrent ‘politiek – government’ (16,7%) en ‘justitie en rechtszaak’ (22,2%) dan de 
verkiezingsweek. Bij de bespreking van het onderwerp van de artikels, moeten we er echter op wijzen 
dat actuele gebeurtenissen een belangrijke invloed hebben op het onderwerp van de artikels die in de 
kranten verschijnen. 
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Tabel 1: Onderwerpen van de krantenartikels over allochtonen 
 
Onderwerp Samengestelde week Verkiezingsweek Totaal 

 Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent 

Entertainment, kunst, cultuur 

en media 

17 8,6 13 5,6 30 7,0 

Human interest 13 6,6 8 3,4 21 4,9 

Economie, Financiën en 

Sociale Zaken 

5 2,5 2 0,9 7 1,6 

Opvoeding, Onderwijs en 

Vorming 

4 2,0 7 3,0 11 2,6 

Politiek – government 

(overheid en beleid) 

33 16,7 3 1,3 36 8,4 

Politiek – politieke partijen  17 8,6 109 46,8 126 29,2 

Politiek – middenveld  3 1,5 0 0 3 0,7 

Misdaad en controle 38 19,2 43 18,5 81 18,8 

Justitie en rechtszaak 44 22,2 33 14,2 77 17,9 

Ongevallen en rampen 3 1,5 0 0 3 0,7 

Gezondheidszorg en welzijn 2 1,0 7 3,0 9 2,1 

Wetenschap, uitvinding en 

techniek 

6 3,0 0 0 6 1,4 

Natuur, milieu en mobiliteit 2 1,0 1 0,4 3 0,7 

Religie 5 2,5 3 1,3 8 1,9 

Sport 1 0,5 0 0 1 0,2 

Andere 5 2,5 4 1,7 9 2,1 

Totaal 198 100,0 233 100,0 431 100,0 

 
 
1.1.3. Specifieke thema’s 
 
Allochtonen komen in het nieuws dikwijls aan bod in verband met specifieke thema’s zoals 
integratie, gelijke kansen, racisme, religie, asielproblematiek, … In het kader van deze studie werd 
voor elk artikel nagegaan of het bij een “specifieke allochtonenthema” kon worden ondergebracht. Dit 
is het geval voor 48,5% van de artikels. De belangrijkste allochtonenthema’s die aan bod komen zijn 
‘racisme’ (26,3%), ‘gelijke kansen en integratie’ (21,1%) en ‘asielproblematiek’ (16,3%).  
 

Tabel 2: Aantal krantenartikels met allochtoongerelateerde thema’s 
  
Allochtonenitem Samengestelde week Verkiezingsweek Totaal 

 Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent 

Gelijke kansen, integratie 17 18,5 27 23,1 44 21,1 

Kinderzorg, opvoeding 1 1,1 2 1,7 3 1,4 

Seksualiteit en relaties 1 1,1 1 0,9 2 1,0 

Welzijnszorg, sociale zekerheid, 

huivesting 

0 0 4 3,4 4 1,9 

Criminaliteit gelinkt met 

allochtonenproblematiek 

5 5,4 5 4,3 10 4,8 
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Religie 11 12,0 8 6,8 19 9,1 

Gezondheid van allochtonen 2 2,2 0 0 2 1,0 

Etnische minderheden en werk 5 5,4 2 1,7 7 3,3 

Asielproblematiek 25 27,2 9 7,7 34 16,3 

Racisme,... 25 27,2 30 25,6 55 26,3 

Andere (etnisch stemmen) 0 0 29 24,8 29 13,9 

Totaal 92 100,0 117 100,0 209 100,0 

 
 
1.1.4. Groep of individu 
 
Wanneer in kranten over allochtonen bericht wordt, dan gaat het meer om individuen (44,2%) dan om 
een groep (39,1%) of een combinatie van individu en groep (16,7%). Dit kan kaderen binnen de 
algemene tendens tot meer personalisering in het nieuws. 
 
Het valt op dat deze individuen vooral mannen zijn. Bij de personen waarover gesproken wordt, 
registreren we 70% mannen, 23,8% vrouwen en 6,2% waarvan we niet weten of het om een man of 
een vrouw gaat. Bij de personen die zelf aan het woord komen is de mannelijke 
oververtegenwoordiging nog sterker (76,9%). De overrepresentatie van de mannen is echter een 
kenmerk dat geldt voor krantenartikels in het algemeen. 
 

Tabel 3: Allochtonen als groep of individu in krantenartikels 

 Samengestelde week Verkiezingsweek Totaal 

 Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent 

Groep 69 36,7 93 41,2 162 39,1 

Eén of meerdere individuen 88 46,8 95 42,0 183 44,2 

Groep en individu 31 16,5 38 16,8 69 16,7 

 
 
In de artikels over ‘politiek – government’ (48,6%) en ‘politiek – politieke partijen’ (55,7%) wordt 
vooral gesproken over allochtonen als groep. In artikels over ‘entertainment, kunst, cultuur en media’ 
(50%), ‘misdaad en controle’ (70,5%) en ‘justitie en rechtszaak’ (76,6%) komen ze vooral aan bod als 
individu. 
 

Tabel 4: Verdeling groep/individu volgens onderwerp 

Groep/individu *  Groep Individu Combinatie groep/individu 

onderwerp Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent 

Entertainment, kunst, cultuur 

en media 

8 28,6 14 50 6 21,4 

Politiek – government 

(overheid en beleid) 

7 48,6 14 40 4 11,4 

Politiek – politieke partijen  68 55,7 25 20,5 29 23,8 

Misdaad en controle 13 16,7 55 70,5 10 12,8 

Justitie en rechtszaak 12 15,6 59 76,6 6 7,8 

Andere 44 59,9 16 21,6 14 18,9 
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Totaal 162 39,1 183 44,2 69 16,7 

 
Expliciete wij/zij tegenstellingen, waarin allochtonen (zij-groep) vergeleken worden met autochtonen 
(wij-groep) komen in de onderzochte krantenartikels weinig aan bod. Het aspect waarop allochtonen 
in krantenartikels het meest expliciet met autochtonen vergeleken worden is ‘religie’.  
 
Hieronder bespreken we de kenmerken van de artikels over groepen, de individuen waarover 
gesproken wordt en de individuen die zelf aan het woord komen. 
 
Bij de groepen die in de kranten aan bod komen, wordt bij 40,4% de nationaliteit vermeld. Uit 
onderstaande tabel blijkt dat de nationaliteit bij groepen vooral vermeld wordt in artikels omtrent 
‘misdaad en controle’ en ‘justitie en rechtszaak’. Het gaat vooral om groepen van gemengde 
nationaliteit, Magrebijnen, Oost-Europeanen en Turken. Er wordt weinig expliciet gewezen op de 
origine van de leden van de groep, meerbepaald in 5,7% van de artikels. In 21,8% van de artikels 
wordt gewezen op de religie van de groep, in 8,8% wordt de culturele achtergrond/ras of etniciteit van 
de groepen vermeld. 
 

Tabel 5: Vermelding van de nationaliteit van groepen in krantenartikels per onderwerpscategorie 

Vermelding Nationaliteit Nationaliteit vermeld Nationaliteit niet vermeld Totaal 

* onderwerp Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent 

Entertainment, kunst, cultuur 

en media 

4 25 12 75 16 100 

Politiek – government 

(overheid en beleid) 

7 33,3 14 66,7 21 100 

Politiek – politieke partijen  29 31,9 62 68,1 91 100 

Misdaad en controle 11 45,8 13 54,2 24 100 

Justitie en rechtszaak 11 61,1 7 38,9 18 100 

Andere 30 51,7 28 48,3 58 100 

Totaal 92 40,4 136 59,6 228 100 

 
Wanneer we kijken naar de individuen waarover gesproken wordt zien we dat bij 48,1% de 
nationaliteit vermeld wordt: 17,6% Oost-Europeanen, 12% Turken, 6,8% Magrebijnen. Bij 15,4% 
wordt de origine expliciet vermeld. Dit is dus meer dan bij de groepen. Het beroep wordt vermeld bij 
35,2% van de individuen waarover in de kranten gesproken wordt. Het gaat vooral om ‘politici en 
beleidsverantwoordelijken’, ‘scholieren en studenten’, ‘arbeiders’ en ‘kunstenaars, artiesten, 
muzikanten’. De religie wordt vermeld bij 9% van de individuen, de culturele achtergrond komt bijna 
nooit aan bod. 9,3% van de personen waarover gesproken wordt, komt ook zelf aan het woord. 
 

Tabel 6: Vermelding van de nationaliteit van de individuen waarover gesproken wordt 
in krantenartikels per onderwerpscategorie 

 
Vermelding Nationaliteit Nationaliteit vermeld Nationaliteit niet vermeld Totaal 

* onderwerp Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent 

Entertainment, kunst, cultuur 

en media 

10 50 10 50 20 100 

Politiek – government 

(overheid en beleid) 

11 42,3 15 57,7 26 100 

Politiek – politieke partijen  17 27 46 73 63 100 

Misdaad en controle 44 47,3 49 52,7 93 100 
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Justitie en rechtszaak 56 62,2 34 37,8 90 100 

Andere 18 56,3 14 43,8 32 100 

Totaal 156 48,1 168 51,9 324 100 

 
Wat betreft de individuen die aan het woord komen in allochtoongerelateerde krantenartikels, zien 
we dat het vooral gaat om autochtonen (72,5%). 18,4% is allochtoon, bij 9,1% is het onduidelijk of het 
om een autochtoon of een allochtoon gaat. Bij deze allochtonen wordt maar zeer weinig expliciet de 
nationaliteit vermeld. Hetzelfde kunnen we zeggen voor wat betreft de origine. Het beroep wordt veel 
meer vermeld dan bij de personen waarover gesproken wordt, namelijk bij 85,9% van de personen die 
aan het woord komen. Bij de autochtonen gaat het hier vooral om ‘politici en 
beleidsverantwoordelijken’ en ‘juristen’, bij de allochtonen gaat het vooral om ‘politici en 
beleidsverantwoordelijken’, ‘kunstenaars, artiesten en muzikanten’ en ‘scholieren en studenten’. Bij 
5,4% wordt de religie vermeld, geen enkele keer de culturele achtergrond. 
 
 
1.1.5. Misdaadnieuws: dader of slachtoffer? 
 
Hierboven hebben we reeds vermeld dat allochtonen vooral aan bod komen in krantenartikels met als 
onderwerp ‘politiek – politieke partijen’, ‘justitie en rechtszaak’ en ‘misdaad en controle’. Het leek 
ons interessant om deze laatste twee samen te voegen en verder te analyseren onder de globale noemer 
‘misdaadnieuws’. Deze categorie omvat 36,7% van alle krantenartikels. In het misdaadnieuws in de 
kranten wordt over 183 personen gesproken. Daarvan zijn 149 daders, 6 dader en slachtoffer, 17 
slachtoffers, en 11 noch dader noch slachtoffer (zie onderstaande grafiek). Samengevat zijn er 155 
daders (85%) en 23 slachtoffers (12%). Het is dus overduidelijk dat allochtonen waarover in het 
misdaadnieuws gesproken wordt in de kranten vooral als dader aan bod komen. Bij de actoren 
waarover in het misdaadnieuws gesproken wordt, zien we dat de nationaliteit ongeveer evenveel 
vermeld wordt bij de daders (54,2%) als bij de slachtoffers (56,6%). Het gaat telkens vooral om Oost-
Europeanen, Turken en Magrebijnen. De personen die zelf aan het woord komen in het 
misdaadnieuws zijn vooral autochtonen. Bovendien is de meerderheid niet actief bij de misdaad 
betrokken, maar komen ze aan bod omdat ze omwille van hun beroep naar hun standpunt omtrent de 
misdaad gevraagd worden (juristen, ordediensten). 
 

Grafiek: Allochtone daders en slachtoffers waarover in het misdaadnieuws in kranten gesproken wordt 
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1.1.5. Achtergrondinformatie en illustraties 
 
Om allochtonen op een ‘correcte’ manier in het nieuws te laten komen, is het belangrijk om voldoende 
achtergrondinformatie te geven, die de lezer toelaat om het nieuws adequaat te begrijpen. Uit ons 
onderzoek blijkt dat bijna twee derde (65,4%) van de artikels over allochtonen achtergrondinformatie 
bevatten. Het aantal artikels dat van achtergrondinformatie voorzien is, is significant hoger in de 
samengestelde week (76,3%) in vergelijking met de verkiezingsweek (56,2%). De artikels met als 
onderwerp ‘politiek-government’, ‘misdaad en controle’ en ‘justitie en rechtszaak’ zijn het meest van 
achtergrondinformatie voorzien. 
 
Iets meer dan de helft (52%) van de artikels is voorzien van één of meerdere illustraties 
(foto/cartoon). In totaal zijn er 266 foto’s aanwezig. Daarvan zijn er opmerkelijk meer afkomstig uit 
de verkiezingsweek (N=155) dan uit de samengestelde week (N=111). Op de meeste foto’s (58,5%) 
waarop allochtonen staan, kunnen ze op basis van kledij of handelingen niet onderscheiden worden 
van autochtonen. In 9,3% van de foto’s is dit wel het geval. We kunnen hieruit besluiten dat een vaak 
voorkomende klacht van allochtonen, namelijk dat ze bijna altijd stereotiep worden afgebeeld, niet 
helemaal terecht is.  
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1.2. Televisienieuws 
 
1.2.1. Het corpus 
 
In de onderzoeksperiode werden 53 nieuwsitems gevonden die betrekking hebben op de doelgroep van 
dit onderzoek: 28 uit het VTM-nieuws, 25 uit het VRT-journaal. In de samengestelde week werden 27 
nieuwsitems geregistreerd, in de verkiezingsweek 26. Wanneer we kijken naar het aantal nieuwsitems 
per dag, dan zien we dat het aantal berichten omtrent allochtonen verschilt van dag tot dag. De 
gebeurtenissen van het moment spelen daarbij een belangrijke rol. Bovendien gebeurt het dat op 
eenzelfde dag op de ene zender veel items aan bod komen die betrekking hebben op allochtonen, op de 
andere zender weinig. 
 
De gemiddelde duur van de onderzochte nieuwsitems is 108,6 seconden. Dat is iets korter dan de 
gemiddelde duur (120 seconden) van de binnenlandse nieuwsitems in het algemeen. Iets meer dan een 
vierde (26,4%) van de items over allochtonen is een hoofdpunt van de nieuwsuitzending. Een 
aanzienlijk deel van de onderzochte nieuwsitems wordt door de redactie dus als belangrijk nieuws 
beschouwd. 
 
Omwille van de vergelijkbaarheid worden ook in het hoofdstuk televisienieuws de percentages 
vermeld. Men moet er echter rekening mee houden dat het gaat om zeer kleine aantallen van zodra 
men de gegevens begint uit te splitsen. Daarom is het aan te raden om ook te kijken naar de absolute 
cijfers in de tabellen. 
 
 
1.2.2. Het onderwerp  
 
Onderstaande tabel toont in welke onderwerpscategorie de nieuwsitems thuishoren. Daaruit blijkt dat 
allochtonen vooral aan bod komen in nieuwsitems met als onderwerp ‘justitie en rechtszaak’ (30,2%), 
‘misdaad en controle’ (17%) en ‘politiek – government’ (15,1%). We merken daarbij enkele 
verschillen op tussen beide onderzoeksweken. Het grootste verschil treffen we aan in de categorie 
‘politiek – government’. In de samengestelde week is deze categorie goed voor 29,6% van de 
nieuwsitems, in de verkiezingsweek treffen we geen enkel item binnen deze categorie. Omgekeerd 
zien we dan weer een groot verschil in de categorie ‘politiek – politieke partijen’. In de samengestelde 
week valt geen enkel nieuwsitem binnen deze categorie, in tegenstelling tot de verkiezingsweek 
waarin deze categorie goed is voor bijna een vijfde (19,2%) van alle nieuwsitems. In de 
verkiezingsweek zijn er 16,3% meer nieuwsitems over ‘justitie en rechtszaak’ dan in de samengestelde 
week. Het aantal items over ‘misdaad en controle’ is meer gelijklopend. Hier scoort de samengestelde 
week 3,1% hoger dan de verkiezingsweek. 
 

Tabel 7: Onderwerp van de televisienieuwsitems over allochtonen 

Onderwerp Samengestelde week Verkiezingsweek Totaal 

 Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent 

Entertainment, kunst, 

cultuur en media 

0 0 0 0 0 0 

Human interest 2 7,4 4 15,4 6 11,3 

Economie, Financiën en 

Sociale Zaken 

2 7,4 0 0 2 3,8 

Opvoeding, Onderwijs en 

Vorming 

0 0 0 0 0 0 

Politiek – government 

(overheid en beleid) 

8 29,6 0 0 8 15,1 

Politiek – politieke partijen  0 0 5 19,2 5 9,4 
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Politiek – middenveld  0 0 0 0 0 0 

Misdaad en controle 5 18,5 4 15,4 9 17 

Justitie en rechtszaak 6 22,2 10 38,5 16 30,2 

Ongevallen en rampen 1 3,7 2 7,7 3 5,7 

Gezondheidszorg en welzijn 2 7,4 0 0 2 3,8 

Wetenschap, uitvinding en 

techniek 

0 0 1 3,8 1 1,9 

Natuur, milieu en mobiliteit 0 0 0 0 0 0 

Religie 0 0 0 0 0 0 

Sport 1 3,7 0 0 1 1,9 

Totaal 27 100,0 26 100,0 53 100,0 

 
 
1.2.3.   Specifieke thema’s 
 
In 18 van de 53 items (33,4%) komen allochtonen aan bod in het kader van specifieke 
‘allochtonenthema’s’ (zie tabel). In het totale corpus hebben 33,3% van de nieuwsitems betrekking 
op de ‘asielproblematiek’. 16,7% gaat over ‘racisme’, een even groot percentage over ‘gelijke kansen 
en integratie’. Daarna volgen ‘criminaliteit gelinkt met allochtonenproblematiek’ en ‘etnische 
minderheden en werk’. In de samengestelde week hebben beduidend meer items betrekking op 
specifieke allochtonenthema’s dan in de verkiezingsweek. 
 

Tabel 8: Aantal televisienieuwsitems met allochtoongerelateerde thema’s 
 

Allochtonenitem Samengestelde week Verkiezingsweek Totaal 

 Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent 

Gelijke kansen, integratie 1 7,7 2 40,0 3 16,7 

Criminaliteit gelinkt met 

allochtonenproblematiek 

2 15,4 0 0 2 11,1 

Etnische minderheden en 

werk 

2 15,4 0 0 2 11,1 

Asielproblematiek 6 46,2 0 0 6 33,3 

Racisme,... 2 15,4 1 20,0 3 16,7 

Andere (etnisch stemmen) 0 0 2 40,0 2 11,1 

Totaal 13 100,0 5 100,0 18 100,0 

 
 
1.2.4.  Groep of individu 
 
In het televisienieuws komen allochtonen meer voor als individu  (60,4%) dan als groep (20,8%). In 
11,3% van de nieuwsitems komen allochtonen aan bod als een combinatie van groep en individu. In 
de verkiezingsweek (76,9%) ligt de voorstelling van allochtonen als individu significant hoger dan in 
de samengestelde week (44,4%). In de samengestelde week heeft men daartegenover meer aandacht 
voor groepen en combinaties van groepen en individuen dan in de verkiezingsweek. We kunnen dus 
stellen dat de samengestelde week meer groepsgericht was, de verkiezingsweek meer individugericht.  
 
Het valt onmiddellijk op dat de mannelijke oververtegenwoordiging in het televisienieuws nog groter 
is dan in de kranten. Niet minder dan 92,9% van de allochtonen waarover gesproken wordt is man, 
7,1% vrouw. Bij de personen die zelf aan het woord komen registreren we 72,2% mannen en 27,8% 
vrouwen. Uit de vergelijking met de resultaten van het GMMP-onderzoek (De Clercq, 2006) blijkt dat 
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bij allochtonen de oververtegenwoordiging van mannen in het televisienieuws nog groter is dan bij de 
bevolking in het algemeen. 
 

Tabel 9: Allochtonen als groep of individu in televisienieuws 

 Samengestelde week Verkiezingsweek Totaal 

 Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent 

Groep 8 29,6 3 11,5 11 20,8 

Eén of meerdere individuen 12 44,4 20 76,9 32 60,4 

Groep en individu 6 22,2 0 0 6 11,3 

Niet van toepassing 1 3,7 3 11,5 4 7,5 

Totaal 27 100,0 26 100,0 53 100,0 

 
Allochtonen komen in het televisienieuws vooral aan bod als groep in nieuwsitems met als onderwerp 
‘human interest’ en ‘economische activiteit en sociale zaken’. In de onderwerpscategorieën ‘justitie en 
rechtszaak’, ‘politiek – politieke partijen’, ‘misdaad en controle’ en ‘politiek – government’ komen ze 
vooral aan bod als individu. 
 

Tabel 10: Verdeling groep/individu volgens onderwerp 

Groep/individu *  Groep Individu Combinatie groep/individu 

onderwerp Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent 

Entertainment, kunst, cultuur 

en media 

0 0 0 0 0 0 

Politiek – government 

(overheid en beleid) 

3 37,5 4 50 1 12,5 

Politiek – politieke partijen  2 40 3 60 0 0 

Misdaad en controle 0 0 5 62,5 3 37,5 

Justitie en rechtszaak 1 6,3 14 87,5 1 6,3 

Andere 5 41,7 6 50 1 8,3 

Totaal 11 22,4 32 65,3 6 12,2 

 
Expliciete wij/zij-tegenstellingen, waarin allochtonen (zij-groep) vergeleken worden met autochtonen 
(wij-groep), komen in de onderzochte nieuwsitems amper aan bod. Er werd één vergelijking gevonden 
op vlak van sociaal gedrag, en één op vlak van woon- en leefgewoontes.  
 
Hieronder bespreken we de kenmerken van de nieuwsitems over groepen, de individuen waarover 
gesproken wordt en de individuen die zelf aan het woord komen. 
 
Bij de groepen die in het televisienieuws aan bod komen, wordt in 11 items (64,7%) de nationaliteit 
vermeld. Dit gebeurt opvallend meer tijdens de samengestelde week (9 items) dan tijdens de 
verkiezingsweek (2 items). De vermelding van de nationaliteit gebeurt vooral in nieuwsitems met als 
onderwerp ‘politiek’. Bij groepen wordt in het misdaadnieuws de nationaliteit niet vermeld. Wanneer 
de nationaliteit vermeld wordt, dan gaat het meestal om groepen bestaande uit personen van 
verschillende nationaliteiten (5 items), gevolgd door Oost-Europeanen (2 items) en personen uit het 
Nabije- en Midden-Oosten (2 items). In 4 van de 11 items (29,4%) wordt verwezen naar de origine 
van de leden van de groep. De religie van de leden van de groep komt zelden aan bod, de culturele 
achtergrond geen enkele keer.  
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Tabel 11: Vermelding van de nationaliteit van groepen in televisienieuws per onderwerpscategorie 

Vermelding Nationaliteit Nationaliteit vermeld Nationaliteit niet vermeld Totaal 

* onderwerp Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent 

Entertainment, kunst, cultuur 

en media 

0 0 0 0 0 100 

Politiek – government 

(overheid en beleid) 

4 100 0 0 4 100 

Politiek – politieke partijen  1 50 1 50 2 100 

Misdaad en controle 0 0 3 100 3 100 

Justitie en rechtszaak 0 0 2 100 2 100 

Andere 6 100 0 0 6 100 

Totaal 11 64,7 6 35,3 17 100 

 
 
Wat betreft de individuen waarover gesproken wordt, merken we op dat bij 18 personen (42,9%) de 
nationaliteit vermeld wordt. Dit gebeurt vooral in nieuwsitems met als onderwerp ‘justitie en 
rechtszaak’ (zie tabel). Wanneer de nationaliteit vermeld wordt, dan gaat het meestal om personen uit 
Oost-Europa (11) en Magrebijnen (3). Oost-Europeanen komen vooral aan bod in nieuwsitems met als 
onderwerp ‘justitie en rechtszaak’ (72,8%). Bij 5 van de 42 (11,9%) van de personen waarover 
gesproken wordt, is er een vermelding van het origine. Het beroep wordt vermeld bij 11 van de 42 
(26,2%) personen. Bij één persoon wordt de religie vermeld. De culturele achtergrond komt geen 
enkele keer aan bod. 9,5% van de personen waarover gesproken wordt, komt ook zelf aan het woord.  
 
 

Tabel 12: Vermelding van de nationaliteit van personen waarover gesproken wordt in het televisienieuws per 

onderwerpscategorie 

Vermelding Nationaliteit Nationaliteit vermeld Nationaliteit niet vermeld Totaal 

* onderwerp Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent 

Entertainment, kunst, cultuur 

en media 

0 0 0 0 0 100 

Politiek – government 

(overheid en beleid) 

2 40 3 60 5 100 

Politiek – politieke partijen  0 0 2 100 2 100 

Misdaad en controle 3 37,5 5 62,5 8 100 

Justitie en rechtszaak 10 52,6 9 47,4 19 100 

Andere 3 37,5 5 62,5 8 100 

Totaal 18 42,9 24 57,1 42 100 

 
 
Wanneer we kijken naar de individuen die aan het woord komen in nieuwsitems die betrekking 
hebben op onze doelgroep, dan zien we dat 18 personen (33,3%) behoren tot de categorie van de 
allochtonen, 36 personen (67,7%) is autochtoon. Van deze 18 allochtone personen wordt bij 7 geen 
nationaliteit vermeld, 5 hebben de Belgische nationaliteit. Het origine wordt slechts zelden vermeld. 
Het aantal allochtonen dat aan het woord komt ligt significant hoger in de samengestelde week 
(46,4%) dan in de verkiezingsweek (19,2%). De gemiddelde spreektijd van de geïnterviewden is 24,11 
seconden. Er is daarbij geen significant verschil tussen allochtonen en autochtonen. Bij de meeste 
personen (87,03%) die in het televisienieuws aan het woord komen wordt de nationaliteit vermeld. Bij 



 14 

de allochtonen gaat het vooral om ‘politici en beleidsverantwoordelijken’, bij de autochtonen om 
‘juristen’ en ‘politie/rijkswachter/brandweer’. De religie en de culturele achtergrond worden bij geen 
enkele persoon vermeld. 
 
1.2.5.  Misdaadnieuws: dader of slachtoffer? 
 
Tot slot gaan we nog in op de misdaadberichtgeving in het televisienieuws. In het misdaadnieuws op 
televisie wordt over 27 personen gesproken. Daarvan zijn er 24 (89%) daders en 3 (11%) slachtoffers.  
 

Grafiek: Allochtone daders en slachtoffers waarover in het misdaadnieuws op televisie gesproken wordt 

89%

11%

dader

slachtoffer  

 

 
Net zoals in de kranten, spreekt men in het misdaadnieuws op televisie vooral over allochtonen als 
dader van een misdrijf. De nationaliteit wordt vermeld bij 11 van de 24 daders (45,8%, vooral Oost-
Europeanen) en bij 2 van de 3 (66,6%) van de slachtoffers waarover gesproken wordt. Op televisie 
zijn in het kader van het misdaadnieuws 22 personen geïnterviewd: 20 autochtonen (90,9%) en 2 
allochtonen (9,1%). Van de 20 autochtone geïnterviewden zijn er 2 slachtoffers, 1 dader en 17 
personen die noch slachtoffer noch dader zijn, en dus niet actief bij de misdaad betrokken waren. Net 
zoals bij de kranten gaat het hier vooral om personen die omwille van hun beroep naar hun standpunt 
omtrent de misdaad gevraagd worden (juristen, ordediensten). De 2 geïnterviewde allochtonen zijn 
allebei noch slachtoffer noch dader. Het gaat om één jurist en één hulpverlener die aan bod komen als 
deskundige of getuige. 
 

 
1.2.6. Achtergrond en beelden 
 
Bijna drie kwart (73,6%) van de nieuwsitems zijn voorzien van duiding of achtergrondinformatie. 
26,4% geeft alleen de feiten weer. Het aanbieden van achtergrondinformatie is belangrijk om 
allochtonen op een ‘correcte’ manier in het nieuws te laten komen. Bovendien helpt het de kijker om 
het nieuws adequaat te begrijpen. We merken een belangrijk verschil op tussen beide 
onderzoeksweken. Het aantal nieuwsitems dat van achtergrondinformatie voorzien is, ligt 31,2% hoger 
in de samengestelde week (88,9%) dan in de verkiezingsweek (57,7%). 
 
In ruim 2/3 (67,9%) van de allochtoongerelateerde nieuwsitems, komen allochtonen ook 
daadwerkelijk in beeld. In 26,4% is dit niet het geval, in 5,7% is het onduidelijk of het gaat om 
allochtonen of autochtonen. Wanneer we per onderwerpscategorie kijken in welke mate allochtonen in 
beeld komen, dan zien we dat dit het meest gebeurt in nieuwsberichten omtrent ‘human interest’ 
(83,3%), ‘justitie en rechtszaak’ (81,3%) en ‘politiek – government’ (75%).  
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2. Kwalitatieve resultaten van het onderzoek 
 
Tot nu toe hebben we vooral de kwantitatieve resultaten van het onderzoek besproken. Kwantitatief 
onderzoek kan echter niet op alle vragen een antwoord bieden. Zo verwachtte het Centrum voor 
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding dat er bijzondere aandacht besteed werd aan enkele 
bijkomende kwalitatieve vragen. Deze analyse moet gezien worden als complementair aan het 
kwantitatieve gedeelte. We merken echter op dat de resultaten van kwalitatief onderzoek niet 
veralgemeend kunnen worden, wat niet betekent dat ze daarom minder relevant zijn.  
 
In eerste instantie gingen we de aanwezigheid van allochtone journalisten na. Voorgaand 
kwantitatief onderzoek (Devroe, 2007), toonde reeds aan dat slechts 0,9% van alle journalisten in 
Vlaanderen allochtoon is. Ons onderzoek bevestigt dit. Bij de kranten merken we zeer weinig artikels 
op die duidelijk geschreven zijn door een allochtone journalist. We leggen hierbij de nadruk op 
‘duidelijk’. Bij heel wat artikels is het immers niet duidelijk of het om een autochtone of allochtone 
journalist gaat, omdat alleen de initialen van de naam vermeld zijn, of omdat een pseudoniem gebruikt 
wordt. In de televisienieuwsitems constateren we vier journalisten waarvan de naam ons doet 
vermoeden dat die journalist van allochtone origine is. 10 van de 53 nieuwsitems (18,5%) worden 
door tenminste één van deze journalisten gepresenteerd. 
 
Uit de titel  van een artikel of de aankondiging van een nieuwsreportage kan men vaak afleiden of het 
bericht al dan niet over allochtonen gaat. Dit is vooral het geval wanneer in de titel of aankondiging de 
naam, de nationaliteit, de origine, het woord ‘allochtoon’ of een specifiek allochtonenthema vermeld 
wordt. We treffen geen enkele titel of aankondiging aan die afwijkt van de inhoud van het 
uiteindelijke artikel/reportage. Uit de titel kan veelal de teneur afgeleid worden: komen allochtonen 
positief, negatief of eerder neutraal aan bod. Een aantal titels kenmerken zich door hun positieve of 
negatieve bijklank. 
 
In het kwalitatieve luik gingen we eveneens na of racistische standpunten van geïnterviewden of 
geciteerden aan bod komt, zonder enige commentaar of ander weerwerk van de journalist. We merken 
slechts twee kranteninterviews en één televisie-interview op waarin racistische standpunten niet 
geduid worden door de journalist. We kunnen dan ook stellen dat als er al racistische standpunten van 
de geïnterviewde of geciteerde aan bod komen, deze dan vrijwel altijd door de journalist van duiding 
voorzien worden. 
 
Uit het kwantitatief onderzoek blijkt dat religie in krantenartikels en in het televisienieuws regelmatig 
aan bod komt. In het kwalitatief luik gaan we hier dieper op in: welke religies komen aan bod, in 
welke context, …. Wanneer bij groepen of individuen de religie vermeld wordt, dan gaat het bijna 
telkens om moslims. In enkele items gaat het over Joden. In de verslaggeving over moslims wordt 
vaak verwezen naar de klederdracht, en komen dikwijls associaties met terrorisme en extremisme aan 
bod. Wanneer Joden vermeld worden, dan wordt er vooral gewezen op bepaalde strenge religieuze 
gebruiken. 
 
Net zoals religie, maar dan wel in mindere mate, wordt ook in enkele items het ras of de culturele 
achtergrond van groepen of individuen vermeld. Dit gebeurt vooral door te wijzen op de huidskleur 
(‘mensen met een donkere huidskleur’, ‘de zwarte’). In enkele artikels staan Roma-zigeuners centraal. 
Ze worden telkens geassocieerd met asielproblematiek en het illegaal verblijven in België. 
 
Er werden weinig fouten in de berichtgeving aangetroffen. Fouten hebben meestal te maken met 
‘onzorgvuldigheid’ van de journalist. Zo constateren we een aantal gevallen van verkeerde 
schrijfwijze van namen of van foutieve of voorbarige toekenning van nationaliteit. Het verkeerdelijk 
toekennen van de nationaliteit blijft niet zonder gevolg. Het kan het stereotiepe beeld en de bestaande 
vooroordelen ten opzichte van de betreffende nationaliteit bevestigen en zelfs versterken. Bijzonder 
moeilijk, zeker voor de doorsnee krantenlezer of nieuwskijker, is het identificeren van fouten in 
cijfergegevens. In de onderzochte items komen deze zelden voor. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
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slechts een grondige screening hierover uitsluitsel kan brengen. In geen enkele krant of 
televisiejournaal werd een rechtzetting aangetroffen van een eerder gemaakte fout. 
 
Er wordt wel eens gezegd “één beeld zegt meer dan duizend woorden”. De keuze en het gebruik van 
de beelden beïnvloedt ook de interpretatie die de kijker/lezer aan het nieuwsbericht/krantenartikel 
geeft. De meeste foto’s en televisiebeelden uit het corpus beperken zich tot het weergeven van de 
personen waarover gesproken wordt. Ze staan dus in rechtstreeks verband met het item, en sluiten aan 
bij de inhoud en de teneur van het bericht. De beelden zijn dan ook in de meeste gevallen illustratief 
en zorgen voor een inhoudelijke verduidelijking bij het artikel. Reeds eerder vermeldden we dat we 
toch een aantal foto’s en beelden opmerken die een extra betekenis aan het nieuwsbericht toevoegen. 
Dit kan zowel stereotyperend als stereotypedoorbrekend zijn. 
 
Bij de verslaggeving over allochtonen kunnen verschillende termen gehanteerd worden. Het is niet 
zomaar mogelijk om te zeggen welke termen het best gebruikt worden, en welke beter achterwege 
gelaten worden. Elke term kan immers, naargelang het gebruik, negatieve associaties oproepen. 
Bovendien zijn dergelijke connotaties context- en tijdsgebonden. In ons onderzoek gingen we na 
welke termen de Vlaamse journalisten gebruiken wanneer ze het hebben over allochtonen. Daaruit 
blijkt dat de term ‘allochtoon’ het meest gebruikt wordt, gevolgd door ‘vreemdeling’, ‘migrant’, 
‘vluchteling’ en ‘asielzoeker’. Extreem negatieve termen komen weinig aan bod. Toch merken we er 
een aantal op zoals ‘vreemdelingenlegioen’ (naar aanleiding van het vreemdelingenstemrecht) en 
‘kutmarrokaantjes’ (citering van politicus). De veelgebruikte term ‘allochtoon’ heeft het voorbije 
decennium een evolutie doorgemaakt van een term met een positieve- naar een term met een negatieve 
bijklank. Als alternatief werd een tijd de term “nieuwe Belgen” gebruikt, maar ook dit lijkt alweer 
voorbij. Volgens één van de onderzochte krantenartikels werd in Nederland onlangs de term 
‘bicultureel’ gelanceerd, als positieve tegenhanger van het woord allochtoon. Volgens het artikel ben 
je bicultureel “als je je verrijkt hebt met minstens één andere cultuur”. 
 
Bij de berichtgeving over allochtonen wordt ook regelmatig de ‘oorspronkelijke nationaliteit of 
afkomst’ vermeld. We kunnen ons de vraag stellen in welke mate dit relevant is voor de 
nieuwsverslaggeving. We merken ook op dat bepaalde termen waarmee allochtonen benoemd worden 
vaak geassocieerd worden met negatief geladen begrippen. Duidelijke voorbeelden zijn 
‘moslimterrorisme’, ‘migrantenproblematiek’, ‘stroom asielzoekers’, … 
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Analyse van de Franstalige media: synthese 
 
De doelstelling van deze synthese is tweevoudig. Ten eerste willen wij een aantal variabelen 
beschrijven waarvan wij menen dat ze representatief zijn voor de beeldvorming over etnische 
minderheden. Ten tweede worden de gegevens ook transversaal gelezen teneinde zo op het spoor te 
komen van de typische kenmerken in de berichtgeving over personen van niet-Europese nationaliteit 
of afkomst.  
 

1. Resultaten van de kwantitatieve analyse  
 

1.1. Kranten 
 
1.1.1. Het corpus 

In de vier bestudeerde dagbladen en voor de twaalf geselecteerde dagen hebben we 494 artikelen 
gevonden die betrekking hadden op de doelgroep of op aanverwante thema’s. Dat is dus een 
gemiddelde van 10,3 artikelen per dag en per krant. Het aantal artikelen per krant vertoont geen 
significante verschuiving, met dien verstande dat de nationale dagbladen soms een groter aantal 
artikelen over deze onderwerpen hebben dan de niet-nationale, en dat de lokale kranten minder plaats 
inruimen voor gebeurtenissen of actoren die niet behoren tot de regio die de krant bestrijkt. Slechts 
4,3% van de artikelen staan op de voorpagina en 89% beslaan minder dan een halve pagina (en 43,1% 
daarvan zelfs minder dan een achtste pagina). 
 
1.1.2 De onderwerpen 

Het onderwerp dat het vaakst wordt aangesneden valt in de categorie “Justitie en rechtszaken”, nl. 
21,5% van het totaal. Vervolgens komen twee andere categorieën naar voor: “Entertainment, kunst, 
cultuur en media” met 18,6% en “Politieke partijen” met 18,2%. Daarnaast merken we nog dat vijf 
van de zestien rubrieken alleen al 80,9% van alle artikelen voor hun rekening nemen, namelijk 
“Justitie en rechtszaken”, “Entertainment, kunst, cultuur en media”, “Politieke partijen”, “Overheid en 
beleid” en “Criminaliteit en controles”.  
 

Verdeling per week  
Samengestelde week Verkiezingsweek Totaal 

Entertainment, kunst, 
cultuur en media 

44 
 (17,5%) 

48 
 (19,8%) 

92 
 (18,6%) 

Human interest 11 
 (4,3%) 

3 
 (1,2%) 

14 
 (2,8%) 

Economie, financiën, 
sociale zaken 

4 
 (1,6%) 

1 
 (0,4%) 

5 
 (1%) 

Onderwijs en vorming 10 
 (4%) 

2 
 (0,8%) 

12 
 (2,4%) 

Overheid en beleid 39 
 (15,5%) 

17 
 (7%) 

56 
 (11,3%) 

Politieke partijen 29 
 (11,5%) 

61 
 (25,2%) 

90 
 (18,2%) 

Het middenveld 
 

5 
 (2%) 

0 
 (%) 

5 
 (1%) 

Criminaliteit en controles 31 
 (12,3%) 

25 
 (10,3%) 

56 
 (11,3%) 

Justitie en rechtszaken 49 
 (19,4%) 

57 
 (23,5%) 

106 
 (21,5%) 

Ongevallen en rampen 1 
 (0,4%) 

3 
 (1,2%) 

4 
 (0,8%) 



 18 

Gezondheid en welzijn 0 
 (%) 

3 
 (1,2%) 

3 
 (0,6%) 

Wetenschap en techniek 1 
 (0,4%) 

0 
 (%) 

1 
 (0,2%) 

Natuur, milieu, mobiliteit 1 
 (0,4%) 

0 
 (%) 

1 
 (0,2%) 

Religie 5 
 (2%) 

3 
 (1,2%) 

8 
 (1,6%) 

Sport 4 
 (1,6%) 

3 
 (1,2%) 

7 
 (1,4%) 

Andere 18 
 (7,1%) 

16 
 (6,6%) 

34 
 (6,9%) 

Totaal 252 
 (100%) 

242 
 (100%) 

494 
 (100%) 

 
Er valt in de behandeling van deze thema’s relatief weinig verschil te noteren van de ene periode tot de 
andere. Wij hebben trouwens elk van de variabelen die betrekking hebben op de vorm of de inhoud 
van de artikelen in verband gebracht met de verschijningsdatum ervan. De resultaten van die analyse 
tonen aan dat de variaties zelden de 10% drempelwaarde overschrijden. Laten we vervolgens naar de 
inhoud kijken om overeenkomsten en verschillen te zoeken tussen de twee perioden. In de 
verkiezingsweek vallen de onderwerpen logischerwijze vaker in de categorie “Politieke partijen”. 
Deze categorie gaat van 11,5% buiten de verkiezingsweek naar 25,2% in de verkiezingsweek. Er gaat 
dan veel aandacht naar de figuur van de verkozen kandidaat die zijn roots in de immigratie heeft of 
van vreemde origine is, zozeer zelfs dat de belangrijkste categorie, namelijk “Justitie en rechtszaken” 
dan pas op de tweede plaats komt. Overigens daalt in de verkiezingsweek ook de aandacht voor de 
rubriek “Overheid en beleid” met de helft: die categorie gaat van 15,5% naar 7% van de behandelde 
onderwerpen. Voor wat onze doelgroep betreft, lijkt de politieke actualiteit dan andere klemtonen te 
leggen. De rubrieken “Criminaliteit en controles” en “Entertainment, kunst, cultuur en media” blijken 
dan weer bijna geen schommelingen te vertonen (de frequentieverschillen zijn niet hoger dan 2% van 
de ene periode tot de andere).  
 
Van de zestien groepen onderwerpen zijn er twee die samen instaan voor liefst één derde van het 
totaal, met name “Justitie en rechtszaken” en “Criminaliteit en controles”, maar die cijfers moeten heel 
behoedzaam worden geïnterpreteerd.  
 
De resultaten voor de eerste groep kunnen niet los worden gezien van actualiteitsgebonden factoren, 
namelijk de schandalen die juist toen het Ministerie van Justitie troffen. In deze ‘affaires’ waren 
individuen uit onze doelgroep betrokken en de media hebben er toen sterk op gefocust. Wat de tweede 
categorie betreft, “Criminaliteit en controles”, moeten wij wijzen op het feit dat het hier gaat over vrij 
heterogene dingen: naast terrorisme en echte criminaliteit, bevat deze categorie ook lichtere feiten die 
meer te maken hebben met afwijkend gedrag en met delinquentie. Wat deze artikelen 
gemeenschappelijk hebben, is dat ze ingegeven zijn door een gevoel van angst voor de doelgroep en 
door vragen in verband met de openbare veiligheid. 
 
Daarnaast duikt nog een andere vorm van belangstelling op, die van de burger die deelneemt aan het 
culturele en politieke leven. Er zijn in het corpus tal van artikelen die het hebben over acteurs, stand-
up comedians, choreografen, musici of zangers die allochtone roots hebben of van vreemde afkomst 
zijn, en in de categorie “Politieke partijen” vinden we ook als een centrale figuur de verkozen 
allochtone politicus. Deze teksten tonen aan dat immigranten of hun kinderen of kleinkinderen 
deelnemen aan het lokale politieke leven. Zo bevorderen ze de beeldvorming over de doelgroep in 
termen van burgerdom. Er is een duidelijke diversificatie in het beeld dat wordt opgehangen van de 
allochtone bevolking. Maar het is niettemin ook zo dat de spreiding van deze individuen over de 
bestudeerde kranten niet gelijk is; soms is er sprake van een zekere polarisatie. 
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1.1.3. Specifieke thema’s 

Behalve naar het onderwerp van het artikel, moeten we ook kijken naar de kenmerken waarmee de 
doelgroep wordt voorgesteld, bijvoorbeeld aan de hand van specifieke kenmerken die eigen zijn aan 
de toestand waarin die mensen verkeren of aan hun aanwezigheid op Belgisch grondgebied. Dat 
laatste is het geval in 42,3% van de artikelen. De meest frequente zaken waar het over gaat zijn die in 
verband met gelijkheid van kansen, de rechten van minderheden, waaronder het stemrecht, en 
integratie (18,2%); racisme (17,7%); aanvragen voor asiel en regularisatie (11,5%). De belangrijkste 
categorie in termen van aantal is “Andere”, maar het feit dat deze categorie bovenaan staat (34,0%) 
moet gezien worden als een gevolg van de diversiteit van de onderwerpen die in deze categorie 
passen. Ze bevat immers artikelen die over heel verschillende thema’s gaan: justitie (uitwijzing, 
vrijlating gevolgd door uitwijzing, enz.); politiek-religieuze kwesties (islamisme); groepsproblemen 
(vooral etnisch stemmen of stemmen volgens groep); de multiculturele samenleving, interculturaliteit, 
culturele diversiteit. 
 

Verdeling per week  
Samengestelde week Verkiezingsweek Totaal 

Gelijke kansen, integratie, 
rechten 

23 
 (18,7%) 

15 
 (17,4%) 

38 
 (18,2%) 

Onderwijs, jeugdcentra, 
kinderkribben 

1 
 (0,8%) 

1 
 (1,2%) 

2 
 (1%) 

Sexualiteit, huwelijk, 
geboortencontrole 

3 
 (2,4%) 

0 
 (%) 

3 
 (1,4%) 

Welzijn, sociale zekerheid, 
huisvesting 

1 
 (0,8%) 

0 
 (%) 

1 
 (0,5%) 

Criminaliteit binnen de 
groep  

8 
 (6,5%) 

0 
 (%) 

8 
 (3,8%) 

Religie 17 
 (13,8%) 

5 
 (5,8%) 

22 
 (10,5%) 

Gezondheid 0 
 (%) 

0 
 (%) 

0 
 (%) 

Werk, werkloosheid 1 
 (0,8%) 

2 
 (2,3%) 

3 
 (1,4%) 

Asiel, regularisatie, 
vluchtelingen, mensen 
zonder papieren 

19 
 (15,4%) 

5 
 (5,8%) 

24 
 (11,5%) 

Racisme 17 
 (13,8%) 

20 
 (23,3%) 

37 
 (17,7%) 

Andere 33 
 (26,8%) 

38 
 (44,2%) 

71 
 (34%) 

Totaal 123 
 (100%) 

86 
 (100%) 

209 
 (100%) 

 
Weliswaar zijn er 209 artikelen die de doelgroep bespreken in termen van bepaalde kenmerken die 
eigen zijn aan zijn situatie, maar die teksten zijn niet gelijk verdeeld over de twee perioden in kwestie. 
Het is zo dat 58,2% van deze thema’s behandeld worden in de samengestelde week. In de 
verkiezingsweek, die politiek gevoeliger ligt, is er geen stijging van het aantal thema’s dat betrekking 
heeft op de problematiek van de migratie. Wat ook opvalt is dat deze vragen een andere focus krijgen 
naargelang van de periode waarin ze behandeld worden. Het thema “gelijke kansen, rechten van 
minderheden, waaronder het stemrecht, en integratie” wordt in de twee perioden op ongeveer dezelfde 
manier behandeld, maar “asiel” en “racisme” worden op verschillende manieren aangepakt. Het eerste 
thema wordt inderdaad minder behandeld in de verkiezingsweek (een daling van 10%, van 15,4 naar 
5,8%). Omgekeerd wordt het tweede thema, “racisme”, in die periode meer behandeld (een stijging 
van 10%, van 13,8 naar 23,3%). Dat wordt zo een belangrijke pijler waarrond artikelen over “Politieke 
partijen” worden geschreven met verwijzing naar extreem rechts. 
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Ook al zijn er bepaalde thema’s die pejoratieve connotaties kunnen inhouden tegenover de doelgroep 
(“Politiek-religieuze kwesties: islamisme”, “Groepsproblemen: etnisch stemmen of stemmen volgens 
groep”, “Justitie”), toch zijn er ook andere die focussen op discriminatie, op het eerbiedigen van de 
mensenrechten en op gelijke politieke rechten (“racisme”, “asielproblematiek”, “gelijkheid van kansen 
en stemrecht”). Trouwens, van een aantal thema’s kan men zelfs stellen dat ze getuigen van een zekere 
empathie. Op die manier komt er een zeker evenwicht in het geheel van de thematiek en dat draagt bij 
tot de diversificatie van de mensen uit de doelgroep. 
 
1.1.4. Groep of individu 

Worden personen met een niet-Europese nationaliteit of van niet-Europese afkomst voorgesteld als 
groep of worden ze daarentegen geportretteerd als individuen, elk met hun eigen persoonlijkheid ? 
 

Verdeling per week  
Samengestelde week Verkiezingsweek Totaal 

Groep 41 
 (19,9%) 

38 
 (19,3%) 

79 
 (19,6%) 

Individu 141 
 (68,4%) 

140 
 (71%) 

281 
 (69,7%) 

Combinatie van groep en 
individu 

24 
 (11,6%) 

19 
 (9,6%) 

43 
 (10,7%) 

Totaal 206 
 (100%) 

197 
 (100%) 

403 
 (100%) 

 
Er is maar heel weinig verschil tussen de collectieve en de individuele benadering van mensen met een 
niet-Europese nationaliteit of van niet-Europese afkomst. In geen van beide perioden overweegt de 
verwijzing naar een globale sociale groep. In de geschreven pers zijn de verschillen tussen de twee 
perioden kwantitatief belangrijk. Er wordt minder een opinie uitgedrukt, er zijn minder interviews, 
minder confrontaties, minder thema’s die het hebben over typische kenmerken van de doelgroep. Als 
we dan toch een verschil moeten noemen, zou het zijn dat de berichtgeving over de doelgroep tijdens 
de verkiezingsweek misschien wat ‘gladder’ is, wat minder duidelijk uitgesproken. 
De belangrijkste manier om over de doelgroep te spreken is die van de individualisering: de 
individuele aanpak vinden we in 69,7% van de artikelen, de collectieve aanpak in 19,6%. De 
resterende 10,7% gaat naar de combinatie van beide. Het zijn dus eerst en vooral individuen die 
worden voorgesteld, met hun eigenheid, en niet een globale sociale groep waarin de eigenheid van de 
mensen min of meer verloren gaat. De groep waartoe die individuen behoren, blijkt niet op te treden 
als een dwingende factor die de woorden en daden van zijn samenstellende delen dicteert. 
 
Kijken we dan naar de verdeling per nationaliteit. De vermelding van de nationaliteit kan gemakkelijk 
een heel subtiele relatie tussen Zichzelf en de Ander blootleggen. 
De aanduiding van de nationaliteit hebben we onderzocht op drie manieren: de nationaliteit van de 
groep, die van het individu waarover gesproken wordt en die van het individu dat wordt geïnterviewd. 
In de kranten wordt de nationaliteit aangegeven in 31.1% van de gevallen waarin het over een groep 
gaat. Als het artikel over individuen gaat, wordt de nationaliteit aangeduid in 21,7% van de gevallen. 
Voor geïnterviewde of geciteerde individuen bedraagt dat percentage 16,7%.  
Voor groepen is de meest genoemde nationaliteit de Turkse (29%). Daartegenover staat dat iets meer 
dan één derde van de individuen waarover de teksten het hebben een Oost-Europese nationaliteit 
hebben. Toch is 13,5% van de nationaliteiten vermeld in de artikelen een Maghrebijnse. Deze twee 
nationaliteiten komen ook in gelijke mate voor als individuen zelf aan het woord komen. Algemeen 
gesproken wordt de nationaliteit dus relatief weinig gespecificeerd: de informatie die over onze 
doelgroep wordt gegeven, heeft het niet vaak over dit kenmerk van anderszijn. Wat meer is, in 67 tot 
87% van de gevallen lijkt het aangeven van de nationaliteit een bijkomende informatieve waarde te 
hebben.  
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1.1.5. Dader of slachtoffer? 

We hebben ook onderzocht of er een bepaalde tendens te merken valt in de voorstelling van 
allochtonen die fysieke, psychische of materiële gewelddaden gepleegd hebben; een dergelijke tendens 
kan inderdaad negatief afstralen op de groep waartoe die individuen behoren. De volgende tabel toont 
het aantal personen dat wordt voorgesteld als plegers van gewelddaden en het aantal personen die het 
slachtoffer van die gewelddaden waren.  
 
Spreiding van allochtone plegers van gewelddaden besproken in de kranten 

Genoemd als dader Aantal Percentage 
Ja 155 35,1 
Neen 287 64,9 
Totaal 442 100 

 
Spreiding van allochtone plegers van gewelddaden geïnterviewd in de kranten 

Genoemd als dader Aantal Percentage 
Ja 4 1,4 
Neen 289 98,6 
Totaal 293 100 

 
Spreiding van slachtoffers besproken in de kranten 

Genoemd als slachtoffer Aantal Percentage 
Ja 60 13,6 
Neen 382 86,4 
Totaal 442 100 

 
Spreiding van slachtoffers geïnterviewd in de kranten 

Genoemd als slachtoffer Aantal Percentage 
Ja 9 3,1 
Neen 284 96,9 
Totaal 293 100 

 
Allochtonen worden, proportioneel gezien, vaker beschreven als plegers van gewelddaden dan als 
slachtoffers. Ze worden echter in slechts vier gevallen ook aan het woord gelaten.  
 
1.1.6. Thematiek tegenover individu of groep 

Wij hebben dus reeds gezien welke categorieën thema’s meer voorkomen dan andere. Daarnaast 
hebben we ook onderzocht hoe de allochtone doelgroep het meest wordt benoemd, met 
individualiserende of met collectieve benamingen. Zo kunnen we in de volgende tabel deze variabelen 
met elkaar in verband brengen en zien hoe in elke onderwerpscategorie de spreiding van individuele of 
collectieve benaming er uitziet.  
 
Individuele of collectieve benaming in de vijf meest voorkomende onderwerpscategorieën 

Verwijzing naar niet-Europese nationaliteit of afkomst als individu of als groep  
Groep Individu Combinatie van 

groep en individu 
Totaal 

Justitie en 
rechtszaken 

4 
(3,9%) 

91 
(90,1%) 

6 
(6%) 

101 
(100%) 

Entertainment, 
kunst, cultuur en 
media 

5 
(7,6%) 

52 
(78,2%) 

9 
(13,6%) 

66 
(100%) 

Politieke partijen 15 
(21,7%) 

51 
(73,9%) 

3 
(4,4%) 

69 
(100%) 

Overheid en beleid 12 
(28,6%) 

21 
(50%) 

9 
(21,4%) 

42 
(100%) 

Criminaliteit en 
controles 

11 
(21,2%) 

36 
(69,2%) 

5 
(9,6%) 

52 
(100%) 
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De thema’s “Wetenschap en techniek”, “Onderwijs en vorming”, “Middenveld” en “Andere” maken 
meestal gebruik van een collectieve benaming. Als men rekening houdt met het soort informatie dat in 
deze categorieën wordt gegeven, lijkt het ook logisch dat men dan zijn toevlucht neemt tot een 
collectieve aanduiding.  
In alle andere onderwerpscategorieën wordt meestal het individu benadrukt en er komen dus minder 
collectieve benamingen voor. Het vaakst vinden we collectieve benamingen in de categorie “Overheid 
en beleid” (28,6%); het gaat hier over termen als mensen zonder papieren, niet-Europeanen, 
vreemdelingen, gesluierde vrouwen, kandidaten van vreemde afkomst, enz. Op individuele kenmerken 
wordt hier niet ingezoomd en dat is bij deze thema’s, die gaan over overheidsbeleid, ook niet goed 
mogelijk. Men moet deze cijfers dus met de nodige voorzichtigheid hanteren. Rekening houdend met 
het aantal keren dat thema’s als “Politieke partijen” en “Criminaliteit en controles” voorkomen 
(evenveel of zelfs meer dan de categorie “Overheid en beleid”), vinden we dat hier weliswaar ook 
collectieve aanduidingen voorkomen, maar dan toch minder vaak (21,7% en 21,2%). In het geval van 
de categorie “Criminaliteit en controles” zijn de cijfers dubbelzinniger; ze moeten alleszins zeer 
omzichtig worden geïnterpreteerd. De taal gehanteerd in deze artikelen kan immers angstgevoelens 
opwekken omdat het hier gaat over benamingen als stadsbenden, illegalen (‘rekeningen die onder 
illegalen worden vereffend’), volgelingen van Bin Laden, jongeren die verdacht worden van radicaal 
islamisme, clandestiene dealers, enz. Het gevoel dat hier een “binnenlandse vijand afkomstig uit het 
buitenland” wordt opgevoerd, moet nochtans worden gerelativeerd: het gaat immers in deze categorie 
“Criminaliteit en controles” over een zeer klein aantal artikelen die de collectieve aanduiding 
gebruiken (ten hoogste 11 op 494 bestudeerde artikelen, m.a.w. 2,2%) en bovendien moet men in acht 
onderwerpen op tien van dit type rekening houden met de context waarin informatie gebracht wordt.  
 
1.1.7. Thema en nationaliteit 

Bestaat er een speciaal verband tussen de onderwerpscategorie waarin de allochtone doelgroep 
optreedt en het vermelden van de nationaliteit, meer in het bijzonder in verband met het thema van de 
criminaliteit? Hier zijn de resultaten veel genuanceerder.  
 
Spreiding van de vermelding van groepsnationaliteit in de 5 belangrijkste onderwerpscategorieën 

Vermelding van de nationaliteit  
Nationaliteit is vermeld Nationaliteit niet vermeld Totaal 

Entertainment, kunst, 
cultuur en media 

3 
(21,4%) 

11 
(78,6%) 

14 
 (100%) 

Overheid en beleid 7 
(33,3%) 

14 
(66,7%) 

21 
 (100%) 

Politieke partijen 5 
(27,8%) 

13 
(72,3%) 

18 
 (100%) 

Criminaliteit en controles 4 
(25%) 

12 
(75%) 

16 
 (100%) 

Justitie en rechtszaken 7 
(70%) 

3 
(30%) 

10 
 (100%) 

 
Spreiding van de nationaliteit van individuen over wie gesproken wordt in de 5 belangrijkste 
onderwerpscategorieën 

Vermelding van de nationaliteit  
Nationaliteit is vermeld Nationaliteit niet vermeld Totaal 

Entertainment, kunst, 
cultuur en media 

11 
 (14,7%) 

64 
 (85,3%) 

75 
(100%) 

Overheid en beleid 7 
 (15,5%) 

38 
 (84,4%) 

45 
(100%) 

Politieke partijen 8 
 (11,1%) 

64 
 (88,9%) 

72 
(100%) 

Criminaliteit en controles 22 
 (38,6%) 

35 
 (61,4%) 

57 
(100%) 

Justitie en rechtszaken 38 
 (26,6%) 

105 
(73,4%) 

143 
(100%) 
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In de categorie “Justitie en rechtszaken” zijn er tien artikelen die allochtonen als groep bespreken, en 
zeven daarvan geven ook effectief de nationaliteit aan. Daartegenover staat dat 75% van de teksten in 
de categorie “Criminaliteit en controles” die het over de groep hebben, de nationaliteit niet vermelden. 
Dat geldt ook voor het thema “Justitie en rechtszaken” wanneer daar niet de groep maar het individu 
bekeken wordt: in 73,4% van de gevallen wordt de nationaliteit van de individuen niet vermeld. In iets 
mindere mate blijft dat ook gelden voor de categorie “Criminaliteit en controles”: wanneer daar op het 
individu ingezoomd wordt, vinden we dat in 61,4% van de gevallen de nationaliteit niet wordt 
vermeld. 
Over het algemeen vermelden kranten de nationaliteit niet zo vaak. Laten we even in detail kijken naar 
de drie andere onderwerpscategorieën die vaak voorkomen. We zien dat in de categorie “Overheid en 
beleid” de nationaliteit niet wordt vermeld in 66,7% van de gevallen waarin het over groepen gaat en 
in 84,4% van de gevallen waarin het over individuen gaat. In de categorie “Politieke partijen” wordt 
die verhouding 72,3% als het over groepen gaat tegenover 89% als het over individuen gaat. De 
nationaliteit wordt ook zelden vermeld in de meer cultureel getinte artikelen: respectievelijk 78,6% en 
85,3% van de artikelen. 
Samenvattend: voor de vijf belangrijkste onderwerpen vermelden gemiddeld 65% van de artikelen die 
op de groep focussen de nationaliteit niet, en bij de artikelen die op het individu focussen is dat 
gemiddeld 79%. We kunnen dus niet spreken over een inflatie van kenmerken van het anderszijn. 
Toch moeten we hierbij ook aanstippen dat de vermelding van de nationaliteit niet altijd pejoratief is: 
alles hangt af van de omstandigheden waarin dat gebeurt. In dat opzicht kunnen bepaalde associaties 
optreden die positief zijn voor allochtonen. Die associaties tonen soms dat mensen met een niet-
Europese nationaliteit of van niet-Europese afkomst ook politieke functionarissen kunnen zijn, of 
kunstenaars, studenten, enz. In dergelijke gevallen wordt de nationaliteit genoemd in sociale 
omstandigheden die ‘positief’ zijn en gunstig kunnen afstralen op de groep als geheel. 
 
Er dient nochtans een kanttekening geplaatst bij de manier waarop de kranten omspringen met de 
vermelding van de nationaliteit en bij de connotaties die dergelijke vermelding meebrengt. Als het 
gaat over de categorieën “Criminaliteit en controles” en “Justitie en rechtszaken” kunnen individuen 
gemakkelijk worden beschreven als plegers van gewelddaden. Noch in de kranten noch in het 
televisienieuws worden niet-Europese personen in meerderheid negatief voorgesteld, met andere 
woorden er wordt niet aan hen gerefereerd als plegers van gewelddaden. Niettemin blijkt dat kranten, 
ook al wijzen ze allochtone individuen niet vaak met de vinger of beschrijven ze hen niet vaak als 
plegers van gewelddaden, toch dikwijls de nationaliteit wel vermelden als die individuen betrokken 
zijn bij gewelddaden. Wanneer het individu beschreven wordt als pleger van gewelddaden, zien we dat 
de kans dat de nationaliteit wordt vermeld met een factor 1,5 vergroot. Bovendien verhoogt die 
vermelding niet altijd de waarde van de informatie.  
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1.2. Televisienieuws 
 
1.2.1. Het corpus 

Het ligt niet voor de hand de resultaten voor de kranten te vergelijken met die voor het 
televisienieuws, daarvoor zijn de twee media te verschillend. Dat verklaart ook de grotere variatie in 
de onderwerpen die in het televisienieuws dag in dag uit aan bod komen, ook al is de verdeling van de 
onderwerpen best vergelijkbaar van de ene zender tot de andere. Alle zenders samen werden 69 items 
verzameld die over allochtonen gaan, en dat vertegenwoordigt één vijfde van het binnenlandse nieuws. 
Hun totale duur bedraagt 2 uur 18 minuten, of 5 minuten 18 seconden per journaal, met een 
gemiddelde duur van 79 sec. Iets meer dan één vierde, namelijk 27,5%, van deze items worden ook 
vermeld bij de hoofdpunten van het journaal.  
 
1.2.2. Onderwerpen 

Er is weinig verschil tussen het tv-nieuws en de kranten qua verdeling van de onderwerpscategorieën. 
Zoals in de kranten gaat de eerste plaats naar de categorie “Justitie en rechtszaken” (24,6%). Ook de 
categorie “Politieke partijen” is sterk vertegenwoordigd met 18,8%. De thema’s in verband met de 
overheid en de criminaliteit staan elk in voor iets meer dan 10%.  
 

Verdeling per week  
Samengestelde week Verkiezingsweek Totaal 

Entertainment, kunst, 
cultuur en media 

0 
 (%) 

4 
 (9,8%) 

4 
 (5,8%) 

"Human interest" 1 
 (3,6%) 

1 
 (2,4%) 

2 
 (2,9%) 

Economie, financiën, 
sociale zaken 

3 
 (10,7%) 

3 
 (7,3%) 

6 
 (8,7%) 

Onderwijs en vorming 3 
 (10,7%) 

1 
 (2,4%) 

4 
 (5,8%) 

Overheid en beleid 2 
 (7,1%) 

6 
 (14,6%) 

8 
 (11,6%) 

Politieke partijen 2 
 (7,1%) 

11 
 (26,8%) 

13 
 (18,8%) 

Het middenveld 
 

0 
 (%) 

2 
 (4,9%) 

2 
 (2,9%) 

Criminaliteit en controles 4 
 (14,3%) 

4 
 (9,8%) 

8 
 (11,6%) 

Justitie en rechtszaken 11 
 (39,3%) 

6 
 (14,6%) 

17 
 (24,6%) 

Ongevallen en rampen 0 
 (%) 

0 
 (%) 

0 
 (%) 

Gezondheid en welzijn 0 
 (%) 

2 
 (4,9%) 

2 
 (2,9%) 

Wetenschap en techniek 0 
 (%) 

0 
 (%) 

0 
 (%) 

Natuur, milieu, mobiliteit 0 
 (%) 

1 
 (2,4%) 

1 
 (1,4%) 

Religie 0 
 (%) 

0 
 (%) 

0 
 (%) 

Sport 0 
 (%) 

0 
 (%) 

0 
 (%) 

Andere 2 
 (7,1%) 

0 
 (%) 

2 
 (2,9%) 

Totaal 28 
 (100%) 

41 
 (100%) 

69 
 (100%) 
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De resultaten voor elk van de twee onderzochte perioden vertonen voor de televisie grotere verschillen 
dan voor de kranten. Voor verscheidene variabelen merken we inderdaad verschillen tussen de 
verkiezingsweek en de samengestelde week. Wat de inhoud betreft spreekt men in de twee perioden 
niet op dezelfde wijze over allochtonen. Ten eerste verschillen de onderwerpen die het over 
allochtonen hebben van de ene periode tot de andere en ten tweede zijn het ook niet dezelfde 
problemen waarop gefocust wordt. 
 
Wat de onderwerpen betreft is er één thema, namelijk “Politieke partijen”, dat in de verkiezingsweek 
veel vaker (met een stijging van meer dan 10%) behandeld wordt dan daarbuiten: 7,1% in de 
samengestelde week en 26,8% in de verkiezingsweek. Een tweede constatering is de volgende. Zoals 
we in het deel over de geschreven pers gezien hebben, blijkt de politieke actualiteit gedurende de 
verkiezingsweek van focus te veranderen: terwijl de kranten meer informatie geven over de partijen, 
vermindert hun aandacht voor overheid en beleid met de helft. Dat is echter niet zo voor het tv-nieuws: 
daar krijgt de categorie “Overheid en beleid” meer aandacht tijdens de verkiezingsweek (stijging met 
7,5%). Ten slotte is er nog een onderwerp dat tijdens de verkiezingsweek sterk naar voor komt: 
“Entertainment, kunst, cultuur en media”. Alle items die daarover gaan, vinden we juist in die 
verkiezingsweek. De stijging met 9,8% wordt grotendeels verklaard door toevalligheden in de 
kalender van festivals en andere evenementen.  
 
Het tv-nieuws heeft het dus vaak over dingen die verband houden met justitie of rechtszaken en met 
politieke partijen. De spreiding is dezelfde als voor de geschreven pers. Een verschil tussen deze twee 
media moeten we zoeken in de aandacht die uitgaat naar de allochtone bevolking inzake cultuur. De 
categorie “Entertainment, kunst, cultuur en media” komt in het televisienieuws 5,8% of drie keer 
minder aan bod dan in de kranten.  
Het gevolg is dat de angst voor de allochtone bevolkingsgroep op het stuk van veiligheid minder kan 
worden getemperd door een ander soort personages op de voorgrond te plaatsen. Het personage van de 
burger die deelneemt aan het culturele en politieke leven krijgt een minder grote rol, terwijl andere 
personages, of ze nu met de realiteit overeenkomen of niet, veel meer voor het voetlicht staan.  
 
1.2.3. Specifieke thema’s 

Verdeling per week  
Samengestelde week Verkiezingsweek Totaal 

Gelijke kansen, integratie, 
rechten 

1 
 (9%) 

3 
 (17,6%) 

4 
 (14,3%) 

Onderwijs, jeugdcentra, 
kinderkribben 

0 
 (%) 

0 
 (%) 

0 
 (%) 

Sexualiteit, huwelijk, 
geboortebeperking 

0 
 (%) 

0 
 (%) 

0 
 (%) 

Welzijn, sociale zekerheid, 
huisvesting 

0 
 (%) 

0 
 (%) 

0 
 (%) 

Criminaliteit binnen de 
groep  

0 
 (%) 

0 
 (%) 

0 
 (%) 

Religie 0 
 (%) 

2 
 (11,7%) 

2 
 (7,1%) 

Gezondheid 0 
 (%) 

0 
 (%) 

0 
 (%) 

Werk, loon, werkloosheid  0 
 (%) 

2 
 (11,7%) 

2 
 (7,1%) 

Asiel, regularisatie, 
vluchtelingen, mensen 
zonder papieren 

0 
 (%) 

0 
 (%) 

0 
 (%) 

Racisme 5 
 (45,5%) 

5 
 (29,4%) 

10 
 (35,7%) 

Andere 5 
 (45,5%) 

5 
 (29,4%) 

10 
 (35,7%) 

Totaal 11 17 28 
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 (100%)  (100%)  (100%) 
  
De thema’s die de aandacht van de tv-journaals wekken zijn dus de volgende: “racisme”, “gelijke 
kansen, integratie, rechten”, “religie”, en “werk, loon en werkloosheid”. Dat betekent dat de waaier 
van onderwerpen die worden aangesneden minder divers is dan in de kranten en meer geconcentreerd 
rond een bepaalde thematiek. Twee categorieën delen de eerste plaats met elk 35,7% van het totaal: 
“racisme” en “andere”. De derde plaats gaat naar de thematiek in verband met “gelijke kansen, 
integratie en rechten” (14,3%). De asielproblematiek, daarentegen, waarover 11,5% van alle artikelen 
in de dagbladen ging, wordt in het tv-nieuws niet aangesneden.  
Een verdere blik op de thema’s die specifiek zijn voor de allochtone doelgroep toont ook aan dat er 
verschillen zijn van de ene periode tot de andere. Niet alleen vinden we de meerderheid van de items 
die over deze onderwerpen handelen terug in de verkiezingsweek (39,3% in de samengestelde week 
tegen 60,7% in de verkiezingsweek), maar de thema’s zelf verschillen ook. Zo zijn er drie 
onderwerpen die vooral opduiken tijdens de electoraal gevoelige verkiezingsweek: “gelijke kansen, 
integratie, rechten van de minderheden”, “religie” en “werk, loon en werkloosheid”. Voor deze drie 
onderwerpen noteerden we in de geschreven pers weinig verschillen in aantal. Daar komt nog bij dat 
in de dagbladen het thema “racisme” meer aandacht kreeg in de week van de verkiezingen (stijging 
met 10%) terwijl in het tv-nieuws dat thema minder behandeld wordt (daling met 16%). De reden 
daarvoor kan liggen in het volgende. Tijdens de samengestelde week spreken verscheidene items in 
het tv-nieuws over neonazi-gezinde militairen, maar zodra hun aanhoudingsmandaten wegens racisme 
en xenofobie bevestigd waren, verdwijnt dat item uit het televisienieuws. Deze toevalsfactor verklaart 
ten dele waarom het aantal items dat over racisme gaat plots daalt in de verkiezingsperiode. 
Alle verhoudingen in acht genomen zien we dat de tv-journaals tijdens de verkiezingsweek het aantal 
berichten dat te maken heeft met immigratie en zelfs met discriminatie opdrijven en ook nog 
diversifiëren. Nog een verschil is dat de thematiek die samengevat is in de categorie “Andere” op een 
heel andere wijze wordt uitgesplitst. We zien inderdaad dat het onderwerp multiculturalisme (dat sterk 
vertegenwoordigd is in de geschreven pers) grotendeels naar de laatste plaats wordt verwezen, na 
andere onderwerpen die een plaats hebben gevonden in deze overkoepelende categorie, namelijk na 
islamisme, etnisch stemmen en uitwijzing.  
 
1.2.4. Individu of groep 

Individualiserende benamingen maken 57,5% van het totaal uit. Aan de groep waartoe de individuen 
behoren wordt gerefereerd in minder dan één vierde van de gevallen. 
 

Verdeling per week  
Samengestelde week Verkiezingsweek Totaal 

Groep 4 
 (25%) 

5 
 (20,8%) 

9 
 (22,5%) 

Individu 9 
 (56,3%) 

14 
 (58,3%) 

23 
 (57,5%) 

Combinatie van groep en 
individu 

3 
 (18,6%) 

5 
 (20,8%) 

8 
 (20%) 

Totaal 16 
 (100%) 

24 
 (100%) 

40 
 (100%) 

 
Collectieve en individualiserende benamingen zijn, globaal genomen, in gelijke mate verspreid over 
de twee onderzochte perioden. In geen enkel geval krijgen de verwijzingen naar categorieën of 
groepen de bovenhand.  
Hoe talrijker de items die over allochtonen gaan, hoe meer inhouden we aantreffen die specifiek zijn 
voor die doelgroep en ook hoe langer de items worden. Er lijkt in het tv-nieuws een specifieke 
behandeling te zijn voor berichten over personen die hun roots in de immigratie hebben of die van 
vreemde afkomst zijn. Kwantitatief is dat echter niet belangrijk want het grootste verschil dat we 
waarnemen tussen de twee periodes is 20%. 
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Als het over groepen gaat, wordt de nationaliteit vermeld in 35,3% van de gevallen. Gaat het over 
individuen, dan is dat 34,1%. Voor individuen die geïnterviewd of geciteerd worden, is het percentage 
17,2%. 
De spreiding per nationaliteit kan op geen enkel punt vergeleken worden met die in de dagbladen. Ze 
lijkt ook helemaal niet op de spreiding van de nationaliteiten die we het meest aantreffen bij 
vreemdelingen die in België wonen. Ze lijkt nog het meest beïnvloed door het toeval van de 
actualiteit. Zo wordt, voor wat betreft de groepen die worden genoemd, nog het vaakst gerefereerd aan 
groepen die uit verschillende nationaliteiten bestaan of aan Congolezen. Deze laatste nationaliteit 
komt trouwens het meest voor bij individuen over wie gesproken wordt. Ze wordt gevolgd door de 
Belgische nationaliteit, door burgers uit de Oost-Europese landen, uit de Maghreblanden of uit het 
Nabije en het Midden-Oosten. De spreiding is dus eigenlijk weinig gestructureerd. 
 
1.2.5. Dader of slachtoffer 

Er is maar een heel klein verschil tussen de percentages voor individuen die als dader genoemd 
worden en die welke niet zo benoemd zijn. De eerstgenoemde groep vertegenwoordigt 48,8% van het 
totaal, de tweede 51,2%. Wat geïnterviewden betreft, blijkt het televisienieuws geen plaats in te 
ruimen voor plegers van gewelddaden. 
 
Spreiding van individuen die als dader genoemd worden in het tv-nieuws 

Beschreven als dader Aantal Percentage 
Ja 20 48,8 
Neen 21 51,2 
Totaal 41 100 

 
Spreiding van individuen die als dader geïnterviewd worden in het tv-nieuws 

Beschreven als dader Aantal Percentage 
Ja 0 0 
Neen 112 100 
Totaal 112 100 

 
Spreiding van slachtoffers over wie gesproken wordt in het tv-nieuws 

Beschreven als dader Aantal Percentage 
Ja 4 9,8 
Neen 37 90,2 
Totaal 41 100 

 
Spreiding van slachtoffers die geïnterviewd worden in het tv-nieuws 

Beschreven als dader Aantal Percentage 
Ja 5 4,5 
Neen 107 95,5 
Totaal 112 100 

 
1.2.6. Thematiek tegenover individu of groep 

Er is maar één onderwerpscategorie die mensen van vreemde afkomst of mensen die hun roots in de 
immigratie hebben in meerderheid behandelt als groep. Die categorie is “Onderwijs, opvoeding en 
vorming”, maar in het corpus als geheel neemt ze een bescheiden plaats in en bovendien bevat ze juist 
onderwerpen waarover men gemakkelijk spreekt in termen van collectieve benamingen (‘de 
leerkrachten’, ‘de studenten’, enz.). Als we kijken naar de vier categorieën die het meest voorkomen in 
het tv-nieuws (namelijk “Justitie en rechtszaken”, “Politieke partijen”, “Overheid en beleid” en 
“Criminaliteit en controles”), dan noteren we twee soorten spreiding. Enerzijds zijn er de twee 
categorieën die met politiek te maken hebben: die gebruiken op een bijna willekeurige wijze zowel de 
collectieve als de individuele aanduidingen (naargelang er gesproken wordt over, bijvoorbeeld, niet-
Europese kiezers of over een bepaald persoon). Anderzijds zijn er de twee categorieën die met justitie 
en veiligheid te maken hebben: die gebruiken veruit het meest de individualiserende aanduiding. Als 
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het overwicht van de categorieën die betrekking hebben op de allochtone doelgroep in verband met 
veiligheidsproblemen heel duidelijk is, dan worden er geen groepsaanduidingen gebruikt. 
 
Dat betekent twee dingen. Ten eerste: het tv-nieuws beschouwt de groep waartoe bepaalde individuen 
behoren niet als een conditionerend element dat alle woorden en daden van het individu dicteert (in dit 
geval dus daden die door de wet bestraft worden). Ten tweede: er is bij de beschrijving van mensen 
van vreemde afkomst of mensen die uit de immigratie voortkomen geen vooropgesteld concept dat 
hen allemaal behandelt als leden van een homogene groep.  
 
Individuele of collectieve aanduiding van de allochtone doelgroep in het tv-nieuws 

Verwijzing naar niet-Europese nationaliteit of afkomst als individu of groep  
Groep Individu Combinatie van 

groep en individu 
Totaal 

Entertainment, 
kunst, cultuur en 
media 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

0 
(%) 

2 
(100%) 

"Human interest" 0 
(%) 

1 
(100%) 

0 
(%) 

1 
(%) 

Economie, 
financiën, sociale 
zaken 

1 
(33,3%) 

0 
(%) 

2 
(66,7%) 

3 
(100%) 

Onderwijs, 
opvoeding, 
vorming. 

2 
(66,7%) 

0 
(%) 

1 
(33,3%) 

3 
(100%) 

Overheid en beleid  2 
(40%) 

2 
(40%) 

1 
(20%) 

5 
(100%) 

Politieke partijen 2 
(40%) 

2 
(40%) 

1 
(20%) 

5 
(100%) 

Criminaliteit en 
controles 

0 
(%) 

4 
(80%) 

1 
(20%) 

5 
(100%) 

Justitie en 
rechtszaken 

1 
(7,7%) 

12 
(92,3%) 

0 
(%) 

13 
(100%) 

Natuur, milieu, 
mobiliteit 

0 
(%) 

1 
(100%) 

0 
(%) 

1 
(100%) 

Andere 0 
(%) 

0 
(%) 

2 
(100%) 

2 
(100%) 

Totaal 9 
(22,5%) 

23 
(57,5%) 

8 
(20%) 

40 
(100%) 

 
1.2.7. Thema en nationaliteit 

Bij de beschrijving van groepen wordt de aanduiding van de nationaliteit nooit geassocieerd met 
criminele feiten of gewelddaden. Integendeel, de vermelding van nationaliteit gebeurt alleen in 
thema’s die niet negatief zijn voor de allochtone doelgroep: “Economie, financiën, sociale zaken” 
(33,3%), “Overheid en beleid” (66,7%), “Politieke partijen” (33,3%). De groep wordt in deze 
categorieën gepresenteerd als burgers die rechten hebben (het recht om een stem uit te brengen of 
verkozen te worden) zowel als plichten (de plicht om in een stembureau te zetelen). Bovendien blijkt 
ook nog dat, wanneer het tv-nieuws refereert aan individuen, de categorieën “Criminaliteit en 
controles” en “Justitie en rechtszaken” zeer weinig de nationaliteit vermelden (respectievelijk 33,3% 
en 12,5%). Zo zien we ook dat, in verhouding tot het aantal keren dat ze voorkomen, studenten, 
burgers die hun kiesrecht en kiesplicht uitoefenen, en de heldhaftige oud-strijders die uit de vroegere 
kolonies afkomstig zijn, vaker hun nationaliteit vermeld krijgen dan ‘criminelen’.  
 
Spreiding van de vermelding van nationaliteit bij groepen (in de 5 belangrijkste categorieën) 

Vermelding van de nationaliteit  
Nationaliteit is vermeld Nationaliteit niet vermeld Totaal 

Economie, financiën, 
sociale zaken 

1 
(33,3%) 

2 
(66,7%) 

3 
 (100%) 
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Overheid en beleid 2 
(66,7%) 

1 
(33,3%) 

3 
(100%) 

Politieke partijen 1 
(33,3%) 

2 
(66,7%) 

3 
 (100%) 

Criminaliteit en controles 0 
(%) 

1 
(100%) 

1 
 (100%) 

Justitie en rechtszaken 0 
(%) 

1 
(100%) 

1 
 (100%) 

 
Spreiding van de nationaliteitsvermelding voor individuen over wie in het tv-nieuws wordt gesproken (in de 5 
belangrijkste categorieën) 

Vermelding van de nationaliteit  
Nationaliteit is vermeld Nationaliteit niet vermeld Totaal 

Economie, financiën, 
sociale zaken 

2 
(100%) 

0 
(%) 

2 
(100%) 

Overheid en beleid 4 
(80%) 

1 
(20%) 

5 
 (100%) 

Politieke partijen 0 
(%) 

4 
(100%) 

4 
 (100%) 

Criminaliteit en controles 2 
(33,3%) 

4 
(66,7%) 

6 
 (100%) 

Justitie en rechtszaken 2 
(12,5%) 

14 
(87,5%) 

16 
 (100%) 

 
1.2.8. Thema tegenover beeldvorming van de allochtone doelgroep 

Welk verband bestaat er tussen wat gezegd wordt en wat getoond wordt, en dit volgens het thema dat 
aangesneden wordt? 
 
De thematiek waarmee de allochtoon op het scherm getoond wordt, is niet neutraal met betrekking tot 
de houding die het publiek kan aannemen tegenover die allochtoon. We hebben daarom de spreiding 
bekeken van de aanwezigheid van deze groep op het scherm volgens de thema’s die worden 
behandeld. Voor zes categorieën tonen alle geanalyseerde items mensen die hun roots in de immigratie 
hebben of van vreemde afkomst zijn. Het zijn eerder lichte thema’s (“Human interest”, “Gezondheid, 
welzijn”) of thema’s die als het ware de temperatuur van de samenleving opmeten 
(“Andere/maatschappij tegenover burger”, “Het middenveld”, “Cultuur, media”), maar dat is niet 
altijd zo. Ook alle items over het thema “Overheid en beleid” tonen trouwens ook de allochtone 
doelgroep. Ten derde, als we focussen op thema’s die gemakkelijk een negatieve associatie kunnen 
oproepen (criminaliteit of rechtszaken), zien we dat respectievelijk 62,5 en 76,5% van de items de 
camera richten op mensen van niet-Europese afkomst of met niet-Europese nationaliteit. Dat is niet 
meer dan voor de andere categorieën, rekening houdend met het aantal keren dat die diverse thema’s 
opduiken. Zo bekeken is er dus geen herhaalde associatie tussen de aanwezigheid van de allochtone 
doelgroep op het scherm en berichtgeving die in se negatief is. We stippen nog aan dat de allochtone 
doelgroep heel courant op het scherm wordt zichtbaar gemaakt. 
 
Spreiding van de aanwezigheid van de allochtone doelgroep op het scherm volgens de thema’s besproken in het 
tv-nieuws  

Aanwezigheid van de allochtone doelgroep op het scherm  
De doelgroep wordt 
getoond 

De doelgroep wordt 
niet getoond 

Onduidelijk Totaal  

Entertainment, kunst, 
cultuur en media 

4 
(100%) 

0 
(%) 

0 
 (%) 

4 
(100%) 

"Human interest" 2 
(100%) 

0 
(%) 

0 
 (%) 

2 
(100%) 

Economie, financiën, 
sociale zaken 

4 
(66,7%) 

2 
(33,3%) 

0 
 (%) 

6 
(100%) 

Onderwijs, opvoeding, 
vorming 

3 
(75%) 

0 
(50%) 

1 
 (25%) 

4 
(100%) 
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Overheid en beleid 8 
(100%) 

0 
(%) 

0 
 (%) 

8 
(100%) 

Politieke partijen 7 
(53,8%) 

6 
(46,2%) 

0 
 (%) 

13 
(100%) 

Het middenveld 2 
(100%) 

0 
(%) 

0 
 (%) 

2 
(100%) 

Criminaliteit en 
controles 

5 
(62,5%) 

3 
(37,5%) 

0 
 (%) 

8 
(100%) 

Justitie en rechtszaken 13 
(76,5%) 

4 
(23,5%) 

0 
(%) 

17 
(100%) 

Gezondheid en welzijn 2 
(100%) 

 0 
(%) 

0 
 (%) 

2 
(100%) 

Natuur, milieu, 
mobiliteit 

0 
(%) 

1 
(100%) 

0 
 (%) 

1 
(100%) 

Andere 2 
(100%) 

0 
(%) 

0 
(%) 

2 
(100%) 

Totaal 52 16 1 69 
 
 

2. Resultaten van de kwalitatieve analyse  
 
We bekijken nu de resultaten transversaal om zo de kenmerken te vinden die de berichtgeving over de 
allochtonen typeren.  
 
Eén van de opvallendste bevindingen voor wat de geschreven pers betreft, is de diversiteit in de 
manieren waarop de allochtone groepen in de bevolking voorgesteld worden. De vroegere studie 
toonde aan dat de meerderheid van de thema’s te maken had met criminaliteit en dat is nu inderdaad 
veranderd, in die zin dat er nu twee beelden van de allochtone doelgroep naast elkaar bestaan. 
 
Er zijn enkele elementen aanwezig die erop wijzen dat de angst voor de allochtone doelgroep 
voortvloeit uit het feit dat men hem ziet vanuit een veiligheidsperspectief. Eerst en vooral is het zo dat 
de twee onderwerpscategorieën “Justitie en rechtszaken” en “Criminaliteit en rechtszaken” alleen al 
één derde van het totaal aantal onderwerpen voor hun rekening nemen. Wij hebben reeds beklemtoond 
dat deze beide categorieën een heel diverse realiteit dekken, gaande van terrorisme tot kleine 
delinquentie. We moeten ook nog aanstippen dat in een vrij groot aantal gevallen deze artikelen (die 
meestal over faits divers gaan) geselecteerd werden op basis van een naam of een voornaam. Welnu, 
een naam of voornaam is natuurlijk iets wat de verslaggever in staat stelt bepaalde personages op te 
voeren, en dat is op zijn beurt essentieel voor het genre faits divers. In de meeste van deze artikelen 
wordt dus het verhaal verteld van ‘Pierre’ of van ‘Sofiane’. Niettemin is het zo dat, gemiddeld 
gesproken, deze artikelen leden van de allochtone doelgroep opvoeren in verhalen over feiten die door 
de wet bestraft worden en die dus een probleem zijn voor wat de veiligheid betreft.  
 
Maar zelfs als leden van de allochtone doelgroep herhaaldelijk in deze verhalen te vinden zijn, 
betekent dat nog niet noodzakelijk dat zij ook de daders van de aangehaalde feiten zijn. In meer dan 
twee derden van de gevallen worden de individuen over wie de teksten gaan, niet genoemd als plegers 
van de gewelddaden. En zelfs als ze dus zelden als daders worden opgevoerd, zien we toch dat als ze 
het wel zijn, hun nationaliteit vaker wordt vermeld, ook zonder dat die vermelding iets extra toevoegt 
aan de informatie. Dit zijn allemaal elementen die ertoe bijdragen dat de allochtone doelgroep 
gemakkelijk wordt geassocieerd met veiligheidsproblemen.  
 
Nochtans zijn er heel wat argumenten die pleiten voor meer diversificatie in de berichtgeving wanneer 
allochtonen ten tonele worden gevoerd, een diversificatie die niet langer alleen de ‘delinquent’ toont 
maar ook de ‘burger’ op het voorplan brengt. Bij de behandelde thema’s is er inderdaad nog een ander 
derde (36,8%) waarvan de onderwerpen vallen binnen de categorieën “Entertainment, kunst, cultuur 
en media” en “Politieke partijen”. Dat zijn rubrieken die het licht van de actualiteit op een ander facet 
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van de allochtone bevolkingsgroep richten, namelijk op de deelname van deze mensen aan het 
culturele en politieke leven van de samenleving waarin ze leven. In deze rubrieken kunnen trouwens 
positieve associaties gelegd worden tussen de vermelding van de nationaliteit en het thema in kwestie. 
Er wordt hier immers soms aangetoond dat mensen van niet-Europese afkomst of met een niet-
Europese nationaliteit ook heel goed politieke functies kunnen opnemen of student of kunstenaar 
kunnen zijn. De nationaliteit wordt in dergelijke gevallen vermeld in een ‘positieve’ sociale context, 
wat gunstig kan afstralen op het geheel van de allochtone groep. Bij deze parameters komt nog iets 
anders bij, namelijk dat er minder belang wordt gehecht aan collectieve of categoriale benamingen. De 
meerderheid van deze artikelen heeft het niet over groepen met generische en veralgemenende 
kenmerken, maar wel degelijk over individuen met hun eigen bewustzijn en geweten.  
 
Dat deze twee mogelijkheden samen bestaan in de berichtgeving van de geschreven pers, betekent dat 
er sprake is van diversificatie in de voorstelling van de allochtone doelgroep, zodat we hier de 
negatieve en stereotypische beeldvorming ruimschoots achter ons laten.  
 
De bovenstaande opmerkingen zijn gebaseerd op de kwantitatieve analyse van het corpus voor de 
geschreven pers. We kunnen ze nog verder ondersteunen met een meer kwalitatieve analyse van de 
inhoud van de artikelen, foto’s en karikaturen.  
 
De termen die de allochtone doelgroep in zijn geheel aanduiden of refereren aan niet-Europese 
personen zijn slechts zeer zelden beladen met negatieve connotaties. We hebben onderzocht welke 
woorden worden gebruikt voor de allochtone doelgroep in een corpus beperkt tot de drie 
onderwerpscategorieën die het meest voorkomen in  het Nederlandstalige corpus: “racisme”, 
“gelijkheid van kansen, integratie, recht van minderheden” en “asiel, regularisatie, vluchtelingen, 
mensen zonder papieren”. Van de 309 verschillende termen in deze artikelen zijn er maar vier of vijf 
waarvan men zou kunnen zeggen dat ze een negatieve bijklank hebben; bovendien komen bepaalde 
van die woorden voor in interviews en staan ze tussen aanhalingstekens. Men kan dus van ten hoogste 
1% van die termen zeggen dat ze een negatief beeld schetsen van de bevolkingsgroep in kwestie. 
Daartegenover staat dat de neutrale en positieve bewoordingen talrijker zijn. We kunnen dus 
concluderen dat de analyse van de termen waarmee allochtonen worden aangeduid geen enkele 
negatieve typering aantoont, integendeel. Wel hebben we een aantal gevallen gevonden waarin de 
terminologie eerder approximatief was. Zo verschilt bijvoorbeeld de spelling van de naam van 
personen van niet-Europese afkomst of met een niet-Europese nationaliteit wel eens van de ene krant 
tot de andere, of zelfs van de ene journalist tot de andere binnen dezelfde krant. Ook komen er soms 
onnauwkeurigheden voor op het stuk van het statuut van allochtonen. Fouten als zodanig komen 
weinig voor: Viktor Hoxha is soms een Albanees, dan weer een Kosovaar, en elders vinden we een 
journalist die het heeft over ‘gevangenen’ (‘détenus’) voor vreemdelingen in gesloten centra. Die 
fouten of onnauwkeurigheden hebben evenwel niets te maken met discriminatie. Amalgamen en 
stereotypen zijn bijzonder zeldzaam en blijven beperkt tot enkele verslagen over faits divers en 
rechtszaken, waar men een paar keer een aanduiding van nationaliteit of afkomst aantreft die 
misschien als ongelukkig kan worden bestempeld. Daar komt nog bij dat het onderzoek van de koppen 
(alleen de belangrijkste kop boven elk artikel werd onderzocht) slechts zes ‘opruiende’ koppen heeft 
opgeleverd die in zekere mate ‘verdacht’ zijn, ofwel omdat ze te sensatiezuchtig zijn ofwel omdat ze 
een ongelukkige klemtoon leggen of ongepaste woorden gebruiken. Hoe dan ook, dit geheel van 
ongelukkige verwoordingen vertegenwoordigt niet meer dan 1,2% van het corpus en heeft zeker geen 
openlijk discriminatoire bedoeling. 
  
Het is moeilijk na te gaan in welke mate de afkomst van de auteur van een artikel de inhoud ervan 
kleurt. Men moet immers bedenken dat sommige journalisten een pseudoniem of een schuilnaam 
gebruiken en dat heel wat artikelen trouwens alleen getekend zijn met de initialen van de auteur. Ten 
slotte weerspiegelt de stijl van de journalist natuurlijk ook de redactionele aanpak van het dagblad 
waarvoor hij werkt. 
 
Vervolgens hebben we ook een studie gemaakt van die foto’s die zich niet beperken tot het louter 
tonen van de individuen of de groepen individuen die geïnterviewd worden. Daaruit blijkt dat ten 
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hoogste vijf foto’s uit de toon vallen bij de inhoud van de artikelen of de koppen waarbij ze staan. Die 
foto’s zijn ambigu omdat van de foto naar de tekst en vice versa andere betekenissen kunnen worden 
overgedragen. Maar opnieuw dient beklemtoond dat ook dit niet meer dan een marginaal deeltje in het 
geheel van het bestudeerde corpus vertegenwoordigt. 
 
Ten slotte werden ook de karikaturen van de allochtone doelgroep onderzocht. Deze tekeningen, 
speciaal voor de dagbladen in kwestie gemaakt, stigmatiseren de doelgroep nergens en vertonen ook 
nergens enige dubbelzinnigheid. Alle acht voldoen ze aan de deontologische regels betreffende respect 
voor personen; ze bevatten geen enkele discriminatie op raciaal of religieus gebied. We zien trouwens 
dat één van de jongeren die beschuldigd worden van de moord in het Centraal Station in Brussel zelfs 
twee keer opgevoerd wordt, maar telkens zonder dat het principe van het vermoeden van onschuld 
wordt geschonden.  
 
Het kwalitatief onderzoek van dagbladartikelen toont dus aan dat de berichtgeving over niet-Europese 
groepen en individuen bijna altijd zonder enige vorm van discriminatie gebeurt, met uitzondering van 
enkele zeldzame gevallen waar we een gebrek aan behoedzaamheid kunnen vaststellen. Dergelijke 
gevallen blijven wel degelijk uitzonderlijk en ze lijken ook niet opzettelijk te willen discrimineren.  
 
Is er in de geschreven pers een zekere diversificatie van de personages waaronder de allochtone 
bevolkingsgroep wordt opgevoerd, dan is dat voor het televisienieuws veel minder het geval. Als het 
tv-journaal berichten brengt over mensen van vreemde afkomt of met roots in de immigratie, dan 
gebeurt dat vaak via het personage van de ‘delinquent’. Die aanpak blijkt te blijven bestaan, ook al 
treedt er binnen de allochtone bevolkingsgroep langzamerhand een zekere diversificatie op. 
 
De ‘delinquent’ treedt dus sterk op de voorgrond in het tv-journaal. Dat komt duidelijk tot uiting op 
verschillende punten. Twee onderwerpscategorieën op zestien nemen 36% van het totaal voor hun 
rekening en die categorieën zijn “Justitie en rechtszaken” en “Criminaliteit en controles”. Dat 
percentage ligt dicht bij dat voor de geschreven pers. Maar in de dagbladen wordt dat cijfer 
gecompenseerd door de belangstelling voor andere categorieën, bijvoorbeeld de culturele rubriek. Dat 
is niet het geval voor het tv-nieuws, waar de thema’s “Justitie en rechtszaken’ en ‘Criminaliteit en 
controles” 63% uitmaken van de items die gaan over de allochtone bevolkingsgroep. Bovendien wordt 
48,8% van de individuen over wie het journaal spreekt, dus bijna één op twee, gepresenteerd als pleger 
van fysieke, psychische of materiële gewelddaden. Niettemin, ook al ligt er dus een zware klemtoon 
op het personage van de migrant als iemand die in botsing komt met de wet, toch gaat dat niet hand in 
hand met een proces van criminalisering van de immigratie.  
 
We hebben hier niet te maken met een stellingname vanwege het journaal over het anderszijn noch 
met een overtuiging waarin de gewraakte gewelddaden geassocieerd worden met intrinsieke 
kenmerken van de allochtone bevolkingsgroep. Er wordt geen enkel verband gelegd tussen de 
overtreding, het misdrijf of de misdaad en de eigenheid van de groep. Het gebeurt vaak dat we alleen 
weten dat de nieuwslezer het heeft over een persoon van niet-Europese afkomst of met een niet-
Europese nationaliteit omdat het beeld die persoon toont of omdat zijn of haar naam dat verraadt. Uit 
wat er gezegd wordt, kunnen we dat niet afleiden. Er is trouwens ook geen verband tussen de 
aanwezigheid van de allochtone doelgroep op het scherm en berichtgeving die in se negatief is. Een 
laatste opmerking bij dit punt: wanneer een persoon van vreemde afkomst of met roots in de 
immigratie beschreven wordt als pleger van gewelddaden, dan wordt de nationaliteit in acht op de tien 
gevallen niet vermeld. In de twee overblijvende gevallen, waarin de nationaliteit dus wel wordt 
genoemd, kan men zeggen dat die vermelding extra waarde geeft aan het geheel van de informatie.  
 
Ook al is er dus een gebrek aan diversificatie wanneer mensen uit de allochtone bevolkingsgroep in 
het journaal aan bod komen, dan wil dat nog niet zeggen dat de informatie die het tv-journaal brengt 
een stigmatiserend of discriminatoir effect heeft. Er vallen trouwens in het corpus ook expliciet 
waarderende uitspraken te horen over de allochtone bevolking.  
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Aan het eind van deze analyse willen we opnieuw beklemtonen dat deze conclusies gebaseerd zijn op 
een analyse en dat ze als zodanig niet buiten die context moeten worden gebruikt. We moeten 
rekening houden met het feit dat bijzondere gebeurtenissen altijd kunnen leiden tot uitvergroting van 
bepaalde feiten of mensen. In de twee perioden die we bekeken hebben vielen verscheidene 
gebeurtenissen te noteren in het justitiële vlak. Ze richtten de schijnwerpers op buitenlanders of op 
mensen van vreemde afkomst: we denken aan de zaken waarbij Bahar Kimyongur, Murat Kaplan, 
Viktor Hoxha en de jonge Mariusz betrokken zijn. Aan deze affaires is door de media enorm veel 
aandacht geschonken en soms hadden ze ook een politieke implicatie. We moeten de resultaten van 
deze studie dus behoedzaam gebruiken; dat geldt ook voor vergelijkingen met vroegere perioden. Als 
we een andere periode geselecteerd hadden voor ons onderzoek, hadden we misschien andere 
resultaten gekregen.  
 
Maar hoe dan ook, bepaalde trends die we nu constateren zijn significant positiever dan voor de studie 
uit 1993. Denken we bijvoorbeeld aan het belang van thema’s als entertainment en kunst, die het nu 
beter mogelijk maken de beeldvorming over de allochtone bevolking te diversifiëren. Ook al blijven 
thema’s die draaien rond criminaliteit de hoofdbrok van het nieuws over allochtonen uitmaken, toch is 
de diversiteit van allochtone beroepen waarop vandaag gefocust wordt een teken dat we meer open 
staan voor andere aspecten van het multiculturalisme. We merken dat ook in de grotere aandacht voor 
de politieke sector, waar de opkomst van allochtone verkozenen de aandacht van de media gaande 
houdt. Er is nog een andere positieve evolutie: het groter aantal artikelen dat de informatie in een 
context plaatst in plaats van zich te beperken tot louter feitelijke informatie. 
  
Ten slotte valt ook op hoezeer de dagbladen maatschappelijke veranderingen weerspiegelen. 
Allochtonen uit Oost-Europese landen maken nu één derde uit van de allochtone doelgroep, ook al 
blijven Turken en Marokkanen sterk vertegenwoordigd. Op die manier weerspiegelen de media ook de 
richting van de migratiestromen. Ze doen dat zonder te stigmatiseren, zoals blijkt (in 2006 nog meer 
dan in 1994) uit de onbeduidende plaats die religieuze, etnische of culturele criteria innemen.  
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Vergelijking van de analyse van de Franstalige en de 
Vlaamse pers 
 
Beide studies werken met een goed vergelijkbaar aantal krantenartikelen (431 in Vlaanderen, 494 aan 
Franstalige kant) en uittreksels uit televisiejournaals (53 tegen 69) en dat geldt ook voor de plaatsing 
van die artikelen op de voorpagina (3,9 en 4,3%). Dat impliceert dat de onderscheiden media uit het 
noorden en het zuiden van België dezelfde aandacht tonen voor de thematiek in verband met de 
allochtone bevolking. De reden is dat die thematiek vaak een nationale weerslag heeft op het vlak van 
justitie en criminaliteit, het beleid inzake de integratie van vreemdelingen en de strijd tegen het 
racisme. Het merendeel van de gebeurtenissen op het gebied van criminaliteit die in het corpus terug te 
vinden zijn, werden door de kranten in de twee landsdelen met evenveel belangstelling gevolgd, 
evenals bijvoorbeeld de concerten tegen het racisme (1 oktober 2006).  
 
In Vlaanderen zijn de drie belangrijkste onderwerpscategorieën (in dalende orde): “Politieke partijen”, 
“Criminaliteit en controles” en “Justitie en rechtszaken”. In het Franstalige landgedeelte zijn dat 
“Justitie en rechtszaken”, “Entertainment, kunst, cultuur en media” en “Politieke partijen”. Dit is één 
van de belangrijkste verschillen, in die zin dat in plaats van de verwachte thema’s (de fraudezaken en 
de verkiezingen) in de Franstalige media een categorie verschijnt die de schijnwerpers richt op 
allochtonen die een rol spelen in de culturele sector. We noteren in de twee landsdelen een grote 
aandacht voor aspecten van openbare veiligheid, waarbij dan nochtans wordt gerefereerd aan heel 
heterogene gebeurtenissen en waarbij die aandacht wordt genuanceerd door veel berichtgeving over de 
rol van de burger (de kiezers, de leden van de stembureaus en de allochtone verkozen kandidaten) en 
culturele evenementen (dat laatste alleen voor het Franstalige landsgedeelte). Deze diversiteit binnen 
de aangesneden onderwerpen is echter minder uitgesproken in het tv-nieuws, zowel in Vlaanderen als 
het Franstalige landsgedeelte. Het journaal voert vaak het personage van de ‘delinquent’ op en dus 
overheerst daar het aspect ‘openbare veiligheid’. Wat nu de favoriete thema’s betreft, die zijn weer 
goed vergelijkbaar in de twee landsgedeelten: racisme, gelijke kansen, rechten van minderheden en 
asielproblematiek.  
 
Ook de manier waarop de informatie wordt gebracht is sterk gelijkaardig, in die zin dat de 
individualisering altijd de bovenhand haalt op de voorstelling als groep (te noteren valt dat er een 
sterke meerderheid van mannen is en minder dan één derde vrouwen). Daardoor zijn er ook minder 
veralgemeningen, des te meer omdat in twee derden van de gevallen de informatie in een context 
wordt geplaatst (zowel in het noorden als in het zuiden van het land), terwijl in één derde van de 
gevallen feitelijke informatie geen referentiekader meekrijgt. In 10% van de gevallen zijn de foto’s die 
de artikelen illustreren eerder stereotypisch te noemen. In de media van beide landsgedeelten zijn de 
allochtonen afkomstig uit Oost-Europa duidelijk meer aanwezig dan in 1993.  
 
Daartegenover staat dat journalisten met allochtone roots (voorzover we ze kunnen identificeren) 
weinig voorkomen in al deze media.  
 
Als we het hebben over een sensatiezuchtige of dramatiserende aanpak of over eventuele stigmatisatie 
of aanzetten tot haat, dient gezegd dat dat in de media van zowel noord als zuid bijzonder weinig 
voorkomt. In de heel weinige gevallen die er dan toch zijn, komt dat omdat het algemene redactionele 
beleid dat meebrengt (bijvoorbeeld door te opteren voor pakkende koppen), of anders zijn het louter 
toevalligheden die niet aan kwaad opzet te wijten zijn. Er worden relatief weinig negatieve termen 
gebruikt om aan allochtonen te refereren en als dat gebeurt, duidt de journalist die woorden bijna altijd 
aan als citaat.  
 
Globaal gesproken zijn de verschillen tussen noord en zuid dus miniem, nochtans met die ene 
belangrijke uitzondering van de culturele onderwerpscategorie die in de Franstalige kranten opduikt en 
die zeer duidelijk openstaat voor allochtonen. De analyses en de conclusies, die door de twee teams, in 
Vlaanderen en in Franstalig België, totaal onafhankelijk van elkaar werden gemaakt en geschreven, 
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gaan in dezelfde zin, wat betekent dat dit onderzoek van de media in kwestie op uniforme wijze 
gebeurd is. Het is trouwens veelzeggend dat de term ‘allochtoon’ zelf, die lange tijd in de Franstalige 
pers onbekend was, er nu ingang begint te vinden, ook al is dat meestal bij de berichtgeving over 
dingen die in Vlaanderen gebeuren.  
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Algemene conclusie 
 
 
Tot slot leggen we de belangrijkste conclusies van dit onderzoek naast de zes “aanbevelingen voor de 
berichtgeving over allochtonen” uit 1994 (AVBB, 1994). We vermelden daarbij telkens eerst de 
aanbeveling, met in het cursief een samenvatting van de toelichting uit 1994. Waar mogelijk 
vergelijken we de huidige onderzoeksresultaten met de resultaten van 1993-1994, zodat we eventuele 
evoluties kunnen vaststellen. Deze vergelijking heeft een aantal beperkingen. Enerzijds is het huidige 
codeboek een herwerkte en geoptimaliseerde versie van het codeboek uit 1993-1994, zodat niet alle 
variabelen volledig vergelijkbaar zijn. Anderzijds had het onderzoek uit 1993-1994 enkel betrekking 
op krantenartikels.  
 
1. Vermeld nationaliteit, geboorteland, etnische afkomst, huidskleur, religie of cultuur alleen als 
deze informatie relevant is voor het bericht 
Nationaliteit, geboorteland, religie, huidskleur en dergelijke zijn op zich neutrale en onschuldige 
informatie. Vermeld in een bepaalde context, worden die eigenschappen echter vaak verbonden met 
waardeoordelen en vooroordelen. Door die eigenschappen te vermelden kan de berichtgeving 
bestaande vooroordelen dus bevestigen en zelfs versterken. 
 
Het onderzoek naar deze eigenschappen gebeurde in de huidige studie op een meer verfijnde manier 
dan in 1993. Er werd onderscheid gemaakt in vermelding van deze eigenschappen in relatie tot 
groepen, personen waarover gesproken wordt, en personen die zelf aan het woord komen.  
 
Wat de vermelding van de nationaliteit  betreft, is er weinig veranderd in vergelijking met 1993. De 
globale cijfers liggen in dezelfde lijn, en de nationaliteit wordt nog steeds iets meer vermeld in de 
Vlaamse dan in de Franstalige media.  
In 1993 werd de nationaliteit vermeld in 41% van de Vlaamse krantenartikels. Anno 2006 wordt de 
nationaliteit in de Vlaamse kranten vermeld bij 40,35% van de groepen, 48,1% van de personen 
waarover gesproken wordt en 5% van de personen die zelf aan het woord komen. In het Vlaamse 
televisienieuws wordt de nationaliteit vermeld bij 54,5% van de groepen, 42,9% van de personen 
waarover gesproken wordt en bij 20,3% van de personen die zelf aan het woord komen.  
Wat de Franstalige media betreft, zien we dat in 1993 de nationaliteit vermeld werd in 33% van de 
artikels. Vandaag de dag is dit het geval bij 31,1% van de groepen, 21,7% van de personen waarover 
gesproken wordt en 16,7% van de personen die zelf aan het woord komen. In het televisienieuws 
wordt de nationaliteit vermeld bij 35,3% van de groepen, 34,1% van de personen waarover gesproken 
wordt en 17,2% van de personen die zelf aan het woord komen.  
De vermelding van de nationaliteit gebeurt globaal genomen het meest in misdaadgerelateerde 
artikels. In 1993 waren het vooral Turken en Marokkanen die in de verslaggeving aan bod kwamen. 
Anno 2006 zijn deze nog steeds sterk vertegenwoordigd in de berichtgeving. Een opmerkelijk verschil 
met 1993 is echter de toename van het aantal Oost-Europeanen in de nieuwsverslaggeving. 
 
Op vlak van de vermelding van de origine, constateren we globaal gezien zowel in de Vlaamse - als in 
de Franstalige media een daling in vergelijking met 1993. De daling is sterker in het Franstalige 
landsgedeelte dan in Vlaanderen.  
In 1993 werd de origine vermeld in 16% van de Vlaamse krantenartikels. Anno 2006 gebeurt dit bij 
5,7% van de groepen, 16% van de personen waarover gesproken wordt en bij 6,6% van de personen 
die zelf aan het woord komen in de kranten. Wat het televisienieuws betreft is dit 29,4% voor de 
groepen, 11,9% voor de personen waarover gesproken wordt en 6,6% van de personen die zelf aan het 
woord komen.  
In het Franstalige landsgedeelte kwam de origine in 1993 eveneens aan bod in 16% van de 
krantenartikels. In het huidige onderzoek is dit voor de krantenartikels het geval bij 9,8% van de 
groepen, 9,5% van de personen waarover gesproken wordt en 10% van de personen die zelf aan het 



 37 

woord komen. In  het televisienieuws komt de origine aan bod in 5,9% van de groepen, 4,9% van de 
personen waarover gesproken wordt en 3,4% van de personen die zelf aan het woord komen.  
 
Zowel in de Vlaamse als in de Franstalige media worden de culturele achtergrond, het ras of de 
etniciteit weinig vermeld. Indien dit toch gebeurt, dan is het vooral bij de groepen in de kranten. 
Globaal gezien stellen we een daling vast in vergelijking met de studie van 1993. De culturele 
achtergrond wordt meer vermeld in krantenartikels dan in het televisienieuws.  
In 1993 kwam de culturele achtergrond of het ras aan bod in 3% van de Vlaamse krantenartikels. In 
2006 wordt dit in de Vlaamse kranten besproken bij 8,8% van de groepen, 0,9% van de personen 
waarover gesproken wordt en 2,5% van de personen die zelf aan het woord komen. In het 
televisienieuws wordt de culturele achtergrond bijna nooit vermeld. 
In de Franstalige landshelft was er in 1993 een vermelding van de culturele achtergrond bij 9% van de 
artikels. Vandaag de dag gebeurt dit in de kranten bij 4,1% van de groepen, 1,6% van de personen 
waarover gesproken en geen enkele keer bij personen die zelf aan het woord komen. In het 
televisienieuws wordt dit nooit vermeld bij groepen en personen die zelf aan het woord komen, en bij 
2,4% van de personen waarover gesproken wordt.  
 
Tot slot bekijken we hier de vermelding van de religie. We merken een lichte stijging op in 
vergelijking met de studie van 1993. De vermelding van religie gebeurt vooral bij groepen.  
In 1993 werd de religie vermeld in 5% van de Vlaamse krantenartikels. Nu komt dit in de kranten aan 
bod bij 21,5% van de groepen, 9% van de personen waarover gesproken wordt en 5,3% van de 
personen die zelf aan het woord komen. In het televisienieuws gebeurt dit bij 5,9% van de groepen, 
2,4% van de personen waarover gesproken wordt en nooit bij de personen die zelf aan het woord 
komen.  
Aan Franstalige zijde werd de religie in 1993 vermeld in 6% van de krantenartikels. In het huidige 
onderzoek is dit in de kranten het geval bij 8,2% van de groepen, 6,6% van de personen waarover 
gesproken wordt en 2,5% van de personen die zelf aan het woord komen. In het televisienieuws bij 
17,6% van de groepen en bij  9,8% van de personen waarover gesproken wordt.  
 
 
2. Vermijd onverantwoorde veralgemeningen en polariseringen 
2.1. De allochtonenpopulatie is, net zoals de autochtonenpopulatie, allesbehalve een homogene groep. 
Het is niet voldoende om één allochtoon persoon te kennen, om ze allemaal te kennen. In de 
berichtgeving moeten journalisten zich dus behoeden voor veralgemeningen.  
 
Om uitspraken te kunnen doen over veralgemeningen, werd in het codeboek een variabele opgenomen 
die nagaat of allochtonen aan bod komen als groep, individu of een combinatie van beide. Daaruit 
blijkt dat zowel in de Vlaamse als in de Franstalige media allochtonen meer aan bod komen als 
individu dan als groep. Bovendien is het ook belangrijk om op te merken dat binnen de categorie van 
het misdaadnieuws allochtonen meer aan bod komen als individu dan als groep.  We merken hier een 
belangrijk verschil op met 1993. Toen kwamen allochtonen eerder aan bod als groep dan als individu, 
wat veralgemeningen in de hand werkt. Wanneer we de gebruikte terminologie nader bekijken, zien 
we echter dat de meest gebruikte termen nog steeds “algemene noemers” zijn zoals ‘allochtonen’, 
‘vreemdelingen’, ‘migranten’, …  
 
2.2. Ten tweede wordt in deze aanbevelingen gepleit om polariseringen zoveel mogelijk te vermijden. 
In plaats van berichten te schrijven vanuit een “wij-zij-perspectief”, waarbij de wij-groep 
(autochtonen) tegenover de zij-groep (allochtonen) wordt gesteld, is het beter om de klemtoon te 
leggen op de gelijkenissen tussen mensen. 
 
Uit het huidige onderzoek blijkt dat expliciete wij/zij-vergelijkingen weinig aan bod komen. We 
merken ze iets meer op in de Vlaamse – dan in de Franstalige media. Ondanks het beperkte aantal 
expliciete vergelijkingen, zou het verkeerd zijn om hieruit te concluderen dat er geen sprake is van een 
wij/zij tegenstelling in het nieuws. We mogen immers niet blind zijn voor impliciete vergelijkingen 
die in de verslaggeving, de foto’s en de cartoons verweven kunnen zitten.  
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3. Vermijd nodeloos problematiseren en dramatiseren 
3.1. Deze aanbeveling benadrukt dat allochtonen niet alleen in het nieuws moeten komen omtrent 
gebeurtenissen die met allochtonen zelf te maken hebben. Integendeel, ze moeten ook in ‘gewone’ 
situaties aan bod komen en als gewone burgers voorgesteld worden.  
 
Om dit aspect te onderzoeken, hebben we gekeken omtrent welke onderwerpen allochtonen vermeld 
worden, en of dit vooral  specifieke allochtonenthema’s  zijn. Wat blijkt nu uit de analyse van de 
onderwerpscategorieën? In de Vlaamse kranten komen allochtonen vooral aan bod in artikels met als 
onderwerp ‘politiek – politieke partijen’, ‘misdaad en controle’ en ‘justitie en rechtszaak’, in het 
Vlaamse televisienieuws in items omtrent ‘justitie en rechtszaak’, ‘misdaad en controle’ en ‘politiek - 
government’. In de Franstalige kranten zijn de meest voorkomende onderwerpen ‘justitie en 
rechtszaak’, ‘entertainment, kunst, cultuur en media’ en ‘politiek – politieke partijen’, in het 
Franstalige televisienieuws ‘justitie en rechtszaak’, ‘politiek – politieke partijen’, ‘misdaad en 
controle’ en ‘politiek – government’. Naast het frequenter aan bod komen van allochtonen in items 
omtrent ‘entertainment, kunst, cultuur en media’ in de Franstalige kranten, zijn er op vlak van 
onderwerp dus weinig verschillen tussen beide landshelften en beide mediatypen. Politiek- en 
misdaadnieuws nemen het grootste deel van de krantenartikels en televisienieuwsitems voor hun 
rekening. Daarbij valt het op dat allochtonen in de misdaadverslaggeving veel meer aan bod komen als 
dader dan als slachtoffer van de misdaad. Uit een vergelijking van de huidige resultaten met de 
resultaten van 1993, blijkt dat er zowel de Vlaamse – als in de Franstalige media een lichte daling is 
binnen de categorie misdaadnieuws en een sterke stijging van het politieke nieuws. Misdaadnieuws 
blijft wel de belangrijkste onderwerpscategorie. Wat de stijging van het politieke nieuws betreft, speelt 
de aanwezigheid van de verkiezingsweek in de onderzoeksperiode ongetwijfeld een zeer grote rol. Het 
aandeel van politiek nieuws is immers veel groter in de verkiezingsweek dan in de samengestelde 
week. Een aparte analyse van de resultaten van de selectieweek kan andere resultaten aantonen. 
 
In ongeveer 40% van de krantenartikels en televisienieuwsitems komen allochtonen aan bod omtrent 
“specifieke allochtonenthema’s”. Zowel in de Vlaamse - als in de Franstalige media gebeurt dit iets 
meer bij de krantenartikels dan in het televisienieuws. Onder “specifieke allochtonenthema’s” verstaan 
we onderwerpen die vaak met allochtonen in verband worden gebracht, en die te maken hebben met 
het “allochtoon zijn”. De drie meest voorkomende specifieke allochtonenthema’s zijn ‘racisme’, 
‘gelijke kansen en integratie’ en ‘asielproblematiek’.  

 

3.2. “Ten tweede benadrukt deze aanbeveling het belang van allochtonen meer op een positieve 
manier in het nieuws aan bod te laten komen. Een mogelijkheid daartoe is het geven van meer duiding 
en achtergrondinformatie zodat het publiek het nieuws adequaat kan begrijpen.  

 

Op het gebied van achtergrondinformatie bij de berichtgeving doen zowel de kranten als het 
televisienieuws het anno 2006 goed. In Vlaanderen zijn bijna twee derde (65,4%) van de 
krantenartikels en bijna drie kwart (73,6%) van de televisienieuwsitems over etnisch culturele 
minderheden voorzien van duiding en/of achtergrondinformatie. In het Franstalige landsgedeelte is dit 
63,2% voor de kranten en 69,6% voor het televisienieuws. Uit deze cijfers kunnen we afleiden dat er 
op dit vlak weinig verschillen zijn tussen beide landshelften en dat het televisienieuws iets meer 
achtergrondinformatie biedt dan de krantenartikels. We constateren een duidelijke toename van het 
aantal items met achtergrondinformatie in vergelijking met 1993. Toen bevatten 49% van de Vlaamse 
en 51% van de Waalse krantenartikels duiding of achtergrondinformatie.  
 
 
 
4. Zorgvuldigheid, wederwoord en rechtzettingen 
Journalisten moeten hoogst zorgvuldig te werk gaan bij de berichtgeving over allochtonen. Omwille 
van strakke deadlines is dit dikwijls makkelijker gezegd dan gedaan. Toch moet men de nodige 
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aandacht schenken aan belangrijke zaken zoals basisterminologie, schrijfwijze van allochtone namen 
en cijfermateriaal. 
 
In het kwalitatieve luik gingen we bij de drie belangrijkste allochtonenthema’s na welke de meest 
gebruikte termen zijn bij het spreken over allochtonen. Daaruit blijkt dat in Vlaanderen de woorden 
‘allochtoon’, ‘vreemdeling’ en ‘vluchteling’ (en hun afgeleiden) het meest gebruikt worden. In het 
Franstalige landsgedeelte gaat het om termen als ‘étrangers’ en ‘sans papiers’. Termen met een 
negatieve bijklank zijn zeldzaam, maar nog steeds aanwezig. Wat de term ‘allochtoon’ betreft merken 
we sinds 1993 een belangrijke evolutie. In 1993 werd deze term noch in de Vlaamse noch in de 
Waalse media gebruikt. In de loop van de jaren negentig kwam hij meer en meer in voege in 
Vlaanderen. Slechts veel later en in mindere mate, werd hij ook in het Franstalige landsgedeelte 
gebruikt. In Vlaanderen heeft het begrip de voorbije jaren echter een eerder negatieve bijklank 
verworven, waardoor sommigen nu pleiten voor een alternatief. 
 
Net zoals in het onderzoek uit 1993 werden maar weinig fouten in de berichtgeving aangetroffen. Dit 
is waarschijnlijk deels te wijten aan het feit dat ook de onderzoekers geen experts zijn in de 
betreffende materie. Opgemerkte fouten hebben zowel in de Vlaamse – als in de Waalse media 
meestal te maken met ‘onzorgvuldigheid’ van de journalist. Zo constateren we een aantal gevallen van 
verkeerde schrijfwijze van namen. Sommige namen worden naargelang de krant op verschillende 
manieren geschreven. We stoten zelfs op situaties waarbij eenzelfde naam binnen dezelfde krant op 
verschillende wijzen geschreven wordt.  Een andere voorkomende fout is het foutief toekennen van de 
nationaliteit. Dit blijft niet zonder gevolg. Het kan het stereotiepe beeld en de bestaande vooroordelen 
ten opzichte van de betreffende nationaliteit bevestigen en zelfs versterken. Bijzonder moeilijk, zeker 
voor de doorsnee krantenlezer of nieuwskijker, is het identificeren van fouten in cijfergegevens. In de 
onderzochte items komen deze echter zelden aan bod. In geen enkele krant of televisiejournaal werd 
een rechtzetting aangetroffen van een eerder gemaakte fout.  
 
Allochtonen komen dikwijls aan bod in lezersbrieven, en zijn ook regelmatig auteur van een 
lezersbrief. Uit ons onderzoek kon echter niet afgeleid worden of de lezersbrieven omtrent allochtonen 
voor het publiceren aan een ervaren redactielid voorgelegd werden. 
 
5. Extreem rechts en racisme kritisch inkaderen 
Heel wat krantenartikels en televisienieuwsitems staan in verband met het specifieke 
allochtonenthema ‘racisme’. Het zou dan ook contraproductief zijn om racistische standpunten en/of 
extreemrechtse uitlatingen zomaar uit de berichtgeving te weren. De journalist heeft echter de keuze 
hoe hij deze fenomenen aan bod laat komen: kritiekloos citeren of kritisch inkaderen. 
 
Uit het huidige onderzoek blijkt dat journalisten racisme niet zomaar aan bod laten komen in hun 
nieuwsverslagen. Wanneer extreemrechtse en/of racistische gedachten naar voor komen in interviews 
en citaten, dan gaat de journalist dit bijna altijd kritisch inkaderen en door middel van duiding en/of 
achtergrondinformatie van weerwerk voorzien. Zowel in de Vlaamse - als in Franstalige media was dit 
slechts in enkele items niet het geval. 
 
6. Een bericht is niet af als het geschreven is 
Zelfs een bericht dat met de beste bedoelingen geschreven is, kan door verschillende factoren toch een 
negatieve indruk nalaten bij het publiek. De keuze van de beelden en de titel spelen daarbij een 
prominente rol. 
 
Foto’s, cartoons en televisiebeelden kunnen nieuwsitems een extra dimensie geven. In de kranten is 
het belang van beelden sterk toegenomen in vergelijking met 1993. Toen was immers slechts 19% van 
de Vlaamse en 26% van de Franstalige krantenartikels over allochtonen voorzien van minstens één 
illustratie. Vandaag de dag is dit opgelopen tot respectievelijk 52% en 46,6%. Van alle foto’s werden 
de personen die op de foto staan geïdentificeerd en geclassificeerd. Op de meeste foto’s gaat het om 
autochtonen, allochtonen die op basis van kledij of handeling niet te onderscheiden zijn van 
allochtonen, personen waarbij het onduidelijk is of ze autochtoon of allochtoon zijn of om gemengde 
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groepen. Op 9,3% van de Vlaamse en 27% de foto’s uit Franstalige kranten werden allochtonen louter 
en alleen afgebeeld in traditionele of typische niet-westerse kledij of in een context die als niet-westers 
beschouwd kan worden. De vaak voorkomende klacht van allochtonen, dat ze bijna altijd stereotiep 
worden afgebeeld, is dus niet meteen terecht.  
 
Behalve voor de keuze van de beelden, moet ook zorgvuldig tewerk gegaan worden bij de keuze van 
de titel  of de aankondiging van het nieuwsitem. De titel van een artikel of de aankondiging van een 
nieuwsreportage geeft aan waarover het artikel of het nieuwsitem gaat. In het onderzoek vonden we 
weinig titels of aankondigingen die afwijken van de uiteindelijke inhoud van de reportage. Dikwijls 
kan men er ook al uit afleiden dat het bericht over allochtonen gaat. Dit is ondermeer het geval 
wanneer in de titel of aankondiging de naam, de nationaliteit, het origine of een specifiek 
allochtonenthema vermeld wordt, of wanneer men meteen zegt dat het over allochtonen gaat. 
Sommige titels en aankondigingen roepen een positieve of negatieve sfeer op, de meeste blijven echter 
eerder neutraal. 
 
 
 


