
 

UNIVERSITEIT GENT 
 

FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wetenschappelijke verhandeling 
 

 

 

 

 

DARIA ALEKSEENKO 
 

 

 

 

 

 

 

MASTERPROEF COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN 

afstudeerrichting NIEUWE MEDIA EN MAATSCHAPPIJ 

 

 

PROMOTOR: Prof. Dr. HANS VERSTRAETEN 
 

COMMISSARIS: Dr. PETER MECHANT 

 

COMMISSARIS: KAREL VERBRUGGE 

 

 

 

ACADEMIEJAAR 2011 - 2012 

 

 

 

 

Alternative media, alternative frames? 

Framinganalyse van de berichtgeving over de klimaattop in Kopenhagen  

in Indymedia. 

aantal woorden: 18 250 



 

  

2 

 

DANKWOORD 

 

Het afronden van deze scriptie leidt een nieuw begin in, maar het betekent ook het einde van een 

periode waarnaar ik graag wil terugblikken met een kort woord van dank. In de eerste plaats dank ik 

mijn promotor, Prof. Dr. Hans Verstraeten, voor het op zich nemen van het promotorschap van deze 

scriptie. Daarnaast wil ik Dr. Annelore Deprez bedanken voor haar advies en feedback in verband met 

framinganalyse.  

 

Een bijzonder woordje dank verdienen de personen die het dichtst bij me staan. Voor je steunende 

schouder, voor je luisterend oor, liefste Jesse, bedankt voor je geduld en je taaladvies! Mijn ouders, in 

wie ik steeds de grootse motivatie kan vinden voor alle moeilijkheden die voor mijn neus staan. Mама, 

папа, огромное вам спасибо! 



 

  

3 

 

ABSTRACT 

 
De focus van dit onderzoek ligt op de manier waarop de alternatieve media het nieuws over sociale 

bewegingen en protest framen. Het gebruik van frames in het nieuws heeft implicaties voor de 

manier waarop het publiek de boodschap zal interpreteren. Men kan framing bijgevolg beschouwen 

als een belangrijk middel voor de media om de publieke opinie in een bepaalde richting te sturen. 

Het is als dusdanig een proces waarbij er strijd wordt gevoerd om betekenis. 

Sociale bewegingen gebruiken bij voorkeur “het collective action frame” om hun standpunten aan de 

buitenwereld kenbaar te maken. Deze frames dienen als een alternatief voor de bestaande, vaak 

officiële frames. Daarnaast hebben ze een mobiliserende functie om de potentiële achterban ertoe 

aan te zetten actie te ondernemen. De mainstream media focussen zich vaak op geweld in hun 

berichtgeving over sociale bewegingen en protest. Door middel van “het protest paradigma” wordt 

er bijgevolg veeleer een negatief beeld geschetst van sociale bewegingen.  

Het alternatief nieuwsagentschap Indymedia wil een alternatief bieden voor de mainstream media. 

Het ontstond als een initiatief van andersglobaliseringsbeweging en groeide uit tot een wereldwijd 

netwerk dat een correcte verslaggeving over en uit sociale bewegingen vanuit de hele wereld 

beoogd. In deze studie voeren we een kwalitatieve framinganalyse uit op de berichtgeving over de 

klimaattop in Kopenhagen in de Belgische editie Indymedia.be. Onze onderzoeksresultaten tonen 

aan dat alle onderdelen van het collective action frame wel aan bod komen in de berichtgeving van 

Indymedia, maar slechts zelden als een coherent geheel. 
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INLEIDING 

 

Het Amerikaans tijdschrift Time heeft “de demonstrant” uitgeroepen tot de ‘Persoon van het Jaar 

2011’. Van de Arabische Lente tot Athene en van Occupy Wall Street tot Moscow: volgens Time werd 

de demonstrant het voorbije jaar opnieuw de maker van de geschiedenis (Time, 2011). Het beeld dat 

we van deze demonstrant krijgen in de mainstream media is nochtans niet steeds geheel positief. 

Chan en Lee (1984) stellen vast dat traditionele media steeds eenzelfde patroon, het zogenaamde 

“protest paradigma”, gebruiken om over protestacties van sociale bewegingen te berichten. Dit 

houdt in dat door middel van meer impliciete elementen zoals beelden en foto’s een vrij negatief 

beeld van demonstranten wordt geschept. In meer recent onderzoek wordt deze vaststelling 

eveneens bevestigt (McFarlane & Hay, 2003; Baetens, Bedoyan, Bursens, Van Den Bulck & 

Walgraeve, 2004; Harlow & Johnson, 2011).  

Framing is een proces van betekenisgeving dat voorkomt in ondermeer de nieuwsberichtgeving.  

Door bepaalde elementen van de werkelijkheid te selecteren en er meer nadruk op te leggen, wordt 

er een bepaald gewicht gegeven aan de informatie, waardoor het meer opvalt. Bijgevolg kan men 

framing beschouwen als een belangrijk middel om de publieke opinie te beïnvloeden.  

Naar aanleiding van het protest tegen de bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) in 

Seattle in 1999 namen de andersglobalisten zich voor om de manier waarop de grote media over hen 

berichtten niet langer te ondergaan. Hiervoor riepen ze het eigen medium ‘Indymedia’ in het leven. 

Indymedia is een alternatieve nieuwswebsite die tracht het nieuws over en uit sociale bewegingen 

naar het grote publiek te brengen. In dit onderzoek willen we meer inzicht verwerven in de manier 

waarop Indymdia het nieuws over protest en sociale bewegingen framet. Om precies te zijn 

analyseren we hiervoor de berichtgeving over de klimaattop in Kopenhagen als specifieke case.  

Dit werk is opgebouwd uit twee luiken: een literatuurstudie en een empirisch onderzoek. De eerste 

drie hoofdstukken vormen de literatuurstudie, de laatste twee hoofdstukken maken deel uit van het 

empirisch onderzoek.   

Het doel van de literatuurstudie is drievoudig en bestaat daarom uit drie hoofdstukken, die elk een 

onderwerp belichten. Het eerste hoofdstuk focust zich op het alternatief nieuwsagentschap 

Indymedia. We kijken hierbij eerst naar de ontstaansgeschiedenis van het concept Indymedia en 

staan even stil bij de standpunten, waaruit Indymedia gegroeid is. Vervolgens focussen we ons op de 

Belgische tak van Indymedia. We kozen er immers voor om ons voornamelijk hier op te richten in dit 

onderzoek. 
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Om het onderscheid duidelijk te maken tussen de mainstream media en de alternatieve media 

bespreken we aansluitend de kenmerken van deze laatste. Tenslotte komen we ook nog even terug 

op de voor- en nadelen van een burgermedium zoals Indymedia. Een burgermedium is per slot van 

rekening voor het grootste gedeelte afhankelijk van de bijdragen van de vrijwilligers.  

Hoofdstuk twee dient als een theoretisch kader waarin dit onderzoek moet worden gesitueerd. Het 

vangt aan met het ontstaansgeschiedenis van de term “framing” en de opsomming van definities die 

van belang zijn voor dit werk. Vervolgens kijken we welke soorten frames er zijn en bestuderen we 

verschillende fasen binnen het framingproces. Nadien komen de onderdelen waaruit frames bestaan 

aan bod. Empirisch onderzoek naar framing kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. In het 

voorlaatste deel van dit hoofdstuk wegen we de voor- en nadelen af van de verschillende manieren 

voor het voeren van empirisch onderzoek. Ten slotte sluiten we dit hoofdstuk af met een reflectie 

over de onenigheid die er tussen verschillende auteurs bestaat over de framingtheorie. De keuze 

voor een standpunt in dit debat geeft ons een aanzet voor de inzichten uit het volgend hoofdstuk. 

Hoofdstuk drie is gewijd aan media en sociale bewegingen en brengt ons een stap dichter bij het 

doel van dit onderzoek. We vatten dit hoofdstuk aan door het onderzoek naar media en sociale 

bewegingen in een breder kader te situeren en bespreken vervolgens specifieke frames aan beide 

zijden. Enerzijds is er een specifieke manier waarop mainstream media het nieuws over sociale 

bewegingen framen, het zogenaamde protest paradigma. Anderzijds gebruiken sociale bewegingen 

het collective action frame om hun standpunten naar de buitenwereld te brengen. Het is dit 

collective action frame dat een aanzet vormt tot het empirisch onderzoek van dit werk. 

Het doel van het empirisch onderzoek uit de laatste twee hoofdstukken kan men als volgt 

omschrijven: op een kwalitatieve manier nagaan in welke mate het collective action frame, het frame 

dat door sociale bewegingen gebruikt wordt om eigen standpunten aan de buitenwereld kenbaar te 

maken, aan bod komt in de berichtgeving over de klimaattop in Kopenhagen in Indymedia.  

Hoofdstuk vier vormt het methodologisch kader van dit onderzoek. Hierin komt de probleemstelling 

aan bod. Daarop volgt de verantwoording voor de onderzoeksmethode van deze studie. We 

bespreken hierbij ook keuzes die gemaakt werden in verband met de afbakening van de steekproef. 

Nadien volgt de uitwerking van het onderzoek, waarin we een operationalisering maken van het 

colective action frame. We eindigen uiteindelijk dit hoofdstuk met een beknopte bespreking van de 

dataverwerking. 
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In het laatste hoofdstuk komen de onderzoeksresultaten van deze studie aan bod. We beëindigen dit 

werk met een algemeen besluit en bespreking waarbij we suggesties trachten te formuleren voor 

verder onderzoek.  
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1   INDYMEDIA 

 

Dit hoofdstuk tracht de context te schetsen achter het alternatief nieuwsmedium Indymedia. 

Allereerst wordt de ontstaansgeschiedenis van het medium besproken. Indymedia ontstond in de 

schoot van andersglobaliseringsbeweging. Om het doel van dit medium te begrijpen bekijken we ook 

kort wat de standpunten van deze sociale beweging zijn. Vervolgens focussen we ons op de werking 

van de Belgische editie Indymedia.be. Om het onderscheid tussen mainstream media en alternatieve 

media duidelijk te maken bespreken we tevens de kenmerken van deze laatste. Ten slotte komen de 

voor- en de nadelen van een burgermedium aan bod. 

 

1.1   Ontstaansgeschiedenis van Indymedia 

Indymedia ontstond in de aanloopperiode van het protest tegen de top van 

Wereldhandelsorganisatie (WHO) in Seattle in 1999. Toen honderden activisten en duizenden 

manifestanten de stad overspoelden, vreesden enkele media-activisten dat de grote nieuwsbedrijven 

geen adequate verslaggeving zouden brengen. Daarom werd een eigen onafhankelijk Independent 

Media Center (IMC) opgericht (Polfliet, 2003, p. 38).   

 

Via dit medium wilden de activisten op een onafhankelijke manier berichten over de massale 

straatprotesten. Ze wilden zelf vertellen waar de WHO voor stond, wie er van de tegenbeweging in 

Seattle was en welke standpunten ze naar voor brachten. Ze trachtten gehoor te geven aan de 

mensen die in de traditionele media minder aan bod kwamen. Indymedia moest dus een alternatief 

bieden voor de klassieke verslaggeving, zoals deze op de televisie te zien was. Op die manier wou 

men de mensen duidelijk maken dat wat ze op televisie te zien kregen, niet noodzakelijk de waarheid 

was (Barrez, 2004, p. 241). 

 

Na het grote succes in Seattle ontstonden er ook in andere steden en landen over de hele wereld 

onafhankelijke mediacentra. Zo werd er in februari 2000 een mediacenter in Boston opgericht. 

Nadien volgde ook Washington D.C. en een jaar later werd Indymedia eveneens een begrip in Europa 

met mediacenters in Londen en Brussel (Polfliet, 2003, p.40). In 2006 was het netwerk van Indymedia 

uitgegroeid tot  150 IMC’s verspreid over 45 landen en 6 continenten (Stuart, 2006, p. 126). Polfliet 

(2003) wijst er echter op dat we een kanttekening moeten plaatsen bij zulke cijfers. Er is namelijk een 

groot overwicht van Amerikaanse en Europese IMC’s. Momenteel vertegenwoordigen slechts zes1 

                                                 
1
 De zes Afrikaanse IMC’s zijn gevestigd in Zuid-Afrika, Nigeria, Canarias, gebied Estrecho /Madiaq, Kenya en 

Ambazonië (http://www.indymedia.org). 
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mediacentra heel het Afrikaans continent en het aantal IMC’s in Azië is tevens beperkt tot slechts een 

tiental2. Het Zuid-Amerikaans continent is echter wel goed vertegenwoordigd met 19 mediacentra 

(http://www.indymedia.org). Deze kanttekening in acht genomen kan Indymedia toch worden 

beschouwd als het grootste netwerk van onafhankelijke journalisten op het internet (Polfliet, 2003, 

p. 41).  

 

Indymedia ontstond dus als een initiatief van de andersglobalistische beweging tijdens de 

protestweek tegen de WHO-top in Seattle en groeide uit tot een wereldwijd netwerk. In België zijn er 

zelfs meerdere mediacentra. Naast de nationale Indymedia.be zijn er ook nog lokale edities in Luik, 

Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Voor we dieper ingaan op de ontstaansgeschiedenis en de 

kenmerken van de Belgische IMC, bespreken we eerst kort de sociale beweging van 

andersglobalisten. Wat houdt deze beweging in? Waar staat ze voor? 

 

1.2   De andersglobalistische sociale beweging 

Seattle betekende het ontstaan van Indymedia, maar de wortels van andersglobalistische beweging 

liggen veel verder terug in de tijd. Zo zijn er voorbeelden van acties van andersglobalisten die nog 

voor Seattle plaatsvonden. Tijdens de opstanden van Zapatisten in Chiapas (Mexico) in 1994 kwam 

men in opstand tegen de Mexicaanse regering omdat ze een vrijhandelsakkoord (NAFTA - North 

American Free Trade Agreement) hadden getelend. Dit akkoord zou de hele economie van Mexico 

liberaliseren. Ook het mondiaal protest tegen het Multilateraal Akkoord voor Investeringen (MAI) in 

1998 weordt beschouwd als een voorloper van de andersglobalistische beweging. Zowel bij het 

protest in Seattle als bij deze eerdere acties heeft het internet een prominente rol gespeeld voor de 

beweging (Van Laer, 2007, p. 8).  

 

Onderzoek naar de rol van het internet voor de andersglobalistische beweging toont aan dat het 

internet niet alleen mogelijkheden biedt voor een betere mobilisatie, maar ook bijdraagt tot een 

grotere informatieverspreiding en een betere organisatie van de sociale bewegingen (Kavada, 2005, 

p. 78). Castells (2001, p. 142) stelt dan ook: “’alterglobalization movement”’ is claimed to operate as 

an internet-based, electronic network that is elusive and difficult to capture as it ‘swims like a fish in 

the net’”. Uit onderzoek van Van Aelst (2002, p. 590) bleek dat Indymedia cruciaal is voor de 

coherentie van het netwerk van andersglobalisten. En dit in grotere mate dan de andere websites die 

ermee verbonden zijn. 

                                                 
2
 In Azië zijn er IMC’s in Indië, Japan, Mubbai, Israël, Inodnesië, Korea, Filippijnen, Palestina, Rusland en Libanon 

(http://www.indymedia.org). 
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De enorme flexibiliteit die het internet biedt aan andersglobalisten zorgt er ook voor dat deze 

beweging moeilijk te omschrijven valt. Zo omvat ze een bijzonder divers aantal activisten en 

bewegingsorganisaties die actief zijn rond uiteenlopende issues: milieu, gezondheid, mensen- en 

arbeidsrechten, fair-trade, taksen, wereldwijde economische rechtvaardigheid, enzovoort. Ook de 

types van de bewegingsorganisaties binnen de andersglobalistische beweging zijn zeer divers, gaande 

van traditionele NGO’s tot meer anarchistisch geïnspireerde netwerken die sterk gericht zijn op 

‘direct action’. Maar al deze groepen hebben gemeen dat ze niet tevreden zijn met het neoliberale 

manier waarop globalisering momenteel vorm krijgt (Walgraeve, Bennett, Van Laer & Breunig, 2010, 

p. 39-43). Door deze veelomvattendheid en diversiteit wordt de beweging ook wel eens een 

“network of networks” genoemd (Castells, 2001, p. 142). 

 

Naar aanleiding van de protesten in Seattle gebruikte de mainstream media de term ‘antiglobalisten’ 

om de betogers aan te duiden. Hoewel er al snel een verschuiving optrad naar de term 

‘andersglobalisten’ bracht deze eerste benaming een misverstand omtrent de visie van de beweging 

met zich mee. Andersglobalisten zijn namelijk niet gekant tegen de globalisering op zich. De 

globalisering is een vaststaand feit en valt niet meer terug te schroeven.  En de beweging is immers 

zelf uitgegroeid tot een globaal netwerk, dankzij het gebruik van het internet, dat het voor hen 

mogelijk maakt om landsgrenzen te overbruggen. De ontevredenheid van andersglobalisten heeft te 

maken met de neoliberale manier waarop globalisering nu aan de gang is en die, volgens hen, heel 

wat negatieve gevolgen met zich meebrengt voor de mens en zijn omgeving (Van Aelst, 2002). Ze 

stellen dat een andere wereld mogelijk is en pleiten voor een alternatieve bottom-up globalisering 

die het neoliberale systeem betwist (Jones, 2001). 

 

1.3   Belgische editie: Indymedia.be 

In 2000 werd Indymedia België opgericht als één van de eerste IMC’s in Europa. De concrete 

aanleiding was de top van de Europese werkgevers in Brussel (UNICE). Indymedia.be kende een 

eerste hoogtepunt tijdens D14, een manifestatie naar aanleiding van het Belgische voorzitterschap 

van de Europese Unie in december 2001. Al vanaf het begin was het de bedoeling om van Indymedia 

een massamedium te maken (Blomme, 2006, p 8).  

 

Een alternatief bieden voor de mainstream media was de belangrijkste drijfweer voor de oprichters 

van Indymedia.be (Callewaert, De Bondt, De Schrijver, Belorf, Vanlerberghe, & Soete, 2008, p. 79). In 

haar berichtgeving kiest Indymedia bewust voor nieuws over en uit de sociale bewegingen, omdat dit 
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soort nieuws steeds minder zijn weg vindt naar de traditionele media (http://www.indymedia.be). 

Blomme (2006) merkt op dat deze redenering bij veel alternatieve media terug te vinden is. De 

alternatieve media werpen zich op als de waakhond van de reguliere media (net zoals de reguliere 

media zichzelf uitroepen tot de waakhond van de democratie). Daarom lijkt het logisch dat de 

alternatieve media de reguliere media aan een permanente doorlichting onderwerpen. In de eerste 

plaats gebeurt dit door de andere kant van de medaille te belichten en door het nieuwsaanbod open 

te trekken naar andere, minder evidente of nieuwswaardige onderwerpen (Blomme, 2006, p. 8-9). 

 

Sinds de start zagen de oprichters Indymedia op heel wat terreinen vooruitgang boeken. Na enkele 

jaren was de ploeg van een tiental medewerkers aangedikt tot meer dan 100 correspondenten. Ook 

het aantal lezers groeide snel tot 5000 à 6000 per dag, net als de diversiteit aan onderwerpen en 

invalshoeken. In tegenstelling tot de meeste klassieke redacties was de kernredactie van 

Indymedia.be niet in de eerste plaats bezig met het maken van mediaberichten. De professionele 

medewerkers besteedden het grootste deel van hun tijd aan het ondersteunen van de 

correspondenten door middel van het geven van workshops, het beheer en de ontwikkeling van de 

website en de eindredactie (Callewaert et al., 2008, p. 83).  

 

In 2010 hield Indymedia.be op te bestaan. Na tien jaar online te zijn geweest, werd de website offline 

gehaald. De ploeg die instond voor de website richtte samen met 19 andere vrijwilligers de website 

‘DeWereldMorgen.be’ op. Er stroomt dus geen nieuwe informatie meer binnen, maar in het 

afscheidsartikel op de website (http://www.indymedia.be) kunnen we lezen dat Indymedia.be is 

omgebouwd tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers3.  

 

1.4   Kenmerken van alternatieve media 

Eerder zagen we al dat “een alternatief bieden voor de mainstream media”, de belangrijkste drijfveer 

was voor de oprichters van Indymedia.be (Callewaert et al., 2008, p. 79). Indymedia kan bijgevolg 

worden gezien als een alternatief medium. Maar wat maakt dit soort media dan zo bijzonder en wat 

zijn nu net de kenmerken van de alternatieve media? 

 

Een eenduidige definitie van de alternatieve media is er niet. In de literatuur over de alternatieve 

media zijn de meeste auteurs het er wel over eens dat enkele kenmerken als noodzakelijke 

                                                 
3
 We willen erop wijzen dat enkel de Belgische editie (Indymedia.be) opgehouden is met bestaan. Het 

wereldwijd netwerk van Indymedia functioneert nog steeds. Dit wek focust zich echter enkel op de Belgische 
editie, die tegenwoordig dienst doet als archief. Wanneer we verder in dit werk spreken over Indymedia, 
bedoelen we hiermee effectief de Begische editie en niet het volledig netwerk van mediacentra.  
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elementen kunnen worden beschouwd. Atton (2009, p. 268) stelt bijvoorbeeld in zijn definitie dat: 

“alternative media constructs a reality that appears to oppose the conventions and representations of 

the mainstream media”. Ook Harcup (2005, p. 365) benadrukt dat de ontevredenheid met de 

traditionele media een van de belangrijkste beweegredenen is voor journalisten om zich met de 

alternatieve media bezig te houden. 

 

Couldry (geciteerd in Atton, 2008, p. 215) haalt aan dat de alternatieve media de mogelijkheid 

moeten  bieden aan burgers om zelf mediaproducent te worden en een eigen bijdrage te leveren aan 

de berichtgeving. Ook Harcup (2005) benadrukt het belang hiervan. Hij kenmerkt dit door de 

alternatieve media te definiëren als “anything produced by its potential audience” (Harcup, 2005, p. 

363). 

 

Uit deze definities blijkt dat de alternatieve media minstens in twee dingen verschillen van de 

mainstream media: de inhoud en de organisatievorm. Van Damme (2011, p. 11) voegt hierbij een 

derde element als onderscheid tussen de twee soorten media: de financiering. Het niet-commercieel 

karakter is volgens haar een derde noodzakelijk kenmerk om te kunnen spreken van alternatieve 

media.  

 

Op de website (http://www.indymedia.be) worden de drie kernwaarden van het medium opgesomd: 

nieuws over en uit de sociale bewegingen, onafhankelijkheid en burgermedium. Deze drie 

kernwaarden stemmen overeen met de drie theoretische kenmerken die net aan bod zijn gekomen. 

Afzonderlijke studies van Polfliet (2003) en Saey (2007) naar alternatieve nieuwsagentschappen 

concluderen eveneens dat Indymedia.be onder de noemer alternatieve media kan worden geplaatst. 

 

1.5   Voor en nadelen van een burgermedium 

De inhoud van Indymedia.be kan dankzij het Creative Commons-principe door iedereen vrij 

geraadpleegd worden en onder een aantal voorwaarden ook door iedereen gebruikt worden. 

Bovendien draait de website ook op vrije software. Vrije software is een software die niet alleen 

gratis van het internet kan gedownload worden. De programmeurs stellen daarnaast ook hun code 

ter beschikking, zodat ze de software kan worden aangepast en verbeterd (Callewaert et al., 2008, p. 

83). Een ander voorbeeld van een website die op open software draait is Youtube. Iedereen die 

toegang heeft tot het internet heeft dus in principe de mogelijkheid om te publiceren.  
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Op deze manier wil Indymedia.be het proces van nieuwscreatie transparanter maken voor de lezer. 

Gebruikers kunnen bijdragen leveren (verhalen, nieuwsfeiten, analyses) en deze direct zien 

verschijnen in de verzameling van de publiek beschikbare verhalen. De berichten worden zo min 

mogelijk gefilterd om de lezers te helpen bij het vinden van de verhalen waar ze naar op zoek zijn. 

Bijgevolg kunnen de lezers reacties achterlaten, aanvullende informatie geven, verbeteringen maken 

en verwijzen naar andere content door middel van hyperlinks. De lezers kunnen vrij bepalen hoe ver 

hun engagement gaat. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook helpen bij het maken van editoriale keuzes 

(Polfliet, 2003, p. 54). 

 

Critici wijzen echter op de gevaren die het open publishing systeem met zich kan meebrengen. In de 

eerste plaats is er het gevaar van misbruik. Niet alle gebruikers bedoelen het goed en zo kunnen 

saboteurs de boel verzuren door het sturen van nonsens en verwijten. De anonimiteit zou dit 

trouwens zelfs stimuleren (Polfliet, 2003, p. 55). Indymedia zelf zwakt dit argument echter af door te 

stellen dat er na zeven jaar werking van Indymedia.be gesteld kan worden dat de misbruiken relatief 

beperkt bleven en dat de openheid vooral geleid heeft tot meer diversiteit in de bijdragen in de 

berichtgeving. De redacteurs zien net een groot voordeel in het burgermedium. Ze stellen dat 

niemand beter de problemen kan vertellen dan diegenen die ermee geconfronteerd worden 

(Callewaert et al., 2008, p. 81) 

 

Een ander probleem kan gesteld worden bij de bekwaamheid van de burgers om media te maken. 

Polfliet (2003, p. 55) wijst erop dat Indymedia ontstond als een informatie-orgaan dat weinig te 

maken heeft met de journalistiek hoe we die normaal kennen. Er rust dus een grote 

verantwoordelijkheid op de schouders van de journalist en het komt erop aan om zoveel mogelijk 

bronnen te verzamelen om een zo waarheidsgetrouwe visie te ontwikkelen. Polfliet stelt zich daarom 

de vraag of vrijwilligers die niet altijd journalistiek geschoold zijn die taak van een journalist wel 

kunnen vervullen. Om deze kritiek tegen te gaan organiseert Indymedia initiatieven om eigen 

vrijwilligers te scholen tot echte journalisten. Zo is er bijvoorbeeld Mediacircus, een project dat 

mediaworkshops organiseert over heel België  (Polfliet, 2003, p. 51). Via deze workshops worden 

mensen uit sociale bewegingen opgeleid om mediavaardigheden op te doen onder het motto ‘don’t 

hate the media, be the media’ (Saey, 2007, p. 25). 

 

Volgens de makers is het belangrijkste en fundamentele reden om te kiezen voor burgermedia het 

feit  dat burgermedia uitdrukkelijk gericht is op het organiseren van participatie. Dankzij burgermedia 

kunnen mensen opnieuw wat greep krijgen op de media, door toe te laten dat lezers commentaar 

kunnen geven en daardoor foute informatie rechtzetten of onvolledige artikels aanvullen (Callewaert 
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et al., 2008, p. 81). De keerzijde van deze medaille kan een informatie-overload zijn door de immense 

hoeveelheid aan informatie aangeboden door de verschillende nieuwskanalen en websites. Dit 

vraagt dus om vorm van een redactie (Saey, 2007). Hoewel er bij Indymedia.be een kleine redactie 

(vijf personen) aanwezig is die alles in goede banen leidt en die kan ingrijpen bij inbreuken, tracht 

men de regulering te beperken tot het minimum (Callewaert et al., 2008). 

 

Zoals we in dit onderdeel kunnen waarnemen heeft het internet nieuwe mogelijkheden geboden aan 

alternatieve nieuwsagentschappen. We merken echter op dat de hedendaagse studies naar 

alternatieve media zich al te vaak richten op structurele kenmerken van het medium. De aandacht 

wordt hierbij vaak geschonken aan termen zoals participatie, aanwezigheid, toegang en publieke 

sfeer. Dit is op het eerste zicht een logische beweging omwille van de mogelijkheden die het internet 

kan bieden op dit gebied. Maar het is in onze ogen noodzakelijk om deze inzichten aan te vullen met 

inzichten over de inhoud en de manier waarop informatie aan bod komt in alternatieve media. In het 

volgend hoofdstuk schetsen we het theoretisch kader waarbinnen dit onderzoek dient gesitueerd te 

worden.  
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2   FRAMING 

 

Dit hoofdstuk tracht een theoretisch kader aan te reiken waarbinnen dit onderzoek dient gesitueerd 

te worden. Eerst kijken we naar de oorsprong van framing en definities die nuttig kunnen zijn voor 

dit werk. Daarna bestuderen we welke soorten frames er zijn en overlopen we eveneens de 

verschillende fasen binnen het framing proces. We kunnen vaststellen dat empirisch onderzoek op 

verschillende manieren kan worden gevoerd. Bijgevolg bekijken we de voor- en de nadelen van de 

verschillende methoden voor empirisch onderzoek naar frames. Ten slotte dienen we een opmerking 

te maken over het gebruik van framing binnen verschillende academische disciplines. Dit levert 

meteen een verklaring op voor de inzichten die aan bod zullen komen in het volgend hoofdstuk. 

 

2.1   Oorsprong en definiëring van het begrip 

De concepten frame en framing zijn niet ontstaan binnen de communicatiewetenschappen, maar 

hebben ondertussen echter wel een belangrijke plaats verworven binnen deze discipline. In 1955 

introduceerde een Britse antropoloog Gregory Bateson (1955/1972) de term frame om aan te 

duiden dat dieren bepaalde metacommunicatieve tekens gebruiken om uit te drukken hoe andere 

dieren hun gedrag moeten begrijpen. Later vond de term stilaan zijn weg naar andere disciplines 

zoals de psychologie, sociologie, economie, linguïstiek, beleidswetenschappen en 

communicatiewetenschappen. Het gebruik van de term door de verschillende disciplines bracht 

bijgevolg regelmatig een betekenisverschuiving met zich mee (Van Gorp, 2006, p. 45). 

 

Het was Erving Goffman (1974) die de term framing integreerde binnen de sociale wetenschappen. 

Met zijn “Frame Analysis: an essay on the organization of experience” benadrukte hij het belang van 

frames voor het betekenisvol maken van gebeurtenissen. Elk individu ontwikkelt in zijn  

“zwarte doos” primary frameworks waaraan de informatie, die uit reële ervaringen is gehaald, 

gekoppeld wordt. Hierdoor kunnen individuen een gebeurtenis afbakenen, waarnemen, identificeren 

en labelen (Deprez, 2008, p. 22). In zijn definitie stelt hij: 

 

“I assume that definitions of a situation are built up in accordance with principles of 
organization which govern events –at least social ones- and our subjective involvement in 
them; frame is the word I use to refer to such of these basic elements as I am able to identify. 
That is my definition of frame. My phrase “frame analysis” is a slogan to refer to the 
examination in these terms of the organization of experience.” (Goffman, 1974, p. 10-11) 
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Volgens Goffman zijn frames dus cognitieve processen die onze perceptie en weergave van de 

werkelijkheid in de bepaalde richting sturen. Frames bieden immers een verklaring voor onze 

dagelijkse interacties en communicatieve processen (Noakes & Johnston, 2005, p. 2). Op die manier 

maken frames een gebeurtenis betekenisvol. Individuen gaan vervolgens handelen naargelang het 

‘gekozen’ frame zonder zich bewust te zijn van de onderliggende structurerende principes die de 

frames samenstellen (Deprez, 2008, p. 22).  

 

Binnen de discipline van de communicatiewetenschappen heeft Robert M. Entman een grote 

bijdrage geleverd op vlak van framing. Hij definiëert het proces als volgt:  

 

“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more 
salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem 
definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 
recommendation.” (Entman, 1993, p. 52) 
 

We kunnen opmerken dat ook deze definitie framing voorstelt als een proces van betekenisgeving. 

Dit proces is echter niet altijd onbewust. Entman wijst op het belang van “selection and salience” 

binnen framing. Frames selecteren bepaalde stukjes van informatie over een onderwerp en zetten ze 

meer in de verf, zodat deze vlugger opgemerkt worden, meer betekenis krijgen en langer bijblijven 

(Entman, 1993, p. 53).   

 

De verschuiving naar actieve selectie in de definitie van Entman, weerspiegelt de dominante 

interpretatie van framing binnen media studies. De meeste hedendaagse auteurs zien framing 

immers als een actief proces (http://www.restore.uk.ac). Terwijl Entman (1993) spreekt over 

“selection and salience”, omschrijft D’Angelo (2002, p. 873) frames als “powerful discursive cues”. 

Frames veroorzaken volgens hem verschillende niveaus van realiteit en kunnen op die manier de 

publieke opinie beïnvloeden. Tankard (2001, p. 97) stelt zelfs dat journalisten frames op een bewuste 

manier gebruiken om hun publiek te misleiden. Reese (2007) gaat het verst in zijn pleidooi dat 

framing een actief proces is. Bijgevolg stelt hij dat elke framinganalyse de vraag zou moeten stellen 

hoeveel framing er gebeurt binnen een bepaald communicatieproces.  

 

Uit deze definities onthouden we dat framing een actief proces is waarbij strijd om betekenis wordt 

gevoerd. Er worden keuzes gemaakt en op basis daarvan krijgen bepaalde ideeën meer nadruk dan 

andere. Door middel van framing kunnen de media de gedachten van het publiek richting bepaalde 

aspecten van de desbetreffende issue sturen. 
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2.2   Mediaframes en audience frames 

In het klassieke communicatiemodel van Shannon en Weaver (1949) verplaatst de boodschap zich 

van de zender, die als bron dient van deze boodschap, naar de ontvanger, die de rol heeft van de 

uiteindelijke bestemming. Zowel de zender als de ontvanger van een boodschap maken gebruik van 

referentiekaders of frames om de werkelijkheid rondom hen te interpreteren en zin te geven. 

Bijgevolg dient een theoretisch onderscheid te worden gemaakt tussen twee soorten frames. 

Enerzijds zijn er mediaframes die tot doel hebben het nieuws op een bepaalde manier te 

presenteren. Anderzijds zijn er individual frames , ook wel audience frames genoemd, die dienen om 

nieuws op een bepaalde manier te interpreteren (Scheufele, 1999, p. 106).  

 

De mediaframes bevinden zich op het culturele niveau van betekenisgeving. Gamson en Modigliani 

(1989, p. 143) definiëren een mediaframe als ‘a central organizing idea or story line that provides 

meaning to an unfoliding strip of events’. Deze frames geven dus betekenis aan een gebeurtenis door 

de essentie ervan te benadrukken. Het zijn bijgevolg ‘attributes of the news itself’, aldus Entman 

(1991, p. 7). Ook Tuchman (1978) bevestigt het belang van mediaframes in het nieuws. Doordat ze 

dagdagelijkse realiteit organiseren vormen ze in wezen een essentieel kenmerk van de 

nieuwsberichtgeving (Tuchman, 1978, p. 193).   

 

Het tweede niveau van betekenisgeving situeert zich op het cognitieve of individuele niveau, waar de 

audience frames (Gamson en Modigliani, 1989, p. 143) of individuele frames zich bevinden 

(Scheufele, 1999, p. 107). Audience frames zijn ‘mentally stored clusters of ideas that guide 

individuals’ processing of information’ aldus Entman (1993, p. 53). Ze zijn eigen aan het individu en 

helpen bij het interpreteren en begrijpen van frames die in mediaboodschappen zijn vervat (Deprez, 

2008, p. 23).  

 

Ondanks de opdeling in media- en audience frames zijn de twee soorten echter wel aan elkaar 

gelinkt. Omdat ze zich op een verschillend niveau van betekenisgeving bevinden, vormen ze in feite 

een brug tussen ruim aanvaarde sociale en culturele waarden en de dagdagelijkse betekenis van 

sociale interacties (Friedland & Zhong, 1996, p. 13). 

 

Dankzij de definiëring van media- en audience frames verenigt framing twee aspecten van 

communicatieproces in zich. Enerzijds verwijst het naar de typische manier waarop journalisten het 

nieuws vormgeven, gebruik makend van een bepaald referentiekader en een latente 

betekenisstructuur. Anderzijds verwijst het naar het publiek dat deze frames overneemt en de 
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realiteit op een gelijkaardige manier als de journalisten benadert. Dit is de bijzondere bijdrage van 

framing theorie binnen het domein van communicatiewetenschapen (McQuail, 2000, p. 495; Van 

Gorp, 2006, p. 21). 

 

Deze paper heeft tot doel te onderzoeken op welke manier het alternatieve nieuwsagentschap 

Indymedia het nieuws over de klimaattop in Kopenhagen gaat framen. Er wordt vooral naar het 

eerste aspect gekeken en daarom zijn vooral de mediaframes van belang. We zullen dit toepassen in 

een later meer praktisch gedeelte van dit werk.  

 

2.3   Verschillende fasen binnen het framingproces 

Volgens D’Angelo (2002) kan het framingproces worden opgedeeld in drie verschillende fasen of 

flows: frame construction flow, framing effects flow en frame definition flow. De eerste fase, 

frame construction flow, heeft te maken met de implementatie van mediaframes. D’Angelo (2002, p. 

881)  stelt dat het de taak van de onderzoeker is om nieuwsverhalen of discourse units onder de loep 

te nemen, op zoek naar de frames die erin vervat zitten. Vooral het gebruik van bepaalde woorden 

en beelden, de journalistieke intenties, de nieuwswaarden, de logische structuren en de inhoudelijke 

formats die het eigenlijke mediaframe dragen, dienen hierbij geïdentificeerd te worden. 

 

Het frame construction flow van D’Angelo (2002) representeert een combinatie van twee 

framingprocessen die Scheufele (1999) definieert als frame building en frame setting (D’Angelo, 

2002, p. 880). De term framebuilding verwijst naar de invloed die enerzijds de organisatorische of 

structurele factoren van het mediasysteem en anderzijds de individuele kenmerken van journalisten 

kunnen hebben op framing van het nieuws (Scheufele, 1999, p. 115). Shoemaker en Reese (1996) 

wijzen op drie mogelijke factoren die de media-inhoud kunnen beïnvloeden. Eerst en vooral is er 

invloed van de journalist zelf mogelijk. Ideologie, attitudes en professionele normen kunnen immers 

stuk voor stuk een effect hebben op het nieuws. Daarnaast kunnen ook organisatorische routines 

zoals de politieke oriëntatie van het medium een impact hebben. Ten slotte kunnen ook de externe 

factoren, zoals drukkingsgroepen, politieke actoren en andere elites hun invloed uitoefenen op 

framing.  

Terwijl framebuilding het benadrukken van bepaalde issues met zich teweegbrengt gaat het bij 

framesetting vooral over het benadrukken van issuekenmerken. Uit dit proces blijkt de relatie tussen 

media en het publiek duidelijk. Mediaframes benadrukken bepaalde issuekenmerken, zoals woorden, 

plaatsen, …,  en bepalen op die manier de lezing van de onderwerpen (Scheufele, 1999, p. 116). 
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Kortom: in het framebuilding proces valt de beslissing over de welke frame er wordt toegepast, 

terwijl in het framesetting proces de keuze wordt gemaakt over welke onderdelen van het frame aan 

bod zullen komen. 

 

Het tweede niveau binnen het framingproces is de zogenaamde frame effects flow. Dit impliceert 

dat er een interactie optreedt tussen de mediaframes, het officieel discours van overheidsleden, de 

politieke kandidaten en de sociale bewegingen, met de bestaande audience frames en met de reeds 

aanwezige kennis bij het publiek over een bepaalde onderwerp (D’Angelo, 2002, p. 882). Het officiële 

discours, de audience frames en de bestaande kennis genereren vervolgens op hun beurt effecten op 

de realiteit zoals die door de journalisten wordt waargenomen, maar zijn tegelijkertijd eveneens 

onderhevig aan effecten die van deze realiteit uitgaan. Men kan dus spreken van een wisselwerking 

van effecten tussen deze entiteiten (Deprez, 2008, p. 45).Terwijl de media de publieke opinie 

beïnvloedt, heeft deze laatste op haar beurt ook invloed op de media. 

 

Ten slotte is er nog frame de definition flow. Dit laatste niveau vormt de recursieve lus van framing. 

Mediaframes worden vanuit een journalistieke realiteit gevormd. De onderzoekers kijken echter naar 

realiteit als verklaring voor de processen die bij framing zijn opgetreden als een spoor van macht. Net 

daarom ontstaan er uiteenlopende definities van frames bij de onderzoekers. Kortom: er ontstaan 

verschillende definities van frames, doordat onderzoekers pragmatische beelden moeten gebruiken 

om hun ideeën over wat frames zijn en hoe deze functioneren te ontwikkelen. (D’Angelo, 2002, p. 

882). 

 

Het empirisch onderzoek naar framing concentreert zich meestal op één van de twee processen die 

D’Angelo (2002) als frame construction flow en frame effects flow omschrijft (Deprez, 2008, p. 45). 

Van Gorp (2006) heeft het in dit geval over productiezijde en ontvangerszijde van het framingproces. 

Onze studie naar framing van de berichtgeving over de klimaattop in Kopenhagen door de 

alternatieve nieuwsagentschap Indymedia kunnen we situeren aan de productiezijde van de 

communicatieproces, of wat D’Angelo (2002) het frame construction flow noemt.  

 

2.4   Reasoning en framing devices 

De vier belangrijkste functies van framing zijn volgens Entman (1993) vooraleerst het definiëren van 

het probleem, meestal berekend in termen van culturele waarden; vervolgens het vaststellen van de 

oorzaak van het probleem; waarna men een moreel oordeel velt, door de gevolgen van het probleem 

te evalueren en ten slotte het suggereren van een oplossing voor het gedefinieerde probleem. 
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Sommige teksten kunnen meerdere van deze framingfuncties bevatten, terwijl andere teksten er 

helemaal geen kunnen hebben (Entman, 1993, p. 52). We kunnen dus stellen dat een frame niet 

noodzakelijk over al deze functies tegelijk beschikt. 

 

Deze vier functies komen in zekere mate overeen met de drie reasoning devices van Gamson en 

Modigliani (1989, p. 3-4). Volgens deze auteurs geeft ieder frame immers een karakteristieke analyse 

van de causale elementen die aan de basis liggen van een bepaalde gebeurtenis. Men kijkt hierbij 

naar de oorzaak van het probleem en de betrokken actoren. Verder analyseert elk frame ook de 

gevolgen van de gebeurtenis en de beleidsopties die daarmee gepaard gaan. En ten slotte integreert 

het frame ook de elementen die oproepen tot een bepaalde probleemoplossing. Vaak zijn deze 

factoren gestoeld op algemeen gangbare principes, die door het grootste deel van de bevolking 

worden ondersteund en die eveneens bepaalde actiegevoelens oproepen (Gamson en Lasch, 1983, 

p. 400). Deze drie reasoning devices zijn belangrijke onderdelen van een frame, maar het frame 

beperkt zich hier echter niet toe.   

 

Naast deze reasoning devices wordt het frame immers ook gevormd door framing devices. Gamson 

& Modigliani (1989, p. 3) identificeren er vijf: metaforen, toonbeelden uit heden of verleden, 

catchphrases, woordelijke beschrijvingen en visuele beelden. Pan en Kosicki (1993, p. 58) geven op 

hun beurt framing devices weer aan de hand van een aantal tekststructuren, zoals syntactische, 

thematische, retorische en scriptstructuur. Van Gorp  (2006, p. 80-83) wijst er echter op dat 

elementen die tot de syntactische opbouw van een tekst behoren, zoals opbouw en opmaak van de 

tekst, geen framing devices zijn. Hij beschouwt ze eerder als een format. Zelf vervolledigt hij het 

lijstje van framing devices met lexicale keuzes, cijfergegevens, symbolen, stereotypen en bronnen. Bij 

Deprez vinden we tenslotte labeling van de actoren en gebeurtenissen als een framing device 

(Deprez, 2008, p. 129). 

 

Frames bestaan dus uit reasoning en framing devices. Gamson en Modigliani (1989) stellen frames 

voor als een package of een bundel waaraan een bepaalde kwestie haar betekenis ontleent. Het 

centrale idee in deze bundel maakt in wezen het eigenlijke frame uit. Een framinganalyse bestaat 

bijgevolg uit de systematische reconstructie van deze framebundels en dit aan de hand van de 

framing en de reasoning devices die in het nieuws of teksten aanwezig zijn.  
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2.5   Empirisch onderzoek  

Framing onderzoek is nog aan zijn opmars bezig, maar neemt nu al een belangrijke plaats binnen de 

communicatiewetenschappen. Bovendien is het aantal studies rond framing de laatste decennia 

aanzienlijk gestegen (Van Gorp, 2006, p. 27). Empirisch onderzoek naar frames kan op verschillende 

manieren worden gevoerd. In de literatuur zien we echter dat empirisch onderzoek vaak op twee 

dichotomieën is gebaseerd. Enerzijds onderscheiden Semetko en Valkenburg (2000) een tweedeling 

tussen inductieve en deductieve strategieën, anderzijds gebruikt Reese (2007) de klassieke opdeling 

tussen kwalitatieve en kwantitatieve benadering.  

 

2.5.1   Inductief en deductief onderzoek 

Semetko en Valkenburg (2000) onderscheiden twee methoden voor empirisch onderzoek van frames 

in het nieuws, namelijk de inductieve en de deductieve methode. Beide benaderingen hebben hun 

voor- en nadelen. Van Gorp (2006, p. 99) stelde vast dat meer auteurs kiezen voor deductieve 

methode wanneer ze empirisch onderzoek voeren. Bij deze methode worden op voorhand een 

beperkt aantal frames gedefinieerd, om vervolgens via coderingen na te gaan in welke mate deze 

frames in de mediaboodschappen voorkomen. Hierbij bestaat echter de kans dat de frames die de 

onderzoeker in eerste instantie niet gedefinieerd heeft, over het hoofd gezien worden. De 

deductieve methode is makkelijk repliceerbaar, kan worden toegepast op een grote steekproef en is 

bovendien geschikt voor comparatief onderzoek (Semetko & Valkenburg, 2000, p. 95).  

 

Bij de inductieve benadering dient de onderzoeker met een open blik via analyse en interpretatie van 

bronnenmateriaal de frames in kaart brengen. Via deze strategie kunnen verschillende manieren 

waarop het nieuws wordt geframed worden ontdekt. Deze benadering is echter zeer arbeidsintensief 

en kan slechts op een kleine steekproef worden toegepast. Bovendien komt hierbij de 

repliceerbaarheid van het onderzoek in het gedrang (Semetko & Valkenburg, 2000, p. 94). Ook 

Deprez (2008, p. 82) wees erop dat bij de inductieve methode de onderzoeker op een (te?) vrije 

manier bepaalt welke frames aan bod komen.  

 

2.5.2   Kwalitatief en kwantitatief onderzoek 

Reese (2007, p. 148) onderscheidt een andere tweedeling van empirisch framingonderzoek: de 

klassieke dichotomie tussen kwalitatieve en kwantitatieve aanpak. Kwantitatief onderzoek richt zich 

vaak op causale verbanden tussen variabelen. Om die reden is de kwantitatieve aanpak dikwijls 

verklarend van aard (Swanborn, 1994). Kwalitatief onderzoek daarentegen tracht het 

onderzoeksonderwerp diepgaand te beschrijven en in detail te onderzoeken (Patton, 2002).  
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Ook deze twee methoden hebben hun voor- en nadelen. Bijgevolg is het aangeraden om een 

combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek toe te passen: “Het sterk latente en abstracte 

karakter van frames maakt dat het bijna uitgesloten is om ze louter via harde, kwantitatieve 

onderzoekstechnieken te meten. Een combinatie met een interpretatieve aanpak is dan ook nodig”, 

aldus Van Gorp (2006, p. 251). 

 

In dit onderzoek kiezen we ervoor om de analyse op een kwalitatieve manier uit te voeren, waarbij 

we op deductieve wijze de te onderzoeken frames op voorhand vastleggen. In het hoofdstuk “4 

Methodologie” wordt dieper ingegaan op deze keuze voor het onderzoeksmethode.  

 

2.6   News framing as a multiparadigmatic research program 

In het eerste onderdeel van dit hoofdstuk zagen we reeds dat framing oorspronkelijk uit de 

antropologie afstamt, maar tegenwoordig in vele wetenschappelijke domeinen wordt toegepast. In 

zijn “Framing: toward clarification of a fractured paradigm” beklaagt Entman (1993, p. 51) het gebrek 

aan een coherent kader binnen framing, ondanks de alomtegenwoordigheid van het concept in de 

academische wereld. Hij betreurt tevens de afwezigheid van verklaring op welke manier frames 

worden geïmplementeerd en op welke manier ze het denkproces van mensen beïnvloeden. 

 

D’Angelo (2002, p. 879) gaat echter niet akkoord met deze aanklacht van Entman en formuleert een 

repliek in zijn werk “News framing as a multiparadigmatic research program”. D’Angelo (2002) ziet 

net een groot voordeel in het gebruik van framing door verschillende disciplines. Deze 

kruisbestuiving van verschillende visies over framing leidt volgens hem net tot een rijkdom in 

theorievorming.  

 

Reese (2007) sluit zich aan bij het standpunt van D’Angelo (2002). Hij stelt:  

 

“Framing’s value, however, does not hinge on its potential as a unified research domain but, 
as I have suggested before,as a provocative model that bridges parts of the field that need to 
be in touch with each other: quantitative and qualitative, empirical and interpretative, 
psychological and sociological, and academic and professional. If the most interesting 
happens at the edges of disciplines – and in the center of policy debates – then framing 
certainly has the potential to bring disciplinary perspectives together in interesting ways.” 
(Reese, 2007, p. 148)  
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Dit proefschrift is te situeren binnen de discipline van de communicatiewetenschappen. De 

theoretische inzichten die in dit hoofdstuk aan bod zijn gekomen zijn dan ook te vinden binnen dit 

academisch domein. Als theoretisch kader bieden deze inzichten ons een goede basis, maar om 

frames te destilleren voor ons onderzoek naar frames in de alternatieve nieuwsmedia zijn we echter 

genoodzaakt om inzichten uit een andere discipline erbij te betrekken. De studie van frames binnen 

communicatiewetenschappen richt zich namelijk vooral op het bestuderen van teksten in 

mainstream media. Binnen de sociologie bestaat er een onderzoekstak die zich bezighoudt met 

studie van sociale bewegingen. Binnen deze onderzoekstak vinden we een stroming die 

framingprocessen bij sociale bewegingen bestudeert. Deze inzichten zullen een belangrijke 

aanvulling leveren in onze studie. Ze komen in het volgend hoofdstuk uitgebreid aan bod. 
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3   MEDIA EN SOCIALE BEWEGINGEN 

 

Het doel van dit onderzoek is nagaan op welke manier het alternatieve nieuwsagentschap Indymedia 

het nieuws over sociale bewegingen en protest framet. Voor we het collective action frame, het 

frame waarvan we aannemen dat ze als een alternatieve frame kan worden beschouwd, bespreken, 

situeren we de studie naar media en sociale bewegingen in een breder kader. Vervolgens bekijken 

we meer gedetailleerd het onderzoek dat zich toespitst op de berichtgeving van sociale bewegingen 

in de media. Daarna staan we even stil bij de andere kant van de medaille. We stellen ons de vraag 

welke frames de sociale bewegingen gebruiken om hun standpunten te laten doorstromen in het 

nieuws. Tenslotte slaan we een brug het officiële frame of het mainstream frame en het alternatieve 

frame.  

 

3.1   Relatie tussen media en sociale bewegingen 

Het onderzoek naar media en sociale bewegingen kent reeds een lange traditie, maar krijgt 

tegenwoordig, vooral door de komst van het internet een geheel nieuw elan. Klassieke 

wetenschappers merken op dat de relatie tussen de sociale bewegingen en de media tot op zekere 

hoogte wederkerig is (Verhulst & Walgrave, 2005, p. 306). “Send my message” luidt hierbij de 

boodschap van activisten tegenover “make my news”, het motto van de journalisten. Beide partijen 

zijn dus van elkaar afhankelijk, maar deze afhankelijkheid is echter van asymmetrische aard (Gamson 

& Wolfsfeld, 1993, p. 115). Men is immers niet in dezelfde mate van elkaar afhankelijk.  

Raschke (1985 geciteerd in Verhulst & Walgrave, 2005, p. 305) verklaart dit door te stellen dat 

protest waarover niet wordt bericht, eigenlijk nooit echt heeft plaatsgevonden. Voor sociale 

bewegingen is mediaberichtgeving dus van cruciaal belang, omdat deze berichtgeving vaak het enige 

is wat het publiek van hen te zien krijgt. De media daarentegen zijn minder afhankelijk, omdat zij een 

heel ruime keuze hebben uit verschillende bronnen voor de inhoud van het nieuws.  

Deze asymmetrische afhankelijkheid vertaalt zich bijgevolg in de macht van de media binnen deze 

relatie (Gamson & Wolfsfeld, 1993, p. 117). Macht impliceert ook strijd. Verhulst & Walgrave (2005, 

p. 305) merken op dat de strijd die de sociale bewegingen permanent voeren zich situeert op twee 

niveaus: eerst is er de toegangsstrijd tot de media, en als deze beslecht is volgt er nog de 

definitiestrijd in de media. De macht van de media is met andere woorden dubbelzijdig. Enerzijds 

beslissen de media of de standpunten van sociale bewegingen op de sociale agenda komen. 
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Anderzijds, indien dit gebeurd is, beslissen diezelfde media over de manier waarop deze standpunten 

aan bod komen. 

De waarden van media en sociale bewegingen staan vaak in conflict met elkaar. Terwijl de media 

eerder de gevestigde waarden ondersteunen promoten de sociale bewegingen vooral de waarden 

van sociale verandering (Gitlin, 1980). Uit onderzoek van Sampedro (1997) blijkt evenzeer dat de 

media vaak de politieke elite ondersteunen en op die manier het sociaal protest van sociale 

bewegingen ondermijnen. Ook Gamson en Wolfsted (1993, p. 119)  trekken een gelijkaardige 

conclusie en stellen kort: “Media speak mainstreamese”. 

Het internet biedt tegenwoordig de sociale bewegingen nieuwe mogelijkheden om een antwoord te 

formuleren op dit dominante discours van de massamedia. Het internet laat hen immers toe ook een 

alternatieve stem te verspreiden over een breed publiek. Het is in die zin dat Indymedia ontstaan is 

om te berichten over het nieuws dat wel heeft plaatsgevonden, maar zijn weg niet altijd gevonden 

heeft naar de mainstream nieuws. Later in dit hoofdstuk bekijken we welke frames mogelijk gebruikt 

kunnen worden door Indymedia om te berichten over dit sociaal protest, maar vooreerst bestuderen 

we het officiële frame dat men kan terugvinden in de mainstream media.  

 

3.2   Framing van nieuws over sociale bewegingen 

Sinds de tweede helft van de jaren zestig is framing van het nieuws over sociale bewegingen vaak 

een topic geweest in academisch onderzoek. De eerste wetenschappelijke studies onderzochten de 

berichtgeving over de belangrijke sociale groepen uit die tijd, zoals de beweging voor civiele rechten, 

de anti-oorlog beweging en de opkomst van de feministische beweging (Brasted, 2005, p. 3). 

Tuchman (1981) wijst erop dat de manier waarop de media over sociale bewegingen berichten een 

invloed heeft op de publieke opinie over deze groepen. Op basis van nieuwsframes kan een sociale 

beweging enerzijds aan publieke aanvaarding winnen, of anderzijds haar positie verzwakken. 

Mediarepresentatie is van groot belang voor de ontwikkeling van een sociale beweging.  

Chan en Lee (1984) suggereren dat de traditionele media steeds eenzelfde patroon gebruiken om 

over protestacties van sociale bewegingen te berichten. Het zogenaamde “protest paradigma”. Het 

protest paradigma belicht de situatie vanuit het oogpunt van de officiële diensten en bevordert op 

die manier het status quo. McLeod en Hertog (1998) onderscheiden vier kenmerken van het protest 

paradigma: narratieve structuren, het gebruik van officiële bronnen, het benadrukken van de 

publieke opinie, en de overige elementen waarmee de media sociale bewegingen demoniseren en 

marginaliseren.  
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Het eerste kenmerk van het protest paradigma is zoals reeds gezegd de narratieve structuur. 

Journalisten gebruiken veeleer een narratieve structuur van een misdaadverhaal waarbij de nadruk 

op het conflict tussen de betogers en de politie wordt gelegd, eerder dan bijvoorbeeld het 

intellectueel debat tussen de betogers en hun gekozen doel (McLeod & Hertog, 1998). Onderzoek 

aan de Glasgow University (1985) naar berichtgeving over de vredesbeweging heeft aangetoond dat 

de thematiek van het nieuws herleid werd tot het topic geweld. De betogers werden afgebeeld als 

gewelddadig en de politie als de slachtoffers van het geweld.  Er was geen sprake van eventuele 

verwondingen aangericht door de politie. “The media tended to cover the event rather than the 

context or issues”, merkte Brasted (2005, p. 5) hierbij op.  

Brasted (2005, p. 12) vond gelijkaardige resultaten in haar onderzoek naar berichtgeving over de 

studentenbeweging en hun protest op de Democratische conventie in Chicago in 1968. De media 

focuste toen evenzeer enkel op de schade veroorzaakt door de betogers. Hierdoor werd een beeld 

geschetst van provocerende betogers die de sociale orde verstoren en van de politie die deze dient 

te herstellen. Het reageren met geweld van de politie werd gerechtvaardigd, door de nadruk te 

leggen op het gewelddadig karakter van de betogers. 

Een tweede kenmerk van het protest paradigma naast de narratieve structuur, is het gebruik van 

officiële bronnen (McLeod and Hertog, 1998). In de berichtgeving over de sociale bewegingen wordt 

de situatie vaak bekeken vanuit het standpunt van de overheid of politie. Op die manier 

ondersteunen deze nieuwsberichten het status quo. Standpunten van de betogers komen bijgevolg 

nauwelijks aan bod en de keren dat dit wel gebeurt, worden ze regelrecht tegenover de officiële 

standpunten geplaatst. Op die manier laat men de visie van sociale bewegingen irrationeel en 

illegitiem lijken (Harlow & Johnson, 2011, p. 1362). 

Het derde kenmerk van het protest paradigma is volgens McLeod and Hertog (1998) het appelleren 

aan de publieke opinie. Journalisten gebruiken in hun berichtgeving verschillende cues zoals 

opiniepeilingen, openlijke karakteriseringen, sociale normen, wetgeving en symbolisch gebruik van 

toeschouwers, om de publieke opinie te benadrukken. Door deze cues aan te wenden worden de 

betogers voorgesteld als een geïsoleerde minderheidsgroep en hierdoor legt men nog meer nadruk 

gelegd op het deviante karakter (Brasted, 2005, p. 7). 

Ten slotte kunnen de overige eigenschappen van het protest paradigma de betogers eveneens 

delegitimeren, marginaliseren en demoniseren. Carragee (1991) ondervond in dit opzicht in zijn 

studie naar de berichtgeving over de groene beweging in Duitsland dat de media een steeds 

terugkerend patroon gebruiken, die de focus legt op de interne verdeeldheid. Door voortdurend op 

de verdeeldheid binnen de groep te focussen, slaagt de media erin de sociale beweging te 
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delegitimeren en construeert ze de neergang van deze beweging. Gitlin (1980) onderzocht de 

berichtgeving over de New Left en concludeerde dat framing devices zoals “trivialization”, 

“polarization” en “marginalization”, er inderdaad voor zorgen dat de legitimiteit van deze beweging 

daalde (Brasted, 2005, p. 7).   

Het onderzoek van McFarlane & Hay (2003) naar de berichtgeving over het protest tegen de WHO in 

Seattle in de tabloid “The Australian” heeft het gebruik van het protest paradigma in het nieuws over 

de andersglobaliseringsbeweging nogmaals bevestigd. De verslaggeving over de betoging in Seattle 

bevatte immers verschillende elementen van het protest paradigma: onder andere de focus op de 

manifestatie in plaats van de standpunten van de beweging, de personalisering van de betogers, de 

grote aandacht voor geweld en confrontaties met de politie en het deviante karakter van de 

betogers.  

Binnen onze landsgrenzen heeft de Universiteit van Antwerpen recent in het kader van de studie 

naar de legitimiteit van internationale instanties zoals de EU en de WHO, een grootschalig onderzoek 

uitgevoerd naar de berichtgeving over de andersglobalistische sociale beweging in de Belgische 

media. Uit deze resultaten bleek dat ook de Belgische media het protest paradigma gebruiken in hun 

berichtgeving over andersglobalisten. In vergelijking met andere soorten nieuws gaat er in het 

andersglobaliseringsnieuws veel meer aandacht uit naar het conflict en geweld. Door middel van 

meer impliciete elementen zoals beelden en foto’s wordt er een vrij negatief beeld van de 

andersglobaliseringsbeweging geschept. De onderzoekers wijzen er echter op dat het protest 

paradigma niet altijd in het nadeel van de beweging werkt. Het protest paradigma wordt namelijk 

door de verslaggevers eveneens gebruikt om de nieuwswaarde van de berichten te verhogen 

(Baetens, Bedoyan, Bursens, Van Den Bulck & Walgraeve, 2004, p. 216).  

 

3.3   Frames van sociale bewegingen   

Mediaframes kunnen de publieke opinie beïnvloeden. In de vorige onderdeel van dit hoofdstuk 

zagen we dat de mainstream media vaak het nieuws over de sociale bewegingen framen door middel 

van het protest paradigma en op die manier het status quo bevorderen. Naast de actoren op 

beleidsniveau beïnvloeden de sociale bewegingen zelf evengoed de opbouw van mediaframes, dit 

om hun standpunten in de media te krijgen en de visibiliteit van een bepaald probleem te verhogen. 

Omdat het doel van de sociale bewegingen voornamelijk bestaat uit het mobiliseren van de 

bevolking, is het daarom noodzakelijk om de eigen frames via de media naar het publiek te 

communiceren (Deprez, 2008, p. 67). 
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Gamson (1992, p. 7) stelt dat de sociale bewegingen hierbij gebruik maken van drie soorten frames: 

“aggregate frames”, “consensus frames” en “collective action frames”. Aggregate frames definiëren 

een bepaalde kwestie als een sociaal probleem en wijzen de verantwoordelijkheid toe aan de 

mensen die de boodschap van het frame horen zodat ze actie ondernemen. Consensus frames 

definiëren sociale problemen zo, dat het lijkt dat de enige oplossing in het ondernemen van de 

collectieve actie ligt. Deze consensus strategieën construeren een sterk identiteitsgevoel voor de 

groep die tot de collectieve actie zal overgaan, maar zeggen weinig over de oorzaak van het 

probleem. Ten slotte zijn er ook de collective action frames, die de situatie zo omschrijven met de 

bedoeling om protesten te stimuleren (Noakes & Johnston, 2005, p. 2)   

Hoewel er geen andere (empirische) studies voor handen waren die het voorkomen van consensus 

en aggregate frames bevestigen, werd er door verschillende auteurs waaronder Benford en Snow 

(2000), Taylor (2000), Noakes en Johnston (2005) en Vicari (2010) meermaals onderzoek gevoerd 

naar de collective action frames. We merken op dat het collective action frame eerder een 

combinatie is van de twee andere frames. De aggregate en de consensus frame bieden op hun beurt 

niets nieuws dan wat het collective action frame reeds beschrijft. Deprez (2008, p. 68) stelt dat 

collective action frames niet alleen een alternatief vormen voor de bestaande (vaak officiële) frames, 

maar ook dat ze tot doel hebben een potentiële achterban te mobiliseren. In het volgende 

paragrafen gaan we dieper in op het collective action frame en belichten we de verschillende 

onderdelen hiervan.  

 

3.4   Collective action frame 

In onderzoek naar de collective action frames van de sociale bewegingen hebben twee sociologen 

een bijzondere bijdrage geleverd. Hoewel ze hun onderzoek afzonderlijk verrichtten hebben zowel 

William A. Gamson als David A. Snow en Robert D. Benford elk een typologie uitgewerkt voor het 

collective action frame. Omdat hun analyses een verschillend invalshoek hebben, verschillen ook 

deze typologieën weliswaar van elkaar. Terwijl Gamson vooral oog heeft voor de  

sociaal-psychologische processen waarbij individuen een overgang maken van bijstaanders tot 

participanten, kijken Snow en Benford eerder naar de strategische processen van de sociale 

beweging zelf (Noakes & Johnston, 2005, p. 5). We bekijken beide typologieën van naderbij.  
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3.4.1   De typologie van Gamson 

Gamson (1992, p. 7) stelt dat het collective action frame bestaat uit drie deelframes: “injustice 

frame”, “agency frame” en “identity frame”. De eerste component refereert naar de morele 

verontwaardiging, die uitgedrukt wordt onder de vorm van een politiek bewustzijn. Gamson wijst 

erop dat het “injustice frame” niet louter een cognitieve of een rationele beoordeling is ten opzichte 

van wat is toegestaan, het is ook wat psychologen aanduiden als “a hot cognition”. Het injustice 

frame is immers emotioneel geladen. Het vereist een zogenoemd bewustzijn voor de 

verantwoordelijkheid van menselijke actoren voor creëren van last en ellende. In deze eerste 

component wordt het probleem beschouwd als intrinsiek verkeerd, veroorzaakt door een 

identificeerbare dader.   

Een tweede deelframe, het “agency frame” impliceert dat er een mogelijkheid bestaat dat de huidige 

situatie en beleid kan veranderen door collectieve actie te ondernemen. Collective action frames 

bevatten een zeker gevoel van collectieve doeltreffendheid en ontkennen de onveranderlijkheid van 

bepaalde ongewenste situaties. “They empower people by defining them as potential agents of their 

own history”, aldus Gamson (1992, p. 7). In het agency frame poneert men niet louter dat er iets 

gedaan kan worden, maar stelt men duidelijk dat “wij” iets kunnen doen.  

Tenslotte definieert hij een laatste deelframe namelijk het “identity frame”. Dit frame stelt “ons”, die 

iets kunnen veranderen aan de situatie, meestal tegenover “hen”, die het probleem hebben 

veroorzaakt. Gamson (1992, p. 7-8) benadrukt het belang van dit contrast, omdat zonder 

tegenstelling, het doelwit van de collectieve actie slechts een abstractie blijft. Collective action 

frames vereisen bijgevolg een bewustzijn over menselijke actoren wiens beleid of praktijken moeten 

worden aangepast, en een “wij” die kunnen helpen bij deze verandering.  

 

3.4.2   De typologie Benford en Snow 

Benford en Snow (2000) werkten eveneens een typologie van het collective action frame uit, maar 

hun indeling is enigszins anders dan die van Gamson (1992). Ze onderscheiden de volgende 

onderdelen van het collective action frame: diagnostic framing, prognostic framing en motivational 

framing. Het diagnostic frame stelt, zoals in een medische diagnose, vast wat het probleem is en hoe 

deze veroorzaakt werd. Het reikt een nieuwe interpretatie van een bepaalde gebeurtenis aan de 

potentiële achterban van een sociale beweging (Noakes & Johnston, 2005, p. 5). Volgens  

Benford en Snow (2000, p. 615) komt deze diagnostic framing overeen met wat Gamson (1992) het 

injustice frame noemt. Verschillende case-studies tonen aan dat sociale bewegingen inderdaad 
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gebruik maken van het injustice frame om de slachtoffers van een bepaalde onrechtvaardigheid te 

identificeren en op die manier hun slachtofferrol extra in de verf te zetten.  

Benford en Snow (2000, p. 615-616) merken echter op dat het injustice frame niet door alle sociale 

bewegingen wordt gebruikt. Zo zijn verschillende religieuze bewegingen een uitzondering op deze 

regel. Desondanks zijn injustice frames alomtegenwoordig bij bewegingen die een bepaalde vorm 

van politieke of economische verandering opeisen. Volgens Taylor (2000, p. 511) kunnen de meeste 

collective action frames als injustice frames worden beschouwd net omdat ze als tegenstelling zijn 

ontwikkeld voor de reeds bestaande, gevestigde en algemeen aanvaarde frames. Zulke  

“collective action frames” dienen net om onrechtvaardige sociale condities te doorprikken, ze te 

definiëren en ook te benadrukken. 

Het tweede onderdeel van het “collective action frame” is volgens de typologie van Benford en Snow 

(2000) het prognostic frame. Dit is de verwoording van een oplossing voor het probleem dat 

voorgesteld werd in het diagnostic frame. Het reikt op zijn minst een plan van actie aan en stelt 

strategieën voor om dit plan uit te voeren. Kortom, het prognostic frame beantwoordt de vraag 

“what is to be done”. Het is hierbij van belang dat er een overeenkomst bestaat tussen de diagnose 

en de prognose van de sociale beweging. Het voorstel dat naar voor wordt geschoven als een 

oplossing voor het probleem moet dus redelijk en aanvaardbaar zijn (Benford & Snow, 2000, p. 616).  

Ten slotte bevat het collective action frame volgens Benford en Snow (2000) ook een motivational 

frame. Via motivational framing worden er aan de potentiële achterban redenen aangereikt om tot 

collectieve actie over te gaan. Uit zijn onderzoek naar de anti-nucleaire bewegingen in VS, distilleert 

Benford (1993) vier algemene motieven die kunnen aanzetten tot collectieve actie: de ernst en 

urgentie van het probleem en ook de geschiktheid en doeltreffendheid van de mogelijke actie 

(Benford & Snow, 2000, p. 617). 

We dienen op te merken dat deze diagnostic, prognostic en motivational frame overeenkomen met 

wat andere auteurs als reasoning devices catalogeren. Gamson en Modigliani (1989, p. 3-4) 

onderscheiden bijvoorbeeld drie reasoning devices: de roots, de gevolgen en het appelleren aan 

bestaande en door een groot deel van de bevolking gesteunde morele principes. Deze reasoning 

devices vormen samen met framing devices de kern van een framebundel. 
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3.4.3   Compatibiliteit van twee typologieën 

Hoewel de typologieën van Gamson (1992) en Benford & Snow (2000) op het eerste zicht zeer 

verschillend lijken, zijn er een aantal overeenkomsten die dienen opgemerkt te worden. Naast de 

overeenkomst tussen diagnostic frame en identity frame, die we eerder al hebben vermeld, wijzen 

Benford en Snow op gelijkenis tussen het “motivational frame” en wat Gamson (1992) het “agency 

frame” noemt. Beiden hebben immers tot doel de potentiële achterban te overtuigen tot collectieve 

actie over te gaan (Benford en Snow, 2000, p. 617).  

Ook Noakes en Johnston (2005) merken de compatibiliteit van beide typologieën op en stellen dat de 

auteurs in feite de twee kanten van dezelfde medaille belichten. Terwijl Benford en Snow (2000) het 

mobiliseringproces vanuit het standpunt van een sociale beweging benaderen, beschrijft Gamson 

(1992) hetzelfde mobiliseringproces vanuit het oogpunt van de potentiële participanten. Noakes en 

Johnston (2005, p. 6) stellen bijgevolg dat de indelingen nagenoeg identiek zijn mits de 

samenvoeging van identificatie van de oorzaak met de diagnose van het probleem en de toevoeging 

van de mobiliserende functie. 

Vicari (2010) verduidelijkt op zijn beurt de gelijkenissen tussen beide typologieën aan de hand van de 

volgende figuur:  

 

Figuur 1: Relatie tussen framing functies van Snow en Benford en framing componenten van Gamson 

 

Bron: Vicari, 2010, p. 508 

 

Vicari stelt dat de onderdelen van het collective action frame die Benford en Snow (2000) 

identificeren kunnen gezien worden als de functies van het frame, terwijl de onderdelen van Gamson 

(1992) eerder de inhoud van deze frame beschrijven. Bijgevolg ziet de auteur ook een gelijkenis 

tussen het diagnostic en het injustice frame. Vicari (2010) verschilt echter van mening met Benford 

en Snow (2000) wanneer ze aangeeft dat de invulling van motivational framing overeenkomt met het 
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identity frame. Het omschrijven van een eigen identiteit is volgens haar een belangrijk motief om de 

achterban aan te zetten tot collectieve actie. De invulling van prognostic framing benadert ze 

tenslotte tweezijdig. Enerzijds benadrukt ze volgens haar de mogelijkheid van verandering in het 

systeem, anderzijds bevordert ze het gevoel van collectieve identiteit (Vicari, 2010, p. 507).  

 

3. 5   Protest paradigma vs. collective action frame  

Uit de studies die we al eerder hebben aangehaald, blijkt dat de mainstream media vaak het protest 

paradigma gebruiken om te berichten over de sociale bewegingen en hun acties. Hoewel Baetens et 

al. (2004 p. 216-217) erop wijzen dat men niet kan stellen dat het protest paradigma in berichtgeving 

altijd nadelig is voor sociale beweging, wordt de nadruk op geweld in berichtgeving echter niet door 

alle andersglobalisten als positief ervaren. We willen in dit onderzoek nagaan op welke manier het 

nieuws over de sociale bewegingen en het protest dan wel aan bod komt in de alternatieve 

berichtgeving van Indymedia.be.  

Deprez (2008, p. 68) stelt dat collective action frames gebruikt worden door de sociale bewegingen 

als een alternatief voor officiële frames die in de media aan bod komen. We willen daarom nagaan in 

welke mate het collective action frame aan bod komt in de berichtgeving over de klimaattop in 

Kopenhagen in Indymedia. Hiervoor gebruiken we een combinatie van de typologie van Gamson 

(1992) en die van Benford en Snow (2000). De uitwerking hiervan komt in het volgend hoofdstuk aan 

bod. Het lijkt ons echter nuttig om eerst eens te kijken naar de verschillen tussen twee frames, het 

collective action frame en het protest paradigma.  

In hoofdstuk  “2.4 Reasoning en framing devices” zagen we reeds dat Gamson en Modigliani (1989) 

mediaframes voorstellen als framebundels bestaande uit reasoning en framing devices. Hoewel we 

de samenstelling van het protest paradigma en het collective action frame in de eerste plaats niet op 

deze manier hebben voorgesteld, kunnen we dit principe hier wel toepassen en kan het nuttig zijn 

hiervoor een frameherkennigsmatrix op te stellen.  
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Tabel 1: Vergelijking van het collective action frame met het protest paradigma 

 COLLECTIVE ACTION FRAME  PROTEST PARADIGM  

Reasoning devices 

Oorzaak van het probleem Action of an authority is unjust Irrational demonstrators 

Gevolg van het probleem Victimization Social disorder 

Oplossing voor het probleem Agency Public opinion 

Algemeen principe Mobilization Status quo 

Framing device 

In functie van: INJUSTICE  CONFLICT 
Bron: eigen verwerking 

 

Wanneer we het protest paradigma en het collective action frame als twee framebundels 

voorstellen, zoals gedemonstreerd in Tabel 1, kunnen we opmerken dat ze in essentie van elkaar 

verschillen. Het protest paradigma wil het status quo bevorderen door te benadrukken hoe 

marginaal de betogers wel zijn. Ze worden voorgesteld als verstoorders van de sociale rust waarbij 

men de situatie vooral belicht vanuit het standpunt van de overheid. Het collective action frame 

daarentegen benadrukt dat de verandering van het systeem mogelijk en noodzakelijk is. Dit doen ze 

door middel van het bestempelen van de acties van de overheid als onrechtvaardig en door eigen 

actie te benadrukken met het oog op mobilisatie van de potentiële achterban. 

 

Het doel van het empirisch onderzoek die in het volgende luik aan bod komt is nagaan in welke mate 

het collective action frame, het frame dat door sociale bewegingen gebruikt wordt om eigen 

standpunten aan de buitenwereld kenbaar te maken, aan bod komt in berichtgeving over de 

klimaattop in Kopenhagen door Indymedia. We laten het protest paradigma hierbij buiten 

beschouwing omdat we niet verwachten dat het medium, dat als doel heeft een alternatief te bieden 

voor mainstream media, een framebundel zal gebruiken die de sociale bewegingen ondermijnt en 

het status quo ondersteunt. In het volgend hoofdstuk bespreken we uitgebreid het methodologisch 

kader van dit onderzoek.  
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4   METHODOLOGIE 

 

4.1   Probleemstelling  

Bij de uitwerking van het theoretisch kader voor dit onderzoek zagen we reeds dat framing een 

krachtig middel kan zijn voor de media om al dan niet bewust de publieke opinie te sturen in een 

bepaalde richting. Het onderzoek van Baetens et. al (2004) toonde aan dat het nieuws over de 

andersglobalisten vaak verbonden is met een negatiever aspect. Door meer impliciete elementen 

zoals beelden en foto’s te gebruiken, wordt een vrij negatief beeld van andersglobalisten geschetst. 

De auteurs wezen erop dat het protest paradigma echter vaak gebruikt wordt door journalisten om 

de nieuwswaarde van berichten te verhogen en bijgevolg niet noodzakelijk in het nadeel van de 

beweging zal werken (Baetens et. al, 2004, p. 216). Desondanks betreuren de andersglobalisten de 

verhoogde aandacht die in de berichtgeving gaat naar rellen en geweld (Dessers & Lievens, 2009, p. 

16). Het is uit deze ontevredenheid met de manier van berichtgeving van de mainstream media dat 

Indymedia ontstaan is.  

Vanuit de literatuur werd duidelijk dat de sociale bewegingen het collective action frame gebruiken 

om hun standpunten kenbaar te maken aan de buitenwereld. Dit collective action frame dient 

bijgevolg als alternatief voor bestaande, vaak officiële frames, en wordt daarenboven gebruikt om de 

potentiële achterban te mobiliseren. Uit de vergelijking die we hebben gemaakt tussen het protest 

paradigma en het collective action frame bleek deze twee frames elkaars tegengestelde zijn. Terwijl 

het eerste frame tot doel heeft het status quo te bevorderen, tracht het tweede frame het publiek te 

mobiliseren. De effectiviteit van het collective action frame buiten beschouwing gelaten, willen we 

nagaan in hoeverre dit frame kan dienen als een alternatief en als een mobiliseringinstrument van 

Indymedia.  

Het doel van dit onderzoek is bijgevolg nagaan in welke mate het collective action frame van de 

andersglobaliseringsbeweging aan bod komt in de alternatieve berichtgeving over de sociale 

bewegingen en protest in Indymedia.be. Meerbepaald focussen we hierbij op de berichtgeving over 

de klimaattop in Kopenhagen als concrete case. Om een antwoord te bieden op deze hoofdvraag, 

dienen we eerst antwoord te formuleren op de volgende bijvragen: 
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1. Welke reasoning devices4 van het collective action frame komen aan bod in de berichtgeving 

over de  klimaattop in Kopenhagen in Indymedia.  

2. Door welke framing devices worden deze reasoning devices versterkt?  

3. Op welke manier komen de elementen van het collective action frame tot uiting in de 

berichtgeving over de klimaattop?  

In de komende paragrafen van dit hoofdstuk werken we het methodologisch kader uit voor dit 

onderzoek. We verantwoorden vooraleerst de keuze voor het onderzoeksmethode die we zullen 

toepassen. Daarna volgt de toelichting bij de gemaakte keuzes bij de afbakening van de steekproef. 

Hierin duiden we de analyse-eenheid, het onderzoekscase en de registratie-eenheid aan. Verder 

komt ook de operationalisering van het collective action frame aan bod en ten slotte bespreken we 

beknopt de dataverwerking. 

 

4.2   Onderzoeksmethode 

Omwille van het exploratief karakter van dit onderzoek is de onderzoeksmethode overwegend 

kwalitatief. Het sterk latente en abstracte karakter van frames maakt bovendien dat het nagenoeg 

uitgesloten is om ze louter via harde, kwantitatieve onderzoekstechnieken te meten (Van Gorp, 

2006, p. 251). Het kwalitatief onderzoek draait rond processen en meningen die men niet meteen 

kan onderzoeken of meten in termen van kwantiteit, hoeveelheid, intensiteit of frequentie. Bij 

kwalitatief onderzoek wordt de nadruk gelegd op de sociaal geconstrueerde werkelijkheid en de 

vertrouwelijke relatie tussen onderzoeker en materiaal (Denzin en Lincoln, 2000).  

Het kwalitatief onderzoek wordt vaak verweten willekeurig en subjectief te zijn. Om dit probleem op 

te vangen hebben we ervoor gekozen om op basis van een deductieve strategie op voorhand te 

bepalen welke frames bij het onderzoek kunnen worden betrokken. Door de frames op voorhand te 

operationaliseren hebben we steeds een vergelijkinginstrument bij de hand dat helpt om het frame 

te identificeren en te registreren. Op die manier trachten we meer diepgang te creëren in dit werk.  

 

                                                 
4
 Het collective actio frame wordt voorgesteld als een framebundel bestaande uit reasoning en framing 

devices. Reasoning devices komen overeen met de onderdelen van het collective action frame gedefinieerd 
door Gamson (1992) en Benford en Snow (2000) die we reeds zagen in de literatuurstudie. Voor verdere 
specificatie van deze reasoning en framing devices zie paragraaf “4.3 Operationalisering van het collective 
action frame” in dit hoofdstuk. 
. 
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In de literatuurstudie zagen we reeds dat Gamson (1992) drie frames identificeert die specifiek door 

de sociale bewegingen worden gebruikt om hun standpunten te communiceren naar de 

buitenwereld. Enkel het voorkomen van collective action frame werd hierbij door andere auteurs 

bevestigd, ondermeer door Benford en Snow (2000), Taylor (2000), Noakes en Johnston (2005) en 

Vicari (2010). We merken bovendien op dat het collective action frame eerder een combinatie is van 

de twee andere frames, aangevuld met het injustice element. De twee andere frames bieden op hun 

beurt niets nieuws dan wat het collective action frame al in zich heeft. We beperken onze analyse 

bijgevolg één framebundel, het “collective action frame”. De operationalisering van deze 

framebundel komt in één van de volgende paragraaf aan bod.  

We dienen hier echter aan tot te voegen dat dit onderzoek niet louter kwalitatief van aard is. Van 

Gorp (2006, p. 251) wijst er immers op dat de combinatie van methoden een oplossing kan bieden 

voor de tekortkomingen van beide strategieën. Terwijl een dieper inzicht in de inhoud van 

nieuwsteksten beter geschikt is om frames te detecteren, kan kwantitatieve analyse van de 

vormkenmerken eveneens nuttige informatie opleveren. Deze informatie zal mogelijk helpen 

bepaalde fenomenen te verklaren en definitieve conclusies te trekken. Aangezien de kwantitatieve 

analyse slechts aanvullend wordt uitgevoerd in dit onderzoek, wordt hier verder niet dieper op 

ingegaan. In bijlage 1 is wel het registratieformulier opgenomen, dat we gebruikt hebben om de 

informatie te verzamelen. 

Kort samengevat is het onderzoeksmethode van onze framinganalyse overwegend kwalitatief van 

aard. We passen eveneens de deductieve strategie toe, waarbij we het collective action frame als de 

te onderzoeken framebundel. 

 

4.3   De steekproef  

4.3.1   Analyse-eenheid 

We kiezen voor het alternatieve nieuwsagentschap Indymedia als analyse-eenheid voor dit 

onderzoek. In hoofdstuk “1.1 Ontstaansgeschiedenis van Indymedia” zagen we reeds dat dit 

nieuwsagentschap als een initiatief van de andersglobalistische beweging ontstond tijdens de 

protestweek tegen de WHO-top in Seattle in 1999 en al snel uitgroeide tot een wereldwijd netwerk 

van mediacentra verspreid over de hele wereld. Het is dan ook het grootste netwerk van 

onafhankelijke journalisten op het internet (Polfliet, 2003, p. 41). Zelfs in België waren er op een 

bepaald moment verschillende redacties operationeel. Zo waren er naast de nationale editie, nog 

vier andere mediacentra, meerbepaald in Luik, Antwerpen, Oost- en West Vlaanderen.  
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In dit onderzoek betrekken we echter slechts één website bij de analyse. We kiezen ervoor om de 

analyse uit te voeren op de nationale editie van Indymedia, concreet focussen we ons in dit werk dus 

enkel op berichten die verschenen op Indymedia.be. 

 

4.3.2   Onderzoekscase 

Bij de selectie van de onderzoekscase dient er aan twee criteria te worden voldaan. Ten eerste moet 

de gebeurtenis die kan dienen als case, gepaard gaan met protest van een sociale beweging. Dit is 

een noodzakelijk criterium omdat uit onderzoek van Baetens et. al (2004) bleek dat er in het nieuws 

naar aanleiding van een top gebruik gemaakt werd van het protest paradigma. We vermeldden reeds 

dat hoewel dit paradigma een manier is om de nieuwswaarde van berichten te verhogen (Baetens et 

al., 2004), de andersglobalisten de aandacht voor rellen en geweld betreuren (Dessers en Lievens, 

2009). Bijgevolg verwachten we dat er meer kans is dat Indymedia tijdens de periode van een top, 

het nieuws zal counterframen door gebruik te maken van alternatieve frames. Daarnaast is het voor 

een sociale beweging belangrijk om tijdens die periode de potentiële achterban te mobiliseren. De 

tweede criteria voor de onderzoekscase is dat er over deze gebeurtenis of evenement bericht wordt 

door Indymedia5, de gekozen analyse-eenheid van dit werk.  

Oorspronkelijk viel de keuze voor het onderwerp op de bijeenkomsten van de WHO. Uit het 

onderzoek van Van Aelst (2002, p. 583) bleek dat andersglobalisten de globalisering in de eerste 

plaats zien als een economisch probleem. Bovendien was het net de WHO-top in Seattle die de 

aanleiding vormde voor het ontstaan van het eerste onafhankelijke nieuwscenter Indymedia. In de 

bestaansgeschiedenis van Indymedia.be tussen 2001 en 2010 werden er vier grote topconferenties 

van WHO gehouden: 

- Doha, 9-13 november 2001  

- Cancún, 10-14 september 2003  

- Hong Kong, 13-18 december 2005  

- Genève, 30 november - 2 december 2009  

 

 

                                                 
5
 De vaste redactie van Indymedia bestaat slechts uit vijf personen (Callewaert et al., 2008, p. 78). Daarnaast 

zijn er zo’n 80 vrijwilligers die mee werken voor dit medium (Polfliet, p. 50). Indymedia kiest ervoor om te 
berichten over onderwerpen waar haar reporters ter plekke kunnen zijn. Het evenement kan dus belangrijk 
zijn, maar als er geen fysieke reporters zijn, kan er volgens de organisatie niet over worden bericht. 
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Een probleem met de server in oktober 2005 heeft ervoor gezorgd dat veel informatie van voor die 

periode, verloren gegaan is (Indymedia, 2005, 8 november). Bijgevolg waren de topconferentie  van 

Doha en de top van Cancún uitgesloten voor de keuze van onze onderzoekscase. Opmerkelijk was 

ook dat we amper berichtgeving vonden over de top van Genève. Vermoedelijk heeft dit te maken 

met het verloop van een andere belangrijke top in die periode, namelijk de klimaattop in 

Kopenhagen. Over deze top werd wel uitgebreid verslag uitgebracht. Het milieu was immers ook al 

van in het begin een centraal thema binnen de andersglobaliseringsbeweging (Dessers & Lievens, 

2009, p. 137). 

Omdat de VN-klimaattop in Kopenhagen aan onze criteria voldoet, kiezen we ervoor deze 

topconferentie te nemen als onderzoekscase voor dit onderzoek. De klimaatconferentie van 

Kopenhagen was een conferentie van het UNFCCC, die plaatsvond van 7 tot 18 december 2009 in de 

Deense hoofdstad. Tijdens deze klimaattop werd door wereldleiders beslist over de inhoud van het 

nieuwe internationale klimaatverdrag, dat het Kyoto-protocol diende te vervangen. Het moest 

concrete doelen voor 2020 bevatten, die het opwarmen van de aarde moeten tegengaan. Door te 

kiezen voor deze top hebben we een grotere aantal nieuwsberichten voor onze analyse en is de case 

meer actueel.  

 

4.3.3   Registratie-eenheid 

De nieuwsverslagen op Indymedia.be kunnen drie verschillende nieuwsformats aannemen: artikels, 

fotoreportages en videoreportages. Van Gorp (2006, p. 96) wijst er echter op dat visuele beelden 

(foto’s) van een andere orde zijn, omdat ze, net zoals een geschreven tekst, over een zekere 

complexiteit beschikken en uit verschillende framing devices opgebouwd kunnen zijn zoals 

metaforen, stereotypen en allerlei kenmerkende beschrijvingen. Dit geld ook voor audiovisuele 

beelden. Om de omvang van dit onderzoek werkbaar te houden besloten we om slechts één 

nieuwsformat bij de analyse te betrekken. In overleg met Dr. Annelore Deprez6 werd er geopteerd 

om de geschreven artikels die gepubliceerd werden naar aanleiding van de klimaattop in 

Kopenhagen mee te nemen in onze analyse.  

 

                                                 
6
 Annelore Deprez  ontwikkelinde in haar doctoraatonderzoek ‘Internationale conflictberichtgeving in de 

Vlaamse geschreven pers: een longitudinale framing- en representatieanalyse van de Eerste en Tweede 
Intifada’ een meetinstrument voor longitudinaal framingonderzoek. Omdat ze zo vertrouwd is met  framing 
werden enkele keuzes in verband met de onderzoeksmethode in samenspraak met haar gemaakt. 
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Om de nieuwsartikels voor onze steekproef te selecteren werd de volgende procedure toegepast. 

Alle artikels die verschenen op Indymedia.be worden in volgorde opgeroepen in de rubriek ‘Open 

nieuwslijn’. Om de nodige artikels te selecteren werden alle artikels gepubliceerd in de periode 

tussen 8 en 17 december gescreend op kernwoorden: klimaat-, VN-top, VN-conferentie Kopenhagen. 

Daarna werden alle foto-, videoreportages en cartoons uit de steekproef gefilterd. Omdat we ook 

artikels gepubliceerd voor en na de top bij onze steekproef wilden betrekken werd deze procedure 

uitgebreid naar de artikels die een maand voor en na de top verschenen. Op die manier werd er 

getracht volledigheid te bekomen in de steekproef.  

Kort samengevat vormt Indymedia.be de analyse-eenheid van deze studie. Als onderzoekscase 

opteerden we voor de berichtgeving over de klimaattop in Kopenhagen, waarbij de framinganalyse 

beperkt blijft tot coderingen van de tekstberichten over deze case.  

 

4.4   Operationalisering van het collective action frame 

4.4.1   Framing en reasoning devices  

Verschillende auteurs hebben reeds gewezen op de problematiek die optreedt bij het identificeren 

en meten van frames. Entman (1993, p. 51) spreekt van een ‘fractured paradigm’, wanneer hij 

opmerkt dat ondanks de alomtegenwoordigheid van framing binnen de sociale wetenschappen er 

niet zoiets bestaat als een algemene bakermat van de framing theorie. Deze zou moeten aantonen 

hoe frames verankerd raken, hoe ze zich manifesteren in teksten en hoe framing het denkproces kan 

beïnvloeden. Maher (2001, p. 84) wijt het moeilijk meten en identificeren van frames aan het feit dat 

ze eerder uit impliciete dan uit expliciete elementen bestaan. Ook Deprez (2008, p. 119) waarschuwt 

voor een ‘vage’ conceptualisering en operationalisering van frames, omwille van het relatief jonge 

karakter van de onderzoeksmethode.  

In een onderzoek naar de berichtgeving over de eerste Intifada in de Amerikaanse media onderzoekt 

Wolfsfeld (1997) de aanwezigheid van twee concurrerende frames die vaak in politieke conflicten 

worden gebruikt, het ‘law and order’ frame en het ‘injustice and defiance’ frame. Om tot de 

operationalisering van deze frames te komen stelt hij een frameherkenningsmatrix samen waarin hij 

de elementen van deze twee frames definieert. Deprez (2008, p. 88) merkt op dat het gebruik van 

zo’n frameherkenningsmatrix zeer waardevol kan zijn, omdat door de identificatie van framing en 

reasoning devices, het onderzoek van nieuwsteksten op een meer systematische manier kan 

gebeuren. 
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Om te onderzoeken of het collective action frame van de andersglobalistische beweging gebruikt 

werd in de berichtgeving van Indymedia over de klimaattop in Kopenhagen, dienen we deze dus 

eerst te operationaliseren als een framebundel en de reasoning en framing devices hierbij te 

onderscheiden. Tabel 2 geeft deze operationalisering van de framebundel weer. 

 

4.3.2   Specifieke invulling van collective action frame  

Uit frames uit het verleden, maar ook uit meer actuele frames is gebleken dat de sociale bewegingen 

hun collective action frames vaak rond dezelfde elementen, zoals discriminatie en gelijkheid, 

opbouwen. Snow en Benford (2000) komen in deze context tot het besluit dat er zoiets bestaat als 

masterframes, waaruit het collective action frame kan worden afgeleid (Deprez, 2008, p. 68). Zo 

wordt bijvoorbeeld de invulling van diagnostic framing gegeven door het injustice element. Dit komt 

bij de meeste bewegingen aan bod. Snow en Benford (2000) wijzen er echter op dat religieuze 

bewegingen, bij wie dit element afwezig is, als één van de uitzonderingen geldt. Desondanks kunnen 

de meeste masterframes op verschillende thema’s worden toegepast.  

In deze studie willen we nagaan of het collective action frame aan bod komt in de berichtgeving over 

de klimaattop. Ondanks het algemeen karakter van het collective action frame is het toch zinvol om 

een meer specifieke invulling te vormen van het collective action frame met de inzichten van de 

andersglobalisten over de klimaatkwestie. Tabel 2 geeft deze specifieke invulling van reasoning en 

framing devices weer. 

 

4.3.3   Operationalisering van framing en reasoning devices van het collective action frame 

We zagen reeds dat diagnostic, prognostic en motivational frames van Benford en Snow (2000) 

overeenkomen met wat andere auteurs als reasoning devices catalogeren. Gezien de overeenkomst 

tussen de typologie van Benford  en Snow (2000) en deze van  Gamson (1992), dienen het injustice 

frame en agency frame als invulling voor diagnostic frame en motivational frame. De derde 

component van het collective action frame volgens Gamson (1992), het identity frame, heeft echter 

geen overeenkomst met de typologie van Snow en Benford (2000) en daarom beschouwen we deze 

als een afzonderlijke reasoning device. Naar het voorbeeld van Gamson en Modigliani7 (1989) wordt 

het diagnostic framing opgesplitst naar enerzijds de oorzaak en anderzijds het gevolg van het 

probleem.  

                                                 
7
 Gamson en Modigliani (1989, p. 3-4) onderscheiden drie reasoning devices: de roots, de gevolgen en het 

appelleren aan bestaande en door een groot deel van de bevolking gesteunde morele principes. 
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Bijgevolg bekomen we vijf reasoning devices: diagnostic frame (oorzaak/verantwoordelijkheid), 

diagnostic frame (gevolg), prognostic frame, motivational frame en identity frame. In de Tabel 2 

wordt de specifieke invulling van deze reasoning devices8 weergegeven.  

Bij het invullen van de reasoning devices met inzichten uit de literatuur van de andersglobalisten 

vonden we bijkomende nog enkele framing devices terug. Aangezien de framing devices niet 

voortvloeien uit de literatuur over collective action frame beschouwen we ze niet als noodzakelijke 

elementen ervan. We zagen echter dat deze framing devices net als de reasoning devices het 

framebundel vervolledigen. Mogelijke framing devices zijn: metaforen, toonbeelden uit heden of 

verleden, catchphrases, woordelijke beschrijvingen, visuele beelden (Gamson & Modigliani, 1989, p. 

3), lexicale keuzes, cijfergegevens, symbolen, stereotypen en bronnen (Van Gorp, 2006, p. 83) en 

labels (Deprez, 2008, p. 129).  In de berichtgeving zoeken we dan ook naar nieuwe framing devices 

die de reasoning devices een extra gewicht kunnen geven. In de tabel zijn twee framing devices 

weergegeven. Tijdens de coderingen zullen er echter nieuwe andere framing devices opduiken, 

aangezien framing devices een minder vaststaand karakter vertonen. 

 

                                                 
8
 We willen erop wijzen dat de term “deelframe” eigenlijk naar hetzelfde wijst als de term “reasoning devices”. 

Bijgevolg gebruiken in verdere verloop van dit werk deze termen door elkaar. De term “frame onderdeel” kan 
echter zowel naar een “reasoning device” als naar een “framing device” verwijzen. 
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Tabel 2: Operationalisering van het collective action frame 

Onderdelen van het 
CAF  

Invulling 

*Probleemdefinitie De klimaatwijziging is een milieucatastrofe. 

REASONING DEVICES 

1. Diagnostic frame:  
Oorzaak van het 
probleem 

- De klimaatcrisis is een uitdrukking van de onhoudbaarheid van mondiale 
kapitalisme: de onophoudelijke economische groei is onhoudbaar 
geworden.  
- De verontwaardiging over het neoliberaal beleid. 
- De asociale aanpak: de ontwikkelingslanden zijn onvoldoende betrokken 
bij de beslissingen. 
 

2. Diagnostic frame:   
Gevolg van het 
probleem 

- Een milieucatastrofe: het in gevaar brengen van het leven op aarde. 
- De asociale gevolgen: de lagere klassen en de mensen uit het globale 
Zuiden zullen de rekening gepresenteerd krijgen. Zij zijn het slachtoffer van 
de gevolgen en van de asociale manier waarop het vraagstuk wordt 
aangepakt. 
 

3. Prognostic frame: 
Oplossing voor het 
probleem 
 
 

- Een beperking of zelfs een reductie van materiële omvang van economie 
is noodzakelijk. 
- Een diepgaande transitie naar een duurzamer model. 
- Een koerswijziging nodig: de markt opnieuw terugdringen ten voordele 
van de democratie en de strijd voor een ecologisch duurzame 
maatschappij. Deze strijd verbinden met een diepgaande sociale 
ververdeling. 
- Een offensief voor een meer democratische controle op de economie. 
 

4. Motivational frame:  
Reden voor collectieve 
actie 
 

- De urgentie over een dreigende klimaatcatastrofe: door de trage 
onderhandelingen gaat kostbare tijd verloren. 
- De verontwaardiging over de kapitalistische roof. 
- Het in gevaar brengen van het leven op aarde. 
- Een echte beschavingscrisis. 
 

5. Identity frame: 
zelferkenning, 
zelfwaardering 

- De economische crisis heeft het failliet aangetoond van het 
neoliberalisme. Maar dat zal niet automatisch verdwijnen. De cruciale 
vraag wordt in welke mate de linkerzijde erin zal slagen opnieuw in het 
offensief te gaan en de ideologische scheidingslijnen te verplaatsen. Zal ze 
erin slagen de markt opnieuw terug te dringen, ten voordele van de 
democratie?   
 

FRAMING DEVICES 

6. Metaforen - Kyoto bevestigt het systeem van de kapitalistische roof. 
 

7. Labels  - De klimaatwijziging is het  schaamlapje voor een politiek van inlevering en 
loonmatiging 
 

Bronnen: onderdelen: Benford & Snow (2000), Gamson & Modigliani (1989) en Gamson (1992); de invulling: 
Dessers, Dumolyn & Jones (2002) Barrez (2004), Dessers & Lievens (2009) 
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4.5   Dataregistratie en dataverwerking 

Het onderzoeken van nieuwsteksten kan op een systematische manier gebeuren door de framing en 

de reasoning devices van een framebundel in kwestie te identificeren. Deze methode is echter zeer 

arbeidsintensief (Deprez, 2008, p. 88). Er dient immers voor elke nieuwstekst afzonderlijk een tabel 

met reasoning en framing devices te worden ingevuld.   

De tabel met reasoning en framing devices die we hierboven hebben samengesteld dient als 

vertrekpunt voor de coderingen van de artikels van de steekproef van dit onderzoek. Indien er in de 

nieuwstekst elementen aan bod komen die overeenstemmen met de onderdelen die we hebben 

gedefinieerd, worden deze geregistreerd. Deze registratie gebeurt door een kwalitatieve en open 

lezing van de tekst. Op die manier worden ook de meer complexe gegevens betrokken bij de analyse. 

We krijgen dan een vollediger beeld, dan wanneer we louter een kwantitatieve strategie zouden 

toepassen. Maar hierdoor ligt er wel grote verantwoordelijkheid bij de onderzoeker, omdat hij alle 

relevante informatie uit de artikels dient de destilleren en te verwerken. Deprez wijst erop dat hierbij 

van belang is exacte bewoordingen te noteren en ook aan te geven of de consequenties, 

woordgebruik, oplossingen … al dan niet door een bron of door de journalist worden aangereikt 

(Deprez, 2008, p. 155). 

We kunnen niet verwachten dat alles in hokjes te klasseren valt en net daarom voeren we kwalitatief 

onderzoek uit om de dingen die latent optreden in teksten ook te bestuderen. Een te grote focus op 

het voorkomen van het collective action zou naar onze mening de kwaliteit van het onderzoek niet 

ten goede komen.  
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5   RESULTATEN  

 

Dit hoofdstuk zal een overzicht geven van de resultaten, bekomen uit de empirische studie van dit 

werk. Het doel van dit onderzoek is na te gaan in welke mate het collective action frame aan bod 

komt in de berichtgeving over de sociale bewegingen en het protest in Indymedia. Meerbepaald 

bestuderen we de berichtgeving over de klimaattop in Kopenhagen als case. Hierbij onderzoeken we 

op kwalitatieve wijze welke deelframes (= reasoning devices) van het collective action frames aan 

bod komen. Vervolgens bekijken we door welke framing devices ze versterkt worden. Ten slotte 

bestuderen we ook de manier waarop deze elementen van het collective action frame worden. In het 

volgend hoofdstuk komen de resultaten die een antwoord bieden op deze vragen aan bod. De 

coderingen zelf zijn bijgevoegd in bijlage 3 (CD-ROM). 

We willen er nog eens op wijzen dat kwalitatieve analyse gepaard gaat met enige subjectiviteit van 

de onderzoeker, die de verantwoordelijkheid draagt om de juiste elementen op te merken en te 

coderen. Er is steeds herinterpretatie mogelijk. Door op voorhand de deelframes te 

operationaliseren hebben we de subjectiviteit zo veel mogelijk proberen te beperken. Toch hebben 

we ervoor gekozen om de manier van coderen zo open mogelijk te houden, dit om de aandacht te 

kunnen schenken aan minder opvallende zaken en meer diepgang te krijgen in de materie. Het is in 

de eerste plaats een exploratieve studie naar het voorkomen van alternatieve frames in alternatieve 

nieuwsberichtgeving.  

 

5.1   Vormkenmerken 

In totaal bedroeg de steekproef van dit onderzoek 54 artikels handelend over de klimaattop in 

Kopenhagen. Hiervan werden 17 artikels gepubliceerd voor de klimaattop, 24 tijdens en 13 na de 

top. Het eerste bericht over deze VN-top, die plaatsvond tussen 8 en 17 december, werd reeds op 

reeds op 1 november gepubliceerd. Naar aanleiding va de klimaattop werden er namelijk op 

voorhand al in verschillende landen, waaronder ook België, acties en betogingen georganiseerd. Om 

die reden is de verslaggeving over dit evenement vroeg begonnen en bedraagt ze veel artikels op 

voorhand.    
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Het valt op dat drie journalistieke genres het meest voorkomen in berichtgeving. In totaal zijn er 17 

berichten over de klimaattop in een vorm van een interview, 15 ervan zijn opinies en tenslotte zijn er 

12 verslagen. Andere journalistieke genres die in mindere mate aan bod komen zijn een recensie en 

een gewoon nieuwsartikel. Opvallend is dat de berichten gepubliceerd voor de klimaattop het 

grootste aantal interviews bevatten. Maar liefst negen van de 17 artikels zijn in de vorm van een 

interview. Na de klimaattop is het overgrote deel van de artikels in een vorm van een opinie, maar 

liefst negen van de 13 artikels.  

 

5.2   Reasoning en framing devices  

5.2.1   Diagnostic frame: oorzaak van het probleem 

 
Diagnostic frame:  
Oorzaak van het 
probleem 

 
- De klimaatcrisis is een uitdrukking van de onhoudbaarheid van mondiale 
kapitalisme: de onophoudelijke economische groei is onhoudbaar 
geworden.  
- De verontwaardiging over het neoliberaal beleid. 
- De asociale aanpak: de ontwikkelingslanden zijn onvoldoende betrokken 
bij de beslissingen. 
 

 

Het diagnostic frame waarin de oorzaak van het probleem wordt uitgelegd is het meest voorkomend 

deelframe van het collective action frame in de berichtgeving over de klimaattop in Kopenhagen in 

Indymedia. Maar liefst 39 van de 54 artikels bevatten dit element.  

Gamson stelt dat het injustice frame, dat in feite overeenkomt met het diagnostic frame, refereert 

naar de morele verontwaardiging, uitgedrukt in de vorm van een politiek bewustzijn. Dit element is 

bijgevolg emotioneel geladen. Hoewel we verwachtten dat de term “onrechtvaardigheid” een vaste 

waarde zou hebben in de berichtgeving, aanschouwen we deze lexicale keuze slechts in één artikel:   

“De beslissing van de EU om niet meer engagementen aan te gaan dan 20% emissiereducties 
tegen 2020 is onvoldoende en onrechtvaardig,” vindt ook Sonja Meister van Friends of the 
Earth Europa. (Artikel nr. 25)9 

Hoewel de term “onrechtvaardig” slechts eenmaal aan bod komt, zien we dat het diagnostic frame 

toch steeds emotioneel geladen is, weliswaar door andere elementen. De artikels vertellen steeds 

dat de ontwikkelingslanden “verontwaardigd zijn”, dat ze het “onaanvaardbaar” vinden “dat de 

ontwikkelde landen hun klimaatschuld met de ganse wereld willen delen”. 

                                                 
9
 Deze verwijzing verwijst naar het volgnummer van het artikel waaronder deze gecodeerd  staat. De lijst met 

gecodeerde artikels zijn bijlage 2 te vinden. De coderingen zelf vindt men in bijlage 3 terug.   
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Vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden reageren emotioneel. “We worden gevraagd 
om een zelfmoordpact te ondertekenen.” (Artikel nr. 18) 

Er wordt geen vrede genomen met de manier waarop de huidige onderhandelingen plaatsvinden. 

Men verwijt het kapitalisme de schuld hiervan te zijn: 

Is dit kapitalisme? Jazeker. Is dit kortzichtigheid? Jazeker. Is dit moorddadig? Jazeker. Gaan 
deze politici rustig slapen vannacht? Jazeker. En wij, burgers van dit land. Wat doen wij? 
Komen we met zijn allen de straat op om te protesteren? Wel nee. Kleine eilandstaten mogen 
verdwijnen. Afrikanen mogen verhongeren. Voor de daklozen in onze steden vragen we 
liefdadigheid. Mensenrechten? (Artikel nr. 43) 

De woordkeuzes als “klimaatapartheid”, “rampenkapitalisme”, “klimaatcriminaliteit” en 

“grondstoffenroof” wijzen allemaal op de emotionele geladenheid van het diagnostic frame dat de 

oorzaak van het probleem aanduidt. De oplossingen die tijdens de onderhandelingen door de VN 

wereldleiders naar voor worden geschoven worden gelabeld als “schijnoplossingen”, “valse 

oplossingen”  

Uit deze vaststellingen kunnen we besluiten dat het diagnostic frame dat het oorzaak van het 

probleem aanduidt als deelframe van het collective action frame een belangrijk element vormt in de 

berichtgeving over de klimaattop in Kopenhagen. Het deelframe is emotioneel geladen en formuleert 

een morele verontwaardiging tegenover het kapitalisme, de oorzaak van het probleem.  

 

5.2.2   Diagnostic frame: gevolg van het probleem 

 
Diagnostic frame:   
Gevolg van het probleem 

 
- Een milieucatastrofe: het in gevaar brengen van het leven op aarde. 
- De asociale gevolgen: de lagere klassen en de mensen uit het globale 
Zuiden zullen de rekening gepresenteerd krijgen. Zij zijn het slachtoffer 
van de gevolgen en van de asociale manier waarop het vraagstuk wordt 
aangepakt. 
 

 

De eerste vaststelling die we kunnen maken is dat het diagnostic frame, dat het gevolg van het 

probleem aanduidt, veel minder aan bod komt in de onderzochte berichtgeving dan het diagnostic 

frame, dat de oorzaak van het probleem uitdrukt. Bijgevolg vertellen niet alle artikels die de morele 

verontwaardiging en het neoliberaal beleid aanduiden als de oorzaak van het probleem, wat de 

gevolgen zijn van dit probleem. Dit frame komt slechts in 23 artikels aan bod. 
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Uit de operationalisering die we op voorhand hebben samengesteld, kwam naar voor dat de 

andersglobalisten vooral ontevreden zijn met het feit de het Zuiden en de mensen uit de lagere 

klassen de rekening van de klimaatopwarming gepresenteerd krijgen. En dat ze het slachtoffer zijn 

van de asociale gevolgen van de onderhandelingen waarbij deze landen uit het Zuiden weinig of niet 

bij betrokken werden (Dessers & Lievens, 2009).  

De coderingen van de artikels komen overeen met deze vaststelling. De slachtofferrol van het Zuiden 

wordt telkens versterkt door steeds de nadruk te leggen op het feit dat ze niet verantwoordelijk zijn 

voor de klimaatverandering, maar dat ze wel steeds als eerste de gevolgen ervan ondervinden: 

De gevolgen van de opwarming van de aarde worden vooral gevoeld in het Zuiden, maar de 
verantwoordelijkheid ligt in het Noorden. Ook Bolivia gaat gebukt onder de gevolgen van de 
klimaatveranderingen. Door het smelten van twee gletsjers dreigen ganse regio's en de 
hoofdstad La Paz in de toekomst met watertekorten te kampen. (Artikel nr. 20) 

Door dit steeds te benadrukken wordt er een oorzaakgevolg-tweedeling opgebouwd tussen het 

Noorden/de ontwikkelde landen, die verantwoordelijk zijn voor de problemen die gepaard gaan met 

de klimaatwijziging, en het Zuiden/de ontwikkelingslanden, die het meest onder deze gevolgen 

lijden.  

Om de slachtofferrol extra in de verf te zetten worden er lexicale woordkeuzes gemaakt die met de 

dood te maken hebben. Om het feit dat de stijging van meer dan twee graden desastreuze gevolgen 

zou hebben voldoende om te benadrukken gebruikt men volgende begrippen: “verbranding en 

onderontwikkeling” “opoffering” en “ter dood veroordeling”. 

Een gemeenschappelijk metafoor die in beide diagnostic frames terug te vinden is, is deze van “een 

herkolonisering van het Zuiden”. De lexicale keuzes als “plunderingen van arme landen” 

“koolstofkolonialisme”en “grondstoffenroof” versterken dit beeld alleen maar.  

De Britse journalist George Monbiot (The Guardian, maar ook auteur van het boek Heat) vat 
de top zo samen: “Dit is een wedloop voor de atmosfeer vergelijkbaar in stijl en bedoeling 
met de wedloop op Afrika (the scramble for Africa).” (Artikel nr. 53) 

We dienen erop wijzen dat de mislukking van de onderhandelingen niet door andersglobalisten is 

uitgevonden. Volgens de publieke opinie is deze top ook op een mislukking uitgedraaid. Van belang is 

echter de manier waarop deze teleurstelling wordt uitgedrukt. De emoties van andersglobalisten 

hierover vinden duidelijk hun weg naar het grote publiek via Indymedia.  

We besluiten dat in de berichtgeving over de klimaattop in Kopenhagen minder stilgestaan wordt bij 

de gevolgen van het probleem van klimaatwijziging, maar wanneer deze gevolgen wel aan bod 

komen, worden ze wel zeer sterk en emotioneel omschreven.  
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5.2.3   Prognostic frame 

 
Prognostic frame: 
Oplossing voor het 
probleem 
 
 

 
- Een beperking of zelfs een reductie van materiële omvang van 
economie is noodzakelijk. 
- Een diepgaande transitie naar een duurzamer model. 
- Een koerswijziging nodig: de markt opnieuw terugdringen ten voordele 
van de democratie en de strijd voor een ecologisch duurzame 
maatschappij. Deze strijd verbinden met een diepgaande sociale 
ververdeling. 
- Een offensief voor een meer democratische controle op de economie. 
 

 

Het prognostic frame dat een oplossing biedt voor het probleem komt relatief veel aan bod. We 

treffen ze in 30 artikels aan. Dit wijst erop dat de berichtgeving van andersglobalisten dus niet blijft 

bij beschuldigingen van de economie maar ook eigen alternatieven aanbiedt en suggereert wat de 

oplossing kan zijn voor het probleem.   

In de operationalisering van het collective action frame zagen we dat de andersglobalisten een 

oplossing zien in het terugdringen van de markt ten voordele van de democratie en het linken van 

ecologische duurzaamheid aan een diepgaande sociale herverdeling. Deze oplossing vertaalt zich 

ondermeer in  drastische reducties van de CO2-uitstoot door de ontwikkelde landen. Daarnaast 

wordt ook de hulp aan de ontwikkelingslanden in de vorm van materiële steun en technologie 

genoemd als oplossing. Dit wordt ook de klimaatschuldaflossing genoemd.  

“De uitstoot van broeikasgassen moet drastisch omlaag, 40% tegen 2020. Maar dat op zich is 
onvoldoende. Industrielanden moeten voldoende adaptatiemiddelen ter beschikking stellen. 
Met geld kunnen we stevige dijken bouwen en mangroven planten om de oceaan tegen te 
houden. En tenslotte vragen we de nodige technologie zodat we onszelf van drinkbaar water 
kunnen voorzien.” (Artikel nr. 3) 

Gezien het doel van dit onderzoek moeten we ook kijken naar de manier waarop deze oplossingen 

gekaderd worden in de berichtgeving van Indymedia. Deze oplossingen worden onder de koepel 

“rechtvaardige duurzaamheid” geplaatst, met uitspraken als “democratischer”, “eerlijk” en “sociaal 

en solidair op mondiaal vlak”. In deze lexicale woordkeuze voor “rechtvaardige duurzaamheid” 

schuilt de tegenstelling die de huidige situatie als onrechtvaardig beschouwt.  

“Misschien nog belangrijker dan de reductiedoelstellingen, vinden wij dat het 
klimaatprobleem sociaal rechtvaardig moet aangepakt worden. Als emissiehandel als 
oplossing wordt naar voren geschoven om emissiereducties te realiseren, riskeer je een 
schijnvertoning.” (Artikel nr. 2) 

Deze lexicale woordkeuze kan bijgevolg gezien worden als een framing device ter versterking van de 

oplossing die in het prognostic frame naar voor wordt geschoven.  
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Opmerkelijk is dat we de woordkeuze voor “rechtvaardigheid” terugvinden in het prognostic frame, 

terwijl Gamson (1992) eerder het injustice frame dat overeenkomt met het diagnostic frame als 

emotioneel geladen zag. De term “onrechtvaardig”, komt slechts in één artikel aan bod. De 

emotionele geladenheid van het diagnostic framing wordt meestal wel door andere lexicale keuzes 

uitgedrukt, maar de term “sociale rechtvaardigheid” is alomtegenwoordig in de berichtgeving.  

Deze “rechtvaardige oplossing” moet echter nog steeds van “hen” komen die het probleem hebben 

veroorzaakt. Met andere woorden, het onderwerp van het prognostic frame is hetzelfde als van het 

diagnostic frame. “Wij” zijn er om druk uit te oefenen zodat deze oplossing toch plaats zou vinden. 

Er dient opgemerkt te worden dat de invulling van het prognostic frame naar het einde toe een 

kentering maakt in de berichtgeving in Indymedia. In de periode voor en tijdens de klimaattop is de 

eis van andersglobalisten een bindend akkoord waarin CO2-uitstoot stevig gereduceerd wordt en er 

voldoende financiële middelen aan arme landen ter beschikking worden gesteld. Dit blijkt uit het 

volgend artikel: 

“Het is ethisch en politiek totaal onaanvaardbaar om een sterk internationaal klimaat uit te 
stellen” (Artikel nr. 6) 

In de artikels die naar na de klimaattop verschijnen, vinden we een plotse wijziging in de prognose:  

Bij het begin van deze onderhandelingen was het opperen van een mogelijk uitstel ketterij. 
Maar nu zien steeds meer mensen de waarde van een vertraging. Aartsbisschop Desmond 
Tutu zei veelbetekenend dat het beter is geen deal te hebben dan een slechte deal. Dat lijkt 
nu het beste wat we nog kunnen hopen voor Kopenhagen. Het zou een politieke ramp zijn 
voor sommige staatsleiders, maar het kan een laatste kans zijn om de echte ramp voor 
iedereen te vermijden. (Artikel nr. 41) 

Het prognostic frame komt relatief veel aan bod, maar verschijnt opvallend minder in berichten die 

na de klimaattop worden gepubliceerd.  

We besluiten dat het prognostic frame als een belangrijk element dient van het collective action 

frame in de berichtgeving over de klimaattop in Kopenhagen in Indymedia. Hierbij worden 

verschillende oplossingen voor het probleem naar voor geschoven in de verslaggeving en is er 

bijgevolg niet enkel focus op de diagnose van het probleem. Interessant is ook de verschuiving in de 

oplossing die optreedt naar het einde van de onderhandelingen toe. Het idee dat geen oplossing 

beter is dan een slechte oplossing.  
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5.2.4   Motivational frame 

 
Motivational frame:  
Reden voor collectieve 
actie 
 

 
- De urgentie over een dreigende klimaatcatastrofe: door de trage 
onderhandelingen gaat kostbare tijd verloren. 
- De verontwaardiging over de kapitalistische roof. 
- Het in gevaar brengen van het leven op aarde. 
- Een echte beschavingscrisis. 
 

 

Het motvational frame houdt de redenen in waarom men zou moeten overgaan tot collectieve actie 

en is eveneens een vaak voorkomend deelframe in de berichtgeving over de klimaattop in 

Kopenhagen in Indymedia. We treffen ze aan in 30 artikels. 

In zijn onderzoek naar de framing van standpunten door de anti-nucleaire beweging in de VS vond 

Benford (1993) vier motieven die steeds terugkomen als redenen om de potentiële achterban aan te 

zetten tot collectieve actie. Deze vier redenen, de urgentie en de omvang van het probleem en de 

correctheid en de doeltreffendheid van de collectieve actie, komen ook naar voor in de door ons 

onderzochte berichtgeving. De urgentie van het probleem is een vaakgenoemde motivering voor 

collectieve actie. Hierbij wordt de klimaattop van Kopenhagen vaak aangeduid als “een uniek 

moment” of als een “historische bijeenkomst”. Het motto van de betogers stroomt eveneens door in 

de berichtgeving: “The time is now!”. 

“Kopenhagen is een unieke kans. Zo'n kans gaan we waarschijnlijk niet krijgen de komende 
jaren. En zoveel tijd hebben we niet meer. Volgens WWF mogen de temperatuurstijgingen 
maximaal 2 graden bedragen. De plannen die nu op tafel liggen zullen ons leiden naar 
temperatuurstijgingen van 3,5 graden.” (Artikel nr. 15) 

Een andere vaakvoorkomende reden om over te gaan tot collectieve actie en bijgevolg druk uit te 

oefenen op de politici die de onderhandelingen leiden is de omvang van het probleem. Door te 

benadrukken dat “we maar één planeet hebben”, die bovendien “begrensd is” wordt er gewezen op 

de gevolgen die nu reeds voelbaar zijn in ontwikkelingslanden en die uiteindelijk ook het Westen 

zullen raken. Daarom moet iedereen zijn steentje bijdragen om “de ramp van een monstrueuze 

omvang” te voorkomen.  

Iedereen is mee verantwoordelijk om de bijzondere inspanningen te leveren die noodzakelijk 
zijn om de klimaatcrisis, en bij uitbreiding de hele ecologische crisis, het hoofd te bieden. 
(Artikel nr. 7) 

De correctheid van de collectieve actie wordt onderstreept door te benadrukken dat er een groot 

draagvlak bestaat voor de beweging: 
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“Het is belangrijk dat niet alleen de milieubewegingen op straat komen voor het klimaat. 
Doordat ook de vakbonden en de Noord-Zuidbeweging actief zijn in de klimaatcoalitie tonen 
we dat er een breed draagvlak is voor de klimaatproblematiek. Al die organisaties zijn zich 
bewust van de impact van de klimaatverandering.”(Artikel nr. 13) 

De doeltreffendheid van de collectieve actie wordt ook benadrukt in de berichtgeving. Hierin schuilt 

het element van Gamson (1992) die hij het agency element noemt. Het agency frame "empower 

people by defining them as potential agents of their own history”, aldus Gamson (1992, p.7). Dit idee 

treffen we ook aan in de artikels:  

De enige die iets aan de toestand kan veranderen is de burger. De geschiedenis heeft 
bewezen dat hij de maatschappij kan veranderen, Denk maar aan het algemeen stemrecht, 
de sociale veranderingen met de vakbonden of de positie van de vrouw. Deze veranderingen 
zijn er niet vanzelf gekomen en hebben inzet gevraagd. Zolang de burger zich niet volledig 
inzet voor een duurzame wereld, zullen alle Klimaat-tops, een maat voor niets blijken. (Artikel 
nr. 16) 

Hoewel de vooruitzichten voor het verloop van de klimaattop niet altijd positief zijn, blijft men 

herhalen dat we moeten blijven geloven. Zelfs in het artikel gepubliceerd na de klimaattop, wanneer 

al duidelijk bleek dat de klimaattop mislukt is werd deze hoop niet opgegeven voor de toekomst:  

Laat echter de ontgoocheling van Kopenhagen geen beletsel zijn om van onderop, overal ter 
wereld, concrete maatregelen te installeren, alleen al omwille van het feit dat een 
klimaatbeleid vele 'secundaire voordelen' (jobs, energieautonomie, lagere 
gezondheidskosten) hier en nu oplevert, los van het effect op de langere termijn inzake 
klimaatstabilisatie. (Artikel nr. 42) 

Opmerkelijk is dat als we enkel naar de berichten kijken die werden gepubliceerd voor de klimaattop, 

dan zie we dat in deze berichten het motivational frame het meest voorkomend deelframe van het 

collective action is. Met andere woorden is de mobiliserende functie van het collective action frame 

sterk aanwezig in berichten gepubliceerd voor de klimaattop. Bovendien verschijnt er in deze 

berichten regelmatig de planning voor de komende betogingen en acties, waarbij gedetailleerd de 

informatie wordt gegeven over de tijdstip en de plaat van de verzameling. Zo wordt onder andere in 

het artikel met de kop “Oproep tot klimaatactie in Kopenhagen en België” gepubliceerd op 3 

november 2009 gedetailleerd beschreven “wat er op de agenda staat in Kopenhagen en Brussel”. 

We kunnen stellen dat ook het motivational framing van het collective action frame een belangrijke 

rol toebedeeld krijgt in berichtgeving over de klimaattop in Kopenhagen in Indymedia. De lezer wordt 

op verschillende manieren gemotiveerd om over te gaan tot collectieve actie. We zien dit vooral in 

berichtgeving voor de top.  
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5.2.5   Identity frame 

 
Identity frame: 
zelferkenning, 
zelfwaardering 

 
- De economische crisis heeft het failliet aangetoond van het 
neoliberalisme. Maar dat zal niet automatisch verdwijnen. De cruciale 
vraag wordt in welke mate de linkerzijde erin zal slagen opnieuw in het 
offensief te gaan en de ideologische scheidingslijnen te verplaatsen. Zal 
ze erin slagen de markt opnieuw terug te dringen, ten voordele van de 
democratie?   
 

 

Volgens Gamson (1992) definieert het identity frame “wij” die iets kunnen veranderen aan de 

situatie tegenover “zij” die het probleem hebben veroorzaakt. In de operationalisering van het 

collective action frame is deze “wij” gelijk aan de linkerzijde, tegenover “zij” die het neoliberalisme 

voorstellen. Dit identiteit frame hebben we slechts in een minderheid van de artikels kunnen 

vastleggen. Slechts 14 artikels bevatten dit element.  

Bij de operationalisering van het collective action frame, hebben we het identity frame als een apart 

deelframe en reasoning device aanzien. Uit de coderingen stellen we echter vast dat het identity 

element vaak met betrekking tot de motivering om tot collectieve actie over te gaan wordt gebruikt. 

Zo blijkt ook uit het volgend artikel waarin Naomi Klein, één van de bekende gezichten van de 

andersglobaliseringsbeweging, werd geïnterviewd: 

 “We moeten het gezicht van de tegenbeweging tonen op dit forum, nog voordat de 
klimaattop voorbij is.” Niet door ruiten in te gooien, want dat levert alleen maar negatieve 
media op, maar met directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid. “Het is de taak van de 
tegenbeweging om het verleden te blijven herinneren, want in het Bella Center doen ze er 
alles aan om de geschiedenis te vergeten.” (Artikel nr. 23) 

Deze koppeling tussen het identity frame en het motivational frame stemt overeen met de inzichten 

van Vicari (2010) over de compatibiliteit van typologieën10 van Gamson (1992) en van Benford en 

Snow (2000). Bijgevolg kunnen we het identity frame eerder beschouwen als versterking voor het 

motivational frame dat verschillende redenen aangeeft om tot collectieve actie over te gaan.  

Opmerkelijk is dat in vele berichten het identity element versterkt wordt door aan te tonen dat er 

een breed draagvlak is voor de linkerzijde. Het zijn namelijk niet enkel milieubewegingen die bezorgd 

zijn om het klimaat. Wanneer men bericht over de betogingen die plaatsvinden naar aanleiding va de 

                                                 
10

 Vicari (2010) dat alle elementen van het collective action frame gedefinieerd door Gamson (1992) als 
invulling dienen voor de functies van het collective action frame die Benford en Snow (2000) definiëren. 
Bijgevolg wordt het motivational frame ingevuld door het identiteit element.  Benford en Snow (2000) zelf 
halen deze overeenkomst niet aan. Wel merken ze de overeenstemming van het motivational frame met wat 
Gamson (1992) als angecy frame definieert.  
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klimaattop benadrukt men de diversiteit van de beweging. We zien dit ook in het volgende 

voorbeeld:   

Milieubewegingen, ontwikkelings-ngo's, vakbonden, landbouworganisaties, groeperingen 
van inheemse volkeren, dierenwelzijnsorganisaties, anarchisten, milieu-activisten, 
consumentenbewegingen, vluchtelingenorganisaties en nog een heleboel andere 
bewegingen, netwerken en koepelorganisaties maakten zich klaar voor de grote opmars voor 
het klimaat. De menigte in de straten van de stad zwol langzaam aan. Vandaag zou de 
andersglobaliseringsbeweging bewijzen dat ze niet dood is zoals sommigen beweren, maar 
springlevend en bezorgd om de grillen van het klimaat. (Artikel nr. 26)  

In de literatuurstudie zagen we reeds dat de andersglobaliseringsbewegingen zeer moeilijk te 

beschrijven valt, omdat ze een bijzonder divers aantal activisten en bewegingsorganisaties omvat die 

actief zijn rond uiteenlopende issues. Misschien is dit net een reden waarom het identity frame 

weinig aan bod komt in de berichtgeving. Wanneer het wel het geval is wordt benadrukt hoe divers 

de beweging wel is en dat het open staat voor iedereen die maar bezorgd is om de klimaat.  

We besluiten dat in de berichtgeving over de klimaattop in Kopenhagen in Indymedia minder focus 

op identity framing wordt gelegd. Wanneer dit wel gebeurt vindt er een koppeling met het 

motivational frame plaats en wordt de diversiteit van de beweging benadrukt. 

 

 5.3   Het volledig collective action frame 

In de literatuurstudie over framing (2.4 Reasoning devices) zagen we reeds Entman (1993) stellen dat 

een framebundel niet noodzakelijk over alle reasoning devices beschikt. Hoewel alle onderdelen 

afzonderlijk wel in berichtgeving over de klimaattop in Kopenhagen aan bod komen, zijn er slechts 

weinig artikels die al deze onderdelen tegelijk bevatten.  

Er zijn slechts vijf artikels waarin alle vijf deelframes (= reasoning devices) aan bod komen. Tien artikels 

bevatten op zijn beurt vier deelframes van het collective action frames. Hierbij zien we meestal de 

combinatie van de eerste vier reasoning devices opduiken: de twee diagnostic frames, het prognostic en 

het motivational frame. Er zijn 14 artikels die tegelijk drie deelframes van het collective action frame 

bevatten.  

Daarna zakt het aantal artikels die tegelijk twee deelframes bevat weer naar tien. En zeven artikels 

bevatten slechts één reasoning device. Hetzelfde aantal artikels bevat geen enkele element van het 

collective action frame.  
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We besluiten dat het collective action frame wel als een alternatieve frame dient in berichtgeving over 

de klimaattop in Kopenhagen in Indymedia. Dankzij verschillende deelframes wordt de situatie geschetst 

vanuit het standpunt van de beweging. Bovendien heeft het ook een belangrijke mobiliseringfunctie, 

aangezien het motivational frame vaak aan bod komt.  

 

5.4   De manier waarop reasoning en framing devices tot uiting komen 

Bij de bespreking van de vormkenmerken van de artikels zagen we reeds de het interview een 

vaakvoorkomend journalistiek genre is in de berichtgeving over de klimaattop in Kopenhagen in 

Indymedia. Hierbij komen de standpunten van de persoon die wordt geïnterviewd in hun 

oorspronkelijke vorm aan bod, dat wil zeggen, hoe de persoon in kwestie het zelf verwoord heeft.  

Uit de coderingen van de artikels blijkt bovendien dat wanneer reasoning en framing devices van het 

collective action frame aan bod komen, dit vaak gebeurt door middel van een citaat. Hierbij laat de 

auteur van het artikel de boodschap van de persoon die hem uitdrukt eveneens ongewijzigd.  

Uit deze twee vaststellingen kunnen we afleiden dat het collective action frame niet zozeer “gebruikt” 

wordt in de door ons onderzochte berichtgeving, maar dat ze eerder doorstroomt in de verslaggeving. 

Andersglobalisten gebruiken het collective action frame om hun standpunten aan de buitenwereld 

duidelijk te maken. In verslaggeving door Indymdia die bericht over de andersglobalisten stroomt deze 

frame bijgevolg door.  
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BESLUIT EN BESPREKING 

 
We hebben in dit onderzoek getracht een inzicht te verwerven in de manier waarop het alternatief 

nieuwsagentschap Indymedia.be het nieuws over sociale bewegingen en protest framet. Hiervoor 

hebben we overwegend op een kwalitatieve manier onderzocht welke reasoning devices van het 

collective action frame aan bod komen in de verslaggeving. Vervolgens keken we ook naar de 

framing devices die de reasoning devices versterken en ten slotte analyseerden we de manier 

waarop deze elementen van het collective action frame tot uiting komen in de berichtgeving. Uit de 

onderzoeksresultaten hebben we kunnen vaststellen dat alle vijf deelframes van het collective action 

frame aan bod komen in de door ons onderzochte berichtgeving, sommige weliswaar in mindere 

mate dan andere. 

Het diagnostic frame dat de oorzaak van het probleem aanduidt is het meest voorkomend 

deelframe. Overeenkomstig met Gamson (1992) is dit deelframe eerder emotioneel geladen. Hierin 

wordt het kapitalisme beschuldigd de oorzaak te zijn voor de problemen die gepaard gaan met de 

klimaatwijziging. Dit blijkt uit de verontwaardiging over de huidige manier van onderhandelen. Dit 

frame wordt versterkt door labels als “klimaatapartheid”, “terminalkapitalisme” en 

“rampenkapitalisme”. 

Het diagnostic frame dat het gevolg van het probleem uitdrukt komt opvallend minder aan bod. Niet 

alle artikels die de oorzaak van het probleem aanduiden geven immers aan wat de gevolgen van het 

probleem kunnen zijn. Dit deelframe benadrukt de slachtofferrol van het Zuiden door steeds lexicale 

keuzes te gebruiken die met de dood te maken hebben, zoals “verbranding en onderontwikkeling”, 

“opoffering” en “ter dood veroordeling” van Afrika.  

Een gemeenschappelijk metafoor die in beide diagnostic frames terugkomt is deze van 

“herkolonisering van het Zuiden”. Hierbij worden de huidige onderhandelingen, omschreven als: “de 

grondstoffenroof” van arme landen door rijke industrielanden of “koolstofkolonialisme”. 

Het prognostic frame is een relatief vaak voorkomend frame. Opmerkelijk is dat dit deelframe steeds 

gepaard gaat met lexicale woordkeuze die betrekking heeft tot “rechtvaardigheid” en bijgevolg als 

tegenhanger dient voor het diagnostic frame dat de oorzaak van het probleem aankaart. Op deze 

manier wordt de tweededeling van de onhoudbare huidige situatie en de correctheid van de 

verandering nogmaals in de verf gezet.  

Het motivational frame is eveneens een relatief vaak voorkomend deelframe. Hierbij worden 

overeenkomstig met Benford (1993) de urgentie en de ernst van het probleem en de juistheid en de 
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doeltreffendheid van actie gebruikt als motivaties om tot collectieve actie over te gaan.  Ook van 

belang hierbij zijn verwijzingen naar de toekomstige acties en betogingen die ook zeker onder de 

noemer van het motivational frame kunnen worden geplaatst. 

Ten slotte is er het identity frame. Deze komt het minst aan bod. Opvallend is dat het identity frame 

steeds in relatie staat met een “motivational” element. Hoewel we het identity frame oorspronkelijk  

als een apart reasoning device hebben beschouwd, kunnen we stellen dat, overeenkomstig aan Vicari 

(2010), deze toch als een onderdeel van het motivational frame kan worden gezien.  

Hoewel alle onderdelen van het collective action frame individueel aan bod komen in de 

berichtgeving over de klimaattop in Kopenhagen in Indymedia, zijn er slechts enkele artikels die alle 

elementen tegelijkertijd bevatten. Het collective action frame dient bijgevolg als een alternatieve 

frame en heeft een mobiliserende functie, maar komt niet als een coherent geheel aan bod in de 

berichtgeving.  

Uit de analyse van de vormkenmerken van de artikels blijkt dat: “het interview” een veel 

voorkomend journalistiek genre is. Men geeft hierbij de gedachten van de geïnterviewde in hun 

oorspronkelijke vorm weer. Bovendien bemerken we vanuit de coderingen dat de elementen van het 

collective action frame doorgaans voorkomen in de vorm van een citaat. Deze vaststellingen in 

rekenschap genomen dienen we op te merken dat de journalisten al dan niet bewust een 

afstandelijke positie innemen tegenover het collective action frame. Ze sijpelt wel door naar de 

berichtgeving, maar komt niet door de journalist zelf aan bod.  

Met deze resultaten kunnen we helaas geen veralgemening maken naar andere alternatieve 

nieuwsagentschappen. We kunnen eveneens niet extrapoleren naar andere onderwerpen waarover 

Indymedia bericht. We hebben met dit overwegend verkennend onderzoek evenwel trachten een 

brug te slaan tussen twee academische onderzoeksdomeinen, namelijk de 

communicatiewetenschappen en de sociologie. Het zou volgens ons interessant zijn om een 

gelijkaardig onderzoek te voeren met andere alternatieve nieuwsbronnen en andere specifieke cases 

die handelen over sociale bewegingen en protest. 

Om de subjectiviteit in dit onderzoek zoveel mogelijk uit te sluiten hebben we de deductieve 

strategie toegepast, waarbij we op voorhand het te onderzoeken frame hebben geselecteerd en 

vervolgens het voorkomen ervan hebben onderzocht. Dit is echter ook meteen een beperking van dit 

onderzoek. Door deze strategie toe te passen hebben we slechts één manier waarop de alternatieve 

media het nieuws over sociale bewegingen en protest framen kunnen onderscheiden. Het lijkt ons in 

dit opzicht nuttig om op een inductieve manier na te gaan welke frames er nog aanwezig zijn in de 
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alternatieve berichtgeving. Dit zou meer inzicht kunnen verschaffen over welke framesponsors erin 

slagen om hun frames in het alternatieve nieuws aan bod te laten komen.  

Deze aanbevelingen kunnen gekaderd worden in een algemene vraag naar meer onderzoek naar de 

inhoud van alternatieve nieuwsagentschappen. Bij het maken van dit onderzoek hebben we gemerkt 

dat hedendaagse studies naar alternatieve media zich al te vaak richten op structurele kenmerken 

van het medium. De aandacht wordt hierbij vaak geschonken aan termen zoals participatie, 

aanwezigheid, toegang en publieke sfeer. Dit is op het eerste zicht een logische beweging omwille 

van de mogelijkheden die het internet kan bieden op dit gebied. Desondanks zijn we van mening dat 

het wenselijk en zelfs onontbeerlijk is om deze inzichten aan te vullen met een meer volledig 

onderzoek naar de inhoud. Dit zou bovendien een breder begrip kunnen bieden voor wat de  

geloofwaardigheid van dit soort media betreft.  
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