
 

 

“De Zwarte Pieten-discussie hoort niet in de politiek.” 

 

Een onderzoek naar de toepassing van frames en (de)securitiserende 
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1. Inleiding 
''Het is een kinderfeest. Dit heeft niets met racisme te maken”, aldus PPV-

fractievoorzitter Geert Wilders (NU.nl, 2014). Over het onderwerp Zwarte Piet is de 

afgelopen jaren veel gezegd en geschreven. Is Zwarte Piet racistisch of is het ‘gewoon’ 

onderdeel van een kinderfeest? De start van de Zwarte Pieten-discussie zoals we hem 

kennen is terug te leiden tot 2011. Tijdens de intocht van Sinterklaas in Dordrecht zijn 

vier mensen opgepakt die –zonder vergunning- protesteerden tegen Zwarte Piet. Zij 

droegen T-shirts met de tekst ‘Zwarte Piet is racisme’ (Haselhoef, 2016). Eén van deze 

protestanten was Quincy Gario. Twee jaar later schuift Gario aan in het programma 

Pauw en Witteman om zijn standpunt wat betreft Zwarte Piet uiteen te zetten (2013). 

Wat volgt is veel media-aandacht in bijvoorbeeld talkshows en opiniestukken, waar de 

huidige afbeelding van Zwarte Piet ter discussie wordt gesteld of juist wordt verdedigd. 

Er vinden demonstraties plaats die in een aantal gevallen worden verboden door de 

burgemeesters van de desbetreffende gemeenten, zoals bijvoorbeeld in Maassluis in 

2016 (NOS, 2016). Naast verzet tegen Zwarte Piet, is er ook een grote groep die zich 

inzet voor het behoud van de knecht van de goedheiligman in zijn huidige vorm. Een 

voorbeeld hiervan is de blokkering van anti-Piet betogers op de A7 (Volkskrant, 2017).  
 De discussie heeft internationale aandacht verkregen door onder andere een 

VN-consultant, Verene Shepherd. Deze consultant heeft in een rapport vastgesteld dat 

Zwarte Piet een negatieve representatie is van zwarte mensen en dat het aan de 

Nederlandse overheid is dit beeld te veranderen (Committee on the Elimination of 

Racial Discrimination, 2015). In reactie op dit rapport heeft minister-president Mark 

Rutte aangegeven dat Zwarte Piet geen kwestie voor de overheid is en dat het hem 

niet uitmaakt hoe “het kereltje” eruitziet. “Zwarte Piet is geen staatsaangelegenheid”, 

aldus Rutte (2015). Lodewijk Asscher is echter van mening dat het uiterlijk van Zwarte 

Piet wel degelijk een onderwerp is voor de staat. Volgens hem is het de taak van de 

overheid om het goede voorbeeld te geven (NOS, 28 augustus 2015). Asscher vraagt 

in onder andere een Facebookbericht begrip voor de mensen die zich gediscrimineerd 

voelen door de afbeelding van Zwarte Piet en pleit voor een vorm van Zwarte Piet “waar 

iedereen van kan genieten” (Asscher, 2015). Het standpunt van de PVV wat betreft 

Zwarte Piet staat haaks op die van Lodewijk Asscher. De partij zet zich juist in voor het 

behoud van Zwarte Piet in zijn huidige vorm en ziet niets in aanpassingen van welke 

aard dan ook. Twee leden van de PVV hebben in 2014 een wetsvoorstel ingediend ter 

behoud van het uiterlijk van Zwarte Piet.  
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Het voorstel bestond onder andere uit randvoorwaarden voor de uiterlijke afbeelding 

van Zwarte Piet, zoals “een egaal zwart of donkerbruin gezicht, roodgeverfde lippen, 

zwart krulhaar en goudkleurige oorbellen (…)” (Kamerstuk, 2014-2015). Dit 

wetsvoorstel is begin 2017 door de Tweede Kamer verworpen (Kamerstuk, 2017).  

 

In de afgelopen jaren zijn verschillende landelijke Sinterklaasintochten onrustig verlopen. 

Een voorbeeld hiervan zijn de eerdergenoemde arrestaties in Dordrecht tijdens de 

intocht van 2011 (Haselhoef, 2016). In 2013 werd tijdens de intocht in Groningen 

gesproken over ‘arrestatiepieten’: politieagenten die zich verkleed als Zwarte Piet tussen 

de menigte bevonden en zo Sinterklaas en zijn Pieten persoonlijke beveiliging 

verschaften (Volkskrant, 2013). Een jaar later, in Gouda, zijn zestig demonstranten 

gearresteerd. Er zijn dat jaar een tweetal locaties aangewezen waar voor- en 

tegenstanders van Zwarte Piet konden demonstreren, hier werd door de demonstranten 

echter van afgeweken (Posthumus, 2014). De intocht in Meppel wordt als gemoedelijker 

omschreven. Leden van KOZP demonstreren luidkeels, maar vechtpartijen en 

arrestaties blijven uit (Kuiper, 2015). In Maassluis (2016) werden mensen preventief 

gecontroleerd, ook is sprake van politieagenten in burger, ME-bussen en een 

politiehelikopter. Op andere plekken in het land zijn twee mannen opgepakt die 

opruiende teksten op social media hadden geplaatst (Volkskrant, 2016; NU.nl, 2016). 

Tot slot is het meest bekende voorbeeld van de verharding van het debat, de eerder 

benoemde Sinterklaasintocht in Dokkum waar voorstanders van Zwarte Piet een bus 

met demonstranten blokkeerden op de A7 (NRC, 2017).  

Bovengenoemde voorbeelden wijzen op een verschuiving richting het 

veiligheidsdomein, er is te beargumenteren dat de Zwarte Pieten-discussie is 

gesecuritiseerd (De Koning, 2016; Çankaya, 2017). Zowel De Koning als Çankaya 

betogen dat de openbare orde, welke zij omschrijven als de status quo, door politici en 

burgemeesters regelmatig boven het recht tot demonstreren wordt geplaatst. Daarbij 

wordt opgemerkt dat vrijwel uitsluitend demonstraties van tegenstanders van Zwarte Piet 

worden gepareerd (De Koning 2016; Çankaya, 2017). Volgens de Copenhagen School, 

een collectief van wetenschappers welke specifiek aandacht besteedt aan de sociale 

aspecten van veiligheid, is securitisering de uitkomst van een specifiek sociaal proces: 

de sociale constructie van veiligheidsissues (Buzan, Wæver, & De Wilde, 1998). Balzacq 

(2005) stelt dat men een onderwerp in het veiligheidsdomein plaatst door ‘veiligheid te 

spreken’, iets wat volgens Vultee (2010) veelal door politieke actoren wordt gedaan. 

Hierbij gaat het niet alleen om militaire dreigingen, ook bedreigingen die worden 

gevormd door bijvoorbeeld een economische crisis of ziekte lenen zich voor 

securitisering (Walt, 1991). 
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Daarnaast kunnen ook culturele kwesties, etnische groeperingen en/of tradities als 

mogelijke bedreiging van cultuur en identiteit worden behandeld, wanneer hier door een 

securitisering-bril naar wordt gekeken (Vultee, 2011). In deze thesis staat een dergelijke 

culturele bedreiging centraal. Een sociaal-cultureel dispuut als Zwarte Piet is niet als 

objectieve bedreiging van de cultuur of samenleving te bestempelen. De mate van 

bedreiging wordt vastgesteld door (politieke) actoren die als doel hebben een gedeeld 

begrip op te bouwen van hoe een dergelijke bedreiging eruitziet (Buzan et al., 1998). 

Andersom kan er ook sprake zijn van een tegenovergesteld proces: desecuritisering 

(Wæver, 1993; Roe, 2004).  

Het bewerkstelligen van (de)securitisering kan worden bereikt door de 

toepassing van framing; een veelgebruikte techniek binnen zowel politiek als media 

(Chong en Druckman, 2007; Tuchman, 1978; Gamson en Modigliani, 1987; Shah et al., 

2002). Een frame kan volgens Vultee (2010) worden gezien als een ‘manier van 

organiseren’, een instrument waarmee de zender meer of minder nadruk op bepaalde 

aspecten van een verhaal kan leggen. Ook binnen de securitiseringtheorie speelt 

framing een rol (Buzan et al., 1998). Framing kan worden gebruikt om het hierboven 

besproken gedeelde begrip van bedreiging of veiligheid te creëren.  

Deze sociale constructie van wat wel of geen veiligheidsissues zijn, vindt plaats 

binnen discours. Discours is te omschrijven als de wijze waarop leden van een cultuur 

of groep met elkaar over onderwerpen spreken. Zo spreken zij samen af wat de waarheid 

is, waarmee een gedeelde context wordt gecreëerd (Lister, Dovey, Giddings, Grant, & 

Kelly, 2009). Middels een discoursanalyse kunnen uitspraken worden gedaan over 

fenomenen die in hoge mate contextafhankelijk zijn. In deze thesis wordt uitsluitend 

gekeken naar uitspraken van politieke actoren, wat maakt dat de focus ligt op het 

politieke discours.  

Door de opkomst van sociale media is nieuwsvergaring niet langer beperkt tot 

het lezen van (online) kranten. Enerzijds kiest men zelf welk nieuws hij of zij tot zich 

neemt, anderzijds wordt middels algoritmen bepaald welk nieuws men te zien krijgt, wat 

het innemen van een genuanceerd standpunt mogelijk bemoeilijkt. Daarnaast biedt 

sociale media een platform waarop iedereen zijn of haar mening en standpunten kan 

verkondigen. Door de komst van sociale media als Twitter is het voor deze politieke 

actoren mogelijk om buiten debatten en persconferenties impact te hebben op de 

samenleving. Concreet betekent dit dat Twitter een platform faciliteert middels welke zij 

zich kunnen mengen in publieke debatten en discussies, de publieke opinie (kunnen) 

beïnvloeden, wat op diens beurt invloed kan hebben op te voeren of gevoerd beleid en 

de uitkomst van beleidsprocessen.  
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Hierboven zijn een aantal onderwerpen en theoretische concepten besproken, welke 

een centrale plaats innemen binnen dit thesisonderzoek: de Zwarte Pieten-discussie en 

de ontwikkeling over de afgelopen jaren, sociale media (Twitter), politieke communicatie, 

framing, (de)securitisering en discours. Deze opsomming in ogenschouw nemende, is 

het belangrijk te onderzoeken of politieke actoren framing toepassen binnen hun tweets 

over de Zwarte Pieten-discussie. Daarnaast is het belangrijk te bekijken welke 

framingtechnieken worden toepast en in welke mate deze van (de)securitiserende aard 

zijn. Dergelijke vraagstukken worden hieronder verder uitgewerkt en geconcretiseerd. 

 

1.1 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de werking van culturele 

securitiseringsprocessen tegen de achtergrond van de Zwarte Pieten-discussie. Daarbij 

wordt specifiek gekeken naar de manier waarop politieke actoren securitiserende en 

desecuritiserende frames toepassen binnen een gepolariseerd maatschappelijk debat 

op Twitter. Daarbij is het doel in kaart te brengen of en hoe politici op een sociaal medium 

als Twitter frames inzetten om hun punt te maken en mogelijk (de)securitisering tot stand 

te brengen. Een doel wat daarbij aansluit is bij te dragen aan de bestaande literatuur 

over securitiseringsprocessen middels (online) communicatie-uitingen. Door de 

ogenschijnlijke verharding van de discussie over het uiterlijk en de betekenis van Zwarte 

Piet, is het relevant te bekijken op welke manier en in welke mate politieke actoren 

gebruik maken van framing in hun boodschappen over de Zwarte Pieten-discussie. 

 

1.2 Vraagstelling 

Om bovenstaande doelstelling te behalen, is de volgende hoofdvraag geformuleerd:  
 

“Welke frames zijn terug te zien in uitingen van Nederlandse politieke actoren over 

Zwarte Piet op het sociale medium Twitter in de periode 2011-2017, en in welke mate 

zijn zij als (de)securitiserend aan te merken?  

 

Ten behoeve van de beantwoording van bovenstaande hoofdvraag, zijn een aantal 

deelvragen opgesteld. Deze zijn opgedeeld in theoretische en empirische deelvragen:  
 

Conceptuele en theoretische deelvragen 

1. Wat is discours, wat zijn online en politiek discours? 

2. Wat is framing, en wat zijn framingtechnieken? 

3. Wat zijn securitisering en desecuritisering? 

4. Hoe verhouden framing en (de)securitisering zich tot elkaar? 
 

De eerste drie deelvragen richten zich op de kernconcepten die aan de hoofdvraag zijn 

verbonden. Framing en framingtechnieken zijn concepten die worden onderzocht in 



  
7 

deze thesis, daarom is het belangrijk om hier een helder idee van te hebben. In deze 

thesis is het uitgangspunt dat framing als doel heeft de Zwarte Pieten-discussie te 

securitiseren of desecuritiseren. Tot slot is het relevant te begrijpen hoe de begrippen 

discours, framing en (de)securitisering met elkaar samenhangen, om iets te kunnen 

zeggen over het securitiseringsproces. De volgende empirische deelvragen zijn een 

concretisering van de hoofdvraag.  
 

Empirische deelvragen 

1. Welke frames zijn in de empirie te onderscheiden?  

2. Welke framingtechnieken worden door politieke actoren ingezet? 

3. In hoeverre zijn (de)securitiserende zetten terug te vinden in de onderzochte 

empirie?  

 

1.3 Methoden van onderzoek 

Om uitspraken te kunnen doen over tweets van Nederlandse politieke actoren, wordt 

een casestudy design toegepast. De discussie over Zwarte Piet vormt voor dit onderzoek 

de case, specifiek de aanwezigheid van framing in communicatie-uitingen van 

Nederlandse politieke actoren op het sociale medium Twitter. Het casestudy 

onderzoeksdesign laat het toe een case binnen zijn eigen context te begrijpen (Van 

Thiel, 2010). De verzamelde data bestaat uit tweets van Nederlandse politieke actoren 

uit de periode september 2011 tot en met december 2017. Deze worden geanalyseerd 

op hun al dan niet (de)securitiserende karakter en de toepassing van frames en 

framingtechnieken.  

 

1.4 Relevantie  
Maatschappelijke relevantie 

Uit het rapport van het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie uit 2015 

blijkt dat zij van mening is dat de klassieke wijze waarop Zwarte Piet wordt afgebeeld als 

racistisch kan worden ervaren. Volgens het comité is de huidige afbeelding van Zwarte 

Piet (soms) een negatieve stereotypering van mensen met een Afrikaanse achtergrond. 

Het verwijst naar een verleden van slavernij, wat ouders en hun kinderen van Afrikaanse 

afkomst negatief kan beïnvloeden. Daarnaast stelt het comité dat (vredige) protestanten 

hun protest meerdere malen is ontzegd en dat gebruik wordt gemaakt van geweld en 

intimidatie in de omgang met deze demonstranten. Het advies is om een balans te 

vinden tussen het sentiment wat Sinterklaas en Zwarte Piet met zich meebrengt en de 

raciale stereotypering die de huidige afbeelding van Zwarte Piet veroorzaakt. Een 

concrete aanbeveling is dat de staat actief bijdraagt aan de verwijdering van de 
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stereotyperende uiterlijke kenmerken van Zwarte Piet, zodat alle Nederlanders van het 

feest kunnen genieten (Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 2015).  

 Ondanks de adviezen van de VN (2015) zijn (sommige) politici van mening dat 

Zwarte Piet niets met racisme te maken heeft, waarmee ze het advies van het comité in 

de wind slaan. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid, bij monde van minister-

president Mark Rutte, aangegeven dat de discussie over Zwarte Piet niet in de politiek 

hoort, maar in de samenleving (Meijer, 2017; Rutte, 2015). Toch hebben politieke 

actoren zich herhaaldelijk in meer of mindere mate gemengd in dit debat. Bijgevolg tracht 

dit onderzoek inzicht te verkrijgen in de manier waarop publieke figuren -in dit geval 

politieke figuren- zich middels een sociaal medium in een maatschappelijke discussie en 

debat mengen. Dit onderzoek poogt bij te dragen aan het blootleggen van de politieke 

inmenging en bijdrage aan de Zwarte Pieten-discussie. Politici jagen hun eigen politieke 

doelen na. Deze kunnen variëren van het bepleiten van gewenst beleid of eigen 

opvattingen zijn tot het winnen van stemmen (Van Dijk, 1997). Het zou naïef zijn te 

veronderstellen dat politieke actoren niet bewust impliciete (of expliciete) 

waardeoordelen meegeven aan hun uitingen, gezien zij middels onder andere 

communicatie hun politieke doeleinden nastreven.  Door gebruik te maken van frames 

kan de focus van de discussie komen te verschuiven. De discussie kan bijvoorbeeld 

worden aangemerkt als een veiligheidsissue. Ook kan de focus liggen op het feit dat 

Sinterklaas een feest voor kinderen is waar een gesprek over racisme en stereotypering 

niet bij thuishoort of juist op de mate van stereotypering en de wens iets te veranderen.  

Kortom, het toepassen van frames binnen de discussie kan invloed hebben op 

de wijze waarop de discussie wordt gevoerd. Hierbij is herkenning en bewustwording 

belangrijk: wanneer men zich bewust is van frames en het gebruik hiervan, kan hierop 

worden geacteerd. Deze bewustwording is vooral voor burgers belangrijk. Met alle 

krantenartikelen, columns, talkshowoptredens en tweets is het niet ondenkbaar dat 

burgers zich laten leiden door de uitspraken van politieke actoren. In het geval van een 

dergelijk sociaal-cultureel debat als de Zwarte Pieten-discussie is het juist van belang 

dat mensen zelf nadenken en een eigen mening vormen.  

 

Wetenschappelijke relevantie 

De Copenhagen School legt een duidelijk verband tussen securitisering en 

communicatie (Buzan et al., 1998). Hierbinnen is ook specifiek onderzoek gedaan naar 

securitisering middels framing van onderwerpen door traditionele media (Vultee, 2010; 

2011). Dit thesisonderzoek tracht bij te dragen aan de bestaande literatuur over 

securitiseringsprocessen middels (online) communicatie-uitingen. In dit onderzoek wordt 

een duidelijk verband gelegd tussen de concepten (de)securitisering en framing, waarbij 

wordt gekeken in hoeverre in de empirie framing wordt toegepast om te 
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(de)securitiseren. Sociale media is een relatief nieuw fenomeen, wat maakt dat de 

literatuur met betrekking tot dit onderwerp op dit moment beperkt en nog groeiende is. 

Politiek discours op sociale media is daarom een sub-discours te noemen, omdat het 

zich buiten het discours bevindt wat wordt gevormd door onder andere debatten, 

persconferenties, talkshows en interviews. 

In de bestaande literatuur over het gebruik van frames wordt voornamelijk gekeken 

naar framing in traditionele media zoals kranten. Sociale media is in mindere mate 

gerepresenteerd, terwijl ook hier framing kan worden toegepast en (de)securitisering kan 

worden nagestreefd. Onder andere Gamson en Modigliani (1989) en Van Dijk (1997) 

bespreken politieke communicatie en de inzet van framing om bepaalde doelstellingen 

te bereiken, Vultee (2010) verbindt framing aan (de)securitisering. Het is niet 

ondenkbaar dat verschillende, in het theoretisch kader te bespreken theorieën, aan 

elkaar te verbinden zijn en zo ook (politieke) framing op sociale media te analyseren en 

te duiden. In bestaande literatuur lijken de concepten waar de focus op ligt in deze thesis 

nog niet aan elkaar verbonden: framing, politieke communicatie, sociale media en 

(de)securitisering. Daarom wordt in deze scriptie gepoogd deze concepten aan elkaar te 

verbinden, om zo de bestaande uit te breiden en aan te vullen.  

 

1.5 Leeswijzer  

Dit onderzoek is als volgt ingedeeld: in hoofdstuk twee wordt het theoretisch kader 

besproken waarin dit onderzoek wordt geplaatst. Vervolgens worden in hoofdstuk drie 

de methoden van onderzoek uiteengezet. De resultaten van het onderzoek worden in 

hoofdstuk vier besproken, waarna in het laatste hoofdstuk conclusies worden getrokken 

en antwoord wordt gegeven op de gestelde onderzoeksvraag.
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2. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk is een theoretisch raamwerk geformuleerd wat de basis vormt voor de 

interpretatie van de empirie. Hierbij wordt getracht antwoord te geven op de theoretische 

deelvragen, welke in het vorige hoofdstuk zijn genoemd. 

 

Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de werking van 

securitiseringsprocessen. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de manier waarop politieke 

actoren frames toepassen binnen een maatschappelijk debat. In deze thesis is het 

uitgangspunt dat binnen de Zwarte Pieten-discussie framing wordt toegepast, met als doel de 

discussie of bepaalde partijen te (de)securitiseren. Frames worden binnen een discours 

toegepast, waarmee mogelijk (de)securitisering wordt nagestreefd. Om dergelijke frames en 

(de)securitiserende zetten daadwerkelijk terug te kunnen zien, is het belangrijk een eenduidig 

begrip van deze concepten te hebben. Daarom worden in dit theoretisch kader de theorie 

omtrent discours, framing en (de)securitisering besproken. Deze concepten hangen samen 

met de eerder geformuleerde deelvragen.  

 

Om iets te kunnen zeggen over frames, is het allereerst belangrijk te begrijpen in welke 

discours deze worden toegepast en hoe gedeelde context en werkelijkheid tot stand komen, 

welke in paragraaf 2.1 worden besproken. Vervolgens staat paragraaf 2.2 in het teken van het 

concept framing. In paragraaf 2.3 worden securitisering en desecuritisering verder uitgediept. 

Vervolgens worden framing en (de)securitisering in paragraaf 2.4 aan elkaar verbonden om 

tot één theoretisch raamwerk te komen. Tot slot wordt met paragraaf 2.5 dit theoretisch kader 

afgesloten met een conclusie waarin verwachtingen over het onderzoek worden uitgesproken 

en de besproken theorieën in een conceptueel model worden geplaatst.  

 

2.1 Discours 
Mensen dragen constant informatie aan elkaar over. De meest gangbare manier om dit te 

doen, is middels taal; zowel gesproken als geschreven (Veenman, 2009). We gebruiken taal 

om ideeën, meningen of gevoelens op elkaar over te brengen. Daarbij wordt de 

informatiewaarde niet alleen bepaald door wat letterlijk wordt gezegd of geschreven, maar ook 

door het praktisch gebruik van taal. 
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Veenman (2009) onderscheidt de taalhandeling, interactie en discours. Taalhandelingen zijn 

uitingen die daadwerkelijk een handeling verrichten: beloven, beschuldigen, verwijten, 

beweren, verklaren of verzoeken (Veenman, 2009). Taalhandelingen worden ook wel speech-

acts genoemd. Speech-acts zijn uitingen met als doel iets ‘te laten gebeuren’: het zijn 

performatieve uitingen (Austin, 1962). Interactie komt tot stand wanneer (minstens) twee 

mensen taal met elkaar uitwisselen. Hierbij worden ideeën en gevoelens uitgewisseld en wordt 

gereageerd op de ander, waardoor de werkelijkheid wordt veranderd of in stand wordt 

gehouden. De interactie gaat verder dan woorden alleen, ook de wederzijdse houding, 

onderlinge gevoelens en wereldbeelden spelen een rol (Veenman, 2009). Het geheel van al 

deze taaluitingen over een onderwerp vormen samen een discours.  

 

Context en betekenisgeving 

Discours is een ambigu begrip. Het kan verwijzen naar het discours van een specifieke tekst, 

een geheel van teksten of alles wat bepalend is voor de vorming van de huidige tijdsgeest. 

Discoursen zijn complexe taalsystemen (bijvoorbeeld gesprekken, theorieën of argumenten) 

die ontwikkeld of opgebouwd zijn als onderdeel van sociale praktijken of –gedrag, bijvoorbeeld 

advocatuur beoefenen, een huwelijk voltrekken of het uiten van emoties (Lister et al., 2009). 

De manier waarop een object, of de werkelijkheid, wordt geconstrueerd hangt samen met de 

specifieke cultuur waarin over het object of de werkelijkheid wordt gesproken. Burgin (1982, 

pp. 9) omschrijft discours als volgt:  
 

“‘Water’ is not the same theoretical object in chemistry as it is in hydraulics – an observation which in 

no way denies that chemists and engineers alike drink, and shower in, the same substance.”  

 

Discours verwijst hiermee naar de manier waarop leden van een specifieke groep of cultuur 

over objecten spreken, zoals met het citaat hierboven is geïllustreerd. Hiermee wordt een 

zekere context gecreëerd waarin over objecten wordt gesproken en een gedeeld begrip is van 

hun betekenis. Leden spreken als het ware af wat de waarheid is en wat moreel goed is (Lister 

et al., 2009). Volgens Austin (1962) speelt context een grote rol in betekenisgeving. 

Betekenisgeving wordt door Weick (2005) omschreven als het proces wat mensen doorlopen 

wanneer zij een gebeurtenis of hun werkelijkheid betekenis geven: zij interpreteren de 

werkelijkheid binnen hun huidige referentiekaders. Dit vertoont gelijkenissen met het discours 

waarbinnen leden van bijvoorbeeld een cultuur zich bevinden. Uitingen of kunnen een andere 

betekenis of functie hebben, afhankelijk van de context waarin deze worden gedaan (Austin, 

1962). Een voorbeeld is het politieke discours. Politici pleiten voor hun standpunten of 

gewenste beleid, of proberen stemmen te winnen (Van Dijk, 1997). 
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In principe is politiek discours niet anders dan het discours van een andere willekeurige 

beroepsgroep (Lister et al., 2009). Wat het politiek discours echter bemoeilijkt zijn de vele 

actoren die ermee gemoeid zijn. Naast politici en hun publiek, zijn er ook verschillende 

organisaties, actiegroepen, belangenverenigingen die zich in meer of mindere mate begeven 

binnen het politieke discours (Van Dijk, 1997). Allen hebben hun eigen referentiekaders en 

context, wat de interpretatie van uitingen kan veranderen. Met de komst van sociale media is 

dit web van actoren alleen maar complexer geworden. Waar politieke communicatie beperkt 

was tot persconferenties en debatten, zijn politici en politieke partijen door de komst van 

bijvoorbeeld Twitter in staat om direct met burgers te communiceren. Burgers zijn tegelijkertijd 

in staat direct op deze uitingen te reageren. Door de digitalisering en opkomst van sociale 

media, is een nieuw ‘soort’ discours te onderscheiden: computer-mediated discourse (Herring, 

2015). Deze wordt hieronder besproken. 

 

Computer-mediated political discourse 

In deze thesis wordt specifiek naar politieke uitingen binnen Computer-mediated discourse 

gekeken. Computer-mediated discourse (vanaf nu: CMD) richt zich, in tegenstelling tot de 

meer traditionele ‘plek’ van discours, op discours die online wordt gevormd. Het concept van 

CMD is in jaren zestig ontstaan in Amerika onder de noemer ‘interactive networking’. CMD 

omvat alle communicatie die wordt geproduceerd wanneer mensen met elkaar communiceren 

middels computers: ook wel computer-mediated communication (vanaf nu: CMC) genoemd 

(Herring, 2015).  

 

Verschillende media hebben een verschillend aantal kanalen of bronnen van communicatie, 

wat bepaald of een medium ‘rijk’ of ‘mager’ te noemen is (Herring, 2015). Een face-to-face 

gesprek is een voorbeeld van een ‘rijk’ medium. Er vindt communicatie plaats middels 

lichaamshouding, wat wordt gezegd, hoe het wordt gezegd en wat men ziet. CMD is echter 

een voorbeeld van een ‘mager’ medium (Herring, 2015). Doordat zender en ontvanger zich 

vaak niet op dezelfde locatie bevinden, vindt communicatie enkel plaats middels getypte tekst 

en is er enkel sprake van visuele prikkeling (Daft & Lengel, 1984).  

Het visuele karakter van CMD heeft consequenties voor de manier waarop de op 

computer gebaseerde taal wordt begrepen. Volgens Herring (2015) wordt vaak gesproken 

over ‘medium-effecten’ binnen het veld van CMD. Medium-effecten zijn de effecten die het 

medium hebben op de communicatie. Herring (2015) stelt dat er te veel focus is op deze 

effecten, in plaats van computer-mediated communication (CMC) te benaderen als een manier 

van schrijven (lees: typen) en communicatie die toevallig via een elektronisch apparaat 

verloopt. 
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Een verklaring hiervoor is dat er andere factoren zijn die CMC van spreken of schrijven 

onderscheiden, ondanks dat het praktische aspect van typen binnen CMD niet veel anders is 

dan het typen van bijvoorbeeld een essay (er kan worden gewijzigd in de tekst, het format kan 

worden aangepast). Zo is CMC sneller dan geschreven communicatie (zoals brieven), maar 

langzamer dan gesproken tekst. Ook kunnen gebruikers van online platformen (fora, sociale 

media) aan meerdere gesprekken tegelijk deelnemen, over verschillende onderwerpen, met 

meerdere verschillende participanten. Dit is iets wat wij in de echte wereld niet kunnen. 

Tot slot zorgt CMD voor een anonieme en tegelijkertijd persoonlijke omgeving. 

Gebruikers kunnen berichten naar een (groot) onbekend publiek sturen, terwijl het tegelijkertijd 

een persoonlijke indruk wekt en tot ‘directe’ en ‘persoonlijke’ interactie kan leiden (King, 1996). 

Vooral voor het sociale medium Twitter geldt een asymmetrisch communicatiemodel (Porter, 

2009; Grant en Moon, 2010). Dit betekent dat publieke figuren (vaak) zelf weinig accounts 

volgen, maar gevolgd worden door tienduizenden.  

 

Hierboven is het concept discours besproken. Er is vastgesteld dat discours een ambigu begrip 

is. Om het meer richting te geven, is toegewerkt naar computer-mediated political discourse 

(CMPD): het politieke discours wat zich online vormt. De ambiguïteit van het concept discours 

geldt ook voor framing. De theorie omtrent framing wordt in de volgende paragraaf besproken.  

 

2.2 Framing 

Entman (1993) verklaart de ambiguïteit van framing door te stellen dat de communicatietheorie 

een gefragmenteerd veld is vanwege een gebrek aan een dominant paradigma. Dit betekent 

dat de communicatie geen ‘centrale theorie’ heeft, maar bestaat uit elementen uit 

uiteenlopende theorieën en gebieden. Traditioneel wordt framing in verband gebracht met 

(massa)media en -communicatie. Ook speelt het een grote rol in politieke communicatie 

(Entman, 1993).   

 

Agendasetting, priming en framing  

Framing is een concept wat nauw gerelateerd is aan agendasetting en priming. Volgens 

Scheufele en Tweksbury (2006) vormt de theorie van agendasetting, priming en framing het 

meest recente paradigma binnen het onderzoeksveld van politieke communicatie. De term 

agendasetting is geïntroduceerd door McCombs en Shaw (1972). Zij stellen dat sprake is van 

sterke correlatie tussen de nadruk die (massa)media legt op bepaalde issues en de zwaarte 

die het publiek aan deze issues toekent. Onder issues wordt hier een onderwerp of probleem 

verstaan wat zich leent voor discussie of debat. 
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Nadruk kan in dit geval zowel de frequentie als de plaatsing van artikelen (bijvoorbeeld op de 

voorpagina van een krant) betekenen (McCombs en Shaw, 1972). Priming refereert aan, zoals 

Iyengar en Kinder (1987, p. 63) het stellen: “veranderingen in de normen waarmee men 

politieke beoordelingen vormt.” Deze verandering vindt plaats wanneer (massa)media 

specifieke issues opperen waaraan het publiek het optreden van politiek leiders en de regering 

kan beoordelen. Priming wordt veelal opgevat als een verlenging van agendasetting. Volgens 

Scheufele en Tweksbury (2006) zijn hier een tweetal redenen voor:  

- Zowel agendasetting als priming zijn gebaseerd op modellen van informatieverwerking 

waarvan de basis ligt in herinnering. Dit betekent dat mensen hun attitude vormen op 

basis van de meest opvallende –in het geheugen meest toegankelijke- overwegingen.  

Oordelen en het vormen van attitudes hangen daarmee direct samen met de sterkte 

van gevormde associaties (Hastie en Park, 1986; Kahneman en Tversky, 1973).  

- De theorie van agendasetting en priming is beiden gestoeld op het idee van 

toegankelijkheid. Gebaseerd op deze gedeelde theoretische basis, stellen een aantal 

onderzoekers dat priming een tijdelijke extensie is van agendasetting (Iyengar en 

Kinder, 1987). Door bepaalde issues meer op te laten vallen (agendasetting), is de 

(massa)media in staat om overwegingen die mensen meenemen in hun beoordeling 

over politici of issues te beïnvloeden (priming) (Scheufele en Tweksbury, 2006).  

 

Framing wijkt in de basis af van agendasetting en priming. Waar zij zijn gebaseerd op 

toegankelijkheid, is framing gebaseerd op de aanname dat de manier waarop een issue wordt 

gepresenteerd invloed heeft op de manier waarop het door het publiek wordt geïnterpreteerd. 

Kortweg betekent dit dat agendasetting en priming (mede) bepalen waarover men denkt, 

framing speelt een rol in hoe men over een onderwerp denkt. Framing is veelal gerelateerd 

aan psychologie als sociologie. Kahneman en Tversky (1979) zijn veelgenoemde namen 

wanneer framing in verband wordt gebracht met psychologie. Zij hebben aangetoond hoe 

verschillende presentaties van hetzelfde onderwerp invloed heeft op de keuzes, afwegingen 

en beoordelingen die individuen maken. Deze individuen beschikken allen over voorkeuren 

ten opzichte van uiteenlopende onderwerpen (Druckman, 2011). Voorkeuren zijn de rangorde 

waarin een individu verschillende zaken heeft geordend. Deze rangorde komt voort uit 

gemaakte vergelijkingen (Hsee, 1996). De uitkomst van deze vergelijkingen worden attitudes 

genoemd. De evaluaties, of attituden, worden gemaakt op basis van verschillende dimensies 

waar het individu meer of minder waarde aan hecht. Deze worden ook wel frames in thought 

genoemd (Druckman, 2001).  

Goffman (1974) is belangrijk voor de sociologische fundatie van framing. Hij stelt dat 

mensen de wereld om zich heen niet volledig kunnen begrijpen. Daarom maken ze gebruik 
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van mentale schema’s, “primary frameworks” (Goffman, 1974, p. 24) om nieuwe informatie te 

kunnen interpreteren en betekenis te geven.  

 

Framing kan volgens Scheufele (1999) worden geïnterpreteerd als een concept op zowel 

micro- als macroniveau. Op microniveau beschrijft framing de manier waarop mensen 

informatie interpreteren en betekenis geven aan de wereld om hun heen, wat aansluit op het 

hierboven beschreven frame in thought (Druckman, 2001). Op macroniveau slaat framing op 

het gebruik door (massa)media als presentatievorm om nieuws en issues te presenteren op 

een manier die hun publiek begrijpt. Hiermee wordt niet bedoeld dat (massa)media hun publiek 

tracht te verleiden of verhalen verdraait. In dit geval vormt framing een hulpmiddel om 

ingewikkelde issues op een begrijpelijke manier op het publiek over te brengen (Shoemaker 

en Reese, 1996; Gans, 1979). Dit is vergelijkbaar met frames in communication (Druckman, 

2001). Frames in communication worden ook wel mediaframes genoemd (macroniveau). 

 

De werking van frames 

Over het algemeen diagnosticeren, evalueren en schrijven frames remedies voor (Gamson, 

1992). Deze functies zijn door Entman (1993) verder ontwikkeld naar de volgende vier functies: 

(1) het definiëren van issues: het vaststellen van de actie met bijbehorende kosten en baten, 

veelal gemeten in culturele waarden, (2) het vaststellen van oorzaken, (3) het vellen van een 

moreel oordeel en (4) het suggereren van oplossingen: het te berde brengen en verdedigen 

van oplossingen, inclusief een evaluatie van de effecten. In een enkele zin kan meer dan één 

van bovenstaande functies terug te vinden zijn. Ook hoeft in een gehele tekst niet elke functie 

teruggevonden te worden (Entman, 1993). De functies van framing volgens Entman (1993), 

komen overeen met de kerntaken van framing zoals geformuleerd door Benford en Snow 

(2000):  

- Diagnosticeren: het identificeren van het probleem en het vaststellen van een oorzaak; 

- Prognosticeren: het te berde brengen van mogelijke oplossingen voor het 

geïdentificeerde probleem;  

- Motiveren: het motiveren van het publiek om actie te ondernemen, om zo de 

voorgestelde oplossing te bereiken.  

Frames zijn over het algemeen in vier plekken in het communicatieproces terug te vinden. De 

zender van de boodschap maakt keuzes (bewuste of onbewuste) met betrekking tot de wijze 

van framing en verwoorden van de boodschap. Vervolgens zijn in de tekst zelf frames terug te 

vinden door bijvoorbeeld de nadruk op -of de afwezigheid van- woorden, veelgebruikte termen 

of het gebruik van stereotypen. Ook de ontvanger maakt gebruik van frames (Goffman, 1992), 

wat maakt of het door de zender gebruikte frame wel of niet resoneert. Tot slot vormt cultuur 

volgens Entman (1993) de plaats waar de meest gangbare frames hun basis vinden. 
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Het is volgens hem een set van frames die veelal worden teruggevonden in discours en invloed 

hebben op leden van een sociale groep.  

 

De hierboven besproken frames in thought en frames in communication zijn soortelijke 

concepten te noemen. Frames in thought hebben te maken met wat het individu denkt (zijn of 

haar attitudes waar voorkeuren uit voortkomen), frames in communication slaan op een 

gezonden boodschap (en aspecten waar de zender nadruk op legt). Volgens Kinder en 

Sanders (1996) zijn beide concepten aan elkaar gerelateerd, maar wel anders. Zij omschrijven 

frames enerzijds als “retorische wapens”, anderzijds zijn het “cognitieve structuren”. Op het 

moment dat een frame in communication invloed heeft op een frame in thought wordt 

gesproken van een framing effect (Druckman, 2011).  

 

Framing en beïnvloeding 
Hierboven is besproken dat framing in de basis een neutraal hulpmiddel is voor de zender om 

een boodschap begrijpelijk te maken voor de ontvanger, en voor het individu om de wereld om 

zich heen beter te begrijpen. Framing kan echter ook worden ingezet om het begrip of de 

attitude ten opzichte van een issue te beïnvloeden, ook wel frames in communication genoemd 

(Druckman, 2001). De wijze van presentatie bepaalt (mede) op welke wijze de boodschap 

door de ontvanger wordt geïnterpreteerd en welke attitude of conceptualisatie wordt 

opgeroepen. Dit maakt dat het niet alleen een middel is om de wereld beter te begrijpen, maar 

ook een manier om de interpretatie en opinies van de ontvanger te beïnvloeden. Binnen het 

veld van politieke communicatie is een frame te omschrijven als de manier waarop de realiteit 

wordt ingedeeld of vormgegeven, betekenis aan gebeurtenissen wordt toegekend en een 

manier om issues te presenteren (Tuchman, 1978; Gamson en Modigliani, 1987; Shah et al., 

2002). Hierdoor hebben frames de potentie om bij te dragen aan het in stand houden of 

veranderen van discours. Daarnaast kan over eenzelfde issue meerdere frames worden 

ingezet. Actoren presenteren versies van de werkelijkheid die volgens hen ‘waar’ of in hun 

voordeel zijn, om zo bijvoorbeeld steun en bijval te vergaren (Gamson en Modigliani, 1989). 

Frames kunnen opinies beïnvloeden door nadruk te leggen op specifieke waarden, feiten en 

overwegingen, waarmee meer relevantie aan deze factoren wordt toegekend (Nelson, 

Clawson, & Oxley, 1997; Nelson en Kinder, 1997). Dit hangt samen met de politieke doelen 

die binnen een politiek discours worden nagestreefd (Van Dijk, 1997).   

Wanneer deze nadruk daadwerkelijk invloed heeft op de afwegingen die de ontvanger 

maakt, kan worden gesproken van framing effects. De meest gangbare definitie van een 

framing effect is wanneer een issue op twee logisch gelijkwaardige, maar verschillende wijzen 

wordt gepresenteerd, wat men ertoe dwingt een keuze tussen beiden te maken (Druckman, 

2001; Rabin 1998). Boodschappen zonder frame kunnen ook invloed hebben op de frame in 
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thought van een individu. Dit is niet te wijten aan een geframede boodschap. Ook hebben 

frames in communication niet altijd invloed op frames in thought. 

 

2.3 (De)securitisering 
De securitisering-theorie is in de jaren negentig ontstaan en kan worden gezien als een 

compromis tussen de traditionele en moderne opvattingen omtrent veiligheid en 

veiligheidsissues (Vultee, 2010). Waar traditionele concept van veiligheidsissues zich beperkt 

tot bedreigingen van militante aard, is de securitisering-theorie van de Copenhagen School 

(CS) op dit moment de meest gehanteerde theorie (Walt, 1991). Deze theorie heeft een 

verbreed begrip van veiligheid en merkt onder andere ziekte, economische crises en 

mishandeling aan als mogelijke bedreigingen van de veiligheid (Buzan, Wæver & De Wilde, 

1998; Walt, 1991). Ook culturele issues, etnische groeperingen of tradities lenen zich voor 

securitisering (Vultee, 2010). Geen van deze bedreigingen zijn op een objectieve schaal te 

meten (Vultee, 2010). In plaats daarvan worden ze min of meer bedreigend verklaard door 

actoren wiens doel het is om een gedeeld begrip op te bouwen van de kenmerken van 

dergelijke bedreigingen (Buzan, et al., 1998; Vultee, 2010). 

 
Securitisering 
Volgens de Copenhagen School (CS) is sprake van een spectrum wanneer wordt gesproken 

over het securitiseringsproces (Buzan et al., 1998). Een issue kan zich over dit spectrum 

bewegen van non-gepolitiseerd (het is geen politiek issue) naar gepolitiseerd (het is onderdeel 

van politiek en publiek debat) tot gesecuritiseerd (het issue vormt een existentiële dreiging en 

verdient buitengewone maatregelen) (Peoples and Vaughan-Williams, 2010).  

 

Securitisering wordt volgens de CS bereikt door speech-acts. Het is geen objectieve situatie 

of stand van zaken, maar de uitkomst van een specifiek sociaal proces: de sociale constructie 

van veiligheidsissues middels speech-acts, het discours rond een issue wordt veranderd 

(Buzan, Wæver, De Wilde, 1998). Wanneer een issue wordt gesecuritiseerd, wordt het 

gepositioneerd als een ‘existentiële dreiging die noodmaatregelen vereist’. Daarnaast moet 

een aanzienlijk deel van het publiek die definiëring aanvaarden om tot daadwerkelijke 

securitisering te komen (Balzacq, 2005; Buzan en Wæver, 1997; Buzan, et al., 1998). De 

Copenhagen School heeft een drietal regels geformuleerd waaraan een securitiserende 

speech-act volgens hen moet voldoen om succesvol te zijn:  

- Een intern component wat linguïstische en grammaticale regels voor het ‘spreken van 

veiligheid’ behelst (Buzan et al., 1998); 
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- Een extern component wat draait om context en sociale factoren – dit behelst ook de 

sociale positie van de spreker in relatie tot de ontvanger(s) van de boodschap. Beschikt 

de securitiserende actor over voldoende autoriteit en voldoende sociaal en politiek 

kapitaal (Peoples and Vaughan-Williams, 2010)? 

- Kenmerken van de potentiële dreiging. Wanneer er al negatieve connotaties aan een 

issue kleven, wordt verwacht dat securitisering gemakkelijker te bereiken is. Het is 

aannemelijk dat de boodschap in dat geval eerder door het publiek wordt geaccepteerd 

(Buzan et al., 1998). 

Dit maakt dat sommige instanties en actoren, de politiek of staat en politici (de ‘elite’), vaak 

beter in staat zijn om securitisering te bewerkstelligen (Peoples and Vaughan-Williams, 2010). 

Securitiseringbewegingen zijn volgens Taureck (2006) echter niet beperkt tot de ‘elite’, 

tegelijkertijd zijn deze bewegingen niet voor iedereen toegankelijk. Taureck (2006) stelt dat de 

toegankelijkheid tot dergelijke processen in grote mate afhankelijk is van de inzet van macht, 

capaciteiten en middelen.  

 

Balzacq (2005) geeft aan dat, door zulke strikte ‘regels’ te koppelen aan een taalhandeling die 

in hoge mate context gebonden is, securitisering wordt gereduceerd tot een conventionele 

procedure. Gusfield (1981) omschrijft de wijze waarop de CS naar het succes van 

securitisering kijkt als een onveranderlijke “code of practice” (Gusfield, 1981, p. 9).  Balzacq 

(2005) stelt daarentegen dat securitisering beter te begrijpen is als een strategische handeling, 

waarbij hij de CS-benadering een pragmatische handeling noemt. Volgens Balzacq (2005) is 

er één cruciaal verschil tussen beide benaderingen: de strategische benadering gaat uit van 

taalgebruik om een doel te bereiken, de pragmatische benadering tracht universele principes 

vast te stellen die de basis voor de taalhandeling vormen waarbij voorbij wordt gegaan aan de 

context en cultuur. Balzacq (2005) stelt daarom voor om strategische doelen op te nemen in 

het bestaande model van securitisering, waarmee volgens hem het gebrek aan aandacht voor 

context wordt opgevangen.  

 

Desecuritisering 
Desecuritisering wordt veelal omschreven als het ongedaan maken van securitisering 

(Huysman, 2006; Roe, 2004; Bourbeau en Vuori, 2015). Dit betekent kortweg het 

terugplaatsen van een eerder gesecuritiseerd issue in het ‘normale’ of ‘niet-veiligheid’ discours 

(Wæver, 1993; Roe, 2004). Huysmans (1998) stelt dat desecuritisering een manier is om de 

werkelijkheid te ordenen, net zoals securitisering. In tegenstelling tot het drietal regels waar –

succesvolle- securitisering volgens de Copenhagen School (1998) aan moet voldoen, 

onderscheidt Wæver (1993; 2000) drie mogelijke manieren om te desecuritiseren: 



  
19 

- Simpelweg niet over issues in termen van veiligheid spreken;  

- Zodra een issue is gesecuritiseerd, ervoor te zorgen dat het geen verdere 

veiligheidsdilemma’s oplevert;  

- Het verplaatsen van gesecuritiseerde issues naar het ‘normale’ discours.  

Volgens Wæver (2000) is de eerste strategie de enige haalbare manier om te desecuritiseren: 

non-securitiseren, issues helemaal niet in het veiligheidsdomein plaatsen. Voor zowel de 

tweede als derde strategie biedt Wæver (2000) geen concrete handvatten. De derde strategie, 

het verplaatsen van gesecuritiseerde issues naar het ‘normale’ discours, vormt veelal de lens 

waardoor naar desecuritisering wordt gekeken. Huysmans (1995) heeft drie strategieën 

geformuleerd om reeds gesecuritiseerde issues te transformeren naar ‘normale’ issues: 

- De objectivistische strategie: Middels onder andere statistische gegevens aantonen 

dat het gesecuritiseerde issue objectief niet in het veiligheidsdomein hoort en dat 

sprake is van een subjectief gevoel van onveiligheid.  

- De constructivistische strategie: In tegenstelling tot vaststellen of iets werkelijk een 

veiligheidsissue is of niet, staat hier het begrijpen van het securitisering-mechanisme 

centraal. Waarom is een issue gesecuritiseerd?  

- De deconstructivistische strategie: Deze strategie gaat uit van het presenteren van het 

issue op een andere manier dan een veiligheidsissue. 

In plaats van een issue te transformeren, kan het ook worden beheerst (Roe, 2004). Dit houdt 

in dat het issue niet uit het veiligheidsdomein wordt geplaatst, iets wat gelijkenis vertoond met 

de tweede mogelijkheid die Wæver (1993) oppert. Wel wordt het ‘genormaliseerd’. Concreet 

betekent dit volgens Roe (2004) dat zowel pro- als contragroepen elkaars zorgen met 

betrekking tot het issue accepteren, waarmee van onzekerheid naar veiligheid wordt gegaan 

in plaats van veiligheid naar non-veiligheid.  

 

Vultee (2010) legt een duidelijk verband tussen (de)securitisering- en framing theorie. Door 

nadruk te leggen op bepaalde aspecten van een issue, kan het als een bedreiging van de 

veiligheid worden gepresenteerd. In de volgende paragraaf wordt dit verband verder 

uitgewerkt.  

 
2.4 (De)securitiserende frames? 

Wanneer de lijn van de vorige paragrafen wordt gevolgd, is te stellen dat (de)securitisering en 

framing overlap vertonen (Vultee, 2010). Issues worden actief in het veiligheidsdomein 

geplaatst door ze als existentiële dreiging te presenteren (Buzan et al., 1998). Vultee (2010) 

stelt dat wanneer ervan wordt uitgegaan dat de functie van framing is om één of een aantal 

aspecten van de realiteit nadrukkelijker te communiceren, securitisering een vorm van framing 

is waarbij de (mogelijk) existentiële dreiging van een issue naar de voorgrond wordt geschoven 
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(Entman, 1993). Door Vultee (2010) wordt gesproken over ‘securitiserende frames’. Er is 

echter nog geen consensus bereikt over wat een (de)securitiserend frame daadwerkelijk is. 

De Copenhagen School beperkt zich tot het eerder besproken interne linguïstische 

component, externe factoren en kenmerken van de dreiging (Buzan et al., 1998). Tot een 

verdere concretisering van wat een securitiserende zet inhoudt, zijn zij nog niet gekomen. Dit 

doet de vraag rijzen of er, in plaats van ‘(de)securitiserende frames’ sprake is van ‘frames 

waarmee (de)securitisering wordt nagestreefd’.  

 

Volgens Van Dijk (1997) maken politici vaak gebruik van framing om het publiek te overtuigen 

van hun ideeën en idealen, om stemmen te winnen of om te pleiten voor zeker beleid. Om 

deze doelen na te streven gebruiken zij de door Benford en Snow (2000) vastgestelde 

kerntaken:   

- Diagnosticerend frame: Het identificeren van het issue en een veroorzaker toewijzen; 

- Prognostisch frame: Het opwerpen van een oplossing voor het issue;  

- Motiverend frame: Het motiveren van het publiek om actie te ondernemen, met als doel 

het bereiken van de voorgestelde oplossing.  

Bovenstaande frames kunnen worden gezien als een eerste ruwe indeling van ‘soorten’ frame. 

Er zijn oneindig veel manieren te bedenken hoe een dergelijk frame vormgegeven kan worden. 

Fairhurst en Sarr (1996) hebben een zevental framingtechnieken opgesteld: 

- Metafoor: Een metafoor gebruiken om zo een conceptueel idee te framen.  

- Verhaal: Een onderwerp middels een verhaal en op een levendige manier framen. Hier 

vallen ook mythes en legenden onder. 

- Traditie: Culturele gewoonten die van betekenis zijn, deze zijn verbonden aan 

artefacten. Hier vallen ook ceremonies en rituelen onder.  

- Slogan of jargon: Een slogan aan een onderwerp verbinden, om het zo memorabel te 

maken.  

- Artefact: Objecten waar symbolische waarde aan wordt toegekend. Het is vaak een 

visueel of cultureel fenomeen waar meer waarde aan wordt gehecht dan het object 

zelf.  

- Contrast: Het omschrijven van een onderwerp met alles wat het niet is.  

- Spin: Een onderwerp met een impliciet waardeoordeel presenteren, wat leidt tot bias.  

Ook de desecuritiserende strategieën van Huysmans (1995), zoals hierboven besproken, 

kunnen als framingtechnieken worden opgevat. Hoe kan aan een (dominant, securitiserend) 

frame tegenwicht worden geboden? Zoals hierboven besproken zijn geen concrete kenmerken 

of factoren toegekend aan securitiserende frames, wat handvaten zou bieden voor de 

herkenning en analyse van deze frames. Dit betekent ook dat alle hierboven beschreven 

framingtechnieken mogelijk ingezet worden om (de)securitisering na te streven.  
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2.5 Conclusie 
In dit theoretisch kader zijn verschillende kernconcepten besproken en uitgediept, welke 

samen antwoord dienen te geven op de geformuleerde theoretische deelvragen.  

Discours verwijst naar de manier waarop leden van een specifieke groep of cultuur 

over objecten spreken. Door de opkomst van sociale media is een nieuw type discours 

ontstaan: het computer-mediated discourse (CMD). Omdat de focus op politieke actoren en 

hun online uitingen (tweets) ligt, wordt gesproken van computer-mediated political discourse 

(CMPD).  

Framing is een concept wat nauw gerelateerd is aan agendasetting en priming. Waar 

agendasetting en priming echter op modellen van toegankelijkheid zijn gebaseerd, is de 

theorie van framing gestoeld op de aanname dat de manier waarop een issue wordt 

gepresenteerd invloed heeft op de interpretatie van de ontvanger. Frames in communications 

worden ook wel mediaframes genoemd (Druckman, 2001). Deze frames hebben als doel 

invloed uit te oefenen op de frames in thought van het beoogde publiek (Chong en Druckman, 

2007; Entman, 2003, Benford and Snow, 2000, Goffman, 1974). Het is echter geen gegeven 

dat de boodschap aansluiting vindt bij het publiek. Wanneer frames in communication 

daadwerkelijk invloed heeft op de frames in thought, wordt gesproken van een framing effect.  

 Volgens Vultee (2010) is (de)securitisering een vorm van framing te noemen. De 

securitiseringtheorie van de Copenhagen School stelt dat issues actief in het 

veiligheidsdomein worden geplaatst door ‘veiligheid te spreken’ (Buzan et al., 1998; Balzacq, 

2005). Dit wordt echter niet verder geconcretiseerd. Tegenover securitisering staat 

desecuritisering. Dit wordt veelal omschreven als het ongedaan maken van securitisering 

(Huysman, 2006; Roe, 2004; Bourbeau en Vuori, 2015). Zowel securitisering als 

desecuritisering zijn binnen dit onderzoek doelen die door middel van framing kunnen worden 

nagestreefd.  

 
Verwachtingen 
In dit theoretische kader is beargumenteerd dat framing wordt gebruikt om securitisering en 

desecuritisering na te streven. Op basis van de besproken theorie zijn een aantal 

verwachtingen te formuleren. Allereerst wordt verwacht dat pogingen tot securitisering middels 

framing terug te vinden zijn in de empirie. De Zwarte Pieten-discussie is een 

sociaalmaatschappelijk debat, waarvan de potentiële bedreiging subjectief is: niet iedereen is 

het erover eens dat sprake is van een bedreiging van de Nederlandse cultuur. Van Dijk (1997) 

stelt dat het oproepen van emotie of actie, het overbrengen van een standpunt of het winnen 

van stemmen veelvoorkomende doelen binnen de politiek zijn. 



  
22 

Daarom is het hoogstwaarschijnlijk dat politieke actoren gebruik maken van framing bij de 

presentatie van de discussie, en is het niet ondenkbaar dat zij als doel hebben de Zwarte 

Pieten-discussie of aspecten hiervan te (de)securitiseren. Hiermee wordt bedoeld dat de 

discussie al dan niet als bedreiging van de Nederlandse cultuur wordt gepresenteerd. Er wordt 

daarom op basis van de securitisering- en desecuritiseringtheorie verwacht dat de tweets van 

de Nederlandse politieke actoren, ongeacht in hoeverre sprake is van (de)securitiserende 

zetten, politiek geladen zijn.  

 De verwachting is dat vooral het diagnostische en prognostische frame terug te vinden 

zijn. Wat is het probleem en door wie wordt het veroorzaakt? Wat kan worden gedaan om het 

probleem op te lossen? Omdat verschillende politici hebben aangegeven dat de discussie 

geen politieke aangelegenheid is, is de verwachting dat politici zich weinig op het motiverend 

frame beroepen. Gezien de aard van de discussie is de verwachting dat een aantal 

framingtechnieken meer terug te zien te zijn dan anderen. Deze zijn: verhaal, traditie, artefact 

en spin. De verhaal-, traditie- en artefact-framingtechniek hangen allen samen met traditie en 

cultuur. Van de verhaal-framingtechniek wordt verwacht dat het wordt ingezet om Zwarte Piet 

als onderdeel van een cultuur neer te zetten, net zoals in mythen en legendes is terug te zien. 

De traditie-framingtechniek volgt dezelfde lijn als de verhaal-framingtechniek. De verwachting 

is echter dat hier de nadruk ligt op Zwarte Piet als onderdeel van de traditie van het 

Sinterklaasfeest. Voor het gebruik van de artefact-framingtechniek wordt verwacht dat het 

Zwarte Piet als mascotte neerzet, waarbij (grote) waarde wordt gehecht aan het uiterlijk. De 

spin-framingtechniek gaat uit van het meegeven van een (impliciet) waardeoordeel.   

In het geval van desecuritisering wordt verwacht dat voornamelijk het 

deconstructivistische frame wordt ingezet om de Zwarte Pieten-discussie te transformeren. De 

reden waarom het objectivistische frame juist niet wordt verwacht heeft te maken met het 

subjectieve karakter van de discussie, zoals hierboven besproken. Een (sterke) positie pogen 

te beïnvloeden door de discussie als iets anders te presenteren (bijvoorbeeld als een strijd 

tegen racisme) wordt effectiever verwacht dan de inzet van feiten. Het constructivistische 

frame wordt in mindere mate verwacht door het medium waarop de uitingen worden gedaan. 

Op Twitter hebben gebruikers maximaal 280 tekens tot hun beschikking: een uitleg geven 

waarom een dergelijk issue is gesecuritiseerd is waarschijnlijk te omvangrijk om op Twitter toe 

te lichten.  

Voor beide typen frames (securitiserend en desecuritiserend) geldt dat de 

framingtechnieken die minder voor de hand liggen, niet zijn uitgesloten. Met tweets die 

ogenschijnlijk securitisering als doel hebben, wordt bedoeld en verwacht dat groeperingen als 

bedreiging van de Nederlandse cultuur worden gepresenteerd, of een ondermijning van de 

groepering met een tegenovergestelde mening. Van tweets met een desecuritiserend doel 

wordt verwacht dat zij zich kenmerken door presentatie als iets anders dan een bedreiging, 
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een ontmoediging van geweld en dat het belang van de dialoog wordt benadrukt. Andere 

politiek geladen uitingen kunnen bijvoorbeeld zijn gewijd aan het geven van commentaar op 

de discussie zelf, zonder zelf expliciet een standpunt in te nemen. 

 

Hieronder is bovenstaande schematisch weergegeven in een conceptueel model:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is geen sprake van een causaal model. Computer-mediated discourse (CMD) en politiek 

discours zijn onderdeel van discours, samen vormen zij computer-mediated political discourse 

(CMPD). In de tekst hierboven is beargumenteerd dat securitisering en desecuritisering het 

doel van framing kunnen worden zijn: framing kan worden ingezet om (de)securitisering te 

bewerkstelligen.   

Figuur 1: Conceptueel model 

Computer-mediated political discours 

Framing 

Diagnostisch, prognostisch, motiverend frame (Benford 
and Snow, 2000).  
 
Metafoor, verhaal, traditie, slogan of jargon, artefact, 
contrast, spin, objectivistsich, constructivistisch, 
deconstructivistisch (Fairhurst and Sarr, 1996; Roe, 2004; 
Huysmans, 1995).  

Securitisering Desecuritisering 
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3. Methoden 
In dit hoofdstuk wordt de methode van dataverzameling en -analyse van dit onderzoek 

uiteengezet. Allereerst worden de keuze voor het onderzoeksdesign en methoden toegelicht. 

Vervolgens wordt achtereenvolgens de operationalisering van begrippen, de dataverzameling 

en wijze van analyse besproken. Tot slot wordt stilgestaan bij de validiteit, betrouwbaarheid 

en ethiek van het onderzoek.  

 

3.1 Onderzoeksdesign 
Om antwoord te kunnen geven op de gestelde onderzoeksvraag, wordt gebruik gemaakt van 

een case study onderzoeksdesign. Volgens De Vaus (2001) zijn casestudies geschikt voor het 

onderzoeken van (sociale) fenomenen die in hoge(re) mate context gebonden zijn. Deze 

context wordt gevormd door de betekenis die mensen aan het sociale fenomeen geven. De 

betekenis die mensen geven, biedt handvatten om deze fenomenen te kunnen verklaren 

(Eisenhardt en Graebner, 2007). Voor verklarende en verkennende onderzoeken wordt veelal 

gebruik gemaakt van een case study design, aangezien hiermee antwoord is te geven op ‘hoe’, 

‘wat’ en ‘waarom’ vragen (Saunders et al., 2001). Dit maakt dat casestudies geschikt zijn om 

een complex sociaal fenomeen helpen te verklaren (De Vaus, 2001). Het gebruik van framing 

om (de)securitisering te bewerkstelligen is in hoge mate context-gebonden te noemen.  

 

De discussie over Zwarte Piet vormt voor dit onderzoek de case. Specifiek de aanwezigheid 

van framing in communicatie-uitingen van Nederlandse politici op het sociale medium Twitter. 

Dit maakt het een embedded case: er wordt niet gepoogd de case als geheel te bekijken, in 

plaats daarvan wordt naar een specifiek aspect van de Zwarte Pieten-discussie gekeken (De 

Vaus, 2001). Aangezien de Zwarte Pieten-discussie beperkt is tot alleen Nederland, is het een 

single casestudie te noemen: het is een fenomeen wat nog beperkt is onderzocht (De Vaus, 

2001). Voor een casestudy is elke vorm van dataverzameling mogelijk, mits deze ethisch en 

praktisch verantwoord is (De Vaus, 2001). In dit geval bestaat de dataset uit bestaande 

uitingen, die op een voor het publiek toegankelijk sociaal medium-platform zijn gedaan. Voor 

dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve discoursanalyse. Aan de hand 

hiervan kan iets worden gezegd over het gebruik van framing door politici binnen de Zwarte 

Pieten-discussie.  
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Tijdsspanne 
De onderzochte periode loopt van september 2011 tot en met december 2017. De start van 

de huidige Zwarte Pieten-discussie is terug te leiden naar 2011, het jaar waarin werd 

geprotesteerd tijdens de Sinterklaasintocht in Dordrecht. Dit vormt het startpunt voor dit 

onderzoek, aangezien de discussie vanaf dat moment verder is verhard. Gezien het feit dat 

discussie op dit moment (2018) verre van beslecht lijkt, strekt de spanne van het onderzoek 

zich uit tot eind 2017.   

 

3.2 Onderzoeksmethode 
Binnen de bestuurskunde zijn twee dominante wetenschapsopvattingen te onderscheiden: 

empirisch-analytisch en interpretatief. Waar de focus van empirisch-analytisch onderzoek ligt 

op objectieve kennis, het toetsen en verklaren van hypothesen en verbanden (kwantitatief 

onderzoek), is de interpretatieve benadering verbonden aan interpretaties, subjectiviteit, het 

leggen van relaties en het begrijpen en beschrijven (kwalitatief onderzoek) (Van Thiel, 2010). 

Omdat in dit onderzoek naar tweets wordt gekeken waarbij door middel van interpretaties 

uitspraken worden gedaan over framing en (de)securitisering (beiden concepten die open 

staan voor interpretatie), leent een interpretatieve benadering en dus kwalitatief onderzoek 

zich het best. Concreet betekent dit dat een online discoursanalyse (computer-mediated 

discourse analysis, vanaf nu CMDA) wordt uitgevoerd. CMDA verschilt weinig van een 

‘reguliere’ discoursanalyse. In plaats van face-to-face gesprekken of bijvoorbeeld 

krantenartikelen, worden online uitingen geanalyseerd (Herring, 2015). Het onderzoek wordt 

uitgevoerd op microniveau, deze keuze is gemaakt met het oog op de tijd die voor het 

onderzoek wordt gerekend, alsmede de beschikbaar middelen. Een discoursanalyse op 

microniveau betekent dat de tweets als op zichzelf staande units of analysis worden 

geanalyseerd (Van Thiel, 2010; Herring, 2004).  

Volgens Herring (2004) is het in het geval van online discoursanalyse zowel vrijwel 

onmogelijk als zinloos om de beweegredenen van actoren te achterhalen. Om deze redenen 

is gekozen voor een opzet waarbij theorie aan de empirie worden getoetst en wordt 

geanalyseerd op basis van de vergaarde data.  

 

Online discours 
Online interactie vindt volgens Herring (2004) verreweg voor het grootste gedeelte plaats 

binnen discours. Gebruikers interacteren via verbale taal, getypt als bericht, wat wordt gelezen 

als tekst (Dibbell, 1993; Kolko en Reid, 1998). Taal is een actieve handeling, zeker op het 

internet waar het fysieke lichaam (en de lichaamstaal) ontbreekt (Kolko, 1995). 
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Het gebruik van emoticons is een manier waarop via computer mediated communication 

(CMC) een uiting kracht bij kan worden gezet, emotie aan een uiting mee kan worden gegeven 

of grappen of ironie kan worden overgebracht (Herring, 2015). 

Volgens Herring (2004) zijn een drietal theoretische aannames verbonden aan CMDA: 

(1) In discours zijn patronen te onderscheiden. Deze kunnen zowel bewust als onbewust tot 

stand komen (Goffman, 1959). Het doel van CMDA is om patronen te ontdekken die wellicht 

niet direct zichtbaar zijn. (2) Discours komt mede tot stand door de keuzes die de spreker 

maakt. Deze keuzes zijn niet alleen van linguïstische aard, ze zijn nog vaker van cognitieve of 

sociale aard (Chafe, 1994; Sacks, 1984). Bovenstaande aannames gelden zowel voor CMDA 

als ‘gewone’ discoursanalyse. De derde en laatste aanname is er één die specifiek geldt voor 

onlinecommunicatie (Herring, 2004). (3) CMD is deels onderworpen aan de technologische 

eigenschappen van het mediasysteem (in dit geval Twitter). Herring (2004) stelt dat het aan 

empirisch onderzoek is om vast te stellen in welke mate en op welke manier sociale media de 

communicatie die daar plaatsvindt vormgeeft.  

 

Twitter 
Twitter maakt als online communicatiemiddel deel uit van online discours. Volgens Wilson 

(2009) benutten politici Twitter echter niet tot zijn volledige potentieel, waardoor ze volgens 

hem een groot deel aan mogelijke interactie mislopen. Daarnaast stelt Crawford (2009) dat 

het regelmatig voorkomt dat de tweets van publieke figuren –en dus ook politici- niet door 

henzelf worden geschreven of geplaatst. Ook dit brengt de interactie en oprechtheid van de 

communicatie in gevaar. Zij vergelijkt het met een buikspreekpop: het gezicht en de naam van 

de politicus is aan het account verbonden, maar zij doen niets zelf.  

 Bovenstaande draagt bij aan het asymmetrische communicatiemodel wat Twitter niet 

alleen mogelijk maakt, maar ook aanmoedigt (Porter, 2009; Grant en Moon, 2010). Dit verschilt 

van sociale media als Facebook, waar de basis ligt in het idee dat gebruikers ‘vrienden’ moeten 

zijn. Op Twitter kan dit voor publieke figuren betekenen dat zij bijvoorbeeld maar vijftien 

accounts volgen, maar worden gevolgd door tienduizenden (Porter 2009; Grant en Moon 

2010).  
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3.3 Dataverzameling  
De gebruikte data is via het sociale platform Twitter verzameld. Hieronder wordt toegelicht hoe 

deze is vergaard en welke selecties zijn gemaakt om de benodigde data te vinden.  

 

De data is middels de geavanceerde zoekfunctie van Twitter verzameld. Hiermee kan worden 

gezocht op specifieke accounts, woorden en hashtags. Ook kan de tijdsspanne worden 

gespecificeerd (september 2011 tot en met december 2017). Per politieke actor is gezocht op 

de hierboven gespecificeerde tijdsspanne. Vervolgens is aangegeven op welke termen 

gezocht moet worden. Deze zijn:  

- Zwarte Piet; 

- Sinterklaas; 

- Sinterklaasfeest; 

- Kindervriend; 

- Kinderfeest; 

- Goedheiligman; 

- Intocht. 

Er wordt verwacht dat de tweets die betrekking hebben op Zwarte Piet en de Zwarte Pieten-

discussie één of meer van deze termen bevatten. Vervolgens is van elke tweet een screenshot 

gemaakt, welke in hoofdstuk 4 zijn gebruikt (zie ook bijlage 2 voor de volledige dataset).  

 

Politieke actoren 
Dit onderzoek beperkt zich tot de tweets van politieke actoren. Met politieke actoren worden 

leden van politieke partijen in de Tweede Kamer bedoeld. Op het moment vormen dertien 

politieke partijen de Nederlandse Tweede Kamer (PvdA, DENK, FvD, VVD, CDA, GL, 

50PLUS, SP, D66, CU, SGP, PvdD, PVV). De actoren die zijn onderzocht bekleden allen een 

zetel in de Tweede Kamer. Er is echter één partij (en daarmee actor) die geen zetel in de 

Tweede Kamer heeft, maar wel mee wordt genomen in dit onderzoek: Sylvana Simons. Zij is 

oprichter van de politieke partij BIJ1. Gezien haar positie binnen de Zwarte Pieten-discussie 

is het relevant om haar uitingen mee te nemen in deze analyse. 

Politieke actoren hebben een groter sociaal kapitaal, waarmee kan worden gesteld dat 

zij meer gewicht en invloed hebben binnen een maatschappelijke discussie als die over Zwarte 

Piet dan een ‘normale’ burger (Bourdieu, 1973). Sociaal kapitaal is het resultaat van de 

optelsom van iemands netwerk. Hiermee worden zowel bestaande of potentiële bronnen 

bedoeld, die voortkomen uit bekendheid en erkenning. 
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Deze hangen beiden volgens Bourdieu (1973) vaak samen met het lidmaatschap van een 

groep waarin elk lid onderdeel en ontvanger is van het ‘kapitaal’ wat door de groep wordt 

gecreëerd. Wanneer deze redeneerlijn wordt gevolgd, vormen politieke partijen de groepen en 

zijn alle leden en politici lid van deze groep.  

 

In bijlage 1 is een volledige lijst te vinden van alle onderzochte actoren, inclusief hun Twitter 

handle, volgersaantal en het aantal tweets wat voor dit onderzoek is gebruikt. In totaal zijn 119 

tweets geanalyseerd. Een verdeling van tweets per politieke partij is hieronder te vinden (tabel 

1).  
 

Politieke partij Aantal tweets 

PvdA 12 

DENK 1 

FvD - 

VVD 18 

CDA 14 

GL 13 

50PLUS - 

SP 5 

D66 6 

CU 2 

SGP - 

PvdD - 

PVV 49 

BIJ1 1 
Tabel 1: Verdeling tweets per politieke partij. 

 
3.4 Operationalisering  

Operationaliseren is het concretiseren van begrippen, waarmee ze meetbaar worden gemaakt 

binnen empirisch onderzoek (De Vaus, 2001). Hieronder worden een aantal begrippen 

toegelicht en (waar nodig) geconcretiseerd die een rol spelen binnen dit onderzoek. 

 

Tweets 
Tweets zijn communicatie-uitingen die op het social media platform Twitter worden gedaan. 

Een gebruiker heeft maximaal 280 tekens tot zijn of haar beschikking.
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Framing 
Framing op sociale media is niet veel anders dan framing door traditionele media. In de basis 

draait framing om selectie en aandacht: bepaalde aspecten van een issue meer aandacht 

geven. Op Twitter is echter, zoals hierboven benoemd, beperkte ruimte. Dit kan invloed 

hebben op de vormgeving van een frame (Balzacq, 2005). Benford en Snow (2000) hebben 

drie kerntaken van frames geïdentificeerd. Deze worden hieronder verder toegelicht.  

- Diagnostisch frame 

Het identificeren van het issue en het vaststellen van een oorzaak. Het is niet 

aannemelijk dat mogelijke ‘oorzaken’ van het issue bij naam worden genoemd, deze 

omschrijvingen zullen meer algemeen van aard zijn, bijvoorbeeld de benoeming van 

‘links’ en ‘rechts’.  

- Prognostisch frame 

Het te berde brengen van mogelijke oplossingen. In het geval van de Zwarte Pieten-

discussie zullen mogelijke oplossingen veelal een variant zijn op “Zwarte Piet moet 

blijven” of “Zwarte Piet moet veranderen/afgeschaft worden”.  

- Motiverend frame 

Het motiveren van het publiek om actie te ondernemen, om zo de voorgestelde 

oplossing te bereiken. Een manier om het publiek te motiveren kan in dit geval 

bijvoorbeeld betekenen om een petitie te ondertekenen. 

 

Framingtechniek 
In het theoretisch kader zijn een tiental framingtechnieken genoemd (Fairhurst en Sarr, 1996; 

Roe, 2004; Huysmans, 1995). Deze kunnen politieke actoren gebruiken bij het vormgeven van 

een frame en/of een boodschap. Deze zijn hieronder verder geconcretiseerd, wat handvatten 

biedt bij het herkennen van de technieken en het analyseren van de verzamelde tweets.  

- Metafoor 

De manier waarop deze techniek toch toegepast kan worden, is bijvoorbeeld door een 

metafoor te gebruiken om de discussie te duiden. Ook kunnen metaforen mogelijk 

worden toegepast om de voor- of tegenstanders van Zwarte Piet te omschrijven.  

- Verhaal 

Sinterklaas en Zwarte Piet kunnen als verhaal op zich worden opgevat. Politieke 

actoren kunnen van dit verhaal gebruik maken om hun boodschap te framen. Het is 

aannemelijk dat deze framingtechniek ook wordt gebruikt bij het presenteren van het 

Sinterklaasfeest en Zwarte Piet als kinderfeest.  
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- Traditie 

De traditie-framingtechniek wordt door Fairhurst en Sarr (1996) omschreven als 

culturele gewoonten die van betekenis zijn. Deze zijn verbonden aan artefacten, waar 

ook ceremonies en rituelen onder worden geschaard. Ook hier geldt dat bijvoorbeeld 

het zetten van de schoen en de intocht van Sinterklaas als tradities kunnen worden 

beschouwd. Evenals bij het verhaal-frame kunnen deze worden ingezet om een 

boodschap te framen.  

- Slogan of jargon 

Bij de slogan of jargon-framingtechniek wordt een slogan aan een issue gekoppeld 

(Fairhurst en Sarr, 1996). Een slogan kan bijvoorbeeld worden gebruikt om van een 

frame meer een sociale beweging te maken.  

- Artefact 

Fairhurst en Sarr (1996) leggen een artefact en zijn bijbehorende framingtechniek uit 

als een object waar symbolische waarde aan wordt toegekend. Vaak heeft de 

symbolische betekenis meer waarde dan het object zelf. Binnen de Zwarte Pieten-

discussie kan worden gesteld dat Zwarte Piet een artefact van het Sinterklaasfeest is. 

Het object zelf is een pruik en schmink, maar de symbolische betekenis is juist hetgeen 

waar discussie over wordt gevoerd.  

- Contrast 

Volgens Fairhurst en Sarr (1996) wordt door de contrast-framingtechniek een issue 

gepresenteerd als alles wat het niet is. In de empirie kan deze techniek mogelijk worden 

ingezet als een manier om te laten zien dat een groep met een andere mening niet 

valide is.  

- Spin 

In de empirie is het waarschijnlijk dat niet alle politieke actoren openlijk voor hun 

mening uit (willen) komen. Daarom is het aannemelijk dat zij hun standpunt over het 

algemeen op een meer impliciete wijze verkondigen. Dit kan onder andere worden 

gedaan door keuze voor bepaalde frasen en woorden.  

- Objectivistisch 

De objectivistische framingtechniek wordt omschreven als de inzet van statistische 

gegevens, vaak om een alternatief frame te ondermijnen (Roe, 2004; Huysmans, 

1995). In het geval van de Zwarte Pieten-discussie kan worden gedacht aan de 

presentatie van aantallen handtekeningen of polls.  

- Constructivistisch 

De constructivistische framingtechniek stelt een gebruikt framing-mechanisme of –

techniek aan de kaak. Deze techniek zal waarschijnlijk worden gebruikt om kritiek te 

leveren op personen met een tegenovergestelde mening dan die van de zender.  
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- Deconstructivistisch 

De deconstructivistische framingtechniek presenteert een issue op een andere manier 

dan het dominante frame doet.  

Gezien de aard van de discussie, een conflict met de basis in cultuur, is het aannemelijk dat 

tussen een aantal framingtechnieken een zekere mate van overlap is. De artefact- en traditie-

framingtechniek zijn hier een voorbeeld van. Volgens Fairhurst en Sarr (1996) zijn tradities 

verbonden aan artefacten, wat het aannemelijk maakt dat in de te analyseren uitingen overlap 

is tussen beide technieken.  

 

Securitisering en desecuritisering 
Zoals in het theoretisch kader is besproken, is er nog geen wetenschappelijke consensus 

bereikt over wanneer en hoe (de)securitisering daadwerkelijk wordt bereikt. Om iets te kunnen 

zeggen over de mate waarin (de)securitiserende zetten terug te vinden zijn in de empirie, is 

het belangrijk om deze voor dit onderzoek zo meetbaar mogelijk te maken.  

- Securitisering 

Het doel van securitisering is om een issue in het veiligheidsdomein te plaatsen. De 

Zwarte Pieten-discussie vormt, wanneer deze redeneerlijn wordt gevolgd, een 

bedreiging voor de Nederlandse cultuur. Het is mogelijk dat actoren spreken van een 

‘bedreiging van’ of ‘aanval op’ de Nederlandse cultuur. Binnen de context van het issue 

kunnen frasen als ‘kapot maken van een kinderfeest’ worden opgevat als 

securitiserend taalgebruik. Daarnaast kunnen demonstrerende actoren als bedreiging 

worden bestempeld.  

- Desecuritisering 

Desecuritisering wordt veelal opgevat als het tegenovergestelde van desecuritisering: 

een issue uit het veiligheidsdomein plaatsen. Hierbij wordt verwacht dat de discussie 

wordt gepresenteerd als een ‘–belangrijke- discussie’, onderdeel van de multiculturele 

samenleving of als ‘vooruitgang’.  

 

3.5 Wijze van analyse 
De data-analyse bestaat uit een drietal stappen, waarmee op de empirische deelvragen 

antwoord wordt gegeven. Deze deelvragen zijn: Eerder zijn een drietal empirische deelvragen 

opgesteld:  

1. Welke frames zijn in de empirie te onderscheiden?  

2. Welke framingtechnieken worden door politieke actoren ingezet? 

3. In hoeverre zijn (de)securitiserende zetten terug te vinden in de onderzochte empirie?  
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De stappen die worden gezet om de analyse uit te voeren zijn:  

1. Na de voltooiing van de dataverzameling, is voor elke tweet bekeken of zij één van de 

kerntaken van framing vervullen - zoals opgesteld door Benford en Snow (2000). Is de 

tweet diagnostisch, prognostisch of motiverend van aard? Het is ook mogelijk dat geen 

frame te onderscheiden is, volgens Entman (1993) kan een uiting meerdere frames 

bevatten, het is tegelijkertijd mogelijk dat een uiting geen frames bevat. 

2. Vervolgens is gezocht naar patronen die passen bij de framingtechnieken zoals 

opgesteld door Fairhurst en Sarr (1996), Roe (2004) en Huysmans (1995). Opnieuw 

wordt rekening gehouden met bovenstaande opmerking van Entman (1993). 

3. Tot slot is gekeken in hoeverre sprake is van daadwerkelijke securitiserende of 

desecuritiserende zetten.  Dit wordt gedaan op basis van het besproken taalgebruik en 

de ingezette framingtechnieken.  

 

Hieronder is een tweet met bijbehorende analyse bijgevoegd, ter illustratie van wat hierboven 

is besproken. Onderstaande tweet is niet opgenomen in de analyse in hoofdstuk 4. 

“De opdeling van het woord ‘geweldig’ door 

middel van koppeltekens legt extra nadruk op 

dit woord. Er lijkt sprake te zijn van een 

hyperbool door het gebruik van de snede: 

“beste nieuws van de hele week”. Hiermee zet 

Wilders zijn uiting kracht bij, evenals de toevoeging van het woord ‘hele’ voor het woord ‘week’. 

Met de zin ‘Sinterklaas is goed aangekomen in Roermond!’ refereert hij aan een intocht die 

zonder demonstraties is verlopen. De burgemeester van Roermond, Henk van der Beers, heeft 

voorafgaand aan de intocht aangegeven geen demonstraties te tolereren. Geert Wilders staat 

erom bekend voorstander te zijn van de huidige afbeelding van Zwarte Piet, wat zijn vreugde 

verklaart. In de tweet zijn geen duidelijke sporen van frames terug te vinden. Wel wordt 

gebruikt gemaakt van overdrijving en wordt middels bijvoorbeeld koppeltekens extra nadruk 

gelegd op woorden. Ook is de uiting niet expliciet securitiserend te noemen. Wilders lijkt met 

deze tweet echter het verbieden van demonstraties tegen Zwarte Piet impliciet aan te 

moedigen.” 

 

3.6 Validiteit, beperkingen en ethiek 
In deze paragraaf wordt de validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek besproken. Deze 

zijn van fundamenteel belang bij het uitvoeren van een onderzoek en het opstellen van een 

onderzoeksdesign (De Vaus, 2001).  
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Validiteit 
Bij het ontwerpen van een onderzoek is het belangrijk te streven naar een zo hoog mogelijke 

interne en externe validiteit (De Vaus, 2001). Hieronder worden de interne en externe validiteit 

van dit onderzoek besproken.  

 

Intern 

Wat betreft de interne validiteit is het belangrijk om conclusies te trekken die zo ondubbelzinnig 

mogelijk zijn; levert het onderzoek de resultaten op die gezocht werden (De Vaus, 2001)? Om 

dit te bewerkstelligen is het belangrijk alternatieve verklaringen zo goed mogelijk te 

ondervangen. Zo wordt voorkomen dat de gevonden resultaten door andere variabelen 

worden veroorzaakt dan die zijn onderzocht (De Vaus, 2001). Volgens De Vaus (2001) is 

volledige uitsluiting van alternatieve verklaringen bij sociaal onderzoek echter onmogelijk. In 

het conceptuele model, geschetst in het theoretisch kader, zijn dan ook geen veronderstelde 

causale verbanden terug te vinden. Het doel van het onderzoek is om het gebruik van framing 

en de invulling hiervan te begrijpen, de focus ligt niet op een oorzaak-gevolg relatie. Om zo 

ondubbelzinnig mogelijk antwoord te kunnen geven op de gestelde onderzoeksvraag, worden 

de tweets volledig intact gelaten. Hiermee wordt bedoeld dat zij middels screenshots worden 

geanalyseerd (zie ook de paragraaf Ethiek, 3.6.3). Omdat de Zwarte Pieten-discussie een 

discussie is waar vrijwel iedereen een mening over heeft, inclusief de onderzoeker, is het 

belangrijk de mogelijkheid op een onderzoekersbias zo klein mogelijk te maken. Dit is gedaan 

op een tweetal manieren: 

1. In de operationalisering (3.4) zijn geen concrete voorbeelden opgenomen van 

verschillende framingtechnieken; 

2. Het analyseren van de tweets vindt in eerste instantie anoniem plaats. Pas bij het 

documenteren van de resultaten wordt bekeken van welke politieke actor de tweet 

afkomstig is. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat politieke voorkeur een rol speelt 

bij de analyse.  

 

Extern 

De mate van externe validiteit zegt iets over de mate waarin de resultaten van een onderzoek 

te generaliseren zijn naar een deel van de populatie die niet mee zijn genomen in het 

onderzoek (De Vaus, 2001). Omdat tweets van specifieke actoren binnen een specifieke 

maatschappelijke discussie worden geanalyseerd, zijn de resultaten niet statistisch 

generaliseerbaar. Statistische generaliseerbaarheid is niet het doel van het onderzoek, een 

case study is erop gericht een fenomeen te begrijpen. 
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Wel zijn de resultaten mogelijk theoretisch generaliseerbaar omdat de resultaten iets zeggen 

over de manier waarop (politieke) actoren framingtechnieken toepassen op sociale media, 

specifiek het sociale medium Twitter.  

 

Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid zegt iets over de mate waarin wordt verwacht hetzelfde waar te nemen bij 

verschillende metingen. Hierbij wordt uitgegaan van herhaald onderzoek op basis van 

soortgelijke of dezelfde onderzoeksgroep of eenheden met dezelfde meetinstrumenten en 

dezelfde context. Casestudies hebben een vrij open karakter en hebben veelal als doel een 

fenomeen binnen een zekere context te begrijpen of een theorie te vormen. Dit bedreigt de 

repliceerbaarheid, omdat zij in meer of mindere mate contextafhankelijk zijn. Deze context is 

niet altijd geschikt voor replicatie (De Vaus, 2001). 

Om de mate van betrouwbaarheid te verhogen wordt gezorgd voor een precieze 

documentatie van de te analyseren tweets. Daarnaast is in dit hoofdstuk opgenomen hoe de 

tweets zijn behandeld en zijn alle te doorlopen stappen besproken.  

 

Ethiek 
Binnen dit onderzoek is geen sprake van interactie met de onderzoeksgroep; er wordt gebruik 

gemaakt van al bestaande data. Tweets zijn, mits een profiel openbaar is, voor iedereen te 

lezen. Daardoor worden de ethische issues met anonimiteit, toestemming en het waarborgen 

van de veiligheid van de participanten ondervangen. Het is, ondanks dat de tweets openbare 

uitingen zijn, wel van belang om zorgvuldig om te gaan met de privacy van de politieke actoren 

die zijn opgenomen in de dataset (Nissenbaum, 2010). Daarom wordt de dataset beperkt tot 

puur alleen de uitingen die middels openbare accounts op Twitter zijn gedaan; er is verder 

geen onderzoek gedaan naar uitingen of opvattingen middels andere (sociale) media.  
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de bevonden resultaten besproken. In het eerste hoofdstuk zijn een 

drietal empirische deelvragen opgesteld. Deze vragen vormen de leidraad bij het uitvoeren 

van de analyse. Wanneer naar de verdeling van de tweets wordt gekeken, is te zien dat de 

PVV de politieke partij is met de meeste tweets over Zwarte Piet (40.5% van de 119 

geanalyseerde tweets). Dit is geen verrassing, aangezien de PVV het behoud van Zwarte Piet 

tot onderdeel van het partijprogramma heeft gemaakt. Ook is de PVV verantwoordelijk voor 

een in 2013 ingediend wetsvoorstel, waarin werd gepleit voor een wettelijke bescherming van 

het uiterlijk van Zwarte Piet. Dit heeft gevolgen voor de ‘toon’ van de dataset: er is een 

meerderheid van tweets waarin wordt 

gepleit voor het behoud van Zwarte Piet in 

zijn klassieke vorm. Na de PVV zijn de 

VVD, CDA, GroenLinks en de PvdA het 

meest vocaal over Zwarte Piet 

(respectievelijk 14.9%, 11.6%, 10.7% en 

9.9%). De rest van de verzamelde empirie 

bestaat uit tweets van D66, SP, 

ChristenUnie, DENK en BIJ1 

(respectievelijk 5%, 4.1%, 1.7%, DENK en BIJ1 beslaan beiden 0.8%). Bovenstaande 

percentages zijn in figuur 2 visueel weergegeven.  

 

De empirie is, zoals in het vorige hoofdstuk besproken, op basis van in de tweets 

gepresenteerde argumenten gesorteerd. Dit heeft tot de volgende indeling geleid: “Zwarte Piet 

moet blijven”, “Zwarte Piet is onderdeel van de Nederlandse cultuur en traditie”, “Het is een 

kinderfeest”, “Zwarte Piet is (niet) racistisch”, “Het Sinterklaasfeest is toe aan verandering”. 

Tot slot vormen tweets waarin commentaar wordt geleverd op collega’s, gemeenten of andere 

instanties de laatste paragraaf.  

 

Figuur 2: Procentuele verdeling van tweets naar politieke partij. 
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4.1 “Zwarte Piet moet blijven” 
In deze paragraaf zijn enkel tweets van voorstanders van Zwarte Piet te vinden. De kern van 

het argument is, net zoals de titel van deze paragraaf: “Zwarte Piet moet blijven”. Hierbij is het 

opvallend dat weinig tot geen sprake is van een inhoudelijk argument; er wordt door de zenders 

van de tweet geen uitleg gegeven over waarom zij willen dat Zwarte Piet blijft zoals hij is. 

Daarnaast valt op dat relatief veel gebruik wordt gemaakt van hoofdletters, uitroeptekens en 

van het woord “moet” of “moeten”. Dit kan worden opgevat als emotioneel taalgebruik; het lijkt 

erop dat de invulling van het argument vooral als doel heeft om emotie bij lezer op te roepen 

(Van Dijk, 1997). Daarnaast lijkt er sprake te zijn van de wil om de norm of status quo in stand 

te houden. In dit geval is de norm het huidige (zwarte) uiterlijk van Zwarte Piet. In de tweets 

hieronder komt het besproken taalgebruik terug. De frase "Lang leve" in afbeelding 1 lijkt te 

impliceren dat Wilders hoopt dat de traditie nog lang standhoudt in zijn huidige vorm. Ook het 

feit dat de gehele uiting in hoofdletters is getypt zet dit sentiment kracht bij. De frase "ZWARTE 

Piet" met “zwarte” in hoofdletters in afbeelding 2 illustreert de wens niets te veranderen aan 

Zwarte Piet. Door de nadruk te leggen op Zwarte Piet en vooral zijn kleur, wordt de indruk 

gewekt dat Zwarte Piet hier als een artefact van het Sinterklaasfeest kan worden gezien. 

Volgens Fairhust en Sarr (1996) wordt veelal het artefact als belangrijker ervaren dan de 

traditie waar het voor staat. Ook het huidige uiterlijk van Zwarte Piet kan als traditie op zichzelf 

worden opgevat, waarbij enige verandering hieraan afdoet aan de traditie. Beide tweets 

kunnen worden opgevat als toepassing van de traditie- of artefact-framingtechniek van 

Fairhurst en Sarr (1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1: Geert Wilders, 12-11-2014 Afbeelding 2: Geert Wilders, 17-11-2017 
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Ook in de tweet rechts (afbeelding 3) is de artefact-

framingtechniek terug te vinden (Fairhurst en Sarr, 1996). 

Zowel de Sinterklaasliedjes als Zwarte Piet worden hier 

gepresenteerd als artefacten van het Sinterklaasfeest. 

Daarnaast laat Wilders middels zijn woordkeuze zien dat 

hij het niet eens is met de inhoud van het bijgevoegde 

artikel. “Knettergek” is een uiting van ongenoegen. Het 

woord “gewoon” in de zin “Zwarte Piet moet gewoon 

blijven” is een illustratie van wat Wilders als normaal of 

de norm beschouwd: de huidige vorm van Zwarte Piet, 

wat aansluit bij de eerder besproken wens om te huidige norm te behouden. Tegelijkertijd lijkt 

het alsof “Zwarte Piet moet gewoon blijven” in deze tweet gepresenteerd als oplossing voor 

de discussie, wat aansluit bij het prognostische frame. Dit is het frame waarin de zender een 

oplossing oppert (Benford en Snow, 2000).  

 

In de hierboven besproken tweets is de artefact-framingtechniek terug te vinden, de 

objectivistische framingtechniek komt hieronder aan bod (Fairhurst en Sarr, 1996; Huysmans, 

1995). In vergelijking met de artefact-framingtechniek is te stellen dat de objectivistische 

framingtechniek zakelijker van aard is. Een standpunt wordt gepresenteerd als of ondersteund 

door ‘feiten’ (Huysmans, 1995). De artefact-framingtechniek gaat meer uit van het aanspreken 

van de emotie van de lezer.  

 

De objectivistische framingtechniek is in deze tweet van 

Bosma terug te vinden (afbeelding 4) (Huysmans, 1995). 

Deze framingtechniek maakt gebruik van feiten en cijfers 

om het eigen standpunt te onderstrepen of een ander 

standpunt te ondermijnen. Hoewel Bosma geen 

daadwerkelijke cijfers biedt, presenteert hij zijn tweet als 

feitelijk. Het doel van deze tweet lijkt tweeledig te zijn. 

Bosma tracht zijn eigen standpunt te versterken door 

bijvoorbeeld de zin “Zwarte Piet wordt als EEN HELD 

ontvangen”. Ook tracht hij het standpunt van 

tegenstanders van Zwarte Piet te ondermijnen door het 

gebruik van de tekst “Pieten ZWARTER dan ooit”. 

Daarnaast wijst de snede “Ik hoor het uit heel Nederland” 

op populisme. Bosma gebruikt wat volgens hem het volk wil of vindt in zijn voordeel. 

Afbeelding 3: Geert Wilders, 11-09-2014 

Afbeelding 4: Martin Bosma, 05-12-2017 
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In deze laatste zin lijkt sprake te zijn van een directe sneer naar tegenstanders van Zwarte 

Piet, aangezien zij ervoor pleiten dat iets aan zijn –zwarte- uiterlijk veranderd. De woordkeuze 

van Bosma lijkt veel op de taal die bij de artefact-framingtechniek is gebruikt.  

 

Een ander voorbeeld van de inzet van het objectivistische 

framingtechniek is deze tweet van Geert Wilders 

(afbeelding 5) (Huysmans, 1995). Met de specificering 

van het aantal handtekeningen wordt extra nadruk gelegd 

op de grootte van de groep die Zwarte Piet in zijn huidige 

vorm wil behouden. De dubbele uitroeptekens aan het 

eind van de tweet zijn een uiting van vreugde over de 

hoeveelheid handtekeningen die onder de petitie zijn 

gezet. De tweet werkt als bevestiging of versterking van 

de voorstanders van Zwarte Piet in zijn huidige vorm, wat 

kan worden opgevat als toepassing van een politiek 

motiverend frame: “je kan jouw mening omzetten in actie 

door een petitie te ondertekenen” (Benford en Snow, 

2000).  

 

Tot slot is van een enkele tweet te stellen dat gebruik 

wordt gemaakt van de slogan-framingtechniek (Fairhurst 

en Sarr, 1996). "Zwarte Piet moet blijven" is een 

veelgehoorde frase binnen de Zwarte Pieten-discussie. 

Dit maakt dat het als slogan kan worden geïnterpreteerd. 

Wilders definieert hier het probleem door de zin “Zwarte 

Piet moet blijven!”. Dit wijst erop dat het probleem een 

mogelijke bedreiging voor Zwarte Piet is. De oorzaak in dit geval is Dieuwertje Blok, omdat zij 

voorstelt Zwarte Piet af te schaffen. Deze tweet sluit aan bij het diagnostische frame (Benford 

en Snow, 2000). 

 

Bij de vormgeving van het “Zwarte Piet moet blijven”-argument is te stellen dat hoofdzakelijk 

van de artefact- en objectivistische framingtechniek gebruik wordt gemaakt (Fairhurst en Sarr, 

1996). Opvallend aan de aanwezigheid van juist deze twee technieken, is dat zij vrijwel het 

tegenovergestelde van elkaar zijn. De artefact-framingtechniek is erop gericht de emotie van 

de lezer aan te spreken (Fairhurst en Sarr, 1996). De objectivistische framingtechniek tracht 

juist op een feitelijke manier het frame in thought -de wijze waarop men over een bepaald 

onderwerp denkt- van de lezer te beïnvloeden (Huysmans, 1995; Druckman, 2001). 

Afbeelding 5: Geert Wilders, 25-10-2013 

Afbeelding 6: Geert Wilders, 13-11-2015 
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Een argument wat in zekere zin aansluiting vindt bij “Zwarte Piet moet blijven” is “Zwarte Piet 

is onderdeel van de Nederlandse cultuur en traditie”. Tweets waarin dit argument terug is 

gevonden worden in de volgende paragraaf besproken.  

 

4.2 “Zwarte Piet is onderdeel van de Nederlandse cultuur en 
traditie” 

De kern van het argument dat in deze paragraaf wordt besproken is dat Zwarte Piet onderdeel 

is van een Nederlandse traditie en de Nederlandse cultuur. De inhoud van het argument doet 

vermoeden dat hier in hogere mate sprake is van securitiserende uitingen. Ook binnen de 

vormgeving van dit argument zijn een aantal opmerkingen met betrekking tot het taalgebruik 

te maken. Zo zijn termen als “ons land” en “onze tradities” meerdere malen terug te vinden, 

wat impliceert dat “zij” verandering willen. Dit leidt tot een wij-zij argument. Ook zijn termen als 

“sloopt”, “handen af van” of “strijd tegen” met regelmaat terug te vinden.  

 

In deze tweet van Wilders komen verschillende punten 

terug die hierboven zijn besproken. Wilders maakt een 

tweetal wij-zij vergelijkingen in deze tweet. Allereerst stelt 

hij dat het kabinet van Rutte tegen Zwarte Piet is. Door 

het accent in het woord “tégen” zet hij zijn ongenoegen 

en de wij-zij tegenstelling meer kracht bij. Daarnaast stelt 

hij: “zorg dat NL weer van ons wordt met onze traditie en 

mét Zwarte Piet!”. Het gebruik van het woord “ons” 

creëert ook in deze context een wij-zij tegenstelling. 

“Weer van ons” en “onze tradities” betekent ‘anders dan 

die van jullie’. In deze uiting worden de artefact (Zwarte 

Piet) en de traditie (het Sinterklaasfeest) expliciet aan 

elkaar gekoppeld, waarmee een combinatie van de 

artefact- en traditie-framingtechniek is te onderscheiden 

(Fairhurst en Sarr, 1996). Zowel het diagnostische 

(probleem vaststellen), prognostische (oplossing bieden) en motiverende (mensen trachten te 

beïnvloeden) frame worden toegepast (Benford en Snow, 2000). Wilders stelt dat het kabinet 

Rutte de oorzaak van het probleem is (“Kabinet Rutte tégen Zwarte Piet”), een oplossing is 

om Rutte weg te stemmen in de komende verkiezingen en de lezer wordt aangemoedigd dit 

te doen. Daarnaast lijkt Wilders te impliceren dat ‘Nederland’ wordt bedreigd als Rutte niet 

wordt weggestemd, wat maakt dat de tweet als securitiserend op te vatten is (Buzan et al., 

1998; Vultee, 2010).  

Afbeelding 7: Geert Wilders, 07-11-2016 
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Dezelfde soort wij-zij tegenstelling is in de tweet links 

(afbeelding 8) terug te vinden. Wilders zet een drietal 

zaken die hij als Nederlands beschouwd af tegen zaken 

die hij als niet-Nederlands beschouwd: “Vrijheid, Zwarte 

Piet en Kerstmis in plaats van onvrijheid, roetpieten en 

suikerfeest”. De tweet lijkt een waarschuwing te zijn: niet 

alleen doet een wijziging aan Zwarte Piet af aan de 

Sinterklaastraditie, het brengt meer –ongewenste- 

gevolgen met zich mee. De tweet impliceert dat 

verandering van Zwarte Piet een stap in de richting van 

‘onvrijheid’ is, wat klinkt als een bedreiging van de Nederlandse cultuur. Door het gehanteerde 

taalgebruik, kan worden gesteld dat sprake is van securitisering (Buzan et al., 1998; Vultee, 

2011).  

 

De tweets hiernaast en hieronder hebben beiden 

betrekking op de door de PVV voorgestelde Zwarte Piet-

wet, waarin wordt voorgesteld om het uiterlijk van Zwarte 

Piet wettelijk te beschermen. De gepresenteerde wet kan 

worden beschouwd als een oplossing, wat maakt dat de 

tweets als prognostisch te kwalificeren zijn (Benford en 

Snow, 2000). Voor Bosma en Beertema vormen de 

tegenstanders van Zwarte Piet die zijn uiterlijk gewijzigd 

willen zien het probleem, wat past bij het diagnostische 

frame (Benford en Snow, 2000). Het gebruik van het woord 

“oorlog” in de tweet van Martin Bosma (afbeelding 9) wijst 

op securitiserend taalgebruik (Buzan et al., 1998; Vultee, 

2010). ‘Oorlog’ is een woord wat bij de lezer bepaalde 

negatieve emoties of beelden oproept, waarmee Bosma 

het frame of thought van de lezer tracht te beïnvloeden (Druckman, 2001).  

 

Ook Beertema (afbeelding 10) presenteert de Zwarte Piet-wet, welke hij ondersteunt met de 

zin “Overgrote meerderheid Nederlanders wil tradities houden zoals ze zijn”. Deze tekst wijst 

op de objectivistische framingtechniek (Huysmans, 1995). Ondanks het ontbreken van 

expliciete cijfers, wordt het standpunt wel als feit gepresenteerd. 

Afbeelding 8: Geert Wilders, 18-11-2016 

Afbeelding 9: Martin Bosma, 12-11-2014 
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Machiel de Graaf benoemt expliciet de traditie van het Sinterklaasfeest, wat erop wijst dat hij 

gebruik maakt van de traditie-framingtechniek (afbeelding 11). Daarnaast stelt hij dat wat in 

Scheveningen gebeurt overal zou moeten gebeuren. Dit wijst op een vorm van een 

motiverende frame (Benford en Snow, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de twee bovenstaande tweets van Martin Bosma is sprake van vergelijkbaar taalgebruik en 

een vergelijkbaar frame. In beide tweets wordt het probleem gepresenteerd met vergelijkbaar 

taalgebruik: de “strijd tegen Zwarte Piet”. In de tweet van 12 december 2017 (afbeelding 12) 

wordt het woord “oorlog” genoemd. “Strijd” en “oorlog” zijn woorden met een negatieve 

connotatie die een bepaald beeld of emotie bij de lezer oproepen. Daarnaast wordt de nadruk 

gelegd op “onze cultuur en tradities” en “ons erfgoed”, wat een wij-zij vergelijking oplevert. In 

deze tweet zijn de traditie- en spin-framingtechniek te onderscheiden (Fairhurst en Sarr, 1996). 

Bosma spreekt van “onze cultuur en tradities”. Deze tweet kan als securitiserend worden 

opgevat: Bosma presenteert de verandering van Zwarte Piet als een bedreiging van “onze” 

cultuur en legt de schuld bij een “kleine intolerante minderheid” (Buzan et al., 1998; Vultee, 

2011). In de tweet van 9 november 2015 (afbeelding 13) zijn de objectivistische- en traditie-

framingtechniek terug te vinden (Fairhurst en Sarr, 1996; Huysmans, 1995). Bosma maakt 

gebruik van getallen om zijn punt te maken (de objectivistische framingtechniek) en spreekt 

van “ons erfgoed” wat aansluit bij het idee van Zwarte Piet als (onderdeel van) traditie 

(Fairhurst en Sarr, 1996). Ook hier wordt kritiek op Piet gepresenteerd als een ‘strijd’ tegen 

‘ons erfgoed’, wat aansluit bij het idee van een culturele bedreiging (Buzan et al., 1998; Vultee, 

2011).  

 

Afbeelding 11: Harm Beertema, 16-02-2017 
Afbeelding 10: Machiel de Graaf, 15-11-2013 

Afbeelding 12: Martin Bosma, 04-12-2017 Afbeelding 13: Martin Bosma, 09-11-2015 
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Bosma gebruikt het woord “moord”, waarmee hij “links” 

demoniseert. Dit soort taalgebruik sluit aan bij de tweets 

die hierboven zijn besproken. Ook de hashtag 

“#CultuurOnderVuur” draagt bij aan de demonisering van 

verandering: verandering van Zwarte Piet is volgens 

Bosma een bedreiging van de Nederlandse cultuur, wat 

maakt dat deze tweet als securitiserend te omschrijven is 

(Buzan et al., 1998; Vultee, 2010).  

 

De Jong benoemt expliciet de relatie tussen het 

Sinterklaasfeest en de Nederlandse cultuur. De zin “Dat 

moet zo blijven” is een indicator van inzet van het 

prognostische frame (Benford en Snow, 2000). Hij 

oppert echter geen concrete invulling van hoe “dat moet 

blijven”, wat impliceert dat voor hem het simpelweg 

behouden van de huidige situatie de oplossing is.  

 

Özütok heeft een afbeelding van Pieten met een ander 

uiterlijk aan haar tweet toegevoegd. De boodschap die 

ze met deze uiting tracht over te brengen staat haaks 

op de boodschap van de tweets in de rest van deze 

paragraaf. De bijgevoegde afbeelding kan worden 

opgevat als een toepassing van het prognostisch frame 

(Benford en Snow, 2000): volgens Özütok is dit een 

oplossing van het probleem. Door de frase “traditie 

maken we samen” is ook te spreken van een 

motiverend frame: ze moedigt anderen aan met elkaar 

tradities te vormen in plaats van vast te houden aan 

bestaande (Benford en Snow, 2000). Daarmee is de 

tweet te interpreteren als een reactie op hierboven besproken tweets waarin juist wel aan de 

bestaande traditie wordt vastgehouden. Tot slot lijkt Nevin Özütok –op een anderen manier - 

gebruik te maken van de traditie-framingtechniek, aangezien zij de Pieten op de foto als 

‘nieuwe traditie’ presenteert (Fairhurst en Sarr, 1996). 

Afbeelding 14: Martin Bosma, 07-09-2017 

Afbeelding 15: Léon de Jong, 03-07-2014 

Afbeelding 16: Nevin Özütok, 22-11-2014 
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Binnen het “Zwarte Piet is onderdeel van de Nederlandse cultuur en traditie”-argument, zijn 

zowel de artefact- als de traditie-framingtechniek prominent aanwezig (Fairhurst en Sarr, 

1996). Gezien de aard van het argument, is dit niet verrassend. Binnen dit argument is een 

veelvoorkomende boodschap dat wijziging van Zwarte Piet de Nederlandse cultuur bedreigt 

of afdoet aan de Nederlandse tradities. Deze boodschap is gericht op de emotie van de lezer, 

waar de gebruikte framingtechnieken bij aansluiten. Binnen dit argument is ook relatief veel 

sprake van securitiserend taalgebruik. Termen als “moord op”, “cultuurslopers” en “strijd” 

wijzen op de gepresenteerde bedreiging van de Nederlandse cultuur (Buzan et al., 1998; 

Vultee, 2010).  

 

Zowel het “Zwarte Piet moet blijven”-argument als het “Zwarte Piet is onderdeel van de 

Nederlandse cultuur en traditie”-argument worden vrijwel uitsluitend door voorstanders van het 

klassieke uiterlijk van Zwarte Piet aangevoerd.  Dit argument is, zoals te lezen, hoofdzakelijk 

door voorstanders van Zwarte Piet aangevoerd. Opvallend is dat de besproken tweets 

afkomstig zijn van politieke actoren die horen bij politieke partijen –in dit geval vooral één, de 

PVV- die zichzelf als rechtste partij identificeert. Ook blijft een inhoudelijk argument veelal 

achterwege; er wordt beroep gedaan op het sentiment van de lezer. Waarschijnlijk zijn dit 

Nederlanders die bang zijn dat hun cultuur of tradities in het gedrang komen wanneer Zwarte 

Piet verandert. Daarnaast is het mogelijk dat met deze tweets een gevoel van dreiging bij de 

lezer wordt gecreëerd die zij eerst niet of nauwelijks hadden.  

 

4.3 “Het is een kinderfeest” 
Het ‘kinderfeest-argument’ wordt door zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet 

aangevoerd. De kern van het argument is dat de Zwarte Pieten-discussie het Sinterklaasfeest 

voor kinderen verpest. Dit argument is op twee manieren in te vullen. Voorstanders van Zwarte 

Piet stellen dat een verandering aan het uiterlijk van Zwarte Piet het feest verpest. 

Tegenstanders stellen echter dat het feit dat voorstanders vasthouden aan het traditionele 

uiterlijk van Zwarte Piet bijdragen aan het verpesten van het feest. In beide gevallen komt het 

erop neer dat de Zwarte Pieten-discussie het Sinterklaasfeest niet ten goede komt. Daarnaast 

zijn veelgehoorde frasen “kinderen merken het niet”, “onschuldig kinderfeest” of “prachtig 

kinderfeest” en termen als “verpesten” en “verzieken”. Het lijkt er veelal op dat kinderen worden 

‘ingezet’ om sympathie bij de lezer op te wekken. In een aantal gevallen vertonen tweets 

waarin het ‘kinderfeest-argument’ wordt gebruikt overlap met het ‘traditie of cultuur-argument’. 

Dit heeft te maken met de opbouw van de tweets en de opbouw van het argument: als x wordt 

veranderd is y verpest.  
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Deze tweet van Geert Wilders (afbeelding 17) is een 

voorbeeld van de overlap tussen het ‘cultuur of traditie-

argument’ en het ‘kinderfeest-argument’: het woord 

“kinderfeest” kan worden vervangen voor “traditie” en de 

tweet verandert niet veel. Wilders impliceert dat wanneer 

iets aan Zwarte Piet wordt veranderd, het kinderfeest zelf ook veranderd. “Met rust” duidt 

daarmee op een, mits er iets verandert, negatieve verandering. Dit kan worden opgevat als 

invulling van het diagnostische frame (Benford en Snow, 2000).  

 

In de volgende tweets worden tegenstanders van het huidige uiterlijk van Zwarte Piet 

veroordeeld. Zij zijn volgens de zenders schuldig aan het verpesten van het Sinterklaasfeest 

voor kinderen. Daarbij is het opvallend dat de term “links” meerdere malen terugkomt. Zo 

refereert Wilders (afbeelding 18) naar “links tuig”. De tweet impliceert dat de demonstraties en 

het aan de kaak stellen van de huidige afbeelding van Zwarte Piet het Sinterklaasfeest 

verpesten. De vraag “waarom laten we toe dat…” draagt bij aan een wij-zij tegenstelling. 

Termen als “tuig”, “ziek” en “verpesten” geven een moreel oordeel, net zoals Beertema de 

keuze van Haagse basisscholen veroordeelt om Zwarte Piet af te schaffen (afbeelding 19), 

wat aansluit bij de spin-framingtechniek (Fairhurst en Sarr, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De traditie-framingtechniek sluit aan bij de tweede tweet van Beertema (afbeelding 20): 

wanneer iets aan Zwarte Piet wordt veranderd, tast dit ook de Sinterklaastraditie aan (Fairhurst 

en Sarr, 1996). Naast Wilders en Beertema uit ook De Jong (afbeelding 21) zijn frustratie over 

“links”. Hij veroordeelt tegenstanders van Zwarte Piet met de woorden “Smerig links AFA tuig” 

en beticht hen ervan een “prachtig kinderfeest te verpesten”. Tot slot omschrijft De Jong 

tegenstanders van Zwarte Piet als “Die zielige anti Zwarte Piet figuren” (afbeelding 22). In al 

deze tweets is het diagnostische frame terug te vinden, allen presenteren ‘het probleem’ 

Afbeelding 17: Geert Wilders, 15-09-2014 

Afbeelding 18: Geert Wilders, 15-11-2014 Afbeelding 19: Harm Beertema, 17-09-2015 
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(Benford en Snow, 2000). Zowel Wilders, Beertema als De Jong zijn van mening dat de 

oorzaak van het probleem bij “links tuig”, “grote linkse bek” of “links AFA tuig” ligt ofwel bij “de 

politicor elite” en “zielige anti Zwarte Piet figuren”. Dit sluit niet alleen aan bij de spin-

framingtechniek, het is ook op te vatten als securitiserend taalgebruik (Fairhurst en Sarr, 1996; 

Buzan et al., 1998; Vultee, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Michel Rog en Ockje Tellegen wijzen een veroorzaker aan. Volgens Michel Rog is het de 

gemeente Amsterdam (afbeelding 24). De aanhalingstekens om het woord tolerant, impliceert 

dat Rog vraagtekens stelt bij deze tolerantie. Ook refereert hij naar “een streep door lange 

traditie van onschuldig kinderfeest” in plaats naar wat de gemeente feitelijk heeft gedaan. 

Daarmee creëert hij een bias bij de, wat past bij de spin-framingtechniek (Fairhurst en Sarr, 

1996). Tot slot uit Ockje Tellegen vrij recht door zee 

haar ongenoegen. Ze presenteert haar probleem en de 

veroorzakers, de Haagse basisscholen, wat maakt dat 

het aansluit bij het diagnostische frame (Benford en 

Snow, 2000).  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 20: Harm Beertema, 21-10-2016 Afbeelding 21: Léon de Jong, 15-11-2014 

Afbeelding 22: Léon de Jong, 14-11-2014 

Afbeelding 24: Michel Rog, 10-10-2014 Afbeelding 23: Ockje Tellegen, 17-09-2015 
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In plaats een specifieke partij, instantie of persoon aan te wijzen, uiten de volgende tweets hun 

ongenoegen over de situatie als geheel. Hierbij worden geen namen genoemd. In meerdere 

gevallen wordt gereageerd op nieuwsberichten. Zowel Bosma als Rog (afbeelding 26 en 27) 

presenteren hun boodschap in reactie op een nieuwsbericht. Met het woord “schaamteloos” 

veroordeelt Bosma de demonstranten. In de tweet van Michel Rog is de frase “zonde hoor” op 

te vatten als een veroordeling van wat in het nieuwsartikel wordt beschreven. Beide tweets 

vinden aansluiting bij de spin-framingtechniek van Fairhurst en Sarr (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In plaats van gebruik te maken van frasen als “verpest 

het kinderfeest niet!” refereert Laan-Geselschap aan de 

tegenstanders van Zwarte Piet als “treurneuzen” in 

relatie tot “een kinderfeest”. Hiermee zet zij hun protest 

weg als waardeloos. In deze context ondermijnt de 

tekst in de deze tweet de argumenten van de 

tegenstanders van Zwarte Piet.  

 

 

 

 

 

 

Zowel Rog als Rutte spreken tegen ‘degenen die een kinderfeest bedreigen’, zonder te 

specificeren wie ze bedoelen (afbeelding 28 en 29). Rog framed het Sinterklaasfeest in deze 

tweet met woorden als “traditioneel”, “onschuldig” en “kinderfeest”. Dit ondermijnt het argument 

van tegenstanders van Zwarte Piet. Als het een onschuldig kinderfeest is, hoe kan er dan 

sprake zijn van racisme? Ook Rutte lijkt met zijn tweet de argumentatie van tegenstanders van 

Zwarte Piet te ondermijnen en hun argument te reduceren tot “je morele gelijk te halen”. 

Afbeelding 25: Martin Bosma, 28-11-2015 Afbeelding 26: Michel Rog, 03-07-2014 

Afbeelding 27: Antoinette Laan-Geselschap, 18-
11-2017 

Afbeelding 28: Michel Rog, 15-11-2014 Afbeelding 29: Arno Rutte, 15-11-2014 
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Ook noemt hij het “treurig!”, wat hieraan bijdraagt. In beide tweets is het diagnostische frame 

terug te vinden, Rog en Rutte benoemen beiden en het probleem (Benford en Snow, 2000). 

In de tweet van zowel Laan-Geselschap, Rog en Rutte wordt veroordelend gesproken, wat 

aansluit bij de spin-framingtechniek (Fairhurst en Sarr, 1996).  

 

Ook Van Haga (afbeelding 30) en Van Toorenburg 

(afbeelding 31) pleiten voor het behoud van Zwarte Piet. 

Van Haga maakt gebruik van de mening van kinderen om 

zijn eigen punt te versterken. Ook Van Toorenburg stelt 

dat kinderen –specifiek kinderen in haar omgeving- geen 

probleem hebben met Zwarte Piet. Het lijkt erop alsof zij 

de uitspraak van kinderen gebruikt om haar eigen 

standpunt kracht bij te zetten. Van Haga en Van 

Toorenburg presenteren hun tweets als bewijs van “wat 

kinderen willen” en brengen dit als feit wat, aansluit bij de 

objectivistische framingtechniek (Huysmans, 1995). 

 

De volgende tweets zijn reacties op de inzet van politie bij de intocht van Sinterklaas. Op de 

tweet van Matthijs Sienot na refereren alle tweets aan de intocht in Maassluis in 2016. 

Opvallend is dat hun standpunt neutraler is dan de tweets die eerder zijn besproken, welke 

duidelijk voorstander zijn van het traditionele uiterlijk van Zwarte Piet. In de tweets hieronder 

lijkt de kern van het argument eerder te zijn “het is een kinderfeest, laat het een kinderfeest 

blijven”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vera Bergkamp zet hierboven (afbeelding 32) het ‘kinderfeest-argument’ in om de noodzaak 

van de aanwezigheid van politie te bekritiseren. In plaats van de “schuld” bij een partij te 

leggen, spreekt ze zowel voor- als tegenstanders aan. Hier is de spin-framingtechniek terug 

te vinden (Fairhurst en Sarr, 1996). In deze tweet spreekt Gerbrands (afbeelding 33) haar 

verbazing uit over de situatie in Maassluis door de hashtag (#kinderfeest) en de gebruikte 

emoticon. Dit lijkt een verkorte versie van het ‘kinderfeest-argument’ te zijn. In de tweet van 

Afbeelding 31: Wybren van Haga, 20-10-2014 

Afbeelding 30: Madeleine van Toorenburg, 08-
10-2013 

Afbeelding 32: Vera Bergkamp, 12-11-2016 Afbeelding 33: Karen Gerbrands, 12-11-2016 
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zowel Bergkamp als Gerbrands lijkt het diagnostische frame terug te komen (Benford en Snow, 

2000). Ook Helder en Tellegen uiten hun ongenoegen over de gang van zaken omtrent de 

intocht van Sinterklaas in Maassluis. Helder (afbeelding 34) geeft aan teleurgesteld te zijn in 

de hoeveelheid agenten. “Triest om meerdere redenen” lijkt te impliceren dat zij de discussie 

als geheel veroordeelt. Tellegen refereert aan het Sinterklaasfeest als een “KINDERfeest” 

(afbeelding 35). Door de context van haar tweet lijkt het alsof ook zij hiermee zowel voor- als 

tegenstanders van Zwarte Piet aanspreekt. In beide tweets is geen echt frame terug te vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net zoals de vier hierboven besproken tweets, uit ook Sienot kritiek op het verloop van 

discussie (afbeelding 36). Waarom zijn agenten verkleed als Piet nodig? Door de toevoeging 

van de hashtag (#kinderfeest) maakt hij gebruik van het kinderfeest-argument, waarmee hij 

het contrast tussen het feest en de aanwezigheid van agenten laat zien. Tot slot uit Arno Rutte 

kritiek op de demonstraties (afbeelding 37). In deze tweet wordt gebruik gemaakt van de 

woorden ‘doe normaal’ waarmee af wordt gedaan aan de legitimiteit van de demonstraties. 

Daarnaast wordt teruggegrepen op het ‘kinderfeest-

argument’ door “een mooi Sinterklaasfeest” tegenover 

“protesterende volwassenen” te zetten. Dit creëert een 

contrast waarmee hij lijkt te illustreren dat het gedrag van 

deze volwassenen te ver gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 34: Lilian Helder, 10-11-2016 Afbeelding 35: Ockje Tellegen, 12-11-2016 

Afbeelding 36: Mathijs Sienot, 08-11-2014 Afbeelding 37: Arno Rutte, 18-11-2017 
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Hierboven zijn tweets besproken van voorstanders van het huidige uiterlijk van Zwarte Piet, of 

van politici die hun eigen mening relatief in het midden lieten en vooral kritiek op de discussie 

zelf uitten. De tweets hieronder zijn juist afkomstig van tegenstanders van Zwarte Piet. Een 

enkeling uit zich juist kritisch over voorstanders en de gevolgen van hun acties op het 

‘kinderfeest’. Anderen geven aan voorstander te zijn van een verandering aan het uiterlijk van 

Zwarte Piet als dit een leuk feest voor alle kinderen oplevert. In feite voeren zij allen hetzelfde 

argument aan, hun kritiek is echter op een andere actor gericht. Ook worden acties van andere 

partijen aangemoedigd.  

 

Kwint uit hier duidelijk kritiek op voorstanders van Zwarte 

Piet. De groep op de foto is verbonden aan Voorpost, een 

groep die zichzelf als volks nationalistisch beschouwt. 

Kwint noemt ze “neo-nazi’s”, waarmee hij ze veroordeelt 

en lijkt te illustreren dat deze groep potentieel gevaarlijk 

is (Fairhurst en Sarr, 1996). Deze vergelijking kan 

mogelijk als securitiserend worden opgevat. In dit geval 

is de dreiging niet van culturele aard (zoals eerder is 

besproken), maar door de woordkeuze ook mogelijk 

militant (Buzan et al., 1998; Vultee, 2010).  

 

 

De tweet van zowel Bergkamp als Van den Hul lijken hetzelfde doel na te streven (afbeelding 

30 en 40). In de tweet van Bergkamp (afbeelding 39) is een prognostisch frame terug te vinden, 

“Waarom niet naast Zwarte, ook Witte Pieten?” (Benford en Snow, 2000). Het argument van 

Bergkamp is dat het –volgens haar- voor kinderen niets uitmaakt, waarmee ze impliceert dat 

haar belang bij een leuk feest voor de kinderen ligt. Met ‘alle kinderen’ impliceert Van den Hul 

dat ook zij voorstander is van een verandering van het uiterlijk van Zwarte Piet. In tegenstelling 

tot Bergkamp oppert zij echter geen concrete oplossing (wat een afwezigheid van het 

prognostische frame betekent (Benford en Snow, 2000). 

 

 

 

 

 

Afbeelding 38: Peter Kwint, 16-10-2014 

Afbeelding 39: Vera Bergkamp, 18-10-2013 Afbeelding 40: Kirsten van den Hul, 18-11-2017 
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In de tweet van Jesse Klaver (afbeelding 41) wijst “Dappere stap” op een compliment en een 

positieve houding tegenover de veranderingen die RTL doorvoert, wat als een invulling van 

het motiverende frame kan worden opgevat (Benford en Snow, 2000). De zinssnede “feest 

van ons allemaal” laat zien dat Klaver van mening is dat iedereen moet kunnen genieten van 

het Sinterklaasfeest. “Ons” illustreert daarnaast een gevoel van inclusiviteit en een 

multiculturele samenleving, wat haaks staat op het gecreëerde wij-zij gevoel van andere 

actoren. Buitenweg echoot in deze tweet (afbeelding 41) het standpunt van Arjen Lubach. 

Daarnaast biedt ze een oplossing (“Waarom zullen we het niet gewoon veranderen?”), wat 

een uiting van het prognostische frame is (Benford en Snow, 2000). De link naar een 

facebookpagina wijst daarnaast op een motiverende zet (Benford en Snow, 2000).  

 

Asscher uit hier kritiek op de wijze waarop pro-Piet 

activisten de Zwarte Pieten-discussie voeren, wat aansluit 

op het diagnostische frame: “wat is het probleem en wie of 

wat is de veroorzaker?” (afbeelding 43) (Benford en Snow, 

2000). In dit geval illustreert de inhoud van het bijgevoegde 

artikel van De Volkskrant het probleem. Asscher spreekt de, 

in zijn ogen, veroorzakers van het probleem aan: mensen 

die de kinderombudsman bedreigen naar aanleiding van 

een rapport waarin staat dat Zwarte Piet volgens haar 

aangepast dient te worden. Het lijkt erop dat hij dit artikel 

als voorbeeld gebruikt van het gedrag wat hij afkeurt. De 

punten tussen “doe eens normaal” en de spelling van 

“kinderfeest” in hoofdletters duiden op de spin-framingtechniek (Fairhurst en Sarr, 1996).   

 

Zoals te lezen wordt het kinderfeest-argument door zowel voor- als tegenstanders van Zwarte 

Piet ingezet. In vergelijking met de vorige paragraaf is hier in mindere mate sprake van 

securitiserend taalgebruik. Wel wordt veelal gebruik gemaakt van de spin-framingtechniek 

(Fairhurst en Sarr, 1996), vaak in combinatie met het diagnostische frame (Benford en Snow, 

Afbeelding 42: Kathalijne Buitenweg, 27-11-
2017 Afbeelding 41: Jesse Klaver, 24-10-2016 

Afbeelding 43: Lodewijk Asscher, 30-09-2016 
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2000). Politici identificeren, in hun ogen, een probleem en veroordelen deze. Enerzijds 

veroordelen voorstanders van Zwarte Piet de demonstraties van tegenstanders, anderzijds 

opperen tegenstanders van Zwarte Piet een vorm van Piet die het voor elk kind leuk maakt. 

Ook in de volgende paragraaf wordt een argument besproken wat door zowel voor- als 

tegenstanders wordt gebruikt.  

 

4.4 “Zwarte Piet is (niet) racistisch” 
De kern van het argument wat in deze paragraaf wordt besproken kan op twee manieren 

worden uitgelegd: “Zwarte Piet is racistisch” of “Zwarte Piet is niet racistisch”. Daarmee is het 

een argument wat door zowel de voor- als tegenstanders van Zwarte Piet wordt ingezet. De 

verschillende invullingen van dit argument geeft aan hoe ver beide partijen van elkaar 

verwijderd zijn. Vooral in tweets van voorstanders van Zwarte Piet is meer dan eens 

verontwaardiging of ogenschijnlijke verbazing te lezen. Frasen en woorden die teruggevonden 

worden zijn onder andere “ineens racist”, “discriminerend effect” en “racisme-gedram”. Ook 

wordt gesproken van een “painful past”. Tot slot wordt meermaals gebruik gemaakt van wij-zij 

tegenstellingen, wat de afstand tussen beide partijen benadrukt.  

 

Deze tweet van Klaas Dijkhoff is een voorbeeld van de 

beschreven verbazing (afbeelding 44). Dijkhoff geeft aan 

zich van geen kwaad bewust te zijn geweest op de 

momenten waarop hij zelf voor Zwarte Piet heeft 

gespeeld. Daarnaast lijkt hij te stellen dat hij het niet 

nodig vindt om het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen. Volgens hem is het nooit om racisme 

gegaan, maar om geschminkte vrijwilligers op een kinderfeest. Dit is een sentiment wat 

waarschijnlijk aansluiting vindt bij een aantal van de lezers van de tweet. 

 

De verbazing die Dijkhoff uit, komt in de volgende tweets her en der terug. De emotie die de 

boventoon voert is echter verontwaardiging of zelfs woede. De woede slaat vooral op het idee 

dat Zwarte Piet mogelijk racistisch is. Deze woede wordt vervolgens bij verschillende actoren 

neergelegd: omroepen, de ombudsman, “links”.  

  

Afbeelding 44: Klaas Dijkhoff, 22-10-2013 
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Zowel Erik Ronnes als Léon de Jong maken gebruik van de spin-framingtechniek (afbeelding 

45 en 46) (Fairhurst en Sarr, 1996). De tweet van Erik Ronnes (afbeelding 45) veroordeelt het 

onderzoek van de VN met het woord “Waarzin!”. Daarmee tracht hij een mogelijke bias bij de 

lezer te veroorzaken. De Jong (afbeelding 46) veroordeelt de stappen van RTL om van Zwarte 

Piet een Schoorsteen Piet te maken. Hier haalt hij expliciet de Nederlandse cultuur aan. 

Daarnaast beticht hij RTL ervan racistisch te zijn, waarmee hij het argument omdraait: 

tegenstanders van Zwarte Piet máken Zwarte Piet een racistisch figuur door te pleiten voor 

verandering. Zijn taalgebruik kan als mogelijk securitiserend worden opgevat: RTL bedreigt de 

Nederlandse cultuur door voor roetveeg Pieten te kiezen (Buzan et al., 1998; Vultee, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De drie tweets hieronder delen dezelfde boodschap: Zwarte Piet is niet racistisch en is dat 

nooit geweest. Peters (afbeelding 47) echoot de kop van een artikel uit de Telegraaf om zijn 

eigen standpunt te delen. Volgens hem is het zo duidelijk en is de kous af. Dit kan worden 

opgevat als gebruik van het prognostisch frame (Benford en Snow, 2000). De hashtag 

“#kominverzet” duidt op het motiverende frame (Benford en Snow, 2000): Bosma roep de lezer 

op om actie te ondernemen. Daarnaast noemt Bosma contra-Piet activisten “extremisten”, wat 

als securitiserend taalgebruik op kan worden gevat (Buzan et al., 1998; Vultee, 2010). Bosma 

maakt in de tweets te zien op afbeelding 48 en 49 gebruik van de spin-framingtechniek 

(Fairhrst en Sarr, 1996). In afbeelding 48 doet hij dit door het woord “Gatver”, in de tweet op 

afbeelding 49 spreekt hij over “slinkse elites” in relatie tot tegenstanders van Zwarte Piet, wat 

mogelijk tot bias bij de lezer leidt (Fairhurst en Sarr, 1996). 

 

Afbeelding 46: Erik Ronnes, 20-10-2013 

Afbeelding 45: Léon de Jong, 24-10-2016 



  
53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder is duidelijk te zien dat voor- en tegenstanders van Zwarte Piet hun boodschappen 

op een andere manier vormgeven, beiden met een ander doel en effect. Beide tweets gaan 

over hetzelfde onderwerp: uitspraken van de Kinderombudsman. Het verschil tussen beide 

tweets is opvallend. Bosma (afbeelding 50) spreekt van “racisme-gedram van die maffe 

Kinderombudsman” en van “gesubsidieerde leugens tegen onze Zwarte Piet”, waar Özütok 

haar boodschap juist op een meer feitelijke manier presenteert. In de tweet van Bosma is ook 

een diagnostisch frame te vinden: “gesubsidieerde 

leugens” (Benford en Snow, 2000). Daarnaast is de spin-

framingtechniek terug te vinden door termen als 

“racisme-gedram”, “maffe” en “gesubsidieerde leugens” 

(Fairhurst en Sarr, 1996). Ook wordt gesproken van 

“onze Zwarte Piet” wat voor een wij-zij verdeling zorgt.  

Özütok presenteert door het benomen van de krantenkop 

wat volgens haar het probleem is, wat aansluit bij het 

diagnostische frame (afbeelding 51) (Benford en Snow, 

2000).  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 47: Rene Peters, 25-10-2014 

Afbeelding 49: Martin Bosma, 26-10-2015 Afbeelding 48: Martin Bosma, 15-10-2016 

Afbeelding 50: Martin Bosma, 21-10-2016 Afbeelding 51: Nevin Özütok, 30-09-2016 
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Deze tweet van Bosma gebruikt het racisme-argument 

op een andere manier dan hierboven is gezien. In plaats 

van te ontkennen dat Zwarte Piet (mogelijk) racistisch is, 

bestempelt hij de groepering Black Panthers als 

racistisch. Hiermee draait Bosma het narratief om. “Wij 

zijn niet racistisch, jullie zijn racistisch.” Door expliciet 

“onze Zwarte Piet” te benoemen, wordt een wij-zij 

verdeling gecreëerd. In deze tweet is het diagnostische 

frame terug te vinden: Bosma beschrijft wat in zijn ogen 

het probleem is (en de oorzaak hiervan) (Benford en 

Snow, 2000). Daarnaast is de tweet als securitiserend te 

interpreteren, “racistische figuren voeren actie tegen 

cultureel symbool” (Buzan et al., 1998; Vultee, 2010).  

 

De boodschap in de volgende tweets is tegenovergesteld van de tweets hierboven: Zwarte 

Piet is juist wel racisme. De twee onderstaande tweets refereren aan blackface. Özdil stelt in 

beide tweets (afbeelding 53 en 54) dat voorstanders van Zwarte Piet blackface verdedigen. 

Hij noemt het vasthouden aan Zwarte Piet in zijn huidige vorm het “verdedigen van blackface 

in kinderfeest” (afbeelding 53). Daarmee kan worden gesproken van een diagnostisch frame: 

hij presenteert wat volgens hem het probleem is (Benford en Snow, 2000). Daarnaast wijst de 

benoeming van het aantal likes op de toepassing van de objectivistische framingtechniek 

(Huysmans, 1995). In de tweede tweet van Özdil wordt Zwarte Piet gereduceerd tot blackface, 

wat het standpunt van voorstanders van Zwarte Piet activisten ridiculiseert. Daarnaast wordt 

geïmpliceerd dat de voorstanders van Zwarte Piet racisten zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

Het bijgevoegde artikel in de tweet van Van den Hul (afbeelding 55) gaat in op een mogelijke 

oplossing in de vorm van roetveegpieten in plaats van het klassieke uiterlijk van Zwarte Piet. 

Hier is een prognostisch frame te herkennen (Benford en Snow, 2000). De laatste zin: “Why 

not?”, sluit ook aan bij dit frame. Van den Hul gaat in de tweede tweet (afbeelding 56) in op de 

geschiedenis van Zwarte Piet. Er is sprake van een diagnostisch frame aangezien ze ‘het 

probleem’ presenteert, in dit geval de geschiedenis van Zwarte Piet. (Benford en Snow, 2000). 

Afbeelding 52: Martin Bosma, 30-11-2015 

Afbeelding 54: Zihni Özdil, 05-10-2013 Afbeelding 53: Zihni Özdil, 12-09-2014 
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Er wordt in de tweet geen veroorzaker aangewezen. De boodschap wordt op een feitelijke 

manier gebracht, die weinig ruimte laat voor debat.  

 

 

 

 

 

 

 

Hetzelfde geldt voor de tweet van Özdil (afbeelding 57). Ook hij presenteert zijn boodschap op 

een feitelijke wijze. Dit wijkt af van tweets van zijn collega’s die meer emotioneel van aard zijn. 

Er zijn geen specifieke framingtechnieken in deze tweet te herkennen; wel valt het op dat hij 

woorden als “jolly” en “racist” tegenover elkaar zet, wat een contrasterend effect heeft. Kuik 

veroordeelt op de tweet te zien op afbeelding 58 het gedrag van voorstanders van Zwarte Piet 

tijdens een ontmoeting met een tegenstander van Zwarte Piet op het Malieveld. Dit maakt dat 

sprake is van een diagnostisch frame (het probleem: racisme en gebrek aan flexibiliteit, 

veroorzaker: voorstanders van Zwarte Piet) (Benford en Snow, 2000). Daarnaast wordt de 

spin-framingtechniek toegepast, Kuik veroordeelt zowel het gedrag als de situatie (Fairhurst 

en Sarr, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit argument is, net zoals het kinderfeest-argument, door zowel voor- als tegenstanders 

ingezet. Een veelvoorkomend frame is het diagnostische, het standpunt wat betreft de aard 

van Zwarte Piet wordt als problematisch ervaren (Benford en Snow, 2000). De framingtechniek 

die hierbij het meest wordt gebruikt is de spin-framingtechniek: niet alleen is het standpunt 

problematisch, het wordt ook veroordeeld (Fairhurst en Sarr, 1996).  

 

Afbeelding 57: Zihni Özdil, 07-10-2013 Afbeelding 58: Anne Kuik, 28-10-2013 

Afbeelding 55: Kirsten van den Hul, 04-03-2013 Afbeelding 56: Kirsten van den Hul, 02-06-2013 
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4.5  “Het Sinterklaasfeest is toe aan verandering” 
De kern van dit argument is het tegenovergestelde van “Zwarte Piet moet blijven”. Politici die 

dit argument hanteren in hun tweets stellen juist dat “Zwarte Piet moet veranderen”. Net zoals 

bij het “Zwarte Piet moet blijven”-argument, ontbreekt ook hier meer dan eens een inhoudelijk 

argument. Termen als “verandering”, “hoopvol”, “trots” komen vaker terug. Eerder in deze 

analyse is het aanmoedigend frame al eens genoemd. Zeker in tweets waar het “Zwarte Piet 

moet veranderen”-argument wordt gehanteerd, is meermaals sprake van een ‘aanmoedigend 

frame’. Deze kan worden gecategoriseerd als vorm van het motiverende frame (Benford en 

Snow, 2000). Bij het motiverende frame worden lezers aangemoedigd om actie te 

ondernemen. Het aanmoedigende frame moedigt anderen aan in het gedrag wat ze al 

vertonen.  

 

De drie tweets hiernaast bevatten allen een 

‘aanmoedigend’ frame. Zo moedigt Özütok (afbeelding 

59) de actie van zowel de Bijenkorf als de Hema aan en 

prijst ze hen voor hun acties. Door haar positieve 

woorden is haar standpunt duidelijk. Ook in de tweet van 

Van den Hul (afbeelding 60) is sprake van een 

aanmoedigend frame. Van den Hul oppert zelf geen 

oplossingen, maar echoot het artikel wat zij in haar tweet 

heeft bijgevoegd. Hiermee laat zij wel zien dat zij 

voorstander is van een verandering aan de afbeelding 

van Zwarte Piet. Tot slot oppert ook Arib (afbeelding 61), 

net zoals Van den Hul, geen eigen oplossing maar 

moedigt de brief van ex-burgemeester Van der Laan aan. 

Hiermee laat zij wel zien dat zij voorstander is van een 

verandering aan de afbeelding van Zwarte Piet. 

 

In de tweet van Kathalijne Buitenweg (afbeelding 62) is 

subtiel gebruik van de objectivistische framingtechniek te 

onderscheiden (“Steeds meer mensen staan open voor 

aanpassing van uiterlijk van Zwarte Piet”) (Huysmans, 

1995). Ook Asscher geeft in zijn tweet (afbeelding 63) 

aan dat het tijd is voor verandering. 

Afbeelding 60: Nevin Özütok, 26-08-2014 

Afbeelding 61: Kirsten van den Hul, 26-10-2012 

Afbeelding 59: Khadija Arib, 30-10-2013 

Afbeelding 62: Kathalijne Buitenweg, 02-12-
2017 
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In de bijgevoegde Facebook-post stelt hij dat deze 

verandering niet door de centrale overheid opgelegd 

zou moeten worden. Daarnaast roep hij op tot gesprek 

en compassie. Buitenweg oppert een oplossing en 

verwijst naar een bericht op haar Facebookpagina, in de hoop dat lezers deze lezen erop 

acteren. In beide tweets is een mix van het prognostische (oplossing biedend) en motiverende 

(een call to action) frame te vinden (Benford en Snow, 2000).  

 

Uit deze tweet van Rob Jetten blijkt dat hij voorstander 

is van een verandering aan het uiterlijk van Zwarte Piet. 

In de tweet, afgebeeld op afbeelding 64, is sprake van 

een motiverend (aanmoedigend) frame (Benford en 

Snow, 2000). Hij moedigt de stap van de gemeente 

Nijmegen aan en motiveert anderen om hetzelfde te 

doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de context van de tweet valt op te maken dat de tweet van Özütok een compliment is aan 

het adres van de gemeente Amsterdam (afbeelding, 65). Daarmee maakt zij ook haar eigen 

standpunt duidelijk: ze steunt de gemeente in de keuze voor verandering. Ook Kröger 

(afbeelding 66) moedigt het besluit van een ander aan, in dit geval dat van Erik van Muiswinkel. 

Tegelijkertijd uit ze kritiek op de NTR. De geleverde kritiek maakt dat een diagnostisch frame 

is terug te vinden, de keuze voor het woord “oogkleppen” maakt dat deze op te vatten zijn als 

het probleem. Tegelijkertijd kan door het aanmoedigen van Van Muiswinkel worden gesteld 

dat ook sprake is van een motiverend frame – ‘wat hij doet zouden meer mensen moeten doen’ 

(Benford en Snow, 2000). 

 

Afbeelding 63: Lodewijk Asscher, 27-05-2016 

Afbeelding 64: Rob Jetten, 29-09-2016 

Afbeelding 65: Nevin Özütok, 12-11-2017 Afbeelding 66: Suzanne Kröger, 24-05-2016 
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In plaats van andermans beslissingen aan te moedigen, 

of te pleiten voor verandering, kiest Simons voor een 

andere weg (afbeelding 67). Zij tracht de discussie om 

te draaien. Tegenstanders van Zwarte Piet hebben 

aangegeven dat de huidige afbeelding van Zwarte Piet 

voor hen een racistisch beeld is. Een verandering hiervan zal dus van betekenis zijn. 

Daarnaast impliceert de tweet dat de impact van een verandering van Zwarte Piet op 

voorstanders van Zwarte Piet minder groot zal zijn. De tweet probeert licht te schijnen op de 

bron van de kritiek op Zwarte Piet (“als piet een andere kleur had?”), de impact die Piet in zijn 

huidige hoedanigheid heeft en de impact in geval van een verandering aan zijn uiterlijk. 

Daarmee wordt een poging tot uitleg gedaan, wat als gebruik van de constructivistische 

framingtechniek kan worden opgevat (Huysmans, 1995).  

 

Het oproepen tot discussie wordt onder het “Zwarte Piet moet veranderen”-argument 

geschaard. Het is een meer genuanceerd standpunt, waarin politici in sommige gevallen kritiek 

uiten op zowel voor- als tegenstanders en een oproep doen te praten, discussie of een gesprek 

te voeren, in plaats van te ‘roepen’. Dit is terug te zien in het taalgebruik, woorden en frasen 

als “los van wat je vindt”, “begrip”, “nuance” en “gepraat” komen op verschillende plekken 

terug. Daarnaast wordt commentaar gegeven op de discussie als geheel, wordt geweld 

ontmoedigd en empathie juist aangemoedigd.   

 

De tweets van PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher hieronder vertonen veel gelijkenissen. Met 

de frase “Hoe je ook denkt over Piet” spreekt Asscher zowel voor- als tegenstanders van 

Zwarte Piet aan (afbeelding 68). In het bijgevoegde fragment geeft hij aan dat bedreigingen of 

het gebruik van geweld wordt afgekeurd en dat de reden achter bedreigingen of geweld in 

geen enkel geval het gedrag goedpraat. Hiermee geeft hij commentaar op de discussie zelf 

en het gedrag wat hiermee gepaard gaat maar neemt zelf geen positie in, wat de meeste 

gelijkenis vertoond met het diagnostische frame (Benford en Snow, 2000). Er wordt geen 

actieve poging gedaan het issue uit het veiligheidsdiscours te plaatsen, in plaats daarvan wordt 

opgeroepen om niet verder te escaleren. Asscher tracht echter de discussie niet op andere 

wijze te presenteren, waardoor de uiting niet als desecuritiserend kan worden beoordeeld. De 

tweede tweet is bijna een herhaling van de eerste te noemen. De bewoording van de eerste 

tweet is voorzichtig te noemen in vergelijking met het tweede bericht (afbeelding 69). In deze 

tweet wordt een duidelijke waarschuwing afgegeven. Deze kan onder het motiverende of 

aanmoedigende frame worden geschaard (Benford en Snow, 2000). 

 

Afbeelding 67: Sylvana Simons, 23-11-2014 
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Bovenstaande tweets van Yeşilgöz-Zegerius delen het sentiment van de tweets van Lodewijk 

Asscher hierboven. Ook zij ontmoedigt geweld aan beide kanten van de discussie, wat maakt 

de de tweets onder het motiverende frame geschaard kunnen worden (Benford en Snow, 

2000). De eerste tweet (afbeelding 70) is te lezen als een soort waarschuwing: “= nieuw 

dieptepunt”. Daarnaast wordt aan het Sinterklaasfeest gerefereerd als kinderfeest. Eerder was 

te lezen dat de term ‘kinderfeest’ wordt ingezet om het argument van de ander te ondermijnen. 

In dit geval wordt het woord gebruikt om zowel voor- als tegenstanders aan te spreken. In de 

tweede tweet wordt commentaar gegeven op de discussie. Uit de zin “Kan een roetveeg echt 

niet?” en de hashtag is haar standpunt af te leiden. In de tweet is, naast een motiverend frame, 

een prognostisch frame terug te vinden (Benford en Snow, 2000). “Kan een roetveeg echt 

niet?” is op te vatten als voorstel van een oplossing. 

 

In de tweets op de volgende pagina leveren zowel Arno Rutte als Lilian Marijnissen 

commentaar op de Zwarte Pieten-discussie als geheel. Arno Rutte (afbeelding 72) maakt zijn 

standpunt duidelijk door een uitspraak van Mark Rutte te herhalen. Dit lijkt het meest op een 

motiverend frame: er wordt opgeroepen om ‘normaal te doen’ (Benford en Snow, 2000). In de 

tweet van Marijnissen (afbeelding 73) lijkt het tegenovergestelde van het motiverende frame 

te worden toegepast: het ontmoedigende frame. In plaats van te benoemen dat het een 

kinderfeest is, heeft Marijnissen een foto van kinderen bijgevoegd.  

Afbeelding 71: Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 15-11-
2013 

Afbeelding 70: Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 03-12-
2012 

Afbeelding 69: Lodewijk Asscher, 08-11-2016 Afbeelding 68: Lodewijk Asscher, 07-11-2016 
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De strekking van de boodschap van de tweet van Asscher is vergelijkbaar met zijn tweets die 

op pagina 62 zijn besproken. Hij neemt in deze tweet zelf geen positie in, maar herinnert zowel 

voor- als tegenstanders eraan dat geweld en dreigingen niet worden getolereerd (afbeelding 

74). Hier is sprake van een motiverend frame: Asscher roept op om het hoofd koel te houden 

(Benford en Snow, 2000). Daarnaast kan het feit dat hij een artikel van RTLNieuws met zijn 

uitspraak als kop heeft bijgevoegd, zijn boodschap extra kracht bijzetten. Ook Yeşilgöz-

Zegerius geeft met deze tweet commentaar op de discussie, maar neemt hier zelf geen 

standpunt in (afbeelding 75). Daarmee is haar tweet ook van meer diagnostische aard 

(Benford en Snow, 2000). Ze presenteert het probleem (waarom kan er niet normaal over 

gepraat worden?), in dit geval is een uitzending van Pauw & Witteman de aanleiding voor de 

tweet. Ook kan haar taalgebruik als veroordelend worden opgevat, wat aansluit bij de spin-

framingtechniek (Fairhurst en Sarr, 1996). 

 

 

 

 

 

 

Pieter Heerma geeft met deze tweet kritiek op de gevoerde discussie. Hij geeft aan dat de 

Zwarte Pieten-discussie volgens hem een discussie van de samenleving is en dat de politiek 

zich erbuiten moet houden. Er lijkt gebruik te worden gemaakt van de deconstructivistische 

framingtechniek (Huysman, 1995). Heerma stelt dat het “van de samenleving is, niet van de 

overheid”, wat wijst op een verschuiving naar een maatschappelijke discussie in plaats van 

een culturele bedreiging die ingedamd moet worden. Asscher geeft in zijn tweet aan 

voorstander te zijn van een verandering aan het huidige uiterlijk van Zwarte Piet (afbeelding 

Afbeelding 72: Arno Rutte, 11-11-2016 Afbeelding 73: Lilian Marijnissen, 15-11-2014 

Afbeelding 75: Lodewijk Asscher, 10-11-2016 Afbeelding 74: Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 07-10-
2013 
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77). Tegelijkertijd is hij van mening dat deze verandering niet door de centrale overheid 

opgelegd zou moeten worden. In plaats daarvan pleit hij in zijn Facebookbericht voor discussie 

en compassie. Daarnaast tracht hij de discussie bij de bevolking te leggen. Daarmee wordt 

het issue niet als veiligheidsissue gepresenteerd, maar als maatschappelijke discussie. Hierin 

zijn sporen van de deconstructivistische framingtechniek terug te zien (Huysmans, 1995). 

 

 

 

 

 

 

Ook onderstaande tweets stellen dat de Zwarte Pieten-discussie geen onderdeel van de 

politiek zou moeten zijn. Verhoeven uit kritiek op het wetsvoorstel van de PVV, waarmee hij 

ook zijn eigen standpunt duidelijk maakt: hij legt de discussie (terug) bij de maatschappij en 

vindt het geen onderwerp voor de politiek (afbeelding 78). In de context van deze tweet kan 

worden gesteld dat sprake is van een deconstructivistische framingtechniek (Huysmans, 

1995). Verhoeven presenteert de Zwarte Pieten-discussie op een duidelijk andere wijze, wat 

maakt dat de uiting als desecuritiserend aan is te merken (Wæver, 1993; Roe, 2004). Heerma 

stelt dat de politiek zich niet zou moeten bemoeien met de manier waarop men het 

Sinterklaasfeest viert (afbeelding 79) Dit sluit aan bij het diagnostisch frame: volgens Heerma 

is het idee dat de politiek bepaalt hoe men Sinterklaas viert problematisch (Benford en Snow, 

2000).  

 

 

 

 

 

 

Ook in onderstaande tweets wordt gepleit voor meer begrip. Door het standpunt van haar 

politieke partij te echoën, laat Buitenweg zien dat zij deze visie deelt (afbeelding 82). Een 

verandering aan het uiterlijk van Zwarte Piet is volgens Buitenweg een manier om het 

Sinterklaasfeest voor iedereen te laten zijn. Van Eijs neemt een meer genuanceerd standpunt 

in: Zwarte Piet moet blijven, mits meer begrip komt voor elkaar. Dit kan worden gezien als een 

prognostisch frame. Net zoals Buitenweg, presenteert Van Eijs een mogelijke oplossing, wat 

maakt dat beide tweets onder het prognostische frame te scharen zijn (Benford en Snow, 

2000). 

Afbeelding 78: Pieter Heerma, 15-09-2014 Afbeelding 79: Kees Verhoeven, 16-02-2017 

Afbeelding 77: Lodewijk Asscher, 28-08-2015 Afbeelding 76: Pieter Heerma, 15-09-2014 
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Tot slot wordt in onderstaande tweets gereageerd op de vechtpartijen en arrestaties 

voortkomende uit de Zwarte Pieten-discussie. Uit de context van de tweet is op te maken dat 

Peters reageert op een gewelddadige actie van een tegenstander van Zwarte Piet activist 

jegens iemand die als Zwarte Piet verkleed is (afbeelding 80). Er is sprake van een 

diagnostisch frame (Benford en Snow, 2000). Ook wordt in beide tweets de spin-

framingtechniek toegepast (Fairhurst en Sarr, 1996). Dit blijkt uit de laatste zin van de tweet 

van Peters: “Je moet tenslotte staan voor je principes”. Ook Van Kent past deze techniek toe: 

hij veroordeelt middels sarcasme het gedrag van de personen die zijn opgepakt (afbeelding 

82).  

 

 

 

 

 

 

 

In tegenstelling tot paragraaf 4.1 en 4.2 zijn de zenders van de in deze paragraaf besproken 

tweets over het algemeen aangesloten bij politieke partijen die als meer links worden 

omschreven. Eerder werd benoemd dat in tweets binnen deze paragraaf ook weleens een 

inhoudelijk argument ontbreekt (net zoals in paragraaf 4.1 en 4.2). Toch lijkt het dat binnen 

deze tweets meer redenatie wordt gegeven voor het ingenomen standpunt. Er wordt minder 

ingespeeld op het onderbuikgevoel en emoties van de lezers, er wordt eerder opgeroepen tot 

verdraagzaamheid en met elkaar in gesprek gaan en blijven. Dit wijkt af van de meer 

emotionele invalshoek die eerder te zien is geweest. Binnen het hierboven besproken 

argument zijn zowel het diagnostische, prognostische als het motiverende frame terug te 

vinden (Benford en Snow, 2000). Hieronder valt ook een aanmoedigend frame, waarin het 

gedrag van anderen wordt aangemoedigd. Deze frames worden onder andere middels de 

spin-framingtechniek vormgegeven (Fairhurst en Sarr, 1996).  

  

Afbeelding 83: Rene Peters, 24-11-2014 Afbeelding 82: Bart van Kent, 15-11-2014 

Afbeelding 81: Kathalijne Buitenweg, 22-11-
2017 

Afbeelding 80: Jessica van Eijs, 25-10-2013 
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Dit is geen onlogische combinatie, politici die pleiten voor verandering van Zwarte Piet, 

veroordelen het standpunt van voorstanders van Zwarte Piet. Daarnaast zijn ook de 

constructivistische en deconstructivistische framingtechniek terug te zien: politici presenteren 

de discussie op een andere wijze of trachten de discussie uit te leggen (Huysmans, 1995). 

 

4.6  “Door jullie…”  
In deze paragraaf worden tweets besproken die commentaar geven op collega’s, bedrijven en 

instanties, de Verenigde Naties en gemeenten. In de tweets wordt verantwoordelijkheid of 

‘schuld’ bij een andere partij gelegd, of worden bijvoorbeeld acties of keuzes van anderen 

veroordeeld. Ook is sprake van aanmoediging wanneer politici het met elkaar eens zijn. 

Veelgehoorde termen en frasen zijn onder andere: “slopen”, “kapot maken” en “haat aan”. Een 

framingtechniek die veel wordt toegepast wanneer commentaar wordt gegeven is de spin-

framingtechniek (Fairhurst en Sarr, 1996). Er wordt hierbij een waardeoordeel toegekend aan 

de keuze of actie van een ander, waarbij het doel is om bias te creëren bij de lezer. 

 
Commentaar op collega’s/gemeenten  
Hieronder wordt een drietal tweets besproken waar de spin-framingtechniek in meer of 

mindere mate wordt toegepast. Agema uit haar ongenoegen over het gewijzigde uiterlijk van 

Zwarte Piet in het Sinterklaasjournaal (afbeelding 84). “Dat zijn geen pieten maar clowns!” is 

een oordeel over de keuze voor het nieuwe uiterlijk. Thierry Aartsen geeft met zijn tweet 

(afbeelding 85) vooral commentaar op de gevoerde discussie. “Politiek correcte geouwehoer” 

en “wat n onzin” zijn hier voorbeelden van, welke aansluiten bij de spin-framingtechniek 

(Fairhurst en Sarr, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze tweet veroordeelt Bosman mogelijke 

demonstraties tegen Zwarte Piet, wat maakt dat hij 

gebruik lijkt te maken van de spin-framingtechniek 

(Fairhurst en Sarr, 1996). 

Afbeelding 84: Fleur Agema, 27-11-2016 Afbeelding 85: Thierry Aartsen, 11-11-2011 

Afbeelding 86: Andre Bosman, 04-10-2013 
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Hier verkondigt hij ook duidelijk zijn eigen standpunt: het uiterlijk van Zwarte Piet moet volgens 

hem onveranderd blijven.  

 

Hieronder worden een aantal tweets besproken waarin direct commentaar wordt geleverd op 

een andere politieke partij, de PvdA. Wilders plaatst met 

deze tweet zowel een collega-politicus als de VN in een 

kwaad daglicht met de zin “Met zo’n minister heb je geen 

VN-gekkies meer nodig” (afbeelding 87). Dit sluit aan bij 

het prognostische frame: Wilders beschouwt afschaffing 

van de VN als een mogelijke oplossing, in combinatie met 

de spin-framingtechniek (Benford en Snow, 2000; 

Fairhurst en Sarr, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook bovenstaande tweets van Bosma spreken direct de PvdA aan. Op afbeelding 88 stelt 

Bosma dat de PvdA “onze” Zwarte Piet “kapot wil”. Hij spreekt hier expliciet een andere 

politieke partij aan en stelt dat zij Zwarte Piet kapot maken; wat duidt op het diagnostische 

frame (Benford en Snow, 2000). Ook trekt Bosma een vergelijking tussen “ramadan, 

slachtfeest, hoofddoekjes, boerka’s, boerkini’s en kindhuwelijken” en Zwarte Piet (afbeelding 

89). Ook in deze tweet spreekt hij over “onze Zwarte Piet”, wat een wij-zij verdeling oproept. 

Taal als “kapot” en “haat” wijst op securitiserende boodschappen (Buzan et al., 1998; Vultee, 

2010). Tot slot refereren ook beide tweets hieronder aan de PvdA. Rog reageert op het idee 

van Asscher om een landelijk overleg te organiseren (afbeelding 90). Uit zijn reactie blijkt dat 

hij het hier niet mee eens is – hij veroordeelt het met “On-be-grij-pe-lijk!”. De koppeltekens 

tussen de lettergrepen zetten zijn tekst extra kracht bij. Zijn reactie wijst op gebruik van de 

spin-framingtechniek: zijn veroordeling veroorzaakt mogelijk bias bij de lezer. Bosma 

generaliseert tegenstanders van Zwarte Piet tot “PvdA-stemmers” (afbeelding 91). Ook 

spreekt hij van het “slopen” van Zwarte Piet, wat wijst op het gebruik van de spin-

framingtechniek (Fairhurst en Sarr, 1996). 

Afbeelding 87: Geert Wilders, 23-10-2013 

Afbeelding 89: Martin Bosma, 24-10-2016 Afbeelding 88: Martin Bosma, 24-09-2015 
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Door de generalisatie van PvdA-stemmers, kan worden aangenomen dat deze tweet gericht 

is op zijn eigen achterban, en niet op het uitbreiden hiervan. De tweet van Bosma is als 

securitiserend aan te merken, hij beticht een groep ervan een traditie te ‘slopen’ (Buzan et al., 

1998; Vultee, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

In de tweets hierboven is hoofdzakelijk kritiek geleverd op de Partij van de Arbeid. De tweets 

hieronder zijn wat algemener van aard en refereren naar “links”.  

 

De expliciete benoeming van de politieke partij waarbij de 

burgemeester van Gouda is aangesloten is een politieke 

zet te noemen. Ook het woord “zwicht” heeft een 

negatieve connotatie. "Multiculdrammers" laat een 

negatieve houding naar tegenstanders van Zwarte Piet 

zien. De eerste helft van deze tweet is onder het diagnostische frame te scharen: het probleem 

wordt geïdentificeerd en de oorzaak wordt aangewezen (Benford en Snow, 2000). Het voorstel 

van de burgemeester wordt als het probleem gedefinieerd, hij en zijn politieke partij zijn de 

aanstichters. Met woorden als “zwicht” en “multiculdrammers” wordt een moreel oordeel 

meegegeven, wat aansluit bij de spin-framingtechniek (Fairhurst en Sarr, 1996). Wilders 

draagt tot slot als oplossing aan dat “Zwarte Piet zwart moet blijven!”, wat aansluit bij het 

prognostische frame (Benford en Snow, 2000). 

 

Bosma generaliseert in zijn tweet (afbeelding 93) tegenstanders van Zwarte Piet tot “Links”. 

Daarnaast wijst het gebruik van het woord “oorlog” op mogelijk securitiserend taalgebruik. De 

snede “volledig dolgedraaid” wijst op een toepassing van de spin-framingtechniek (Fairhurst 

en Sarr, 1996).  Met zijn tweede tweet impliceert hij dat “links” erop uit is om “totale controle” 

te verkrijgen (afbeelding 94). Dit wijst op een diagnostisch frame (Benford en Snow, 2000). 

Daarnaast lijkt het erop dat gebruik wordt gemaakt van een zekere (overtreffende) trap. Bosma 

geeft een oordeel over “links”, wat binnen het politieke narratief van zijn politieke partij past en 

waarschijnlijk zijn bestaande achterband aanspreekt. Zijn taalgebruik wijst op securitiserende 

boodschappen: “de oorlog tegen Zwarte Piet”, “eist totale controle” (Buzan et al., 1998; Vultee, 

2010). 

Afbeelding 90: Michel Rog, 15-08-2014 Afbeelding 91: Martin Bosma, 29-10-2015 

Afbeelding 92: Geert Wilders, 14-10-2014 
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De tweets op de volgende pagina zijn, in plaats van kritiek op tegenstanders van Zwarte Piet, 

kritiek op voorstanders van Zwarte Piet. Zowel Özdil als Kwint (afbeelding 95 en 96) verwijzen 

naar dezelfde gebeurtenis. Zihni zet sarcasme in om de actie van PVV’ers te ridiculiseren. Het 

gebruik van de emoticons zetten dit kracht bij, evenals de punten tussen “verzet”, “trots”, 

“nationale glorie”. Kwint lijkt in zijn toon meer veroordelend te zijn over de politieke partij. Dit 

blijkt uit de uitspraak ‘een slechte parodie zijn we toch al’. In beide tweets lijkt sprake te zijn 

van de spin-framingtechniek (Fairhurst en Sarr, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segers zet de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en de waarde gelijkwaardigheid 

tegenover de Zwarte Pieten-discussie (afbeelding 98). Hiermee tracht hij aan te tonen dat de 

discussie verbleekt bij zaken die in de grondwet zijn opgenomen. Tegelijkertijd benoemt hij 

expliciet collega-politicus Geert Wilders. Daarmee maakt hij Wilders een sleutelfiguur van de 

pro-Piet groep. Door de vergelijking met de waarden die onder andere in de grondwet zijn 

opgenomen tracht hij het contrast in belang te laten zien. In dit geval lijkt ook Gert-Jan Segers 

gebruik te maken van de spin-framingtechniek (Fairhurst en Sarr, 1996). 

Afbeelding 94: Martin Bosma, 02-12-2017 Afbeelding 93: Martin Bosma, 15-11-2014 

Afbeelding 95: Zihni Özdil, 04-11-2014 Afbeelding 96: Peter Kwint, 05-11-2014 



  
67 

Tot slot verschuift Segers een deel van het eigenaarschap van de tweet door de originele tweet 

te behouden (afbeelding 98). Dit betekent dat hij de bijgevoegde uitspraak niet zelf heeft 

gedaan. Het toevoegen van twee punten aan het eind van zijn uiting kan duiden op gebruik 

van de spin-framingtechniek, het impliceert ongenoegen en veroordeling (Fairhurst en Sarr, 

1996). De tweet lijkt politiek geladen door het commentaar wat Segers aan Wilders geeft. 

Hiermee plaatst Segers zich als het ware buiten en boven de gevoerde Zwarte Pieten-

discussie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in onderstaande tweet van Kuzu wordt de PVV, specifiek Geert Wilders, expliciet 

benoemd (afbeelding 99). Maxime Verhagen was onder Rutte-I (het kabinet wat tot november 

2012 van kracht was) de vicepremier. Uit de eerste zin van de tweet valt op te maken dat Rutte 

en Verhagen de wens om Zwarte Piet te bij Wilders leggen. Verder wordt gerefereerd aan 

Polen en moslims, twee groeperingen die door Wilders met regelmaat in een kwaad daglicht 

worden gezet. Het lijkt erop dat de tweet verbazing uit over het feit dat Wilders zijn kritiek op 

de discussie niet op Polen of moslims richt, maar op Brussel, welke in dit geval voor de 

Europese Unie en bureaucratie staat. Er is niet direct een diagnostisch, prognostisch of 

motiverend frame te onderscheiden (Benford en Snow, 2000). De tweet is eerder op te vatten 

als een commentaar op de discussie, waarmee de Kuzu 

tracht te laten zien dat hij boven de discussie staat, iets 

wat door het gebruik van “#hilarisch” wordt versterkt. De 

toevoeging van deze hashtag is als veroordeling van de 

genoemde partijen op te vatten (Fairhurst en Sarr, 1996).  

 

 

 

 

Afbeelding 98: Gert-Jan Segers, 12-11-2014 Afbeelding 96: Gert-Jan Segers, 14-09-2014 

Afbeelding 97: Tunahan Kuzu, 21-04-2012 
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Tot slot veroordeelt Kwint middels zijn tweet de uitspraak 

van Zijlstra (afbeelding 100). Het taalgebruik 

(“Knettergek, die man”) wijst op gebruik van de spin-

framingtechniek (Fairhurst en Sarr, 1996). Uit zijn 

woordkeuze “de helft minder zwarte schmink” lijkt op te 

maken dat Kwint geen problemen heeft met de eventuele 

wijzigingen aan het uiterlijk van Zwarte Piet en de drukte 

die Zijlstra maakt, lijkt te reduceren tot ‘aanstellerij’.   

 

In deze paragraaf zijn tweets besproken waarin commentaar wordt geleverd op collega-politici 

of andere politieke partijen. De volgende paragraaf besteedt aandacht aan tweets waarin wordt 

gerefereerd aan bedrijven, instanties of organisaties die zich in de Zwarte Pieten-discussie 

hebben gemengd.  

 

Bedrijven, instanties en organisaties 
Ook in de volgende tweets valt op dat de spin-

framingtechniek veelal terugkomt. Daarnaast hebben de 

tweets een overwegend negatieve toon; de zenders zijn 

het niet eens met datgene waar ze over twitteren. 

Allereerst worden tweets besproken waarin scholen of 

schoolgemeenschappen worden aangesproken. 

Antoinette Laan-Geselschap benoemt expliciet het feit 

dat het buurthuis is gesubsidieerd en dat Zwarte Piet niet 

welkom is door “bedreigers Sinterklaasfeest” (afbeelding 

101). Daarnaast kan een diagnostisch frame worden 

onderscheiden, door dezelfde frase: de “bedreigers 

Sinterklaasfeest” zijn de veroorzaker van het probleem 

(Benford en Snow, 2000). De Jong veroordeelt de keuze 

van de basisschool om geen Sinterklaasfeest te 

organiseren (afbeelding 102). In beide tweets is de spin-

framingtechniek te onderscheiden: in afbeelding 101 

werkt het woord “bedreigers” veroordelend, in afbeelding 

102 is dit het gebruik van accenten en hoofdletters 

(Fairhurst en Sarr, 1996). 

 

Afbeelding 98: Peter Kwint, 24-10-2016 

Afbeelding 99: Léon de Jong, 30-11-2016 

Afbeelding 100: Antoinette Laan-Geselschap, 
23-11-2017 
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Beertema koppelt zaken die de PVV aan de Islam 

verbindt (kindbruiden, eerwraak en vrouwenhaat) aan 

de Zwarte Piet discussie (afbeelding 103). Daarmee 

creëert hij een ‘dit wel, dat niet’-situatie, wat mogelijk tot 

een bias bij de lezer leidt (Fairhurst en Sarr, 1996). De 

tweet past een diagnostisch frame toe: de afschaffing 

van Zwarte Piet op basisscholen in Utrecht is het 

probleem, de “onderwijselite” is de oorzaak (Benford en Snow, 2000). Het taalgebruik van 

Beertema is te classificeren als securitiserend (Buzan et al., 1998; Vultee, 2010). Hij impliceert 

dat onder andere “kindbruidjes, eerwraak en vrouwenhaat” gelijk staat aan de wens iets te 

veranderen aan Zwarte Piet. 

 

In de volgende tweets wordt door politici gefocust op de media. Hieronder vallen onder andere 

RTL, de NPO en de Telegraaf. Zo uit Wilders met deze tweet zijn ongenoegen over het besluit 

van RTL om Schoorsteen-Pieten te gebruiken, in plaats van ‘klassieke’ Pieten (afbeelding 

104). De zin “Zwarte Piet is zwart en moet zwart blijven” zegt iets over het belang wat Wilders 

hecht aan het behoud van Zwarte Piet in de huidige 

vorm. Hier kan de artefact-framingtechniek aan 

gekoppeld worden. Ook veroordeelt Wilders RTL met 

de frase “Laf laf laf”, wat wijst op de spin-

framingtechniek (Fairhurst en Sarr, 1996).  

 

De volgende drie tweets zijn allen gericht aan het adres 

van de NPO. Zo noemt Bosma Pieten die in zijn ogen 

afwijken van de klassieke Zwarte Piet “NEP-pieten”, wat 

wijst op toepassing van de artefact-framingtechniek 

(Fairhurst en Sarr, 1996) (afbeelding 105). In de 

volgende tweet wordt zowel het diagnostisch als 

prognostisch frame ingezet (afbeelding 106) (Benford 

en Snow, 2000) Het probleem is de verandering van 

Zwarte Piet, de oorzaak is de NPO. Bosma oppert als 

oplossing de baas van de NPO weg te sturen. 

In de derde tweet, op de volgende pagina, gebruikt 

Bosma (afbeelding 107) verschillende termen en frasen 

die als framend opgevat kunnen worden. 

Afbeelding 101: Harm Beertema, 30-09-2015 

Afbeelding 102: Geert Wilders, 24-10-2016 

Afbeelding 103: Martin Bosma, 23-11-2016 
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“Drammen”, “linksgekkies”, “idiotie” zijn negatieve termen om tegenstanders van Zwarte Piet 

te omschrijven. Ook wijst de zinsnede “NOOIT iemand bij de NPO die de waarheid spreekt 

over Zwarte Piet” erop dat hij zichzelf schaart onder de groep die over de ‘waarheid’ beschikt.  

In de tweet is het diagnostisch frame terug te vinden, waarbij gebruik is gemaakt van de spin-

framingtechniek (Benford en Snow, 2000; Fairhurst en Sarr, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Jong benadrukt het feit dat Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van het NRC, niet 

Nederlands is en zich met een Nederlandse traditie bemoeit (afbeelding 108). In de tweet is 

een diagnostisch frame terug te vinden, Peter Vandemeersch vormt en veroorzaakt hier het 

probleem (Benford en Snow, 2000). In beide tweets is sprake van de spin-framingtechniek 

(Fairhurst en Sarr, 1996). De Graaf veroordeelt tegenstanders van Zwarte Piet met de termen 

“agressieve onvolwassenen” en “integratieweigeraars” De Jong spreekt van “slopen” en 

“#cultuursloper”. Daarnaast kunnen beide tweets als securitiserend worden aangemerkt. Het 

“slopen” van cultuur is een bedreiging van de Nederlandse cultuur. Ook is “Ieder1 ,behalve 

sint en piet” te interpreteren als “alles wordt voor Nederlandse tradities geplaatst” (Buzan et 

al., 1998; Vultee, 2010). 

Afbeelding 105: Martin Bosma, 02-12-2017 Afbeelding 104: Martin Bosma, 27-11-2016 
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Kirsten van den Hul geeft hier commentaar op het 

verloop van de Sinterklaasintocht in Dordrecht, 

specifiek op de politie. Hier is het diagnostisch frame 

terug te vinden: er wordt door het optreden van de politie 

voorbijgegaan aan de vrijheid van meningsuiting 

(Benford en Snow, 2000). 

 

Onderstaande tweets bevatten kritiek aan het adres van de Verenigde Naties. In 2013 

kondigde de Verenigde Naties aan om een onderzoek te starten naar het mogelijk racistische 

karakter van Zwarte Piet. Deze tweet van Arno Rutte zegt iets over de verwachtingen of 

aannames die hij doet wat betreft de tegenstanders van Zwarte Piet (afbeelding 111). Met “de 

illegaliteit in jagen” impliceert dat Rutte verwacht dat de 

wens is dat Zwarte Piet in zijn geheel verdwijnt. Om zijn 

eigen standpunt kracht bij te zetten, presenteert hij het 

aantal likes op een Facebookpagina. Dit wijst op gebruik 

van de objectivistische framingtechniek (Huysmans, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 108: Kirsten van den Hul, 13-11-2011 

Afbeelding 109: Arno Rutte, 23-10-2013 

Afbeelding 110: Geert Wilders, 19-10-2013 Afbeelding 111: Erik Ronnes, 22-10-2013 

Afbeelding 106: Machiel de Graaf, 30-09-2016 Afbeelding 107: Léon de Jong, 04-11-2016 
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De dubbele vraagtekens achter de eerste zin illustreren de ogenschijnlijke verbazing van 

Wilders (afbeelding 112). In de tweet wordt een oordeel geveld over een organisatie die de 

huidige afbeelding van Zwarte Piet ter discussie stelt. Daarnaast wordt voorgesteld de VN af 

te schaffen, wat wijst op het prognostische frame (Benford en Snow, 2000). Ook Erik Ronnes 

is verbaasd over de actie van de VN (afbeelding 113), welke hij uit met de woorden: “Moet niet 

gekker worden”. Wilders gebruikt bijna dezelfde frase: “Veel gekker kan het niet worden.” 

Beiden duiden op gebruik van de spin-framingtechniek (Fairhurst en Sarr, 1996). 

Naar aanleiding van de aankondiging van de VN om 

onderzoek te doen naar Zwarte Piet, trekt Wilders de 

conclusie dat de VN van het Sinterklaasfeest af wil 

(afbeelding 114). Met deze overdrijving lijkt hij extra 

emotie op te willen roepen. Daarbij biedt Wilders de 

mogelijkheid deze emotie direct in actie om te zetten 

door de link en het e-mailadres bij te voegen wat 

aansluit bij het motiverende frame (Benford en Snow, 2000). De zin “Stelletje gekken!” 

illustreert zijn ongenoegen over het aangekondigde onderzoek en sluit aan bij de spin-

framingtechniek (Fairhurst en Sarr, 1996).  

 

Dijkhoff verkondigt een tweetal zaken in deze tweet: hij 

is het oneens met het oordeel van Shepherd en is blij met 

de uitspraak van de VN – zij doen niets tegen het 

sinterklaasfeest (afbeelding 115). Er wordt gebruik 

gemaakt van een zekere vorm van humor: “Shepherd 

krijg dit jaar niks in haar schoentje” is een directe 

referentie naar de Sinterklaastraditie. Daarnaast 

behandelt Dijkhoff de uitspraak van de VN als sluitstuk 

van de Zwarte Pietendiscussie: als zij niet van mening 

zijn dat er niets hoeft te veranderen, dan is daarmee de 

kous af. Hiermee lijkt hij te impliceren dat de Zwarte 

Pieten-discussie geen maatschappelijke discussie is of 

een discussie die onder de bevolking gevoerd dient te worden, maar dat een extern orgaan 

het op moet lossen (in dit geval de VN).  

 

Afbeelding 112: Geert Wilders, 22-10-2013 

Afbeelding 113: Klaas Dijkhoff, 24-10-2013 
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Deze tweet van Laan-Geselschap is op verschillende 

manieren te interpreteren. “Blijft niet te geloven.” duidt 

op een veroordeling van het bezoek van Shepherd, wat 

als het gebruik van de spin-framingtechniek kan worden 

opgevat (Fairhurst en Sarr, 1996). Een andere 

interpretatie is dat zij niet kan geloven dat de discussie 

zo ver is dat het blijkbaar nodig is dat een afgevaardigde van de VN naar Nederland komt. In 

beide gevallen sluit deze tweet aan bij het diagnostisch frame: het is problematisch dat bezoek 

van de VN nodig is of het is niet te geloven dat de VN zich met dit probleem bemoeit (Benford 

en Snow, 2000).  

 

Gemeenten 
Naast collega’s, organisaties en bedrijven, hebben politici ook commentaar op gemeenten. Dit 

slaat veelal op veranderingen die gemeenten wel of niet maken. De tweet van Geert Wilders 

(afbeelding 117) en Edgar Mulder (afbeelding 118) zijn voorbeelden van kritiek op een 

gemeente (Amsterdam) die een verandering doorvoert aan het klassieke uiterlijk van Zwarte 

Piet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“KNETTERGEK” is een expliciete uiting van ongenoegen (afbeelding 117). Daarnaast wordt 

hiermee de actie van de gemeente Amsterdam als negatief weggezet, wat wijst op de spin-

framingtechniek. Ook Mulder veroordeelt de keuzes van de gemeente met de zin “Waren ze 

al van het padje af” (Fairhurst en Sarr, 1996). De zinssnede “onze Zwarte Piet” verwijst naar 

een wij-zij verdeling; “onze” staat voor de voorstanders van de huidige afbeelding van Zwarte 

Piet. De frase “ga toch lekker weg uit Nederland” kan als ‘oplossing’ van de bedreiging van de 

Nederlandse cultuur worden opgevat, wat past bij het prognostisch frame (Benford en Snow, 

2000).  

Afbeelding 114: Antoinette Laan-Geselschap, 
27-06-2014 

Afbeelding 115: Geert Wilders, 14-08-2014 Afbeelding 116: Edgar Mulder, 29-08-2015 
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De aanhalingstekens om het “‘tolerante Amsterdam’” 

impliceren dat Rog vraagtekens stelt bij deze tolerantie. 

Uit de context van de tweet is op te maken dat hij van 

mening is dat de gemeente Amsterdam ‘te ver’ gaat, wat 

als diagnose van een probleem kan worden opgevat 

(Benford en Snow, 2000). De aanhalingstekens zijn daarnaast te interpreteren als 

waardeoordeel - en dus gebruik van de spin-framingtechniek (Fairhurst en Sarr, 1996). 

 

Van Toorenburg moedigt met deze tweet (afbeelding 

120) de stappen van Brabantse gemeenten aan. Dit 

vertoont overeenkomsten met het motiverende frame, al 

kan het in dit geval beter ‘aanmoedigend’ worden 

genoemd (Benford en Snow, 2000). Daarnaast lijkt 

sprake te zijn van de spin-framingtechniek: het woord 

“Mooi” is een positief waardeoordeel (Fairhurst en Sarr, 

1996).  

 

Het gebrek aan aanpassing van Zwarte Piet wordt hier 

gebruikt als prognostisch frame: niets doen is ook iets 

doen (Benford en Snow, 2000). Laan-Geselschap stelt 

dezelfde strategie als ‘de meeste gemeenten’ voor de 

gemeente Rotterdam voor. In deze uiting is het duidelijk 

dat ze voor het behoud van Zwarte Piet in zijn huidige 

vorm is. 

  

In deze laatste paragraaf is veel gebruik gemaakt van het diagnostische frame en de spin-

framingtechniek (Benford en Snow, 2000; Fairhurst en Sarr, 1996). Politici zien een probleem 

(veranderingen waar ze het niet mee eens zijn, uitspraken of onderzoeken) en spreken zich 

hierover uit. Opvallend is dat in grote mate negatieve kritiek wordt geleverd, er is weinig sprake 

van aanmoediging. 

 

Bovenstaande analyse wordt hieronder samengevat en gebruikt om in het volgende hoofdstuk 

tot een antwoord op de gestelde onderzoeksvraag te komen.  

 

Afbeelding 117: Michel Rog, 07-10-2013 

Afbeelding 118: Madeleine van Toorenburg, 09-
10-2014 

Afbeelding 119: Antoinette Laan-Geselschap, 
01-11-2014 
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Volgens Benford en Snow (2000) zijn drie ‘kernframes’ te onderscheiden: het diagnostische 

(er wordt een probleem en/of veroorzaker geïdentificeerd), prognostische (er wordt een 

oplossing geopperd) en motiverende (men 

wordt aangespoord actie te ondernemen). In de 

geanalyseerde tweets zijn al deze frames 

teruggevonden. Het diagnostisch frame is 39 

keer teruggevonden, het prognostisch 23 keer 

en het motiverende frame 18 keer. De frames 

zijn door zowel voor- als tegenstanders van 

Zwarte Piet gehanteerd. Tot slot is een frame 

onderscheiden wat meer ‘aanmoedigend’ is te noemen dan motiverend. Hiermee wordt 

bedoeld dat politici acties of statements van collega’s of instanties aanmoedigen of als 

voorbeeld voor anderen gebruiken. Dit kan worden gezien als een ‘sub-frame’ van het 

motiverende frame zoals door Benford en Snow (2000) geformuleerd.  

 

 

Deze frames gaan veelal gepaard met de inzet van een framingtechniek. In één enkele tweet 

kunnen verschillende frames en/of 

framingtechnieken teruggevonden worden. 

Tegelijkertijd is het mogelijk dat een tweet geen 

duidelijk frame of framingtechniek bevat 

(Entman, 1993). In figuur 4 is een visuele 

representatie van het aantal keren dat een 

framingtechniek is ingezet. Wat opvalt, is dat de 

spin-framingtechniek verreweg het meest wordt 

toegepast (58 keer).  

 

Binnen het “Zwarte Piet moet blijven”- en het “Zwarte Piet is onderdeel van de Nederlandse 

traditie en cultuur”-argument blijft veelal een inhoudelijk argument achterwege. Er wordt in 

hoge mate ingespeeld op het onderbuikgevoel of sentiment van de lezer. Daarnaast wordt 

actief een sentiment gecreëerd: men zou niet moeten willen dat Zwarte Piet verandert. Deze 

eerste twee argumenten worden gedomineerd door voorstanders van Zwarte Piet, 

voornamelijk PVV-politici. De artefact- en traditie-framingtechniek zijn veelvuldig terug te 

vinden (Fairhurst en Sarr, 1996).  

 

In het “Het is een kinderfeest”-argument komen zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet 

aan bod. Het diagnostische frame wordt hier vaak teruggevonden, evenals de spin-

Figuur 3: Aantal keren dat kernframes zijn ingezet (Benford en 
Snow, 2000). 

Figuur 4: Frequentie van ingezette framingtechnieken 
(Fairhurst en Sarr, 1996; Huysmans, 1995). 
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framingtechniek (Benford en Snow, 2000; Fairhurst en Sarr, 1996). Zowel voor- als 

tegenstanders van Zwarte Piet zijn niet blij met de situatie en veroordelen elkaar, maar wijken 

niet af van hun standpunt.  

 

Ook het “Zwarte Piet is (niet) racistisch”-argument wordt door zowel voor- als tegenstander 

ingezet. Net zoals bij het “Het is een kinderfeest”-argument wordt de combinatie van 

diagnostisch frame – spin-framingtechniek vaak teruggevonden (Benford en Snow, 2000; 

Fairhurst en Sarr, 1996).  

 

“Het Sinterklaasfeest is toe aan verandering” is te vergelijken met “Zwarte Piet moet blijven”. 

Ook hier ontbreekt met regelmaat een inhoudelijk argument. Zowel het diagnostische, 

prognostische als motiverende frame zijn hier teruggevonden. Daarnaast is hier het 

‘aanmoedigende’ frame terug te zien: politici moedigen onder andere gemeenten en bedrijven 

aan die veranderingen aan Zwarte Piet en het Sinterklaasfeest hebben doorgevoerd. De spin, 

deconstructivistische en constructivistische framingtechniek zijn in dit argument meerdere 

malen ingezet (Fairhurst en Sarr, 1996; Huysmans, 1995). Het standpunt van de ander wordt 

veroordeeld, of de discussie wordt als iets anders gepresenteerd (bijvoorbeeld als 

maatschappelijke discussie).  

 

In de laatste paragraaf, het “Door jullie…”-argument wordt kritiek geuit op collega-politici, 

gemeenten, bedrijven en instanties. Opnieuw wordt veelal gebruik gemaakt van het 

diagnostische frame en de spin-framingtechniek: er is een probleem geconstateerd en hier 

wordt een waardeoordeel aan toegekend (Benford en Snow, 2000; Fairhurst en Sarr, 1996).  
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5. Conclusie 
Eerder in deze thesis is vastgesteld dat communicatie van of door politieke actoren vaak het 

doel heeft om politieke doeleinden na te streven. Deze doeleinden variëren van het bepleiten 

van een standpunt tot het winnen van kiezers (Van Dijk, 1997). Een mogelijke manier om dit 

te bewerkstelligen is boodschappen in frames te plaatsen: een raamwerk welke invloed heeft 

op de wijze waarop de boodschap wordt geïnterpreteerd (Chong en Druckman, 2007). Doordat 

framing invloed –poogt- uit te oefenen op de wijze waarop de boodschap wordt 

geïnterpreteerd, leent het zich –mogelijk- ook om securitisering tot stand te brengen. 

Tegelijkertijd is het waarschijnlijk dat frames zich ook lenen voor het bewerkstelligen van 

desecuritisering. Met dit onderzoek werd gepoogd antwoord te geven op de volgende 

onderzoeksvraag:  

 

“Welke frames zijn terug te zien in uitingen van Nederlandse politieke actoren over Zwarte Piet 

op het sociale medium Twitter in de periode 2011-2017, en in welke mate zijn zij als 

(de)securitiserend aan te merken?”  

 

Zoals eerder in deze thesis aangestipt, zou het naïef zijn te denken dat politieke communicatie 

vrij is van (waarde)oordelen en onderliggende doelstellingen. In de onderzochte empirie 

worden verschillende frames en framingtechnieken gehanteerd om een boodschap aan de 

lezer over te brengen. Hiermee streven zij onder andere door Van Dijk (1997) geformuleerde 

politieke doelstellingen: pleiten voor gewenst beleid of standpunten, of het winnen van 

stemmen. Door bijvoorbeeld te appelleren aan de emoties van de lezer, streven zij deze 

doelen na. De politieke actoren die tweets opstellen en verzenden hebben een scala aan 

mogelijkheden tot hun beschikking om deze vorm te geven, welke in het theoretisch kader en 

methodisch hoofdstuk zijn besproken. Om deze besproken doelstellingen te behalen is 

inderdaad framing ingezet, waarmee het eerste gedeelte van de onderzoeksvraag met een ‘ja’ 

kan worden beantwoord. Binnen de kaders van het uitgevoerde onderzoek zijn securitiserende 

tweets teruggevonden, wat maakt dat ook het tweede gedeelte van de onderzoeksvraag 

bevestigend kan worden beantwoord. 

 

De empirie is ruwweg in te delen in een tweetal groepen: voor- en tegenstanders van Zwarte 

Piet. Een aantal politieke actoren presenteren een mogelijke verandering aan het uiterlijk van 

Zwarte Piet als een bedreiging van de Nederlandse cultuur. Voornamelijk voorstanders van 

het behoudt van Zwarte Piet doen aan ‘spreken van veiligheid’ (Balzacq, 2005). Uitspraken als 

“onze traditie” en “onze cultuur” –vaak met nadruk op het woord ‘ons’- worden hier veelal 

gebruikt. Dit sluit aan bij het idee dat een mogelijke verandering aan het uiterlijk van Zwarte 



  
78 

Piet wordt opgevat als een bedreiging van de Nederlandse cultuur. Concreet betekent dit dat 

de actoren in kwestie appelleren aan de angst van mensen die bang zijn dat hun cultuur 

veranderd of wordt afgepakt. Ze schetsen het beeld van een ‘ander’ die de Nederlandse 

cultuur kapot tracht te maken. Er is een enkel geval terug te vinden van desecuritisering. 

Binnen deze case betekent desecuritisering dat de Zwarte Pieten-discussie juist niet als 

bedreiging van de Nederlandse cultuur wordt gepresenteerd. De deconstructivistische 

framingtechniek is in hogere mate door deze politici ingezet, om een desecuritiserende zet te 

bewerkstelligen of om bijvoorbeeld geweld te ontmoedigen. De tweets van (de)securitiserende 

aard blijven echter meer van observerende aard, politici ontmoedigen geweld en roepen op tot 

debat, maar presenteren het issue veelal niet op een duidelijk andere wijze.  

 

Er is een duidelijke verdeling te zien wat betreft de politieke partij waarbij zenders van tweets 

zijn aangesloten en het standpunt wat zij innemen. Vooral PVV’ers pleiten duidelijk voor het 

behoudt van Zwarte Piet in zijn huidige vorm. In hun tweets appelleren zij veelal aan de emotie 

en het onderbuikgevoel van de lezer. Daarnaast hebben zij zichtzelf tot “beschermers van 

Nederlandse cultuur” gemaakt. Dit door onder andere het wetsvoorstel uit 2013 en het 

onderwerp tot onderdeel van hun partijprogramma te maken. VVD’ers delen het standpunt van 

de PVV, hetzij op een meer genuanceerde wijze. Ook zij zijn voorstander van het behoudt van 

Zwarte Piet, zij spelen echter in mindere mate in op de emotie van de lezer. Tegenstanders 

van Zwarte Piet zijn veelal aangesloten bij meer ‘linkse’ politieke partijen. Zij pleiten voor 

overleg, gesprek en verdraagzaamheid. Wat opvalt is dat deze tegenstanders niet allen 

hetzelfde standpunt delen: de een pleit voor verandering, de ander wil Zwarte Piet in zijn 

geheel zien verdwijnen. Opvallend is dat er weinig ‘neutrale’ tweets gevonden zijn. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is het polariserende karakter van het onderwerp en de 

hoeveelheid media-aandacht voor het onderwerp.  

 

Theoretische implicaties 
In het theoretisch kader van dit thesisonderzoek is een verband gelegd tussen framing, 

politieke communicatie, sociale media en (de)securitisering en is beargumenteerd dat 

securitisering en desecuritisering op te vatten zijn als vormen van framing. Dit verband is in 

bestaande literatuur op een meer impliciete wijze gelegd of enkel binnen traditionele media 

onderzocht. Deze thesis heeft getracht bij te dragen aan de literatuur over (de)securitisering 

en framing in relatie tot sociale media. Politici maken meer en meer gebruik van sociale media 

zoals Twitter (denk: Donald Trump), deze ontwikkeling vraagt ook om een uitbreiding van de 

wetenschappelijke literatuur. Binnen deze case wordt voorbijgegaan aan het idee van 

(on)veiligheid als militante dreiging, maar wordt gekeken naar een mogelijke bedreiging van 

nationale identiteit en cultuur (Walt, 1991; Vultee, 2011). 
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Ook dit is steeds sterker terug te zien in huidige (politieke) ontwikkelingen, issues als de 

migrantencrisis werken politici met een populistische agenda in de hand en geven hen de 

ruimte om het idee van een bedreiging van cultuur en identiteit over te brengen. Dit maakt dat 

dit onderzoek een relevante plaats inneemt binnen zowel de huidige maatschappij als 

ontwikkeling van wetenschappelijke literatuur. 

 

Praktische implicaties 
Het doel van deze thesis was het blootleggen van inmenging van politieke actoren in de Zwarte 

Pieten-discussie. Hiermee wordt bedoeld dat ervan uit wordt gegaan dat politieke actoren 

impliciet of expliciete waardeoordelen aan hun uitingen meegeven en dat zij boodschappen 

vanuit een politiek oogpunt formuleren. Daarbij zijn herkenning en bewustwording zeer 

belangrijk. Wanneer wordt herkend wanneer (bewust) gebruik wordt gemaakt van technieken 

als framing en andere retorica kan hier ook op worden geacteerd, wat vooral voor burgers 

waardevol is. Krantenartikelen en mediaoptredens zijn veelal leidend voor de meningsvorming 

van burgers, terwijl het juist voor een discussie als deze over Zwarte Piet belangrijk is dat 

mensen hun eigen mening vormen.  

In dit onderzoek is gepoogd op een facet van politieke communicatie in te zoomen 

tegen een specifieke casus, de Zwarte Pieten-discussie. Dit leidt ertoe dat men meer inzicht 

heeft in de manier waarop politieke actoren hun boodschap vormgeven, wat handvaten biedt 

voor zowel verder onderzoek naar communicatie van vergelijkbare actoren of 

maatschappelijke discussie als voor burgers die met een meer kritische blik de boodschappen 

van politieke actoren kunnen beoordelen.  

 

Beperkingen van het onderzoek  
In het theoretisch kader zijn kort framingeffecten besproken. Binnen dit onderzoek is het 

begrijpen van framingeffecten van belang om te begrijpen wat (succesvolle) frames als 

resultaat kunnen hebben. Gezien de beschikbare tijd en middelen was het niet mogelijk hier 

verdere invulling aan te geven. Ook kan het feit dat dit onderzoek door een persoon is 

uitgevoerd invloed hebben gehad op de uitkomsten, aangezien sprake is van interpretatief 

onderzoek. Een tweede onderzoeker biedt wellicht nieuwe inzichten, wat tot mogelijk andere 

conclusies had geleid.  

 

Suggesties voor verder onderzoek  
In de toekomst is er mogelijkheid tot het verder onderzoeken van de impact en het succes van 

dergelijke tweets. Hierbij zou meer aandacht moeten zijn voor contextuele informatie en 

factoren. Daarnaast bestaan mogelijkheden voor het uitdiepen en concretiseren van 

succesfactoren voor zowel (de)securitisering als framing.  
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Minister-president Mark Rutte heeft aangegeven dat de Zwarte Pieten-discussie gevoerd dient 

te worden door de samenleving en dat het geen plaats heeft in de politiek (Rutte, 2015; Meijer, 

2017). Toch hebben politieke actoren zich meer dan eens in het debat gemengd. In deze thesis 

is getoond dat weinig boodschappen van politieke actoren volledig vrij zijn van onderliggende 

motieven en –politieke- doeleinden. Meerdere malen is te zien geweest dat politici middels 

framing het beeld van de lezer trachten te veranderen of te versterken. Daarmee spelen zij 

niet alleen in op bestaande sentimenten, zij dragen ook bij aan de creatie van dergelijke 

sentimenten waarmee zij de polarisatie van het debat verder in de hand werken.  
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Bijlage 1 
Hieronder is een overzicht te vinden van het aantal onderzochte tweets met betrekking tot de 

Zwarte Pieten-discussie per politicus.  
 

 Naam Handle Aantal volgers Aantal tweets 
PVV 
 Geert Wilders @geertwilderspvv 811K 16 
 Martin Bosma @Martinbosma_pvv 25.1K 17 
 Harm Beertema @harmbeertema 7335 4 
 Machiel de Graaf @GraafdeMachiel 11.7K 2 
 Léon de Jong @leondejong 8835 6 
 Karen Gerbrands @KarenGerbrands1 2526 1 
 Lilian Helder @lilianhelderpvv 12.5K 1 
 Edgar Mulder @edgarmulder1 1838 1 
 Fleur Agema @FleurAgemaPVV 44.9K 1 
PvdA 
 Khadija Arib @khadijaArib 21K 1 
 Lodewijk Asscher @LodewijkA 318K 6 
 Kirsten van den Hul @kirstenvdhul 6792 5 
CU 
 Gert-Jan Segers @gertjansegers 40.7K 2 
DENK 
 Tunahan Kuzu @tunahankuzu 1441 1 
BIJ1 
 Sylvana Simons @SylvanaSimons 12.6K 1 
GL 
 Nevin Özütok @NevinOzutok 5447 4 
 Kathalijne Buitenweg @kathalijne 7887 3 
 Jesse Klaver @jesseklaver 243K 1 
 Zihni Özdil @ZihniOzdil 17.3K 4 
 Suzanne Kröger @suzanne_GL 6766 1 
VVD 
 Klaas Dijkhoff @dijkhoff 62.2K 2 
 Ockje Tellegen @ockjetellegen 4839 2 
 Antoinette Laan-

Geselschap 
@Antoinettelaan 5315 4 

 Arno Rutte @arnorutte 6551 4 
 Wybren van Haga @WybrenvanHaga 1991 1 
 Dilan Yeşilgöz-

Zegerius 
@DilanYesilgoz 17.4K 3 

 Thierry Aartsen @ThierryAartsen 3063 1 
 Andre Bosman @andrebosman 7432 1 



 
2 

D66 
 Vera Bergkamp @Vera_Bergkamp 20.7K 2 
 Matthijs Sienot @MatthijsSienot 5121 1 
 Rob Jetten @RobJetten 23.6K 1 
 Kees Verhoeven @KeesVee 22.8K 1 
 Jessica van Eijs @JessicaVanEijs 3710 1 
SP 
 Lilian Marijnissen @MarijnissenL 27.4K 1 
 Peter Kwint @peterkwint 15.8K 3 
 Bart van Kent @bartvankent 3061 1 
CDA 
 Erik Ronnes @ErikRonnes 3522 2 
 René Peters @RenePetersOss 4028 2 

 Michel Rog @michelrog 11.7K 5 
 Madeleine van 

Toorenburg 
@MvanToorenburg 13.5K 2 

 Anne Kuik @AnneKuik 4008 1 
 Pieter Heerma @PieterHeerma 7173 2 

Tabel 2: Aantal onderzochte tweets per politicus. 


