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Pluralisme en Vlaamse nieuwsmedia
De (hete) aardappel van de toekomst

Inleiding

Op 4 mei 2011 start onder leiding van een Belgisch-Nederlands onderzoeks-
consortium een veldproef in de Vlaamse gemeente Wetteren met genetisch gewij-
zigde (GG) aardappelen. ‘De aardappel van de toekomst’, meldt een bord naast het
veld. Op 29 mei vindt door enkele honderden actievoerders van het zogenoemde
Field Liberation Movement (FLM) een protestactie plaats in de vorm van een ‘veldbe-
vrijding’, met als doel de GG-aardappelen te vervangen door biologische varianten.
De actie draait onder grote mediabelangstelling uit op een confrontatie tussen actie-
voerders en aanwezige politie. Enkele tientallen actievoerders worden gearresteerd,
en in de nasleep van de actie wordt een postdoctoraal onderzoekster door haar werk-
gever KU Leuven ontslagen vanwege haar deelname en publieke steunbetuiging.
Dit alles culmineert in mei 2012 in de veroordeling van elf actievoerders tot celstraf-
fen van zes tot acht maanden en een schadevergoeding van 25.000 euro voor
vernielingen, slagen en verwondingen, en bendevorming. Tegelijk kunnen de actie-
voerders ook op sympathie rekenen: zo ontvangt FLM in 2011 de Prijs Jaap Kruithof,
een prijs die een reeks middenveldorganisaties jaarlijks uitreikt aan verenigingen
die actievoeren voor democratische waarden. Daarnaast verschijnen voor de actie-
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voerders uit allerlei hoeken van de samenleving steunbetuigingen die het proces
aanklagen als een criminalisering van maatschappelijk protest.

Uit deze controverse blijkt dat het GGO1-debat in Vlaanderen fundamentele maat-
schappelijke tegenstellingen opwekt en enorme democratische uitdagingen met
zich meebrengt, zowel op het vlak van sociale rechtvaardigheid, gezondheid als
milieu. Het roept daarbij de vraag op in welke mate nieuwsmedia in hun beeldvor-
ming van deze actie bijdragen aan een breed democratisch en pluralistisch debat
hierover.

Uit een recent onderzoek naar het ideologisch pluralisme in de editorialen van
drie Vlaamse kranten (De Standaard, De Morgen en Het Laatste Nieuws) en de alter-
natieve nieuwssite DeWereldMorgen over de Belgische regeringsformatie van
2010-2011 bleek dat er slechts minimale ideologische verschillen merkbaar waren
bij de kranten, maar significante verschillen tussen de kranten enerzijds en de alter-
natieve nieuwssite anderzijds (Raeijmaekers & Maeseele, 2014). De doelstelling van
dit artikel is om aan de hand van een kritische discoursanalyse op de berichtgeving
van de kranten De Standaard en De Morgen en de alternatieve nieuwssite DeWereld-
Morgen na te gaan in welke mate deze resultaten bevestigd worden in het geval van
de veldproefactie. De aandacht verschuift hierbij van een politiek-institutioneel naar
een milieu-technologisch vraagstuk, en de analyse wordt uitgebreid naar nieuwsbe-
richten, interviews en opiniestukken. Op die manier willen wij verder inzicht ver-
krijgen in de mate waarin het huidige commerciële krantenlandschap ideologisch
pluralisme toelaat.

Media, democratie en pluralisme

Centraal in beschouwingen over de relatie tussen media en democratie staat de
vraag in welke mate media bijdragen aan het stimuleren van een breed democra-
tisch debat (Curran, 2002; Verstraeten, 1996). In het bijzonder gaat het om de mate
waarin nieuwsmedia berichten over de alternatieve analyses en beleidsprogramma’s
die op het spel staan bij diverse maatschappelijke vraagstukken, met andere woor-
den: om de mate van ideologisch pluralisme.

Gebaseerd op het agonistisch democratiemodel (Mouffe, 2005) maakten
Raeijmaekers en Maeseele (2014) gebruik van een analytisch kader waarmee de
mediaberichtgeving werd geëvalueerd op de mate waarin democratisch debat wordt
bevorderd of beperkt met betrekking tot diverse maatschappelijke vraagstukken (zie
ook Maeseele, 2013). De centrale vraagstelling luidde: in hoeverre dragen nieuws-
media bij tot de beeldvorming van een maatschappelijk vraagstuk als een debat over
politieke keuzes tussen alternatieve toekomsten, of integendeel, als een kwestie van
technocratische besluitvorming en/of marktwerking? In het eerste geval wordt demo-
cratisch debat via politisering aangemoedigd, in het tweede geval via depolitisering
ontmoedigd. Depolitisering verwijst naar rationaliserende en/of moraliserende dis-
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cursieve strategieën die, in het geval van tegengestelde posities, bepaalde eisen en
actoren voorstellen als legitiem en verantwoordelijk (gebaseerd op de assumptie van
een morele of rationele consensus) en andere als illegitiem, radicaal en onverant-
woordelijk. Dit leidt tot een discussie waarbij de laatste groep wordt uitgesloten en
één specifieke handelingswijze wordt omgevormd tot een noodzakelijkheid, wat een
discursieve strategie van naturalisering inhoudt. Op die manier wordt een
tegensprekelijk (ideologisch) debat geëvacueerd ten voordele van consensuele
technocratische besluitvorming en/of (‘vrije’) marktwerking. Politisering daarente-
gen verwijst naar discursieve strategieën die tegengestelde posities niet kaderen als
juist/fout, maar liëren aan tegengestelde maatschappijvisies met tegengestelde
– doch legitieme – assumpties, waarden en belangen. Dit maakt een breed maat-
schappelijk (ideologisch) debat mogelijk over alternatieve toekomsten voorbij de
gegeven socio-politieke status-quo. Empirisch wordt het ideologisch pluralisme van
een medialandschap vastgesteld door de ideologische culturen van verschillende
nieuwsmedia te identificeren, aan de hand van zowel voorkeuren op de relevante
ideologische breuklijnen als gebruik van (de)politiserende discursieve strategieën.
De ideologische cultuur gekenmerkt door depolitisering laat vervolgens toe om de
genaturaliseerde, i.e. hegemonische, ideologische voorkeuren van een gegeven
socio-politieke context af te leiden.

Op basis van dit analytisch kader gingen Raeijmaekers en Maeseele (2014) de mate
van ideologisch pluralisme na in de berichtgeving door Vlaamse nieuwsmedia over
de Belgische regeringsformatie 2010-2011, met een focus op de communautaire en
sociaaleconomische breuklijnen. Aan de hand van een kritische discoursanalyse
werd de editorialiserende berichtgeving onderzocht van drie traditionele nieuws-
media (de kranten Het Laatste Nieuws, De Standaard en De Morgen) en een alterna-
tief online nieuwsmedium (DeWereldMorgen). Hieruit bleken twee ideologische
culturen naar voren te komen. In de ideologische cultuur gekenmerkt door
depolitiserende discursieve strategieën werden neoliberale (sociaaleconomisch) en
regionaliserende (communautair) hervormingen bepleit. In de ideologische cultuur
gekenmerkt door politisering werd een actieve en sturende overheid (sociaalecono-
misch) alsook federaliserende hervormingen (communautair) bepleit. Aangezien
eerstgenoemde ideologische cultuur centraal stond in de kranten, kwamen de
auteurs tot het volgende besluit:

‘[H]et discours van de kranteneditorialen evalueert de regeringsformatie
voornamelijk op basis van onvermijdelijke technocratische en marktoverwegin-
gen, terwijl de lezer voor de confrontatie van fundamenteel tegengestelde poli-
tieke projecten beroep moet doen op het geselecteerde alternatieve medium, dat
niet alleen een beperkt publiek bereikt, maar tevens een beperkte maatschappe-
lijke status heeft. Deze resultaten lijken er dus op te wijzen dat de ontzuiling van
het krantenlandschap slechts tot een beperkte mate van ideologisch pluralisme
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heeft geleid, en de waakhondfunctie als zodanig aan sterke beperkingen onder-
hevig is.’ (Raeijmaekers & Maeseele, 2014: 162)

Om de generaliseerbaarheid van deze resultaten na te gaan, wordt deze analyse in
dit artikel toegepast op de berichtgeving over de veldproefactie. Op die manier
werken we zowel verbredend als verdiepend: we verschuiven de aandacht van een
politiek-institutioneel naar een milieu-technologisch vraagstuk en betrekken in de
analyse naast editorialen ook reguliere nieuwsberichten, interviews en opiniestuk-
ken.

Onderzoeksdesign

Dataverzameling en -selectie

Voor dit onderzoek selecteren we opnieuw beide generalistische ‘kwaliteitskranten’
De Morgen en De Standaard, die elk deel uitmaken van een commerciële media-
groep. Eerstgenoemde is de erfgenaam van twee socialistische kranten en profileert
zich vandaag de dag als progressieve krant. Laatstgenoemde had ooit een uitgespro-
ken katholieke en pro-vrijemarkt-editoriale lijn, maar profileert zich vandaag de dag
als centrumkrant (De Bens & Raeymaeckers, 2010). Daarnaast wordt ook de
alternatieve nieuwssite DeWereldMorgen meegenomen. Deze site onderscheidt zich
expliciet van traditionele media op zowel operationeel als inhoudelijk vlak: geen
structurele reclameafhankelijkheid en geen winstoogmerk; sponsoring vanuit het
middenveld (milieubeweging, noord-zuid-beweging, vakbonden, etc.); gratis
nieuws; en een redactionele mix van professionele en burgerjournalisten.

Alle relevante nieuwsartikelen, interviews, editorialen en opiniestukken werden ver-
zameld, voor De Standaard en De Morgen via de digitale persdatabank Mediargus, en
voor DeWereldMorgen via zowel Google als hun online archief. Dit gebeurde voor de
periode 1 april-30 juni 2011, om zowel de aanloop naar als de directe nasleep van de
proefveldactie op 29 mei mee te nemen. Dat leverde een totaal van 121 artikelen op:
41 uit De Standaard, 44 uit De Morgen en 36 uit DeWereldMorgen.

Kritische discoursanalyse

Om de combinatie van een diepgaande analyse van discursieve strategieën en ideo-
logische voorkeuren mogelijk te maken, is een sterke focus op taalgebruik en de
relatie tussen discoursen enerzijds en specifieke sociale, politieke en culturele con-
texten anderzijds noodzakelijk. Om die reden zijn kwalitatieve inhoudsanalytische
methoden te prefereren boven kwantitatieve, die over het algemeen de frequentie
nagaan van voorgedefinieerde thematische categorieën of ‘frames’, wat te beper-
kend is in het licht van dit onderzoek. Kritische discoursanalyse in het bijzonder
onderzoekt taalgebruik empirisch binnen zijn maatschappelijke context en laat toe
om de rol van discursieve praktijken in de creatie en reproductie van (ongelijke)
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machtsrelaties bloot te leggen (Jörgensen & Phillips, 2002). We baseren ons in dit
onderzoek hoofdzakelijk op Carvalho’s (2007, 2008) methodologisch kader, waarbij
zes aandachtspunten centraal staan: structuur en lay-out, thema’s, sociale actoren
(wie bezit framing power, d.w.z. wie slaagt erin de termen van het debat te bepalen
doordat journalisten vanuit hun invalshoek vertrekken?), taal en retoriek, discur-
sieve strategieën (frames, positionering, [de]politisering) en ideologische voorkeu-
ren. Op basis van Carvalho (2007) definiëren we ideologische voorkeuren als tegen-
gestelde analyses van de spanning tussen een bestaande en een ideale toestand. Bij
elk maatschappelijk vraagstuk vinden die analyses plaats op specifieke breuklijnen,
zoals de sociaaleconomische (relatie tussen markt en overheid) en communautaire
(relatie tussen regionale en federale bestuursniveaus) in het geval van de Belgische
regeringsformatie (Raeijmaekers & Maeseele, 2014). In voorgaand onderzoek naar
klimaatverandering en GG-voedsel kwamen telkens twee breuklijnen naar voren,
namelijk de milieu-technologische en sociaaleconomische (Carvalho, 2007;
Maeseele, 2010, 2013). Bij eerstgenoemde staat de rol van wetenschap en technolo-
gie in samenleving en natuur centraal, en meer bepaald de tegenstelling tussen een
discours dat neerkomt op een onbeperkt wetenschappelijk meesterschap over de
natuur voor materiële doeleinden enerzijds, en anderzijds een discours van harmo-
nie en respect voor de natuur en andere soorten. Op vlak van de invulling van ‘duur-
zame’ landbouw uit zich dit bijvoorbeeld in een keuze voor klassieke, grootschalige,
industriële landbouw- en voedselpraktijken tegenover een keuze voor alternatieve,
kleinschalige, arbeidsintensieve en biologische landbouwpraktijken. De sociaaleco-
nomische breuklijn betreft de rol van de markt in wetenschap en samenleving, en
meer bepaald een tegenstelling tussen een neoliberaal discours gebaseerd op waar-
den van marktliberalisme en concurrentie, en een interventionistisch discours geba-
seerd op waarden van sociale rechtvaardigheid en solidariteit. Tijdens de analyse
bleken beide breuklijnen ook centraal te staan in de GG-aardappelcontroverse. Daar-
naast bleek echter een nieuwe, derde breuklijn naar voren te komen, die we in de
betreffende paragraaf nader zullen toelichten.

Analyse

We bespreken de resultaten van de kritische discoursanalyse per relevante
ideologische breuklijn, waarbij achtereenvolgens De Standaard, De Morgen en
DeWereldMorgen aan bod komen. De Standaard en De Morgen hebben een gelijkaar-
dig publicatiepatroon wat betreft nieuwsartikelen (respectievelijk, 26 op 25), opinie-
stukken (respectievelijk, 9 op 10) en interviews (telkens 5), maar niet qua editorialen
(1 op 4). DeWereldMorgen daarentegen publiceert drie keer meer opiniestukken (26)
dan nieuwsartikelen (8), twee interviews en geen editorialen. Aangezien het identifi-
ceren van de ideologische cultuur van de geselecteerde nieuwsmedia centraal staat,
zijn we dus in eerste instantie op zoek naar de terugkerende patronen in de bericht-
geving, en niet naar de uitzonderingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat, aangezien de
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meerderheid van de gepubliceerde artikelen in de kranten nieuwsartikelen betreft,
onvermijdelijk een groter beroep wordt gedaan op dit type artikelen in het aantonen
van de patronen. Wegens gebrek aan ruimte wordt slechts dieper ingegaan op de
interviews en opiniestukken wanneer dit rechtstreeks bijdraagt aan het verduidelij-
ken van de patronen. Met andere woorden, uit de navolgende analyse mag niet wor-
den begrepen dat er in de geselecteerde nieuwsmedia geen artikelen aan bod komen
die een variatie inhouden op het geïdentificeerde patroon, maar wel dat deze uitzon-
derlijk zijn in het geheel van de berichtgeving.

De milieu-technologische breuklijn

De drie geselecteerde media vullen deze breuklijn op een verschillende manier in.
Hoe De Standaard deze breuklijn invult in haar nieuwsberichtgeving blijkt uit haar
enige editoriaal, met als titel ‘Onnuttige aardappeloorlog’ (Tegenbos, 30 mei), gepu-
bliceerd daags na de actie:

‘Inzet van de oorlog: 27 rijen genetische gemodificeerde aardappelen, geplant
door het kruim van onze wetenschappers, onze biotechnologen. Ze zoeken naar
varianten die de aardappel minder kwetsbaar maken voor ziekten, zodat ook
minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Zo'n project zou de bioboeren en mili-
euactivisten moeten charmeren, maar ze overrompelden met 250 de 50 agenten
(…) Actievoerders mogen hun bezwaren en angsten uiten. Dat is goed. Hou de
druk op de wetenschappers maar hoog! Ze moeten met argumenten en bewijzen
komen!’

Er wordt duidelijk vertrokken van een frame van wetenschappelijke vooruitgang: de
ontwikkeling van GGO’s is onderdeel van een wetenschappelijke ontwikkeling in
het algemeen belang, en de verstoring hiervan wordt gedelegitimeerd als ‘onnuttig’.
Ten tweede blijkt hieruit dat men het debat verengt tot twee wederzijds uitsluitende
groepen actoren: enerzijds wordt via discursieve strategieën van homogenisering
(‘de wetenschappers’), rationalisering (‘argumenten en bewijzen’) en autorisering
(‘het kruim’) enkel epistemisch gezag toegekend aan de wetenschappers betrokken
bij de veldproef. Anderzijds wordt elke wetenschappelijke geloofwaardigheid aan de
actievoerders ontzegd aangezien die slechts gebruik maken van ‘bezwaren en
angsten’. Zo wordt een gesloten wetenschappelijke consensus gesuggereerd, die
elke vorm van wetenschappelijke onzekerheid onmogelijk maakt. Dit wordt beves-
tigd in het artikel ‘To G or not to G: De bezwaren van de milieuactivisten doorge-
licht’ (hvde, sts, joh, 31 mei): hierin relativeert en weerlegt de wetenschapsredactie
de ‘bezwaren’ door institutionele bronnen met een wetenschappelijke autoriteit in
te roepen en door genetische modificatie te vergelijken met klassieke kruising:

‘Genetisch gewijzigde organismen (GGO’s) eten is slecht voor de gezondheid. [Er] zijn
geen aanwijzingen dat gengewassen de gezondheid van de consument in gevaar
brengt. De Amerikaanse voedingswaakhond FDA beschouwt GGO’s (…) niet als
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onveiliger dan klassiek geteelde groenten. De teelt van GGO’s schaadt het milieu.
Sommige GGO’s werken grootschalige monoculturen in de hand (…) ook in de
klassieke landbouw komen ze volop voor. (…) Gewassen genetisch veredelen is
onnatuurlijk. (…) Het gaat om aardappelvarianten die in principe ook bekomen
zouden kunnen worden met klassieke veredelingstechnieken (alleen zou dat veel
langer duren en veel duurder zijn).’2

Enerzijds wordt genetische modificatie in het artikel gelijkgeschakeld met klassieke
landbouw. Dit creëert de discursieve ruimte om tegenargumenten te ridiculiseren
en de principes van de huidige grootschalige industriële landbouw- en voedselprak-
tijken te naturaliseren. Anderzijds wordt ook een onderscheid gemaakt door GGO’s
als een veilig, natuurlijk en beter alternatief voor te stellen, om de noodzakelijkheid
van genetische modificatie in de verf te zetten. Ten laatste wordt framing power
hoofdzakelijk voorbehouden aan de veldproeforganisatoren. Dit blijkt uit de titels
van de artikelen gepubliceerd meteen na de actie, waarin telkens een uitspraak van
hen onkritisch wordt gereproduceerd (en dus onderschreven), zoals ‘Een trieste dag
voor de wetenschap’ (Bergmans, 30 mei), ‘Normaal wetenschappelijk resultaat
onmogelijk’ (Vanhecke, 31 mei), ‘De aardappel van de toekomst’ (ME, 30 mei) en
‘Meerderheid Vlamingen is pro genetisch gemodificeerde organismen’ (Belga, 31
mei).

Bij De Morgen vinden we een ander relationeel veld terug, want in aanvulling op de
organisatoren van de veldproef worden ook de actievoerders epistemisch gezag en
framing power toegewezen. Wanneer milieujournaliste Debusschere na de actie de
argumenten pro en contra GGO’s oplijst, wordt geen onderscheid gemaakt tussen
hun legitimiteit (‘Pro-contra genetische manipulatie’, 30 mei). Daarenboven worden
die als volgt ingeluid: ‘Waarom hebben we per se groenten met een kunstmatige
genetische structuur nodig? En vanwaar de noodzaak zo heftig verzet aan te tekenen
tegen een GGO-proefveld?’. Uit de vraagstructuur en specifieke woordkeuze valt af
te leiden dat GGO’s niet worden genaturaliseerd als een vorm van wetenschappe-
lijke vooruitgang zoals in De Standaard, maar worden beschouwd als een gecontes-
teerde wetenschappelijke ontwikkeling. Dit blijkt verder uit de expliciete aandacht
die De Morgen in meerdere artikelen vestigt op de wetenschappelijke achtergrond
van verschillende actievoerders, waarvan volgend citaat uit ‘Is het een hippie? Nee,
het is soms zelfs een wetenschapper’ (waarin zelfs de benaming ‘wetenschappers-
activisten’ voorkomt) illustratief is:

‘Opvallender is echter wel dat in Wetteren ook heel wat universitaire onderzoe-
kers deelnamen aan de actie tegen het GGO-veld. Bio-ingenieurs, biologen en
burgerlijke ingenieurs, maar evengoed doctorandi humane wetenschappen.
“Een job hebben aan de universiteit en actief zijn in anarchistische milieus hoeft
elkaar niet uit te sluiten”, zegt een bio-ingenieur.’ (Carpentier, 31 mei)
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Ook wordt op 3 juni een opiniestuk gepubliceerd van een groep onderzoekers ver-
bonden aan verschillende Vlaamse universiteiten met als ondertitel ‘Groep weten-
schappers weerlegt kritiek op Field Liberation Movement’ (Cox et al., ‘Waarom wij
zondag actievoerden in Wetteren’), waarin dieper wordt ingegaan op ‘waarom ze in
Wetteren kant koos voor de activisten’. Ten laatste vinden we in De Morgen geen
naturalisering van het huidige landbouwmodel, maar een problematisering ervan,
zoals blijkt uit volgend citaat uit het editoriaal van daags na de actie: ‘Veel debat is er
[in Wetteren] niet geweest. Nochtans zijn er heel wat vragen te stellen bij ons land-
bouwmodel dat gebaseerd is op monoculturen en pesticiden’ (Samyn, ‘Pattatenpoli-
tie’, 30 mei).

In tegenstelling tot De Standaard en De Morgen krijgt de milieu-technologische
breuklijn weinig expliciete aandacht in de nieuwsberichtgeving van DeWereldMorgen
en wordt de vraag naar epistemisch gezag of wetenschappelijke (on)zekerheid als
dusdanig niet gesteld. Integendeel, er wordt in de beeldvorming steevast vertrokken
vanuit een maatschappelijk vraagstuk, waarbij de milieu-technologische breuklijn
niet van andere breuklijnen te onderscheiden is. De framing power wordt voorbe-
houden aan de actievoerders of aan hun – veelal academische – sympathisanten. Zo
focussen vijf van de acht nieuwsartikelen en één van beide interviews op het acade-
mische protest tegen de universitaire sancties. Op die manier staat de bestaande
onenigheid binnen de academische wereld centraal, zonder dat het daarom over
wetenschappelijke (on)zekerheid gaat: ‘Volgens [de academici] toont de aanwezig-
heid van wetenschappers in beide kampen net aan dat er ook binnen de weten-
schappelijke wereld geen eensgezindheid is over de maatschappelijke noodzaak en
meerwaarde van GGO’s’ (Callewaert, ‘Voorlopig nog geen sanctie voor medewer-
kers KU Leuven na GGO-actie’, 1 juni).

In de overige nieuwsberichtgeving staat de actie zelf centraal. Door framing power
toe te kennen aan de actievoerders krijgt de actie een omvangrijker karakter, verge-
leken met de beeldvorming door de kranten: er wordt aangegeven dat de actie
inhoudelijk verdergaat dan Wetteren en als doelstelling heeft aan te kaarten hoe de
invulling van duurzame landbouw onlosmakelijk verbonden is met de financiering
van wetenschappelijk onderzoek, de rol van de agro-industrie en het (gebrek aan)
maatschappelijk debat. Daarnaast wordt de diversiteit en pluriformiteit van de aan-
wezigen benadrukt, namelijk ‘zo’n 400 boeren, wetenschappers, milieuactivisten en
andere bezorgde burgers (…) biologische landbouwers, politici (…), actoren uit het
middenveld en veldbevrijders’ die samen kwamen voor ‘een activiteiten- en actiedag
tegen synthetische gewassen en voor duurzame landbouw’ (Brauwers et al., ‘Proef-
veld in Wetteren bevrijd van synthetische aardappelen’, 1 juni). Ten slotte wordt wel
dieper ingegaan op milieu-technologische argumenten in de opiniestukken, afkom-
stig van een opvallend ruime selectie aan actoren: diverse middenveldorganisaties,
de Boerenbond, een individuele boer, een politicus alsook een organisator van de
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veldproef. Dit staat in tegenstelling met de kranten waarin hoofdzakelijk academici,
politici of journalisten opiniestukken publiceren.

De sociaaleconomische breuklijn

Ook deze breuklijn wordt verschillend ingevuld. Bij De Standaard gebeurt dit op een
gelijkaardige manier als de vorige: GGO’s worden genaturaliseerd als een vorm van
economische vooruitgang in het algemeen belang, en elke verstoring hiervan wordt
geïnterpreteerd als schadelijk. Opnieuw wordt framing power voorbehouden aan de
veldproeforganisatoren: de argumenten van twee woordvoerders voor het inter-
universitaire Instituut voor Biotechnologie (VIB) worden door economiejournalist
Dendooven in meerdere artikelen geciteerd. In ‘Milieuactivisten viseren populieren-
bos’ (31 mei) lezen we dat de belangrijkste impact van de actie ‘het innovatieklimaat
en -imago in Vlaanderen’ betreft, aangezien ‘Vlaanderen inzake biotechnologie veel
te verliezen heeft’. Dit wordt diezelfde dag herhaald in het interview ‘Europa hinkt
achterop’. In het analyseartikel ‘Vlaamse biotech heeft veel te verliezen’ (4 juni) wor-
den volgende elementen benadrukt: (i) het economisch belang van de technologie,
(ii) de internationale koppositie van Vlaanderen, en (iii), de succesvolle rol van het
VIB in het opstarten van bedrijven of het afsluiten van contracten met bedrijven. In
de lead staat volgende waarschuwing:

‘Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) hoopt nog dit jaar twee nieuwe
bedrijven te lanceren. Eén kandidaat-starter zou het gebruik van pesticiden fors
kunnen terugdringen. “We staan op het vlak van groene biotechnologie aan de
top, maar dan moeten we niet te veel zondagen meer meemaken waarop beto-
gers wetenschappelijk onderzoek vernielen”, waarschuwt Rudy Dekeyser [VIB].’

Uit dit patroon blijkt ten eerste dat voor De Standaard wetenschappelijke en econo-
mische vooruitgang in het geval van GGO’s zijn vervlochten: er bestaat dus geen
belangenconflict tussen wetenschap en bedrijfsleven. De betrokkenheid van che-
miebedrijf BASF bij de veldproef wordt vanaf de eerste berichtgeving vermeld, maar
de commercialisering van GGO’s wordt nooit geproblematiseerd (e.g. Lesaffer,
‘Strijd tegen aardappelziekte’, 5 mei). Ten tweede krijgt dit vooruitgangsdiscours
een expliciet Vlaamse inkleuring: de wetenschappelijke kwaliteit van de Vlaamse
biotechnologie speelt in dit discours een belangrijke rol als wapen in de (inter)natio-
nale concurrentiestrijd tussen landen en regio’s. Dit maakt van tegenstanders van
GGO’s tegelijk tegenstanders van Vlaamse vooruitgang (e.g. Tegenbos, ‘Onnuttige
aardappeloorlog’, 30 mei).

De Morgen en DeWereldMorgen reproduceren (dus onderschrijven) daarentegen de
economische argumenten van de actievoerders en problematiseren (i) de rol van
economische en financiële belangen in de ontwikkeling van GGO’s en (ii) de ver-
vlechting van die belangen met universiteiten. Beide nieuwsmedia verschillen ech-
ter in hun publicatiepatroon: terwijl DeWereldMorgen er aandacht aan besteed via
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opiniestukken, doet De Morgen dit via haar nieuwsberichtgeving. De Morgen proble-
matiseert ten eerste de groeiende afhankelijkheid van boeren van een handvol mul-
tinationals in het editoriaal daags na de actie met ‘Veel debat is er [in Wetteren] niet
geweest. Nochtans zijn er (…) heel wat vragen te stellen bij een systeem waarin boe-
ren jaar na jaar hun zaden moeten kopen van een beperkt aantal leveranciers’
(Samyn, ‘Pattatenpolitie’, 30 mei). Ten tweede problematiseert De Morgen de
betrokkenheid van BASF bij de aardappelveldproef. In ‘Chemiereus pompt geld in
lucratieve GGO’s: BASF spendeerde al meer dan 1 miljard euro aan research plan-
tenbiotechnologie’ (Van De Perre & Carpentier, 11 juni) wordt Greenpeace in de
lead geciteerd met ‘Het is hen om geld te doen, niet om honger te bestrijden’ en
actievoerder Van Dyck in de eerste zin van het artikel met ‘Men produceert kennis
in het belang van private winsten’. In een begeleidend interview met de coördinator
van het adviescomité voor het proefveld suggereren zowel de titel (‘Groot probleem
met transparantie in GGO-dossier’) als de uitgelichte quote (‘Je laat een capabele
student die zegt dat hij de stof kent maar het niet wil neerschrijven toch ook niet
slagen voor een examen? Zo stelde BASF zich wel op’) een wantrouwen tegenover
de betrokkenheid van BASF (Carpentier, 11 juni). Wanneer enkele weken later uit
een studie een systematische verwevenheid blijkt tussen het bedrijfsleven en
Vlaamse universiteiten, mobiliseert De Morgen publieke bezorgdheden hierover met
een reeks artikelen. In het voorpagina-artikel ‘Vlaamse uniefs massaal betaald door
industrie’ wordt in de lead gewaarschuwd: ‘Het hoge percentage doet vragen rijzen
over de onafhankelijkheid van het onderzoek’ (Amkreutz, 23 juni). In het aanslui-
tend editoriaal worden twee gevaren benadrukt: hoe de afhankelijkheid ten opzichte
van de industrie de richting van het universitair onderzoek gaat bepalen en hoe het
interne kritiek, met een verwijzing naar het ontslag van Van Dyck, daarop moeilij-
ker maakt (Desmet, ‘Onderzoek’, 23 juni). De journalist benadrukt hierbij dat de
winstlogica van een bedrijf niet de logica ‘zou mogen zijn’ van een ‘door de gemeen-
schap gefinancierde universiteit’.

Voor DeWereldMorgen zijn bovengenoemde economische argumenten een gegeven
in dit maatschappelijk vraagstuk, maar net zoals bij de milieu-technologische breuk-
lijn wordt hier niet dieper op ingegaan in de nieuwsberichtgeving. Tenzij bij het
herhaaldelijk citeren van het actiecomité van academici die mobiliseren tegen het
ontslag van Van Dyck:

‘De zaak (…) ging al snel niet meer over pro of contra GGO’s, maar wel ruimer
over de vrijheid en de onafhankelijkheid van onderzoek. (…) “De zaak heeft een
ongenoegen aan het licht gebracht dat al langer leeft over de toenemende verwe-
venheid van het universitair onderzoek en industriële belangen en over de
marktlogica die in de universiteit binnensluipt”.’ (Callewaert, ‘Rector KU Leuven
maakt opening, mars tegen Van Dyck uitgesteld’, 28 mei)

Dit artikel uit Tijdschrift voor Communicatie&shy;wetenschap is gepubliceerd door Boom Lemma uitgevers en is bestemd voor Universiteit Antwerpen 53079



Pieter Maeseele, Laurens Van der Steen, Daniëlle Raeijmaekers, Robin Reul & Steve Paulussen |  411

Dit verschilt echter voor de vele opiniestukken die hierover in DeWereldMorgen wor-
den gepubliceerd, voornamelijk door academici en activisten (niet gelieerd aan
FLM). In tegenstelling tot De Morgen gaat men hierbij verder dan een focus op de
belangen van multinationals bij universiteiten (en de veldproef) en focust men op
het bestaande politiek-economisch model en hoe haar waarden en belangen een
structurerende invloed uitoefenen op wetenschap, landbouw en samenleving. Op
die manier heeft de productie van GGO’s niet alleen te maken met de bedrijven zelf,
maar met een bepaalde manier van maatschappelijk handelen gericht op het maken
van financiële winst:

‘De kern van de zaak is de privatisering van gemeengoed van de mensheid. Alle
andere thema’s moeten bekeken worden vanuit dat perspectief. (…) Die privatise-
ring is in economische termen een vorm van ideologisch vermomde diefstal, of
toch minstens ontvreemding van goederen en rijkdom. (…) Juist op het moment
dat we de aarde moeten zien als gemeengoed, wordt alles geprivatiseerd, dat wil
zeggen ondergeschikt gemaakt aan winst en speculatie.’ (De Cauter, ‘De kern
van de GGO-zaak: de aarde is niet te koop’, 31 mei; zie ook Lippens, ‘Onafhanke-
lijk onderzoek? De maskers vallen af’, 6 juni)

In deze discursieve constructie is de ontwikkeling van GGO’s niet het gevolg van
economische vooruitgang, maar van een maatschappelijke keuze. Zo wordt in ter-
men van alternatieve landbouw- en economiemodellen gedacht:

‘De actie in Wetteren en de commotie die hierrond ontstaat moet gekaderd
worden in een veel bredere discussie (…) over welk soort landbouwmodel we
nastreven. Een industrieel landbouwmodel, gedomineerd door een handvol
voedselgiganten? Of een model van agroecologie (…) waarbij er voldoende, veilig
en gezond voedsel geproduceerd kan worden door landbouwers, hier en in de
derde wereld, en dit in volle autonomie en met zicht op een voldoende hoog
inkomen.’ (Staes, ‘Dit is het debat dat ik wil voeren na “Wetteren”’, 31 mei; zie
ook Vanbrabant, ‘Biolandbouw én GGO’s… hoe zit dat nu?’, 10 juni)

Het debat over GGO’s maakt in deze discursieve constructie onderdeel uit van een
debat over de organisatie van de samenleving, wat ten grondslag ligt aan hoe aan
wetenschap wordt gedaan. Dit blijkt meteen de inzet van de volgende breuklijn: in
hoeverre is het mogelijk om dit debat te voeren?

De democratisch-institutionele breuklijn

Uit de analyse bleek een derde breuklijn, die we de democratisch-institutionele noe-
men: hier staat de invulling van vrije meningsuiting centraal, die restrictief kan wor-
den ingevuld, via (de bestaande) institutionele besluitvorming, of ruim, via acties
van burgerlijke ongehoorzaamheid. In een restrictieve invulling wordt de proefvel-
dactie gedelegitimeerd als een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid door haar

Dit artikel uit Tijdschrift voor Communicatie&shy;wetenschap is gepubliceerd door Boom Lemma uitgevers en is bestemd voor Universiteit Antwerpen 53079



412 |  Tijdschrift voor Communicatiewetenschap — 42 [4] 2014

enerzijds te benoemen als gewelddadig en anderzijds als ondemocratisch, aangezien
het – afgesloten – proces van institutionele besluitvorming niet wordt gerespecteerd.
In een ruime invulling wordt de proefveldactie gelegitimeerd als een vorm van
burgerlijke ongehoorzaamheid (of directe actie), waarbij zij functioneert als ultiem
middel van geweldloos verzet tegen de ondemocratische aard van de institutionele
besluitvorming, wegens de over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde actoren
en eisen.

Wat betreft deze breuklijn is de berichtgeving van De Standaard en De Morgen in
eerste instantie sterk gelijkaardig, waarbij beide kranten framing power voorbehou-
den aan de veldproeforganisatoren en hun sympathisanten. Ten eerste staat de
berichtgeving vóór de actie in het teken van het verwachte geweld. Illustratief is hier
de reportage ‘Meest beveiligde veldje van het land: milieubeweging bedreigt gene-
tisch gewijzigde aardappelen’, waarin de uitgebreide maatregelen, in vergelijking
met de beperkte omvang van het veld, in de verf worden gezet. Aan de hand van
citaten wordt een onderscheid gemaakt tussen wat als legitieme manier van vrije
meningsuiting wordt beschouwd, namelijk dialoog met de veldproeforganisatoren,
en andere manieren, zoals de aangekondigde actie: ‘“Er zijn nochtans op voorhand
pogingen geweest om met die mensen een gesprek aan te knopen. Maar ze bleven
bij hun standpunt”’ (Lesaffer, 5 mei, De Standaard; zie ook Vander Mensbrugghe,
‘Veiligheidsagenten bewaken aardappelveld in Wetteren’, 28 mei, De Morgen). Ten
tweede wordt de actie nadien gedelegitimeerd als een gewelddadige en ondemocrati-
sche aanval op de wetenschap, waarbij de actievoerders worden gecriminaliseerd en
de wetenschap als slachtoffer wordt afgebeeld. Op de voorpagina’s van 30 mei lezen
we in De Morgen: ‘Dit is niet langer actievoeren, dit is een daad van agressief geweld’
(Van De Perre, ‘Aardappelveld wordt slagveld in Wetteren’) en in De Standaard : ‘Dit
is een trieste dag voor de wetenschap (…) We moeten vaststellen dat het democra-
tisch proces niet werkt en dat zelfs de politie de vernielers niet kon tegenhouden. Ze
kondigden een geweldloze actie aan, maar dit was pure oorlog.’ (Bergmans, ‘Dit is
een trieste dag voor de wetenschap’). De directe betrokkenen bij de veldproef wor-
den in deze beeldvorming bijgetreden door allerlei institutionele actoren, zoals de
minister-president die de actie in bovenstaand artikel ‘fundamentalisme’ noemt en
de (vice)rectoren van de verschillende universiteiten die de actie veroordelen aan de
hand van een open brief, waaruit De Morgen citeert:

‘De vernietiging van een veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen was
geen protestactie van bezorgde burgers, maar een gerichte aanval op vrije weten-
schapsbeoefening en een miskenning van democratisch tot stand gekomen
beslissingen. Wij betreuren en veroordelen dat de actievoerders geweld verkie-
zen boven het open debat.’ (Herbots, ‘Wie zich een wetenschapper noemt, doet
zoiets niet’, 1 juni; zie ook Vanhecke, ‘KULeuven ontslaat woordvoerster milieu-
activisten’, 4 juni, De Standaard)
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In beide kranten worden de wetenschappers van de veldproef consequent voorge-
steld als slachtoffers, met beschrijvingen en citaten als ‘Een groepje wetenschappers
staat verbouwereerd langs de kant. Sommigen vertrekken (…) “Ik begrijp dat
collega’s niet lijdzaam willen toezien”.’ (Bergmans, ‘Deze aardappels zijn we kwijt’,
30 mei, De Standaard) en ‘een verslagen Lieve Gheysen van UGent’ (Van De Perre,
‘Aardappelveldslag in Wetteren’, 30 mei, De Morgen). Maar ook met expliciete insti-
tutionele steunbetuigingen zoals ‘Vlaams minister van Innovatie (…) maakt alvast
250.000 euro vrij om het onderzoek voort te zetten. De wetenschappers kunnen
ook rekenen op de troost van minister-president Kris Peeters (CD&V)’ (Vanhecke,
‘Normaal wetenschappelijk resultaat onmogelijk’, 31 mei, De Standaard)

Met andere woorden, in bovengenoemde beeldvorming van beide kranten wordt
aan de hand van discursieve strategieën van rationalisering en moralisering
beschreven hoe de actievoerders de vrijheid van meningsuiting en van onderzoek
bedreigen. We vinden echter ook een andere beeldvorming terug, zowel in De Mor-
gen als in DeWereldMorgen. Door het onthullen van de waarden en belangen die
tegengestelde posities onderliggen, wordt gesuggereerd dat de vrijheid van
meningsuiting en van onderzoek niet in de eerste plaats door de actie(voerders)
wordt bedreigd, maar door de commercialisering van wetenschappelijk onderzoek.
In De Standaard vinden we dit enkel terug op de opiniepagina’s (e.g. Gutwirth &
Voorhoof, ‘Actievoerders, aardappelen en academici’, 1 juni). Dit is anders bij De
Morgen, voor wie de strafrechtelijke vervolging voor bendevorming en het ontslag
van Van Dyck de aanleiding vormen voor een intensieve berichtgeving, waarbij de
actie en haar nasleep vanuit een ander licht worden bekeken en de actievoerders en
hun sympathisanten opnieuw framing power verwerven. In het editoriaal daags na
het ontslag wordt de ‘forse schending van de scheiding der machten’3 aangeklaagd
alsook de ‘harde repressie’ die op selectieve wijze wordt toegepast:

‘Blijkbaar heeft de aardappelveldslag de gevestigde orde danig geschokt. (…)
Geldt de harde repressie enkel voor wie zich in Vlaanderen buiten de consensus
plaatst? Met hun harde sancties lijken de universiteiten te illustreren wat de
manifestanten vorige week met iets te veel ijver aan de kaak stelden. Er gaan
blijkbaar veel belangen en veel geld (van bedrijven en overheden) schuil achter
de biotechnologie in Vlaanderen. Wie zich daar wat luidruchtig tegen verzet,
wordt prompt uit de kring gesloten.’ (Eeckhout, ‘Orde’, 4 juni)

In deze berichtgeving wordt herhaaldelijk aangeklaagd dat het verengen van de
proefveldactie tot een daad van geweld de aandacht afleidt van het politiek-maat-
schappelijke vraagstuk. In het artikel ‘Wij te radicaal? De klassieke ngo’s zijn
gewoon te soft’ (Van De Perre, 4 juni) krijgen de actievoerders de gelegenheid om
de methoden van burgerlijke ongehoorzaamheid te duiden vanuit de ernst van het
ecologische vraagstuk en het gebrek aan militantisme bij de klassieke milieubewe-
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gingen. Een woordvoerder van Friends of the Earth analyseert hierin de situatie als
volgt:

‘De afgelopen week heeft de pers meer aandacht besteed aan de GGO’s dan de
afgelopen tien jaar. De methodes zijn dus wel efficiënt om het debat aan te
zwengelen (…) Een van de redenen waarom men grijpt naar burgerlijke onge-
hoorzaamheid is ook het zichtbaar maken van een conflict. De overheid en uni-
versiteiten zijn altijd pro-GGO geweest wegens de economische belangen die
spelen. Wel, dat is bij deze dan onthuld.’

In DeWereldMorgen staat de democratisch-institutionele breuklijn, in tegenstelling
tot de milieu-technologische en sociaaleconomische, centraal in zowel de nieuwsbe-
richtgeving als de opiniestukken. In haar nieuwsberichtgeving wordt ten eerste con-
sequent het geweldloze karakter van de actie benadrukt. Dit gebeurt zowel vooraf in
het verslag van een gelijkaardige actie in Nederland (Fietser et al. ‘Gentech-veld
beschoten met bio-aardappelen’, 5 mei), als nadien door enerzijds de actie expliciet
te legitimeren als een ‘geweldloze’ vorm van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’
(Brauwers et al., ‘Proefveld in Wetteren bevrijd van synthetische aardappelen’,
1 juni) en anderzijds het geweld toe te schrijven aan de aanwezige politie: ‘In tv-
journaals wordt het “gewelddadig” karakter van de actie ook altijd geïllustreerd met
politie-agenten die met hun wapenstokken slaan op actievoerders’ (Callewaert, ‘Pro-
test tegen ontslag KUL-onderzoekster komt op gang’, 4 juni). Ten tweede mobili-
seert DeWereldMorgen het verzet tegen de (potentiële) sancties van de universitaire
instellingen en het uiteindelijke ontslag van Van Dyck. Op basis van citaten van het
actiecomité van academici wordt opgeroepen tot een ‘kritische reflectie’ over de
invulling van ‘labels zoals “vrij en onafhankelijk onderzoek”, “duurzame landbouw”
en “geweld”’ (Callewaert, ‘Voorlopig nog geen sanctie voor medewerkers KU Leuven
na GGO-actie’, 1 juni). Daarnaast wordt aangeklaagd dat met het ontslag ‘een demo-
cratisch basisrecht’ wordt geschonden (i.e. vrijheid van meningsuiting), en dat men
zich inschrijft in een ‘nieuw klimaat van criminalisering van activisme en zelfs cri-
minalisering van sympathie voor activisme’, door ‘een medewerker te ontslaan
wegens haar sympathiebetuiging tegenover een actie’ (Callewaert, ‘Protest tegen
ontslag KUL-onderzoekster komt op gang’, 4 juni). Verder wordt de actie
gelegitimeerd door te wijzen op haar succes, want zij ‘(…) heeft een enorm debat
losgeweekt: over GGO’s, de verhouding tussen wetenschap en maatschappij, de ver-
markting van het universitair onderzoek, en de vrijheid van onderzoekers om actie
te voeren en politieke standpunten in te nemen’ (Soete, ‘Optocht der boze toga’s’,
21 juni). Ten laatste worden op DeWereldMorgen meer dan een tiental opiniestukken
gepubliceerd van academici die in debat treden over de criminalisering van acti-
visme (e.g. De Cauter, ‘Activisme is geen geweld (en activisme verdedigen al hele-
maal niet)’, 6 juni), het gebrek aan democratische besluitvorming binnen universi-
teiten (e.g. Lippens, ‘“Onafhankelijk onderzoek?” De maskers vallen af’, 6 juni) en
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de vrijheid van onderzoek in het algemeen (Zahidi, ‘Welke wetenschappelijke vrij-
heid’, 30 juni).

Tabel 1. Discursieve strategieën en framing power per ideologische breuklijn en nieuwsmedium

De Standaard De Morgen De Wereld Morgen

Milieu-technologische
breuklijn

Depolitisering
Wetenschappelijke con-
sensus

GGO’s als vorm van
wetenschappelijke voor-
uitgang

Politisering
Wetenschappelijke onze-
kerheid

Problematisering GGO’s
en klassieke landbouw

Politisering
Geen epistemisch, maar
maatschappelijk debat

Problematisering GGO’s
en klassieke landbouw

Sociaaleconomische
breuklijn

Depolitisering
GGO’s als vorm van
Vlaamse economische
vooruitgang

Politisering
Problematisering betrok-
kenheid BASF

Problematisering com-
mercialisering van
GGO’s, wetenschap en
universiteit

Politisering
Problematisering neolibe-
raal politiek-economisch
beleidsmodel en haar
invloed op wetenschap en
democratie

Democratisch-institutio-
nele breuklijn

Depolitisering
Proefveldactie als geweld-
dadige en ondemocrati-
sche aanval op weten-
schap
Bestaande institutionele
besluitvorming represen-
teert maatschappelijke
consensus

Vrijheid van meningsui-
ting en onderzoek
bedreigd door protestactie

Depolitisering
Proefveldactie als geweld-
dadige en ondemocrati-
sche aanval op weten-
schap
Bestaande institutionele
besluitvorming represen-
teert maatschappelijke
consensus

Vrijheid van meningsui-
ting en onderzoek
bedreigd door protestactie

Politisering
Vrijheid van meningsui-
ting en onderzoek
bedreigd door commerci-
ele belangen universitei-
ten

Politisering
Proefveldactie als vorm
van burgerlijke ongehoor-
zaamheid en geweldloos
verzet tegen ondemocrati-
sche aard institutionele
besluitvorming

Vrijheid van meningsui-
ting en onderzoek
bedreigd door politiek-eco-
nomisch beleidsmodel

Framing power Organisatoren en sympa-
thisanten van de veldproef

Organisatoren en sympa-
thisanten van zowel veld-
proef als actievoerders

Actievoerders en hun
sympathisanten
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Discussie

Uit de analyse blijkt dat De Standaard en DeWereldMorgen lijnrecht tegenover elkaar
staan, aan de hand van een ideologische cultuur die gekenmerkt wordt door respec-
tievelijk depolitiserende en politiserende discursieve strategieën. Voor De Standaard
betekent dit dat de veldproef op basis van onvermijdelijke technocratische en
marktoverwegingen gelijkgesteld wordt aan wetenschappelijke en economische
vooruitgang, en de veldproefactie als een ondemocratische verstoring hiervan. Voor
DeWereldMorgen is de veldproef niet het gevolg van een onvermijdelijk proces, maar
van een doelbewuste maatschappelijke keuze, gebaseerd op specifieke waarden en
belangen, namelijk diegene die in de berichtgeving van De Standaard worden
genaturaliseerd. Milieu-technologisch betreft dit een voorkeur voor onbeperkt
wetenschappelijk meesterschap over de natuur en klassieke grootschalige indus-
triële landbouw- en voedselpraktijken; sociaaleconomisch voor de commercialise-
ring en vermarkting van wetenschappelijk onderzoek en neoliberale economische
beleidsprincipes zoals marktliberalisme, privatisering, concurrentie en het winstmo-
tief; en democratisch-institutioneel voor de bestaande institutionele besluitvorming.
Met andere woorden, de identificatie van deze waarden en belangen laat DeWereld-
Morgen niet alleen toe om het dominante, i.e. hegemonische, neoliberale model
rond wetenschap, landbouw, economie en democratie te benoemen, maar eveneens
om te denken in termen van alternatieve landbouw- en economiemodellen.

In tegenstelling tot het onderzoek naar de Belgische regeringsformatie
(Raeijmaekers & Maeseele, 2014) zien we deze keer wel duidelijke verschillen tus-
sen de geselecteerde kranten. Net als bij DeWereldMorgen lijkt ook de ideologische
cultuur van De Morgen de hegemonische voorkeuren uit te dagen, aangezien we
politiserende discursieve strategieën terugvinden op zowel de milieu-technologische
als sociaaleconomische breuklijn. Dit geldt aanvankelijk echter niet voor de
democratisch-institutionele breuklijn, waarvan we eenzelfde depolitisering als in De
Standaard terugvinden. Immers, op basis van een veronderstelde maatschappelijke
consensus over de bestaande geïnstitutionaliseerde protestmogelijkheden vinden
we een beeldvorming waarbij de legitieme eisen van verantwoordelijke actoren
(zoals de organisatoren en sympathisanten van de veldproef, institutionele actoren
en de klassieke milieubeweging) worden onderscheiden van de illegitieme eisen van
onverantwoordelijke actoren (de actievoerders), die zichzelf door hun acties buiten-
spel zetten in het democratisch debat. Nadat de draagwijdte van de sancties duide-
lijk wordt, vindt echter een verschuiving plaats naar politisering, waarbij niet langer
de actievoerders een bedreiging vormen voor de vrijheid van meningsuiting en
onderzoek, maar achterliggende economische belangen en de commercialisering
van wetenschap.

Deze verschillen lijken erop te wijzen dat de mate van ideologisch pluralisme in het
krantenlandschap afhankelijk is van het maatschappelijk vraagstuk in kwestie. Toch
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moeten hierbij twee kanttekeningen worden gemaakt. Ten eerste bevinden deze ver-
schillen zich eerst en vooral in de vraag of de ruimte voor een democratisch debat
over de achterliggende rationaliteitclaims, waarden en belangen van de veldproef
wordt gecultiveerd (i.e. politisering) of gesloten (i.e. depolitisering). Het is dus de
legitimiteit van een breed democratisch en pluralistisch debat over de veldproef die
de ideologische culturen van de kranten onderscheidt, en niet zozeer tegengestelde
posities op de relevante ideologische breuklijnen. Met andere woorden, de mate van
ideologisch pluralisme is rechtstreeks afhankelijk van de ruimte voor politisering.
Ten tweede laat dit onderzoek ons toe om uitspraken te doen over de potentiële
grenzen van die politisering in een commerciële mediamarkt door de vergelijking te
maken tussen De Morgen en DeWereldMorgen. Zo blijkt er een belangrijk verschil in
de reikwijdte van de sociaaleconomische breuklijn: terwijl De Morgen haar focus
beperkt tot de rol van bedrijfseconomische belangen in universiteiten, wordt in
DeWereldMorgen meteen het bestaande politiek-economisch beleidsmodel en haar
privatisering- en winstprincipes in vraag gesteld. Dit suggereert dat de krant de
sociaaleconomische breuklijn kan politiseren, maar dan op basis van een beperkte
reikwijdte, die de neoliberale principes niet in vraag stelt op basis waarvan een krant
gefinancierd wordt, namelijk: structurele reclame- en dus marktafhankelijkheid (zie
ook Verstraeten, 1996). Uit de verschuiving op de democratisch-institutionele
breuklijn leiden we daarnaast een reductionistische invulling van ‘democratie’ af
(zie ook Decreus, 2013): maatschappelijk verzet blijkt slechts legitiem via de
bestaande geïnstitutionaliseerde protestmogelijkheden van de parlementaire demo-
cratie, en dus niet via radicale actie. Met andere woorden, ‘democratie’ wordt in eer-
ste instantie beschouwd als een set van vastomlijnde instituties, regels en procedu-
res en bijvoorbeeld niet als de altijd aanwezige mogelijkheid tot contestatie van die
instituties, regels en procedures, zoals in DeWereldMorgen.
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Noten

1 GGO = genetisch gewijzigde organismen of genetisch gemanipuleerde organismen.
2 In het oorspronkelijke artikel werd gewerkt met twee lettertypes. Enerzijds zette men ‘stellingen’ in
het rood en vet (hier: cursief), anderzijds gebruikt men het normale lettertype om de stellingen te weer-
leggen (hier: normaal).
3 De minister-president had na de actie opgeroepen om de actievoeders te vervolgen voor bendevor-
ming.
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