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1. INLEIDING EN THEORIE 
 
Op 23 april, op minder dan een maand van de Belgische parlementsverkiezingen van 
2003, lanceerde Steve Stevaert een opmerkelijk voorstel. Hij wou de Wet Lejeune, die 
het mogelijk maakt dat gevangen na tweederde van hun straf vrijkomen, verstrengen. 
Volgens Stevaert moesten zware criminelen een vaste termijn in gevangenschap 
doorbrengen. De uitspraak was er duidelijk op gericht de centrum- en 
rechtsgeoriënteerde kiezers te charmeren, maar ze leidde tot furieuze reacties bij de 
andere partijen en kreeg heel wat aandacht in de media. Op het eerste zicht een mooi 
voorbeeld hoe Stevaert het onderwerp van discussie bepaalde. Toch is het voorstel 
van Stevaert niet het echte begin van het verhaal. Op 20 april had het programma 
‘Doe de stemtest’ al een voorzet gegeven. Uit de antwoorden op één van de stellingen 
bleek dat de meerderheid van de bevolking tegen de mogelijkheid was om zware 
criminelen vervroegd vrij te laten. Dus niet Stevaert, maar de media hadden het 
thema op de agenda gezet. Of was het publiek, met zijn eenduidige afwijzing van de 
Wet Lejeune, de echte initiator in dit geval? Los van de vraag wie de agenda voor 
wie bepaalde, was er heel wat twijfel of Stevaerts uitspraken wel ten goede kwamen 
aan de socialistische campagne. Uiteindelijk ging het om een discussie in de sfeer 
van gerecht en criminaliteit, een thema dat het Vlaams Blok ‘bezit’.   
 
Voor democratieën zijn verkiezingen cruciale momenten in hun bestaan. Ze bepalen 
welke personen en ideeën het beleid zullen maken, wie macht heeft en wie niet én ze 
legitimeren de politiek en de politieke instellingen. Een belangrijk aspect van die 
‘hoogmis van de democratie’ is de verkiezingscampagne die aan de verkiezingen zelf 
vooraf gaat (Mancini & Swanson, 1996). Ondanks het feit dat de meeste campagnes 
amper vier tot zes weken duren, zijn ze belangrijker dan ooit geworden. Dit is 
grotendeels te danken aan het stijgend aantal ‘zwevende kiezers’ die pas hun 
definitieve keuze bepalen in de weken en dagen voor de verkiezingsdag (Panebianco, 
1988; McAllister, 2002). In Groot-Brittanië besliste in het begin van de jaren ’60 één 
op tien mensen tijdens de campagne zelf, op het einde van de jaren negentig was dat 
opgelopen tot één op vier1 (Norris e.a, 1999). Affectieve en ideologische banden 
tussen partijen en kiezers brokkelen af (Dalton & Wattenberg, 2000). De kiezers 
stemmen steeds minder uit gewoonte, maar geleidelijk meer op basis van de evaluatie 
van bepaalde kandidaten en het belang dat ze hechten aan concrete politieke thema’s. 
Partijen zijn minder verzekerd van een vaste achterban en stemmen moeten worden 
verdiend op de kiezersmarkt. Als een gevolg daarvan is alvast de potentiële impact 
van verkiezingscampagnes toegenomen.  
 
Dit proces van de-ideologisering betekent echter niet dat politieke partijen volledig 
inwisselbaar zijn geworden. De kiezer ziet ook thematische verschillen en twijfelt 
veelal tussen ideologisch verwante partijen (Van Aelst & Van Mierlo, 2003). De 
issue ownership theorie stelt dat bepaalde partijen door de kiezer aanzien worden als 
                                                 
1 Het Vlaamse verkiezingsonderzoek van het ISPO geeft aan dat bij de verkiezingen in 2003 46% 
van de kiezers pas tijdens de campagne een definitieve keuze maakte (Swyngedouw, e.a., 2004) 
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het meest bekwaam om bepaalde problemen aan te pakken (Budge & Farlie, 1983; 
Petrocik, 1996). Deze geloofwaardigheid met betrekking tot bepaalde thema’s wordt 
in hoofdzaak bepaald door de klassieke breuklijnen. Zo worden de socialistische 
partijen in heel wat West-Europese landen aanzien als de natuurlijke verdedigers van 
de sociale zekerheid. Partijen kunnen ook bepaalde thema’s claimen door als eerste 
deze bespreekbaar te maken en er een zeker expertise rond te verwerven (Maddens & 
Hajnal, 1994). Een voorbeeld daarvan zijn de groenen die het milieuthema in de jaren 
’70 op de politieke agenda plaatsten. Onderzoek heeft aangetoond dat het bezit van 
thema’s eerder stabiel is over de tijd en dat het bijzonder moeilijk is voor andere 
partijen om een thema te ‘stelen’ van een politieke tegenstander (Masket, 2000).  
 
Zowel Budge & Farlie (1983) en Petrocik (1996) gebruiken de theorie over het bezit 
van thema’s in een electorale context: partijen hebben meer kans om de verkiezingen 
te winnen naarmate hun thema’s hoger op de publieke agenda geraken. Volgens de 
klassieke agenda-setting theorieën spelen de media in deze thematische strijd een 
cruciale rol (McCombs & Shaw, 1972, Rogers & Dearing, 1988). De aandacht die de 
media schenken aan bepaalde thema’s, de zogenaamde issue salience, heeft een 
invloed op de thema’s die de mensen als het meest belangrijk gaan beschouwen en 
die door hun hoofd spelen op het moment dat ze het stemhokje binnengaan. Iyengar 
& Kinder (1987) spreken van een bijkomend priming effect wanneer de meest 
belangrijke thema’s ook de basis gaan vormen voor de evaluatie van partijen en 
kandidaten. Politici worden dan beoordeeld op basis van hun kwaliteiten en 
verdiensten met betrekking tot die specifieke thema’s.  
 
Dit maakt dat het voor politieke partijen cruciaal is om te wegen op het politieke 
debat en de eigen issues daarbij zoveel mogelijk naar voor te schuiven. Vermits 
verschillende partijen verschillende thema’s bezitten of claimen, is een ‘agenda-
strijd’ onvermijdelijk. De vele verkiezingsstudies die verschillende agenda’s hebben 
geanalyseerd zijn echter niet eenduidig over de agenda-setting effecten. In bepaalde 
gevallen bleken thema’s een cruciale rol te spelen in andere gevallen waren ze veel 
minder relevant. We bespreken kort enkele tegengestelde cases.  
  
Norris e.a. (1999) concludeerden op basis van hun Brits verkiezingsonderzoek van 
1997 dat partijen er niet in slaagden om de nieuws agenda te bepalen, en dat de media 
de publieke agenda nauwelijks hadden beïnvloed. De auteurs zijn van mening dat 
korte termijn effecten van de media overschat worden, en dat waarschijnlijk lange 
termijn effecten meer van belang zijn. Labour heeft de verkiezingen in 1997 glansrijk 
gewonnen, maar niet omdat ze erin geslaagd was de media of de publieke agenda 
tijdens de campagne te bepalen. Al maanden voor de campagne waren heel wat 
conservatieve kiezers richting Labour opgeschoven. De resultaten van de studie van 
Miller e.a. (1990) over de Britse verkiezingscampagne van 1987 liggen in dezelfde 
lijn. Ook toen lagen de belangrijkste thema’s voor de partijen en de bevolking ver uit 
elkaar. De stijgende werkloosheid in de jaren ’80 had het werkgelegenheidsvraagstuk 
bovenaan de publieke agenda geplaatst. De kiezer was er zich van bewust dat de 
Britse Conservatieven geen prioriteit gaven aan jobcreatie, maar eerder gericht waren 
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op defensie, een thema waarmee ze meer vertrouwd waren. Dit verschil tussen beide 
agenda’s verhinderde de Conservatieven echter niet van het winnen van de 
verkiezingen, vooral omwille van het feit dat thematische redenen niet van 
doorslaggevend belang waren bij het stemgedrag. Het electoraat wist dat de agenda 
van Labour meer in de lijn lag van hun eigen prioriteiten, maar dat was niet 
voldoende om voor hen te stemmen. Het probleem was vooral dat de kiezers zich niet 
met de partij en zijn leiders konden identificeren. Tien jaar later had (New) Labour de 
noodzakelijke symbolische veranderingen doorgevoerd en was het publiek overtuigd 
dat de partij echt, ten goede was veranderd (Norris e.a., 1999).  
 
In tegenstelling met het Britse verkiezingsonderzoek brengt de studie van een recente 
Nederlandse verkiezingscampagne een heel ander verhaal. Kleinneijenhuis e.a. 
(2003) tonen heel duidelijk hoe de rechts-populistische Pim Fortuyn tijdens de 
Nederlandse verkiezingscampagne van 2002 in staat was om de media-agenda te 
bepalen en hoe belangrijk dit was voor het electorale succes van zijn partij. Door zijn 
meer radicaal discours was Fortuyn erin geslaagd om de thema’s criminaliteit en 
immigratie van het liberale VVD te stelen en ze onder de aandacht van de media te 
brengen. Ook Just e.a. (1996) en Dalton and Beck (1998) stellen dat de thema’s van 
belang waren in de presidentiële verkiezingscampagne van 1992 in de VS. De auteurs 
zijn ervan overtuigd dat deze overeenkomst tussen de verschillende agenda’s heeft 
bijgedragen tot de overwinning van Bill Clinton op George Bush senior.  
 
Het is duidelijk dat de rol van thema’s en aandacht voor die thema’s in de media 
tijdens de verkiezingscampagne verschilt in plaats en tijd (Semetko, e.a., 1991). 
Daarvoor kunnen er structurele redenen zijn zoals het partijsysteem of het kiesstelsel 
(Swanson & Mancini, 1996). Op basis van verschillende comparatieve onderzoeken 
toonde Holli Semetko aan dat ook het medialandschap (organisatie, 
onafhankelijkheid, cultuur) cruciaal is voor het potentiële effect dat politieke spelers 
kunnen hebben op de media-agenda (Semetko, et al, 1991; Semetko & Schoenbach, 
1994; Semetko, 1996; Semetko & Canel, 1997). Naast deze meer systematische 
redenen, kunnen ook plotse ‘events’ het belang van thema’s in een campagne bepalen 
(Rogers & Dearing, 1988). Dit was ondermeer het geval in de Belgische 
verkiezingscampagne van 1999, waar op enkele weken van de verkiezingen de 
dioxinecrisis uitbarste. De media bracht de zaak aan het licht en berichtte uitgebreid 
over besmet voedsel en gevaren voor de volksgezondheid. Het schandaal domineerde 
de campagne en plots werd voedselveiligheid een belangrijk thema bij het publiek2. 
De recente terroristische aanval op Madrid is een extremer voorbeeld van de invloed 
van bepaalde events op verschillende agenda’s en op de uiteindelijke 
verkiezingsuitslag. Het lijkt erop dat de complexe wisselwerking tussen partij, 

                                                 
2 Volgens een peiling van de Tijd in de week voor de verkiezingen vond maar liefst 98% van de 
Vlamingen dat volksgezondheid een van de prioriteiten was voor de volgende regering en volgens 
een peiling van Het Laatste Nieuws tussen 5 en 9 juni 1999 zegde 42% van de kiezers dat de ‘zorg 
voor ons leefmilieu en volksgezondheid’ absoluut bepalend zou zijn voor zijn stem op 13 juni. 
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publiek en media zelden op voorhand vastligt, laat staan wat het effect ervan zal zijn 
op de kiesintenties van het publiek.  
 
In deze paper zullen we focussen op de relatie tussen media en partijagenda in de 
Vlaamse verkiezingscampagne van 20033. Onze analyse van de media-agenda bestaat 
uit de nieuwsuitzendingen van VTM en VRT en vier Vlaamse kranten in de zes 
weken voor de verkiezingen. De partijagenda bestaat uit een analyse van de 
verkiezingsprogramma’s van de zes voornaamste Vlaamse partijen. Twee vragen 
staan centraal in deze paper. Op de eerste plaats proberen we na te gaan in welke 
mate de thema’s van de partijen vertegenwoordigd zijn in het televisienieuws en 
krantenberichtgeving. Of anders gesteld: Welke partij slaagde erin om haar thema’s 
het meest onder de belangstelling van de media te brengen. Vervolgens zullen deze 
resultaten worden vergeleken met de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Waren die 
partijen wier thema’s het meest in het nieuws waren ook diegenen die de 
verkiezingen hebben gewonnen? Was de aandacht van de media voor bepaalde 
thema’s van belang in de verkiezingscampagne van 2003? In het besluit gaan we 
vooral dieper in op Agalev en het Vlaams Blok en hun relatie tot de nieuwsmedia in 
deze campagne. We behandelen ook de tekortkomingen van dit soort onderzoek en 
geven aanzetten om de agenda’s van partijen en media in de toekomst beter te kunnen 
vergelijken.  

                                                 
3 Het gaat om een eerste onderdeel van een ruimer (doctoraats) onderzoek over de rol van de media 
in de verkiesingscampagne van 2003. In een later stadium zal ook de publieke agenda in de analyse 
worden betrokken.  
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2. DE AGENDASTRIJD TIJDENS DE VLAAMSE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
VAN 2003 
 
2.1 De politieke agenda 
 
2.1.1 Op zoek naar de partijagenda 
 
Het uitgangspunt van de politieke agenda tijdens een campagne is het 
verkiezingsprogramma, dat vlak voor de verkiezingen wordt verspreid. Het is een 
soort politieke bijbel4 waarin partijen hun visie en toekomstige plannen in detail 
kunnen toelichten. Het partijprogramma is wellicht het meest complete overzicht van 
de thema’s waarover een partij zich wil uitspreken. Haar waarde als strategisch 
middel om de media-agenda te bepalen is echter discutabel. De meerderheid van de 
kiezers leest het programma nooit. Ondanks hun publieke karakter en de presentatie 
ervan in een soms aantrekkelijke lay-out, zijn wellicht enkel de militanten en een 
handvol politiek bewuste kiezers op de hoogte van het bestaan ervan. Het is echter 
vooral van belang dat de nieuwsmakers deze programma’s niet volledig links laten 
liggen. Volgens Budge (1993: 44) hebben de verkiezingsprogramma’s een indirect 
effect wanneer hij stelt dat “they are read by commentators and media people who 
use them as a basis from which to begin their discussions.” In de aanloop naar de 
verkiezingen van 2003 stelde we vast dat verschillende Vlaamse media de 
verkiezingsprogramma’s gebruikten om de standpunten van de partijen over een 
bepaald thema te vergelijken. In hoeverre de programma’s het inhoudelijke debat in 
de media hebben bepaald is echter niet helemaal duidelijk. Daarom hebben we ook 
een aantal pogingen ondernomen om meer strategische boodschappen die partijen 
tijdens de campagne verspreiden in de analyse te betrekken. Echter met weinig 
succes.  
 
In eerste instantie hebben we getracht de politieke tribunes, uitzendingen van 
maximum 3 minuten die partijen krijgen op de openbare televisie in de aanloop naar 
de verkiezingen, te coderen. Bart Maddens (1992) baseerde er gedeeltelijk zijn 
analyse op van de partijagenda voor de Belgische verkiezingen van 1991. Dit was 
echter voor deze campagne niet mogelijk vermits verschillende partijen niet één enkel 
thema naar voor brachten. Het kartel Sp.a-Spirit maakte een spot die vooral hun 
volksverbondenheid en hun slogan “Politiek gaat over de mensen” moest 
benadrukken. De VLD-uitzendingen waren volledig gewijd aan het leiderschap van 
Verhofstadt, die zelf niet aan het woord kwam maar bewierookt werd door zijn 
partijgenoten. Ook de Agalev-spot verwees enkel indirect naar het milieuthema. Dit 
in tegenstelling met de oppositiepartijen Vlaams Blok en CD&V, wiens politieke 
                                                 
4 Het woord bijbel lijkt vooral van toepassing op het programma van Agalev dat meer dan 234 
pagina’s telt. Ook het programma van de CD&V is nog vrij omstandig (83p.). De andere 
programma’s waren echter veel minder uitgebreid en bevatte enkel 11 (Sp.a) tot 13 (VLD) pagina’s. 
Deze laatste kunnen meer aanzien worden als een gedetailleerde lijst van concrete 
beleidsvoorstellen eerder dan als een globale kijk op politiek en samenleving.   
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tribunes wel zeer sterk gericht waren op specifieke thema’s (Jagers & Van Aelst, 
2003). Hetzelfde probleem stelde zich bij de advertenties van de partijen in kranten 
en magazines. Vooral de complete afwezigheid van een thematische inslag bij de 
Sp.a-Spirit campagne was problematisch.  
 
Daarom hebben we zoals gebruikelijk is in soortgelijk onderzoek (Norris e.a., 1999; 
Brandenburg, 2000) de persberichten van de partijen onder de loep genomen. Maar 
ook hier stelden zich problemen. Ten eerste bleek het aantal persberichten eerder 
beperkt. In een periode van zes weken kwamen de zes voornaamste partijen samen 
aan amper 240 persberichten. Een partij als het Vlaams Blok verspreidde er slechts 
26 en ook de VLD kwam niet verder dan 34. Problematischer is echter dat een aantal 
politieke kopstukken niet of nauwelijks van persberichten gebruikmaakt om hun 
boodschap te verspreiden. Vooral met betrekking tot de campagne van de VLD en 
Guy Verhofstadt is deze vaststelling van belang. De premier, die veruit het meest in 
het nieuws was in de weken voor de verkiezingen5, verspreidde geen enkel 
persbericht in zijn naam. Te meer daar Verhofstadt pas laat in de campagne 
verscheen, was hij gegeerd door alle media. Dit gaf hem meerdere mogelijkheden om 
de media-agenda te beïnvloeden en maakte een communicatiemiddel als 
persberichten overbodig. Voor een handvol andere politici geldt dezelfde vaststelling, 
maar minder uitgesproken als voor Verhofstadt. Verder in deze paper zal het effect 
van deze directe en meer informele vorm van agenda-setting duidelijk worden.  
 
Door de niet geschiktheid van de besproken politieke communicatiemiddelen steunen 
we in onze verdere analyses voornamelijk op de verkiezingsprogramma’s. Om deze 
resultaten beter te kunnen interpreteren en nuanceren, zal aanvullend gebruik worden 
gemaakt van interviews met de partijvoorzitters (of een naaste medewerker van de 
voorzitter) die voor de start van de campagne werden afgenomen6. In die interviews 
werd ondermeer gevraagd naar de belangrijkste thema’s die de partij van plan was uit 
te spelen in de nakende verkiezingscampagne.   
 
 
2.1.2 De thema’s in de verkiezingsprogramma’s 
 
We analyseerden de kwantitatieve aandacht voor een brede waaier aan thema’s door 
aan elke zin in de  verkiezingsprogramma’s een thematische code toe te wijzen. De 
indeling van codes steunt op het internationaal gebruikte Eurovoc-codeboek7. Voor 

                                                 
5 Zowel in de kranten als in het televisienieuws was Verhofstadt veruit de belangrijkste politieke 
actor. Hoe dichter de verkiezingen kwamen, hoe groter zijn dominantie werd.   
6 Het gaat om interviews met Geert Bourgeois (N-VA), Jos Geysels en Luc Lemiengre (Agalev), 
Milan Rutten (Sp.a), Dirk Achten (VLD), Frank Vanhecke (Vlaams Blok), Erik Van der Heyden en 
Koen Algoed (CD&V).  
7 Het EUROVOC-codeboek  was oorspronkelijk ontwikkeld om alle EU documenten te coderen en 
bevatte oorspronkelijk 6075 verschillende categorieën. Het Belgische agenda-setting project onder 
leiding van Stefaan Walgrave beperkte het aantal codes tot 143. In het kader van het onderzoek naar 
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de verdere analyse en voorstelling van de data werden de 143 specifieke thema’s in 
18 grotere categorieën ondergebracht. Deze aggregatie van gegevens is vrij 
gebruikelijk in het agenda-setting onderzoek (Norris, e.a., 1999)8.   
 
Sociaal beleid is veruit het belangrijkste thema in de partijprogramma’s. Vooral 
socialisten en christen-democraten hechten veel belang aan sociale onderwerpen, 
maar ook voor de andere partijen was het één van hun drie belangrijkste thema’s. 
Meer algemeen kunnen we stellen dat de aandacht voor bepaalde thema’s opvallend 
gelijkaardig is9. De programma’s van CD&V en Sp.a bijvoorbeeld benadrukken 
dezelfde thema’s in bijna dezelfde mate10. Het lijkt er dan ook op dat deze 
programma’s minder gebruikt worden om bepaalde thema’s te claimen, maar eerder 
om competentie en ideeën te verspreiden over de verschillende aspecten van het 
beleid. We moeten er echter rekening mee houden dat een categorie zoals sociaal 
beleid vrij breed is gedefinieerd wat maakt dat partijen verschillende klemtonen 
kunnen leggen. Zo benadrukt de CD&V meer gezondheidszorg en welzijnsbeleid 
terwijl de Sp.a vaker de gelijke kansen en de sociale zekerheid centraal stelt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
de Belgische verkiezingscampagne van 2003 werden nog een aantal beperkte aanpassingen 
aangebracht. Voor meer info over het codeboek zie: http://europa.eu.int/celex/eurovoc/ 
8 Het aantal categorieën en de manier waarop ze zijn ingedeeld blijft natuurlijk open voor discussie 
en is niet zonder gevolgen voor de resultaten van de analayse.  
9 Sommige thema’s zoals onderwijs en cultuur krijgen weinig aandacht omdat het zuiver Vlaamse 
bevoegdheden betreft die bij federale verkiezingen niet aan de orde zijn.   
10 De Pearson correlatiecoëfficiënt van beide programma’s is opvallend hoog (.95**). Ter 
vergelijking: de laagste correlatie werd vastgesteld tussen Vlaams Blok en de toenmalige groene 
partij Agalev (.21).  
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 Agalev CD&V   N-VA     Sp.a Vlaams  
Blok 

 VLD   

Sociaal beleid 14,2 28,6 20,2 34,1 13,6 17,6 21,4
Justitie & criminaliteit 8,5 10,0 9,8 10,5 14,7 16,8 11,7
Politieke organisatie 10,9 11,8 17,4 10,3 9,0 3,7 10,5
Arbeid & tewerkstelling 6,7 7,7 3,1 9,0 2,9 15,2 7,4
Vlaamse zelfstandigheid 0,9 3,1 13,9 2,1 18,8 2,9 7,0
Europese & internat. pol. 12,9 7,0 3,8 9,0 4,2 4,5 6,9
Mobiliteit & verkeer 6,8 5,8 8,4 10,0 2,2 0,8 5,8
Migratie & asiel 3,4 6,4 5,9 0,0 10,6 7,0 5,4
Milieu 14,1 6,8 5,2 2,6 3,9 2,5 5,1
Economie 4,8 2,1 3,1 4,4 2,6 5,3 4,5
Fiscaliteit 3,6 3,8 0,7 2,1 2,3 12,3 3,9
Oorlog & vrede 5,0 2,2 1,7 2,1 1,3 3,3 2,9
Rechten & vrijheden 4,3 3,1 0,0 1,8 3,5 1,6 2,0
Verkiezingen 0,8 0,7 2,8 1,0 1,0 4,9 1,8
Onderwijs 0,9 0,4 0,7 1,3 3,2 0,4 1,6
Politieke cultuur 1,2 0,4 3,1 0,0 4,0 0,8 1,6
Cultuur & vrije tijd 0,2 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,3
Media 0,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2
 Tabel 2.1: De relatieve aandacht voor 18 thema’s in de partijprogramma’s van 
200311 
 
Naast sociaal beleid krijgt ook het thema justitie & criminaliteit van alle partijen de 
nodige belangstelling. De VLD geeft er relatief zelfs nog iets meer aandacht aan dan 
het Vlaams Blok. Ook de politieke organisatie (regering, partij, relatie burger, …) 
komt bij alle partijen aan bod, al scoren de liberalen hier wel opvallend lager. In het 
interview met de politiek directeur van de VLD, Dirk Achten, werd een ‘goed 
werkende overheid’ nochtans als een prioritair thema naar voor geschoven. Dit is 
allicht gedeeltelijk te wijten aan het feit dat het liberale verkiezingsprogramma de 
werking van de overheid vaak met heel concrete verwijzingen naar verschillende 
beleidsdomeinen invult.  
 
De analyse van de partijprogramma’s toont niet enkel gelijkenissen, maar ook 
duidelijke verschillen. Vaak liggen deze in de lijn van de verwachtingen, zoals de 
eerder vermelde nadruk van de Sp.a op sociale materies, de meeraandacht voor het 
milieuthema door Agalev of de nadruk van N-VA en Vlaams Blok op de Vlaamse 
zelfstandigheid. De partijen tonen dus wel een duidelijke voorkeur voor bepaalde 
thema’s in hun programma, maar zijn zelden de enige speler op de politieke markt die 
een issue claimen. Veelal beklemtonen meerdere partijen éénzelfde thema, al wil de 
invalshoek waarmee ze de problematiek benaderen wel verschillen.  
 

                                                 
11 Het partijprogramma van Spirit werd eveneens gecodeerd, maar niet in de analyse betrokken 
omdat de partij te weinig als afzonderlijke actor in de media verscheen.  
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Dat bleek ook uit de interviews met de vertegenwoordigers van de politieke partijen 
die gelijkaardige (sociaal-economische) thema’s naar voor schoven, maar daarbij een 
andere invulling gaven en eigen klemtonen legden. De theorie van het issue 
ownership was de geïnterviewden echter niet vreemd. Zo gaf Vlaams Blok voorzitter 
Vanhecke aan dat men vooral de thema’s waarop men ‘marktleider’ was naar voren 
ging schuiven. Politiek secretaris van Agalev Geysels had het over het leefmilieu als 
de ‘USP’ (Unique Selling Proposition) van zijn partij. De meeste partijen gaven aan 
de thema’s naar voor te schuiven waar ze traditioneel sterk op staan. Een 
uitzondering daarop was dat Sp.a communicatieverantwoordelijke Milan Rutten 
aangaf dat zijn partij ook fiscaliteit, niet meteen een socialistisch stokpaardje, als een 
belangrijk thema in de campagne wou uitspelen. Dat deze materie traditioneel met de 
liberalen verbonden is, was volgens Rutten niet problematisch. Door de voorstellen 
van Stevaert, met de afschaffing van het kijk- en luistergeld voorop, had de partij op 
het fiscale vlak enige geloofwaardigheid opgebouwd. Het bleken geen loze woorden 
want de Sp.a verspreide relatief veel persberichten met betrekking tot fiscaliteit en 
Stevaert bracht het thema meermaals zelf ter sprake in de campagne. Opvallend is 
wel dat over belastingen en fiscaliteit bijzonder weinig te lezen was in het Sp.a 
programma. Wat nogmaals aangeeft dat het partijprogramma niet als de exclusieve 
leidraad geldt tijdens een verkiezingscampagne.  
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2.3 De Media-agenda  
 
2.3.1 De analyse van de media-agenda 
 
De media-agenda bestaat (in dit stadium van het onderzoek12) uit televisie 
nieuwsuitzendingen en krantenberichtgeving. We analyseerden de volledige zeven 
uur journaals van VTM en VRT in de zes weken voor de verkiezingen (N=1854). 
Voor al deze items werd het belangrijkste item gecodeerd zodat we een globaal idee 
krijgen van de thema’s in het nieuws. Enkel de items die betrekking hadden op de 
Belgische politiek of de nakende verkiezingen, en de items waarin een Belgisch 
politicus voorkwam, werden uitgebreid gecodeerd (N=619). De belangrijkste actoren 
werden geanalyseerd en één nieuwsitem kon tot drie thematische codes krijgen. Niet 
al deze items hadden dus expliciet betrekking op de verkiezingen. Het aandeel van de 
items binnenlandse politiek (of met een Belgisch politicus) dat verwijst naar de 
verkiezingen stijgt wel van amper 10 (32%) in de week van 7 april naar 88 (73%) in 
de week voor de verkiezingen. Het verschil tussen beide zenders in verkiezingsitems 
is zeer beperkt. VTM verwijst in 179 items naar de verkiezingen (61%), de VRT in 
185 items (57%). 
 
Naast de nieuwsuitzendingen werden vier belangrijke Vlaamse kranten in de analyse 
betrokken. In (bijna) de volledige krant13 werden opnieuw alle artikels die gerelateerd 
waren aan de Belgische politiek of waarin een binnenlands politicus vermeld werd, 
uitgebreid gecodeerd (N=2514). De Standaard en De Morgen bevatte meer artikels 
die aan deze criteria voldeden dan De Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws. 
De zogenaamde kwaliteitskranten verwezen ook relatief vaker naar de verkiezingen 
in hun politieke berichtgeving (65%) dan de meer populaire kranten (50%). Bij de 
vier kranten zien we in de onderzochte periode wel een gelijkaardige stijging van de 
binnenlandse politieke berichtgeving naarmate de verkiezingen dichterbij kwamen. 
De eerste weken van april bepaalde vooral de oorlog in Irak nog sterk de 
berichtgeving. Om een zicht te krijgen op de ruimere, niet politieke, nieuwsagenda 
van de kranten werden ook alle overige artikels op de voorpagina thematisch 
gecodeerd (N=1398).  
 
 

                                                 
12 De thema’s die aan bod kwamen in de verschillende debat- en infotainmentprogramma’s worden 
eveneens gecodeerd en later in de analyse betrokken.   
13 Naast de voorpagina gaat het om alle binnenlandse en buitenlandse pagina’s, opiniepagina’s en 
speciale verkiezingsbijlagen. De financiële pagina’s en andere bijlagen werden buiten beschouwing 
gelaten.  
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2.3.2 De thema’s in het televisienieuws 
 
Wanneer we de volledige journaals in beschouwing nemen in de zes weken voor de 
verkiezingen komen drie thema’s duidelijk naar voor: de verkiezingen (18%), justitie 
& criminaliteit (14%), en oorlog & vrede (14%). Het feit dat de verkiezingen op zich 
een prominente plaats bekleden in het nieuws is nauwelijks verrassend te noemen. De 
campagne, de debatten, de kandidaten, … het zijn allemaal vaste onderdelen 
geworden van het nieuws in de weken voor de stembusgang. Het eerste meer 
inhoudelijke thema is justitie & criminaliteit. De staking van de cipiers als gevolg van 
de overbezetting in verschillende gevangenissen was een hot issue. Ook de 
voorgestelde oplossing van Verwilghen om bepaalde gevangene vroeger vrij te laten, 
kreeg heel wat aandacht. Deze aandacht is echter niets vergeleken met de dagelijkse 
berichtgeving over criminaliteit en het verloop van gerechtelijke processen. Het VTM 
nieuws heeft er iets meer aandacht voor dan de VRT. De commerciële omroep 
besteedde niet zozeer meer aandacht aan de cipiersstaking of gerechtelijke processen 
(Dutroux, Van Noppen, …), maar wel  duidelijk meer aan de eigenlijke criminaliteit. 
De VRT heeft dan weer iets meer aandacht gehad voor de oorlog in Irak. 
Internationale politiek en nieuws uit het buitenland (Sars virus, verslag verkiezingen, 
…) is over de hele lijn ook iets prominenter aanwezig in het VRT dan in het VTM 
nieuws. In de onderzochte periode was ongeveer een derde van het VRT nieuws op 
het buitenland gericht bij VTM ging het om vierde. Naarmate de oorlog in Irak op 
zijn einde liep en de verkiezingen naderden nam het aandeel van de binnenlandse 
berichtgeving stelselmatig toe.  
 
Zoals reeds eerder vermeld, werden enkel de items over binnenlandse politieke issues 
of met vermelding van een Belgisch politicus uitgebreid gecodeerd. In de zes weken 
voor de verkiezingen werden zo één op drie nieuwsitems geselecteerd. De 
verkiezingen zelf waren veruit het belangrijkste thema. De thematische code 
‘verkiezingen’ kwam wel vaak in combinatie met een meer inhoudelijk beleidsthema 
voor. Dit gebeurde wanneer politici op campagne bepaalde standpunten 
verkondigden. In die gevallen gaven journalisten vaak aandacht aan zowel de 
inhoudelijke boodschap als aan het campagne event zelf. Het thema verkiezingen 
wordt verder niet als een echt inhoudelijk, beleidsthema beschouwd, en daarom ook 
niet verder in de analyse betrokken14.  
  
De prominente plaats van het milieuthema is nauw verbonden aan de vogelpest die in 
volle verkiezingscampagne kwam over waaien vanuit Nederland. De crisis had een 
bijkomende impact op de volksgezondheid (sociaal beleid) en op de economische 
situatie van heel wat pluimveehouders. Jusititie & criminaliteit en het sociaal beleid 
waren eveneens belangrijke thema’s tijdens de campagne, maar werden minder 
beïnvloed door één specifieke gebeurtenis. Dit in tegenstelling met de aandacht voor 

                                                 
14 Vermits de verkiezingen op zich ook veel minder in de programma’s van de partijen worden 
besproken, zou een vergelijking met de partij-agenda ook niet correct zijn.  
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het thema Mobiliteit & verkeer dat in grote mate is te herleiden tot één crisis, de 
nachtvluchten boven Zaventem. De discussie over de vluchten en het bijbehorende 
nachtlawaai escaleerde kort voor 18 mei en leidde tot het ontslag van Minister 
Durant.  
 
 
 VRT VTM  
Verkiezingen 46,4 51,2 48,6

Milieu 15,2 16,5 15,8
Politieke organisatie 12,2 15,8 13,9
Justitie & criminaliteit 12,7 11,1 11,9
Sociaal beleid 10,1 13,6 11,8
Mobiliteit & verkeer 9,2 7,0 8,1
Economie 4,4 8,4 6,3
Arbeid & tewerkstelling 6,3 5,2 5,8
Fiscaliteit 4,1 4,5 4,3
Europese & internat. pol. 3,5 1,0 2,3
Politieke cultuur 2,4 0,9 1,7
Migratie & asiel 0,6 2,8 1,7
Oorlog & vrede 2,5 0,3 1,5
Media 1,6 0,7 1,2
Vlaamse zelfstandigheid 0,6 1,7 1,1
Rechten & vrijheden 0,3 2,1 1,1
Onderwijs 0,6 0,7 0,7
Tabel 2: De (politieke) thema’s in het TV journaal in de zes weken voor de 
verkiezingen 
 
Klassieke thema’s zoals economie, werk en belastingen kregen minder aandacht. 
Ondanks het feit dat ze in heel wat verkiezingsdebatten naar voor werden geschoven 
als cruciale uitdagingen misten deze thema’s concrete nieuwsfeiten die ze een gezicht 
konden geven. Wanneer een paar maand na de verkiezingen Ford Genk besliste om 
3000 mensen op straat te zetten, beheerste het debat over jobs en de economie wel de 
media-agenda. Het geeft aan dat de thema’s die dominant zijn in de aanloop naar de 
verkiezingen vaak een concrete aanleiding of gebeurtenis nodig hebben om het 
verschil te maken.  
 
Het thema oorlog & vrede, meer bepaald het nieuws over de oorlog in Irak, valt van 
een tweede plaats in het volledige journaal naar een dertiende plaats. Sinds het 
uitbreken van de oorlog speelde Belgische politici nauwelijks nog een rol van 
betekenis, er waren geen Belgische troepen betrokken, en het debat over en het 
protest tegen de oorlog bleef grotendeels achterwege. De eerdere anti-oorlogspositie 
van de Belgische overheid was gebaseerd op een brede consensus onder de politieke 
partijen en de publieke opinie.  
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2.3.3 De thema’s in de kranten 
 
In tegenstelling tot de nieuwsuitzendingen van VRT en VTM verschillen de 
voorpagina’s van de vier onderzochte kranten in de zes weken voor de verkiezingen 
wel duidelijk van elkaar. Voor Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen is 
justitie & criminaliteit veruit het belangrijkste thema. Meer dan één op vijf artikels op 
de voorpagina (22%) raporteerde over een crimineel feit of situeerde zich in de 
gerechtelijke sfeer. De Morgen (9%) en De Standaard (12%) besteden er minder 
aandacht aan, en leggen meer de nadruk op de oorlog in Irak, de verkiezingen en de 
politiek in het algemeen.  
 
Wanneer we enkel de politieke artikels uit de volledige krant bekijken, vallen de 
verschillen tussen de kranten minder op. Dezelfde thema’s als in het televisienieuws 
voeren de lijst aan. Naast de verkiezingen en de aandacht voor partijen en regering 
gaat het om justitie en criminaliteit, het milieu, sociaal beleid en mobiliteit & verkeer. 
De hogere aandacht voor politieke cultuur is te wijten aan het VISA schandaal in 
Antwerpen dat in de kranten, met de Gazet van Antwerpen op kop, meer aan bod 
kwam. Net als in het televisienieuws was er relatief weinig aandacht voor arbeid, 
belastingen en de economie. Het bevestigt dat de thema’s die dominant zijn in de 
aanloop naar de verkiezingen vaak een concrete aanleiding of gebeurtenis nodig 
hebben om op te vallen in de vele extra pagina’s verkiezingsnieuws.  
  
 De 

Standaard
De 

Morgen
Laatste 
Nieuws

Gazet v 
Antwerpen 

Total

Verkiezingen 48,9 43,4 41,2 37,5 43,6

Politieke organisatie 21,2 34,2 19,7 26,1 25,0
Justitie & criminaliteit 10,2 6,9 10,2 14,3 10,2
Milieu 8,1 8,2 10,7 11,4 9,3
Sociaal beleid 6,7 7,6 8,4 10,2 8,0
Mobiliteit & verkeer 6,0 7,0 5,1 5,3 5,9
Politieke cultuur 4,1 6,1 4,5 7,2 5,3
Arbeid & tewerkstelling 3,9 4,2 3,7 3,7 3,9
Fiscaliteit 2,4 3,3 5,2 1,8 3,1
Economie 2,7 2,1 2,3 1,2 2,2
Rechten & vrijheden 1,6 2,5 1,5 3,0 2,1
Europese & internat. pol.. 1,7 3,2 1,3 1,7 2,0
Oorlog & vrede 2,6 2,7 0,6 1,5 2,0
Vlaamse zelfstandigheid 1,1 2,5 1,2 2,0 1,6
Media 1,1 1,8 2,3 1,3 1,6
Cultuur & vrije tijd 1,2 1,6 0,6 1,3 1,2
Migratie & asiel 0,6 0,6 2,1 1,3 1,1
Onderwijs 0,7 0,2  0 0,4 0,4
Tabel 3: De (politieke) thema’s in de kranten in de zes weken voor de 
verkiezingen 
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2.4 De politieke agenda versus de media-agenda 
 
Welke politieke partij zag zijn thema’s het best vertegenwoordigd in de media? 
Wanneer we de partijprogramma’s van de Vlaamse partijen vergelijken met de 
verschillende media dan vinden we hoge significante correlaties15. Tijdens de 
verkiezingscampagne besteedden de Vlaamse media aandacht aan die thema’s die 
ook in de partijprogramma’s uitgebreid werden besproken. De verschillen tussen het 
programma van een partij en de verschillende kranten en zenders zijn omwille van de 
gelijklopende media-agenda’s beperkt16.  
 
De thema’s van de groenen en de socialisten waren het best vertegenwoordigd in de 
nieuwsmedia. Enkel bij Het Laatste Nieuws en De Gazet van Antwerpen zijn de 
correlaties iets lager. De programma’s van de meer centrum georiënteerde partijen 
CD&V en N-VA correleren ook gemiddeld tot goed met de verschillende 
nieuwsagenda’s. Het programma van de VLD loopt tot op zekere hoogte gelijk met 
de agenda van de journaals, maar veel minder met die van de kranten. Het Vlaams 
Blok programma is veruit het meest verwijderd van de media-agenda. Van de 
thema’s die het Blok beklemtoont, ‘Veiligheid, Vlaanderen, Vreemdelingen’, kreeg 
enkel het veiligheidsthema veel aandacht in de media. Vooral de prominente plaats 
voor milieu en Mobiliteit & verkeer in de media verklaart de lagere correlaties met de 
programma’s van VLD en Vlaams Blok.   
   
Partij 
prog. 

VRT VTM TV De 
Standaard 

De 
morgen 

Laatste 
Nieuws 

Gazet v 
Antw. 

Kranten 

Agalev .83** .74** .83** .76** .77** .60* .65** .75** 
CD&V .71** .77** .76** .59* .70** .61** .69** .67** 
N-VA .61** .67** .67** .52* .62** .53* .61** .57* 
SP.a .81** .73** .78** .74** .73** .56* .60* .74** 
Vl. Blok .22 .46 .31 .19 .31 .28 .49* .31 
VLD .53* .60* .58* .37 .37 .42 .32 .43 
Total 59* .69** .63** .46 .53* .41 .52* .50* 
Tabel 4: Correlaties tussen partijprogramma’s en (politieke) thema’s in het TV 
journaal en in de kranten17 
 
Op het eerste zicht is de media-agenda dus het meest in het voordeel van de linkse 
partijen. Het is echter goed mogelijk dat bepaalde thema’s worden besproken zonder 
dat wordt verwezen naar de partijen die er veel aandacht voor hebben. Als een partij 
niet gelinkt wordt met een thema is de kans kleiner dat ze ook van de aandacht voor 
                                                 
15 Vermits de partij programma’s op zinsniveau en de mediaberichten op artikel of item niveau 
werden gecodeerd zijn de exacte percentages niet exact vergelijkbaar. Daarom maken we in 
navolging van Norris e.a. (1999) gebruik van zogenaamde rangorde correlaties om de 
belangrijkheid van thema’s in beide agenda’s te vergelijken. Het thema verkiezingen werd buiten 
beschouwing gelaten omwille van zijn dominantie in de media-agenda.  
16 De rangorde van thema’s in het journaal van VTM en VRT zijn haast gelijk (.83**), maar ook 
tussen het TV nieuws en de kranten werden hoge correlaties gaande van .69** to .88** vastgesteld.  
17 Spearman’s Rho rangorde correlatie coëfficiënten; ** p < .01  *p < 0.5 (N=17) 
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dat thema kan profiteren. Daarom gaan we verder na met welke thema’s partijen in de 
media worden verbonden.  
 
 
2.5 Partijen in de media 
 
Vermits niet enkel de thema’s maar ook de belangrijkste actoren in de artikels en 
nieuwsitems werden gecodeerd, kunnen we nagaan met welke thema’s de partijen 
worden geassocieerd18. Deze analyse bevat niet de volledige media-agenda vermits 
bepaalde onderwerpen kunnen besproken worden zonder te refereren naar een partij 
of politicus. Aan de andere kant verschilt de analyse ook van de politieke agenda 
omdat partijen geen volledige controle hebben over de thema’s waaraan ze worden 
gelinkt. Het is wellicht correcter om te spreken van een half politieke, half media-
agenda, die de context bepaalt waarin partijen in het nieuws komen.   
 
Vooraleer partijen en thema’s in de media met elkaar in verband te brengen, is het 
van belang te wijzen op de verschillende aandacht die de partijen in de media 
genoten. De VLD is met voorsprong het vaakst de centrale actor, zowel in de kranten 
als in het journaal. Naast de ‘kanseliersbonus’ voor Verhofstadt waren ook 
Verwilghen en enkele andere liberale boegbeelden frequent in het nieuws, het VTM 
journaal op kop. Het kartel Sp.a-Spirit volgt op enige afstand en kreeg op televisie 
ongeveer evenveel aandacht als de CD&V. Op de openbare omroep kwam CD&V 
zelfs vaker en langer aan het woord dan de politici van het progressieve kartel. 
Agalev kreeg als kleinere regeringspartij haar deel van de aandacht, en doet het heel 
wat beter dan het Vlaams Blok. De Blok politici waren zowel in de kranten, als in het 
journaal zelden de spil in de berichtgeving. Tot slot valt op hoe gelijklopend de 
aandachtsverdeling is tussen de verschillende media. Alvast op basis van een 
kwantitatieve vergelijking tonen de verschillende media nauwelijks nog een 
partijpolitieke of ideologische voorkeur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 De eerste vijf actoren die in de eerste vijf zinnen van een krantenartikel voor kwamen werden 
gecodeerd. Dit konden zowel partijen als individuele politici zijn. Bij de nieuwsitems was de loutere 
vermelding van de partij of politicus niet voldoende en werd voorrang geven aan die actoren die een 
actieve rol speelden in het item. Deze analyse garandeert wel niet dat actor en thema ook heel 
expliciet met elkaar in verband worden gebracht. 
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 Partij De  
Standaard 

De 
Morgen 

Het Laatste 
Nieuws 

Gazet v  
Antwerpen 

VRT VTM 

 VLD 25,8 24,4 26,1 26,9 24,9 29,1 
 SP.a-Spirit 21,1 21,8 22,2 22,6 18,9 19,6 
CD&V 14,1 14,6 16,3 12,9 18,5 18,4 
 Agalev 10,3 12,1 8,8 10,6 13,4 11,7 
 Vlaams Blok 4,8 5,2 6,2 7,5 5,8 6,8 
 N-VA 4,3 4,1 2,4 3,4 4,2 3,4 
       
Andere partijen 6,1 4,9 7,5 5,5 4,4 2,9 
Franstalige 
partijen  

13,5 12,9 10,4 10,7 9,9 8,1 

 Totaal N=2388 N=2229 N=1450 N=1338 N=567 N=591 
Tabel 5: Het aandeel van de verschillende partijen (met politici) volgens krant 
en zender 
 
Het is vrij evident dat partijen in het nieuws komen in verband met de verkiezingen 
zelf (campagne, strategie, peilingen, …) en hun eigen politieke organisatie (zie tabel 
6). Voor partijen zoals de N-VA en het Vlaams Blok zijn deze categorieën relatief 
belangrijker, wat aangeeft dat zij minder worden geassocieerd met inhoudelijke 
thema’s of beleidsprocessen. Vooral het Blok krijgt aandacht omwille van het feit dat 
het verkiezingen zijn en dat ze een aanzienlijk aandeel van het electoraat 
vertegenwoordigen. Het enige thema waarmee ze vaak samen worden genoemd is 
justitie & criminaliteit. Gezien hun veel lagere aanwezigheid in zowel 
krantenberichtgeving als TV journaals worden ze echter niet meer met het thema 
gelinkt dan de andere partijen en zelfs heel wat minder dan de VLD, die met  
Verwilghen de bevoegde minister in huis hadden. De liberalen werden ook opvallend 
meer in verband gebracht met het thema arbeid & werkgelegenheid. De VLD 
benadrukte in dit verband vooral de creatie van jobs door de vermindering van de 
sociale bijdragen, een verhaal dat duidelijk werd opgepikt door de media. Deze 
vaststelling bevestigt ook onze twijfels over de representativiteit van persberichten 
voor de partij communicatie: de VLD verspreidde immers niet één persbericht over 
werkgelegenheid.  
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 Agalev CD&V N-VA SP.a-

spirit 
Vlaams 
Blok 

VLD Totaal 

Verkiezingen 50,5 59,6 77,6 64,1 78,5 51,5 57,6
   
Politieke organisatie 15,2 18,3 18,8 21,7 29,3 18,0 20,5
Milieu 28,2 11,1   5,1   7,9 10
Sociaal beleid 17,3 12,1 2,4 4,7   10,2 8,7
Justitie & criminaliteit 5,1 7,3 7,1 2,8 10,2 16,5 8,5
Mobiliteit & verkeer 6,5 2,9 14,1 7,9   6,3 7,6
Fiscaliteit 2,2 5,8   4,7 4,4 10,2 5,6
Arbeid & 
tewerkstelling 

0,7 3,9   3,3   10,2 4,4

Economie 7,2 7,8 2,4 2,8 2,9 3,6 4,3
Vlaamse 
zelfstandigheid 

1,4 1,1 2,4 0,7 3,4 1,9 2,4

Migratie & asiel 3,6 0,5 2,4 1,9 5,8 2,3 2,3
Politieke cultuur   1,0 2,4 4,7 3,6 1,2 1,8
Europese & internat. 
pol. 

      0,5   3,3 1,3

Rechten & vrijheden 0,7   2,4 2,8 1,5 0,3 0,9
Oorlog & vrede 0,7         0,3 0,6
Onderwijs 0,7     0,5   0,7 0,4
Media 0,7 0,5 2,4   1,5 0,3 0,4
N 145 214 44    223 73 313 1158
Tabel 6: De thema’s waarmee partijen verbonden zijn in het TV journaal 
(VRT+VTM) in de zes weken voor de verkiezingen 
 
De thema’s waarmee partijen in de kranten komen zijn vergelijkbaar met die van het 
journaal. Agalev komt vaak aan bod in verband met het milieuthema en sociaal 
beleid, terwijl de VLD en het Vlaams Blok vaak worden gerelateerd met justitie & 
criminaliteit. CD&V en Sp.a-Spirit komen met een brede waaier thema’s aan bod, 
zonder echte uitschieters.  
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 Agalev CD&V N-VA SP.a-
spirit 

Vlaams 
Blok 

VLD Totaal 

Verkiezingen 40,4 58,5 62,7 45,9 57,6 45,2 49,2
  
Politieke organisatie 30,0 27,6 34,0 37,6 31,8 32,5 34,0
Justitie & criminaliteit 1,2 7,2 8,8 8,7 11,4 12,8 8,6
Milieu 23,2 5,0 1,8 2,5 2,9 6,1 6,4
Politieke cultuur 7,0 8,8 2,3 6,6 8,7 6,7 6,2
Mobiliteit & verkeer 7,9 2,0 1,8 3,9 2,5 4,2 5,7
Sociaal beleid 9,8 5,5 4,4 5,8 3,9 4,0 4,9
Arbeid & tewerkstelling 2,4 2,3 2,9 2,4 1,8 5,9 3,0
Fiscaliteit 1,6 2,9 0,6 2,4 2,1 3,8 2,5
Vlaamse zelfstandigheid 0,8 1,6 5,9 1,7 1,8 1,5 1,8
Rechten & vrijheden 1,3 0,1 4,1 2,8 1,4 1,3 1,7
Economie 4,1 1,3   0,9 1,1 2,1 1,5
Oorlog & vrede 1,2 0,4 0,6 1,8 0,7 1,4 1,4
Europese & internat. pol. 1,6 1,2 1,2 0,7 0,7 1,9 1,3
Media 0,4 1,3 2,4 1,1 5,3 1,2 1,3
Migratie & asiel 1,8 0,6 2,4 1,4 1,1 0,6 1,0
Cultuur & vrije tijd   1,0   1,5 1,8 0,7 0,8
Onderwijs   0,3       0,6 0,2
N 529 717 180 1074 298 1264 4491
Tabel 7: De thema’s waarmee partijen verbonden zijn in de kranten in de zes 
weken voor de verkiezingen 
 
Om na te gaan tot op welke hoogte de partijen in het nieuws waren met de thema’s 
die ze zelf als prioritair beschouwden, hebben we de media data gecorreleerd met de  
(rangorde) van thema’s in de partijprogramma’s. Opnieuw werd het thema 
verkiezingen buiten beschouwing gelaten omwille van de dominantie ervan in de 
mediaberichtgeving. Tabel 8 toont duidelijke verschillen tussen de partijen en de 
verschillende media. Over het algemeen correleerde het journaal meer met de 
partijprogramma’s dan met de kranten. Mogelijk is dit te wijten aan het feit dat de 
geschreven  pers wat vrijer is om partijen voor te stellen en te bespreken, terwijl op 
televisie politici toch vaker zelf aan woord komen en iets beter hun boodschap 
kunnen sturen.  
 
Partij 
prog. 

VRT VTM TV De 
Standaard 

De 
Morgen 

Laatste 
Nieuws 

Gazet v 
Antw. 

Kranten 

Agalev .51* .60* .58* .70** .66** .52* .47 .71** 
CD&V .58* .68** .60* .46 .49* .55* .30 .50* 
N-VA .52* .39 .54* .50* .40 .68* .55* .58* 
SP.a-Spirit .57* .42 .52 .72** .36 .26 .20 .46 
Vl. Blok .18 .52* .42 .34 -.07 .45 .33 .23 
VLD .65** .72** .74** .38 .49* .38 .33 .39 
Totaal .58* .72** .71** .48* .47 .42 .22 .49* 
Tabel 8: Correlaties tussen partij programma’s en de thema’s waarmee partijen 
verbonden zijn in de nieuwsmedia19  
                                                 
19 Spearman’s Rho rangorde correlatie coëfficiënten; ** p < .01  *p < 0.5 (N=17)  
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De VLD slaagde erin om in het journaal te verschijnen met de geliefde thema’s. 
Verhofstadt en de andere liberale kopstukken kwamen aan bod met betrekking tot de 
thema’s justitie & criminaliteit, de creatie van jobs door lastenverlaging en sociaal 
beleid in het algemeen. De correlatie tussen het liberale partijprogramma en de 
krantenberichtgeving is lager en minder significant. De VLD werd er iets meer 
gerelateerd aan ondermeer de milieuproblematiek wat moeilijk als een liberaal thema 
kan beschouwd worden.  
 
Het Agalev programma correleert iets lager dan met de media-agenda in het 
algemeen, maar de correlaties met hun thema’s in de media blijven nog steeds 
gemiddeld (TV) tot hoog (kranten). Dit is in de eerste plaats te wijten aan het feit dat 
de groene minister Tavernier bevoegd was voor de afhandeling van de vogelpest. Die 
crisis had voornamelijk raakpunten met het milieuthema en in mindere mate met het 
sociaal beleid20. Ondanks het feit dat de crisis de groene thema’s hoog op de 
nieuwsagenda plaatste, kan dit moeilijk beschouwd worden als voordelig voor 
Agalev. We werken deze stelling in het besluit verder uit.  
 
Ook de grootste oppositiepartij CD&V en in mindere mate de N-VA hebben relatief 
hoge correlaties tussen hun programma en hun thema’s in het nieuws. Voor het 
socialistische kartel, de grote verkiezingswinnaar, was dit niet het geval21. Dit is in 
tegenstelling tot de grote vergelijkbaarheid van het Sp.a programma en de media in 
het algemeen. Dus ondanks het feit dat een aantal thema’s die de Sp.a wil 
beklemtonen, zoals bijvoorbeeld mobiliteit, veel aandacht kregen in de media, 
ontbreekt vaak een expliciete link naar de partij.    
 
De lage correlaties van het Vlaams Blok bevestigen onze eerdere vaststellingen. Op 
uitzondering van het VTM nieuws komt de partij zelden in het nieuws met de 
prominente thema’s uit haar programma. De correlaties met de krant De Morgen zijn 
zelfs negatief. Wanneer De Morgen spreekt over thema’s als criminaliteit vermijdt de 
krant de link met het Blok. We moeten wel opmerken dat de correlatie tussen de 
thema’s in de media en de persberichten hoger ligt. Net als in de media beperkt het 
Vlaams Blok zich in haar persberichten tot een beperkt aantal onderwerpen, en een 
uitgesproken nadruk op criminaliteit.   
 
 

                                                 
20 De vogelpest kreeg meestal de subcode ‘dierlijke pathalogieën’ en in tweede instantie 
‘voedselveiligheid’ of ‘landbouw’ afhankelijk van het feit dat de nadruk werd gelegd op de sociale 
dan wel de meer economische gevolgen.  
21 De hoge correlaties tussen het Sp.a programma en de berichtgeving in De Standaard (.72**) 
wordt niet ondersteund door de Pearson correlatiecoëfficiënt van de percentages (.25). Dit betekent 
dat de volgorde van thema’s vergelijkbaar was, maar niet het absolute belang ervan. In de andere 
gevallen lagen beide correlaties wel in dezelfde lijn.   
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3. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 
 
De Vlaamse verkiezingscampagne van 2003 miste, zoals wel eens vaker het geval is, 
thema’s die het debat domineerden. Noch partijprogramma’s, persberichten, kranten 
of nieuwsuitzendingen hadden een eenduidige agenda. Zowel partij als media-agenda 
hadden een aantal thema’s die ongeveer evenveel aandacht genoten en er leek zelfs 
een zekere consensus te bestaan over de issues bovenaan de lijst. Dit betekent echter 
niet dat de media-agenda even gunstig was voor alle partijen. Bovendien blijkt een 
hoge correlatie tussen media en partijagenda geen garantie te zijn voor electoraal 
succes. Het tegendeel lijkt haast waar. We werken deze vaststelling verder uit voor de 
partijen Agalev en Vlaams Blok.  
 
 
3.1 Agalev en de beperkingen van ‘issue salience’ 
 
De thema’s waar de Vlaamse groenen veel aandacht voor hadden stonden hoog op de 
agenda. Milieu, het mobiliteitsvraagstuk, en ook de oorlog in Irak boden heel wat 
kansen aan de groenen om zich te profileren op geliefkoosde terreinen. De 
verkiezingsuitslag leert ons dat Agalev meer verloor dan werd mogelijk geacht. Een 
nadere kijk op de campagne toont aan dat de ‘groene thema’s’ inderdaad veel 
aandacht genoten, maar dat de groene partij er telkens een ongelukkige rol in speelde. 
We proberen de rol van Agalev met betrekking tot de verschillende thema’s kort toe 
te lichten22.   
 
De groenen hadden in 1999 de verkiezingen glansrijk gewonnen mede dankzij de 
dioxinecrisis die de agenda van media en publiek had gedomineerd in de laatste 
weken en dagen van de campagne. De crisis legde het gebrekkige beleid op het vlak 
van voedselveiligheid en volksgezondheid bloot. Met de groenen in de regering zou 
voedselveiligheid een prioriteit worden en gelijkaardige crisis kunnen vermeden 
worden. Het uitbreken van de vogelpest enkele weken voor de verkiezingen maakte 
duidelijk dat dit niet zo was. Ook al was de overheid deze keer veel beter voorbereid, 
werd er direct en open gecommuniceerd, en oogstte de bevoegde groene minister 
Tavernier meer goedkeuring dan kritiek, … een nieuwe crisis in de pluimvee sector 
kon niet vermeden worden. De vaststelling van Tavernier dat: ‘je deze crisis niet op 
een groene, rode of blauwe manier kan aanpakken. Alleen de rationele aanpak 
rendeert’ is allicht correct, maar tevens een bewijs van de groene machteloosheid. 
Tavernier was de crisismanager van dienst, en Agalev kon in tegenstelling tot vier 
jaar eerder enkel toekijken. 
 
Een ander thema dat een prominente plaats bekleed in het groene programma is 
mobiliteit en verkeer. De problematiek van de nachtvluchten was de weken en dagen 
frequent in het nieuws. Voor een groene partij in de oppositie een uitgelezen kans om 
                                                 
22 Bij gebrek aan andere studies gaat het om een persoonlijke interpretatie van de rol van Agalev in 
deze dossiers.   



23 

 

zich te profileren. Niet zo voor Agalev. Temeer daar Isabelle Durant van de 
Franstalige groenen de bevoegde minister was en algemeen aanzien werd als de 
hoofdverantwoordelijke voor het nachtlawaai dat vooral de Vlaamse noordrand rond 
Brussel trof. Na haar weigering om tot een meer evenwichtige spreiding te komen 
werd ze niet enkel door de Vlaamse politici, maar ook door de Vlaamse pers 
bijzonder hard aangepakt23. Agalev nam wel enige afstand van Durant en Ecolo, maar 
kon opnieuw niet veel meer doen dan de schade te beperken. 
 
Ten slotte was ook de oorlog in Irak voor de groenen een uitgelezen mogelijkheid om 
zich van hun meest pacifistische zijde te laten zien. En vermits ook de grote 
meerderheid van de publieke opinie tegen een oorlog was24, vertolkte Agalev in deze 
zaak allesbehalve een minderheidsstandpunt. Een beetje onverwacht nam echter ook 
de Belgische regering, onder leiding van Verhofstadt en Michel, een duidelijk 
standpunt in tegen de oorlog. Samen met Duitsland en Frankrijk ging België in tegen 
de oorlogsdrang vanuit de Verenigde Staten. Met als gevolg dat de groenen zich nog 
weinig konden onderscheiden van het regeringsstandpunt. Peter Vanhoutte, een enkel 
groen parlementslid, wou met een verbod op wapentransporten via onze havens nog 
wel iets verder gaan, maar kwam daardoor in conflict met de partijtop. Uiteindelijk 
bleef niet zozeer het beeld van een pacifistische partij, maar eerder dat van een 
verdeelde partij hangen.  
 
De groenen trokken naar de kiezer met de slogan ‘Agalev maakt het verschil’. We 
stellen vast dat Agalev geen verschil kon maken met betrekking tot de thema’s die de 
partij (gedeeltelijk) bezat. Het dramatische verkiezingsresultaat van de Vlaamse 
groenen relativeert sterk het belang van aandacht voor de ‘eigen’ thema’s. De 
theoretische concepten ‘issue salience’ en ‘issue ownership’ zijn verre van geschikt 
om de Vlaamse verkiezingsuitslag van 2003 te verklaren. De codering van de manier 
waarop de thema’s aandacht krijgen is een mogelijke oplossing. Enkele studies over 
de economische perceptie van nieuws op het publiek (Gavin & Sanders, 2003; 
Soroka, 2004) codeerden de nieuwsberichtgeving als positief of negatief afhankelijk 
van de aard van het bericht (jobs verloren of gewonnen; inflatie stijgt of daalt). Dit is 
echter niet altijd voldoende om te bepalen of een partij positief of negatief gelinkt is 
met dat nieuws. De positie van de partij, in de regering of in de oppositie, moet 
eveneens in rekening worden gebracht. De dioxinecrisis in 1999 was een ‘geschenk’ 
voor de groene oppositiepartij, de vogelpest van vier jaar later een kleine 
nachtmerrie.  
 

                                                 
23 We codeerden ook de toon van het nieuws met betrekking tot politieke actoren. De grote 
meerderheid van de berichtgeving kan echter als neutraal worden bestempeld. De negatieve 
berichtgeving over Isabelle Durant vormde hierop een uitzondering. Zo wordt Durant omschreven 
als onbetrouwbaar, laks, en door Paul Geudens in de Gazet van Antwerpen zelfs als Ecolo-terroriste 
bestempeld.      
24 Gallup peilingen toonden dat 78% van de bevolking tegen een oorlog in Irak waren die niet werd 
gesteund door de Verenigde Naties.  
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3.2 Het Vlaams Blok en het belang van de niet politieke media-agenda 
 
Onze bevindingen met betrekking tot het Vlaams Blok in de media lijken haast 
tegengesteld aan die van Agalev. De media-agenda en de aandacht voor de partij was 
verre van ideaal voor het Blok, maar toch slaagden ze erin om hun keizersaandeel 
opnieuw te vergroten. Ondanks het feit dat Vlaams Blok politici voor het eerst 
sporadisch ook te zien waren in infotainment programma’s, bleven ze sterk onder- 
vertegenwoordigd in het journaal en in de krantenberichtgeving. Onze analyse toonde 
ook dat hun thematische agenda statistisch afweek van de media-agenda. De partij 
kwam in hoofdzaak in het nieuws omdat ze een belangrijk aandeel van de kiezers 
vertegenwoordigen, maar werd nauwelijks geassocieerd met hun favoriete thema’s.  
 
Was de media-agenda dan totaal irrelevant voor de uitslag van het Blok? Voor een 
beter begrip van het Vlaams Blok succes lijkt het van belang om niet enkel te kijken 
naar de politieke thema’s in de media, maar ook naar de bredere media-agenda. 
Miller e.a. (1990) analyseerden eveneens het niet-politieke nieuws of wat zij de 
‘background news agenda’ noemden. Dit achtergrond nieuws is van belang omdat 
het de context bepaalt waarin het verkiezingsnieuws door de kijker of lezer wordt 
beoordeeld. Zo was het thema justitie en criminaliteit een belangrijk thema in de 
politieke berichtgeving, maar het was veruit het belangrijkste thema in de volledige 
nieuwsuitzendingen en op de voorpagina’s van de kranten. In de populaire kranten, 
met veel hogere oplage cijfers dan de kwaliteitskranten, is bijna één artikel op vier in 
in de zes maanden voor de verkiezingen ten minste gedeeltelijk gewijd aan justitie of 
criminaliteit. Dat betekent dat de meeste kiezers in die periode een vast dieet van 
gerechtelijk nieuws en misdaad, al dan niet gerelateerd aan politiek, kregen 
voorgeschoteld. Vooral voor het Vlaams Blok zou dit van groot belang kunnen zijn. 
Walgrave & De Swert (2002) toonden over een periode van 10 jaar dat er een 
duidelijke associatie is tussen succes voor extreem-rechts en de mediaberichtgeving 
over immigratie en criminaliteit. De auteurs konden geen causale link vaststellen van 
media aandacht naar stemmen voor het Vlaams Blok, maar geloven eerder in een 
elkaar versterkend proces. De agenda van het Vlaams Blok mag dan eerder zwak 
correleren met de nieuwsagenda tijdens de afgelopen campagne, maar hun meest 
populaire thema stond bovenaan de gehele media-agenda in de afgelopen weken, 
maanden en wellicht ook jaren die aan de verkiezingen vooraf gingen.   
 
Mogelijk hebben zowel het succes van het Vlaams Blok als de aandacht voor justitie 
& criminaliteit in de media een effect gehad op de verkiezingsprogramma’s van de 
andere partijen. Niet enkel de VLD, maar ook de partijen aan de linkerzijde van het 
politieke spectrum gaven het een prominente plaats in hun programma. Voor de 
socialisten is het, kwantitatief gezien, het tweede belangrijkste thema en voor Agalev, 
die het thema vroeger nauwelijks aanraakten, was het een topvijf thema. Voor heel 
wat kiezers horen het Vlaams Blok en de strijd tegen criminaliteit samen als peper en 
zout. Verschillende verkiezingsstudies tonen aan dat het thema criminaliteit stevig en 
haast exclusief het bezit is van het Vlaams Blok (Swyngedouw, e.a., 2001; Maddens 
& Hajnal, 2003; Walgrave & De Swert, 2002). Het bezit van thema’s is niet enkel erg 
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duurzaam, maar kan ook vrij gemakkelijk worden geactiveerd tijdens campagnes 
(Masket, 2000). Vooral minder geschoolde kiezers hebben nood aan een zekere 
stimulus om de kennis over thema’s en partijen te activeren. Het is niet ondenkbaar 
dat de beperkte media aandacht voor het Blok, aangevuld met het traditionele 
campagnemateriaal, hiervoor voldoende zijn. Dus ondanks het feit dat de media in de 
verkiezingscampagne van 2003 het Vlaams Blok niet expliciet linkten met hun 
uitgebreide criminaliteitsberichtgeving of gerechtelijk nieuws, is het niet uitgesloten 
dat de kiezer dat wel deed.  
  
 
3.3 Zijn de eigen thema’s in de media een garantie voor electoraal succes? 
 
Onze vergelijking van de politieke nieuwsagenda en de verkiezingsprogramma’s van 
de partijen toont aan dat veel media aandacht voor de eigen thema’s geen garantie 
was voor electoraal succes in de Belgische verkiezingscampagne van 2003. In het 
geval van Agalev bleek eerder het omgekeerde waar te zijn. Ondanks het feit dat de 
thema’s van de partij frequent in het nieuws waren, leed de groene partij een 
historische nederlaag. De Vlaams Blok agenda was heel wat minder prominent in het 
nieuws, maar toch slaagde de partij er haast moeiteloos in om haar electorale aanhang 
uit te breiden. Ook voor de andere partijen blijft het belang van issue salience 
discutabel. De partijprogramma’s van socialisten en christen-democraten hadden 
vergelijkbare hoge correlaties met de nieuwsagenda. De eerste partij boekte een 
stevige verkiezingsoverwinning, de tweede kende een lichte achteruitgang. Het is 
duidelijk dat een eenvoudige link tussen aandacht voor thema’s in het nieuws en 
electoraal succes afwezig is. Betekent dit dat thema’s van geen enkel belang waren 
tijdens de campagne van 2003? Het is een vraag die we op dit moment moeilijk 
kunnen beantwoorden. Zowel methodologische beperkingen als de specifieke context 
van de verkiezingscampagne van 2003 moeten in rekening worden gebracht.    
 
Vooreerst is het bijzonder moeilijk om op een volledige en correcte manier de partij 
en de media-agenda tijdens een verkiezingscampagne in kaart te brengen. We waren 
genoodzaakt om onze analyse van de partijagenda te beperken tot partijprogramma’s 
omwille van de problemen met andere vormen van partijcommunicatie. Heel wat 
advertenties bevatten geen enkele thematische inslag en het gebruik van 
persberichten bleek minder ingeburgerd dan verwacht. Het onrepresentatieve karakter 
van persberichten heeft veel te maken met de manier waarop media en politiek zich 
tot elkaar verhouden. Veelal onderhouden journalisten en politici een erg nauwe en 
bijna persoonlijke relatie met elkaar. Dit maakt dat politici geen nood hebben aan 
formele persberichten om hun boodschap te verspreiden. Deze nauwe verwevenheid 
is allicht geen typisch Vlaams verschijnsel. Aalberg en Brandenburg (2004) kwamen 
voor Noorwegen tot een identieke vaststelling, ook daar bleken bij een recente 
verkiezingscampagne de officiële persberichten irrelevant in vergelijking met directe 
en informele relaties. In een aantal andere landen zoals Groot-Brittanië, Ierland, 
Duistland en Oostenrijk werden officiële persberichten dan weer wel consequent 
gebruikt (Brandenburg, 2004). Het al dan niet steunen op formele 
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communicatiekanalen heeft dus niet enkel met de grootte van het land te maken, maar 
ook met de heersende politieke en journalistieke cultuur.  
 
Niet enkel de analyse van de partijagenda maar ook deze van de media-agenda is 
minder evident dan vaak wordt aangenomen. De politieke nieuwsmedia zijn mogelijk 
niet voldoende als indicator van de totale media-agenda. We wezen er al eerder op 
dat de uitgebreide aandacht voor nieuws in verband met criminaliteit buiten de strikt 
politieke sfeer van groot belang kan zijn voor de publieke agenda. Daarnaast kunnen 
ook de onderwerpen in de vele debatprogramma’s van belang zijn om te bepalen 
welk de centrale thema’s van de campagne waren. Naarmate het aantal mediakanalen 
waarin de verkiezingen aan bod komen meer en meer gefragmenteerd geraken, wordt 
het ook moeilijker om dé media-agenda in kaart te brengen.   
 
Een meer fundamenteel probleem is de manier waarop de thema’s werden gecodeerd. 
Het voorbeeld van Agalev toont heel duidelijk het belang van de manier waarop 
thema’s worden voorgesteld in de media en hoe de partijen er zich toe verhouden. 
Natuurlijk is deze conclusie niet nieuw. De literatuur over framing en second-level 
agenda-setting is in volle expansie (zie ondermeer McCombs e.a., 1997). Deze 
theorieën houden meer rekening met de manier waarop over thema’s bericht wordt en 
met de verschillende effecten dat dit kan hebben op het publiek. Ook voor de relatie 
tussen media en politieke agenda kan deze meer kwalitatieve benadering relevant 
zijn. Semetko en collega’s (1991) merkten al meer dan 10 jaar geleden op dat de 
nadruk op de ‘wat’ eerder dan op de ‘hoe’ van nieuwsberichtgeving belangrijke 
beperkingen heeft voor politiek agenda-setting onderzoek in verkiezingstijden. Hun 
suggestie om verschillende frames in de media berichtgeving te vergelijken heeft tot 
op de dag van vandaag weinig navolging gekregen. Het probleem is dat zulke analyse 
niet enkel bijzonder tijdsintensief is, maar ook bijzonder complex, zeker als ook de 
manier waarop het publiek deze berichtgeving consumeert in de analyse moet worden 
betrokken.  
 
Het lijkt dus aangewezen onze analyse verder aan te vullen en te verfijnen. De vraag 
is echter of dit voldoende zal zijn om thematische effecten te vinden in de 
verkiezingscampagne van 2003. De media besteedden heel wat aandacht aan de 
verkiezingen, maar een groot gedeelte daarvan was niet gerelateerd aan een bepaald 
thema. Het ging over de partijen, de kandidaten, de wedstrijd en de vele campagne 
evenementen. Als de berichtgeving meer inhoudelijk was, werd een brede waaier aan 
thema’s behandeld. Bepaalde ‘real world events’ zoals de vogelpest bleken van groter 
belang te zijn dan op de nieuwsmedia dan de thema’s die door de politici naar voor 
werden geschoven. De partijen deden bovendien weinig moeite om de eigen thema’s 
te promoten. De Sp.a rekende op de betrouwbaarheid van haar ministers en 
benadrukte hun succesvolle partijvernieuwing. De VLD bouwde hun campagne op 
het leiderschap van Verhofstadt, die gepromoot werd als een meer capabel leider voor 
de volgende regering dan zijn uitdager Stefaan Declerck van CD&V.   
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Ten slotte, lijkt het er op dat het ook voor het publiek geen campagne over thema’s 
was. Een eerste blik op de publieksagenda toont aan dat de het lijstje van meest 
belangrijkste thema’s vrij divers was en nauwelijks veranderde doorheen de 
campagne. Verder onderzoek is nodig om de elementen die wel van belang waren in 
de campagne in kaart te brengen. Het is immers niet uitgesloten dat de rol van de 
media op een aantal andere vlakken van groter belang was tijdens deze campagne.  
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