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1. Samenvatting 

Dit onderzoek richt zich op de berichtgeving over de boerenprotesten in Nederland tussen 1 

oktober 2019 en 14 december 2020. Ik heb het verschil tussen de berichtgeving in landelijke 

media ten opzichte van regionale media in de provincie onderzocht. Hierbij heb ik gelet op 

hoe het protest-paradigma en othering naar voren komen in de berichtgeving en welke 

frames en discoursen daarbij tot uiting komen. Bij het protest-paradigma zijn journalisten 

geneigd om protesteerders en hun standpunten negatief weer te geven. Bij othering wordt 

er een in-group en een out-group onderscheiden, waarbij de in-group positief wordt 

beoordeeld ten opzichte van de out-group.  

Er wordt gezegd dat er een mediakloof is tussen Randstad en provincie. Mensen in de 

provincie zouden zich niet gehoord voelen door landelijke media bij belangrijke 

gebeurtenissen. Aangezien de meeste boeren in de provincie wonen, is het interessant om 

te onderzoeken wat het verschil is tussen de berichtgeving over boerenprotesten in 

landelijke en regionale kranten. Door middel van de grounded theory approach zijn 218 

krantenartikelen onderworpen aan een kritische discoursanalyse. Uit het onderzoek bleek 

dat het protest-paradigma zowel in de landelijke als de regionale artikelen voorkwam. In 

beide soorten artikelen kwam een discours van overlast tot uiting. Daarentegen kwam in 

beide soorten artikelen ook een discours van waardering tot uiting. Verder was er in de 

landelijke artikelen driemaal sprake van othering, en in de regionale artikelen éénmaal. Deze 

resultaten spreken de mediakloof tegen.  
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2. Inleiding 
 
In het afgelopen anderhalf jaar hebben Nederlandse boeren meerdere keren onrust 

veroorzaakt in het land. Ze voelden zich niet gehoord en betwijfelden of er een toekomst 

zou zijn voor boerderijen (RTL Nieuws, 2019). Boeren reden met hun tractoren massaal 

richting Den Haag om te protesteren (“Drukste ochtendspits ooit”, 2019). Ook bij het NOS-

gebouw op het Mediapark in Hilversum (“Boeren protesteren ook bij gebouw NOS”, 2019) 

en bij distributiecentra van supermarkten protesteerden boeren (NU.nl, 2020). Dit 

veroorzaakte onder andere lange files (“Drukste ochtendspits ooit”, 2019) en problemen 

met de bevoorrading van supermarkten (NU.nl, 2020).  

 De boerenprotesten waren groot nieuws in Nederland. Zowel landelijke als regionale 

mediaorganen hebben hier veelvuldig over geschreven. Trouw publiceerde op 14 december 

2020 een artikel over de overlast die de boeren die dag veroorzaakten tijdens hun protest en 

de afspraken waar de boeren zich niet aan houden (“Demonstranten blokkeren 

distributiecentrum Breda”, 2020). Over ditzelfde protest wordt in BN De Stem, een omroep 

die zich richt op Noord-Brabant en Zeeland (“BN DeStem”, 2021) op een heel andere manier 

geschreven. Hun berichtgeving gaf een positievere indruk van het boerenprotest dan de 

berichtgeving van Trouw. Zo wordt er een aantal keer duidelijk genoemd dat anderen begrip 

hebben voor de boeren (Cup, 2020). Dit verschil in berichtgeving roept de vraag op of dit 

een toevalligheid is, of dat er daadwerkelijk in landelijke krantenartikelen negatiever wordt 

geschreven over de boerenprotesten dan in regionale artikelen in de provincie.  

Verder is er in Nederland, zoals Riemsma (2019) schrijft, sprake van een mediakloof, die 

in de televisieserie ‘Eus in Medialand’ is onderzocht. Mensen in de provincie vertelden hierin 

dat zij zich niet gezien voelen door landelijke media wanneer het gaat om grote 

gebeurtenissen (Riemsma, 2019). De oorsprong van de boerenprotesten ligt vooral in de 

provincie, dus buiten de Randstad, maar de gevolgen zijn in het gehele land merkbaar (zoals 

files en problemen met de supermarktbevoorrading). Deze factoren brengen mij tot de 

volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe verschilt de representatie van de boerenprotesten tussen 1 

oktober 2019 en 14 december 2020 in landelijke media ten opzichte van regionale media in 

de provincie?’. Door middel van een discoursanalyse en een codering volgens de grounded 

theory approach geef ik antwoord op deze onderzoeksvraag.   
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3.  Theoretisch kader  
 
Binnen een mediabedrijf werken journalisten vaak volgens routines die de manier waarop 

nieuws wordt geschreven vormgeven (Sobieraj, 2010). Wanneer journalisten schrijven over 

protesten, volgen zij volgens Chan en Lee (in Harlow & Kilgo, 2020) een bepaald patroon: het 

‘protest-paradigma’. Volgens dit paradigma zijn journalisten geneigd om in hun reportages 

over protesten demonstranten te marginaliseren en hun standpunten te delegitimeren 

(Chan & Lee, in Harlow & Kilgo, 2020). Eén van de belangrijkste elementen van het protest-

paradigma is hoe protesten in het nieuws worden ‘geframed’ (Boyle et al., 2012). Volgens 

Entman (1993) is framing de selectie van aspecten van een waargenomen realiteit, waarbij 

deze opvallender wordt gemaakt in de tekst. Dit wordt op zo’n manier gedaan dat een 

specifieke definitie van een probleem, een causale interpretatie, een morele evaluatie, en/of 

een aanbeveling voor een specifieke behandeling wordt begunstigd (Entman, 1993). Volgens 

deze definitie zouden journalisten dingen die in lijn zijn met hun waargenomen realiteit, 

en/of die van het bedrijf waarvoor zij werken, extra belichten. Dingen die in strijd zijn met 

deze realiteit benoemen zij dan niet of minder nadrukkelijk. Dat wil echter niet zeggen dat 

framing altijd intentioneel is. Ook vooroordelen waarvan men zich niet bewust is, kunnen 

zorgen voor framing (Verloo et al., 2007). Framing is dus niet per definitie een actief proces, 

maar kan ook onbewust voorkomen.  

McLeod en Hertog (in Harlow et al., 2017) ontdekten dat er in de meeste 

nieuwsberichten over protesten frames van confrontatie (nadruk op conflict tussen 

demonstranten en politie), ongeregeldheden (nadruk op conflict tussen demonstranten en 

samenleving), circus (nadruk op drama, eigenaardigheid en het schouwspel van 

protesten/demonstranten) en debat (nadruk op standpunten van demonstranten) worden 

gebruikt. Volgens de frames van confrontatie, ongeregeldheden en circus worden 

demonstranten als afwijkend neergezet, waardoor het publiek hen als minder legitiem zal 

zien (McLeod & Hertog, in Harlow et al., 2017). Verder beschrijven Oliver en Maney (2000) 

dat de impact van protesten op de publieke opinie afhankelijk is van nieuwsberichtgeving. 

Het is daarom belangrijk om te onderzoeken of er sprake is van het protest-paradigma in de 

berichtgeving van de boerenprotesten. Het vasthouden aan het protest-paradigma zou 

publieke steun voor demonstranten negatief kunnen beïnvloeden (Hertog & McLeod, in 
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Harlow & Kilgo, 2020). Nederlanders kunnen dus door de berichtgeving in kranten een 

negatief beeld vormen over de protesterende boeren.  

 Hocke (1996) beschrijft dat niet elk protest dezelfde kans heeft om beschreven te 

worden in de massamedia. Uit verschillende onderzoeken, zo schrijven Oliver en Maney 

(2000), blijkt dat de omvang, de verstoring, het conflictniveau, de locatie van een evenement 

en de nabijheid van de nieuwsorganisatie de kans op berichtgeving van een protest 

beïnvloeden. Deze factoren zorgen ervoor dat verschillende nieuwsorganisaties niet allemaal 

dezelfde aandacht hebben voor bepaalde soorten evenementen en problemen (Oliver & 

Maney, 2000). Zo beschrijven Snyder en Kelly (1977) dat verschillende vormen van 

conflictgedrag verschillende kansen hebben om in kranten gepubliceerd te worden. Hoe 

intenser het protest, hoe waarschijnlijker dat de krant iets over dit protest publiceert. De 

intensiteit van een conflict wordt aan de hand van drie criteria gemeten: (1) omvang (aantal 

deelnemers), (2) geweld (fysieke schade aan mensen of eigendommen) en (3) tijdsduur 

(Snyder & Kelly, 1977).  

Verder noemen Snyder en Kelly (1977) het begrip ‘mediagevoeligheid’. Volgens hen 

hebben ‘gevoelige’ media lagere drempels en publiceren zij meer conflictgedrag. Ze 

beschrijven dat de gevoeligheid van een medium kan worden gemeten aan de hand van 

twee criteria: het politieke klimaat (wetgeving van druk en censuur) en contextuele 

kenmerken (frequentie van gebeurtenissen, de politieke significantie van de deelnemers aan 

het evenement en de afstand van evenementen tot het communicatienetwerk van het 

mediaorgaan) (Snyder & Kelly, 1977).  

 Naast het protest-paradigma let ik in dit onderzoek op het othering-discours. Bij 

othering is men geneigd om een in-group en een out-group te onderscheiden (Dervin, 2012). 

Dit komt voort uit de Social Identity Theory (SIT) zoals beschreven door Tajfel (in Islam, 

2014). De SIT stelt dat individuen hun eigen identiteiten opstellen met betrekking tot sociale 

groepen. Identificaties met sociale groepen kunnen de identiteit van een individu 

beschermen en ook versterken (Islam, 2014). Jijzelf, of jouw cultuur, staat hierbij tegenover 

‘de ander’ (Dervin, 2012). De eigen groep, de in-group, wordt positief bevooroordeeld ten 

opzichte van de out-group, dus de ‘ander’. (Islam, 2014). Maar als je beseft dat jouw in-

group ondergeschikt is aan een bepaalde out-group, kan dat jouw op de in-group 

gebaseerde zelfrespect verzwakken, en ervoor zorgen dat jij als groep streeft naar sociale 

verandering (Scheepers & Ellemers, 2004). Het doel van othering is om het begrip van je 
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eigen identiteit te versterken, en het verschil met anderen te zien als een punt van afwijking 

(Grove & Zwi, 2005).  

Zajc en Erjavec (2014) voerden een onderzoek uit naar othering in de media. In hun 

onderzoek keken ze naar de representatie van biotechnologie in Sloveense media en de 

interpretatie hiervan door de journalisten. Uit dit onderzoek bleek dat de journalisten een 

situatie creëerden waarin ‘wij’ (journalisten, publiek, klanten) tegenover ‘hen’ 

(biotechnische wetenschappers en de biotechnische industrie) kwamen te staan. Hier was 

dus sprake van othering in de media. De onderzoekers stellen dat dit kwam door de 

persoonlijke attitudes van journalisten tegenover biotechnologie (Zajc & Erjavec, 2014). Dit 

idee wordt versterkt door het idee van Fürsich (2010) dat journalisten de neiging hebben om 

in hun teksten dicht bij hun eigen culturele voorkeur en die van hun publiek te blijven. Als 

deze culturele voorkeur schuurt met groepen die afgebeeld moeten worden in een 

nieuwsartikel, kan dit ertoe leiden dat journalisten deze groepen neerzetten als ‘de ander’ 

(Fürsich, 2010). Als een journalist het dus niet eens is met de ideeën van de protesterende 

boeren, zouden de boeren kunnen worden afgebeeld als ‘de ander’. Volgens Zef Hemel, 

professor aan de Universiteit van Amsterdam, is de Randstad-provinciekloof eigenlijk te 

simpel. Hij benoemt dat het meer een strijd is tussen elite en volk, waarbij de elite in de 

steden woont en het ‘volk’ daarbuiten (Kruyswijk, 2019). Dit impliceert ook dat boeren hevig 

ondergeschikt zijn aan de randstedelingen. 

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de impact van deze factoren op 

Nederlandse protesten. Veel voorgaande onderzoeken betroffen buitenlandse protesten, en 

de berichtgeving daarvan in het nieuws binnen datzelfde land. In een onderzoek van Leopold 

en Bell (2017) wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de berichtgeving over de Black 

Lives Matter-protesten in zeven verschillende Amerikaanse kranten. Verder is er ook een 

aantal onderzoeken gedaan naar de berichtgeving van één bepaalde gebeurtenis in de 

media in verschillende landen. Zo beschrijft Dardis (2006) in zijn onderzoek het verschil 

tussen de berichtgeving over de Irakoorlog in de Verenigde Staten vergeleken met de 

berichtgeving hierover in het Verenigd Koninkrijk (Dardis, 2006). Maar er zijn weinig 

onderzoeken gericht op de invloed van deze factoren op het verschil in de berichtgeving 

tussen landelijke en regionale media binnen datzelfde land. Om dit verschil binnen 

Nederlandse context te onderzoeken, zijn de boerenprotesten een geschikte casus omdat 

deze protesten, zoals eerder genoemd, een vrij grote impact hebben gehad in Nederland. 
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Daarnaast bestond de protestactie uit meerdere protesten, verdeeld over veertien 

maanden, waardoor er een grote hoeveelheid data beschikbaar is om antwoord te kunnen 

geven op de onderzoeksvraag. 
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4. Methode 
 
Corpus 
 
Om het verschil tussen de representatie van de boerenprotesten in landelijke media en in 

regionale media te onderzoeken, heb ik nieuwsberichten onderworpen aan een kritische 

discoursanalyse. Deze nieuwsberichten heb ik verzameld via Nexis Uni, waarbij ik de 

zoekterm ‘boerenprotest’ gebruikte. Uit deze zoekterm kwamen al voldoende bruikbare 

artikelen naar voren, waardoor meer zoektermen niet nodig waren. Verder heb ik het corpus 

afgebakend door artikelen te selecteren die geschreven zijn tussen 24 september 2019 en 21 

december 2020. Op 1 oktober 2019 vond immers het eerste en op 14 december 2020 het 

meest recente1 boerenprotest plaats. Ik neem ook één week vóór het eerste boerenprotest 

en één week ná het laatste protest mee, omdat er ook op de dagen voor en na de 

protestdagen is geschreven over de protesten. Deze zoekopdracht resulteerde in 1112 

landelijke nieuwsartikelen en 1516 regionale nieuwsartikelen. Omdat het niet haalbaar was 

om in dit onderzoek 2628 artikelen te analyseren, heb ik het corpus beperkt door de 

volgende artikelen niet mee te nemen:  

- Dubbele artikelen.  

- Artikelen met minder dan 200 of meer dan 500 woorden. Bij artikelen met minder 

dan 200 woorden bestaat het risico dat er te weinig relevante informatie in het 

artikel staat. Het is niet haalbaar om een groot aantal artikelen met veel woorden te 

analyseren. Daarom neem ik artikelen met meer dan 500 woorden niet mee.  

- Artikelen die zowel bij landelijke als bij regionale nieuwsorganen gepubliceerd zijn.  

- Artikelen over protesten in het buitenland en andere protesten in Nederland dan 

boerenprotesten tegen het overheidsbeleid. 

- Artikelen waarin alleen het woord ‘boerenprotest’ wordt genoemd, maar waarin het 

hier verder weinig tot niet over gaat.  

- Brieven van lezers. Die zijn immers niet geschreven door journalisten.  

-  ‘Overzichtsartikelen’ waarin meerdere nieuwsitems kort worden besproken. Hierbij 

geldt opnieuw het risico op te weinig relevante informatie.  

- Landelijke artikelen met een regionaal nieuwsorgaan in de ‘byline’.  

 
1 Dat wil zeggen: het meest recente boerenprotest op het moment van dataverzameling. Op 7 juli 2021 heeft 
immers wederom een boerenprotest plaatsgevonden.   
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Nadat ik het corpus op bovenstaande criteria had ingeperkt, kwam ik uit op 119 landelijke 

artikelen en 232 regionale artikelen. Door middel van een random sample heb ik 119 

regionale artikelen geselecteerd. Na een tweede controle en vervolgens een tweede random 

sample van het corpus bleven er 109 landelijke en 109 regionale artikelen over.  

 De landelijke nieuwsorganen die in dit onderzoek zijn meegenomen, zijn het 

Algemeen Dagblad (AD), Trouw, NRC Handelsblad en NRC Next. De regionale nieuwsorganen 

die ik in dit onderzoek meeneem, zijn De Gelderlander, De Stentor, Tubantia, Brabants 

Dagblad, BN De Stem en PZC. Deze selectie van nieuwsorganen heb ik gebaseerd op de 

zoekresultaten van Nexis Uni. Boerderij Vandaag, AD/De Haagsche Courant en het 

Eindhovens Dagblad kwamen ook voor in de zoekresultaten van Nexis Uni. Echter, deze nam 

ik niet mee in het onderzoek, omdat deze nieuwsorganen geen landelijke mediaorganen of 

regionale mediaorganen in de provincie zijn.   

 

Operationalisering 
 
Om de representatie van de boerenprotesten in landelijke media te vergelijken met 

regionale media in de provincie, heb ik een kritische discoursanalyse uitgevoerd. Volgens 

Hall (2013) is een discours een manier om te verwijzen naar onderwerpen in de praktijk. Een 

discours is dus de manier waarop je over dingen praat en betekenis geeft aan datgene waar 

je over praat (Hall, 2013). Je zou kunnen zeggen dat framing een discursieve strategie is. 

Door middel van framing worden aspecten van de waargenomen realiteit van de schrijver 

immers opvallender gemaakt in de tekst (Entman, 1993). Het blootleggen van frames is dus 

een belangrijk deel van het ontdekken van een discours.   

Met een kritische discoursanalyse kun je onderzoeken hoe bepaalde betekenissen 

discursief, oftewel door middel van taal, tot stand komen en waarom deze als 

vanzelfsprekend worden gezien (Van den Berg, 2004). Taal wordt immers vaak gezien als een 

objectieve afspiegeling van de realiteit, terwijl het volgens een kritische discoursanalyse 

slechts een interpretatie hiervan is (Carvalho, 2008). De tekst in de geanalyseerde 

nieuwsartikelen is dus géén objectieve afspiegeling van de realiteit, maar een interpretatie 

van journalisten.  

 Voor de codering van de data heb ik het programma Nvivo gebruikt. Ik heb mij hierbij 

vastgehouden aan de grounded theory approach zoals beschreven door Strauss en Corbin (in 
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Walker & Myrick, 2006). Volgens de grounded theory approach verloopt het coderen in drie 

fasen: open, axiaal en selectief coderen. In de eerste fase, open coderen, heb ik de data 

doorgelezen. Hierbij heb ik aantekeningen gemaakt bij stukken tekst die mogelijk relevant 

waren voor mijn analyse. In de volgende fase, axiaal coderen, heb ik de relevante data in 

categorieën verdeeld. In de derde fase, selectief coderen, heb ik de categorieën uit de 

tweede fase gegroepeerd in overkoepelende thema’s (Walker & Myrick, 2006). Deze 

overkoepelende thema’s heb ik vervolgens gekoppeld aan de literatuur, door te kijken hoe 

deze thema’s frames vormden. Deze frames gaven samen discoursen aan, waarmee ik een 

antwoord kon geven op de onderzoeksvraag.   
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5. Analyse 
 
Protest-paradigma 
 
Landelijk 
 
Negatief 
 
In de geanalyseerde landelijke artikelen kwam het protest-paradigma een aantal keer 

duidelijk naar voren. Zo worden de boeren2 in verschillende artikelen gemarginaliseerd. 

Volgens Chan en Lee (in Harlow & Kilgo, 2020) is dit één van de neigingen die journalisten 

hebben als ze over protesten schrijven. Sommige artikelen werden op zo’n manier geframed 

dat de overlast die boeren veroorzaakten extra werd belicht, en de beweegredenen werden 

dan achterwege gelaten. Dit is, zoals McLeod & Hertog (in Harlow et al., 2017) schrijven, een 

frame van ongeregeldheden, waarbij nadruk wordt gelegd op een conflict tussen 

demonstranten en de samenleving. Doordat dit als afwijkend wordt neergezet, kan het 

publiek de boeren als minder legitiem zien (McLeod & Hertog, in Harlow et al., 2017). 

Hierdoor ontstaat dus een discours van overlast. Mensen zullen de boerenprotesten 

associëren met overlast.  

Vooral de veroorzaakte verkeersproblemen waren een veelgenoemde vorm van 

overlast, zo blijkt onder andere uit het volgende citaat: “De tractoren veroorzaakten 

vanmorgen enorme files en overlast op de wegen” (bijlage 1, artikel 10). De boeren zouden 

“complete chaos” veroorzaken en ook “het openbaar vervoer ondervindt onderlast [sic]” 

(bijlage 1, artikel 11). De protesten zorgden voor “de drukste ochtendspits ooit” (bijlage 1, 

artikel 47) en ze zorgden ervoor dat Den Haag “zo goed als onbereikbaar” was (bijlage 1, 

artikel 44). De omvang en verstoring van de protesten zijn hier dus groot, wat twee criteria 

zijn voor de kans op berichtgeving volgens Oliver en Maney (2000).  

Verder wordt de belemmering van de bevoorrading van supermarkten, veroorzaakt 

door de protesten, ook een aantal keer beschreven: “Door het boerenprotest konden 230 

winkels van Albert Heijn niet worden bevoorraad” (bijlage 1, artikel 25). Boeren worden op 

deze manier neergezet als mensen die anderen tot last zijn, en niet als mensen die zich 

inzetten voor een betere wereld. Verder lijken de belangen van de boeren op deze manier 

 
2 In het gehele onderzoek geldt: met ‘de boeren’ worden de protesterende boeren in de protesten tussen 1 
oktober 2019 en 14 december 2020 bedoeld.   
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minder belangrijk te zijn dan de belangen van andere mensen, zoals ‘normaal’ 

boodschappen kunnen doen.  

 Ook het handelen van de boeren tijdens de protesten wordt regelmatig negatief 

belicht. Zo wordt er in meerdere artikelen beschreven dat boeren gewelddadig waren 

tijdens de protesten. Geweld is volgens Snyder en Kelly (1977) één van de criteria die de 

intensiteit van een protest bepalen. Hoe intenser het protest, hoe meer kans op publicatie 

(Snyder & Kelly, 1977). In een artikel van NRC Next wordt het volgende genoemd: “Ook een 

protest in Groningen liep uit de hand toen boeren met geweld de deur van het provinciehuis 

forceerden” (bijlage 1, artikel 41). Verder zouden boeren een agent te paard hebben 

aangereden met hun tractor (bijlage 1, artikel 46). In deze artikelen wordt door middel van 

framing het geweld tijdens de protesten benadrukt en niet afgezet tegen de beweegredenen 

van de boeren. De boeren worden hier dus gemarginaliseerd. Het frame van 

ongeregeldheden volgens McLeod en Hertog (in Harlow et al., 2017) wordt hier ingezet. 

Verder wordt het frame van circus ingezet, waarbij drama, eigenaardigheid en schouwspel 

van de protesten en demonstranten benadrukt wordt (McLeod & Hertog, in Harlow et al., 

2017). Hier ontstaat ook een discours van overlast, wat ook geassocieerd kan worden het 

geweld dat boeren gebruikten tijdens de protesten.  

 Journalistieke artikelen komen, zoals eerder gezegd, tot stand door de keuzes die de 

journalisten maken en de waarden en normen die passen bij het bedrijf waarvoor zij werken 

(Sobieraj, 2010). In sommige artikelen is er duidelijk sprake van het protest-paradigma. De 

culturele waarden van de boeren lijken hier te schuren met die van de journalisten. De 

journalisten zetten hierbij de frames van confrontatie, ongeregeldheden en circus in, zoals 

beschreven door McLeod en Hertog (in Harlow et al., 2017). Zij benoemen dat het gebruik 

van deze drie frames veroorzaakt dat protesteerders als afwijkend worden neergezet, 

waardoor ze legitimiteit verliezen bij het publiek (McLeod & Hertog, in Harlow et al., 2017) 

en dus, zoals eerder genoemd, een discours van overlast. De protesterende boeren worden 

dan geassocieerd met de overlast die zij veroorzaakten.   
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Positief  
 
Daarentegen wordt er in de geanalyseerde landelijke artikelen ook vaak positief geschreven 

over de boeren(protesten). Zo wordt de overlast meerdere malen gerelativeerd door 

geïnterviewden: “Ik vind dat ze helemaal gelijk hebben in hun protest. Al verdien ik die dag 

geen cent, mijn steun hebben ze” (bijlage 1, artikel 24).  Ook wordt er meerdere malen 

waardering uitgesproken voor de boer, bijvoorbeeld in het volgende citaat: “’Want wat zijn 

wij’ vraagt een van de moeders aan haar kind? Wij zijn trots op de boeren” (bijlage 1, artikel 

78).  

Verder wordt er, naast de beschreven overlast, ook een aantal keer benadrukt dat de 

boeren juist wél netjes hebben gehandeld, zoals blijkt uit het volgende citaat: “Agrarische 

bedrijven gaan, zoals eerder toegezegd, de schade aan het Malieveld herstellen” (bijlage 1, 

artikel 40). Dit impliceert dat men het waardeert dat de boeren bereid zijn om hun 

veroorzaakte schade te compenseren. Door waardering voor de boeren uit te spreken en te 

beschrijven dat protesterende boeren netjes handelen, ontstaat er een discours van 

waardering. Mensen zullen, in tegenstelling tot het discours van overlast, positiever kijken 

naar de boeren en hen meer waarderen. Waar het protest-paradigma kan zorgen voor 

minder waardering voor de boeren, gebeurt hier juist het tegenovergestelde. Mensen 

steunen de boeren tijdens hun protesten, ook als dat henzelf benadeelt (bijlage 1, artikel 

24).  

 

Frame van debat 
 
Tot slot komt ook het bespreken van de standpunten en motieven van de boeren voor in de 

landelijke artikelen, waarmee wordt gepoogd de lezer te laten begrijpen waarom de boeren 

protesteren. Hierbij wordt het frame van debat, zoals beschreven door McLeod en Hertog 

(in Harlow et al., 2017), ingezet. Er wordt geprobeerd om lezers een meer legitieme blik op 

de protesteerders te geven.  

Echter, de weergave van de standpunten lijkt in eerste instantie objectief, maar kan 

op zo’n manier geframed worden dat de lezer een negatiever beeld krijgt over de boeren. In 

de zin “Eerder deze week blokkeerden de boeren meerdere distributiecentra waaronder de 

locatie in Zwolle, omdat ze boos waren over de te lage prijzen die ze in hun ogen voor hun 

producten krijgen” (bijlage 1, artikel 1) voegde de journalist ‘in hun ogen’ toe, wat impliceert 
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dat het geen vanzelfsprekendheid is dat iedereen het met de boeren eens is. Het is echter 

lastig te achterhalen wat hiervan de invloed is op het publiek, aangezien door middel van dit 

onderzoek niet te achterhalen is hoe de lezers dit opvatten.  

 

Regionaal  

Negatief  
 
Evenals bij de landelijke artikelen, kwam ook bij de regionale artikelen het protest-

paradigma een aantal keer naar voren. De journalisten schreven in de regionale artikelen 

meerdere keren over de overlast die door de boeren veroorzaakt is. Zoals eerder 

beschreven, is het marginaliseren van protesteerders onderdeel van het protest-paradigma 

(Chan & Lee, in Harlow & Kilgo, 2020). Hier komt wederom het frame van ongeregeldheden, 

zoals beschreven door McLeod en Hertog (in Harlow et al., 2017) naar voren. Nyncke de 

Vries schreef in een column in de Tubantia het volgende: “Ze dreigen met het bezetten van 

distributiecentra van supermarkten, zodat wij allemaal weer eens ervaren hoe lege 

schappen eruitzien, en wellicht danig in de knoei komen met de kerstboodschappen” (bijlage 

2, artikel 42). Dit citaat impliceert dat mensen niet zitten te wachten op een blokkade van 

distributiecentra, omdat dit problemen oplevert met de kerstboodschappen. De Vries gaat 

er hier, door te spreken vanuit de ‘wij-vorm’, tevens vanuit dat lezers haar mening delen, en 

vanzelfsprekend dus niet aan de kant van de boeren staan. Hier wordt ook meer waarde 

gehecht aan ‘normaal je kerstboodschappen kunnen doen’ dan aan de standpunten van de 

boeren. De boeren worden hier dus gemarginaliseerd en er ontstaat wederom een discours 

van overlast.  

 Verder wordt in de regionale artikelen vaak gesproken over een uitspraak van 

Farmers Defence Force (hierna: FDF), een belangenorganisatie voor boeren. FDF vergeleek 

de manier waarop de boeren worden behandeld met de Jodenvervolging in de Tweede 

Wereldoorlog: de Holocaust (Janssen, 2019). Het Brabants Dagblad schreef hier het 

volgende over: “De vergelijking tussen Holocaust en de behandeling van boeren in Brabant 

slaat nergens op en gaat alle perken te buiten” (bijlage 2, artikel 44). Volgens een artikel van 

BN De Stem “stort hierdoor weer een brok krediet in het stikstofmoeras” (bijlage 2, artikel 

65). In dit artikel staat ook dat de boeren het zat zijn, maar ‘wij’ (dus niet-boeren) ook. De 

auteur van dit artikel noemt zelfs dat “de hashtag boerenprotest steeds meer verandert in 
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#boerenterreur” (bijlage 2, artikel 65). Hier worden de boeren wederom gemarginaliseerd. 

Hun standpunten lijken hiermee ook te worden gedelegitimiseerd, omdat het veranderen 

van ‘boerenprotest’ in ‘boerenterreur’ impliceert dat het de boeren niet meer zou gaan om 

het duidelijk maken van hun standpunten, maar meer om het veroorzaken van zoveel 

mogelijk overlast. Hier komt het frame van circus, zoals beschreven door McLeod en Hertog 

(in Harlow et al., 2017) naar voren. Er wordt namelijk een beschrijving gedaan van 

eigenaardigheden van de demonstranten. Hierbij ontstaat een discours van overlast, waarbij 

wordt geïmpliceerd dat het de boeren niet meer gaat om hun standpunten maar om zoveel 

mogelijk overlast veroorzaken.  

 Een ander opvallend terugkerend thema in de regionale artikelen is woede van 

boeren op de media. In een artikel van De Gelderlander staat: “’Jullie hebben het als pers 

gewoon verkeerd begrepen.’ Het is een zin die afgelopen dagen nogal eens naar het hoofd 

van onze journalisten werd geslingerd” (bijlage 2, artikel 84). De boeren vonden dus dat 

journalisten hen niet goed begrepen en onwaarheden verspreidden, zoals bleek uit het 

volgende citaat uit een ander artikel van De Gelderlander: “Volgens de boeren staan er 

onwaarheden in een artikel dat donderdag in De Gelderlander stond” (bijlage 2, artikel 10). 

Een journalist van De Gelderlander ontkracht de woede van deze boeren: “Vlogen we met 

dit verhaal uit de bocht? Nee. De krant is er om verslag te doen van acties, maar ook om 

feiten te checken” (bijlage 2, artikel 94). Er is hier dus sprake van een meningsverschil tussen 

journalisten en boeren. De uitspraak dat de krant er is om feiten te checken, kan ontkracht 

worden door de theorie van Sobieraj (2010). Zij stelt immers dat journalisten binnen een 

bedrijf vaak volgens routines werken die vormgeven aan de manier waarop zij over nieuws 

schrijven (Sobieraj, 2010). Als de cultuur van het bedrijf waar de journalisten voor werken, in 

dit geval De Gelderlander, schuurt met de cultuur van de boeren, zou het dus kunnen dat 

deze journalisten negatiever over de boerenprotesten zullen schrijven. Het is ook mogelijk 

dat de relatie tussen de boeren en de journalisten van De Gelderlander door deze discussie is 

beschadigd, waardoor de journalisten negatiever kijken naar de boeren en hierdoor ook 

negatiever over hen zullen schrijven. Dit is echter niet te bevestigen door middel van dit 

onderzoek. Het is ook niet uit te sluiten dat De Gelderlander hier daadwerkelijk feiten heeft 

beschreven, en de boeren gefrustreerd raken omdat zij met hun neus op de feiten worden 

gedrukt.  
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Positief  
 
 De boeren worden in de bestudeerde regionale krantenartikelen ook regelmatig in 

positief daglicht gezet. Zo wordt er geschreven over begrip voor de boeren. In een artikel 

van BN De Stem wordt eerst gesproken over de overlast die de boeren hebben veroorzaakt: 

“Het boerenprotest zorgde voor de drukste ochtendspits ooit” (bijlage 2, artikel 81). Hierop 

volgt de uitspraak: “maar op de snelwegen kregen ze louter positieve reacties van 

omstanders” (bijlage 2, artikel 81). Men heft dus begrip voor de overlast die de boeren 

veroorzaken. Er ontstaat hierbij een discours van begrip.  

 Verder wordt in de regionale artikelen een aantal keer besproken dat er een goede 

sfeer hing tijdens de protesten, en dat de boeren netjes hebben gehandeld. In een artikel 

van De Stentor noemt de Veiligheidsregio Utrecht het verloop van de protesten “ordentelijk” 

(bijlage 2, artikel 55). Hierdoor ontstaat een discours van waardering. Mensen vinden dat de 

boeren netjes handelen en daarom waarderen zij hen.  

 

Frame van debat  
 
 Tot slot worden ook in deze artikelen de standpunten en motieven van de boeren 

besproken om de lezer te laten begrijpen waarom de boeren protesteren. Hierbij wordt het 

frame van debat, zoals beschreven door McLeod en Hertog (in Harlow et al., 2017) ingezet. 

Een aantal keer legt een boer in een citaat uit waarom zij protesteren. In een artikel van De 

Gelderlander vertelt iemand van FDF dat ‘het instituut’ (uit de rest van het artikel blijkt dat 

zij hiermee het RIVM bedoelen) “de boel bedondert”, “het is een corrupte bende. De 

berekeningen kloppen niet” (bijlage 2, artikel 80). Volgens McLeod en Hertog (in Harlow et 

al., 2017) wordt met het frame van debat gepoogd om de lezer een meer gelegitimeerde blik 

op de protesteerders te geven. Door een letterlijk citaat van boeren te gebruiken, kan de 

indruk bij de lezer worden gewekt dat dit dus écht de mening van de boeren is, zonder dat er 

framing aan te pas is gekomen. De journalisten zouden de formulering immers niet naar hun 

eigen hand kunnen zetten, omdat zij de woorden van de boeren letterlijk overnemen. Dit 

zou dus een meer legitieme blik op de protesteerders kunnen geven. Daarnaast wordt er, 

door het citeren van boeren, benadrukt dat dit de standpunten zijn van de boeren, en dat 

het dus niet vanzelfsprekend is dat iedereen deze standpunten met hen deelt. 
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Echter, de journalist heeft nog steeds de macht om bepaalde delen van de uitspraken 

wel te citeren, en andere niet. Op deze manier kan de journalist nog steeds dingen die hij/zij 

belangrijk vindt, extra benadrukken. Als de lezer zich hiervan bewust is, is het daarom ook 

mogelijk dat hij/zij niet positiever naar de protesteerders zal gaan kijken, of hen als meer 

legitiem beschouwt na het lezen van de standpunten. Door middel van dit onderzoek is niet 

te achterhalen of lezers zich hiervan bewust zijn.  

 
Othering 
 
Landelijk 
 
In de geanalyseerde artikelen kwam het othering-discours een aantal keer voor. Volgens 

Fürsich (2010) kunnen journalisten groepen met een andere culturele voorkeur neerzetten 

als ‘de ander’. Boeren worden in een artikel van NRC Handelsblad omschreven als “een 

relatief kleine groep die zich radicaal misdeeld voelt”, wat wordt gevolgd door “terwijl de 

rest van het land zich juist afkeert van radicale ideeën” (bijlage 1, artikel 43). Hier wordt de 

Nederlandse samenleving opgedeeld in twee delen: de boeren (out-group) en de niet-

boeren (in-group). De boeren zouden zich minder volwaardig behandeld voelen dan de rest 

van het land, waar ook de journalist onder valt. Hij is het dus niet eens met de boeren. 

Daarentegen hoeft de journalist niet per definitie bewust te hebben geframed. Journalisten 

kunnen ook framen door onbewuste vooroordelen (Verloo et al., 2007). Ook is het mogelijk 

dat de journalist wil impliceren dat de boeren zich aanstellen, en zo zouden moeten denken 

als de rest van het land. Op deze manier is de out-group, de boeren, negatiever afgebeeld 

dan de in-group, oftewel ‘de rest van het land’.   

Verder wordt er in een artikel van het AD gesproken over “de woeste krijgers van de 

Farmers Defence Force” (bijlage 1, artikel 37). Met ‘de woeste krijgers’ worden 

protesterende boeren bedoeld. FDF is immers een boerenprotestgroep. Zij vormen hier de 

out-group, waarbij de journalist zichzelf rekent tot de in-group. De out-group wordt hier 

negatief afgebeeld. ‘Woeste krijgers’ heeft immers een vrij negatieve ondertoon. Deze 

woordcombinatie impliceert dat de boeren in een gevecht zitten. Volgens Van Dale betekent 

‘krijger’ hetzelfde als ‘strijder’ (Van Dale, z.d.), wat gedefinieerd wordt als ‘iemand die strijdt, 

die deelneemt aan een strijd of gevecht’ (Van Dale, z.d.). Daarnaast impliceert ‘woeste 

krijgers’ dat de boeren erg boos zijn, of mogelijk zelfs op gewelddadige wijze handelen. 
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Volgens Van Dale betekent ‘woest’ immers ‘erg kwaad’ of zelfs ‘onbeheerst’ of 

‘gewelddadig’ (Van Dale, z.d.). Het handelen van de boeren, de out-group, wordt hier dus 

negatief afgebeeld door de journalist. Het is dus mogelijk dat deze journalist het niet eens is 

met de standpunten van de boeren, en hen daarom heeft afgebeeld als een groep ‘woeste 

krijgers’.   

 In een artikel van Trouw staat de volgende zin: “Voor buitenstaanders zijn het vooral 

imponerende en intimiderende voertuigen, daarom ook zetten boze boeren ze graag in” 

(‘het’ en ‘ze’ verwijzen hier naar tractoren) (bijlage 1, artikel 62). Ook hier wordt een 

onderscheid gemaakt tussen boeren (out-group) en niet-boeren (‘buitenstaanders’, de in-

group). De boeren worden hier neergezet als boze mensen die anderen graag willen 

intimideren met hun tractoren. Het lijkt er ook op dat de niet-boeren zich zelfs een beetje 

aangevallen voelen door het handelen van de boeren.  

 
 
Regionaal 
 
Bij de analyse van de regionale berichten kwam het othering-discours éénmaal terug. In een 

artikel van BN De Stem wordt het volgende geschreven: “De protesterende agrariërs gaan er 

kennelijk vanuit dat hun nageslacht slechts één ding wil: ook boer worden. Die gedachte lijkt 

me hopeloos achterhaald, om niet te zeggen middeleeuws” (bijlage 2, artikel 97). Hier lijkt 

wederom onderscheid te worden gemaakt tussen een out-group (boeren) en een in-group 

(de rest van de bevolking). De out-group heeft volgens de in-group, waar de journalist zelf 

onder valt, niet-kloppende opvattingen. Ze worden afgebeeld als ouderwetse mensen, 

waarvan de denkbeelden niet kloppen met deze tijd. De culturele voorkeur van de journalist 

schuurt met de culturele voorkeuren van de boeren, waarbij de boeren dus negatiever en als 

‘minder waard’ worden afgebeeld.  
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6. Conclusie & Discussie 

De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat, is: ‘Hoe verschilt de representatie 

van de boerenprotesten tussen 1 oktober 2019 en 14 december 2020 in landelijke media ten 

opzichte van regionale media in de provincie?’.  

 In de landelijke én regionale artikelen in dit onderzoek worden boeren zowel in een 

positief als een negatief daglicht gezet. Het protest-paradigma komt dus zowel in de 

landelijke als in de regionale artikelen voor. Het protest-paradigma kwam voornamelijk naar 

voren door de beschrijving van de overlast die boerenprotesten veroorzaakten. Het frame 

van ongeregeldheden, zoals beschreven door McLeod en Hertog (in Harlow et al., 2017) 

kwam vaak voor. Bij dit frame wordt de nadruk gelegd op het conflict tussen de 

demonstranten en de samenleving.  

Volgens Chan en Lee (in Harlow & Kilgo, 2020) hebben journalisten de neiging om 

protesteerders te marginaliseren en hun standpunten te delegitimeren als zij schrijven over 

protesten. Bij het bespreken van de overlast die boeren veroorzaken, worden de boeren 

gemarginaliseerd en dus is er sprake van het protest-paradigma. De door hun veroorzaakte 

overlast wordt immers extra belicht en hun beweegredenen worden minder of niet 

besproken. Er ontstaat hierbij een discours van overlast.  

In zowel de landelijke als regionale artikelen ontstaat ook een discours van 

waardering. Mensen tonen waardering voor de boeren, en verwerpen hierbij bijvoorbeeld 

de overlast die zij veroorzaken. In de regionale artikelen ontstond een discours van begrip. Al 

met al is alsnog te concluderen dat zowel in de landelijke als regionale artikelen grotendeels 

dezelfde frames en discoursen ontstaan.   

 Verder was er in de landelijke artikelen driemaal sprake van othering, en bij de 

regionale artikelen éénmaal. Boeren werden in alle gevallen tot de out-group gerekend en 

niet-boeren (de rest van Nederland) tot de in-group. De boeren werden hierbij negatiever 

afgebeeld dan de niet-boeren. Ook het othering-discours toont dus weinig verschil aan 

tussen de representatie van de boerenprotesten in landelijke artikelen en regionale artikelen 

in de provincie. Dit impliceert dus dat de meeste journalisten de boeren óf niet als aparte 

out-group zien, en hen zien als onderdeel van dezelfde culturele groep als zij, óf zij zien hen 

wel als aparte groep, maar staan niet negatief tegenover hun culturele waarden.  
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Deze uitkomsten zijn interessant, omdat deze tegenstrijdig zijn met de mediakloof, 

zoals Riemsma (2019) deze beschrijft. Mensen in de provincie zouden zich niet gehoord 

voelen door landelijke media bij grote gebeurtenissen (Riemsma, 2019). Echter, als de 

berichtgeving tussen landelijke media en regionale media in de provincie weinig verschilt, 

zou er, gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek, geen sprake zijn van deze 

mediakloof.   

 Om deze tegenstrijdigheid op te helderen, zou een vervolgonderzoek gedaan kunnen 

worden. Het kan interessant zijn om in dit onderzoek meerdere onderzoeksvormen te 

verwerken. Op basis van een survey bij zowel randstedelingen als inwoners van de provincie 

kan allereerst achterhaald worden of de inwoners van Nederland überhaupt een mediakloof 

waarnemen. Verder zou er een uitgebreidere discoursanalyse kunnen worden uitgevoerd. 

Hierbij zouden meerdere mediavormen meegenomen kunnen worden dan alleen 

nieuwsartikelen, zoals bijvoorbeeld televisie- of radio-uitzendingen. Vervolgens kan er een 

gecombineerde vorm van deze twee onderzoeksvormen uitgevoerd worden, waarbij 

randstedelingen en inwoners van de provincie nieuwsberichten te lezen/zien/horen krijgen. 

Zij moeten dan aangeven of de berichten afkomstig zijn van een landelijk mediaorgaan of 

een regionaal mediaorgaan uit de provincie en waar zij hun keuze op baseren. Zo kan er 

onderzocht worden of mensen die stellen dat er een mediakloof is, dat op basis van de 

inhoud van mediaberichten daadwerkelijk vinden, of dat zij bevooroordeeld zijn.  

 Dit onderzoek telt ook een aantal beperkingen. Allereerst heb ik 218 artikelen 

geanalyseerd uit een beperkte selectie kranten. Omwille van de tijd die beschikbaar was 

voor dit onderzoek, was dit de meest geschikte optie. Echter, meer artikelen uit een bredere 

selectie van kranten had waarschijnlijk beter generaliseerbare resultaten opgeleverd. 

Daarnaast heb ik een aantal criteria opgesteld om mijn corpus af te bakenen. Echter, tijdens 

de analyse bleken niet alle artikelen even relevant voor het onderzoek. Zo werd in een 

aantal artikelen alsnog slechts een klein aantal woorden besteed aan de boerenprotesten, 

waardoor deze artikelen minder relevant waren dan andere artikelen. Als er meer tijd 

beschikbaar was, had ik de corpusselectie zorgvuldiger kunnen uitvoeren, waardoor er meer 

relevante artikelen overbleven. Verder heb ik ervoor gekozen om ingezonden brieven niet 

mee te nemen in het corpus. Achteraf gezien had ik deze goed mee kunnen nemen omdat 

de hand van de journalist hier nog wél aan te pas komt, ondanks dat hij/zij de tekst niet zelf 

heeft geschreven. De journalist bepaalt immers welke brieven er in de krant worden 
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gepubliceerd, waardoor ingezonden brieven ook waardevol hadden kunnen zijn voor het 

onderzoek.  
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Bijlage I  
Overzicht van de gebruikte landelijke artikelen 
 

Nr. Datum Titel Bron Woord-
aantal 

Codes 

1 10/07/20 Boerenprotest 
dwarsboomt 
bevoorrading 230 
winkels Albert Heijn 

Trouw.nl 241 - Begrip voor 
boeren vanuit 
bedrijf (3x) 

- Kritiek op 
boeren vanuit 
bedrijf (1x) 

- Mening boeren 
2 17/10/19 Warrig beleid lokt 

boerenprotest uit 
Trouw.nl 441 - Boeren 

veroordelen 
voor geweld 

- Onbegrip voor 
overheden die 
toegeven 

- Logisch dat de 
boeren 
protesteren 

- Landelijke 
overheid moet 
problemen 
oplossen 

- Onbegrip voor 
de boeren 

- Onbegrip voor 
politieke 
partijen die 
boeren 
verdedigen 

3 14/12/20 Opnieuw 
boerenprotest:  
boeren blokkeren 
distributiecentrum 
Breda 

Trouw.nl 232 - Kritiek op 
boeren vanuit 
bedrijf 

- FDF niet eens 
met actie 
boeren 

4 08/11/19 Amsterdam bezorgd 
over boerenprotest 
13 december 

NRC 
Handelsblad 

415 - Mening boeren 
- Zorgen om 

protesten 
- Boeren 

veroordelen 
voor geweld 

5 01/10/19 ANWB: ‘Ga niet naar 
Den Haag’, hele regio 

AD 320 - Boeren 
veroorzaken 
overlast 
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staat stil door 
boerenprotest 

 
 

6 08/11/19 Boerenprotest wil in 
december naar 
Amsterdam 

AD 228 - Boeren willen 
in gesprek met 
burgers 

- Boeren 
veroorzaken 
overlast 

- Boeren 
respecteren 
afweer 
tractoren in 
stadscentrum 

- Boeren 
veroordelen 
voor geweld 

7 26/12/19 Boerenprotest, Loek 
Buter 

Trouw.nl 252 - Mening boeren 
- Mensen kijken 

positief naar 
boeren 

- Protesteren is 
nodig, niet leuk 

8 18/11/19 Boerenprotest op De 
Dam: maximaal 25 
tractoren welkom 

AD 238 - Mening boeren 
- Boeren 

veroorzaken 
overlast 

- Boeren 
respecteren 
afweer 
tractoren in 
stadscentrum 

9 21/10/19 Boerenprotest op 
Malieveld kreeg bijna 
een ‘luchtje’: 
giertanks de pas 
afgesneden 

AD 200 - Begrip voor 
boeren 

10 02/10/19 Chaos in Den Haag 
door boerenprotest 

AD 378 - Mening boeren 
(2x) 

- Boeren 
veroorzaken 
overlast (2x) 

- Mensen kijken 
positief naar 
boeren 

11 01/10/19 Haagse binnenstad 
afgezet met 
vrachtwagens en 

AD 233 - Boeren 
veroorzaken 
overlast (3x) 
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verkeer loopt 
compleet vast 
wegens 
boerenprotest 

 

12 16/10/19 “Ik heb wel een 
dubbel gevoel bij dat 
boerenprotest” 

AD 426 - Begrip voor 
boeren 

- Boeren 
veroorzaken 
overlast 
 

13 18/02/20 Boerenprotest-
special en Angela de 
Jong in De Ochtend 
Show to go 

AD 324 / 

14 19/02/20 Geen files op 
snelwegen door 
boerenprotest 

Trouw.nl 278 - Boeren 
veroorzaken 
overlast 

15 31/01/20 Boerenprotest van 
woensdag ‘uit 
tactisch oogpunt’ 
afgelast 

Trouw.nl 348 / 

16 18/12/19 Irritatie bij 
burgemeester Gouda 
over niet melden van 
boerenprotest 

AD 434 - Boeren gaan 
niet netjes te 
werk 

- Boeren hebben 
netjes 
gehandeld 

17 06/12/19 Supermarkten 
bezorgd om 
boerenprotest 

Trouw.nl 430 - Onbegrip voor 
de boeren (2x) 

- Waardering 
voor boeren 

18 07/10/19 Actiegroep kondigt 
nieuw boerenprotest 
aan 

Trouw.nl 251 - Mening boeren 

19 14/10/19 Boerenprotest leidt 
tot files op 
snelwegen 

AD 200 - Boeren 
veroorzaken 
overlast (3x) 

- Mening boeren 
20 01/10/19 Boerenprotest maakt 

indruk op frontvrouw 
Caroline uit 
Deventer: ‘Dit is een 
kantelpunt’ 

AD 348 - Boeren die 
kritisch zijn op 
boeren, vragen 
om weerstand 
 

21 14/10/19 Boerenprotest vanuit 
Kampen groter dan 
verwacht 

AD 349 - Begrip voor de 
boeren (2x) 
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22 27/10/19 Hier in de polder is 
het stil, 
boerenprotest of niet 

Trouw.nl 447 - Zorgen om 
protesten 

- Protesten doen 
het beeld van 
de boer niet 
goed 

- Onbegrip voor 
de boeren 

- In de polder is 
het rustig, 
ondanks de 
protesten 

23 11/10/19 Politie: vermijd het 
centrum van 
Leeuwarden om 
boerenprotest, alles 
staat muurvast 

AD 281 - Boeren 
veroorzaken 
overlast 

- Boeren zijn 
ongehoorzaam 
(2x) 

- Mening boeren 
- Boeren 

veroorzaken 
geen overlast 

24 14/10/19 Haagse ondernemers 
relaxed onder 
komende acties van 
boeren: ‘Joh, laat ze 
lekker protesteren’ 

AD 382 - Begrip voor 
boeren (3x) 

- Boeren 
veroorzaken 
overlast (3x) 

- Othering (‘die 
boze agrariërs’) 

25 11/07/20 Demonstraties met 
tractoren in 
Nijmegen per direct 
verboden 

Trouw.nl 487 - Boeren 
veroorzaken 
overlast (3x) 

 
26 16/08/20 Politie zet helikopter 

in boven Mediapark 
om boeren in de 
gaten te houden 

Trouw.nl 458 - Mening boeren 
 

27 21/07/20 De boeren trekken 
morgen naar het 
RIVM 

Trouw.nl 252 - Boeren 
bedreigen 
politici 
 

28 17/07/20 Farmers Defence 
Force protesteert 
woensdag bij RIVM 

Trouw.nl 237 - Boeren worden 
opgeroepen 
om te komen 
protesteren 
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29 21/07/20 Omgeving RIVM 
hermetisch 
afgesloten, 
burgemeester vraagt 
om bijstand leger 

AD 324 - Protest 
proberen te 
voorkomen 
 

30 16/10/19 Het ‘gehate’ RIVM 
ligt er verlaten bij, 
alleen een groepje 
Zeeuws boeren 
probeert langs te 
gaan 

AD 402 - Protest 
proberen te 
voorkomen 

- Othering (‘de 
boze boeren’) 

31 30/09/19 Krikke sluit akkoord 
met boeren: 
maximaal 75 trekkers 
op Malieveld 

AD 368 - Othering (‘boze 
boeren’) 

- Begrip voor 
boeren 
 

32 03/07/20 Defensie sluit 
binnenstad Den Haag 
af voor boeren 

NRC Next 398 - Mening boeren 
 

33 15/07/20 FDF kondigt 
landelijke actiedag 
aan op woensdag 22 
juli 

Trouw.nl 227 / 

34 11/07/20 Ludiek tractorprotest 
van Noord-Hollandse 
boeren 

Trouw.nl 313 - Othering 
(‘iedereen is er 
tegen, maar 
niet iedereen is 
zo extreem in 
het protest’ à 
iedereen = alle 
boeren = ‘ik + 
zij’) 

35 09/07/20 Tegemoetkoming 
aan de boeren: 
Schouten laat 
voermaatregel 
nogmaals 
onderzoeken 

Trouw.nl 295 - Tegenargument 
voor boeren 
 

36 01/12/20 Voorman van 
Nederland in 
Opstand opgepakt 
vanwege opruiing: ‘Ik 
wilde alleen even 
met Rutte praten’ 

AD 373 / 

37 21/11/10 ‘Het akkefietje met 
de boeren had een 

AD 329 - Othering 
(boeren: ‘de 
woeste krijgers 
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hoog 
slapstickgehalte’ 

van Farmers 
Defence Force’) 

38 05/12/19 Boeren willen 
nieuwe acties: 
platleggen 
voedselvoorziening 
rond kerstrr 

Trouw.nl 367 - Boeren zijn 
belangrijk 

- Mening boeren 
 

39 07/12/19 Cirque du Soleil wil 
ook met volgende 
show naar Malieveld 
terugkeren 

AD 250 / 

40 28/10/19 Boeren maken 
belofte waar en gaan 
Malieveld herstellen 

AD 259 - Boeren hebben 
netjes 
gehandeld 
 

41 08/11/19 Boeren willen 13 
december 
actievoeren in 
Amsterdam 

NRC Next 415 - Mening boeren 
- Boeren 

veroorzaken 
overlast 

- Boeren 
veroordelen 
voor geweld 

42 22/10/19 Chaos is compleet 
door optreden 
provincie in 
stikstofcrisis 

AD 412 - Boeren voelen 
zich machtig 

- Provincies 
geven toe aan 
boeren 
 

43 17/10/19 De boze boeren en 
het nationaal 
ongenoegen; column 

NRC 
Handelsblad 

482 - Othering 
(boeren zijn 
een kleine 
groep die zich 
radicaal 
misdeeld voelt, 
tegenover de 
rest van het 
land, die zich 
afkeert van 
radicale 
ideeën)   

44 29/10/19 Den Haag 
waarschuwt: Wegen 
in en naar stad 
morgen flink drukker 
door bouwprotest 

AD 247 - Boeren 
veroorzaken 
overlast 
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45 25/10/19 Deze melkveehouder 
uit Sint Hubert is 
trots op de boze 
Land van Cuijkse 
boeren 

AD 346 - Protesten 
zorgen voor 
saamhorigheid 
 

46 07/11/19 Groeiend 
extremisme na de 
boerenprotesten; 
column 

NRC Next 477 - Boeren laten 
alleen politici 
die achter hen 
staan spreken 

- Boeren 
veroorzaken 
overlast 

- Othering 
binnen boeren: 
‘Wij noemen 
onszelf 
strijders’ 

47 01/10/19 Ongevallen en regen 
zorgden voor drukke 
avondspits in 
Brabant 

AD 284 - Boeren 
veroorzaken 
overlast (2x) 
 

48 14/10/19 Tientallen boeren 
protesteren bij 
Provinciehuis in Den 
Haag: ‘Houd rekening 
met extra reistijd’ 

AD 262 - Mening boeren 
- Boeren 

veroorzaken 
overlast 

- Begrip voor 
boeren 
 

49 23/10/19 Verbod zware 
tractoren op 
Malieveld: 
ondergrondse 
parkeergarage kan 
druk niet aan 

AD 224 - Boeren 
veroorzaken 
overlast 

50 19/02/20 Rem Koolhaas brengt 
boze Hollandse 
boeren naar New 
York 

AD 455 - Niet-boer is het 
eens met 
boeren 

- Platteland 
wordt 
verwaarloosd 
door groei 
populisten 

- Niet-boer vindt 
dat het 
platteland weer 
op de kaart 
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moet worden 
gezet 
 

51 16/10/20 NOS haalt logo van 
wagens om 
intimidatie 

NRC 
Handelsblad 

494 / 

52 05/10/20 Boerenvoorman 
weigert schikking 
voor bedreigen agent 
in Bleiswijk, zaak 
naar de rechter 

AD 316 - Boeren 
veroorzaken 
overlast 

- Boer opgepakt 
bij protest 
 

53 01/10/20 Gemist? Zeeuwse 
corona-uitzondering 
voor bruidsparen en 
theaters 

AD 312 / 

54 07/09/20 Gemeenten 
worstelen met 
protestverbod 
boeren, m aar in 
Krimpen mag het wel 

AD 333 - Boeren zijn 
welkom om te 
komen 
protesteren 
 

55 20/07/20 FDF presenteert 
voorlopig 
programma voor 
protest woensdag bij 
RIVM 

AD 219 - Boeren 
bedreigen 
politici (2x) 
 

56 17/07/20 Geen verbod: 
Twentse boeren 
mogen 
demonstreren met 
trekkers 

AD 404 / 

57 10/07/20 Boeren willen van de 
supermarkten meer 
geld voor hun melk 

Trouw.nl 478 - Mening boeren 
(4x) 

- FDF is harder 
dan Agractie 

- Boeren 
veroorzaken 
overlast 

- Begrip voor 
boeren vanuit 
politici 

- Aangifte tegen 
boeren (2x) 

58 03/07/20 D66’er Tjeerd De 
Groot doet aangifte 
wegens 

Trouw.nl 308 - Aangifte tegen 
boeren 
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doodsbedreigingen 
van boeren 

- Boeren 
bedreigen 
politici 

- Aanleiding 
protesten 

59 09/07/20 Farmers Defence 
Force verliest kort 
geding: gebruik 
tractoren bij 
demonstraties blijft 
verboden 

Trouw.nl 471 - Boeren 
veroorzaken 
overlast (2x) 

- Boeren 
opgepakt bij 
protest 

- Boeren zijn 
boos om 
tractorverbod 

60 14/07/20 Ludieke acties: de les 
van een ex-Provo : 
Column 

NRC 
Handelsblad 

479 / 

61 03/07/20 Meer dan een 
onderzoek heeft de 
Kamer de boeren 
niet te bieden 

Trouw.nl 485 - Mening boeren 
(2x) 

- Politici staan 
achter de 
boeren 

- Othering 
(‘onzeker of de 
boeren hun zin 
krijgen’ à 
impliceert ‘de 
boeren’ als ‘de 
ander’. ‘hun 
mening’, niet 
die van ‘ons’) 

62 14/07/20 Sommige boeren 
gaan echt te ver 

Trouw.nl 460 - Boeren 
veroorzaken 
overlast 

- Boeren worden 
opgepakt bij 
protest 

- Niet-
protesterende 
boeren worden 
bedreigd 

- Boeren 
bedreigen 
politici 

- Othering (‘boze 
boeren’ à zij 
die boos zijn 
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zetten graag 
intimiderende 
tractoren in) 

- Tractoren zijn 
intimiderend 

- Begrip voor 
boeren 

63 25/06/20 Actieboeren staan 
klaar om in te grijpen 
bij protest voor 
slachthuis Vion in 
Boxtel 

AD 377 / 

64 30/06/20 Kan het 
coronaprotest ook 
‘astroturfin’ zijn?; 
column 

NRC Next 468 / 

65 26/11/19 Boze boeren rijden 
door rood en botsen 
op Bep: ‘3500 euro 
schade, dit kan 
natuurlijk niet’ 

AD 305 - Boeren 
veroorzaken 
overlast 

66 27/12/19 De politie stond 
machteloos 
tegenover boze 
boeren en bouwers, 
erkent justitie 

Trouw.nl 438 - Boeren staan 
niet open voor 
overleg over 
demonstratie 

- Boeren 
overtreden 
regels 

- Boeren 
bedreigen 
mensen 

67 18/12/19 Geen boeren- en 
bouwersprotest bij 
Lidl in Waddinxveen 

AD 219 / 

68 13/12/19 Grootste actieboer 
kijkt trots terug op 
protest rond 
Eindhoven Airport: 
‘Generale repetitie is 
geslaagd’ 

AD 456 - Boeren vinden 
dat ze netjes 
hebben 
gehandeld 

- Omgang met 
boeren 
vergeleken met 
Holocaust 
(door boeren) 

69 20/12/19 Inwoners Hilversum 
doen aangifte tegen 
boeren vanwege 

AD 242 - Begrip voor 
boeren 
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discriminatie en 
haatzaaien 

- Boeren gaat 
niet netjes te 
werk 

 
70 29/12/19 Misschien dat ik me 

dit jaar toch overgeef 
aan de Top2000 

AD 310 / 

71 26/12/19 OM: Gefaald bij 
optreden tegen boze 
boeren op snelweg 

AD 368 - Boeren zijn 
dreigend en 
intimiderend 

72 17/12/19 Politici die bezwijken 
voor dreigende 
boeren; column 

NRC Next 462 - Omgang met 
boeren wordt 
vergeleken met 
Holocaust 
(door boeren) 

- ‘Politici 
luisteren pas 
wanneer je ze 
bedreigt’ 

73 17/12/19 Spoedwet stikstof 
aangenomen door 
Eerste Kamer 

AD 365 / 

74 13/12/19 Spontane 
boerenactie bij 
Eindhoven Airport 
loopt met een sisser 
af r 

Trouw.nl 443 - Goede sfeer 
 

75 18/12/19 Tussen de trekkers 
op de Utrechtsebaan: 
‘Het leek wel alsof 
marsmannetjes de 
aarde hadden 
overgenomen’ 

AD 381 / 

76 25/10/19 Boeren laten 
opnieuw zien dat 
demonstreren effect 
heeft 

Trouw.nl 322 - Boeren 
veroorzaken 
overlast 

77 29/09/19 Boze boeren dinsdag 
naar Malieveld: ‘Wij 
zijn geen 
dierenmishandelaars 
en milieuvervuilers’ 

AD 237 - Mening boeren 
 

78 01/10/19 Charme-offensief 
boeren op 
schoolplein in 
Odiliapeel 

AD 326 - Boeren 
veroorzaken 
overlast 
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- Boeren 
trakteren 
mensen 

- Boeren zorgen 
voor ontroering 

- Waardering 
voor boeren 

79 02/10/19 ‘Deel van boeren wil 
Schiphol bezetten’ 

Trouw.nl 403 - Mening boeren 

80 09/10/19 De Gelderlander 
houdt debat over de 
toekomst van de 
boer 

AD 219 - Mening boeren 
 

81 14/10/19 De gewelddadige 
boeren zetten hun 
politieke sympathie 
op het spel 

Trouw.nl 360 - Begrip voor 
boeren vanuit 
politici 

- Boeren 
veroordelen 
voor geweld 

- Boeren zijn 
dreigend en 
intimiderend 

82 17/11/19 De kinderen zingen, 
de tractoren 
toeteren 

Trouw.nl 476 / 

83 31/10/19 Den Haag beraadt 
zich over 
ontwrichtende 
demonstraties 

AD 492 / 

84 16/10/19 Detractor-
pressiemiddel van de 
boer 

NRC 
Handelsblad 

387 / 

85 30/09/19 Dinsdagochtend 
drukke spits 
verwacht bij Utrecht 

AD 224 / 

86 09/11/19 Dit lied van de 
Nijkerkse 
boerenrockband Ritn 
Ditn schalde over het 
Malieveld 

AD 369 - Ode aan de 
boer 

87 30/09/19 Duizenden tractoren 
verwacht, maar 
burgemeester laat er 
maar 75 toe 

Trouw.nl 341 - Mening boeren 
(2x) 

88 19/10/19 Eigenaar door 
trekker 
omvergereden 

AD 303 - Begrip voor 
boeren (2x) 
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hekken doet geen 
aangifte ‘uit 
sympathie voor de 
boeren’ 

- Boeren 
veroorzaken 
overlast 

 
89 22/10/19 Gelderse boeren 

kunnen voorlopig 
geen vergunningen 
krijgen 

Trouw.nl 316 / 

90 01/10/19 Gelderse veehouder 
Willeam ontwijkt 
politie via het strand: 
‘Knalhard door het 
mulle zand. Ge-wel-
dig’ 

AD 319 - Boeren 
overtreden 
regels 

- Othering (‘ze 
kunnen niet 
meer om ons 
heen’ à wij, de 
boeren, 
veroorzaken 
overlast. Zij, 
andere 
mensen, 
kunnen er 
daardoor niet 
meer omheen!) 

91 16/10/19 Gemeente De Bilt 
gaat schade verhalen 
op protesterende 
boeren 

AD 288 - Boeren 
veroorzaken 
overlast (4x) 

- Protesten 
verliepen rustig 

92 16/10/19 Hebben boeren hun 
krediet verspeeld na 
geweld in 
Groningen? 

AD 438 - Begrip voor 
boeren (2x)  

- Boeren 
veroordelen 
voor geweld 

93 03/10/19 ‘Het Groene Hart 
zonder koeien is als 
voetbal zonder gras’ 

AD 355 - Boeren 
veroorzaken 
overlast 

- Begrip voor 
boeren 

- Boeren hebben 
netjes 
gehandeld 

94 16/10/19 Jesse Klaver over 
doodskist met zijn 
naam erop: ‘Ik blijf 
vertellen waar ik in 
geloof’ 

Trouw.nl 234 - Boeren 
beledigen 
politici 
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95 18/10/19 Koning: we moeten 
het stikstofprobleem 
samen oplossen 

Trouw.nl 308 - Begrip voor 
boeren van 
koning 

- Niet alleen het 
probleem van 
de boer 

 
96 03/10/19 Pieter (18) toont 

boerentrots met 
zwoele blik en blote 
bast op de 
Boerenkalender 

AD 391 / 

97 01/11/19 Politiek café Zout 
probeert bij Prem de 
mens achter de grote 
mond in beeld te 
krijgen 

AD 233 / 

98 16/10/19 Politie moet wijken 
voor doorrijdende 
boeren 

AD 242 - Boeren 
veroorzaken 
overlast 

99 17/10/19 Protesterende 
boeren zijn niet 
alleen woedend, ze 
zijn ook 
verschrikkelijk bang 

AD 396 - Othering (‘luxe’ 
en ‘royaal’ past 
blijkbaar niet 
bij de boeren) 

- Begrip voor 
boeren 

100 02/10/19 ‘Publieke tuchtiging’ 
van transportbedrijf 
Jan Knijnenburg na 
mediablunder 

AD 463 / 

101 15/10/19 Rijkswaterstaat, UMC 
en universiteit: houd 
rekening met 
verkeerschaos rond 
Utrecht 

AD 284 / 

102 01/10/19 Stille 
boerenprotesten 
langs de N65: ‘Eerst 
de dieren verzorgen, 
dan met de trein 
naar Den Haag’ 

AD 420 - Boeren 
veroorzaken 
overlast 

- Boeren 
steunen elkaar 
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103 01/10/19 Storm aan kritiek 
voor Hazerwouds 
bedrijf dat boeren de 
weg versperde: 
‘bedrijfsnaam is 
voorgoed besmet’ 

AD 219 - Onbegrip voor 
bedrijven die 
boeren 
tegenwerken 

- Othering (‘de 
vijand’, hoewel 
de boeren hier 
dus de ‘goede’ 
cultuur is)  

104 28/10/19 Uitrazen NRC Next 425 / 

105 09/10/19 Voorzichtige steun 
voor aangekondigde 
nieuwe 
boerendemonstraties 
onder boeren uit 
Oost-Nederland 

AD 384 / 

106 24/10/19 ZLTO Halderberge 
krijgt steuntje in de 
rug van 
gemeentebestuur 

AD 445 - Begrip voor 
boeren 

 

107 19/02/20 Boeren uit de 
Hoeksche Waard 
laten protest in Den 
Haag links liggen 

AD 375 / 

108 24/09/19 ‘Honderden Zeeuwse 
boeren naar protest 
in Den Haag’ 

AD 440 - Mening boeren 
- Saamhorigheid 

109 28/01/20 VVD pleit voor 
arrestatie Extinction 
Rebellion; milieu-
activisten riepen op 
tot ontregelen Den 
Haag 

AD 344 / 
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Bijlage II  
Overzicht van de gebruikte regionale artikelen 
 

Nr. Datum Titel Bron Woord-
aantal 

Codes 

1 12/12/20 Distributiecentrum 
Jumbo in Raalte zwelt 
aan tot ruim 200 
tractoren: ‘Wij gaan 
niet weg tot we een 
akkoord hebben’ 

De Stentor 480 - Boeren veroorzaken 
overlast 

- Mening boeren 
- Begrip voor boeren 

vanuit bedrijf 
 

2 18/10/20 Oude IJsselstreek stelt 
plan voor minder 
grootschalige 
landbouw uit na 
boerenprotest 

De Stentor 289 - Gemeente in 
gesprek met boeren 

 

3 12/12/20 Weer boerenprotest 
bij distributiecentra 
Jumbo 

BN De Stem 417 - Boeren hebben 
netjes gehandeld 
(2x) 

- Boeren veroorzaken 
geen overlast 

- Boeren vinden dat 
ze netjes hebben 
gehandeld 

4 18/07/20 Boerenprotest, maar 
dan tegen iets heel 
anders 

BN De Stem 400 / 

5 22/07/20 LEES TERUG | Vijf 
aanhoudingen voor 
verstoring 
boerenprotest 

De Stentor 214 - Mening boeren 
- Boeren overtreden 

regels 
 

6 15/10/19 De Ochtend Show to 
go in teken van 
boerenprotest 

De Stentor 237 / 

7 03/10/19 Veevoederreus en 
slachthuisgigant 
betalen duizenden 
euro’s aan 
boerenprotest 

De 
Gelderlander 

232 - Financiële steun 
voor protesten 

- Boeren veroorzaken 
overlast 

8 26/10/19 ZLTO teleurgesteld na 
historisch 
boerenprotest: ‘Wat 
wij wilden, is niet 
gebeurd’ 

BN De Stem 487 - Boeren worden niet 
begrepen 
 

9 10/12/19 Nieuwe stikstofregels 
na groot 
boerenprotest 

Tubantia 248 / 
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10 05/10/19 Boerenprotest bij ‘De 
Gelderlander’ 

De 
Gelderlander 

241 - Media verspreiden 
onwaarheden 
volgens boeren 

11 05/10/19 Boerenprotest: ‘de 
krant’ moet niet 
alleen mee juichen, 
maar ook feiten 
zoeken 

De 
Gelderlander 

406 - Boeren zijn boos op 
de media 

 

12 01/10/19 Boerenprotest op het 
schoolplein met kaas, 
worst en komkommer 

De Stentor 311 - Lokaal protest 
- Waardering voor 

boeren 
- Boeren hebben 

netjes gehandeld 
13 01/10/19 Marktstraat even 

Malieveld: 
Achterhoeks 
boerenprotest in 
Berkelland 

Tubantia 276 - Lokaal protest (‘De 
Achterhoekse versie 
van het Malieveld’) 

- De boeren 
veroorzaken geen 
overlast 

- Tractoren zijn 
intimiderend 

- Boeren veroorzaken 
overlast 

- Begrip voor boeren 
14 15/10/19 Ook voor derde 

boerenprotest is grote 
Twentse steun 

Tubantia 356 - Mening boeren 
 

15 18/10/19 ‘Overdreven’ boete 
kwijtgescholden na 
boerenprotest bij 
politiebureau in 
Nunspeet 

De Stentor 401 - Boeren veroorzaken 
overlast 

- Saamhorigheid 
 

16 02/10/19 Stil boerenprotest 
N65: ‘Eerst dieren 
verzorgen’ 

Brabants 
Dagblad 

221 - Saamhorigheid 
- Boeren veroorzaken 

overlast 
 

17 01/10/20 Boerenprotest was 
echt nodig, vindt Joris 
Wisse nog steeds: 
‘Zonder strijd geen 
overwinning’ 

BN De Stem 452 - Saamhorigheid 
- Boeren voelen zich 

gesteund 
 

18 20/07/20 De Achterhoekse 
aanpak als de norm bij 
boerenprotest 

De 
Gelderlander 

400 - Politie werkt samen 
met boeren 
 

19 08/07/20 Boerenprotest: ‘De 
druk gaat er vanaf nu 
op’ 

De Stentor 252 - Boeren veroorzaken 
overlast 

- Mening boeren 
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20 07/07/20 Brabanders opgepakt 
na boerenprotest bij 
Airport 

Brabants 
Dagblad 

201 - Boer opgepakt bij 
protest 

- Boeren veroordelen 
voor geweld 

- Boeren veroorzaken 
overlast 

- Boeren hebben 
netjes gehandeld 

21 08/07/20 Tientallen arrestaties 
bij boerenprotest in 
Drenthe 

PZC 381 - Boeren veroorzaken 
overlast 

- Boer opgepakt 
tijdens protest 

- Mening boeren (2x) 
22 17/12/19 Boer Jan steunt nieuw 

boerenprotest: 
‘Supermarktketen 
worden steeds 
machtiger’ 

Tubantia 337 - Goede sfeer 
- Omgang met boeren 

vergeleken met 
Holocaust (door 
boeren) (auteurs 
van dit artikel 
vinden echter dat 
dit niet kan, maar 
dierenactivisten 
doen dit ook soms 
en daar is dan geen 
media-aandacht 
voor). 

23 13/12/19 Crisis in provinciehuis 
Brabant na 
boerenprotest, CDA 
stapt uit coalitie 

PZC 358 - Boeren hebben 
netjes gehandeld 

- Boeren veroorzaken 
overlast 

24 11/12/19 Weer boerenprotest 
bij provinciehuis Den 
Bosch 

Brabants 
Dagblad 

202 / 

25 14/10/19 700 trekkers op weg 
naar boerenprotest bij 
provinciehuis in 
Zwolle 

Tubantia 385 / 

26 08/10/19 Boerenprotest krijgt 
vervolg, waar is 
geheim 

De 
Gelderlander 

399 - Boeren veroorzaken 
overlast 
 

27 27/10/19 Facebookpoll 
voorman 
boerenprotest over 
Brabantse CDA-leden 
mogelijk strafbaar, 
OM doet onderzoek 

BN De Stem 250 - Boeren bedreigen 
politici (later blijkt 
uit het artikel wel 
dat het niet ‘echt’ 
bedreigen is omdat 
er geen geweld bij 



 45 

kwam kijken, wel 
aanzet tot haat)  

27 14/10/19 Gedeputeerde 
Overijssel houdt goed 
gevoel over aan 
‘indrukwekkend’ 
boerenprotest 

Tubantia 383 - Vertrouwen tussen 
boeren en provincie 

- Mening boeren 
 

28 16/10/19 Ook boerenprotest op 
Rietmolense 
basisschool 

De Stentor 491 - Goede sfeer 

29 22/10/19 Schaakclub steunt 
boerenprotest door te 
spelen naast de 
melkrobot in Wamel 

De 
Gelderlander 

270 - Boeren gesteund 
door schakers 

 

30 19/10/19 ‘Wel rally geen 
koeien?’ 
Boerenprotest rond 
Twente Rally 

Tubantia 227 - Boeren veroorzaken 
geen overlast 

- Boeren voelen zich 
anders behandeld 
dan anderen 

31 19/02/20 Boerenprotest voor 
Boer Jan te 
publieksonvriendelijk: 
‘Ik ga niet’ 

Tubantia 251 - Protesten moeten 
publieksvriendelijk 
blijven 

 
32 17/02/20 Farmers Defence 

Force stelt 
gedragscode op voor 
nieuw boerenprotest 
in Den Haag 

De 
Gelderlander 

316 - Boeren stellen 
regels op om chaos 
te voorkomen 

33 14/12/20 Boeren zetten hun 
eisen op 
‘vriendschappelijke’ 
wijze kracht bij in 
Tilburg 

Brabants 
Dagblad 

294 - Boeren veroorzaken 
overlast 

- Boeren veroorzaken 
geen overlast 
 

34 15/12/20 Column De 
Gelderlander 

313 - Othering (kritische 
Nederlanders 
steken de hand niet 
in eigen boezem, 
maar in die van 
iemand anders, in 
dit geval dus de 
boeren) 

- Boeren zijn dreigend 
en intimiderend 
(‘luguber’) 

- Mening boeren 
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35 15/12/20 ‘Straks gaan we 
helemaal niet meer 
weg’ 

BN De Stem 428 - Boeren veroorzaken 
overlast 

- Begrip voor boeren 
(2x) 

- Boeren willen niet 
te lang tot last zijn 

36 15/12/20 Waarom protesteren 
de boeren?  

BN De Stem 336 - Mening boeren 
- Boeren vinden dat 

ze te weinig krijgen 
van supermarkten 

- Protesten verliepen 
rustig 

37 23/07/20 Aanhoudingen zijn 
enige smet op een 
rustige protestdag 

Brabants 
Dagblad 

342 - Boeren opgepakt bij 
protest 

- Goede sfeer 
38 24/07/20 Boze boeren stalken 

bestuurslid 
politiebond 

De Stentor 301 - Onbegrip voor 
mensen die tegen 
boerenprotest zijn 

- Vergelijking met 
Rusland 

39 26/10/19 Boerenverzet smoort 
het turbineprotest 

BN De Stem 456 / 

40 18/10/19 Peter van den assem 
Doodskist 

BN De Stem 411 - Begrip voor de 
boeren 

- Onbegrip voor de 
boeren (begrip à 
onbegrip omdat de 
boeren een 
doodskist met Jesse 
Klavers naam erop 
hadden) 

41 26/11/20 Protest met veel 
trekkers 

De 
Gelderlander 

434 - Stikstofuitstoot niet 
eigen schuld 

- Goed bedoeld 
protest 

42 13/12/19 Blokkade Tubantia 353 - Boeren veroorzaken 
overlast 

- Boeren veroorzaken 
zelf onbegrip vanuit 
burgers 

- Protesten hebben 
geen zin 

43 27/11/19 Boze boeren botsen 
op Bep: 3500 euro 
schade 

De Stentor 428 - Boeren veroorzaken 
overlast 

- Schade niet de 
schuld van de 
boeren (interessant 
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want een deel van 
het artikel staat ook 
bij een ‘landelijk’ 
artikel, alleen dit 
deel staat er niet 
bij!) 

44 14/12/19 Grootste 
boerenorganisatie 
neemt ‘nadrukkelijke 
afstand’ van 
Holocaust-vergelijking 

Brabants 
Dagblad 

304 - Vergelijking met de 
Holocaust kan echt 
niet 

- Boeren veroorzaken 
zelf onbegrip bij de 
burgers 

- Boeren bekritiseren 
handelen andere 
boeren 

45 15/10/19 Boeren hebben nu de 
gunfactor, maar ze 
moeten hun hand niet 
overspelen 

Tubantia 452 - Mening boeren 
- Zorgen om 

protesten 
- Begrip voor boeren 

46 18/10/19 Boeren over ongeluk: 
‘We konden. Er niets 
aan doen’ 

Tubantia 364 - Saamhorigheid 
- Irritatie door 

mediaberichtgeving 
(Telegraaf, dus 
landelijk!) 

47 12/10/19 Dit keer met de 
tractor van Sint 
Hubert naar Den 
Bosch 

De 
Gelderlander 

461 - Begrip voor boeren 
vanuit politici 
 

48 16/10/19 Grapperhaus: 
Demonstreren binnen 
de regels 

Tubantia 295 / 

49 04/10/19 Peter van der assem BN De Stem 409 - Boeren zijn redelijk 
gezagstrouw 

- De overheid heeft 
niet juist gehandeld 

50 23/10/19 Tractor-verbod op 
Malieveld: 
ondergrondse 
parkeergarage kan 
druk niet aan 

De Stentor 223 - Boeren veroorzaken 
overlast 

51 16/10/19 Voorman boeren 
moet lachen om 
grafkist met Jesse 
Klavers naam erop 

PZC 474 - Grafkist met ‘Jesse 
Klaver’ erop kan 
prima (volgens FDF)  

- Boeren gaan te ver 
(volgens mensen op 
Twitter) 
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52 16/08/20 Gekrenkte zieltjes Tubantia 423 - Othering (‘onze 
boeren’, ‘mijn 
Tukker-hartje ging 
sneller kloppen) 

- Saamhorigheid 
53 22/07/20 ‘Anders worden we 

burgerlijk 
ongehoorzaam’ 

De Stentor 456 - Boeren veroorzaken 
overlast 
 

54 22/07/20 Boerin Corrie wil 
blijven genieten van 
haar varkens 

BN De Stem 427 - Boeren komen te 
negatief in het 
nieuws 

55 22/07/20 Gemist? Boeren 
rukken op naar De Bilt 
zonder trekkers. En: 
excuusgebak voor 
veehouder Gerjan 

De Stentor 477 - Boeren hebben 
netjes gehandeld 
 

56 23/07/20 Vollenbroek: ‘De 
regering zit gewoon te 
klungelen’ 

De 
Gelderlander 

210 - Begrip voor boeren 
 

57 09/07/20 Kamer woest over 
afbreken bezoek 

BN De Stem 353 - Politici vinden dat 
boeren de wet 
moeten respecteren 

- Boeren veroorzaken 
overlast 

58 04/07/20 Ons collectieve belang 
is hun eigenbelang 

Tubantia 496 - Boeren gekleineerd 
(‘jongens en 
meisjes’) 

- Tractoren zijn 
machtig 

- Boeren protesteren 
uit eigenbelang, dat 
is menselijk 

- Othering: boeren 
protesteren uit 
eigenbelang en het 
is moeilijk om dat 
om te zetten in 
collectief belang 

59 11/07/20 Rutte: Bedreigen van 
ministers 
onacceptabel, blijf 
binnen de wet 

De Stentor 278 - Boeren bedreigen 
politici 

- Boeren veroorzaken 
overlast 
 

60 26/07/20 Actieboeren klaar om 
in te grijpen bij 
protest Vion 

Brabants 
Dagblad 

217 - Othering (vanuit 
boeren). ‘Daar staan 
gekkies 
(demonstranten die 



 49 

willen dat het 
slachthuis 
dichtgaat), wij 
(boeren) grijpen dan 
in’.  

61 04/05/20 Stallenkwestie in 
Brabant nadert 
anticlimax 

De 
Gelderlander 

394 / 

62 26/11/19 ‘Als het moet, leggen 
we het hele land plat’ 

De Stentor 442 - Goede sfeer 
- Begrip voor boeren 
- Mening boeren (2x) 
- Boeren worden 

gesteund door niet-
gedeputeerden 

63 16/12/19 Bergen kritiek op 
Holocaustuitspraak 

De 
Gelderlander 

370 - Vergelijking met 
Holocaust kan echt 
niet 

 
64 14/12/19 CDA blaast coalitie op Brabants 

Dagblad 
454 - Mening boeren 

- Boeren veroorzaken 
overlast 

65 21/12/19 De protestboer BN De Stem 405 - Boeren veroorzaken 
overlast 

- Waardering voor 
boeren neemt af (2) 

- Meer terreur dan 
protest 

- Mensen zijn de 
boeren zat 

66 16/12/19 Holocaustuitspraak 
nekt steun boeren 

Brabants 
Dagblad 

389 - Vergelijking met 
Holocaust kan echt 
niet 

 
67 18/12/19 LIVE | Wilde actie 

Gelderse boeren: 
Achterhoekers willen 
provinciehuis 
platleggen, trekkers 
vanuit Wamel de A15 
op 

De Stentor 255 - Saamhorigheid 
 

68 24/12/19 Politie gaf boeren 
toestemming voor 
‘spookrijden’ 

De 
Gelderlander  

296 - Overlast was op 
verzoek van de 
politie 

 
69 26/11/19 Protesteren en 

picknicken langs de 
snelweg, best gezellig 

Brabants 
Dagblad 

456 - Goede sfeer 
- Saamhorigheid (2x) 
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70 01/12/19 Twentse boeren gaan 
confrontatie aan met 
‘vijand’ Tjeerd de 
Groot 

Tubantia 265 - Confrontatie met 
politicus 
 

71 19/12/19 Wie lost de 
boerencrisis op? 

De 
Gelderlander 

448 - Boeren veroorzaken 
overlast 

- De boeren moeten 
met één mond gaan 
praten 

72 27/11/19 Winterswijk pleit bij 
minister voor lokale 
aanpak van 
stikstofprobleem 

De Stentor 362 - Bereidheid vanuit 
gemeente om 
zoveel mogelijk 
recht te doen aan 
ieders belang 

73 01/04/20 Zorgen bij agrariërs 
over opkoop 
boerderijen 

De 
Gelderlander 

244 - Politici in gesprek 
met boeren 

- Alle sectoren 
moeten hun eigen 
problemen oplossen 

74 22/10/19 Als ik tien trekkers 
had … 

Brabants 
Dagblad 

482 - Begrip voor boeren 
 

75 18/11/19 Benefiet in Aalten 
voor steun aan 
boerenacties: ‘Moed 
indrinken voor de 
komende maanden’ 

De 
Gelderlander 

336 / 

76 17/07/19 Berkellandse boeren: 
‘We willen het wel 
duizend keer komen 
uitleggen’ 

Tubantia 307 - Boeren worden 
gesteund door niet-
gedeputeerden 

- Boeren worden niet 
begrepen 

77 05/10/19 Boeren Brabants 
Dagblad 

442 - Boeren veroorzaken 
overlast 

- Goede sfeer 
78 14/10/19 Boeren druipen af na 

demonstratie in 
Lelystad: ‘We lijken 
wel makke schapen’ 

De Stentor 458 - Sfeer steeds minder 
goed (2x) 

- De boeren zijn 
gehoorzaam 

79 08/10/19 Boeren gaan 
Binnenhof bezetten, 
nieuwe verkeerschaos 
dreigt 

BN De Stem 379 - Mening boeren 
 

80 09/10/19 Boereninvasie bij 
RIVM in Bilthoven: 
‘Corrupte bende, we 
laten ons niet 
tegenhouden’ 

De 
Gelderlander 

376 - Mening boeren 
- Boeren veroorzaken 

overlast (2x) 
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81 03/10/19 Boeren trots op 
protest: ‘Het was net 
de Zwarte Cross’ 

BN De Stem 433 - Boeren veroorzaken 
overlast (maar 
vinden mensen niet 
vervelend) 

- Mensen kijken 
positief naar boeren 

- Boeren voelen zich 
gesteund 

- Saamhorigheid 
- Goede sfeer 

82 02/10/19 Charmeoffensief van 
boeren 
(Zit ook bij landelijk) 

Brabants 
Dagblad 

321 - Boeren trakteren 
mensen 

- Waardering voor 
boeren 

83 14/10/19 Deel Overijsselse 
politiek: ‘Schort 
stikstofmaatregel op’ 

De Stentor 309 - Politieke partijen 
staan achter de 
boeren 

 
84 21/10/19 De politicus draait en 

de pers ‘heeft het 
verkeerd begrepen’ 

De 
Gelderlander 

380 - Media verspreiden 
onwaarheden 
volgens boeren 
 

85 19/10/19 Eigenaar door trekker 
omvergereden hekken 
doet geen aangifte 
‘uit sympathie voor de 
boeren’ 

De Stentor 303 - Begrip voor boeren 
(2x) 

- Boeren veroorzaken 
overlast 

 
86 16/10/19 Fanatiek deel breekt 

boerenfront op 
PZC 249 - Begrip voor de 

boeren (2x) 
- Onbegrip voor de 

boeren 
87 10/10/19 Gedeputeerde Drenth 

stelt Winterwijkse 
boeren gerust: ‘Rond 
natuurgebied mag 
altijd geboerd 
worden’ 

De Stentor 441 - Mening boeren 
 

88 05/10/19 Gestopt als boer 
voordat de bom 
barstte 

De 
Gelderlander 

461 - Niet-othering (‘wij 
Nederlanders zijn…’) 

 
89 24/10/19 In gesprek met de 

consument 
De Stentor 253 / 

90 15/10/19 Nog meer provincies 
zwichten voor acties 

Brabants 
Dagblad 

312 - Protesten hebben 
effect 

- Boeren veroordelen 
voor geweld 
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- Boer opgepakt bij 
protest 

- Mening boeren 
91 15/10/19 Ook Achterhoekse 

boerinnen. Laten van 
zich horen 

De 
Gelderlander 

269 - Mening boeren 
 

92 14/10/19 Overijsselse politiek: 
‘Schort 
stikstofmaatregel op’ 

Tubantia 312 - Politieke partijen 
staan achter de 
boeren 

- Mening boeren 
93 17/10/19 Overijssel: We hebben 

fouten gemaakt 
De Stentor 409 - Tractoren zijn 

machtig 
- Geven mensen toe 

aan boeren uit 
angst? 
 

94 05/10/19 Protest De 
Gelderlander 

386 - Boeren veroorzaken 
overlast 

- Boeren zijn boos op 
de media 

- Media verspreiden 
onwaarheden 
volgens boeren 

- Boosheid van 
boeren op media 
onterecht 

95 19/10/19 Rutte’s stilte De 
Gelderlander 

333 - Politiek doet te 
weinig 

- Niet alleen het 
probleem van de 
boer 

96 16/11/19 TEKST THEO HAKKERT 
FOTO CARLO TER 
ELLEN 

Tubantia 438 - Boeren hebben een 
eigen cultuur 

- Othering 
(Twentenaren is de 
eigen cultuur, is dan 
de politiek, dus de 
‘vijand’ van de 
boeren, de ander 
cultuur?) 

97 26/10/19 Traptrekkertjes BN De Stem 369 - Othering (de boeren 
zijn ouderwets) 

- Boeren moeten niet 
hun kinderen 
inzetten, daar gaat 
het niet om 
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98 07/10/19 Van ’n boer Tubantia 262 - Boerenafkomst 
vergaat niet 

99 01/10/19 Veehouder Willeam 
ontwijkt politie via het 
strand: ‘Knalhard door 
het mulle zand. Ge-
wel-dig!’ 

Brabants 
Dagblad 

319 - Boeren overtreden 
regels 

- Othering (‘ze 
kunnen niet meer 
om ons heen’ à wij, 
de boeren, 
veroorzaken 
overlast. Zij, andere 
mensen, kunnen er 
daardoor niet meer 
omheen!) 

100 19/10/19 Verdraaid De 
Gelderlander 

378 - Boeren zijn boos op 
de media 

 
101 09/10/19 Voorzichtige steun 

voor aangekondigde 
nieuwe 
boerendemonstraties 
onder boeren uit 
Oost-Nederland 

Tubantia 384 - Boeren moeten 
netjes handelen om 
steun te behouden 

 

102 25/10/19 Waarschijnlijk geen 
meerderheid voor 
wens Brabantse 
boeren: VVD wil 
alleen uitstel voor 
innovatieve stal 

Brabants 
Dag blad 

442 - Mening boeren 
- Boeren willen meer 

tijd om zich aan te 
passen 
 

103 16/10/19 Zwolle zwicht nadat 
boeren beloven ‘weer 
mee te doen’ 

Tubantia 349 - Boeren krijgen hun 
zin 

 
104 17/10/19 Zwolse krijgt 

parkeerbon, ondanks 
vele trekkers 

De Stentor 410 - Boeren veroorzaken 
overlast 
 

105 20/02/20 Harde taal boeren 
blijft, steun neemt af 

BN De Stem 293 - Boeren krijgen 
steeds minder steun 

106 25/09/19 Honderden boeren 
naar protest 

BN De Stem 411 - Mening boeren 
- Boeren zijn 

belangrijk 
- Begrip voor boeren 
- Boeren moeten 

gewaardeerd 
worden 

107 21/01/20 Boeren gaan 
maandenlang actie 
voeren ín de 
supermarkt 

De 
Gelderlander 

407 - Niet alleen het 
probleem van de 
boer 

- Mening boeren 
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- Boeren veroorzaken 
overlast 

108 07/02/20 [Het Landbouw 
Collectief, een 
verzameling van 
derti…]* 

Brabants 
Dagblad 

400 - Steeds minder 
boerensteun voor 
FDF 

- Vergelijking met 
Holocaust kan echt 
niet 

- FDF gaat niet op de 
juiste manier te 
werk 

109 13/01/20 ‘Het voelt net als in de 
oude Hoendrik’ 

De 
Gelderlander 

385 / 
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Bijlage III 
Tweede stap van het coderen landelijke artikelen 
 
Positiviteit richting boeren 
 

- Begrip  
o Begrip voor boeren vanuit bedrijf (3) 
o Begrip voor boeren (18) 
o Begrip voor boeren van koning (1) 
o Logisch dat de boeren protesteren (1) 
o Begrip voor boeren vanuit politici (2) 
o Politici staan achter de boeren (1) 
o Niet-boer is het eens met boeren (1) 

 
- Waardering 

o Ode aan de boer (1) 
o Waardering voor boeren (2) 
o Mensen kijken positief naar boeren (2) 
o Boeren zijn belangrijk (1) 
o Boeren zorgen voor ontroering (1) 

 
- Positief over boeren 

o Boeren hebben netjes gehandeld (3) 
o Boeren veroorzaken geen overlast (1) 
o Boeren zijn welkom om te komen protesteren (1) 
o Protesten verliepen rustig (1) 
o Goede sfeer (1) 
o Boeren trakteren mensen (1) 
o Boeren respecteren afweer tractoren in stadscentrum (2) 

 
Negativiteit richting boeren 
 

- Kritiek op protesten 
o Kritiek op boeren vanuit bedrijf (2) 
o Onbegrip voor de boeren (4) 
o Boeren veroorzaken overlast (43) 
o Boeren zijn ongehoorzaam (2) 
o Tegenargument voor boeren (1) 
o Boeren staan niet open voor overleg over demonstratie (1) 
o Boeren overtreden regels (2) 
o Protest proberen te voorkomen (2) 

 
- Boeren handelen te heftig 

o Boeren veroordelen voor geweld (6) 
o Boeren gaan niet netjes te werk (2) 
o Boer opgepakt bij protest (3) 
o Aangifte tegen boeren (3) 
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o Niet-protesterende boeren worden bedreigd (1) 
o Tractoren zijn intimiderend (1) 
o Boeren bedreigen mensen (1) 
o Boeren zijn dreigend en intimiderend (2) 

 
- Boeren benaderen politiek niet op de juiste manier 

o Boeren laten alleen politici die achter hen staan spreken (1) 
o Boeren bedreigen politici (5) 
o Boeren beledigen politici (1) 
o ‘Politici luisteren pas wanneer je ze bedreigt (1) 

 
- Boeren verpesten het voor zichzelf 

o Protesten doen het beeld van de boer niet goed (1) 
 
Waarom protesten? 

- Mening boeren (26) 
- Aanleiding protesten (1) 
- Niet alleen het probleem van de boer (1) 
- Protesteren is nodig, niet leuk (1) 

 
Saamhorigheid 

- Saamhorigheid (1) 
- Boeren steunen elkaar (1) 
- Protesten zorgen voor saamhorigheid (1) 

 
Macht 

- Boeren voelen zich machtig (1) 
- Provincies geven toe aan boeren (1) 
- Landelijke overheid moet problemen oplossen (1) 

 
Platteland is achtergesteld 

- Platteland wordt verwaarloosd door groei populisten (1) 
- Niet-boer vindt dat het platteland weer op de kaart moet worden gezet (1) 

 
Boeren zijn tevreden 

- Boeren vinden dat ze netjes hebben gehandeld (1) 
 
Boeren zijn ontevreden  

- Boeren zijn boos om tractorverbod (1) 
- Omgang met boeren vergeleken met Holocaust (door boeren) (2) 

 
Onbegrip voor partijen die achter boeren staan 

- Onbegrip voor overheden die toegeven (1) 
- Onbegrip voor politieke partijen die boeren verdedigen (1) 

 
Onbegrip voor partijen die niet achter boeren staan 

- Onbegrip voor bedrijven die boeren tegenwerken (1) 
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- Boeren die kritisch zijn op boeren, vragen om weerstand (1) 
 
Angst 

- Zorgen om protesten (2) 
 
Overige codes: 

- FDF niet eens met actie boeren (1) 
- Boeren willen in gesprek met burgers (1) 
- In de polder is het rustig, ondanks de protesten (1) 
- Boeren worden opgeroepen om te komen protesteren (1) 
- FDF is harder dan Agractie (1) 
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Bijlage IV 
Tweede stap coderen van het coderen regionale artikelen 
 
Positiviteit richting boeren 
 

- Begrip  
o Begrip voor boeren vanuit bedrijf (1) 
o Begrip voor boeren (13) 
o Boeren gesteund door schakers (1) 
o Begrip voor boeren vanuit politici (1) 
o Boeren protesteren uit eigenbelang, dat is menselijk (1) 
o Boeren worden gesteund door niet-gedupeerden (2) 
o Vertrouwen tussen boeren en provincie (1) 
o Politieke partijen staan achter de boeren (2) 

 
- Waardering 

o Waardering voor boeren (2) 
o Boeren zijn belangrijk (1) 
o De boeren zijn gehoorzaam (1) 
o Mensen kijken positief naar boeren (1) 
o Boeren moeten gewaardeerd worden (1) 
o Boeren komen te negatief in het nieuws (1) 

 
- Positief over protesten 

o Boeren hebben netjes gehandeld (6) 
o Boeren veroorzaken geen overlast (4) 
o Goede sfeer (7) 
o Boeren willen niet te lang tot last zijn (1) 
o Protesten verliepen rustig (1) 
o Goed bedoeld protest (1) 

 
- Protesten hebben effect 

o Protesten hebben effect (1) 
o Boeren krijgen hun zin (1) 

 
Negativiteit richting boeren 
 

- Kritiek op protesten 
o Boeren veroorzaken overlast (30) 
o Boeren overtreden regels (2) 
o Tractoren zijn intimiderend (1) 
o Boeren zijn dreigend en intimiderend (1) 
o Protesten hebben geen zin (1) 
o Meer terreur dan protest (1) 
o Sfeer steeds minder goed (2) 
o Boeren moeten niet hun kinderen inzetten, daar gaat het niet om (1) 
o FDF gaat niet op de juiste manier te werk (1) 
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- Angst voor protesten 

o Zorgen om protesten (1) 
o Geven mensen toe aan boeren uit angst? (1) 

 
- Geen waardering/begrip 

o Boeren worden niet begrepen (1) 
o Onbegrip voor de boeren (2) 
o Boeren worden niet begrepen (1) 
o Boeren krijgen steeds minder steun (1) 
o Boeren veroorzaken zelf onbegrip vanuit burgers (2) 
o Waardering voor boeren neemt af (1) 
o Boeren gekleineerd (1) 
o Mensen zijn de boeren zat (1) 

 
- Boeren gaan te ver 

o Boer opgepakt bij protest (4) 
o Boeren veroordelen voor geweld (2) 
o Omgang met boeren vergeleken met Holocaust (door boeren) (1) 

§ Kan echt niet volgens auteurs 
o Boeren bedreigen politici (2) 
o Vergelijking met Holocaust kan echt niet (4) 
o Boeren gaan te ver volgens mensen op Twitter (1) 
o Politici vinden dat boeren de wet moeten respecteren (1) 

 
- Boeren handelen niet op de juiste manier 

o De boeren moeten met één mond gaan praten (1) 
o FDF gaat niet op de juiste manier te werk (1) 

 
Waarom protesten? 

- Mening boeren (22) 
- Boeren vinden dat ze te weinig krijgen van supermarkten (1) 
- Boeren willen meer tijd om zich aan te passen (1) 

 
Boeren boos op media 

- Media verspreiden onwaarheden volgens boeren (3) 
- Boeren zijn boos op de media (3) 
- Irritatie door mediaberichtgeving (1) 
- Boosheid van boeren op media onterecht (1) 

 
Boeren zijn tevreden 

- Boeren vinden dat ze netjes hebben gehandeld (1) 
- Boeren voelen zich gesteund (1) 

 
Protesten mogen niet voor overlast zorgen 

- Protesten moeten publieksvriendelijk blijven (1) 
- Boeren stellen regels op om chaos te voorkomen (1) 
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- Boeren moeten netjes handelen om steun te behouden (1) 
 
Saamhorigheid 

- Saamhorigheid (6) 
- Boeren trakteren mensen (1) 
- Boeren hebben een eigen cultuur (1) 
- Boerenafkomst vergaat niet 

 
Boeren zijn onschuldig 

- Stikstofuitstoot niet eigen schuld (1) 
- Niet alleen het probleem van de boer (2) 

 
Overige codes 

- Gemeente in gesprek met boeren (1) 
- Financiële steun voor protesten (1) 
- Lokaal protest (2) 
- Politie werkt samen met boeren (1) 
- Boeren voelen zich anders behandeld dan anderen (1) 
- Onbegrip voor mensen die tegen boerenprotest zijn (1) 
- Vergelijking met Rusland (1) 
- Schade niet de schuld van de boeren (1) 
- Boeren bekritiseren handelen andere boeren (1) 
- Boeren zijn redelijk gezagstrouw (1) 
- De overheid heeft niet juist gehandeld (1) 
- Grafkist met ‘Jesse Klaver’ erop kan prima volgens FDF (1) 
- Tractoren zijn machtig (2) 
- Overlast was op verzoek van de politie (1) 
- Confrontatie met politicus (1) 
- Bereidheid vanuit gemeente om zoveel mogelijk recht te doen aan ieders belang (1) 
- Politici in gesprek met boeren (1) 
- Alle sectoren moeten hun eigen problemen oplossen (1) 
- Niet-othering (1) 
- Politiek doet te weinig (1) 
- Steeds minder boerensteun voor FDF (1) 

 
 
 



 
 
Faculteit Geesteswetenschappen 
Versie september 2014 
 
 

VERKLARING KENNISNEMING REGELS M.B.T. PLAGIAAT 
 
Fraude en plagiaat 
Wetenschappelijke integriteit vormt de basis van het academisch bedrijf. De Universiteit Utrecht 
vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding daarom op als een zeer ernstig vergrijp. De 
Universiteit Utrecht verwacht dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke 
integriteit kent en in acht neemt. 
 
De belangrijkste vormen van misleiding die deze integriteit aantasten zijn fraude en plagiaat. 
Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van 
fraude. Hieronder volgt nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal 
concrete voorbeelden daarvan. Let wel: dit is geen uitputtende lijst!  
 
Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties 
opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een 
verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.  
 
Plagiaat 
Plagiaat is het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten 
doorgaan voor eigen werk. Je moet altijd nauwkeurig aangeven aan wie ideeën en inzichten zijn 
ontleend, en voortdurend bedacht zijn op het verschil tussen citeren, parafraseren en plagiëren. 
Niet alleen bij het gebruik van gedrukte bronnen, maar zeker ook bij het gebruik van informatie die 
van het internet wordt gehaald, dien je zorgvuldig te werk te gaan bij het vermelden van de 
informatiebronnen. 
 
De volgende zaken worden in elk geval als plagiaat aangemerkt: 

x het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of digitale 
tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing;  

x het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en 
verwijzing;  

x het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder 
aanhalingstekens en verwijzing;  

x het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten zonder aanhalingstekens en 
verwijzing;  

x het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder (deugdelijke) verwijzing: parafrasen 
moeten als zodanig gemarkeerd zijn (door de tekst uitdrukkelijk te verbinden met de 
oorspronkelijke auteur in tekst of noot), zodat niet de indruk wordt gewekt dat het gaat om 
eigen gedachtengoed van de student;  

x het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en 
zodoende laten doorgaan voor eigen werk;  

x het zonder bronvermelding opnieuw inleveren van eerder door de student gemaakt eigen 
werk en dit laten doorgaan voor in het kader van de cursus vervaardigd oorspronkelijk 
werk, tenzij dit in de cursus of door de docent uitdrukkelijk is toegestaan; 

x het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. 
Indien dit gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste medeplichtig aan 
plagiaat;  

x ook wanneer in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt 
gepleegd, zijn de andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of 
moeten weten dat de ander plagiaat pleegde;  

x het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals een 
internetsite met uittreksels of papers) of die al dan niet tegen betaling door iemand anders 
zijn geschreven. 

De plagiaatregels gelden ook voor concepten van papers of (hoofdstukken van) scripties die voor 
feedback aan een docent worden toegezonden, voorzover de mogelijkheid voor het insturen van 
concepten en het krijgen van feedback in de cursushandleiding of scriptieregeling is vermeld. 



 
 
In de Onderwijs- en Examenregeling (artikel 5.15) is vastgelegd wat de formele gang van zaken is 
als er een vermoeden van fraude/plagiaat is, en welke sancties er opgelegd kunnen worden.  
 
Onwetendheid is geen excuus. Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag. De Universiteit 
Utrecht gaat ervan uit dat je weet wat fraude en plagiaat zijn. Van haar kant zorgt de Universiteit 
Utrecht ervoor dat je zo vroeg mogelijk in je opleiding de principes van  wetenschapsbeoefening 
bijgebracht krijgt en op de hoogte wordt gebracht van wat de instelling als fraude en plagiaat 
beschouwt, zodat je weet aan welke normen je je moeten houden. 
 
 
 
Hierbij verklaar ik bovenstaande tekst gelezen en begrepen te hebben. 
 
Naam: 
 
 
Studentnummer: 
 
 
Datum en handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
Dit formulier lever je bij je begeleider in als je start met je bacheloreindwerkstuk of je master 
scriptie.  
 
Het niet indienen of ondertekenen van het formulier betekent overigens niet dat er geen sancties 
kunnen worden genomen als blijkt dat er sprake is van plagiaat in het werkstuk. 
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