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Inleiding 

Er is weinig onderzoek gedaan naar de sociale bewegingen van Utrecht uit jaren zestig, 

zeventig en tachtig. Wanneer er in de huidige literatuur wordt geschreven over de 

sociale bewegingen uit deze periode wordt er met name gefocust op de ontwikkelingen 

in Amsterdam. Sociale bewegingen uit andere steden worden nagenoeg niet behandeld. 

Dit lijkt onterecht want ook in Utrecht was er sprake van een bloeiend activistisch leven 

gedurende deze jaren. Bekend en wellicht berucht is de Muurkrant die van 1970 tot 

1983 overal in Utrecht aan de muren was opgeplakt.  

  In zijn verhandeling over het gemeentelijke beleid van Utrecht omtrent de 

wording van het winkelcentrum Hoog Catharijne in de jaren zeventig stelt Buiter 

(1993):  

Een opvallende verschijning in het Utrecht van die dagen was de Muurkrant, een op 

grauw milieu-papier gedrukte krant vol nieuws over de ‘stadsstrijd’, die bij nacht en 

ontij op de muren van de stad geplakt werd. De krant, gestart in 1970 naar het 

voorbeeld van de Chinese muurkranten tijdens de culturele revolutie, bevatte nieuws 

over de misstanden in de stad en scherpe aanvallen op daarvoor verantwoordelijken. 

(pp. 74) 

  De Muurkrant protesteerde fel tegen de komst van het winkelcentrum Hoog 

Catharijne  dat voor de makers van deze protestkrant symbool stond voor de 

verderfelijkheden van de kapitalistische consumptiemaatschappij (Buiter, 1993).  

  Maar protesteerden de auteurs van de Muurkrant ook tegen andere kwesties 

dan het winkelcentrum Hoog Catharijne? De periode waarin de Muurkrant werd 

gepubliceerd was immers een periode van vele maatschappelijke omwentelingen. Zo 

trad het kabinet-Den Uyl aan het eind van 1973 aan als het meest links-progressieve 

kabinet van de Nederlandse parlementaire geschiedenis. De ambitieuze 

hervormingsplannen van kabinet-den-Uyl om de sociaaleconomische ongelijkheid te 

verminderen en zwakkeren in de samenleving te emanciperen verzandde uiteindelijk 

als gevolg van de krappe meerderheid die het kabinet genoot in de Tweede Kamer en 

een periode van economische stagnatie mede veroorzaakt door de oliecrisis uit 1973. 

Met de val van het kabinet Den-Uyl eindigde de lange jaren zestig en begon er nieuwe 

periode in Nederland waarin het marktdenken en een terugtredende overheid centraal 

stond. In 1982 trad het kabinet Lubbers aan die de ambtenarensalarissen fors wist te 

verlagen en drastisch bezuinigde op de sociale voorzieningen (Wielenga, 2000).   
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In zijn standaardwerk over de politieke geschiedenis van Nederland stelt Wielenga 

(2000) “parallel aan deze politieke ontwikkelingen vormen de late jaren zeventig en de 

vroege jaren tachtig de hoogtijdagen van de nieuwe sociale bewegingen. Al ten tijde van 

het kabinet Den-Uyl had een veelheid van actiegroepen bestaan en geprobeerd politieke 

beslissingen te beïnvloeden.” (pp 285) Zeer massaal waren de demonstraties tegen 

kernwapens en atoomcentrales in deze periode (Wielenga, 2000)  

  Hoe de buitenparlementaire ontwikkelingen er in Amsterdam uitzien in deze 

periode is uitgebreid beschreven in de huidige literatuur. Maar hoe ontwikkelde de 

sociale bewegingen in Utrecht zich in deze bewogen politieke periode? Om hier achter te 

komen wordt in dit onderzoek de Muurkrant uit 1973 en 1983 geanalyseerd. Er is 

gekozen voor een jaargang van de Muurkrant uit de beginperiode en een jaargang uit de 

eindperiode om zo de ontwikkeling die de organisatie achter de Muurkrant heeft 

doorgemaakt in haar korte bestaan het meest effectief te duiden. De omvang van dit 

onderzoek liet het helaas niet toe om alle jaargangen van de Muurkrant te analyseren.  

Helaas zijn de jaargangen 1970, 1971, 1972 niet meer compleet terug te vinden in de 

Nederlandse archieven.   

  De Muurkranten uit 1973 en 1978 zullen worden geanalyseerd aan de hand van 

framing theorieën uit zowel de sociale als de media- en communicatie wetenschappen. 

Het gebruik van frames in het onderzoek naar de teksten van sociale bewegingen is 

immers een effectieve manier om grote hoeveelheden teksten te kunnen analyseren. De 

hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: 

Van welke frames werden er in de Muurkrant gebruik gemaakt in de jaargangen 1973 en 

1983? 

In hoofdstuk 1 zullen de framing theorieën die zullen worden gebruikt in het onderzoek 

nader worden uitgelegd. In hoofdstuk 2 komen de problemen die het gebruik van deze 

frames met zich mee brachten aan bod. Hierna worden in hoofdstuk 3 de 

onderzoeksresultaten besproken en geanalyseerd die uiteindelijk zullen worden 

samengevat in de conclusie. 
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1. Theoretisch kader & methodologie 

Het concept framing geeft wetenschappers binnen zowel de sociale als de 

geesteswetenschappen een handvat om de overtuigingskracht van boodschappen te 

duiden.  Door het gebruik van frames te onderzoeken is men in staat om op een 

wetenschappelijke manier te verklaren hoe de interpretatie van informatie kan worden 

gestuurd (Entman, 1993). Een veel gebruikte definitie binnen de communicatie en 

mediawetenschappen van framing is die van Entman (1993): 

To frame is to select some aspects of perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 

prescribed. (pp. 52) 

In een frame wordt dus een bepaald aspect van de werkelijkheid benadrukt om zo een 

bepaalde boodschap naar de lezer te communiceren en de lezer ergens van te 

overtuigen. Sociale bewegingen zien over het algemeen een belangrijke taak in het 

overtuigen van mensen over de urgentie van een bepaald probleem en zij zullen dan ook 

veelvuldig gebruik maken van frames. Framing theorieën zijn dus uitermate geschikt om 

de teksten van sociale bewegingen zoals de Muurkrant te bestuderen. 

1.1 Frames in de sociale wetenschappen  

Autoriteit binnen het onderzoek naar het gebruik van frames door sociale bewegingen 

zijn Gamson en Snow en Benford (1988). Gamson (zoals geciteerd in Noakes & Johnston, 

2005; Oliver & Johnston, 2005) legt in zijn onderzoek de nadruk op de sociaal-

psychologische interpretatieschema’s die individuen gebruiken om de frames van 

sociale bewegingen te plaatsen. Niet de frames die de sociale bewegingen gebruiken 

maar de interpretatieschema’s van individuen worden onderzocht in Gamsons werk. 

Gamson stelt dan ook een aantal sociaal-psychologische frames op die het individu 

gebruikt om de boodschap van de sociale bewegingen te kunnen plaatsen. Dit onderzoek 

richt zich echter niet op de interpretatie van de frames door het publiek van de 

Muurkrant maar op de manier waarop de werkelijkheid wordt gerepresenteerd door de 

auteurs. De sociaal-psychologische frames van Gamson zullen in dit onderzoek dus niet 

worden gebruikt.   

  Snow en Benford (1988) richten zich in hun onderzoek niet op de frames die 

individuen gebruiken om de boodschap te interpreteren maar op de frames die sociale 

bewegingen gebruiken om hun publiek van de urgentie van het probleem te overtuigen. 

Zij maken een onderscheid tussen diagnostische, prognostische en motiverende frames. 
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Diagnostische frames formuleren en benadrukken een bestaand probleem en geven de 

lezer een oorzaak die ten grondslag zou liggen aan dit probleem. Prognostische frames 

geven een mogelijke oplossing voor het probleem. De strategieën en richtlijnen voor 

actie worden geformuleerd in dit frame. Diagnostische en prognostische frames zijn 

logischerwijs nauw met elkaar verwant. De aangewezen oorzaken van een probleem 

bepalen immers ook de richtlijnen voor actie. Vaak zijn alleen diagnostische en 

prognostische frames niet toereikend om mensen aan te zetten tot actie en protest. 

Motiverende frames geven mogelijke participanten extra redenen om mee te doen aan 

collectieve acties (Snow en Benford, 1988).   

 

De drie bovenstaande frames van Snow en Benford (1988) zijn geformuleerd vanuit een  

strategisch gezichtspunt om te kunnen verklaren waarom men met het gebruik van 

frames wel of niet succesvol is in het mobiliseren van participanten voor protest.   

Volgens Snow en Benford leidt een evenwichtig gebruik van alle drie de strategische 

frames tot de grootste aantallen tijdens een protest. Omdat de diagnostische, 

prognostische en motiverende frames van Snow en Benford zijn opgesteld om de 

aantallen in mobilisatie te verklaren vertellen ze ons echter weinig over de inhoud van 

de boodschap van sociale bewegingen. De constatering dat er een diagnostisch frame 

wordt gebruikt vertelt ons immers niets over welke problemen er precies worden 

gediagnosticeerd. Hetzelfde geldt voor een prognostisch en motiverend frame. Wat zijn 

de tactieken en strategieën van actie die er worden geformuleerd en wat zijn de extra 

motivaties die worden aangedragen door een sociale beweging om te gaan protesteren?  

Frames die ons iets vertellen over de inhoud van de boodschap van sociale bewegingen 

zijn in de huidige literatuur nog nauwelijks opgesteld. Een wetenschapper die zich wel 

bezighoudt met het opstellen van inhoudelijke frames van sociale bewegingen is 

Johnston (2005). Volgens Johnston kunnen we inhoudelijke frames van sociale 

bewegingen opstellen aan de hand van een argumentatiestructuur. Cognitieve 

processen verlopen altijd via een hiërarchische structuur. Hogere denkcategorieën 

brengen details onder in lagere denkcategorieën en vormen het punt van toegang in het 

menselijk geheugen. Het framen van de vermeende problemen in de sociale en politieke 

realiteit door sociale bewegingen verloopt volgens Johnston volgens eenzelfde 

cognitieve hiërarchische argumentatiestructuur. Johsnton stelt dat we aan de hand van 

deze argumentatiestructuur een schema van sub- en masterframes kunnen opstellen 

van een sociale beweging.  
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Johnston (2005) pleit voor het vinden van overkoepelende sub- en masterframes van 

sociale bewegingen om uiteindelijk frames te vinden die door meerdere sociale 

bewegingen worden gebruikt. Deze frames kunnen dan deductief worden ingezet in het 

onderzoek naar het gebruik van inhoudelijke frames door sociale bewegingen. Het 

opstellen van een argumentatiestructuur van sub- en masterframes van de Muurkrant 

kan dus een bijdragen aan Johnstons zoektocht naar de overkoepelende frames van 

sociale bewegingen.  

Het bovenstaande schema van sub- en masterframes is er op gericht de 

argumentatiestructuur te achterhalen waarmee een sociale beweging mensen wil 

overtuigen van de urgentie van een bepaald probleem. Johnstons (2005) methodologie 

is er dus op gericht de inhoud van het diagnostisch frame te achterhalen. Een methode 

om de inhoud van prognostische en motiverende frames te achterhalen is in de huidige 

literatuur nog niet geformuleerd. Om de verschillende tactieken en strategieën en de 

motivaties voor actie die de Muurkrant voorstelt in de prognostische en 

motivatieframes te achterhalen zullen deze inductief worden opgesteld in dit 

onderzoek.  

1.2 Frames en politieke ideologieën   

In hoeverre maken sociale bewegingen in hun frames gebruik van de ideeën uit  

politieke ideologieën? Kritiek van Oliver en Johnston (2005) op sociale wetenschappers 

als Snow en Benford (1988) is dat zij het concept van politieke ideologie niet meenemen 

in de theorievorming omtrent framing in sociale bewegingen. Ook buiten de sociale 

bewegingen heeft men immers ideeën geformuleerd over hoe de wereld eruit zou 

moeten zien. Politieke ideologieën zijn volgens Oliver en Johnston maatschappelijk 

breed gedragen systemen van ideeën, meningen, veronderstellingen en waarden over 

hoe de samenleving eruit zou moeten zien.  

  Het onderscheid van Westby (2005) tussen het geheel van ideeën dat een sociale 

beweging aanhangt en de strategische inhoud van frames kan bij deze vraag 

verhelderend werken. Binnen sociale bewegingen bestaan complexe systemen van 

ideeën die vaak overeenkomen met een bestaande politieke ideologie of meerdere 

politieke ideologieën. De ideeën en opvattingen die men aanhangt binnen een sociale 

beweging zijn echter – net als de ideeën binnen politieke ideologieën - onderhevig aan 

verandering door bijvoorbeeld interne discussies of samenwerkingen met andere 

sociale bewegingen. Het systeem van ideeën dat een sociale beweging aanhangt is dus 

complex en dynamisch.  
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Naast verwante politiek-ideologische ideeën delen leden van een sociale beweging ook 

het idee dat er een probleem bestaat in de samenleving waar iets aan gedaan moet 

worden. Om mensen te mobiliseren gebruiken sociale bewegingen frames die mensen 

moeten overtuigen van de urgentie van dit probleem. In deze frames kunnen sociale 

bewegingen echter nooit het gehele systeem van ideeën die de beweging aanhangt 

overbrengen. Ideologieën zijn complexe en dynamische systemen van ideeën die een 

samenhangend beeld geven van de wereld van om ons heen. Frames zijn er daarentegen 

op gericht een specifieke situatie of probleem helder en overtuigend uit te leggen. 

Frames kunnen nooit een complex systeem van ideeën dat bovendien onderhevig is aan 

voortdurende verandering toespitsen op één specifiek probleem (Westby, 2005).  

  Om mensen toch te kunnen overtuigen van de urgentie van een bepaald 

probleem benadrukken sociale bewegingen in hun frames slechts één of een beperkt 

aantal ideologische denkbeelden van hun interne geheel van politiek ideologische 

ideeën. Frames van sociale bewegingen worden door sociale wetenschappers ook wel 

beschouwd als afgeleide symbolische constructies van politieke ideologieën (Westby, 

2005).  Om mensen te mobiliseren voor protest worden strategische frames gebruikt die 

politieke ideologieën als culturele bron gebruiken (Snow & Benford, 2005). In dit 

onderzoek zal worden onderzocht of de frames van de Muurkrant zoals deze zijn 

opgesteld in de argumentatiestructuur wellicht overeenkomen met de ideeën en 

denkbeelden van een bepaalde politieke ideologie. 

1.3 Frames in de media- en communicatiewetenschappen  

De Muurkrant is een interessant medium gezien het feit dat deze muurposter kan 

worden bestempeld als zowel een pamflet als een krant. Enerzijds kan de Muurkrant de 

typische pamflettenfunctie worden toegeschreven. De Muurkrant refereert immers aan 

de actualiteit en is er op gericht de lezer zowel te informeren als te beïnvloeden. (De 

Kruif, Meijer Drees & Salman, 2006) Anderzijds kan de Muurkrant ook als krant worden 

gedefinieerd. De Muurkrant werd immers eens keer per week uitgegeven, droeg een 

vaste titel en de taak die de auteurs zichzelf stelde was het geven van commentaar op de 

actuele politieke en economische ontwikkelingen.   

  Gezien het feit dat Muurkrant als medium het midden houdt tussen een pamflet 

en een krant is het interessant om te onderzoeken of frames die zijn opgesteld in het 

onderzoek frames in de journalistiek ook toepasbaar zijn op de Muurkrant. Semetko en 

Valkenburg (2000) hebben aan de hand van eerdere onderzoeken naar framing vijf 

overkoepelende frames opgesteld waarmee het nieuws gebracht wordt door 

journalisten. Semetko en Valkenburg leveren deze vijf frames - het 
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verantwoordelijkheid, conflict, human interest, economische consequenties en het 

moraal frame – aan de hand van een vooropgezette vragenlijst. Hiermee kunnen vijf 

verschillende frames worden geïdentificeerd in de Muurkrant.  Deze vragenlijst is te 

vinden in de bijlage.  

2. Problematiek methodologie  

Om de verschillende frames te kunnen identificeren in de Muurkant moesten er een 

aantal richtlijnen worden opgesteld tijdens het onderzoek. Daarnaast moest er een 

kleine aanpassing worden gemaakt in de vragenlijst van Semetko en Valkenburg (2000). 

De richtlijnen voor de identificatie van de frames en de aanpassingen in de vragenlijst 

zijn beschreven in paragraaf 2.1 en 2.2. 

2.1 Problematiek frames van Snow en Benford (1988)  

2.1.1 Problematiek diagnostisch frame  

Indien er in een bericht richtlijnen voor actie wordt gegeven is er een prognostisch 

frame vastgesteld. Soms wordt er in een bericht echter een actie beschreven uit het 

verleden zoals in het bericht uit figuur 1. Hoewel in figuur 1 de beschrijving van de actie 

uit het verleden ook als een richtlijn voor actie in de toekomst kan worden gelezen is er 

in dit bericht – en andere soortgelijke berichten – geen prognostisch frame 

geconstateerd. Het wordt uit het bericht immers niet duidelijk of de auteurs van de 

Muurkrant ook daadwerkelijk soortgelijke demonstraties op touw willen zetten in de 

toekomst. 

  Een ander probleem met het vaststellen van het prognostisch frame was dat er 

soms wel wordt opgeroepen tot actie maar dat uit het bericht niet duidelijk wordt hoe 

de actie eruit zou moeten te zien - zoals in het bericht uit figuur 2. Hoe de ‘massale 

akties’ tegen de Haagse werknemers er precies uit zouden moeten zien bijft in dit 

bericht onduidelijk - er wordt alleen gesteld dat er een bepaalde actie in het verschiet 

ligt. De berichten uit de Muurkrant waarin niet duidelijk wordt geformuleerd wat de 

richtlijnen of strategieën voor de actie zijn werden geen prognostisch frame toegekend.  
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Figuur 1. Bericht uit de Muurkrant met alleen een diagnostisch frame. Overgenomen van 

de Muurkrant, 23 november 1973. Auteur onbekend. 

 



 11 

 

Figuur 2. Bericht uit de Muurkrant met alleen een diagnostisch frame. Overgenomen van 

de Muurkrant, 5 januari 1973. Auteur onbekend. 

 

 

Figuur 3. Bericht uit de Muurkant met zowel een diagnostisch, prognostisch en 

motiverend frame. Overgenomen van de Muurkrant, 14 september 1973. Auteur 

onbekend. 
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2.1.2 Problematiek motiverende frame   

Het motiverend frame bleek soms lastig om te onderscheiden. In het diagnostisch frame 

is vaak ook een motivatie voor actie lezen zoals blijkt in het bericht uit figuur 3. In het 

bericht uit figuur 3 kan de problematiek die wordt uitgelegd in het diagnostisch frame 

ook dienen als een motivatie om te demonstreren. In het diagnostisch frame uit figuur 3 

wordt immers een vermeend onrecht aan de kaak gesteld. Wanneer mensen met 

onrecht worden geconfronteerd komt hier vaak een gevoel uit voort dat er iets aan dit 

onrecht gedaan moet worden. De lezer van de Muurkrant kan door een diagnostisch 

frame zich dus wellicht geroepen voelen om tegen het onrecht te gaan strijden. Het 

diagnostisch frame in bovenstaand bericht kan zowel informerend als motiverend 

werken voor de lezer. In de Muurkrant zijn meerdere berichten te vinden met een 

diagnostisch frame die zowel  een motiverende als informerende werking kan hebben. 

   In dit onderzoek is gekozen om de motiverende diagnostische frames niet als 

motiverende frames aan te duiden. Primaire doelstelling van een diagnostisch frame is 

immers om de lezer te informeren over een bepaald probleem. Ook is het lastig om in te 

schatten in hoeverre een diagnostisch frame motiverend werkt. Indien een lezer van de 

Muurkrant het probleem dat wordt aangekaart in het diagnostisch frame niet als 

onrecht bestempelt zal dit frame immers niet motiverend werken.   

  De auteurs van de Muurkrant gebruiken nog een andere tactiek in de berichten 

waarbij de primaire doelstelling wel is om mensen te motiveren voor actie. Vaak wordt 

er in de Muurkrant na het prognostisch frame nog een korte reden gegegeven waarom 

men precies zou moeten gaan demonstreren. In het bericht uit figuur 3 is dit ‘tégen de 

steun van de junta en vóór het Chileense volk’. Hoewel de lezer door het lezen van het 

diagnostisch frame van dit bericht wel het gevoel kan krijgen dat er iets moet worden 

gedaan om het Chilleense volk te helpen wordt er echter geen expliciete motivatie voor 

actie geformuleerd in dit frame. Deze motivatie voor actie is daarentegen wel te vinden 

in de korte reden voor actie die wordt gegeven het prognostisch frame. In dit onderzoek 

zijn de redenen voor actie die worden gegeven na het prognostisch frame aangeduid als 

motiverende frames.   



 13 

  

 

Figuur 4. Bericht uit de Muurkrant met een motivatie frame met een materiele motivatie. 

Overgenomen van de Muurkrant, 19 januari 1973. Auteur onbekend. 

 

2.1.3 Inhoud van het motiverende frame   

In het motiverende frame van de Muurkrant worden er twee verschillende soorten 

motivatieprikkels gegeven voor actie. Een aantal keer wordt er in een motiverend frame 

opgeroepen om te protesteren uit solidariteit. Een voorbeeld van een motivatieprikkel 

gebaseerd op solidariteit is in het motiverende frame te vinden in het bericht uit figuur 

3. Daarnaast zijn de motivatieprikkels voor actie die worden gegeven in de Muurkrant 

ook materieel van aard zoals in het bericht uit figuur 4. 

 De extra reden die wordt gegeven om te demonstreren in figuur 4  luidt ‘laat u niet in 

uw loonzak grijpen, demonstreer mee!’ De reden die wordt gegeven om te 

demonstreren is om te voorkomen dat men er in het inkomen op achteruit gaat – en dit 

is dus een materiële motivatieprikkel. Beide motivatieprikkels in de motiverende frames 

zijn meegenomen in het onderzoek. 

2.2 Problematiek frames Semetko en Valkenburg (2000) 

Voor de identificatie van de frames van Semetko en Valkenburg (2000) werd in dit 

onderzoek gebruik gemaakt van de vragenlijst die zij hebben opgesteld in hun 

onderzoek naar het gebruik van frames in televisie- en krantennieuws. Deze vragenlijst 

is te vinden in de bijlage. Indien de helft van de vragen van een frame positief kon 

worden beantwoord werd het frame vastgesteld in het bericht. Indien er bij een frame 
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een oneven aantal vragen werd gesteld dan werd het frame vastgesteld indien meer dan 

de helft van de vragen met een ja kon worden beantwoord. 

2.2.1 Problematiek conflict en verantwoordelijkheid frame  

Het conflict en verantwoordelijkheid frame bleken toepasbaar op veel berichten van de 

Muurkrant. Het bleek het moeilijk om te bepalen of er gebruik werd gemaakt van beide 

frames of dat er slechts gebruik werd gemaakt van één van deze twee frames.  

 

Figuur 5. Bericht uit de Muurkrant met zowel een conflict als een verantwoordelijkheid 

frame.  Overgenomen van de Muurkrant, 2 februari 1973. Auteur onbekend. 

In het bericht uit figuur 5 wordt de regering verantwoordelijk gehouden voor de 

verhoging van de pensioenpremies. Wanneer we de vijf vragen van Valkenburg en 

Semetko (2000) uit het verantwoordelijkheid frame bekijken kunnen we er vier met ja 

beantwoorden.  Uit de vier vragen uit het conflict frame kunnen we er drie met ja 

beantwoorden. In dit bericht is er dus sprake  van zowel een conflict als een 

verantwoordelijkheid frame. 
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Figuur 6. Bericht uit de Muurkrant met alleen een verantwoordelijkheid frame. 

Overgenomen van de Muurkrant, 2 februari 1973. Auteur onbekend. 

Het wordt lastiger om te bepalen of er sprake is van een conflict of verantwoordelijkheid 

frame in het bericht uit figuur 6. Omdat niet de regering of de gemeente 

verantwoordelijk wordt gehouden maar het bouwbedrijf Bredero moeten de eerste 

twee vragen in het verantwoordelijkheid frame van Valkenburg en Semetko (2000) al 

negatief worden beantwoord. Slechts twee van de vijf vragen uit het 

verantwoordelijkheid frame kunnen positief worden beantwoord en hierdoor is er dus 

geen sprake van een verantwoordelijkheid frame. Toch wordt in dit bericht het bedrijf 

Bredero wel degelijk verantwoordelijk gehouden voor het uitbuiten van de 

bouwvakkers.  

  De vragen van het verantwoordelijkheid frame van Valkenburg en Semetko 

(2000) zijn er met name op gericht om de verantwoordelijkheid die bij de overheid 

wordt gelegd te kunnen meten. In de Muurkrant wordt echter regelmatig een andere 

partijen dan de overheid aangeklaagd. Om ook bij deze berichten een 

verantwoordelijkheid frame vast te kunnen stellen zijn in dit onderzoek de tweede en de 

vierde vraag uit het verantwoordelijkheid frame samengevoegd. Deze samengevoegde 

vraag luidt dan als volgt: 

“Does the story suggest that some level of the government, an individual (or group of 

people in  society) or company is responsible for the issue-problem?” 
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De eerste vraag uit het verantwoordelijkheid frame is veranderd in: 

“Does the story suggest that some level of government, an individual (or group of people 

in  society) or company has the ability to alleviate the problem?”  

Op deze manier kan er op drie van de vier vragen positief worden geantwoord uit figuur 

6 en is er dus sprake van een verantwoordelijkheid frame in het bericht. 

Een ander probleem in het bericht uit figuur 6 is de vraag of er sprake is van een conflict 

frame. Het hoofddoel van dit bericht is het bouwbedrijf Bredero verantwoordelijk te 

stellen voor een bepaald probleem. In de berichten waarin een bepaalde partij 

verantwoordelijk wordt gehouden voor een bepaald probleem wordt vaak ook de partij 

uitgelicht die de last ondervindt van het veroorzaakte probleem. Dit is een logisch 

gevolg van het masterframe waarbinnen de auteurs van de Muurkrant hun berichten 

opstellen. In het masterframe van de Muurkrant wordt verondersteld dat de bezittende 

klasse van de samenleving de burger onderdrukt en exploiteert. De bezittende klasse en 

de onderdrukte klasse zijn in de optiek van de Muurkant altijd met elkaar in conflict.  

Indien de Muurkrant bericht over de onderdrukking en exploitatie van de bezittende 

klasse geldt dus automatisch dat de conflicterende belangen van de onderdrukte klasse 

hier tegenover worden gezet. (Het masterframe zal nog nader worden besproken in 

hoofdstuk 3.)  

  Om toch een onderscheid te maken tussen berichten waar een conflict expliciet 

benoemd wordt  - zoals het bericht uit figuur 5 - en  berichten waar de benoeming van 

het conflict een logisch gevolg is van het gebruik van een verantwoordelijkheid frame 

binnen het masterframe van de Muurkrant is er in dit onderzoek voor gekozen om in het 

bovenstaande bericht geen conflict frame te constateren. De conflicterende belangen 

worden in dit bericht immers wel impliciet genoemd maar het conflict wordt niet 

expliciet uitgelicht.  In het onderzoek wordt de regel aangehouden dat indien er 

verantwoordelijkheid frame is geconstateerd het conflict dat hieruit volgt expliciet moet 

worden uitgelegd. Dit wil zeggen dat in een bericht naast de beschrijving van de 

conflicterende belangen ook moeten worden uitgelegd wat de reactie van de benadeelde 

partij is binnen het conflict. Een voorbeeld van een bericht met zowel een conflict frame 

als een verantwoordelijkheid frame is te vinden in figuur 5. 

In een conflict frame volgt andersom vaak ook een verwijzing naar de verantwoordelijke 

voor de misstanden waaruit het conflict is ontstaan. Soms wordt in een conflict frame 

echter nauwelijks beschreven welke partij waar voor verantwoordelijk voor is. Een 

voorbeeld hiervan is te vinden in het bericht uit figuur 7.  
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Figuur 7. Bericht uit de Muurkrant met alleen een conflict frame. Overgenomen van de 

Muurkrant, 26 januari 1973. Auteur onbekend. 

Om een onderscheid te maken tussen berichten waar de verantwoordelijkheid van een 

partij expliciet benoemd wordt en berichten waar het verwijzen naar een bepaalde 

verantwoordelijkheid een zijdelings gevolg is van het conflict frame zal er in een bericht 

alleen een verantwoordelijksframe worden aangeduid indien er expliciet wordt 

benoemd welke partij waar verantwoordelijk voor is. In bovenstaand bericht wordt 

alleen gesteld dat de ‘bommen die Nixon heeft laten vallen het Vietnamese volk niet 

zullen kleinkrijgen’ en wordt Thieu er van beschuldigd door te willen vechten. Waar de 

regering Nixon of president Thieu precies verantwoordelijkheid voor zijn – 

vermoedelijk de voortzetting van de Vietnamoorlog - wordt niet nader gespecificeerd en 

dus is er in dit bericht geen sprake van een verantwoordelijkheid frame. 
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2.2.2 Problematiek human interest frame  

In de Muurkrant wordt er gebruik gemaakt van twee verschillende human interest 

frames. De auteurs van de Muurkrant gebruikten een aantal keer het human interest 

frame zoals deze overeenkomt met de human interest frame van Semetko en 

Valkenburg (2000). Een voorbeeld hiervan uit de Muurkrant volgt in het bericht uit 

figuur 8. 

 

Figuur 8. Bericht uit de Muurkrant met een Human interest frame. Overgenomen van de 

Muurkrant, 16 maart 1973. Auteur onbekend. 

 

Op alle vijf de vragen over het human interest frame kan positief geantwoord worden 

wanneer we dit bericht bestuderen.  
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In de Muurkrant is echter ook sprake van een ander soort human interest frame die in 

het onderzoek van Semetko en Valkenburg (2000) niet naar voren komt. Een voorbeeld 

van dit human interest frame volgt in het bericht in figuur 9. 

 

Figuur 9. Bericht uit de Muurkrant met een persoonlijke aanval frame. Overgenomen 

van de Muurkrant, 5 oktober 1973. Auteur onbekend. 

De auteurs van de Muurkrant plubliceerden erg vaak de namen van politici of 

ondernemers die verantwoordelijk worden gehouden voor een bepaald beleid. Vaak 

worden de namen van deze personen met hoofdletters en onderstreept afgedrukt en 

soms wordt er ook een telefoonnumer of adres gegeven van de persoon in kwestie. In 

het voorbeeld in figuur 9 wordt daarbij ook nog allerlei andere persoonlijke informatie 

gegeven over Jan de Vries – president-directeur van het bouwbedrijf Bredero.   

  Hoewel er wel positief kan worden geantwoord op vier vragen van het human 

interest frame wordt er in dit bericht echter gebruik gemaakt van een ander human 

interest frame dan het human interest frame in het bericht uit figuur 8. In dit bericht 

wordt het human interest frame gebruikt om een Jan de Vries persoonlijk aan te vallen. 

Door het geven van allerlei persoonlijke informatie wordt immers benadrukt hoe 

corrupt Jan de Vries wel niet zou zijn. Bovendien kunnen de lezers van de Muurkrant 

dankzij het adres dat is gepubliceerd De Vries makkelijker traceren indien ze er 
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behoefte aan hebben om hem ergens op aan te spreken of wraak te nemen.  

  Van het human interest frame in figuur 9 wordt erg veel gebruik gemaakt in de 

Muurkrant. Niet altijd wordt er zoveel persoonlijke informatie gegeven zoals in het het 

bericht uit figuur 9 maar vaak worden er wel namen, telefoonnummers en 

adresgegevens gegeven van personen. Om het gebruik van dit human interest frame te 

kunnen meten in de Muurkrant is dit frame het persoonlijke aanval frame genoemd. 

Overigens is in het bericht uit figuur 9 geen sprake van een verantwoordelijkheid frame 

omdat uit het bericht niet duidelijk wordt waar de Vries precies verantwoordelijk voor 

zou zijn.  

  Het persoonlijke aanval frame is alleen van toepassing indien de persoon niet 

symbool staat voor een politieke partij of instituut.  In figuur 7 wordt bijvoorbeeld 

president Nixon genoemd maar Nixon staat hier eerder symbool voor de Nixon 

administratie dan dat hij persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden voor het gooien 

van de bommen op Vietnam. Hetzelfde geld voor het benoemen van Nederlandse politici 

en ondernemers in de Muurkrant. Indien zij alleen worden genoemd om een algemeen 

beleid van Den Haag, de gemeente of een bepaald bedrijf te bekritiseren dan wordt er 

geen persoonlijke aanval frame geidentificeerd.  

2.2.3 Problematiek moraal frame  

De eerste vraag van Semetko en Valkenburg (2000) in het moraal frame is moeilijk om 

te beantwoorden voor de berichten van de Muurkrant. De boodschapen in de Muurkrant 

hebben bijna allemaal een moralistische ondertoon. Hoewel er tussen de regels van het 

de berichten wel duidelijk te lezen is hoe de auteurs van de Muurkrant vinden dat de 

wereld eruit zou moeten zien, wordt er echter nooit naar een specifiek hogere moraal 

gerefereerd. Indien er wordt verteld hoe een indidivu zich zou moeten gedragen – de 

derde vraag in het moraal frame - dan is dit om mensen aan te sporen over te gaan tot 

een bepaalde actie. Het aansporen tot actie wordt in dit onderzoek echter ook al 

onderzocht in het motiverende frame van Snow en Benford (1988).   

  Uiteindelijk is in het onderzoek het moraal frame komen te vervallen. De eerste 

vraag in het moraal frame is moeilijk te beantwoorden omdat er in bijna alle berichten 

van de Muurkrant een sterk moralistische ondertoon zit. Er wordt echter nooit direct 

gerefereerd naar een hogere moraal – vraag twee in het moraal frame. Bovendien komt 

het moraal dat de auteurs van de Muurkrant hanteren in het masterframe ook naar 

voren. Indien er wordt verteld hoe een indidivu zich zou moeten gedragen in een bericht 

wordt dit behandeld in het motiverende frame van Snow en Benford (1988). 
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3. Analyse onderzoeksresultaten  

 

3.1 Analyse van het masterframe  

 

3.1.1  Het masterframe van de Muurkrant  

Sociale bewegingen maken in hun frames gebruik van de denkbeelden en ideeën uit de 

politieke ideologieën die zij aanhangen. Frames van sociale bewegingen worden door 

sociale wetenschappers ook wel beschouwd als afgeleide symbolische constructies van 

politieke ideologieën (Westby, 2005). Het masterframe van de Muurkrant uit zowel 

1973 als 1983 leunt sterk op het socialistisch idee van de klassenstrijd. De 

argumentatiestructuren van beide jaren zijn te vinden in bijlage A en B.   

  Wat houdt het socialistisch idee van de klassenstrijd precies in? In de 

marxistische traditie gelooft men dat de sociale klasse in een kapitalistische 

samenleving worden bepaald door de economische verhoudingen. Het klasse-

onderscheid binnen het kapitalisme wordt bepaald door de bezittende klasse – de 

bourgeoisie - en diegene die hun arbeid  verkopen aan deze klasse –het proletariaat. De 

bezittende klasse exploiteert de onderdrukte klasse en geniet hiermee een bevoorrechte 

positie in de maatschappij. De bezittende klasse heeft daarbij alle politieke, sociale en 

economische instituties van de samenleving in handen om de bestaande verhoudingen 

van onderdrukking en exploitatie in stand te houden en te legitimeren. Socialisten 

binnen de marxistische traditie zien het conflict tussen de bezittende klasse en het 

proletariaat als belangrijkste drijfveer achter sociale en politieke verandering in de 

geschiedenis (Heywood, 2007).  

  Het masterframe van de Muurkrant is gestoeld op dit socialistische idee van de 

klassenstrijd zoals te zien in de argumentatiestructuur van de Muurkrant van 1973 en 

1978. De auteurs van de Muurkrant willen de mensen bewust maken van de 

onderdrukking en exploitatie die wordt uitgeoefend en gelegitimeerd via de politieke, 

sociale en economische instituten van de samenleving. Om dit te bereiken berichten zij 

over de besluitvorming binnen de politieke, sociale en economische instituties en 

proberen zij aan te tonen dat het beleid van deze instituties onrechtvaardig is. De 

instituties waar men zich in de Muurkrant zich op richt in 1973 en 1983 zijn terug te 

vinden in de subframes van het masterframe van beide jaren. De sub-subframes binnen 

deze argumentatiestructuur zijn de argumenten waarmee de auteurs van de Muurkrant 

de vermeende exploitatie en onderdrukking van het  betreffende instituut proberen aan 

te tonen.   
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Wie precies behoort tot de geëxploiteerde en wie tot de bezittende klasse in de 

samenleving blijft in de Muurkrant enigszins onduidelijk.  Gezien het feit dat alle 

politieke, sociale en economische instituties worden gewantrouwd vloeit hier 

logischerwijs uit voort dat niet alleen de arbeider maar dat vrijwel iedereen die geen 

hoge positie bekleedt in de Nederlandse samenleving wordt geëxploiteerd en 

onderdrukt. Zo zijn de Utrechtse belastingbetalers en wijkbewoners slachtoffer van de 

gemeentepolitiek, lijden de werknemers onder de ongebreidelde hebzucht van hun 

werkgevers, worden de leden niet beschermd door hun Vakbond en gaan alle 

wereldburgers gebukt onder het internationaal onderdrukkend kapitalistisch systeem. 

De bezittende klasse die de bevolking zou onderdrukken bestaat binnen deze 

gedachtegang uit iedereen die een hoge positie bekleedt binnen de politieke, sociale en 

economische instituties van de Nederlandse samenleving. Politieke, sociale en 

economische machthebbers worden allen gewantrouwd in de Muurkrant.  

 

Naast het aantonen van de exploitatie en onderdrukking die wordt uitgeoefend via de 

instituties van de Nederlandse samenleving pleit de Muurkrant ook voor meer 

sociaaleconomische gelijkheid. Sociaaleconomische gelijkheid is net als de klassenstrijd 

een belangrijk concept binnen het socialisme. Socialisten vinden dat mensen – ondanks 

de aangeboren verschillen en de verschillende maatschappelijke posities – gelijkwaardig 

zijn aan elkaar. Iedereen zou daarom logischerwijs een even groot aandeel moeten 

krijgen van de inkomsten van de samenleving. Een belangrijke discussie binnen het 

socialisme is echter in hoeverre de inkomsten van een samenleving zouden moeten 

worden herverdeeld (Heywood, 2007).  

  De auteurs van de Muurkrant pleiten voor meer sociaaleconomische gelijkheid 

in de samenleving. Dit is logisch gezien het feit dat zij er vanuit gaan dat de burger wordt 

geëxploiteerd door de bezittende klasse. Exploitatie betekent dat de bezittende klasse 

onterecht financieel profiteert van het werk van de klasse die wordt uitgebuit. De 

Muurkrant is dan ook van mening dat de inkomens in de Nederlandse samenleving 

radicaal moeten worden herverdeeld om deze exploitatie tegen te gaan. Het 

sociaaleconomisch beleid van  gemeente en de regering in Den Haag moet dan ook zo 

worden hervormd dat niet de personen die aan het roer staan van de exploiterende 

instituties maar het Nederlandse volk gaat profiteren van de vruchten van haar arbeid.

   In de argumenten die de auteurs van de Muurkrant aandragen rondom het idee 

van sociaaleconomische gelijkheid wordt enerzijds de nadruk gelegd op de hoge 

inkomens van politici, ondernemers en ieder ander die een aanzienlijke positie bekleedt 

binnen de samenleving. Anderzijds worden de lagere inkomens van de geëxploiteerde 
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en onderdrukte klasse benadrukt en wordt er gepleit voor een meer egalitaire 

inkomensverdeling. Deze argumenten zijn terug te vinden in de verschillende subframes 

binnen het masterframe van de Muurkrant van beide onderzochte jaren.    

3.1.2 Parallel met fascistische regimes en WOII  

In de Muurkrant worden parallellen getrokken met fascistische regimes en het 

Nederlandse politieke stelsel. Zo wordt in 1973 twee keer gesteld dat de politiek in 

Nederland overeenkomsten vertoont met het dictatoriale regime in Griekenland. 

Daarnaast wordt er door de auteurs van de Muurkrant ook de suggestie gewekt dat het 

politieke en economische beleid overeenkomt met het beleid van de Duitsers in 

Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zo worden de gebouwen die door de 

gemeente worden gesloopt niet afgebroken maar zijn ze gebombardeerd worden 

mensen hun huis niet uitgezet maar gedeporteerd. Daarnaast wordt binnen dit frame 

ook het oorlogsverleden van politieke bestuurders en andere 

hoogwaardigheidsbekleders onder de loep genomen en uitgelicht.   

  Ook met dit frame willen de auteurs van de Muurkrant aantonen dat de burger 

wordt onderdrukt door de politieke, sociale en economische instituties van de 

samenleving. De fascistische politieke regimes van de eerste helft van de twintigste 

eeuw – onder andere nazi-Duitsland en het Italië van Mussolini - hebben zich immers 

wel bewezen tot een van de meest onderdrukkende en exploiterende politieke regimes 

die men in de geschiedenis heeft gekend. Door de suggestie te wekken dat het 

Nederlandse politieke systeem nog niet ontdaan is van de fascistische elementen uit 

haar oorlogsverleden of zelfs gelijkenissen vertoont met andere fascistische regimes 

versterken de auteurs van de Muurkrant hun argument dat het huidige politieke 

systeem van Nederland een systeem is van onderdrukking en exploitatie.   

3.1.3 Verschillen in de argumentatiestructuur - jaargangen 1973 en 1988  

Wat opvalt is dat de auteurs van de Muurkrant van 1973 in totaal van meer sub-

subframes gebruik hebben gemaakt dan de auteurs van de Muurkrant uit 1983. In 1973 

zijn er in totaal 306 sub-subframes gevonden in de Muurkrant. In de Muurkrant van 

1983 zijn er 225 sub-subframes gevonden. Dit wijst erop dat de berichten van de 

Muurkrant uit 1973 meer verschillende frames in zich dragen en dus wellicht meer 

complex van aard zijn dan de berichten uit de Muurkrant van 1983. Om het gebruik van 

de subframes in beide jaren met elkaar te kunnen vergelijken volgen in figuur 10 en 

figuur 11 de procentuele verhoudingen van de vijf frames in 1973 en 1983. 
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Figuur 10. Subframes van het masterframe in procenten van de Muurkrant 1973 

Figuur 11. Subframes van het masterframe in procenten van de Muurkrant 1983 
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Hoewel de argumentatiestructuren van beide jaargangen veel verschillen vertonen is dit 

onderzoek helaas te beperkt om in detail in te gaan op al deze verschillen. De 

opvallendste en belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen het jaargang 1973 

en 1983 worden hieronder uitgelicht.  

Gemeente politiek  

In beide jaren wordt de gemeentepolitiek in de Muurkrant het meest besproken en 

aangevallen. In 1973 wordt bonnen dit subframe 44% van de het totaal aantal sub-

subframes gebruikt en in 1983 53% zoals is te zien in figuur 10 en 11. In 1973 zien we 

dat in het subframe van de gemeente de meeste berichten binnen de eerste vier sub-

subframes vallen. De eerste twee sub-subframes stellen dat de bouw van HC en de 

algemene stadsontwikkeling niet in het belang is van de Utrechtse burger. In het derde 

sub-subframe wordt beweerd dat de milieubelastingheffingen op de burger 

onrechtvaardig zijn omdat de ondernemers het milieu zouden vervuilen. Daarnaast 

wordt het geweld dat de politie zou gebruiken tegen de burger veelvuldig benadrukt in 

de Muurkrant van 1973. De kritiek op bouw van het winkelcentrum is omvangrijk in de 

Muurkrant van 1973 met 34 berichten in totaal (sub-subframe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 van 

1973). Het valt op dat in het subframe van de gemeentepolitiek de argumentatie in 1983 

veel meer divers is dan de argumentatie in 1973.  De drie meest besproken kwesties 

rondom de gemeentepolitiek in 1983 zijn het geweld dat de politie gebruikt, de 

sollicitatieplicht, de gemeentelijke stadsontwikkelingen en de bouw van de snelweg bij 

Amelisweerd. 

Internationale politiek  

In 1973 staat wordt er na de gemeentepolitiek – samen met de kritiek op de 

ondernemers - het meest bericht over de internationale politieke en economische 

besluitvorming. In totaal wordt binnen dit subframe 15% van het totaal aantal sub-

subframes gebruikt. In 1983 wordt er het internationale politieke en economische 

stelsel beduidend minder bekritiseerd en komt dit subframe op de vijfde plaats met 

slechts 7% van het totaal aantal sub-subframes. In 1983 wordt er binnen het 

internationale subframe het meest bericht over de vermeende negatieve rol van het 

grootkapitaal en de multinationals in de internationale politiek en de plaatsing van 

kernraketten door de Amerikanen (sub-subframe 5.1, 5.2 van 1983). In 1973 wordt de 

rol van het grootkapitaal en de multinationals echter in het geheel niet genoemd. In 

1973 wordt echter wel de buitenlandse politiek van Nederland binnen het 

internationale stelsel bekritiseerd – met name het Nederlandse lidmaatschap van de 

NATO wordt onder vuur genomen in verband met de Vietnamoorlog en de dekolonisatie 
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oorlogen van Portugal uit deze periode (sub-subframe 2.1, 2.2, 2,6 van 1973). In 1983 

wordt de rol van de Nederlandse buitenlandse politiek binnen het internationale 

politieke stelsel opvallend genoeg niet besproken. 

De ondernemers  

Het beleid van de ondernemers – of ook wel het Nederlandse bedrijfsleven – komt zowel 

in 1973 als in 1983 op de tweede plaats. In 1973 wordt binnen subframe – samen met 

het subframe van het internationale politieke en economische beleid – 15% van het 

totaal aantal sub-subframes gebruikt. Ook in 1983 komt dit subframe op de tweede 

plaats met 10%. In 1973 wordt met name het slechte personeelsbeleid – de secundaire 

arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden – de hoogte van de lonen en het 

wangedrag van de directie onder de loep genomen (sub-subframe 3.1 van 1973). Dit 

sub-subframe wordt 29 keer gebruikt van de 47 sub-subframes waarbinnen 

ondernemers worden bekritiseerd. Het bouwbedrijf Bredero dat zich bezighield met de 

ontwikkeling en de bouw van HC wordt met name flink uitgelicht in de Muurkrant van 

1973 met 14 frames in totaal (sub-subframe 3.1.1 van 1973). Ook in 1983 is het 

personeelsbeleid en de hoogte van de lonen een belangrijke kwestie met 8 frames van 

de totaal 22 sub-subframes waarin ondernemers worden bekritiseerd (sub-subframe 

2.1 van 1983). In totaal 9 van de 22 sub-subframes waarin de ondernemers worden 

bekritiseerd gaan in 1983 over de negatieve gevolgen van huizenspeculatie en 

woekerhypotheken op de woningmarkt in Utrecht (sub-subframe 2.2, 2,3 van 1983). 

De regering in Den Haag  

Zowel in 1973 als in 1983 staat de regering in Den Haag en het nationale politieke beleid 

op de vierde plaats met respectievelijk 9% en 8% van het totaal aantal sub-subframes. 

In 1973 richt men zich met de kritiek zich met name op het nationale politieke en 

economische beleid rondom de oliecrisis. Van de in totaal 27 sub-subframes zijn er 9 die 

zich verhouden tot de politiek in Den Haag gaan hierover (sub-subframe 4.1 van 1973). 

Gesteld wordt dat de ondernemers profiteerden van deze oliecrisis en dat deze daarom 

door de regering in stand werd gehouden. Daarbij wordt ook het fysieke en mentale 

geweld dat het leger zou uitoefenen op de Nederlandse bevolking in de Muurkrant van 

1973 uitgelicht. Van de 27 frames worden er in totaal 9 hieraan besteed in de 

Muurkrant. In 1983 richt men zich in de Muurkrant met name op de bezuinigingen die 

worden opgelegd vanuit de regering. Gesteld wordt dat deze bezuinigingen met name de 

lagere inkomens zullen raken en dat ze dus onrechtvaardig zijn (sub-subframe 4.1). In 

totaal 7 van de 19 sub-subframes in totaal berichten hierover. Daarnaast wordt de 

overheid ook bekritiseerd omdat de werkgelegenheid niet genoeg zou worden 
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bevorderd en dat er chaos in het land zou worden veroorzaakt door de privatisering 

(sub-subframe 4.2, 4.3).  In 1983 wordt er echter geen kritiek meer geuit op het 

Nederlandse leger. 

Het koningshuis  

In 1973 worden de banden van het koningshuis met het Nederlandse bedrijfsleven in 

totaal acht keer benoemd. In 1983 is deze kritiek op het koningshuis echter nagenoeg 

afwezig. Slechts één keer wordt er verwezen naar prins Bernhard en het Lockheed 

schandaal en wordt de regering Den-Uyl verweten prins Bernhard niet hard genoeg te 

hebben gestraft (sub-subframe 4.9 van 1983).   

De katholieke kerk  

In  1973 wordt er slechts vier keer verwezen naar de relaties van het Vaticaan en de 

paus met het bedrijfsleven en de banken en de hoge winsten die kerk maakt als gevolg 

van investeringen in het bedrijfsleven. In 1983 wordt de katholieke kerk echter vaker 

bekritiseerd en deze kritiek is ook op meer argumenten gestoeld dan alleen de stelling 

dat de kerk te hoge winsten zou maken. Met name de steun die de Paus zou verlenen aan 

de militaire regimes in Midden- en Zuid-Amerika wordt bekritiseerd in 1983 (sub-

subframe 7.1 van 1983) . De banden tussen het bedrijfsleven en de kerk wordt slechts 

één keer aangehaald (sub-sub-frame 7.6, 1983).  

Onderwijs- en zorginstellingen  

Subframes die ontbreken in 1973 maar wel voorkomen in 1983 zijn de frames waarin 

de zorg- en onderwijsinstellingen worden bekritiseerd (subframes 8, 10). Het onderwijs 

wordt in de Muurkrant van 1983 geacht de onderdrukking en de exploitatie van de 

heersende klasse in stand te houden door leerlingen aan de zogenaamde elitaire scholen 

– blanke middelbare scholen en privé onderwijs – de ideologie te onderwijzen die de 

bestaande politieke, sociale en economische verhoudingen legitimeren en in 

standhouden (sub-subframe 10.1).  De zorginstellingen worden met door de auteurs van 

de Muurkrant verondersteld er een racistisch of discriminerend beleid op na te houden 

(sub-subframe 8.1, 8.2, 8.3 van 1983). 

Racistische- en discriminerende-frames  

Opvallend is dat in 1973 in zijn geheel niet wordt verwezen naar racistische of 

discriminerende praktijken in de politieke, sociale en economische instituties van de 

Nederlandse samenleving. In 1983 wordt de gemeente daarentegen 8 keer verweten dat  

zij een racistisch beleid voert of dat zij racistisch geweld in de samenleving toestaat 

(sub-subframe 1.6 van 1983). Daarbij wordt het de gemeente ook 2 keer kwalijk 
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genomen dat zij de emancipatie van vrouwen niet zou ondersteunen in haar beleid (sub-

subframe 1.18 van 1983). Ook huisverhuurders en vooraanstaanden leden van de 

katholieke kerk worden verweten racistisch te zijn (sub-subframe 2.2, 7.3 van 1983) 

Daarbij wordt ook gesteld dat het beleid van de universiteit van Utrecht en het politieke 

beleid van de regering in Den Haag racistisch is (sub-subframe 4.7, 10.3 van 1983). De 

katholieke kerk wordt daarbij toegerekend vrouwen te discrimineren door het verbod 

op abortus in de kerk (sub-subframe 7.4 van 1983).  

  De discriminatie van patiënten in zorginstelling wordt in de Muurkrant van 

1983 uitgebreid behandeld. In 5 van de totaal 6 sub-subframes die gaan over de 

vermeende onderdrukking van patiënten binnen zorginstellingen wordt er bericht over 

discriminatie. Zo wordt er gesteld dat het Leger des Heils homoseksuelen discrimineert. 

De Van der Hoevenkliniek in Utrecht discrimineert daarbij haar patiënten door hun 

fundamentele rechten te ontzeggen (sub-subframe 8.3, 8.1 van 1983).  Daarbij wordt 

ook gesteld dat de Van der Hoevenkliniek vrouwen discrimineert door vrouwelijke 

patiënten te verplichten tot de prikpil – wat daarbij ook een schending is van de rechten 

van de patiënt - terwijl mannen niet worden gedwongen tot een bepaalde vorm van 

anticonceptie (sub-subframe, 8.2 van 1983). Met name de discriminatie van patiënten 

en de discriminatie van vrouwen in zorginstellingen wordt dus uitgebreid behandeld in 

de Muurkrant van 1983.  

  De bovenstaande racisme en discriminatie frames passen in het masterframe 

van de Muurkrant.  Discriminatie en racisme is immers een vorm van onderdrukking die 

op personen kunnen worden uitgeoefend. De suggestie die wordt gewekt met deze 

frames is dat deze specifieke vorm van onderdrukking niet de enige vorm van 

onderdrukking is de instituties uitoefenen op de bevolking. Door het discriminerende en 

racistische beleid van de instituties van de samenleving bloot te leggen versterken de 

auteurs van de Muurkrant hun argument dat deze instituties onderdrukkend van aard 

zouden zijn.   

Kernwapen en kernenergie  

In 1973 wordt het gebruik van kernenergie bekritiseerd omdat de burgers zouden 

moeten betalen voor atoomenergie terwijl de ondernemers van deze energie het meest 

gebruik zouden gaan maken. Daarbij wordt er gesteld dat het bedrijfsleven de 

ontwikkeling van kernenergie zou willen stimuleren omdat  hiermee ook de weg kan 

worden vrijgemaakt naar de totstandkoming van een atoombom (sub-subframe 4.4 van 

1973).  In 1983 wordt de kritiek op de kernbewapening en de ontwikkeling van 

kernenergie omvangrijker in de Muurkrant. Allereerst worden ondernemers 
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bekritiseerd kerncentrales te bouwen die bij zullen gaan bijdragen aan de 

ontwikkelingen van atoomwapens internationaal (sub-subframe 2.5 van 1983). 

Daarnaast wordt het de V.S. aangerekend kernraketten te willen plaatsen in Europa ter 

voorbereiding van de oorlog tegen de Sovjet-Unie (subframe 5.2 van 1983).  

3.2 De frames van Snow en Benford (1988)  

3.2.1  Prognostisch, diagnostisch en motiverend frame  

Hoe vaak het aantal frames van Snow en Benford (1988) zijn gebruikt in de Muurkrant 

van 1973 en in 1983 is af te lezen in figuur 12 en figuur 13. 

Figuur 12. De frames van Snow en Benford (1988) in de Muurkrant van 1973. 
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Figuur 13. De frames van Snow en Benford (1988) in de Muurkrant van 1978. 

Wat opvalt is dat er 1973 meer frames zijn gebruikt dan in 1983. In 1973 zijn er in totaal 

370 frames gebruikt. In 1983 zijn dit er slechts 275. Dit wijst erop dat in de berichten 

van 1973 vaker meerdere frames zijn geïdentificeerd dan in de berichten van 1983. Om 

het gebruik van de vijf frames in beide jaren met elkaar te kunnen vergelijken volgen in 

figuur 14 en figuur 15 de procentuele verhoudingen van de vijf frames in 1973 en 1983. 



 31 

Figuur 14. De frames van Snow en Benford (1988) in procenten in de Muurkrant van 

1973. 

Figuur 15. De frames van Snow en Benford (1988) in procenten in de Muurkrant van 

1983. 

In beide jaren wordt het diagnostisch frame het meest gebruikt met 77% in 1973 en 

76% van het totaal aantal frames in 1983. De Muurkrant richtte zich in beide jaren dus 

met name op het beschrijven van de problemen in de samenleving en het geven van 
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mogelijke oorzaken voor deze problemen. Dit lijkt overeen te komen met de primaire 

doelstelling van de Muurkrant – het aantonen van de onderdrukkende en exploiterende 

werking van de politieke, sociale en economische instituties in de samenleving. Ook het 

prognostisch frame wordt in beide jaren vaak gebruikt. 21% van het totaal aantal 

frames is in 1973 prognostisch. In 1983 is dit opgelopen tot 23%. De auteurs van de 

Muurkrant beschreven dus niet alleen de vermeende problemen in de samenleving 

maar gaven ook regelmatig richtlijnen van actie om iets aan deze vermeende problemen 

te doen. Wel moet hierbij gezegd worden dat het diagnostisch frame in veel mindere 

mate werd gebruikt dan het diagnostisch frame. Van het motivatie frame wordt daarbij 

ook erg weinig gebruik gemaakt in beide jaren. In 1973 is slecht 3% van het totaal aantal 

frames een motivatie frame. In 1983 is dit teruggelopen tot 1%.  

3.2.2 Prognostisch frame   

Zoals aangegeven is er in het onderzoek binnen de prognostische frames gekeken welke 

richtlijnen voor actie en strategieën er werden  voorgesteld door de auteurs van de 

Muurkrant. In figuur 16 en figuur 17 zien we de richtlijnen voor actie en strategieën die 

men in de Muurkrant voorstelden in het jaar 1973 en 1983 in procenten van het totaal 

aantal prognostische frames van beide jaren. 

Figuur 16. De prognostische frames in de Muurkrant van 1973. 
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Figuur 17. De prognostische frames in de Muurkrant van 1983. 

In 1973 is het weigeren van betalen de meest gebruikte richtlijn van actie in de 

prognostische frames van de Muurkrant met 34% van het totale aantal. In 1983 is dit 

teruggelopen tot 3% van het totaal aantal frames.  In 1983 worden er drie richtlijnen 

van actie gegeven in de Muurkrant die ongeveer even vaak worden gebruikt met 20% 

van het totaal aantal frames - het doen van vrijwilligerswerk en het geven van giften, 

demonstraties en andere vormen van collectieve actie, bijwonen van een vergadering / 

informatie avond en een klacht indienen. In 1973 zijn na het weigeren van betalen, 

demonstraties en andere vormen van collectieve actie en het doen van vrijwilligers 

werk of giften de meest voorkomende richtlijnen van actie met respectievelijk 32% en 

15% van het totaal aantal frames.  

  De reden dat giften en vrijwilligerswerk bij elkaar zijn gevoegd in het onderzoek 

is omdat er – indien er werd gevraagd om vrijwilligers in een prognostisch frame –  er 

ook altijd werd gesuggereerd dat men eventueel ook kon doneren in plaats van 

vrijwilligers werk. Andersom werd er bij een vraag om donaties ook altijd bericht dat er 

vrijwilligers werden gezocht. 
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3.2.3 Motiverend frame  

In de Muurkrant van 1983 zijn er slechts twee motiverende frames gevonden. Hiervan 

was er 1 materieel en 1 solidair van aard zoals beschreven is in paragraaf 2.1.3. In de 

Muurkrant van 1973 zijn er in totaal 12 motiverende frames gevonden. Hiervan waren 

er 8 gebaseerd op motivatieprikkels van solidariteit en 4 op materiële motivatieprikkels.  

3.3 De frames van Semetko en Valkenburg (2000)  

Hoe vaak het aantal frames van Semetko en Valkenburg (2000) en het persoonlijke 

aanval frame dat is opgesteld in paragraaf 3.2.2  zijn gebruikt in 1973 en 1983 is af te 

lezen in figuur 18 en figuur 19. 

 

Figuur 18. Het totaal aantal frames van Valkenburg en Semetko in de Muurkrant van 

1973. 
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Figuur 19. Het totaal aantal frames van Valkenburg en Semetko in de Muurkrant van 

1983. 

Wat opvalt is dat men in de Muurkrant van 1973 in totaal van meer frames gebruik heeft 

gemaakt dan de Muurkrant uit 1983. In 1983 worden er in totaal van 368 frames 

gebruik gemaakt. In 1973 zijn dit er 499. Dit wijst erop dat in de berichten van 1973 

vaker meerdere frames zijn geïdentificeerd dan in de berichten van 1983. Om het 

gebruik van de vijf frames in beide jaren met elkaar te kunnen vergelijken volgen in 

figuur 20 en figuur 21 de procentuele verhoudingen van de zes frames in 1973 en 1983.
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Figuur 20. De frames van Semetko en Valkenburg (2000) in procenten in de Muurkrant 

van 1973. 

Figuur 21. De frames van Semetko en Valkenburg (2000) in procenten in de Muurkrant 

van 1983. 
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Gezien de doelstelling van de Muurkrant is om mensen bewust te maken van de 

onderdrukkende en exploiterende praktijken van de instituties lijkt het logisch dat het 

verantwoordelijkheid frame in 1973 als 1983 respectievelijk 51% en 47% van het totaal 

aantal frames van Semetko en Valkenburg (2000) in beslag neemt. De exploitatie en 

onderdrukking van de instituten wordt immers aangetoond door  een bepaald onrecht 

in de samenleving te beschrijven en vervolgens de verantwoordelijkheid van dit onrecht 

te leggen bij bepaalde instituten en/of personen die opereren binnen deze instituten. In 

1983 worden er meer individuen persoonlijke verantwoordelijk gehouden voor onrecht 

in de samenleving in vergelijking met 1973. In 1983 zijn immers 30% van het totaal 

aantal frames persoonlijke aanval frames vergeleken met 23% in 1973.    

  In 1973 wordt daarentegen wel meer gebruik gemaakt van het conflict frame 

dan in 1983 met 29% van het totaal aantal frames tegenover 16% in 1983. Dat dit 

conflict frame in beide jaren vaak wordt gebruikt is niet vreemd gezien het feit dat uit 

het idee van de klassenstrijd – waar het masterframe van de Muurkrant op is gestoeld – 

automatisch voortvloeit dat verschillende groepen in de samenleving tegenover elkaar 

komen te staan.   

  Van het economische consequenties frame wordt in 1973 voor 2% gebruik 

gemaakt van het totaal aantal frames. In 1983 is dit zelfs nog maar 1%.  Blijkbaar was 

het schetsen van de lange termijn effecten van een bepaald beleid of probleem geen 

primaire doelstelling van de Muurkrant. Ook van het human interest frame wordt in de 

Muurkrant weinig gebruikt met in 1973 1% van het totaal aantal frames en in 1983 2%. 

Wellicht heeft dit te maken met het feit dat de auteurs van de muurkrant zich baseren 

op de ideeën van het socialisme. Binnen het socialisme wordt over het algemeen de 

gemeenschap meer prioriteit toegekend dan het individu. De auteurs van de muurkrant 

beschrijven dan ook logischerwijs vaker de problemen die een groep ondervindt dan de 

problemen van een specifiek individu. 

3.4 De toepasbaarheid en het nut van de frames  

De diagnostische en prognostische frames van Snow en Benford (1988) bleken na het 

vaststellen van de richtlijnen in paragraaf 3.1.3 goed bruikbaar  voor de Muurkant. Door 

de Muurkrant te analyseren aan de hand van het diagnostisch en prognostisch frame 

werd er een onderscheid gemaakt tussen de berichten die er op gericht zijn een 

probleem te beschrijven en de berichten waarin men er op gericht was actie te initiëren. 

Hierdoor wordt het duidelijk met welk doel men de berichten in de Muurkrant schreef. 

Naast het informeren over het onrecht in de samenleving wilden de auteurs van de 

Muurkrant de lezer ook handvaten bieden voor actie – zoals deze werden beschreven in 
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de prognostische frames.  

  Zoals beschreven in paragraaf 3.1.3 bleek het erg moeilijk om de diagnostische 

van de motiverende frames te onderscheiden. Uiteindelijk bleek dat met de methode 

van dit onderzoek weinig motiverende frames konden worden geïdentificeerd in de 

Muurkrant. Wellicht moet er worden gezocht naar meer verfijnde  en geavanceerdere 

methode  om de motiverende frames van de diagnostische frames te onderscheiden.  

  De frames van Semetko en Valkenburg (2000) bleken een meerwaarde voor het 

onderzoek omdat ze de vorm waarin de berichten van de Muurkrant werden gegoten 

naar voren brachten. Door een argumentatiestructuur van een sub- en masterframes op 

te stellen kon daarbij ook de inhoud van de boodschappen van de Muurkrant worden 

onderzocht en geanalyseerd. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de andere 

frames die in dit onderzoek zijn gebruikt. Zowel de frames van Snow en Benford (1988) 

als de frames van Semetko en Valkenburg vertellen ons immers niks over de inhoud van 

de boodschappen van sociale bewegingen.  

 

Conclusie 

Zowel in 1973 als in 1983 stoelt de argumentatie van de Muurkrant op het socialistische 

idee van de klassenstrijd. Dit idee van de klassenstrijd is het masterframe waarbinnen 

de auteurs van de Muurkrant hun berichten schrijven. Aangenomen wordt dat alle 

politieke, sociale en economische instituties van de samenleving in handen zijn van de 

bezittende klasse en dat via deze instituties de burger wordt onderdrukt en 

geëxploiteerd. Wie precies behoren tot de bezittende en wie tot de onderdrukte klasse 

blijft in de Muurkrant onduidelijk. Gezien het feit dat alle politieke, sociale en 

economische instituties instrumenten zijn van onderdrukking en exploitatie wordt 

iedereen die géén hoge positie bekleedt binnen de instituties van de samenleving 

geëxploiteerd en onderdrukt.  

  In zowel 1973 als in 1983 is het doel van de Muurkrant is om mensen bewust te 

maken van deze onderdrukking en exploitatie. Om dit te bereiken berichten zij over de 

specifieke besluitvorming binnen de politieke, sociale en economische instituties en 

proberen zij aan te tonen dat deze besluitvorming onrechtvaardig en niet in het belang 

van de burger is. Daarnaast trekken zij een parallel met fascistische regimes – 

waaronder het naziregime in Nederland ten tijde van de bezetting – en het politieke 

stelsel van 1973 en 1983. Ook wordt het oorlogsverleden van politieke bestuurders en 

andere hoogwaardigheidsbekleders onder de loep genomen en uitgelicht in beide jaren.
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 Ook strijden de auteurs van de Muurkrant voor meer sociaal economische 

gelijkheid. Exploitatie betekent immers dat de bezittende klasse onterecht financieel 

profiteert van het werk van de klasse die wordt uitgebuit. De Muurkrant is dan ook van 

mening dat de inkomens in de Nederlandse samenleving radicaal moeten worden 

herverdeeld om deze exploitatie tegen te gaan.  

   

Hoewel het masterframe waarbinnen de auteurs van de Muurkrant hun berichten 

schrijven in beide jaargangen hetzelfde is gebleven, is er wel degelijk sprake van een 

verandering binnen de subframes en de sub-subframes van de Muurkrant van 1973 en 

1983. De voornaamste overeenkomsten en verschillen van beide jaren worden 

hieronder kort beschreven.  

De instituten van de Nederlandse samenleving die het meest worden gewantrouwd als 

instituten van onderdrukking en exploitatie zijn in zowel in de Muurkrant van 1973 als 

in de Muurkrant van 1983 de Utrechtse gemeente en de het Nederlandse bedrijfsleven. 

De kritiek op de gemeente concentreert zich in 1973 met name op het sub-subframe dat 

zich verhoudt tot de bouw van het winkelcentrum HC. Daarnaast wordt ook de 

milieubelasting, de gemeentelijke stadsontwikkeling en het geweld van de politie 

veelvuldig onder de loep genomen. De vier meest besproken kwesties rondom de 

gemeentepolitiek in 1983 zijn het geweld van de politie, de sollicitatieplicht, de 

stadsontwikkeling en de bouw van de snelweg door Amelisweerd.   

  Het valt op dat in  de kritiek op de gemeentepolitiek de argumentatie in het 

subframe van de gemeente van 1983 veel meer divers is dan de argumentatie in het 

gemeentelijke subframe van de Muurkrant van 1973 waarin men zich met name richt op 

de bouw van HC. Ook in de kritiek op de ondernemers is men in 1973 veelal gericht op 

kwestie van HC. In dit jaar wordt met name het personeelsbeleid van bouwbedrijf 

Bredero – dat zich bezighield met de ontwikkeling van winkelcentrum HC – aangevallen. 

De kritiek op de ondernemers richt zich in 1983 met name op de negatieve gevolgen van 

huizenspeculatie en woekerhypotheken op de woningmarkt in Utrecht.    

  Het internationale politieke en economische stelsel wordt in 1973 vaker 

beschuldigd van onderdrukking en exploitatie dan in 1983.  Met name het Nederlandse 

lidmaatschap van de NATO moet het in 1973 ontgelden vanwege de Vietnamoorlog en 

de Portugese dekolonisatie oorlogen in Afrika in deze periode. Ook het vliegveld in 

Soesterberg is een veel terugkomend onderwerp van kritiek en staat in de Muurkrant 

van 1973 symbool voor de Amerikaanse invloed op de Nederlandse politiek. In 1983 is 

de kritiek op het internationale politieke beleid minder omvangrijk en concentreert zich 
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met name op de rol van het grootkapitaal en de multinationals binnen de internationale 

verhoudingen. Wel wordt de Katholieke kerk er in 1983 een aantal keer van beschuldigd 

banden te hebben met de militaire regimes in Zuid- en Midden Amerika. De kritiek in 

1973 op de kerk blijft beperkt tot de beschuldiging dat de kerk deelneemt aan het 

internationale bedrijfs- en bankwezen en winst maakt.  

  Ook de regering in Den Haag wordt in beide jaren herhaaldelijk bekritiseerd als 

een instituut van onderdrukking en exploitatie. In 1973 richt men zich met de kritiek 

zich met name op het nationale politieke en economische beleid rondom de oliecrisis 

dat alleen in het belang van de ondernemers en de politici zou zijn. Ook het leger wordt 

in 1973 herhaaldelijk aanduidt als een instituut van onderdrukking. De kritiek op de 

regering van 1983 richt zich met name op de bezuinigingen en privatiseringen die 

worden opgelegd vanuit de overheid en met name de lagere inkomens zouden raken. 

  Hoewel in 1973 acht keer de banden van het koningshuis met het Nederlandse 

bedrijfsleven onder de loep worden genomen blijft de kritiek op de leden van het 

koningshuis in 1983 nagenoeg afwezig. In 1983 worden – in tegenstelling tot de 

Muurkrant in 1973 - echter wel zowel de zorg- en onderwijsinstellingen van de 

Nederlandse samenleving verdacht van exploiterende en onderdrukkende praktijken. 

Met name de zorginstellingen worden er van beschuldigd een racistisch en 

discriminerend beleid op na  te houden. Daarbij worden in 1983 ook de gemeente, 

huisverhuurders, vooraanstaande leden van de katholieke kerk, de regering in Den Haag 

en de universiteit verweten een racistisch en/of discriminerend beleid te voeren. Dit is 

opvallend omdat in 1973 er helemaal geen gebruik werd gemaakt van racisme of 

discriminatie frames. De kritiek op de ontwikkeling van kernenergie en/of 

atoomwapens in de Muurkrant van wordt daarbij in 1983 ook omvangrijker in 

vergelijking met de Muurkrant uit 1973.  

Het diagnostisch, prognostisch en motiverend frame in de Muurkrant  

Het diagnostisch frame wordt het meest gebruikt in de Muurkrant van zowel 1973 als 

1983. Dit komt overeen met de primaire doelstelling van de Muurkrant – het aantonen 

van de onderdrukkende en exploiterende werking van de politieke, sociale en 

economische instituties in de samenleving. Ook van het prognostisch frame wordt in de 

Muurkrant gebruik gemaakt - zij het met rond de 20% van het totaal aantal frames in 

beide jaren in mindere mate in vergelijking met de diagnostisch frame. Naast de kritiek 

die de auteurs van de Muurkrant leveren op de instituties gaven zij daarnaast dus ook 

richtlijnen van actie om de vermeende problemen in de samenleving op te lossen.  



 41 

In 1973 is het weigeren van betalen de meest gebruikte richtlijn van actie in de 

prognostische frames. In 1983 wordt deze richtlijn tot actie slechts in 3% van de totaal 

aantal richtlijnen gebruikt. In 1983 worden er drie richtlijnen van actie ongeveer even 

vaak gebruikt in de Muurkrant - het doen van vrijwilligerswerk en het geven van giften, 

demonstraties en andere vormen van collectieve actie, bijwonen van een vergadering / 

informatie avond en een klacht indienen. In 1973 zijn na het weigeren van betalen zowel 

de demonstraties en andere vormen van collectieve actie en het doen van vrijwilligers 

werk of giften de meest voorkomende richtlijnen van actie met respectievelijk 32% en 

15% van het totaal aantal frames.   

    In de Muurkrant werden in 1973 in totaal 12 motiverende frames gevonden 

waarvan 8 acht de lezer probeerde te motiveren vanuit het idee van solidariteit. 4 van 

deze 12 frames waren materieel van aard. In 1983 werd er slechts een solidariteit- en 

een materieel motivatie frame gevonden. Wellicht dat deze oproep tot solidariteit wel 

voorkomt uit het socialistisch gedachtegoed van de Muurkrant.  Mensen worden in dit 

frame immers aangespoord tot actie uit solidariteit voor een bepaalde groep in de 

samenleving. De materiële motivatie frames waren er daarentegen op gericht mensen 

individueel aan te sporen voor actie. 

De frames van Semetko en Valkenburg (2000)  

Het verantwoordelijkheid frame wordt het meest gebruikt in de Muurkrant. Dit is 

logisch gezien het feit dat de Muurkrant de exploitatie en onderdrukking van de 

instituten in de samenleving wil aantonen door de verantwoordelijkheid van het 

onrecht in de samenleving bij een persoon of organisatie te leggen. In 1983 wordt er in 

de Muurkant meer gebruik gemaakt van het persoonlijke aanval frame en worden er dus 

meer individuen verantwoordelijk gehouden voor het onrecht in de samenleving dan in 

1973. In 1973 wordt daarentegen wel meer gebruik gemaakt van het conflict frame dan 

in 1983. Dat het conflict frame in beide jaren vaak wordt gebruikt is niet vreemd gezien 

het feit dat uit het idee van de klassenstrijd – waar het masterframe van de Muurkrant 

op is gestoeld – automatisch voortvloeit dat verschillende groepen in de samenleving 

tegenover elkaar komen te staan.   

  Zowel van het economische consequenties frame als het human interest frame 

wordt weinig gebruik gemaakt in de Muurkrant. Er worden in de Muurkrant dus weinig 

lange termijn berekeningen gegeven voor de problemen in de samenleving.  Het feit dat 

het human interest frame weinig is gebruikt kan wellicht worden verklaard vanuit het 

socialistische gedachtegoed van de Muurkrant. Binnen het socialisme wordt de 

gemeenschap immers meer prioriteit toegekend dan het individu. De auteurs van de 
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muurkrant beschreven dan ook vaker de problemen die een groep ondervond dan de 

problemen van een specifiek individu. 

Frames en de teksten van sociale bewegingen  

Na een aantal aanpassingen bleken zowel de frames van Semetko en Valkenburg (2000) 

en Snow en Benford (1988) goed bruikbaar om de Muurkrant te analyseren.  Door de 

frames van Semetko en Valkenburg te gebruiken in het onderzoek kwam er duidelijk 

naar voren in welke vorm de boodschappen uit de Muurkrant zijn gegoten. De frames 

van Snow en Benford gaven daarnaast inzicht in de het doel dat de makers voor ogen 

hadden met het maken van de Muurkrant. Naast het informeren van de lezers over 

bepaalde problemen in de samenleving wilde men ook daadwerkelijk oplossing bieden 

voor deze problemen in de vorm van richtlijnen voor actie.   

  De frames van zowel Valkenburg en Semetko als Snow en Benford geven echter 

weinig informatie over de inhoud van de boodschappen van de Muurkrant. Voor het 

achterhalen van de inhoud van de Muurkrant bleek de argumentatiestructuur van 

Johnston (2005) erg effectief. Aan de hand van de argumentatiestructuur kon er een 

schema van master- en subframes worden opgesteld waardoor ook de inhoud van de 

boodschappen van de Muurkrant kon worden geanalyseerd. Indien sociale 

wetenschappers niet alleen zijn geïnteresseerd in de strategische keuzes van sociale 

bewegingen en de vorm waarin boodschappen worden gegoten verdient het dan ook 

aanbeveling om in het onderzoek naar de teksten van sociale bewegingen een 

argumentatie structuur op te stellen zoals Johnston die voorstelt. 
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