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Genie out of the bottle. 
News coverage of hate speech prosecution and its 
(unintended) effects on democratic support

Summary

During the last decades, dozens of political representatives and party leaders 
have faced legal prosecution for inciting hatred and defamation of outgroups. 
However, there is only limited scholarly knowledge about the (unintended) 
consequences of such legal actions against political actors. In this dissertation, 
I aim to shed light on two questions: 1) How does the public debate on hate 
speech prosecution evolve in the news media? and 2) What are the (unintended) 
consequences of exposure to decisions about hate speech prosecution on 
citizens’ democratic support? 

Journalists tend to report issues using certain perspectives, focusing on 
particular aspects and characteristics, thereby (un)consciously or (un)willingly 
leaving out other views (framing). Chapter 2 gives insight into the dynamics 
between journalists and frame sponsors—nonmedia actors who advocate a 
certain frame package—in frame building. Which characteristics make frame 
sponsors successful in the creation or change of frame packages and why? I 
examine both court trials against Geert Wilders, leader of the Dutch Freedom 
Party (PVV), for alleged hate speech (2009–2020). I conduct a manual content 
analysis of online media input, such as statements, social media posts, and 
press releases (N = 220) of relevant frame sponsors (prosecuted politician, 
victims and the Public Prosecutor) as well as news stories about the court trials 
(N = 691). Using time-series analysis, I demonstrate that frame building should 
not be understood as a unidirectional, but rather a reciprocal relationship, with 
success generating success. Thus, frame sponsors influence journalists in their 
use of frame packages, but framing in news reports subsequently stimulates 
frame sponsors to communicate similar frame packages in the future. Frame 
sponsors with a strong stake in the issue and high authority benefit most from 
this reciprocal relationship. This may result in a spiral where frame packages 
by actors with a strong stake in the issue and/or high authority are more visible 
in the media, which may lead to increased communication of frame packages 
by these actors. Actors lacking these characteristics, on the other hand, will 
be considerably less successful in having their frame packages covered in 
the news, and may reduce the communication of these frame packages. In 
the context of hate speech prosecution, frame packages propagated by the 
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prosecuted politician receive considerably more news coverage than the frame 
packages propagated by other actors involved—for instance, the victims. This 
may be undesirable from a democratic perspective. Frame packages can affect 
how citizens perceive political reality. Attributing more space to arguments 
of some frame sponsors at the expense of others risks that news coverage of 
important (political) issues will be biased.

Chapter 3 shifts the focus to the (unintended) consequences of legal action 
against political actors. Hate speech prosecution of politicians remains a 
contentious issue as it balances two fundamental rights in liberal democracies: 
the right to free speech and the right to be protected from discrimination. 
Opponents of prosecution have often denounced it as politically motivated. Due 
to its controversial nature, hate speech prosecution may arguably have effects 
for citizens’ support for their country’s democratic regime (i.e., democratic 
support). Using a web experiment in which participants (N = 304) are exposed 
to a manipulated television news story about hate speech prosecution, I test 
these potential effects in the Dutch context. The findings presented in Chapter 
3 suggest that effects on democratic support are driven by (dis)agreement with 
ideas expressed by the prosecuted politician in his alleged hate speech, rather 
than by identification with his party. While a decision to not prosecute a politician 
does not seem to influence citizens’ democratic support, a decision to prosecute 
a politician for hate speech decreases democratic support among citizens who 
agree with the political ideas on trial, whereas it increases democratic support 
among citizens who disagree with those political ideas. These findings align with 
prior research demonstrating the negative effects of hate speech prosecution 
on satisfaction with democracy among citizens who are critical of multicultural 
societies. This implies that larger groups of citizens may be affected by the 
decision to prosecute politicians for hate speech, not only those who identify 
with the prosecuted politician’s party.

In Chapter 4, I further disentangle the role of hate speech prosecution as a 
factor eroding democratic support. Chapter 3, and previous research on the 
effects of hate speech prosecution on democratic support, is limited to the 
Dutch context, which is characterized by a strong focus on political ideas, while 
partisan identity is less strong, and more volatile. Moreover, prior research did 
not test the moderating effects of free speech attitudes, which could be of vital 
importance in understanding the relationship between hate speech prosecution 
and democratic support. To fill these gaps in the literature, I test these effects in 
a pre-registered, comparative experimental design in the Netherlands and the 
United States (US). The latter is a more candidate-centered context with strong 
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support for free speech and partisan identity. In total, 468 Dutch participants 
and 456 American participants are exposed to a manipulated news article about 
the decision to (not) prosecute a Dutch/American anti-immigration politician 
for hate speech. The results corroborate that (dis)agreement with the political 
idea on trial drives democratic support in the Netherlands. In the US, however, 
neither agreement with the political idea, nor partisan identity nor free speech 
attitudes act as moderating factors. The effects also do not depend on political 
sophistication. Yet, results suggest that priming of the possibility of hate speech 
prosecution may explain why effects are more difficult to detect among American 
participants. Hence, contextual differences seem essential to public responses 
to hate speech prosecution, which opens up new avenues for comparative 
research into support for and the effects of hate speech prosecution.

Overall, this dissertation shows that decisions made by political authorities 
about hate speech prosecution may have important consequences for 
democratic support. They have the potential to decrease democratic support 
among a large group of citizens who agree with the political ideas spread by 
the politician on trial. Yet, the public sphere in which the audience is exposed 
to news about hate speech prosecution is influenced by the reciprocal 
relationship between journalists and frame sponsors in frame building. Having 
demonstrated that the public debate in the news media is dominated by frame 
packages propagated by the prosecuted politician—who consistently blames the 
trial for being political, unfair, and an attack on free speech—it is not unlikely that 
political evaluations such as democratic support are influenced by the shape 
and content of this public debate. After repeated news exposure to legal action 
against political actors, lower democratic support may have consequences for, 
amongst other things, willingness to comply with the law, and conventional 
forms of political participation (e.g., voting behavior and party membership). 
This, amongst others, may complicate authorities’ decision-making processes 
and the implementation of new policies in liberal democracies. In combination 
with the potential of boosting electoral success of the prosecuted politician’s 
party, the question remains if the genie should not be left inside the bottle.
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Genie out of the bottle. 
News coverage of hate speech prosecution and its 
(unintended) effects on democratic support

Nederlandse samenvatting

De afgelopen decennia zijn tientallen politici en politieke partijen 
gerechtelijk vervolgd wegens het aanzetten tot haat en laster jegens 
minderheidsgroeperingen. Wetenschappelijke kennis over de (onbedoelde) 
gevolgen van juridische vervolging van politieke actoren is echter beperkt. 
In dit proefschrift probeer ik antwoord te geven op twee vragen: 1) Hoe 
verloopt het publieke debat over vervolging van politici voor hate speech 
(verspreiding van haatzaaiende berichten) in de nieuwsmedia? en 2) Wat 
zijn de (onbedoelde) gevolgen van beslissingen over vervolging voor hate 
speech voor het democratisch vertrouwen van burgers?

Journalisten schrijven vaak vanuit een bepaald perspectief. Zij richten zich  
op bepaalde aspecten van het nieuws, bijvoorbeeld door specifieke 
argumenten aan te halen (framing). Een gevolg daarvan is echter dat andere 
perspectieven onderbelicht blijven. Hoofdstuk 2 gaat in op de dynamiek 
tussen journalisten en frame sponsors —niet-media actoren die een bepaald 
frame promoten—in het creëren van frames. Dit proces wordt frame building 
genoemd. Welke eigenschappen maken frame sponsors succesvol in frame 
building, en waarom? Om deze vraag te beantwoorden, onderzoek ik beide 
rechtszaken tegen Geert Wilders, leider van de PVV, wegens vermeende 
haatzaaiende uitlatingen (2009–2020). Dit doe ik aan de hand van een 
handmatige inhoudsanalyse van online media input, zoals statements, 
berichten op sociale media en persberichten (N = 220) van belangrijke 
frame sponsors (de vervolgde politicus, slachtoffers (verscheidene 
antiracismeorganisaties) en de openbaar aanklager) en nieuwsverhalen over 
de rechtszaken (N = 691). Door middel van een time series analyse laat ik zien 
dat er sprake is van een wederkerige relatie: frame sponsors beïnvloeden 
journalisten in het gebruik van frames, maar het gebruik van frames door 
journalisten stimuleert vervolgens frame sponsors weer om soortgelijke 
frames te gebruiken. Frame sponsors die veel autoriteit hebben en/of een  
sterk belang hebben bij de kwestie waarover wordt bericht, profiteren  
het meest van deze relatie. Het gevolg hiervan is dat er een vicieuze cirkel  
kan ontstaan waarin frames van actoren met een sterk belang bij het 
onderwerp en/of een hoge mate van autoriteit beter zichtbaar zijn in de media, 
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waardoor deze actoren vervolgens mogelijk meer frames gaan communiceren. 
Tegelijkertijd zullen actoren zonder deze kenmerken aanzienlijk minder 
succesvol zijn in het overbrengen van hun gewenste frames, en zullen deze 
frames vervolgens minder promoten. Voor vervolging voor hate speech betekent 
dit dat de frames die worden gepromoot door de vervolgde politicus, zoals het 
‘politiek proces’ frame, aanzienlijk meer in het nieuws komen dan frames die 
worden gecommuniceerd door andere betrokken actoren—zoals de slachtoffers 
in de rechtszaak. Dit kan ongewenst zijn vanuit democratisch oogpunt. Frames 
kunnen van invloed zijn op de manier waarop burgers de politieke realiteit 
waarnemen. Doordat argumenten van sommige frame sponsors meer ruimte 
hebben dan argumenten van anderen, bestaat het risico dat berichtgeving over 
belangrijke (politieke) kwesties vertekend raakt.

Hoofdstuk 3 verlegt de aandacht naar de (onbedoelde) gevolgen van  
juridische vervolging van politieke actoren. Het vervolgen van politici voor  
hate speech is controversieel omdat er een balans moet worden gevonden 
tussen twee fundamentele rechten in liberale democratieën: het recht op 
vrijheid van meningsuiting en het recht om te worden beschermd tegen 
discriminatie. Zoals eerder werd genoemd, wordt vervolging voor hate speech 
bovendien vaak ‘politiek gemotiveerd’ genoemd door tegenstanders van 
vervolging. Gezien de controversiële aard zou vervolging voor hate speech  
van invloed kunnen zijn op de steun van burgers voor het democratisch stelsel 
(d.w.z. ‘democratisch vertrouwen’). Met behulp van een online experiment 
waarbij deelnemers (N = 304) kijken naar een fictief televisienieuwsverhaal 
over het besluit om een Nederlandse anti-immigratiepoliticus (niet) te 
vervolgen voor hate speech, test ik deze mogelijke gevolgen in de Nederlandse 
context. De bevindingen in hoofdstuk 3 laten zien dat juridische vervolging van 
politici democratisch vertrouwen onder burgers beïnvloedt. De richting van  
dit effect wordt gedreven door het (on)eens zijn met de ideeën die de politicus 
in zijn vermeende hate speech heeft geuit, en niet door identificatie met de 
partij van de politicus. Hoewel het besluit om een   politicus niet te vervolgen 
voor hate speech geen invloed lijkt te hebben op democratisch vertrouwen, 
vermindert een beslissing om een   politicus wel te vervolgen voor hate speech 
democratisch vertrouwen onder burgers die het eens zijn met de politieke 
ideeën van de politicus. Daarentegen groeit het democratisch vertrouwen 
onder burgers die het niet eens zijn met deze politieke ideeën. Deze  
bevindingen komen overeen met eerder onderzoek dat heeft aangetoond 
dat vervolging voor hate speech negatieve effecten heeft op tevredenheid 
met de democratie onder burgers die kritisch staan   tegenover multiculturele 
samenlevingen. Dit betekent dat grotere groepen burgers kunnen worden 
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beïnvloed door de beslissing om politici te vervolgen voor hate speech, niet 
alleen degenen die zich identificeren met de vervolgde politicus/partij.

In hoofdstuk 4 ga ik dieper in op de relatie tussen vervolging van politici voor  
hate speech en democratisch vertrouwen. Zowel hoofdstuk 3 als eerder  
onderzoek naar de effecten van vervolging voor hate speech op democratisch 
vertrouwen is beperkt gebleven tot de Nederlandse context. Deze context 
kenmerkt zich door een sterke focus op politieke ideeën, terwijl partij-
identificatie minder sterk en meer flexibel is. Bovendien heeft eerder 
onderzoek de houding van burgers tegenover vrijheid van meningsuiting 
niet meegenomen, wat cruciaal zou kunnen zijn voor het begrijpen van de 
relatie tussen vervolging voor hate speech en democratisch vertrouwen. Om 
deze hiaten in de literatuur te vullen, test ik mijn hypothesen in een vooraf 
geregistreerd, vergelijkend experimenteel onderzoek in Nederland en de 
Verenigde Staten (VS). De VS is meer kandidaatgericht en kenmerkt zich door 
grotere steun voor vrijheid van meningsuiting en sterkere partij-identificatie. In 
totaal worden 468 Nederlandse deelnemers en 456 Amerikaanse deelnemers 
blootgesteld aan een fictief nieuwsartikel over het besluit om een   Nederlandse/
Amerikaanse anti-immigratiepoliticus (niet) te vervolgen voor hate speech. 
De resultaten bevestigen dat het (on)eens zijn met de politieke ideeën van de 
vervolgde politicus democratisch vertrouwen van Nederlanders beïnvloedt. 
In de VS lijken daarentegen zowel het (on)eens zijn met de politieke ideeën, 
partij-identificatie en houding tegenover vrijheid van meningsuiting niet van 
belang te zijn in de relatie tussen vervolging voor hate speech en democratisch 
vertrouwen. Ook lijkt de mate van politieke sofisticatie van burgers geen rol te 
spelen. Wel suggereren de bevindingen dat het bewust maken van Amerikanen 
van de mogelijkheid tot vervolging voor hate speech—een grotendeels onbekend 
fenomeen—mogelijk verklaart waarom effecten moeilijker te detecteren zijn 
onder Amerikaanse deelnemers. Contextuele verschillen lijken dus essentieel 
voor publieke reacties op de vervolging van politici voor hate speech. Dit 
vraagt om meer vergelijkend onderzoek naar de steun voor en de effecten van 
vervolging voor hate speech van politici.

Samenvattend laat dit proefschrift zien dat beslissingen over de vervolging  
van politici voor hate speech belangrijke gevolgen kunnen hebben voor 
democratisch vertrouwen. Deze beslissingen kunnen het democratisch 
vertrouwen verlagen onder een grote groep burgers die het eens is met de 
politieke ideeën die door de vervolgde politicus worden verspreid. Het publieke 
debat waarin burgers worden blootgesteld aan nieuws over vervolging voor 
hate speech wordt echter beïnvloed door de wederkerige relatie tussen 
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journalisten en frame sponsors in frame building. In dit proefschrift heb ik 
aangetoond dat het publieke debat in de nieuwsmedia wordt gedomineerd 
door frames die naar voren worden geschoven door de vervolgde politicus—
die het proces er stelselmatig van beschuldigt politiek te zijn, oneerlijk en  
een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Het is daarom niet onwaarschijnlijk 
dat politieke houdingen zoals democratisch vertrouwen worden beïnvloed 
door de vorm en inhoud van dit publieke debat. Wanneer mensen herhaaldelijk 
worden blootgesteld aan nieuws over juridische stappen tegen politieke 
actoren, kan lager democratisch vertrouwen gevolgen hebben voor onder 
meer de bereidheid om de wet na te leven, en voor veelvoorkomende vormen 
van politieke participatie (zoals stemgedrag en partijlidmaatschap). Dit 
bemoeilijkt mogelijk besluitvormingsprocessen in liberale democratieën,  
en de implementatie van nieuw beleid. In combinatie met mogelijk groter 
electoraal succes van de politieke partij naar aanleiding van vervolging van de 
politicus, rijst de vraag of de geest niet in de fles moet worden gehouden.

N 
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