
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Voorwoord 
 
 

 

Tijdens mijn bachelor Theater-, film- en televisiewetenschap is bij mij de interesse ontstaan 

voor de macht van massamedia. Ik vind de rol die media spelen in het dagelijks leven een 

interessant onderwerp om te onderzoeken. Wellicht omdat hier nooit een concreet antwoord 

op te vinden is en er oneindig over gespeculeerd kan worden. Mijn interesse ligt vooral bij 

hoe media mensen proberen te overtuigen en of zij er in slagen de mening te veranderen. Toen 

ik het boek Cultuur van angst van socioloog Frank Furedi las, was ik meteen geboeid door het 

onderwerp angstcultuur. Sindsdien ben ik steeds meer op gaan letten op welke manier media 

angst zouden kunnen verwerken in hun berichtgeving. Het viel mij steeds meer op dat angst 

en risico een belangrijke rol spelen in de mediaberichtgeving.  

 

Het leek mij een goede gelegenheid om nu, tijdens mijn master, uitgebreid aandacht te 

besteden aan deze angstcultuur en media. De keuze voor dit scriptieonderwerp was zodoende 

snel gemaakt. Bovendien gaf de commotie rondom de film van Geert Wilders mij een mooie 

insteek voor het onderzoek. Het is wellicht een van de belangrijkste mediahypes rondom een 

onderwerp van het afgelopen half jaar.  

 

Ik wil mijn beide begeleiders, Rob Leurs en Judith Bardoel, bedanken voor advies. Daarnaast 

wil ik familie, vrienden en studiegenoten bedanken voor het geven van opbouwende kritiek en 

motivatie. 
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  Probleemstelling 
 

 

Het huidige Nederlandse cultuurklimaat kenmerkt zich door een toenemende rol van angst 

(Braidotti). Onze cultuur laat zich leiden door twijfels, bezorgdheid en onzekerheden. Men 

kijkt vooruit naar wat er in het ergste geval kan gebeuren. Hierdoor wordt de angst voor 

mogelijke gebeurtenissen gevoed. Deze angst speelt een steeds grotere rol in het dagelijks 

leven van de Nederlandse burger. Als gevolg hiervan wordt angst ook steeds meer onderdeel 

van de mediaberichtgeving (Altheide en Michalowski 476). Op de precieze rol van media 

hierin, is moeilijk de vinger te leggen. Het postmodernisme ziet media als ‘intertextuele 

eenheden, zwevend tussen beeld, geluid en tekst, die minder bezig zijn met het maken van 

betekenis, dan met het produceren van fantastische effecten’ (Macdonald 1). Media behouden 

echter de rol als verhaal-maker, waarbij zij percepties van het publiek over de realiteit kunnen 

beïnvloeden (Macdonald 1). Media construeren op deze manier versies van de realiteit. Het is 

daarbij onmogelijk om interpreteren te vermijden. Deze verschuiving naar het steeds meer 

produceren van fantastische effecten, speelt in op de mogelijke gevaren in de samenleving 

(Macdonald 12). Het geeft een beeld van het risico dat een burger loopt door te leven en te 

participeren in de samenleving. De realiteit en de geconstrueerde realiteit door media, 

omschreven door termen als risico, gevaar en crisis, gaan steeds meer door elkaar heen lopen 

(Altheide en Michalowski 475).  

Vroeger werden de goden of heksen aangewezen als schuldigen voor onverklaarbare 

dingen (Furedi 10). Nu we geen duidelijke aanwijsbare stichters van onheil meer aan kunnen 

wijzen en veel verklaren door middel van onderzoek, worden ongelukken steeds meer tot in 

de kleine details onderzocht. Er wordt vooral gezocht naar het punt waarop het mis is gegaan. 

We zoeken dus naar iets of iemand die schuldig is aan wat ons is overkomen. We willen 

vooral ook weten hoe de gebeurtenis voorkomen had kunnen worden (Furedi 40-2). Door dit 

denken gaan we steeds meer behoren tot bepaalde risicogroepen. Alles brengt tegenwoordig 

risico’s met zich mee: je mening uiten, sporten, het milieu, buiten spelen en mobieltjes. En op 

dit alles spelen media in: zij veroorzaken angst over risico’s die specifieke onderwerpen met 

zich meebrengen en zij nemen deel aan de heersende angstcultuur door te berichten over de 

risico’s (Altheide 187). 
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Binnen deze heersende angstcultuur wordt in deze scriptie onderzocht op welke 

manier het NOS-JOURNAAL de berichtgeving hiernaar, al dan niet bewust, inricht. Wat wijst 

in de berichtgeving van het NOS-JOURNAAL bijvoorbeeld op de aanwezigheid van de angst? 

En op welke manier gaat het NOS-JOURNAAL hiermee om, om tot een verhaal te komen? In 

de case zal dit onderzocht worden door middel van een analyse van de berichtgeving rondom 

de film FITNA  van politicus Geert Wilders. Het gaat hierbij dus om de representatie van de 

angst voor FITNA ; de wijze waarop het NOS- JOURNAAL een weergave geeft van de angst voor 

FITNA. Het gaat daarbij vooral om de periode voor het uitkomen van de film. Al voordat de 

film op internet verscheen, was er een hype rondom dit onderwerp. Speculaties over de film 

en waarschuwingen voor mogelijke gevaren vormden de boventoon in de berichtgeving. Toen 

FITNA eenmaal uit was, was de hype over de film snel verdwenen. De onderzoeksvraag van 

dit onderzoek is zodoende:  

 

Hoe representeert de berichtgeving van het NOS-JOURNAAL angst over FITNA?  

 

Om tot een antwoord te komen zullen deze twee deelvragen gesteld worden: 

1) Welke plek neemt angst in binnen de hedendaagse tijdsgeest? 

2) Welke kenmerken in de berichtgeving van het NOS-JOURNAAL over de film van Geert 

Wilders duiden op de aanwezigheid van angst voor het uitbrengen van de film? 

 

In hoofdstuk 1 zal er ingegaan worden op de angstcultuur. Het is belangrijk voor het 

onderzoek om te weten wat angst tegenwoordig betekent voor de samenleving en hoe hiermee 

omgegaan wordt. De theorie over angstcultuur geeft een duidelijke ‘bril’ waardoor de 

verschillende eigenschappen van de NOS kunnen worden bekeken. Angst is een kenmerk van 

de hedendaagse tijdsgeest (Furedi). We zijn bang voor de samenleving waarin we leven en we 

zijn bang voor wat ons nog te wachten staat. De angst voor ‘de ander’ speelt ook een rol bij de 

commotie rondom de film van Wilders. De angstcultuur hangt samen met het feit dat de 

samenleving veel baseert op risico’s: de ‘risk society’ (Furedi; Altheide).  

Hoofdstuk 2 zal ingaan op de methode van het onderzoek: discoursanalyse. Deze 

methode kan inzicht geven in de manier waarop media betekenis aanreiken. De representatie 

van onderwerpen is altijd bepaald door een gegeven zienswijze op de sociale realiteit (Casey 

et al. 66). Het verbindt de text van de berichtgeving met de discursieve praktijk en de sociale 
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context van het bericht (McGregor). Daarnaast zal de keuze voor de case nader toegelicht 

worden. 

Hoofdstuk 3 zal bestaan uit de analyse van de berichtgeving van het NOS-JOURNAAL 

rondom de film van Geert Wilders. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de discoursanalyse. 

Het hoofdstuk omschrijft de verschillende kenmerken in de berichtgeving die angst en paniek 

representeren over de komende film van Wilders. Ook wordt er in het hoofdstuk gezocht naar 

mogelijke verklaringen van deze representatie.  

In hoofdstuk 4 wordt het analysemateriaal gekoppeld aan wat theoretici in onderzoek 

naar morele paniek hebben geconcludeerd (oa. Cohen; Thompson; Rothe en Muzatti; 

Vasterman). Bij een ‘Moral Panic’ staat de grote maatschappelijke bezorgdheid over het 

probleem niet in verhouding tot de daadwerkelijke dreiging (Vasterman 16). De mediahype 

staat in het verlengde van de morele paniek. Deze bestaat uit een plotselinge stroom van 

mediaberichtgeving over een maatschappelijk probleem (Vasterman). Het kenmerkt zich door 

het buitenproportioneel veel aandacht besteden aan kwesties in de media die het niet waard 

zijn (Vasterman 15).  

 

 

 

 



 
 
Angstcultuur en media --- Masterthesis --- Annerieke van der Pol - 9 - 
 

Verantwoording 
 
 

De scriptie draagt bij aan een nadere empirische onderbouwing van de angstcultuur als het 

gaat over berichtgeving door journaals in Nederland. Momenteel is er nog weinig bekend over 

hoe het journaal omgaat met de heersende angstcultuur. De theorie die over angst zaaien en 

media bestaat, vertelt vooral veel over de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten. 

Deze theorieën zijn gericht op de berichtgeving na een impactvolle gebeurtenis en de manier 

waarop media hier een beeld over scheppen (oa. Noll; Norris, Kern, Just; Rothe). Daarnaast 

zijn er veel theorieën over de angst voor criminaliteit, waarbij media een belangrijke rol 

spelen (oa. Ditton et al.; Heath). Het onderzoek naar de berichtgeving vóór het uitbrengen van 

de film kan inzicht geven in hoe het journaal toewerkt naar een gebeurtenis. 

Tegenwoordig kan angst veroorzaakt worden door iets wat nog moet gaan gebeuren 

(Furedi). We hebben geleerd van de aanslagen van 11 september in de VS en de moord op 

Pim Fortuyn en Theo van Gogh. De algemene visie is dat dit niet meer mag gebeuren.1 In de 

media ontstaat er een web van processen, dat uiteindelijk angst veroorzaakt voor iets wat nog 

niet gebeurd is, maar wel bij de burgers onrust veroorzaakt.2 Wat niet is, kan nog komen en 

dan moeten we er goed op voorbereid zijn. Vooral het inzicht in de suggestieve berichtgeving 

en het bestaan van angst en paniek in de berichtgeving zal bijdragen aan een verdiepende 

theoretische kennis. Het onderzoek zal inzicht geven in processen binnen de berichtgeving 

van het NOS-JOURNAALL. 

Dit sluit tevens aan bij de maatschappelijke relevantie van de scriptie. De Nederlandse 

burger heeft vaak niet door dat hij zich laat beïnvloeden door de mediaberichtgeving. Er zijn 

verschillende theorieën ontwikkeld over hoe media in Amerika bijvoorbeeld oorlogen 

propaganderen.3 In Nederland is er toch een vrijheid van meningsuiting? Iedereen mag toch 

zeggen wat hij wil? Ook de media baseren zich toch op dit gegeven? Met behulp van dit 

onderzoek zal er meer inzicht gegeven kunnen worden in de manier waarop ook de 

Nederlandse media onze mening proberen te sturen en slechts een representatie geven van de 

                                                 
1 Daar wordt in deze thesis vanuit gegaan. Hoogstwaarschijnlijk is dit de algemene visie in Nederland.  
2 Hier zal nog nader ingegaan worden bij het theoretische kader van het onderzoek. Voor nu wordt er vanuit 
gegaan dat er inderdaad een wisselwerking is tussen processen in het journaal, die angst kan veroorzaken. 
3 Hierop wordt oa. ingegaan in de documentaire WAR MADE EASY (2007)  van Loretta Alper en Jeremy Earp. In 
de documentaire gaat Norman Solomon in op de manier waarop Amerika de afgelopen vijftig jaar de oorlog 
probeert te verkopen aan de burgers en op deze manier steun zoekt bij de burgers voor militaire acties.  
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werkelijkheid. De thesis kan bijdragen aan bewustmaking dat ook in de Nederlandse media 

processen bestaan, die richting geven aan de inhoud en het effect van de berichtgeving. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de angst, die gezaaid wordt, niet in verhouding 

staat tot hetgeen waar men echt bang voor moet zijn.4  

 

                                                 
4 Dit zal nog nader behandeld worden in het theoretische kader. De theorie over morele paniek en de mediahype 
gaat ervan uit dat veel van de angst en paniek in het journaal overdreven wordt en de nieuwswaarde niet in 
verhouding staat tot wat er werkelijk gebeurd is.  
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              1        Bang! 
 

 

1.1 Inleiding 

 
Tegenwoordig is angst een belangrijk element in onze cultuur (Furedi). Het bepaalt veel van 

onze dagelijkse gang van zaken. Angst voor de ander, de ander zijn cultuur, de dood, het 

militarisme en de politiek, voor alles is men bang. Men heeft voortdurend het idee dat er iets 

te gebeuren staat; aanslagen, uitbraak van virussen, een aanval met nucleaire wapens en 

natuurrampen (Furedi 60-9). Angst is een onderdeel van onze cultuur geworden. Hoe komt 

het dat tegenwoordig angst zo verweven is in onze samenleving? Om deze vraag te 

beantwoorden is het belangrijk om te weten wat voor soort angst men tegenwoordig ervaart 

en hoe dit zo is ontstaan. 

1.2  Angst? 

 
Er zijn diverse soorten angst te onderscheiden. De angst kan persoonlijk en maatschappelijk 

van aard zijn. De angst om zelf slachtoffer te worden is gericht op mogelijk letsel van jezelf. 

De angst voor bijvoorbeeld criminaliteit wordt vooral gevormd door de maatschappij 

(Fürstenberg). De hele maatschappij loopt gevaar om slachtoffer te worden. Angst kan 

cognitief of affectief ontstaan. Gevoelens die cognitief zijn, baseren angst vooral op 

‘feitelijke’ kennis, bijvoorbeeld het berekenen van de kans op een inbraak. Bij affectieve 

gevoelens is het ervaren van emotie de belangrijkste oorzaak van de angst. Deze gevoelens 

kunnen bijvoorbeeld wijzen op de dreiging van gevaar. Dit kan betrekking hebben op het 

ontstaan van angst doordat iemand daadwerkelijk bedreigd wordt: ‘actual fear’, of doordat er 

dreiging gevoeld wordt: ‘anticipated fear’ of ‘anxiety’ (Oppelaar en Wittebrood 18). 

‘Anticipated fear’ en ‘anxiety’ lopen vooruit op een mogelijke gebeurtenis. Deze ontstaat 

bijvoorbeeld door verhalen van anderen of media-aandacht voor een bepaalde dreiging. Veel 

van de angst die tegenwoordig ervaren wordt is ‘geanticipeerd’. Het is niet duidelijk waarvoor 

iemand echt bang is (Oppelaar en Wittebrood 19). Het is vaak meer het onveilige gevoel dat 

aanleiding is voor het ervaren van angst. De nadruk zal in deze scriptie liggen op de 

geanticipeerde maatschappelijke angst. 
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1.3  Een historische schets 

 
Angst is niet alleen van deze tijd. Angst heeft altijd een rol gespeeld in het dagelijks leven van 

de mens. Het is alleen de belangrijkheid en aard van angst die vandaag de mate van angst 

bepaalt (Altheide 175). Vroeger betekende angst vooral een waarschuwing. Tegenwoordig is 

de reactie op angst het vermijden van het risico dat je loopt (Altheide 175). Angst kwam 

vroeger zo nu en dan voor. Tegenwoordig is het een kenmerk geworden van onze cultuur 

(Furedi). Dit heeft zo kunnen ontstaan doordat de hoeveelheid informatie waartoe we toegang 

hebben enorm is gegroeid: ‘We are aware of more things happening in the world, we expect 

more, and so more seems to be possible.’ (Altheide 175). Bovendien is die informatie 

tegenwoordig mobieler: ‘We also are more mobile, often spending our adult lives in places 

different from our childhood.’ (Altheide 175). Altheide stelt dat de veranderde visie op angst 

gezien kan worden als een ‘lens of fear’. Alles wordt door de mens en de media gezien door 

deze lens, waarbij gefocust wordt op angst: ‘Concerns, risks, and dangers are magnified and 

even distorted by this lens (175).’  

 De lens, die media gebruiken, zorgt ervoor dat er een gefocust beeld ontstaat. De 

omgeving van de berichtgeving wordt vertroebeld en het probleem, dat de focus heeft, krijgt 

de nadruk (Altheide 175). Door de snelle technologische ontwikkelingen kent de samenleving 

een groter aantal potentiële dreigingen dan voorheen. Overal kan men zichzelf van informatie 

voorzien (Altheide 187). De risico’s zijn vaak onzichtbaar en minder gebonden aan tijd, plaats 

of mensen. Hierdoor worden ze moeilijker beheersbaar (Altheide 177). De onzekerheid en 

paniek, die hierdoor ontstaan, zorgt ervoor dat de samenleving probeert de risico’s te 

bestuderen en controleerbaar te maken (Oppelaar en Wittebrood 34). 

 Vroeger hing angst vooral samen met het geloof. Rampen werden gezien als een 

interventie van God. In de vroege Griekse cultuur was men bang voor goden. In de 

middeleeuwen waren het heksen en andere boosaardige bovennatuurlijke krachten (Furedi 

10). Het terugvallen op God en religie zorgde voor de redding van angst in de gelovige 

samenleving. Door de komst van de secularisering begon men andere verklaringen te zoeken 

voor gevaren. Daarnaast heeft de komst van de wetenschap als kennisbron veel veranderd in 

het denken over rampen (Furedi 40). Redding van angst en paniek wordt in onze hedendaagse 

samenleving door de staat en sociale controle beloofd (Altheide 176). Zag men vroeger de 

duivel als het kwade, die door het beoefenen van het geloof ontweken kon worden, nu is de 

duivel de onbekende andere, waar niets tegen gedaan kan worden. Alles zo goed mogelijk 
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analyseren en berekenen op risico zorgt nog voor enige bevrediging van het angstgevoel 

(Altheide 187). Telkens komt de vraag weer op ‘Wie heeft dat gedaan?’. Pech krijgt steeds 

minder betekenis, omdat er altijd de neiging is om de oorzaak te achterhalen. ‘Tegenwoordig 

dienen we angst simpelweg te beschouwen als onze standaardreactie op het leven zelf.’ 

(Furedi 10). 

Door die alomtegenwoordigheid is angst een onderdeel geworden van alledaagse 

gesprekken. Het reist van het ene onderwerp naar het andere onderwerp: 

 
‘ The sense that something has happened to us, could happen to us, or probably 

will happen to us connects the present moment with resentments and blame 

about the past, as well as anxieties about the future.’ (Altheide 178). 

 

Door deze denkwijze lijkt angst steeds meer een kenmerk te worden van het sociale leven en 

de cultuur van een samenleving (Altheide 182). De onzekerheid en angst zijn het dagelijks 

leven gaan leiden (Altheide 178). De verandering van de sociale structuur zorgt voor angst 

voor ‘de ander’. Het zoeken en aanwijzen van verantwoordelijken van het onheil, oftewel ‘de 

ander’ creëert een groepsgevoel bij de mogelijke ‘slachtoffers’ (Altheide 182). Binnen dat 

groepsgevoel ontstaan nieuwe sociale en culturele waarden en normen. Het heeft grip op het 

sociale leven wanneer men de veranderende oriëntatie gaat toepassen op de dagelijkse gang 

van  zaken (Altheide180). Het proberen voorkomen van dat wat de angst veroorzaakt, zorgt 

juist voor een bevestiging van de angst en een gevoel van ontregeling (Altheide 183). 

1.4  Angst in Nederland  

 
Ook Nederland kent een angstcultuur (Braidotti). Veel van de angst in Nederland is terug te 

brengen tot onveiligheidsgevoelens. Naar de vraag of men zich wel eens onveilig voelt in 

Nederland, gaf een kwart van de bevolking in 2005 aan dit wel eens te zijn. Een op de zes van 

deze groep voelt zich vaak onveilig (Oppelaar en Wittebrood 20). Ook de angst voor toename 

van criminaliteit is groot in Nederland. In 2004 was 72% van de Nederlandse bevolking van 

mening dat de criminaliteit toe nam (Oppelaar en Wittebrood 21). Massale geanticipeerde 

angst bestaat voor terrorisme. Na de aanslagen in Londen in 2005 gaf 59% van de 

ondervraagden in een onderzoek van het NIPO aan bezorgd te zijn over terrorisme en 

aanslagen (Oppelaar en Wittebrood 23).  
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Drie oorzaken zijn relevant bij angstontwikkeling: het onbekende, de duisternis en de 

ander. De angst wordt veroorzaakt door wat we niet kennen, wat we niet kunnen zien en de 

ander, die vreemd is en een gevaar kan vormen (Oppelaar en Wittebrood 32). Angst voor ‘de 

ander’ is een recente angst in Nederland (Braidotti). Het schetst een beeld van op welke wijze 

angst tegenwoordig verwikkeld is in de Nederlandse samenleving. Angst voor ‘de ander’ 

komt vooral voort uit de toename van Nederland als multiculturele samenleving. De 

bevolkingsstructuur is hierdoor aan verandering onderhevig. Een duidelijke Nederlandse 

identiteit ontbreekt (Braidotti). De angst voor ‘de ander’ ligt in het verlengde van de 

evolutietheorie: we voeren een continue strijd in wie er mag leven en wie er dood moet 

(Oppelaar en Wittebrood 32). De mens moet ‘snel en adequaat kunnen reageren op 

‘roofdieren’ en andere gevaren in de omgeving en ‘tasten’ daarom net als dieren hun 

omgeving continu af op signalen van gevaar’ (Oppelaar en Wittebrood 32). Het ervaren van 

angst wordt in dit geval toegeschreven aan de onbekende ander.  

1.5  Risicosamenleving 

 
Angst wordt vaak in context gebruikt met de term risico. Risico is gebaseerd op angst voor de 

toekomst en wat deze met zich mee kan brengen. Het wordt bepaald door hoe een 

maatschappij denkt om te gaan met veranderingen in de toekomst (Furedi 56-7). Door de 

toenemende beschikbaarheid aan informatie over risico’s gaat men zich hiernaar gedragen. Er 

wordt gezocht naar meer informatie en bescherming. Risicovolle activiteiten worden 

vermeden (Altheide 175). Risico’s zijn tegenwoordig per definitie ongunstig: ‘(…) the late 

modern risk society is principally consumed by the conflictual distribution and political [re] 

allocation of ‘bads’’ (Hier 306). Voor dit leven naar risico’s is de term ‘risk society’, ontstaan. 

Mensen gaan tot specifieke risicogroepen behoren (Furedi). De risico’s zijn autonoom; de 

gevaren staan los van de personen in de risicogroep. Er heerst de gedachte dat als iemand tot 

een risicogroep behoort, deze er maar beter voor kan zorgen alles eraan te doen om het risico 

uit de weg te gaan (Furedi 59).  

 De risico’s hebben bijna altijd betrekking op mogelijke gevaren. Ook de visie op 

gevaar is de laatste tijd veranderd. Gevaar is niet zomaar gevaar, maar het is altijd het ergste 

wat kan gebeuren; het is catastrofaal (Ungar 293). Gebeurtenissen worden snel een crisis. Een 

uitbraak van een ziekte is snel een epidemie. Overal kun je een syndroom oplopen. Een 

ontvoering van een kind zorgt ervoor dat nergens ter wereld een kind meer veilig is. Een 
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storm kan voor de ergste catastrofale gevolgen zorgen (Furedi). 5 Het ervaren van gevaar leidt 

vaak tot een ‘Moral Panic’: het probleem wordt enorm opgeblazen en staat niet meer in 

verhouding tot de daadwerkelijke dreiging (Vasterman 16). Dit gebeurt ook bij het onderwerp 

van de case. De film van Wilders, die slechts vijftien minuten duurt, kan ervoor zorgen dat de 

hele wereld zich keert tegen Nederland.6  

Gevaren zijn onomkeerbaar:‘[Hazards] are revealed as irreversible threats to the life of 

plants, animals, and human beings’ (Hier 306) en moeilijk te voorspellen: ‘(…) risk society 

accidents are highly unpredictable and uncontrollable’ (Hier 307). Ook zijn gevaren niet 

gelimiteerd door tijd, plaats of sociale klasse. Risico en gevaar hebben net als angst in de 

angstcultuur een soort objectieve conditie gekregen (Hier 307). De risico’s zijn vaak 

onzichtbaar, maar door de claims van de wetenschap wel werkelijkheid. De manier waarop de 

samenleving ermee omgaat en er naar gaat handelen, zorgt ervoor dat de risico’s zichtbaar 

worden (Hier 309). En net als bij angst zoeken we bij risico’s en gevaren altijd een zondebok 

die verantwoordelijk is (Ungar 2006: 292). 

1.6 Conclusie 

 
In dit hoofdstuk is omschreven op welke manier angst een onderdeel is geworden van de 

hedendaagse Nederlandse samenleving. Vooral de geanticipeerde angst speelt tegenwoordig 

een belangrijke rol. Het is niet duidelijk waarover de angst precies bestaat, maar de angst 

wordt ervaren als een probleem. Door deze veranderde rol van angst zijn mensen meer bezig 

met het leven met risico’s en mogelijke gevaren en het zoeken naar de oorzaak of stichter van 

problemen.  

 

                                                 
5 Voor nog meer voorbeelden verwijs ik naar Angstcultuur van Furedi. Hier wordt uitgebreid ingegaan op deze 
en nog meer verschillende angsten en risico’s. 
6 In de analyse van de case zal dit nog naar voren komen. Het NOS rekt de problemen en paniek rondom de film 
van Wilders uit naar het buitenland.  
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               2           Methode 
     

 

2.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk zal de methode van het onderzoek nader toegelicht worden. In het onderzoek 

is een analyse gemaakt van de berichtgeving van het NOS-JOURNAAL rondom Wilders’ film 

FITNA . Deze analyse geeft antwoord op de vraag op welke manier angst over de film van 

Geert Wilders is verwikkeld in de berichtgeving van het NOS-JOURNAAL. Het antwoord zal 

uiteindelijk niet ingaan op de invloed van het journaal op het bestaan van angst in de 

samenleving.7 In de analyse zal alleen worden ingegaan op de manier waarop het journaal een 

weergave geeft van de angst die er bestaat voor FITNA , de representatie. Voor de analyse 

wordt gebruikt gemaakt van discoursanalyse. Deze analyse wordt uitgevoerd, alvorens de 

theorie te behandelen.  

2.2  Discoursanalyse 

 

Discoursanalyse ‘identificeert de ongeschreven regels, structuren, patronen, functies en 

conventies van taalgebruik en hoe deze verschillende discoursen inricht in verschillende 

contexten’ (Casey et al. 66). De methode kan inzicht geven in de manier waarop media 

betekenis aanreiken. De representatie van onderwerpen is altijd bepaald door een vastgestelde 

zienswijze op de sociale realiteit (Casey et al. 66). Het representeert dus vanuit een bepaalde 

visie. Wat er wel en wat er niet mee wordt genomen in de representatie kan door het discours 

gedetermineerd worden. Dit discours is gestructureerd door de heersende ideologie van de 

representant. Binnen het nieuws kunnen verschillende discoursen gearticuleerd worden om 

orde en inzicht te krijgen in gebeurtenissen in de wereld. Het is niet uitzonderlijk dat tussen 

de verschillende discoursen een hiërarchie bestaat. De structuur van de text kan duidelijk het 

ene discours belangrijker maken en alternatieve interpretaties irrelevant, onlogisch of 

afwijkend laten lijken (Casey et al. 66).  

                                                 
7 Verschillende onderzoekers zijn wel ingegegaan op de angst zaaiende media en de receptie van de kijker. Zie 
hiervoor het artikel ‘The Construction of Fear’ van Glassner (1999) en het artikel ‘From Imitation to 
Intimidation’ van Ditton et al. (2004). 
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De discoursanalyse onderscheidt drie niveaus van analyse: de text8 op zichzelf, de 

discursieve praktijk9 en de sociale context (McGregor). Deze drie niveaus zullen ook terug 

komen in de analyse. Door op deze drie niveaus te analyseren kan de berichtgeving gezien 

worden in een bredere context. De analyse kan de verschillende factoren aan het licht 

brengen, die de angst representeren in het NOS-JOURNAAL. Uiteindelijk kan het raamwerk 

van factoren een holistisch beeld (Baarda 180-1) geven van de manier waarop het NOS-

JOURNAAL angst, al dan niet bewust, in de berichtgeving verwerkt.  

Er is gekozen voor een kwalitatieve analyse, omdat het doen van een kwantitatieve 

analyse niet voldoende antwoord zal geven op de onderzoeksvraag. De kwalitatieve analyse 

houdt rekening met het feit dat media ‘sociale facts’ zijn: ‘ze zijn geproduceerd, gedeeld en 

gebruikt in sociaal georganiseerde structuren’(Silverman 128). Bij een kwantitatieve analyse 

is de bewegingsvrijheid binnen de analyse beperkt. De analyse geeft dan vooral een toetsing 

van een aantal vooropgestelde codes (Silverman 128). Bovendien kan een text niet gezien 

worden als hard bewijs van wat het representeert (Atkinson en Coffey 47). In het onderzoek is 

ook van belang door middel van welk tekstgebruik het journaal angst aanjaagt en hoe de hele 

verhaalstructuur in elkaar zit. Een kwalitatieve methode past hierbij beter, omdat het meer 

rekening houdt met het proces waarin texten de realiteit afbeelden, dan met of zulke texten 

waarheden of valse verklaringen bevatten (Silverman 128).  

Er is zoveel mogelijk geprobeerd om de uitkomsten te onderbouwen met citaten of 

voorbeelden te geven uit de journaals. Op deze manier wordt voorkomen dat de analyse een 

(subjectieve) interpretatie lijkt. Daarnaast stuurt de theorie over de angstcultuur uit hoofdstuk 

1 de gedachtegang in de analyse. De koppeling van de analyse aan de theorie in hoofdstuk 4 

zorgt ervoor dat de analyse binnen een theoretisch kader geplaatst wordt.  

2.3  Case 

2.3.1 Keuze case 

 
De case omvat een recent onderwerp en raakt bovendien precies de kern van angstcultuur en 

de manier waarop media hiermee omgaan. Grote onrust en angst over mogelijke gevolgen en 

risico’s waren onderwerp van berichtgeving over de film. Al voordat de film van Wilders 

                                                 
8 Hierbij wordt zowel de tekst, het beeld als het geluid bedoeld. 
9 De discursieve praktijk omvat het proces van het text schrijven; het creëren, schrijven en ordenen van de text. 
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uitkwam is er een ware mediahype ontstaan over de film.10 Het journaal van 28 november 

2007, de dag waarop bekend gemaakt werd dat Wilders bezig was met een film, opent met:  

 

‘Grote zorgen bij het kabinet over de plannen van PVV-leider Geert Wilders om 

een film over de Koran te maken. […] Het kabinet is bang dat de film leidt tot 

felle reacties van boze moslims’, aldus nieuwslezer Gerard Arninkhof,  

(NOS 28-11-07). 

 

Deze twee zinnen tonen aan dat de berichtgeving, al dan niet opzettelijk, wordt gedomineerd 

door angst en mogelijke gevolgen. In het bericht wordt aangegeven dat er grote angst is voor 

mogelijke gevolgen door het uitbrengen van de film. Zowel voor Wilders, als voor de 

samenleving: 

 

‘Volgens de politiek is het algemeen belang in het geding. Er zijn zorgen over 

mogelijke onrust in Nederland en zorgen over de positie van Nederland in de 

wereld en mogelijke heftige reacties’, aldus politiek redacteur Bram Schilham 

(NOS 28-11-07). 

 

 In verdere berichtgeving na de introductie van de komende film van Wilders, gaf men 

suggesties over de mogelijke inhoud van de film. Wat zou deze film betekenen voor de islam 

in ons land? Moeten we niet gaan vrezen voor extremisten en terroristen? Vele speculaties 

deden de ronde, maar niemand kon echt antwoord geven op de vraag naar de inhoud van de 

film en de invloed, die deze zou gaan hebben op de Nederlandse samenleving.  

Het NOS-jounaal is gekozen als medium, omdat het een programma van de publieke 

omroep is. Deze is door de overheid in het leven geroepen om de samenleving te informeren 

en deze is minder gericht op sensationeel nieuws.11 Het lijkt er in deze kwestie echter op dat 

ook de publieke journalistiek zich steeds vaker mee laat sleuren door meningen en mogelijke 

problemen, die onderwerpen met zich meebrengen.12  

                                                 
10 Bij het theoretische kader wordt er nog nader ingegaan op de vraag of de hele berichtgeving rondom de film 
daadwerkelijk te interpreteren is als een mediahype.  
11 Op de website van de NOS is de journalistieke code van de NOS te vinden: 
http://www.nos.nl/assets/ombudsman/ombuds_jcode.html 
12 Zie hoofdstuk 3 van Creating Fear van Altheide (2002). Hier wordt ingegaan op de ‘entertainment format’ en 
‘problem format’ in het journaal. Deze 'formats' lijken ook bij het NOS journaal steeds meer een rol te gaan 
spelen. In dit onderzoek wordt echter geen aandacht besteed aan het feit of dit daadwerkelijk ook zo is. Uit de 
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2.3.2 Corpus 

 
De berichtgeving van het NOS-JOURNAAL, die geanalyseerd is, strekt zich uit over de periode 

28 november, de vooraankondiging van de film van Wilders, tot het moment dat de film 

uitkwam, 27 maart, en de reactie hierop, tot en met 13 april.13 De journaals, die geanalyseerd 

zijn, zijn allen om 20.00u uitgezonden op desbetreffende data. De keuze van het 

analysemateriaal is gebaseerd op de vier pieken die de berichtgeving rondom de film kent 

(Scholten, et al).14 Deze pieken zijn door Scholten et al. achterhaald door het doen van 

kwantitatief onderzoek, naar het aantal berichten over Wilders en zijn film van het moment 

van bekendmaking van de film tot en met het uitbrengen van de film en de reacties daarop, in 

twaalf Nederlandse dagbladen. Deze pieken zijn ook te herkennen in de berichtgeving van het 

NOS-JOURNAAL.15 Rondom de pieken zijn er meer berichten op het journaal over de film. 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het nieuwsoverzicht van de NOS over de film van 

Wilders ‘Tussen aankondiging en uitzending’ om te voorkomen dat er belangrijke 

nieuwsuitzendingen ontbreken in de analyse en een compleet overzicht gegeven kan worden 

over de commotie rondom de film. 

Rondom de vier pieken zijn de berichten geanalyseerd. De eerste piek is rondom de 

aankondiging van de film: 28 november 2007. Een tweede piek ontstond halverwege januari, 

toen de politiek zijn bezorgdheid uitte over mogelijke gevolgen aan het adres van de 

burgemeesters en er een tegenfilm werd aangekondigd door Tofik Dibi. Eind februari, begin 

maart, is de paniek het grootst in de politiek, zij doet een morele oproep tot verbod van de 

film, de derde piek in de berichtgeving. De laatste piek bestaat uit de verslaggeving over de 

uitzending van FITNA en de reacties daarop (Scholten et al.)  

Het aantal berichten, dat geanalyseerd is, is afhankelijk geweest van de verzadiging 

van het onderzoek. Op het moment waarop er geen nieuwe factoren meer te herkennen waren, 

is de analyse gestopt. Wel is al het materiaal bekeken om te voorkomen dat belangrijke 

uitzendingen werden gemist. Het doel van de analyse is ook niet om per se een compleet 

beeld te geven over de inhoud van de berichtgeving over de film van Wilders. Het doel is om 

een compleet beeld te geven van de verschillende factoren, die meespelen in de representatie 

                                                                                                                                                         
analyse zal blijken dat verschillende eigenschappen van het NOS-JOURNAAL duiden op het minder objectief 
versaggeven.  
13 In bijlage 2 is specifiek aangegeven op welke data het journaal heeft bericht over FITNA en welke journaals er 
gebruikt zijn voor de analyse.  
14 Zie bijlage 1. 
15 Zie bijlage 2. 
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van angst voor de film van Wilders. Om toch een totaalbeeld te kunnen geven van de 

commotie rondom de film wordt er een korte samenvatting gegeven van de gebeurtenissen. 

Dit ondersteunt ook de analyse, doordat er gekeken kan worden naar wat wel en wat niet als 

belangrijk wordt gezien door de NOS om uit te zenden.  

2.4  Aanpak analyse 

 
In de analyse van de berichtgeving is gekeken naar de drie niveaus van de discoursanalyse.  

 

Op het niveau van de text is er gekeken naar hoe paniek gerepresenteerd wordt door: 

a) het woordgebruik, zoals metaforen, toon, ideologische strekking van de woorden, 

stereotypering, 

b) de keuze van de text, dus waarover men het heeft in het bericht, welke insteek is 

gekozen voor het bericht, wat is de reden van het als nieuws te beschouwen en ook 

wat er niet besproken wordt, 

c) de combinatie van de tekst en het beeldmateriaal. 

 

Op het niveau van discursieve praktijk is er gekeken naar hoe paniek gerepresenteerd wordt 

door: 

a) de structuur van het verhaal in het bericht, wie is wanneer aan het woord, hoe is de 

hiërarchie, 

b) de plaats van het bericht in het journaal, komt de hiërarchie overeen met de 

nieuwswaarde, 

c) keuze van de sociale groepen (discoursen) in het bericht. 

 

Op het niveau van de sociale context is er gekeken naar hoe paniek gerepresenteerd wordt 

door: 

a) de sociale context van het probleem, 

b) de politieke context van het probleem, 

c) de historische context van het probleem. 

 

De analyse is systematisch aangepakt. Per journaalbericht is bekeken wat er opvalt aan de 

representatie op de drie niveaus. Vervolgens zijn de verschillende kenmerken van de 
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representatie ondergebracht in thema’s. Op deze manier kunnen alle factoren in een duidelijke 

overzichtelijke structuur gezien worden. 

Na de analyse wordt bestudeerd in hoeverre de gevonden factoren te koppelen zijn aan 

de bestaande theorieën over de mediahype en ‘Moral Panic’. Er is gekozen om eerst de 

analyse te doen en de uitkomsten hiervan vervolgens in een theoretisch kader te plaatsen. Dit 

om van de analyse niet een invuloefening van de theorieën te maken. Gekeken kan worden in 

hoeverre de theorieën geschikt zijn voor de case en of de theorieën eventueel aangevuld of 

gewijzigd kunnen worden. Voor dit gedeelte is de belangrijkste literatuur van Vasterman: 

Mediahype, van Thompson: Moral Panics ,van Cohen: Folk Devils and Moral Panics en van 

Hall et al.: ,,The Changing Shape of Panics”. 
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      3              Case FITNA 
 

 

3.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk zal een analyse gemaakt worden naar de berichtgeving van het NOS-

JOURNAAL rondom Wilders’ film FITNA . Deze analyse zal antwoord geven op de vraag welke 

kenmerken in de berichtgeving wijzen op de aanwezigheid van angst voor het uitbrengen van 

de film. Het onderwerp van de film en de commotie die er in de media is geweest over de film 

sluit aan bij de angstcultuur, angst voor ‘de ander’ en de risicosamenleving. Dit hoofdstuk zal 

ingaan op de deelvraag: Welke kenmerken in de berichtgeving van het NOS-JOURNAAL over 

de film van Geert Wilders duiden op de aanwezigheid van angst voor het uitbrengen van de 

film? 

3.2  Het nieuws 

 
Het startsein van de commotie rondom de film van Geert Wilders was op 28 november 2007. 

De Telegraaf meldt dat PVV-leider Geert Wilders aan een korte film werkt. Het is de 

bedoeling dat de film in januari op tv wordt vertoond. Meteen wordt door het kabinet de 

bezorgdheid uitgesproken over de mogelijke invloed van de film. Hirsch Ballin van Justitie en 

Ter Horst van Binnenlandse Zaken zijn bang dat de film een risico vormt voor Wilders, zijn 

omgeving en Nederlanders in binnen- en buitenland. In reactie op de aankondiging roept 

Doekle Terpstra op 30 november in Trouw op om ‘op te staan tegen de verWildering van de 

samenleving’ (NOS ‘Tussen aankondiging en uitzending’). 

 Een lange periode blijft dit het enige ‘nieuws’ over de film. In januari neemt de 

berichtgeving over de film weer toe. Op 2 januari wordt bekend gemaakt dat Amsterdam zich 

voorbereidt op de mogelijke gevolgen bij het uitkomen van de film. Bovendien komt Terpstra 

weer in het nieuws met zijn beweging voor tolerantie. Wilders laat op 5 januari weten dat hij 

nog op zoek is naar een omroep die de film uit wil zenden. Op de Dam in Amsterdam wordt 

op 13 januari een anti-Wilders demonstratie gehouden, waarbij verschillende mensen worden 

opgepakt. Een van hen is Tweede Kamerlid Tofik Dibi. 16 januari wordt bekend dat het 

kabinet aan alle burgemeesters heeft gevraagd zich voor te bereiden op eventuele onrust en 
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spanningen tussen bevolkingsgroepen na uitzending van de film van Wilders. Verschillende 

steden hebben draaiboeken klaar liggen voor het geval dat er onrust ontstaat. Als reactie 

hierop doorbreekt het kabinet op 18 januari de stilte rondom de film en neemt 

voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat gekwetste groepen voor problemen zullen 

zorgen. De film wordt niet verboden, omdat er in Nederland vrijheid van meningsuiting en 

godsdienst is. Ook de moslimgemeenschap bereidt zich voor op mogelijke gevolgen, zo blijkt 

twee dagen later. Op 21 januari kondigt Tofik Dibi aan een film te gaan maken in reactie op 

die van Wilders (NOS ‘Tussen aankondiging en uitzending’). 

 Eind januari brengt Wilders zelf weer nieuws uit over zijn film. Hij is nog niet af, 

maar in maart zal hij uitkomen. Hierdoor ontstonden er twijfels of hij daadwerkelijk met de 

film bezig was. Meer nieuws is er op 9 februari. Wilders maakt bekend dat de film FITNA  zal 

gaan heten, Arabisch voor ‘beproeving’ en ‘het kwaad’ (NOS ‘Tussen aankondiging en 

uitzending’). 

 Een aantal internationale gebeurtenissen zorgen ervoor dat het kabinet eind februari 

nog meer bezorgd raakt. De Iraanse regering vraagt aan Hirsch Ballin op 15 februari om 

FITNA  te verbieden. In Jakarta wordt op 20 februari gedemonstreerd door moslims tegen 

Wilders’ film. Ondermeer hierdoor wordt op 27 februari door Verhagen en Hisch Ballin aan 

Wilders meegedeeld dat ze verwachten dat zijn film op grote schaal schade zal veroorzaken 

en dat ze vrezen voor de reputatie van Nederland. Een dag erna doet het CDA een beroep op 

Wilders om de film niet uit te zenden. Andere partijen sluiten zich hier echter niet bij aan. 

Ook Balkenende geeft aan, op 29 februari, zich ernstige zorgen te maken en dat deze dagelijks 

toenemen (NOS ‘Tussen aankondiging en uitzending’). 

 In maart neemt het aantal berichten over Wilders film toe. Jaap de Hoop Scheffer uit 

zijn bezorgdheid over de militairen in Afghanistan. Daar werd op 2 maart geprotesteerd tegen 

de anti-Koranfilm van Wilders en tegen de beledigingen door de Deense kranten. Op 4 maart 

geeft Wilders aan bereid te zijn om zijn film voor vertoning voor te leggen aan de Nationaal 

Coördinator Terrorismebestrijding. Hij wil dan wel de garantie dat zijn film niet verboden 

wordt. Daarnaast geeft hij premier Balkenende de schuld van alle onrust rondom zijn film 

(NOS ‘Tussen aankondiging en uitzending’).  

 De bezorgdheid neemt toe. Premier Balkenende neemt op 5 maart contact op met de 

Franse president Sarkozy om steun te vragen indien er problemen mochten ontstaan naar 

aanleiding van uitzending van FITNA . Diezelfde dag heeft Verhagen van Buitenlandse Zaken 

gesprekken gevoerd met dertig ambassadeurs van islamitische landen. Zij maken zich veel 
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zorgen over de film. In Afghanistan wordt op 9 maart wederom gedemonstreerd tegen de film 

van Wilders (NOS ‘Tussen aankondiging en uitzending’).  

 Wilders besluit op 11 maart zijn film toch niet in het Haagse perscentrum 

Nieuwspoort te laten zien. De kosten voor de beveiliging lopen hoog op. Wilders wil dat niet 

betalen. Later die week, op de 14e, geven de Europese leiders aan de zorg van Balkenende 

over FITNA  te delen. Een week later, op 20 maart, wanneer de spanning toeneemt, vraagt de 

Coördinator Terrorismebestrijding alle Kamerleden te melden als ze buiten de kamer een 

optreden hebben. De Nederlandse samenleving lijkt echter minder bezorgd: op de Dam 

demonstreren 22 maart slechts 1300 mensen tegen Wilders’ standpunten. Na klachten wordt 

op 23 maart fitnathemovie.com van internet gehaald. Maar op 27 maart is het dan echt zo ver: 

de film verschijnt om 19.00 uur op internet (NOS ‘Tussen aankondiging en uitzending’). 

3.3  Analyse case 

 

3.3.1  Onrust en mogelijke gevolgen 

 
Het nieuws over FITNA kenmerkt zich door een grote onrust. Dit komt zowel in de tekst naar 

voren als in de onderwerpkeuze. Vooral de onrust over mogelijke gevolgen na het uitbrengen 

van de film zijn het onderwerp van de berichtgeving: Wat zijn de mogelijke gevolgen na het 

uitbrengen van de film? Wat betekent het voor de moslimwereld? Hoe kan men hierop 

voorbereid zijn? Hoe gaat het buitenland reageren? Het is opvallend dat een onderwerp, 

waarover nog niets bekend is, zoveel aandacht krijgt. Verschillende partijen worden erbij 

gehaald en zelfs het buitenland wordt betrokken in de hele kwestie. Ook daar worden vooral 

de mogelijke problemen aangehaald. Het journaal van 27 februari 2008 is wellicht het toppunt 

van de onrust. De internationale reputatie van Nederland wordt aangehaald, evenals de 

economie, de veiligheid van Nederlanders in het buitenland en de mogelijke juridische 

stappen tegen Wilders. Ook het journaal van 5 maart verwoordt de grote spanning. 

Verschillende terroristische ideeën en aanslagen in binnen- en buitenland worden aangehaald 

en in verband gebracht met de verhoogde terreurdreiging in Nederland. Naarmate het moment 

van uitkomen van de film dichterbij komt, wordt er frequenter bericht over de mogelijke 

gevolgen en de paniek in het kabinet hiervoor.  

 Deze grote aandacht voor problemen en gevolgen sluit aan bij de karakteristiek van de 

angstcultuur en de risicosamenleving, zoals omschreven in hoofdstuk 1. Het journaal is 
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gericht op het bestuderen van de risico’s. Hiermee probeert het de situatie controleerbaar 

maken. Het geeft de angst voor de toekomst en de angst voor de reactie van de ‘ander’ weer. 

De berichtgeving vertelt vanuit een ‘lens of fear’ (Altheide). Het journaal is vooral gericht op 

de mogelijke problemen en wat deze kunnen veroorzaken in de samenleving. De dreiging van 

mogelijke onrust lijkt catastrofaal te zijn. Het nieuws wordt gebracht in een ‘Problem Frame’ 

(Altheide). In dit ‘Problem Frame’ is vooral het probleem het onderwerp. Dit is te herkennen 

in het nieuws over de film, het is vooral het probleem, niet het echte nieuws over de film dat 

de aandacht krijgt. 

3.3.2  Context 

 
Sociale en historische context 
 
De angst voor de komst van FITNA heeft niet voor niets veel teweeg gebracht. Nederland werd 

in 2002 geconfronteerd met de moord op politicus Pim Fortuyn en in 2004 met de moord op 

cineast Theo van Gogh. Beiden uitten zich regelmatig kritisch over de islam. Beiden zijn 

waarschijnlijk op grond hiervan vermoord. Fortyun zou volgens zijn moordenaar Volkert van 

der G. een gevaar vormen voor de samenleving. Van Gogh werd vermoord, omdat 

Mohammed B. hem zag als de vijand van de islam. Het was ondermeer een reactie op de film 

SUBMISSION, die Theo van Gogh maakte samen met Ayaan Hirsi Ali, voormalig Tweede 

Kamerlid. Hierin werd de mishandeling van vrouwen in sommige islamitische kringen 

belicht. De angst voor de ‘ander’ werd door deze moorden nieuw leven in geblazen. Drie jaar 

later, met deze twee moorden nog in het achterhoofd, kondigde politicus Geert Wilders op 28 

november 2007 de komst van zijn film aan. Het onderwerp van de film: ‘de Koran als 

fascistisch boek dat mensen inspireert tot verschrikkelijke daden’ (NOS 28-11-2007). 

Het is niet onverklaarbaar dat de Nederlandse samenleving opgeschud wordt door de 

aankondiging. De film doet terug denken aan de kortgeleden gepleegde moorden. Het zet 

weer aan tot het debat over de ‘ander’ in Nederland. Doordat een soortelijke film al zoveel 

gevolgen heeft gehad voor de samenleving, wordt deze sneller bang. Herinneringen daaraan 

komen boven, nu weer een politicus van plan is een film uit te brengen. Toch is de angst voor 

de komst van de film van Wilders niet te bezien als een ‘actual fear’. Bij aankondiging is niet 

bekend voor wat voor gevolgen de film zou kunnen zorgen en of het überhaupt wel voor 

gevolgen gaat zorgen. Ook hier lijkt de ‘anticipated fear’ van de samenleving de boventoon te 
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voeren. Er is geen duidelijke oorzaak-gevolg relatie. Men kan niet voorspellen wat er gaat 

gebeuren.  

In het nieuws wordt verschillende malen verwezen naar andere gebeurtenissen, 

waarvan de gevolgen zouden kunnen lijken op mogelijke gevolgen door het uitbrengen van de 

film van Wilders. Zouden kunnen lijken op mogelijke gevolgen, omdat de film ten tijde van 

deze verwijzingen nog niet uitgebracht was. In het journaal van 28 november wordt er 

verwezen naar SUBMISSION van Hirsi Ali en Theo van Gogh: 

 

‘Een film van een politicus over de islam, dat roept direct een beeld op van de 

film van Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh: SUBMISSION. Reden voor de 

ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om in gesprek te gaan met 

Wilders, zelfs voordat zijn film gemaakt is’, aldus verslaggever Arjan 

Noorlander (NOS 28-11-07). 

 

Er wordt een direct verband gelegd met de film van Wilders, die nog niet uit is, en de film van 

Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh. Daarnaast worden de gevolgen door het uitbrengen van 

de film SUBMISSION gekoppeld aan de mogelijke gevolgen van het uitbrengen van de film van 

Wilders. Niet uitgesproken wordt waarom het opgeroepen beeld van SUBMISSION een reden is 

om in gesprek te gaan met Wilders. In het interview met Ernst Hirsch Ballin wordt vervolgens 

de reden genoemd: ‘mogelijke repercussies’ (NOS 28-11-07). Onduidelijk blijft waar het 

kabinet concreet bang voor is; voor de situatie van Wilders of voor de gevolgen voor de 

samenleving. De koppeling met de film van Hirsi Ali en van Gogh zorgt er echter voor dat de 

kijker waarschijnlijk terug denkt aan de moord op van Gogh en daardoor bang gemaakt kan 

worden.  

Verderop in het bericht van 28 november 2007 worden de speculaties over de 

mogelijke invloed van de film van Wilders zelfs behandeld op internationaal niveau. Hier 

verwijst het NOS-JOURNAAL naar de spotprenten over de profeet Mohammed in Denemarken, 

die internationale reacties opriepen. Maar ook hier worden de directe gevolgen van deze 

cartoons niet genoemd. Er is alleen te zien dat de Amerikaanse en Deense vlag aangestoken 

worden. Wat nou echt het gevolg van de spotprents was, wordt niet genoemd. De NOS gaat er 

vanuit dat de kijker hiervan op de hoogte is. Het noemen van de Deense spotprents zorgt 

ervoor dat de film van Wilders wordt gezien als een internationaal probleem. Het geeft aan 

dat de situatie op internationaal niveau als paniekerig ervaren kan worden.  
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In het journaal van 23 februari 2008 worden de Deense cartoons weer aangehaald in 

de berichtgeving. Hier wordt direct een koppeling gemaakt tussen wat er gebeurde in 

Denemarken na de cartoonrellen met de Nederlandse situatie. Door politiek redacteur 

Schilham vertelt dat het Nederlandse kabinet heeft geleerd van de Deense cartoonrellen en 

veel beter voorbereid is op eventuele problemen. De koppeling met problemen in 

Denemarken kan beredeneerd worden vanuit de toenemende behoefte om risico’s te 

berekenen. Een soortgelijke situatie in het buitenland kan voor Nederland inzichtelijk maken 

wat er kan gebeuren na het lanceren van de film.  

De paniek op internationaal niveau is ook te verklaren door de toenemende angst voor 

terrorisme na de aanslagen van 11 september (Furedi 32). Vooral omdat ook Wilders de islam 

aan de kaak wil stellen in zijn film, wordt er een verband gelegd met de aanslagen op het 

WTC. Ook de berichtgeving over dergelijke gebeurtenissen neemt toe en de angst breidt ‘zich 

als een olievlek’ uit (Furedi 32). Het bericht over bekendmaking van de film van Wilders op 

28 november wordt bijvoorbeeld gevolgd door een bericht over Bouterse. ‘Hij zou plannen 

hebben voor het plegen van aanslagen’(NOS 28-11-2007).  

Hoe langer er gewacht moet worden op de film hoe meer de speculaties toenemen over 

wat er zou kunnen gebeuren. De speculaties spreiden zich uit naar het buitenland. De 

speculaties in het begin van de commotie kwamen vooral van Nederlandse politieke bodem. 

Het buitenland lijkt zich vanaf 23 februari 2008 in de discussie te mengen. De enorme onrust 

in de islamitische wereld wordt onder de aandacht gebracht: 

 

‘De film van Geert Wilders is er nog niet, maar in de islamitische wereld 

worden de film en Nederland al volop veroordeeld. Iran wil dat de Nederlandse 

regering de film verbiedt. In Syrië en de Palestijnse gebieden waarschuwen 

religieuze leiders Nederland voor de gevolgen. En de leider van de Egyptische 

Moslimbroeders voorspelt gewelddadige reacties als in de film de profeet en 

Koran beledigd worden’. Aldus nieuwslezer Rik van de Westelaken (NOS 23-

02-08) 

 

Er wordt uitgebreid verslag gedaan over de Moslimbroeders en het standpunt dat niemand de 

profeet en de Koran mag beledigen. De organisatie wordt gepresenteerd als een gevaarlijke 

beweging: ‘miljoenen mensen [steunen] de ideeën van de verboden Moslimbroeders’ en ‘het 
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is een van de meest invloedrijke bewegingen in de islamitische wereld met vertakkingen en 

afsplitsingen in de hele regio’ (NOS 23-02-08).  

Ongeveer een week later (NOS 02-03-08) wordt er in Afghanistan geprotesteerd tegen 

Nederland en Denemarken. Te zien is in het journaal hoe actievoerders vlaggen in brand 

steken en protesterend de straat opgaan. Er wordt ook nog verteld dat de Taliban eerder die 

week ook al geprotesteerd zou hebben en gedreigd met acties tegen de Nederlandse troepen in 

Afghanistan naar aanleiding van de anti-islam film van Wilders. Ook deze internationale 

beelden geven inzicht in de mogelijke problemen die Nederland te wachten staan door de film 

van Wilders. De onbekende ‘ander’ wordt gezien als een mogelijk gevaar. 

 
Politieke context 
 
De politieke context van het probleem sluit nauw aan bij de sociale en historische context. Het 

is vooral het al dan niet beledigen van andermans geloof waarover gesproken wordt. Dit 

speelt op nationaal en internationaal niveau, zoals al omschreven is. Daarnaast is het de 

vrijheid van meningsuiting, die problemen veroorzaakt. In Nederland bestaat deze vrijheid en 

deze wordt aan Wilders gegeven. In sommige andere landen is deze vrijheid van 

meningsuiting moeilijk te begrijpen, bijvoorbeeld in Jordanië (NOS 30-03-08). Hierdoor zou 

de positie van Nederland internationaal in gevaar kunnen komen door het uitbrengen van de 

film. De komst van de film zou ook voor de politieke verhoudingen een gevolg kunnen 

hebben.  

Vooral de politieke context wordt aangehaald in de berichtgeving. Het is 

hoofdzakelijk een politieke kwestie. Bovendien is in de berichtgeving van de NOS de politiek 

een belangrijke actor.16 Hier zal nog nader ingegaan worden in paragraaf 3.3.4 over het 

politieke discours in de journaals. 

3.3.3 Taalgebruik 

 

Overdrijving 

 
Het taalgebruik van de NOS kenmerkt zich door overdrijving. Er wordt veelvuldig gebruik 

gemaakt van bijvoeglijke naamwoorden. Deze bijvoeglijke naamwoorden zorgen voor 

verergering van het zelfstandig naamwoord. Zo wordt er gesproken over ‘grote zorgen’ en 

                                                 
16 Huub Wijfjes omschrijft in het artikel ‘De journalistiek van het JOURNAAL’ de rol van de politiek in de 
berichtgeving van de NOS. 
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‘felle reacties van boze moslims’ door nieuwslezer Arninkhof (NOS 28-11-2007). 

Verslaggever Arjan Noorlander spreekt over ‘heftige internationale reacties’ (NOS 28-11-

2007). Politiek verslaggever Bram Schilham vertelt dat er ‘heftige reacties’ kunnen ontstaan 

naar aanleiding van de film (NOS 28-11-2007). Ook wordt er vaker gesproken over de ‘grote 

schade’ die de film aan zou kunnen richten (oa. NOS 27-02-2008).  

De overdrijving zou gezien kunnen worden als het ideologische discours van de 

politiek. De angst van de politiek voor mogelijke gevolgen wordt door de berichtgeving van 

de NOS benadrukt in het taalgebruik. In het nieuwsbericht op 28-11-2007 spreekt minister 

Hirsch Ballin over ‘oncontroleerbare heftigheid’ en minister Verhagen over de ‘impact’ die de 

film kan hebben. Doekle Terpstra spreekt over de ‘kwade boodschap van Wilders’, wanneer 

hij het heeft over Wilders’ mening over de islam (NOS 04-12-2008). Op 29 februari 2008 is 

de angst vanuit het kabinet wellicht het grootst: ‘Premier Balkenende houdt rekening met het 

ergste’, ‘zo’n alarmerend beeld’, ‘dit indringende signaal’, ‘de aanstaande crisis’. 

In het journaal van 28 november 2007 komt de overdrijving ook duidelijk naar voren 

door het woordgebruik van verschillende discoursen. De verslaggever van de NOS geeft aan 

dat de Moslimraad vreest voor onrust: 

 

‘De Moslimraad vreest voor onrust door de film van Geert Wilders en 

overweegt om naar de rechter te stappen om de film tegen te houden’.  

(NOS 28-11-2007) 

 

De verslaglegging spreekt zichzelf echter tegen wanneer Abdelmajid Khairoun van de 

Moslimraad aan het woord komt: 

 

‘Als die film echt komt en we hebben de film gezien en we denken dat dat 

eigenlijk beledigend is voor onze groepen, dan zullen we zeker juridische 

stappen ondernemen om die film te verbieden’. (NOS 28-11-2007) 

 

De onrust, die ervoor zou zorgen dat de Moslimraad naar de rechter toe stapt, lijkt nauwelijks 

te bestaan bij de Moslimraad. Zij wachten de film eerst af en zullen juridische stappen 

ondernemen als zij dat op dat moment nodig vinden. De berichtgeving van de NOS 

ondersteunt de angst vanuit de politiek voor mogelijke gevolgen door het tekstgebruik en 

overdrijving van de uitspraak van Khairoun van de Moslimraad. 



 
 
Angstcultuur en media --- Masterthesis --- Annerieke van der Pol - 30 - 
 

 Ook het bericht van 2 januari 2008 bevat een dergelijke overdrijving. Nieuwslezer Rik 

van de Westelaken zegt over Hoofdcommissaris Welten van de politie Amsterdam: ‘Hij houdt 

er rekening mee dat de film onrust veroorzaakt en probeert die nu al in de kiem te smoren’ 

(NOS 02-01-08). Welten neemt echter weg dat hij zeker onrust verwacht: ‘Als het eenmaal zo 

ver is en het wordt ervaren als een provocatie, dat wij de commotie zo klein mogelijk kunnen 

houden’ (NOS 02-01-08). 

 De overdrijving in het journaal wijst op het entertainen van het publiek. Dit wordt 

steeds belangrijker in het journaal. Nieuws hoeft niet meer per se alleen verslag te geven van 

een gebeurtenis. Het kan ook, zoals in deze kwestie, een probleem berichten. Dit heeft 

ondermeer te maken met de journalistieke concurrentie van andere journaals op de 

Nederlandse televisie. Sinds 1989, met de komst van de commerciële televisie, wordt de NOS 

uitgedaagd.17 Het spannend en entertainend brengen van het nieuws is hier een signaal van. 

Ook problemen worden op deze manier gebracht als spektakels.18 Het overdrijven van 

problemen en meningen zorgt ervoor dat een verhaal meer op vermakende toon kan worden 

gebracht.  

  

Suggereren en relativeren 
 
De berichtgeving voor het daadwerkelijk uitkomen van de film wordt gekenmerkt door 

suggereren: ‘Balkenende hoopt dat de anti-Koran film van Wilders niet onnodig kwetsend zal 

zijn’ (NOS 18-02-08). ‘Hoe te reageren op een film, die misschien de hele moslimwereld 

schokt?’ (NOS 20-02-08). ‘Het kabinet is bang dat de film leidt tot felle reacties van boze 

moslims’ (NOS 28-11-07). De film kan leiden tot onrust: ‘[het kabinet] vreest risico’s voor de 

veiligheid en de economie’ (NOS 18-02-08). En dit blijft niet beperkt tot Nederland: ‘in 

binnen- en buitenland is er sprake van grote zorg’ (NOS 18-02-08), zowel bij islamitische als 

bij niet-islamitische landen. ‘De consequenties van de film (…) zouden ook een internationale 

dimensie kunnen hebben’ (NOS 14-03-08). Ook het gevaar voor het bedrijfsleven wordt er bij 

gehaald (NOS 29-02-08). 

De berichtgeving gaat vooral over de onrust en de angst die er bestaat over de 

mogelijke gevolgen van de film. Zo vraagt Gerard Arninkhof in het NOS-JOURNAAL van 28 

november 2007 aan de politieke redacteur: ‘Wat voor middelen staat het kabinet eventueel ter 

                                                 
17 Meer over de veranderde manier van journalistiek van de NOS is terug te vinden in het artikel ‘De 
journalistiek van het JOURNAAL’ van Huub Wijfjes. 
18 Dit ‘entertainment format’ wordt door onderandere Altheide behandeld in Creating Fear. 
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beschikking om hier iets aan te doen?’ De mogelijke gevolgen worden als het ware 

omgevormd tot gevolgen die er zeker zullen zijn. Het suggereren komt ook duidelijk naar 

voren in het overdreven taalgebruik. Door middel van het overdrijven wordt de ernst ervan 

benadrukt. Op 29 februari 2008 wordt in een interview met Minister Verhagen duidelijk dat er 

van alles staat te gebeuren: ‘Het doet ook op zich niet meer zoveel toe wat exact de inhoud is 

van deze film, om reeds nu al te weten dat het felle reacties zal oproepen’. 

 Het bericht dat er een verhoogde terreurdreiging is op 6 maart wordt gekoppeld aan 

‘de Wilders crisis’(NOS 06-03-08). Er wordt een opsomming gegeven van internationale en 

nationale terroristische dreigingen of aanslagen. De toenemende aandacht die Nederland trekt, 

ondermeer door ‘de film’, wordt aangehaald door Hirsch Ballin. Als het ware suggereren de 

gebeurtenissen de mogelijke gebeurtenissen in Nederland naar aanleiding van de film van 

Wilders. Op 20 maart wordt het suggereren omgezet in daadwerkelijke actie. Het journaal 

bericht dat politici, in verband met beveiliging, moeten melden wanneer ze buiten de deur een 

afspraak hebben. Terrorismebestrijder Joustra heeft hiertoe een oproep gedaan naar aanleiding 

van de film van Wilders. 

Er wordt echter ook verschillende malen gerelativeerd door de NOS over de onrust die 

er bestaat over de film: 

 

‘De anti-Koran film van het kamerlid Geert Wilders is nog niet uitgebracht en 

het is zelfs nog de vraag of de film er ooit komt, toch blijkt het kabinet alle 

provincies en gemeenten al in november vorig jaar te hebben gevraagd om 

voorbereid te zijn op mogelijke onrust’ (NOS 16-02-2008)  

 

‘Toenemende onrust over Wilders film, die nog niemand heeft gezien’ 

(NOS 16-02-2008). 

 

En ook de terreurdreiging wordt gerelativeerd door de verslaggever: ‘Er is geen concrete 

dreiging, het is een kansberekening, meer niet’ (NOS 06-03-08). 

 De suggestieve berichtgeving kan, net als het overdrijven, duiden op het toenemende 

gewicht van het entertainen van de kijker. Daarnaast informeert het journaal, door te 

suggereren, de kijker over de mogelijke gevolgen. Op deze manier beantwoordt het aan de 

behoefte van de kijker om de risico’s te kennen. Het suggereren zorgt ervoor dat de film ook 

werkelijk tot een probleem wordt gemaakt. Objectiviteit is belangrijk voor het NOS-
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JOURNAAL.19 Het wordt toch gezien als het meest betrouwbare journaal, naast de commerciële 

berichtgeving. Waarschijnlijk is dit de reden dat ook vaak het suggereren gerelativeerd wordt. 

3.3.4 Discoursen 

 
Politieke discours 
 

Het politieke discours heeft in de berichtgeving van de NOS duidelijk de overhand. Het 

taalgebruik in de berichtgeving lijkt vooral gebaseerd te zijn op het taalgebruik van de 

politiek. Hisch Ballin spreekt bijvoorbeeld over ‘mogelijke repercussies’ (NOS 28-11-2007), 

het woord wordt overgenomen door de journalist. Dit taalgebruik is te verklaren doordat de 

politiek de belangrijkste actor is in het creëren van paniek. Bovendien worden de meeste 

berichten vanuit de politiek verteld. Veel berichten openen met: ‘het kabinet….’ (oa. journaal 

28-11-2007). Wat er in de politiek gebeurd is, vormt meestal de aanleiding tot het vertellen in 

het journaal. Het zijn vooral de ministers en het kabinet die zich druk lijken te maken om de 

mogelijke gevolgen van de film. De interviews met politiek redacteur Bram Schilham gaan 

vooral over wat het kabinet met de film doet en welke voorbereidingen er worden getroffen. 

‘De samenleving’ komt in de kwestie nauwelijks aan het woord. De paniek lijkt op deze 

manier groter in Den Haag dan in de samenleving. Zoals al omschreven is relativeert de NOS 

verschillende malen de grote zorgen en angst van het kabinet. 

 Meestal beginnen de berichten met het vertellen van ‘het probleem’ vanuit een 

politicus. Andere groepen komen pas later aan bod. In het journaal op 28 november 2007 

komt eerst Wilders reactie, dan de reactie van minister Hirsch Ballin en minister Verhagen. 

Daarna komt Khairoun van de Moslimraad pas aan het woord. Bovendien krijgt het politieke 

discours veel meer spreektijd dan andere partijen. Zo is Khairoun slechts één zin aan het 

woord, voordat er weer terug gekoppeld wordt naar de politiek verslaggever in Den Haag. De 

grote aanwezigheid van de politiek in de berichtgeving kan verklaard worden door haar 

autoriteit. Het NOS-JOURNAAL hecht veel waarde aan wat er in politiek Den Haag gebeurt. 

Veel nieuws in het journaal gaat over de politiek.  

Meerdere malen wordt de politieke positie van Nederland in de berichtgeving 

aangehaald. Het journaal laat zien dat Balkenende steun zoekt bij Sarkozy en andere EU 

topmannen. Dit om de positie van Nederland in de EU te versterken en haar standpunt 

                                                 
19 Op de website van de NOS is de journalistieke code van de NOS te vinden: 
http://www.nos.nl/assets/ombudsman/ombuds_jcode.html 
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duidelijk te maken. De staat beloofd hiermee als het ware de redding aan de burgers. Het kan 

rekenen op anderen wanneer het eenmaal zo ver is. De paniek lijkt zich, door deze uitbreiding 

van het probleem naar het buitenland, niet alleen in Nederland af te spelen. Ook het 

buitenland bekommert zich om de film en de mogelijke gevolgen. In het journaal van 23 

februari 2008 komt naar voren dat ‘het buitenland’ de film ziet als een Nederlandse film. Het 

zou goed kunnen zijn dat daardoor landen Nederlandse producten gaan boycotten. Het 

standpunt van de Nederlandse regering wordt gezien als een belangrijk gebaar naar het 

buitenland toe, wanneer de film uitkomt. De Nederlandse regering respecteert de vrijheid van 

meningsuiting van Wilders. Het staat echter niet achter zijn standpunten, die in zijn film 

gebracht zullen worden. Ook hier komt weer de redding van de angst naar voren (Altheide 

176). De politiek probeert zich in te dekken tegen de uit angst mogelijke voortkomende 

gevolgen.  

 

Publieke discours 
 
In de berichtgeving valt op dat het publieke discours nauwelijks aan bod komt. Andere 

discoursen, zoals de politiek en actiegroepen, lijken het publiek te vertegenwoordigen. Zo 

wordt door premier Balkende in zijn persconferentie van 29 februari 2008 duidelijk gemaakt 

dat de samenleving bang is: ‘stewardessen zijn bang om bepaalde vluchten te gaan doen’. 

Verhagen voegt hieraan toe dat ‘de veiligheid van Nederlanders in het geding is’(NOS 29-02-

08). Ook is er een ‘religieuze spanning in de samenleving’ (NOS 13-03-08) volgens Ed Anker 

van de ChristenUnie. Dit geeft echter een vertekend beeld van wat de samenleving ervan 

denkt. Er wordt niet gevraagd naar reacties van de ‘gewone’ burger in Nederland.  

De samenleving wordt wel een keer in de discussie rondom de commotie over de film 

vertegenwoordigd door prominente Nederlanders. Dit gebeurt in het journaal van 4 december 

2007, waar gesproken wordt over het pleidooi van Terpstra voor verdraagzaamheid naar 

aanleiding van ‘de kwade boodschap van Wilders’. De prominenten geven gehoor aan de 

oproep van Terpstra en geven een tegengeluid. Dit wordt omschreven als de ‘steun van 

buiten’ en een maatschappelijke beweging. Het is echter een nogal elitair gezelschap wat zich 

erbij heeft aangesloten en dus niet het ‘geluid van buiten’, het geluid van de samenleving.  

 In een bericht op 2 januari 2008 komen wel ‘gewone burgers’ aan het woord. Dit 

bericht gaat echter niet over de film van Wilders, maar wederom over de beweging Benoemen 

en Behouden van Doekle Terpstra voor meer tolerantie en respect naar aanleiding van 
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Wilders’ standpunten. De burgers, die in het journaal aan het woord komen, lijken zich echter 

niet zo druk te maken en zijn niet erg enthousiast over de oproep voor meer tolerantie. In dit 

bericht wordt ook expliciet de angst aangehaald, die er in de samenleving is door Fouad Sidali 

van het samenwerkingsverband Marokkanen. 600.000 mensen zouden volgens hem leven in 

angst, inclusief de minderheden. Het bericht wat hierna volgt, haalt de plannen van 

Hoofdcommissaris Welten van Amsterdam aan om eventuele ophef rondom de komende film 

van Wilders tegen te gaan. De twee berichten worden aan elkaar gekoppeld doordat in het 

bericht over de beweging Benoemen en Behouden ook over Geert Wilders en zijn standpunten 

wordt gesproken. Het bericht over de film opent met ‘En dan is er ook nog dat plan van Geert 

Wilders om een film te maken’ (NOS 02-01-08). Op deze manier wordt de onrust uit het 

vorige bericht versterkt en wordt er een duidelijke koppeling gemaakt tussen de onrust die er 

zou zijn in de samenleving en de filmplannen van Wilders. 

 Opvallend is ook de berichtgeving rondom de demonstratie op de Dam op 13 januari 

2008. Ook hier worden geen demonstranten aan het woord gelaten, de nadruk ligt op het 

aantal mensen dat opgepakt is. Daarbij wordt voornamelijk Tweede Kamerlid Tofik Dibi 

aangehaald, die opgepakt is tijdens het demonstreren tegen Wilders. Daarnaast wordt Wilders 

mening over het oppakken verwoord. Het is in dit bericht duidelijk het politieke discours dat 

het publiek vertegenwoordigd. De demonstratie van 22 maart laat echter wel de ‘gewone’ 

burger aan het woord, maar ook dit geeft een vertekend beeld van de opvatting van de 

Nederlandse burger; vooral de beweging Nederland bekent kleur is vertegenwoordigd tijdens 

de demonstratie.  

 Door het op de achtergrond blijven van de samenleving komt wederom het autoritaire 

karakter van de politiek aan het licht. Doordat het publiek niet zo gespannen is voor de film 

blijft deze groep mogelijk op de achtergrond in het nieuws. De geringe mate van angst past 

niet binnen de spanningsopbouw van het nieuws en zorgt ervoor dat het probleem niet als 

problematisch wordt ervaren. De elite, die juist wel grote problemen ziet, wordt extra aan het 

woord gelaten. Zij beantwoorden wel aan het beeld van groter wordende opwinding.  

 

Positionering Wilders 
 

Wilders wordt in de berichtgeving veelal gezien als de stichter van de paniek. Hij is sowieso 

al een opvallende verschijning in politiek Den Haag, zowel door zijn uiterlijk als door zijn 

opvallende rechtse statements. Het openingsbericht over de film op 28 november 2007 
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positioneert Wilders meteen als de oorzaak van de paniek. Dit gebeurt vooral door de 

combinatie van woord en beeld. De tekst ‘Kabinet bezorgd over de filmplannen van Wilders’ 

wordt ondersteund door een ingezoomd beeld van Wilders. Het beeld zoomt vervolgens uit en 

daarbij is te zien dat Wilders in een ‘benarde situatie’ zit. Hij wordt omringd door vier 

politici, die hem vragen stellen. Hijzelf kijkt alsof hij ergens van wordt beschuldigd. Dit soort 

beelden is over de hele periode van de berichtgeving terug te zien. Het is of Wilders, die 

ondervraagd wordt door verschillende personen, of Wilders die eenzaam in de Tweede Kamer 

zit. In het bericht van 4 december 2007 geeft Wilders in reactie op Doekle Terpstra zelf ook 

aan, gezien te worden als stichter van de paniek: ‘dat ik het kwaad ben en dat dat bestreden 

moet worden’ (NOS 04-12-2007).  

Ook wordt er in de berichtgeving gesproken over ‘die Wilders’ en ‘het fenomeen 

Wilders (NOS 04-12-2007). Dit onderscheidt hem van de rest van de politiek. Hij wordt door 

deze bewoording gezien als een geval apart. Daarnaast wordt hij gepresenteerd als iemand 

met een sterke persoonlijkheid door verschillende politici en prominente Nederlanders : ‘Zo is 

hij’, ‘je kunt niet ontkomen aan zijn standpunt’, ‘iedereen weet dat als je hem negeert, dat je 

Wilders daarmee alleen maar een dienst bewijst’ (NOS 04-12-2007). ‘Die meneer wil 

kennelijk niet voor oplossingen gaan’ (NOS 02-01-2008). Vaak worden zijn harde statements 

aangehaald om zijn mening te vertolken: ‘Wilders noemt de ondertekenaars onnozele en 

naïeve dwazen’ (NOS 02-01-2008), ‘dat hij het gevoel heeft dat hij een uur lang is 

geïntimideerd’(NOS 27-02-08). In het journaal van 5 maart komt dit tot een hoogtepunt, 

wanneer de aanklachten tegen hem worden behandeld. Vier stills in zwart-wit zijn te zien, 

waarbij de harde statements van Wilders over de islam worden afgespeeld. Door Wilders neer 

te zetten als een geval apart, ontstaat er een soort demonisering van zijn persoon. Het maakt 

zijn standpunten extremer.  

Opvallend in de verhaalstructuur is dat juist de politici het probleem steeds aanhalen. 

Bij Wilders wordt meestal verhaal gehaald. Hij moet zich verdedigen tegenover de pers. 

Wilders is voornamelijk te zien wanneer hij geïnterviewd wordt met verschillende microfoons 

op hem gericht. In het journaal van 4 maart komt het verdedigen wellicht het duidelijkste naar 

voren. Wilders spreekt hier over de verantwoordelijkheid waar Balkenende hem op heeft 

gewezen: 

 

‘Het is niet mijn, maar het is zijn verantwoordelijkheid dat nu al die ellende is 

ontstaan. Een bange leider die ook nog een keer zwicht voor de terreur van het 
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dreigement overal over de wereld en het niet opneemt voor iemand die een film 

maakt die nog niemand heeft gezien en die gewoon gebruik maakt van zijn 

vrijheid van meningsuiting’ (NOS 04-03-08).  

 

Verschillende keren wordt ook helemaal geen verhaal gehaald bij Wilders en wordt er door de 

nieuwslezer of verslaggever de mening van Wilders vertolkt. Het verdedigen van zijn 

standpunt kan verklaard worden door de probleembenadering van het journaal. Iets is pas een 

probleem als iemand er oorzaak van is. Er moet iemand aangewezen kunnen worden als 

degene, die de onrust veroorzaakt. Bovendien is conflict een belangrijke vorm van verslag 

geven in het journaal. Nieuws ontstaat doordat mensen verschillende meningen of ideologieën 

hebben. Wanneer dit botst, is het interessant om te laten zien.  

 
Moslims 
 

Moslims worden in de berichtgeving gepresenteerd als slachtoffers van de hele kwestie. De 

film is gericht op hun geloof en daarom wordt er van hen de heftigste reactie verwacht. Deze 

lijkt echter vaak niet zo heftig te zijn als verwacht wordt. De moslims wachten liever eerst de 

film af, voordat zij commentaar leveren.20 Wanneer de burgemeester van Eindhoven, Gerrit 

Braks, in het journaal op 16 januari 2008 spreekt over de onrust die hij voelt in zijn stad bij 

onder andere moslimgroepen, wordt dit weerlegd wanneer de moslims zelf aan het woord 

komen. Zij geven aan niet boos te zijn op Wilders. Daarnaast roept de voorzitter van de 

Arrahmaan Moskee op om vooral rationeel te blijven denken en rustig te blijven.  

 Opvallend is dat de berichten vanuit het Marokkaanse discours minder belangrijk zijn 

in de berichtgeving van de NOS. Een aantal keren komen deze berichten wel voor in het 

nieuws, maar de positie van het bericht is opvallend.21 De berichten komen niet voor in de 

vooraankondiging en zijn achteraan in het nieuws geplaatst. Hoewel er veel reactie van 

moslims wordt verwacht, is de reactie in het journaal niet echt belangrijk. Dit kwam ook al 

naar voren in de analyse bij het politieke discours wanneer er naar de hiërarchie werd gekeken 

van de discoursen (NOS 28-11-07). De mening van de buitenlandse moslimorganisaties lijkt 

hierdoor belangrijker te zijn en wordt meer angstaanjagend gepresenteerd in het journaal van 

23 februari 2008. Zij doen geen aangiftes tegen Wilders, zoals de Nederlandse 

moslimorganisaties, maar zij dreigen aan het adres van Wilders en Nederland. In het journaal 
                                                 
20 In paragraaf 3.3.3 is hier ook al op ingegaan bij de analyse van het bericht op 28 november 2007. 
21 Dit zijn de journaals van 20-01-08 en 05-03-08.  
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van 5 maart wordt, wanneer een aantal Nederlandse moslimorganisaties aan het woord 

komen, niet ingegaan op mogelijke gevolgen van Wilders film. Er wordt alleen gesproken 

over de aangiftes, die tegen zijn standpunten gedaan zijn. 

 De positionering van moslims als het slachtoffer kan, net als bij de positionering van 

Wilders, verklaard worden door de probleembenadering. Een probleem bestaat uit iemand, die 

het veroorzaakt en iemand, die hiervan het slachtoffer is. Doordat de reactie bij de moslims 

beperkt is, blijven zij op de achtergrond. Net als bij de mening van de samenleving, zorgt de 

gematigde reactie niet voor spanningsopbouw in het nieuws. De reactie van de 

Moslimbroeders is wel verhit en vormt daarom meer reden tot uitgebreide berichtgeving. 

3.3.5  Wat er wel en wat er niet bericht wordt  

 

Wanneer er gekeken wordt naar de dichtheid van de berichtgeving valt op dat vooral de kleine 

feiten over de film geen aanleiding vormen tot berichtgeving. Zo wordt bijvoorbeeld op 9 

februari niet bericht dat de film FITNA  zal gaan heten. Ook lijkt het nieuws dat vanuit Wilders 

komt minder belangrijk dan het nieuws vanuit het kabinet. Er zijn geen berichten op 5 januari, 

26 januari en 11 maart, dagen waarop Wilders van zich laat horen en zich uitlaat over de film, 

zoals waar deze afgespeeld gaat worden en wanneer hij af zal zijn. De ‘kleine feiten’ over de 

film passen niet binnen de spanningsopbouw rondom de film. In de loop naar het uitzenden 

van de film wordt er steeds meer bericht en wordt ook vrijwel alles bericht.22   

3.3.6 De week na het uitbrengen van FITNA 

 
In de week na het uitbrengen van de film komt er een opgelucht geluid vanuit het nieuws. De 

uitzending van 27 maart 2008, de dag dat de film uitkwam, wordt er door politiek redacteur 

Bram Schilham direct ingegaan op het feit of de gevolgen mee zullen vallen. Er is nog geen 

reactie op de film gekomen, behalve van Wilders. Er wordt een overzicht gegeven van de 

angst en paniek van de afgelopen maanden. Hierna wordt aangehaald dat er sinds 19.00 uur 

een alarmfase is ingegaan. Het dreigingsniveau is echter niet verhoogd. Nu bekend is wat de 

inhoud van de film is kunnen journalisten, politici en beveiligingsmedewerkers zelf een 

oordeel vellen en is er meestal ‘een zucht van verlichting’ (NOS 27-03-08). Twee belangrijke 

Marokkaanse organisaties uit Nederland hebben aangegeven dat de film meevalt. Deze is niet 

zo schokkend is als aangekondigd. ‘De mogelijke gevolgen’ waarvoor iedereen in het 

                                                 
22 Vanaf 11 maart, zie bijlage 2. 
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journaal zo bang was, lijken tot dat moment nog niet te zijn gebeurd. Voorzichtig durft men te 

suggereren dat het wellicht allemaal mee zal vallen. Het journaal probeert direct een beeld te 

geven van wat de gevolgen zijn van de veranderde situatie, nu de film uit is. Moet er nog 

gerekend worden op de risico’s? Hoeveel kans loopt de samenleving nu op mogelijke 

gevolgen? 

 Ook het journaal van 28 maart geeft een opgeluchte indruk, maar er wordt nog niet 

gesteld dat er geen problemen verwacht worden. Het opent met ‘Rust vooralsnog in binnen- 

en buitenland’ (NOS 28-03-08). Opvallend aan de berichtgeving op deze dag is dat de 

moslims als eerste een uitgebreide reactie mogen geven op de film. In de berichtgeving 

voorafgaande aan de film kregen zij slechts weinig en korte spreektijd. Hierna komt pas de 

reactie vanuit het kabinet, waar door Balkenende wederom gewaarschuwd wordt voor 

eventuele gevaren. In de berichtgeving voor uitzending van de film was het echter het kabinet 

dat bijna altijd als eerste een reactie mocht laten horen.  

Daarnaast wordt in dit journaal ook de ‘gewone’ burger gevraagd naar zijn reactie. 

Voor uitkomst van de film was dit nog niet gebeurd. Reden hiervoor kan zijn dat het nieuws 

geen voorspelling meer is. Degene die het nu daadwerkelijk meegemaakt hebben, de burgers, 

mogen deze ervaring uitspreken. Nu kan er een oordeel geveld worden. Het bericht van 28 

maart eindigt met aanwijzingen voor onrust in het buitenland. Kort worden er een aantal 

buitenlandse nieuwtjes bericht. Iran, Indonesië en Israël hebben gereageerd en Jordanië 

bereidt een boycot voor. Niets wijst echter op ernstige gevolgen. In Duitsland en België is 

gewaarschuwd voor aanslagen. Deze mededeling sluit het bericht af. Deze onrust over het 

buitenland had voor het uitkomen van de film een vele hogere positie in de journaalberichten 

dan bijvoorbeeld de mening van moslims in Nederland en de Nederlandse burger.  

In de week die volgt wordt nog een aantal keer aandacht besteed aan FITNA . Op 29 

maart 2008 wordt bericht dat de Arabische Liga heeft gesproken over FITNA . Zij zien de film 

zelf als een voorval. Op 30 maart wordt bericht dat Jordanië de diplomatieke band met 

Nederland wil verbreken. Dit zou resulteren in een boycot van Nederlandse producten. Er 

wordt niet ingegaan op de mogelijke gevolgen hiervan. Op 31 maart wordt er gesproken over 

de aanpassingen in FITNA . Bovendien wordt er verteld dat er nog steeds zorgen zijn om de 

gevolgen van de film. Op 1 april is er een kamerdebat geweest, waarvan die dag uitgebreid 

verslag wordt gedaan. Hier wordt voornamelijk ingegaan op kritiek op de film.  

De verslaggeving verandert al snel van angst zaaien naar kritiek op Wilders naar 

aanleiding van het kamerdebat op 1 april. Ook neemt de berichtgeving na 1 april snel af. Pas 



 
 
Angstcultuur en media --- Masterthesis --- Annerieke van der Pol - 39 - 
 

op 7 april is er weer aandacht voor FITNA . De korte termijn problemen, waarover in het 

journaal veelvuldig is gespeculeerd, zijn niet voorgevallen. Dit is waarschijnlijk de reden dat 

de hoeveelheid berichtgeving snel afneemt.  

3.4 Conclusie 

 

Verschillende punten in de representatie van FITNA , die wijzen op angst, zijn voortgekomen 

uit de analyse. Er wordt in de journaals veel gesproken over mogelijke gevolgen, wat een 

soort onrust veroorzaakt binnen de berichtgeving. Deze onrust komt onder andere naar voren 

in het taalgebruik, dat zich kenmerkt door overdrijven en suggereren. Het geeft een beeld van 

de risico’s naar aanleiding van de uit te brengen film. Wel wordt ook verschillende malen de 

onrust en mogelijke gevolgen gerelativeerd door de NOS.  

Het nieuws wordt vooral door het politieke discours gebracht. Het publiek is weinig 

aanwezig in de berichtgeving en wordt door de politiek en de ‘elite’ van de samenleving 

vertegenwoordigd. De historische en sociale context ondersteunen de angst voor mogelijke 

gevolgen en geven inzicht in de mogelijke risico’s. Moslims worden door het journaal 

gepresenteerd als het slachtoffer. Ze blijven echter op de achtergrond, omdat zij zelf een 

afwachtende houding aannemen en eerst de film gezien willen hebben alvorens te reageren. 

Wilders wordt gepresenteerd als de veroorzaker van de onrust, zowel door het journaal als 

door de personen, die aan het woord komen in het journaal. De onrust rondom de film is na 

het uitbrengen snel verdwenen. In de week na het uitbrengen van de film laat het journaal 

direct een opgelucht geluid horen. 
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  4 Morele paniek en mediahype 
 
 

4.1  Inleiding 

 

De analyse van de berichtgeving van het NOS-JOURNAAL over de film FITNA  heeft tot 

verschillende karakteristieken geleid over de berichtgeving zelf en het proces van de 

berichtgeving. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het theoretische kader van dit onderzoek. 

Hoe kunnen de uitkomsten van dit onderzoek geïnterpreteerd worden? 

4.2 Moral Panic 

 

De theorie, die het meest overeenkomt met de uitkomsten uit de analyse is de ‘Moral Panic’ 

theorie. Het begrip ‘Moral Panic’ is ontstaan in criminologische studies (Vasterman 16), 

waarbinnen Cohen de belangrijkste theoreticus is. Het begrip wordt gebruikt in een situatie  

 

‘waarin de grote maatschappelijke bezorgdheid (bijvoorbeeld over drugs of 

afwijkend sexueel gedrag) niet in verhouding staat tot de werkelijke dreiging. 

De media reageren overdreven paniekerig op een conditie die, ten onrechte 

volgens de critici, als zeer bedreigend wordt beschouwd’ (Vasterman 16). 

 

De karakteristiek van de morele paniek, het niet in verhouding staan tot de werkelijke 

dreiging, kwam in de analyse duidelijk naar voren.23 De grote paniek om mogelijke gevolgen 

wordt overdreven door suggestieve berichtgeving en overdrijving. Het morele, wat staat voor 

het feit dat de bedreiging invloed heeft op de sociale orde óf een ideologische voorstelling van 

een groep hierover is (Thompson 8) komt ook duidelijk terug in de analyse. Het is vooral de 

politiek, die zich druk maakt over de mogelijke gevolgen van de film. Bovendien wordt de 

situatie gezien als bedreigend voor zowel het binnen- als buitenland.  

                                                 
23 Dit is niet onderbouwd door het doen van onderzoek naar de vraag hoe groot de angst of paniek daadwerkelijk 
is en hoe groot de dreiging is. Daarom is gekozen voor het woord karakteristiek. Het is weliswaar niet gemeten, 
maar de paniek in de berichtgeving heeft karaktertrekken van de morele paniek. Dit is te concluderen uit 
verschillende kenmerken uit de analyse. Zie toelichting in de volgende zin.  



 
 
Angstcultuur en media --- Masterthesis --- Annerieke van der Pol - 41 - 
 

 In de case bleek dat verschillende actoren, de politiek, Wilders, de moslim en de 

beweging van Doekle Terpstra, elk een eigen rol hebben binnen het proces. Cohen ziet paniek 

als een ‘complex samenspel van gedrag en respons, waarbij verschillende actoren een rol 

spelen’ (31). In de case is een belangrijke rol weggelegd voor de politiek. De andere actoren 

komen wel voor in de berichtgeving, maar voor hen is beduidend minder aandacht en tijd 

ingeruimd. Opvallend is de overeenkomst tussen de eigenschap van Wilders als de stichter 

van de paniek en de ‘Folk Devil’, de stichter van de paniek, in de theorie over morele paniek 

(Rothe en Muzzatti 329). In de case is het echter vooral de politiek en de NOS, waartussen 

een duidelijke wisselwerking plaats heeft. De andere actoren komen wel aan bod, maar op de 

achtergrond en gestuurd door de politiek en de NOS. 

4.2.1 Politieke morele paniek 

 

Zoals de NOS de paniek representeert kan er meer gesproken worden van een politieke 

morele paniek. Het is vooral de (ideologie van de) politiek die aan het begin staat van de 

paniek en die er vanuit gaat dat de film gevolgen heeft voor de sociale orde. Hall et al. 

noemen dit een ‘reproduction of the dominant ideologies’ (41). De NOS worstelt met de 

ideologie; op welke manier zij betekenis moeten geven aan de berichtgeving (Hall et al. 41). 

Vroeger waren het vooral sociale kwesties, die ervoor zorgden dat er morele paniek ontstond, 

nu is er echter een verplaatsing ontstaan naar politieke zaken die voor de paniek zorgen (Hall 

et al. 42-3): ‘Panic now tend to operate from top to bottom’ (43).  

In de berichtgeving rondom de film van Wilders blijft het publiek op de achtergrond, 

maar wordt wel gerepresenteerd door de politiek en een elite uit de samenleving. Dit is ook te 

interpreteren als het ‘class model’ van morele paniek (Thompson 61). ‘Dit model heeft 

betrekking op de reproductie van de structuur van sociaaleconomische relaties, (...) het model 

neigt naar het kijken naar hoe de staat, door instituten zoals media, sociale werkers, politie en 

de rechtbanken, de sociale orde behoudt en reproduceert’(Thompson 62). Dat is precies wat 

opviel in de case. De staat speelt de belangrijkste rol in het sturen van de morele paniek. Het 

publiek consumeert vooral de berichtgeving en volgt op deze manier het nieuws over het 

probleem: 
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‘Members of the public are relied upon to express contempt for the folk devils 

and support for the rule enforcers, to consume the media coverage, and wait for 

the latest pronouncements from politicians and/or action groups on how the 

problem is to be solved’ (Rothe en Muzzatti 330). 

 

4.2.2 Signification Spiral 

 
In het journaal wordt de situatie, die door de politiek als een probleem gezien wordt, 

opgeblazen. Uit de analyse blijkt dat er sprake is van een opbouw van de spanning. De film 

vormt direct een probleem, maar de spanning neemt toe naarmate het uitbrengen van de film 

dichterbij komt. De speculaties en het op steeds grotere schaal voorkomen van de onrust, 

zorgen ervoor dat het probleem groter en groter wordt. Morele paniek kent verschillende 

stadia (Thompson 8). Steeds meer actoren gaan zich bezig houden met de paniek, met 

uiteindelijke sociale verandering als uitkomst. In de case zit dit echter anders in elkaar. De 

verschillende stadia lopen elkaar heen. Daarnaast laat het laatste stadium, de uiteindelijke 

uitwerking, lang op zich wachten. De politiek gebruikt het journaal als medium om zijn 

zorgen uit te spreken. De NOS, op zijn beurt, representeert deze onrust. Thompson omschrijft 

dit samenspel tussen claimmakers en media als de ‘signification spiral’(16).  

Door de verschuiving van de representatie van morele paniek naar een meer politieke 

representatie is te verklaren dat de verschillende stadia van de morele paniek elkaar snel 

opvolgen en niet chronologisch verlopen. De politiek en de NOS halen meteen verschillende 

partijen aan, die betrokken zijn bij het ‘probleem’. De stadia zijn voor deze case dus niet 

chronologisch te zien, maar zij functioneren meer in een ‘signification spiral’. Verschillende 

actoren en ontwikkelingen lopen door elkaar heen en zorgen ervoor dat het probleem 

toeneemt: ‘self-amplifiying sequence within the area of signification’ (Hall et al. 44). Het is 

vooral de wisselwerking tussen media en het politieke discours die in de case de spiraal 

vormt. De politiek uit zijn bezorgdheid en de NOS bericht hierover. Het probleem wordt in 

een steeds grotere context geplaatst. De convergentie van twee of meer activiteiten (Hall et al. 

45), die kenmerkend is voor de ‘signification spiral’ komt terug in de analyse. Zo wordt de 

commotie rondom Wilders al snel in context gebracht met gebeurtenissen rondom de film van 

Hirshi Ali en de Deense spotprents. Bovendien wordt het probleem gezien in de bredere 

context van de multiculturele samenleving en de angst voor ‘de ander’.  
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Tolerantie, als onderwerp, raakt snel nauw verwant met het probleem. Ook dit is een 

kenmerk van de ‘signification spiral’. Drempels, die de grens aangeven van sociale tolerantie 

(Hall et al. 46) zijn vaak onderwerp bij een morele paniek. Dit komt in de berichtgeving over 

FITNA  vooral naar voren bij zaken als de vrijheid van meningsuiting en het beledigen van 

andermans geloof. Het gaat vaak over de grens wat er wel en niet gezegd mag worden over 

iemand anders’ geloof en hoe ver iemand hier in mag gaan. Hall et al. omschrijven dat de 

beledigingen over andermans geloof niet noodzakelijk tot geweld hoeven te leiden, ze zijn 

‘violent’ doordat ze de fundamentele aard van de staat uitdagen (47). Het gaat vooral om 

sociaal geweld, waarbij meestal de connectie met extremisme wordt gelegd (Hall et al. 47).  

Extremisme kwam in de case bijvoorbeeld naar voren bij de positionering van  

Wilders, die door zijn extreme uitspraken wordt gezien als de stichter van het kwaad. Ook de 

Moslimbroeders kwamen in de analyse naar voren als een gevaarlijke organisatie. De 

convergentie van de grenzen van andere soortgelijke dreigende fenomenen met het probleem 

zorgt ervoor dat de schaal van het probleem wijder verspreid kan worden (Hall et al. 48). Het 

‘nieuws’ over Wilders in de aanloop naar het uitbrengen van zijn film kenmerkt zich door 

steeds meer onrust. Andere contexten op grotere schaal, zoals de mening van de Egyptische 

Moslimbroeders, worden erbij gehaald, wat het probleem alleen maar erger lijkt te maken.  

4.2.3 Herkenbare mediavorm 

 
De overdrijving en suggestieve taalkeuze kwamen in de analyse naar voren als signalen van 

paniek. Andere wetenschappers zijn dit ook tegengekomen in onderzoek naar morele paniek. 

Thompson erkent, bij beschouwing van Cohens’ werk, het overdrijven als een herkenbare 

vorm in media bij morele paniek (Thompson 33). Dit aandikken neemt kenmerken over van 

de representatie van criminaliteit: ‘sensationele aankondigingen, melodramatisch vocabulaire 

en een verhoogde aandacht voor de elementen in het verhaal die als nieuws worden gezien’ 

(Thompson 33). Over FITNA  is vaak weinig echt ‘nieuws’, maar de regelmatige berichtgeving 

en de aankondigingen worden sensationeel en melodramatisch gebracht. Het suggestieve 

woordgebruik komt ook terug in het onderzoek van Cohen (Thompson 34). Hij gaat in op het 

voorspellende karakter van media voor mogelijke problemen die samenhangen met de 

kwestie (Thompson 34). 

De toename in ongerustheid, die in de case terug komt in de verschillende contexten, 

wordt door Goode en Ben-Yehuda genoemd als een kenmerk van morele paniek (51). De 

overdreven hoeveelheid aandacht voor Wilders en FITNA  bevorderen deze onrust. Opvallend 
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was dat toen eenmaal de film uit was, de onrust snel voorbij was. Ook deze overreactie en 

vluchtigheid van paniek komt naar voren in onderzoek van Goode en Ben-Yehuda(53-5). De 

manier waarop het NOS-JOURNAAL bericht over Wilders’ film neemt een herkenbare 

mediavorm aan. Deze aanwezigheid en inbedding van paniek in berichtgeving is niet 

onbekend: ‘De bron van de morele paniek kan geïncorporeerd zijn in de productie en 

consumptie van de mainstream media’ (MacDonald 108). 

4.3 Mediahype 

 

De hoeveelheid berichtgeving en de manier waarop de berichten worden ingericht hebben 

veel van de karakteristiek van de mediahype. De mediahype staat in het verlengde van de 

theorie over morele paniek. Ook bij de mediahype gaat het om het buitenproportioneel veel 

aandacht besteden aan kwesties (Vasterman 15). Daarnaast wordt de ernst van het probleem 

overschat (Vasterman 15). Kenmerkend voor de mediahype is vooral ‘de aanjagende rol van 

de media, die een golf van vervolgnieuws creëren, daarmee weer allemaal maatschappelijke 

reacties oproepen, om die vervolgens ook weer als nieuws te verslaan’(Vasterman 31). In de 

case kwam al naar voren dat het niet de maatschappelijke reacties zijn, maar vooral de 

politieke reacties die het nieuws weten te maken. De politiek zorgt ervoor dat er ‘nieuws’ 

wordt gecreëerd. Hierdoor blijft de ‘signification spiral’ zich intensiveren en wordt de hype 

versterkt.  

De verschillende pieken in de berichtgeving, gestuurd door de ‘signification spiral’ 

kunnen gezien worden als verschillende kleine hypes. Er is een golf van spanning te 

ontdekken in de berichtgeving. De paniek en spanning nemen, dichter naar het uitbrengen van 

de film, toe. Rondom de belangrijke ‘gebeurtenissen’ hebben de berichten een hogere positie 

in de berichtgeving, dan op ‘rustige’ momenten.24 Deze berichten kunnen gezien worden als 

‘key-events’ (Vasterman 37). In de periodes tussen de pieken van berichtgeving wordt niet 

alles bericht over de film van Wilders. Uiteindelijk wordt door de spanningsopbouw 

toegewerkt naar een grote mediahype, die ontstaat als het uitbrengen van de film nabij is. De 

berichtgeving heeft vooral een intensiverende werking (Vasterman 38) gehad over een 

politieke kwestie. De NOS gaat steeds dieper ‘graven en steeds meer aspecten, feiten en 

                                                 
24 In bijlage 2 is de positie van het bericht in het journaal weergegeven. Hieruit kan dit geconcludeerd worden. 
Bij de belangrijke pieken: de aankondiging, de toename van angst in de politiek, de oproep tot verbod van de 
film en het uitbrengen van de film, hebben de berichten een hogere positie in het journaal. Op rustige momenten 
worden soms berichten ook helemaal weg gelaten in het journaal.  
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interpretaties boven water tillen’(Vasterman 38). Op deze manier groeit de kwestie uit tot een 

crisis (Vasterman 38). Een crisis die snel verdwenen is nadat FITNA  is uitgekomen. 

4.4 Conclusie   

 

De berichtgeving van de NOS raakt op verschillende punten de theorie over morele paniek. 

De angst in de berichtgeving staat in geen verhouding met de daadwerkelijke dreiging. De 

verschillende rollen, die naar voren kwamen in de discoursen, komen ook terug in de theorie 

over morele paniek. De belangrijkste rol in de paniek is weggelegd voor de politiek. De 

commotie rondom FITNA  is hierdoor vooral te zien als een politieke morele paniek. Door de 

wisselwerking tussen de politiek en het journaal ontstaat er een ‘signification spiral’. De 

schaal van het probleem wordt hierdoor steeds groter. De herkenbare mediavorm, het 

overdrijven, suggereren en onrust veroorzaken, zijn ook typerend voor andere ‘Moral Panics’. 

 De ‘signification spiral’ zorgt voor een spanningsopbouw in de berichtgeving. 

Verschillende kleine mediahypes werken toe naar een grote mediahype, rondom het 

uitbrengen van de film. 
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Conclusie 
 
 

In dit onderzoek is aandacht besteed aan de angstcultuur. Met deze angstcultuur als ‘bril’ is 

onderzocht op welke manier het NOS-JOURNAAL angst voor FITNA  weergeeft in de 

berichtgeving. Door middel van een discoursanalyse is de berichtgeving van de NOS over 

FITNA  onderzocht. Op verschillende niveaus is gekeken naar de inrichting van de 

berichtgeving. Dit heeft geresulteerd in verschillende kenmerken van de berichtgeving. 

De berichtgeving van de NOS kent veel onrust. Er wordt veelvuldig gesproken over 

mogelijke gevolgen, die staan te gebeuren na het uitbrengen van de film. De sociale en 

historische context van ‘het probleem’ vormen een onderdeel van de berichtgeving om te 

benadrukken dat het een probleem is. Andere soortgelijke gebeurtenissen uit het verleden 

worden erbij gehaald en een koppeling wordt gemaakt met de angst voor deze gebeurtenissen 

in binnen- en buitenland. De politieke context van de kwestie ligt gevoelig, doordat in de film 

een geloof bekritiseerd zal gaan worden. De verschillende contexten kunnen een idee geven 

over de risico’s bij het uitbrengen van de film. Ook geven zij de ernst van het probleem aan 

door de brede context. 

 Het taalgebruik in het journaal ondersteunt de angst en paniek over het onderwerp. Het 

kenmerkt zich door overdrijving. Het overdrijven komt voor bij het woordgebruik en de 

woordkeuze in combinatie met de text.  Naast het overdrijven wordt er ook veel gesuggereerd. 

Dit is te koppelen aan het feit dat er een grote angst is, maar de gevolgen nog onduidelijk zijn. 

Het overdreven taalgebruik ondersteunt dit suggestieve berichten. De NOS relativeert echter 

ook een aantal keer de grote onrust en paniek die er heerst over het onderwerp. De taalkeuze 

kan verklaard worden door het toenemende belang van entertainment en concurrentie bij het 

maken van nieuws. Om de objectiviteit te bewaren blijft de NOS relativeren. 

 De berichtgeving van de NOS is voornamelijk geschreven vanuit het politieke 

discours. De problemen, die ontstaan rondom de film, worden meestal door de politiek 

gebracht of verwoord. Hieruit blijkt het autoritaire karakter van de politiek in het NOS-

JOURNAAL. Opvallend is dat het publieke discours op de achtergrond blijft in de 

berichtgeving. De ‘gewone burger’ komt niet aan het woord. Deze wordt gerepresenteerd 

door de politiek of de elite van de samenleving. De samenleving is niet zo gespannen en het 
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publieke discours en de mening van de moslims passen hierdoor niet in de spanningsopbouw 

in de berichtgeving.  

 

 Wilders, wordt gepresenteerd als de boosdoener en de stichter van de commotie door 

het maken van de film. Hij wordt als een fenomeen, een geval apart, gezien. Daarnaast is in de 

beelden van hem te zien, dat hij zich bijna altijd moet verdedigen. Soms krijgt hij niet eens de 

kans om dit te doen, doordat zijn mening wordt verwoord door de nieuwslezer. Verschillende 

berichten vanuit zijn kant halen het journaal niet. Moslims worden in het journaal gezien als 

de slachtoffers van zijn film. Van hen komt echter weinig (paniekerige) reactie. De moslims 

komen binnen de berichtgeving weinig aan het woord. De positionering van Wilders en 

moslims past binnen de spanningsopbouw in het nieuws. Botsende meningen maken het 

nieuws spannender en vermakelijker.  

 Kleine feiten over de film zijn niet roerend genoeg om te berichten. De enorme onrust 

die er in de berichtgeving naar het uitbrengen van de film toe bestond, neemt vrijwel direct af 

als de film uitkomt. Er komt een opgelucht geluid in de berichtgeving naar voren, dat de 

enorme onrust van de afgelopen maanden probeert te weerleggen en te relativeren. De risico’s 

worden, nu de film uit is, opnieuw geschat. 

  De uitkomsten van de analyse raken op verschillende punten de theorie over morele 

paniek. De morele paniek, zoals deze gepresenteerd wordt in het NOS-JOURNAAL, is vooral 

een politieke morele paniek. Dit is onder te brengen in het ‘class model’ van Thompson. De 

paniek ontstaat vooral door de wisselwerking tussen de politiek en de NOS. Deze 

‘signification spiral’ zorgt voor de toename van het probleem. Het overdrijven, het 

suggestieve woordgebruik, de toename van ongerustheid, de overreactie en vluchtigheid van 

paniek zijn kenmerken, die terug kwamen uit onderzoek naar andere ‘Moral Panics’. 

 Door de belangrijke rol van de NOS in de ‘signification spiral’ en de intensiverende 

werking hiervan wordt de hype over de film versterkt. De verschillende pieken in de 

berichtgeving door het brengen van ‘nieuws’ over de film kunnen gezien worden als kleine 

mediahypes. Uiteindelijk wordt er door spanningstoename toegewerkt naar een grote 

mediahype, wanneer FITNA  bijna uitkomt. De hype is echter weer snel verdwenen; het 

uitbrengen van de film heeft uiteindelijk voor weinig onrust en gevolgen gezorgd.  
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Verder onderzoek 
 
 

In dit onderzoek is voornamelijk gekeken naar het discours en op welke manier de 

berichtgeving signalen van angst en paniek bevat. Om te kijken hoe het kan dat paniek zo 

verweven is in berichtgeving zou een beleidsmatig onderzoek uitgevoerd kunnen worden. 

Wat is het beleid van de NOS en in hoeverre kan hierdoor de paniekerige berichtgeving 

verklaard worden? Is de paniek in de berichtgeving überhaupt wel terug te vinden in het 

beleid? Daarnaast zou nader onderzocht kunnen worden waardoor het komt dat suggestieve 

berichtgeving steeds meer een onderdeel vormt van het journaal. 

Een ander interessant aspect, wat al naar voren kwam in dit onderzoek, de rol van het 

publiek, zou onderzocht kunnen worden. In dit onderzoek is niet gemeten hoe groot de paniek 

bij de samenleving daadwerkelijk is. Er is alleen gekeken naar kenmerken in het journaal die 

op de aanwezigheid van de angstcultuur wijzen. Er is geen antwoord gegeven op de vraag of 

de kijker door het bericht ook daadwerkelijk meer angst voor de film ervaart. Een 

receptieanalyse van de berichtgeving zou meer kennis kunnen vergaren over het feit of de 

bevolking ook daadwerkelijk de angst in het journaal overnam en de kwestie als angstig heeft 

ervaren. Vooral omdat het publiek in de berichtgeving niet echt naar voren komt en 

gerepresenteerd wordt door de politiek en elite van de samenleving.  
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Bijlage 1 
 

 

Pieken in berichtgeving (Scholten, et al.) 

 

 

- 1e piek (28-11-07): Aankondiging film  
- 2e piek (halverwege januari 08): Bezorgdheid over mogelijke gevolgen vanuit 

politiek, tegenfilms aangekondigd. Protestactie tegen Wilders op de Dam. 
- 3e piek (begin maart 2008): Verbod of niet op de film, morele oproep tot 

verbod vanuit politiek 
- 4e piek (27-03-08): FITNA  uitzending en reacties 

 
Aantal artikelen geteld van de dagbladen De Volkskrant, De Telegraaf,  NRC Handelsblad, 
Trouw, Algemeen Dagblad, NRC Next, Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad, het 
Parool en de gratis kranten Spits, Metro en Dag. Alle artikelen in de periode 28 november 
2007 tot en met 8 april 2008 waarin Geert Wilders en de film voorkomen. De artikelen zijn 
opgesplitst in nieuws, achtergrond en opinie.  
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Bijlage 2 
 
 
 
Journaals van de NOS gesorteerd op datum, plaats van het bericht in het Journaal en de 
inhoud van het bericht. 
  

Datum Plaats 

in 

journaal 

Inhoud 

 

 
November 

2007 

 

  

28-nov 1 Wilders maakt bekend aan een film te werken. Het kabinet heeft angst voor 

mogelijke repercussies naar aanleiding van de film. 

 

30-nov 

 

- Terpstra schrijft een opiniestuk in de Trouw tegen de verWildering van de 

samenleving. 

 
December 

2007 

 

  

4-dec 1 Doekle Terpstra is tegen Wilders’ standpunten. Wilders is woedend op hem. 

 

15-dec 3 Wilders is politicus van het jaar geworden. Het bericht gaat niet over de film. 

 

27-dec 2 Wilders spreekt over de plek van de koningin in regering. Het bericht gaat niet 

over film 

 
Januari 

2008 

 

  

2-jan 3 Benoemen & Bouwen, de beweging Doekle Terpstra, roept op voor tolerantie en 

verdraagzaamheid 

 

2-jan 4 Welten, Hoofdcommissaris van de politie van Amsterdam treft voorbereidingen 

voor mogelijke gevolgen van de film van Wilders. 

 

5-jan - De film van Wilders komt in ieder geval op Youtube. Hij is nog op zoek naar een 

omroep die de film wil uitzenden. 

 

13-jan 4 Actievoerders tegen Wilders op de Dam zijn opgepakt. Wilders respecteert hun 

vrijheid van meningsuiting. 

 

16-jan 2 Er heerst onrust over de film, die nog niemand heeft gezien. Burgemeester van 

Eindhoven haalt de bezorgdheid aan in zijn stad. 

 

18-jan 2 Stilte doorbroken over film 

 

20-jan 8 Marokkaanse organisaties bereiden reactie voor over film Wilders 

 

21-jan - Tofik Dibi kondigt tegenfilm aan.  

 

26-jan - In de Telegraaf laat Wilders weten dat zijn film nog niet af is. Deze zal eind 

maart af zijn. 
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maart af zijn. 

 
Februari 

2008 

 

  

9-feb - Wilders maakt bekend dat zijn film FITNA zal gaan heten.  

 

15-feb - De Iraanse regering vraagt Balkenende om de film te verbieden.  

 

18-feb Middag 

journaal 

Wilders is geweigerd op Schiphol, door beveiliging. Gaat niet over de film. 

 

 

20-feb - In Jakarta is bij de Nederlandse ambassade gedemonstreerd tegen de film van 

Wilders. 

 

23-feb 3 Islamitische wereld verdoordeelt de film van Wilders en Nedelrand. 

Moslimbroederschap waarschuwt voor de gevolgen en voorspelt gewelddadige 

reacties. 

 

23-feb Middag 

journaal 

Marijnissen haalt uit naar Wilders. 

 

 

27-feb 1 Gesprek Hirsch Ballin over mogelijke gevolgen met Wilders 

 

29-feb 17.15u Extra journaal over de persconferentie van Balkenende. 

 

29-feb 1 Persconferentie van Balkenende over de oproep van het kabinet aan Wilders.  

 
Maart 

2008 

 

  

2-mrt 3 Afghanen steken Nederlandse vlaggen in brand. Wilders maakte bekend dat film 

eind deze maand klaar is. 

 

4-mrt 2 Wilders is bereid tot voorvertoning film aan Terrorismecoördinator Tjibbe 

Joustra, onder voorwaarde dat het kabinet de film niet verbied. Het kabinet kan 

hier niet op toezeggen. 

 

5-mrt 

 

5-mrt 

9 

Middag 

journaal 

Aangifte Marokkanen over Wilders, oproep tot vervolging.  

Balkenende is op bezoek bij Sarkozy en heeft hem gevraagd om steun indien er 

gevolgen zijn na het uitbrengen van de film van Wilders. 

 

6-mrt 2 Het Dreigingsniveau voor terrorisme in Nederland is verhoogd de afgelopen 

maanden. 

 

9-mrt - In Afghanistan wordt gedemonstreerd tegen de film van Wilders. 

 

11-mrt - Wilders film wordt toch niet vertoond in het Haags perscentrum Nieuwspoort in 

verband met de kosten voor beveiliging. 

 

13-mrt 1 Debat over al dan niet verbod op godslastering. Ook de film van Wilders wordt 

er kort bij gehaald.  

 

14-mrt 7 Balkenende sprak in EU-top over FITNA. 

 

18-mrt Interview 

op 

website 

Wilders over film: is er nog nieuws? Wanneer komt film uit? 
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NOS  

20-mrt 2 Joustra wil weten waar politici zijn, indien ze afspraken buiten de deur hebben. 

Dit in verband met de film van Geert Wilders. 

 

22-mrt 1 Demonstratie tegen Wilders op de dam 

 

23-mrt 1 Website FITNA offline 

 

27-mrt 1 FITNA online vanaf 19.00u. Eerste reacties, aantal beelden, reactie premier.  

 

28-mrt 1 Nog geen incidenten naar aanleiding van FITNA. Moslims laten zich niet 

provoceren. Reacties op de film. Het kabinet is opgelucht.  

 

29-mrt Middag 

journaal 

Liveleak verwijdert FITNA door bedreigingen. 

 

 

29-mrt 5 De Arabische Liga sprak over FITNA.  

 

30-mrt 3 Jordanië wil band met Nederland verbreken. 

 

31-mrt 3 Aanpassingen aan FITNA 

 
April 

2008 

 

  

1-apr 1 Kamerdebat over FITNA, protesten in Jakarta over de Film 

 

2-apr 2 Verslag van het kamerdebat. Liegt Wilders of de kamer? 

 

7-apr 1 De uitspraken van Wilders zijn toelaatbaar. 

 

9-apr 3 Geen onderzoek naar gesprekken Geert Wilders en ministers. Gaat niet meer 

over film, maar over de discussie of er gesprekken hebben plaatsgevonden over 

de film. 

 

 

Verklaring opmaak 

 

28-nov   Het bericht is gebruikt voor de analyse 

28-nov  Het bericht is niet gebruikt voor de analyse 

28-nov Hierover is niet bericht in het 20 uur journaal van de NOS 

 

- Het nieuws is niet uitgezonden in het NOS-JOURNAAL 
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