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‘Since global warming, Eskimos now have twenty different words for water.’ 

 

John O'Farrell - This Is Your Life, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'You are never dedicated to something you have complete confidence in. No one is fanatically 

shouting that the sun is going to rise tomorrow. They know it's going to rise tomorrow. When people 

are fanatically dedicated to political or religious faiths or any other kinds of dogmas or goals, it's 

always because these dogmas or goals are in doubt.' 

 

Robert M. Pirsig – Zen and The Art of Motorcycle Maintenance (1974) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voorwoord 

Mijn scriptie is een project in fasen geweest. Fasen waarin ik in korte tijd veel produceerde, maar 

vooral lange fasen waarin ik niet echt met mijn scriptie bezig was: meestal door mijn werk, soms door 

een gebrek aan discipline. Waar ik bij mijn vorige masterscriptie de drang voelde om mijn studie af te 

ronden, had deze scriptie te vaak geen prioriteit. Dat ik hem nu alsnog heb afgerond, is dan ook een 

enorme opluchting. Mijn dank gaat daarom uit naar Rob Leurs, die bereid was deze scriptie toch nog 

te lezen en te beoordelen en naar Laura voor de aansporingen om mijn scriptie af te maken. 

Aan het onderwerp heeft het niet gelegen. Niet alleen vind ik de discussie rond 

klimaatverandering interessant, maar vooral de discoursanalyse en het uitpluizen van 

nieuwsberichtgeving maakten dit onderzoek boeiend, zeker ná mijn stage en werk bij de NOS. Het 

onderzoek was een goede aanleiding om nog kritischer te kijken naar hoe nieuws gebracht wordt en 

welk maatschappijbeeld in nieuws naar voren komt.  

Als ik met mensen over mijn scriptie praatte, kwam vroeg of laat de vraag hoe ik zelf over 

klimaatverandering denk. Een logisch gevolg van de keuze voor een actueel onderwerp: iedereen 

heeft er wel een mening over. En terwijl die mening misschien los zou moeten staan van deze scriptie, 

raakt het tegelijkertijd aan de kern van discoursanalyse: als interpretatieve onderzoeksmethode is 

voor discoursanalyse je eigen opvatting over het onderwerp wel degelijk relevant. Ook al heb ik 

geprobeerd enige afstand te bewaren in de analyse en ga ik er van uit dat mijn opvattingen niet direct 

van invloed op of bepalend voor de resultaten zijn geweest, denk ik dat openheid hierover alleen maar 

goed is voor de kwaliteit van het onderzoek. 

Naar mijn mening is er, zoals ook de meeste wetenschappers stellen, wel degelijk sprake van 

klimaatverandering en een deel daarvan wordt veroorzaakt door de mens. Maar hoe groot dat deel is 

en welke gevolgen dat heeft, daar durf ik als leek geen uitspraak over te doen. Toch denk ik dat de 

aandacht voor het thema alleen maar goed is. Als die aandacht een aansporing is om vervuiling te 

verminderen en op zoek te gaan naar efficiëntere technologie en duurzame energiebronnen dan is het 

milieu daar in elk geval al bij gebaat. 

Afgezien van die mening ben ik nog steeds verbaasd over de snelheid en de omvang waarmee 

het onderwerp klimaatverandering de media veroverde. Uit het niets leek de aandacht voor het 

klimaat in 2006 te ontstaan, om daarna niet meer te verdwijnen. Ook anno 2010 is 

klimaatverandering nog even belangrijk én onderwerp van discussie, zeker na fraude binnen 

klimaatonderzoek. Deze verwondering over dit nieuwsthema was voor mij de aanleiding voor deze 

scriptie.  

 

David Hulshuis 
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1 Inleiding en vraagstelling 

“Ja Ron, er is veel aandacht voor deze film. Wáár komt die aandacht nou precies vandáán?” 
(Sacha de Boer, nieuwslezer) 

 
“Nou, je ziet het hier achter mij al. Heel veel belangstelling. Het is absoluut geen normale 
filmpremière hier. Het is ook een film van de oud vice-president van de Verenigde Staten Al 
Gore. Hij is er in geslaagd om iets wat heel ver van het bed is van veel mensen - het 
klimaatprobleem - echt de huiskamer in te laten knallen, met een gelikte productie. En hij is ook 
nog iemand die heel gezaghebbend is op het gebied van klimaat, want hij was toen hij vice-
president was van Amerika ook al met dat probleem bezig. 

(Ron Frezen, verslaggever) 
 

NOS Journaal, 6 oktober 2006 
 
“Ik ben zo verschrikkelijk verbaasd over dat iedereen maar zegt: 'Ja, maar we weten het nog 
maar zo kort en we kunnen niks doen'. Ik kan me herinneren in 1974 hè, en toen werkte ik al 
bij het KNMI, dat wij tijdens de lunchpauze bij elkaar zaten en dan waren we aan het praten 
over het gat in de ozonlaag en over het opwarmen van de aarde...” 

(Erwin Kroll, meteoroloog) 
 

NOS Journaal, 19 november 2006 

1.1 Klimaatverandering als nieuwsthema 

Onze leefomgeving is van direct belang voor ons welzijn en onze welvaart. Het is dan ook niet vreemd 

dat in de laatste decennia, met een explosieve toename van de wereldbevolking, industrialisering en 

soms vergaande vervuiling en uitputting van het milieu, de kwaliteit van onze leefomgeving steeds 

meer op de agenda is gekomen in het maatschappelijke debat en in de media. Door de jaren heen 

zijn daarbij verschillende thema’s benadrukt. Sinds 2006 is vooral het debat rond klimaatverandering 

in een stroomversnelling terecht gekomen. In de jaren daarvoor verschenen af en toe berichten in de 

media over de oorzaken en eventuele gevaren van klimaatverandering, die doorgaans werden 

afgedaan als pessimistisch en slechts de mening van enkele wetenschappers of activisten. Het geluid 

dat de laatste jaren te horen is, is van een heel andere orde: niet alleen wordt meestal erkend dat er 

sprake is van klimaatverandering, maar ook wordt gesteld dat de veranderingen extreem zijn en niet 

zelden wordt de mens aangewezen de belangrijkste oorzaak. 

Berichten over abstracte onderwerpen als klimaatverandering bereiken ons als burger vooral 

via de verschillende nieuwsmedia. Daarmee zijn de media niet alleen belangrijke bronnen van 

feitelijke informatie, maar ook kanalen om snel nieuwe ideeën te verspreiden. Voor de meeste 

mensen is televisienieuws nog altijd een van de belangrijkste nieuwsbronnen. Bovendien wordt het als 

een betrouwbaar nieuwsmedium gezien. Het televisienieuws reflecteert hoe er gedacht wordt over 

klimaat en klimaatverandering, maar heeft op haar beurt ook een rol in dat debat; het kan zelf een 

actor zijn door de onderwerpkeuze en de aandacht die het al dan niet besteed aan gebeurtenissen en 

opvattingen. De manier waarop en het perspectief van waaruit nieuws over klimaatverandering 

gebracht wordt, bepaalt mede welke boodschap precies gecommuniceerd wordt, bijvoorbeeld of het 

een politiek, economisch of maatschappelijk probleem is. Hoe over klimaatverandering bericht wordt 

in het nieuws, geeft in belangrijke mate weer hoe over het onderwerp gesproken en gedacht wordt. 

Welke argumenten wel of juist niet belicht worden, de gebruikte omschrijvingen en het gehanteerde 
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perspectief kunnen veelzeggend zijn over de dominante opvattingen over het onderwerp die leven in 

de samenleving en mogelijke alternatieve opvattingen. Bovendien geeft het nieuws ook op een 

specifieke manier de machtsverhoudingen weer tussen politiek, burgers, wetenschap en bedrijfsleven. 

Met een zo belangrijke rol weggelegd voor televisienieuws is een onderzoek naar hoe zij onderwerpen 

representeert interessant en nuttig. 

1.2 Vraagstelling 

Klimaatverandering leek als groot nieuwsthema in 2006 vrij plotseling te ontstaan. Die observatie is de 

directe aanleiding voor dit onderzoek en bepaalde ook de periode waar de analyse zich op richt. De 

plotselinge, uitgebreide aandacht – een omslag in het nieuws - roept immers interessante vragen. Hoe 

kan het dat een onderwerp schijnbaar vanuit het niets zo uitgebreid behandeld wordt in het nieuws? 

En vooral: hóe wordt het onderwerp vanaf dat moment precies besproken? Een inventarisatie van 

nieuwsitems in de 20:00 uur uitzendingen van het NOS Journaal van september 2005 tot en met 

augustus 2007 (zie ook hoofdstuk 3.2) laat zien dat het onderwerp klimaatverandering vanaf 

september 2006 plotseling enorm onder de aandacht kwam en sindsdien in het nieuws is gebleven. 

Klimaatverandering is een breed, complex onderwerp waarbij vele invalshoeken en argumentaties 

denkbaar zijn. In hoeverre die verscheidenheid aan perspectieven aan bod komt is een relevante 

vraag, want op het eerste gezicht lijkt de nadruk te liggen op sensationele verhalen over extreme 

zeespiegel- en temperatuurstijgingen. Waar er eerst sprake leek te zijn van een sceptische houding 

ten opzichte van klimaatverandering was vanaf 2006 een tegenovergesteld geluid te horen. Wellicht 

waren dit slechts nieuwe inzichten waar het nieuws over berichtte, maar het lijkt er op dat er met het 

op de agenda zetten van klimaatverandering ook een andere visie naar voren is gekomen. Bovendien 

kregen veel mensen de indruk dat er de afgelopen jaren eerder sprake was van een hype, een “media 

event”, dan van een nieuwsverhaal. Tenslotte kun je je afvragen welk beeld van de maatschappij in 

de berichtgeving naar voren komt. 

 Klimaatverandering is een onderwerp dat de gemoederen de afgelopen jaren flink heeft bezig 

gehouden. Nog steeds zijn mensen verbaasd over de hoeveelheid aandacht voor het onderwerp en 

hoe de publieke opinie plotseling lijkt te zijn omgeslagen. Ondertussen is het thema overgenomen 

door politici (van linkse, maar ook van rechtse signatuur), grote bedrijven en de diverse media en 

bereiken nieuws, besparingstips, oplossingen en waarschuwingen je van alle kanten. Er wordt zelfs zo 

veel aandacht aan het onderwerp besteedt dat mensen al “klimaatmoe” zouden zijn. Ondanks de 

aandacht voor dit actuele onderwerp is het wetenschappelijke onderzoek op dit vlak vooral gericht op 

de feitelijke onderbouwing van de problematiek en de discussie over de ernst er van. Hoe er bericht 

en gedacht wordt over klimaatverandering komt in het wetenschappelijk onderzoek nauwelijks aan 

het licht. De casus van klimaatverandering die in deze scriptie aan bod komt vormt een interessant 

voorbeeld van hoe een debat rond zulke abstracte, complexe problematiek in de media kan verlopen. 

 Door de gebruikte taal en beelden in televisienieuws over klimaatverandering te bestuderen is 

het mogelijk meer inzicht te krijgen in de manier waarop het Nederlands televisienieuws, specifiek het 
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NOS Journaal, met zulke “lastige” onderwerpen omgaat en welke boodschap daarbij uitgedragen 

wordt. De argumenten die in het nieuws al dan niet aan bod komen, de veranderingen daarin en de 

gekozen invalshoeken kunnen inzicht geven in het dominante discours en alternatieve discoursen. Zo 

geeft dit onderzoek inzicht in hoe televisienieuws politieke en wetenschappelijke onderwerpen en 

ideeën weergeeft, welke invalshoeken daarbij gehanteerd worden en hoe het televisienieuws, politiek, 

wetenschap en andere maatschappelijke krachten zich wat betreft dit thema tot elkaar verhouden.   

 De hoofdvraag die ik in dit onderzoek wil beantwoorden is de volgende: 

 

Hoe is klimaatverandering in de periode tussen september 2005 en augustus 2007 

gerepresenteerd in het NOS Journaal? 

 

Naast deze hoofdvraag stel ik de volgende onderliggende vragen:  

· Welke dominante en alternatieve (tegen)discoursen komen naar voren in NOS 

Journaal items over klimaatverandering? 

· Zijn er veranderingen waarneembaar in het klimaatdiscours in de 

nieuwsberichtgeving van het NOS Journaal? 

 

Het onderzoek richt zich op het tijdvak van september 2005 tot augustus 2007, omdat halverwege 

deze periode een verandering plaats vond in het nieuws. Door een langere periode te onderzoeken 

wordt inzichtelijk of er inderdaad een plotselinge omslag merkbaar was en kan de ontwikkeling van 

het nieuwsthema beter in kaart gebracht worden. In de analyse zal de nadruk liggen op de meest 

relevante periodes binnen dit tijdvak. 

Hoe een onderwerp in televisienieuws gepresenteerd wordt, kan bij uitstek onderzocht worden 

aan de hand van discoursanalyse. Deze benadering gaat er van uit dat taal onze toegang is tot de 

realiteit. Die realiteit krijgt betekenis door hoe we er over denken en spreken. Daardoor is taal mede 

verantwoordelijk voor de constructie van de sociale realiteit. Discours kan beschouwd worden als de 

specifieke manier waarop de samenleving, de wereld of bepaalde aspecten daarvan, gezien worden 

en hoe er over gesproken wordt (Jørgensen & Phillips 2002). Door de taal in het klimaatdebat te 

bestuderen kunnen patronen blootgelegd worden, waaruit het gebezigde discours naar voren komt. 

Dit onderzoek heeft een beschrijvend en verklarend karakter, waarbij de dominante argumenten en 

redeneringen in kaart worden gebracht en de eventuele veranderingen daarin. Het gaat daarbij niet 

om het vinden van een “objectieve waarheid”; het doel is te achterhalen hoe en welke waarheid 

geconstrueerd wordt in het nieuws. 

 



4 
 

2. Klimaatverandering op televisie 

2.1 Het klimaat in het kort 

Voor ik in ga op nieuwsberichtgeving is het zinnig om stil te staan bij wat er bekend is over 

klimaatverandering. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in Bijlage 1. Het klimaat, oftewel het 

gemiddelde weer, is voortdurend aan verandering onderhevig, al verlopen die veranderingen in 

mensenogen langzaam. Klimaatverandering is daarmee een feit. Of de mens daar een rol in speelt en 

in welke mate is onderwerp van de wetenschappelijke en maatschappelijke discussie. In het rapport 

over klimaatverandering van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uit 2007 

concludeerde een groot team van internationale wetenschappers dat de mens met 90 procent 

zekerheid bijdraagt aan klimaatverandering. Volgens het IPCC heef de mens nu al onmiskenbare en 

langdurige veranderingen te weeg gebracht. Dat lijkt ook de wetenschappelijke consensus te zijn, al 

zijn er natuurlijk criticasters.  

De meeste wetenschappers zijn er dus van overtuigd dat mensen invloed hebben op het 

klimaat. Een gevolg van die opvatting is dat het ook mogelijk zou moeten zijn om maatregelen te 

ondernemen die klimaatverandering, of in ieder geval versnelde opwarming van de aarde, tegen te 

gaan. Op deze punten ontstaat een spanningsveld binnen en tussen de wetenschap en de politiek, 

maar ook het bedrijfsleven en burgers. De verschillende opinies en soms botsende belangen binnen 

die groepen zijn waarschijnlijk een gedeeltelijke verklaring voor de grote media-aandacht voor het 

onderwerp. Ook de film An Inconvenient Truth van Al Gore over het opwarmende klimaat is 

onmiskenbaar een katalysator geweest voor het onderwerp in de media, zoals ook blijkt uit de 

nieuwsinventarisatie in hoofdstuk 3.2. 

2.2 Televisienieuws 

Televisienieuws is een van de belangrijkste genres op televisie. Het is binnen het medium televisie een 

genre waar een erg groot deel van budget naar toe gaat (Burton 119), met name omdat het veel 

redacteuren, correspondenten en technische medewerkers vereist. Televisienieuws is tevens een 

genre waar een groot deel van de programmering aan gewijd is. Zelfs in een klein land als Nederland 

zijn er vele dagelijkse actualiteitenprogramma’s en nieuwsbulletins en zijn er naast de diverse 

buitenlandse 24-uurs nieuwszenders als CNN, NBC, BBC World News en Al Jazeera International twee 

digitale 24-uurskanalen (Journaal24 en Politiek24). Alleen van het NOS Journaal zijn er al circa 85 

uitzendingen per week en ook van de verschillende RTL Nieuws programma's zijn er wekelijks 

tientallen uitzendingen. Ook sinds de komst van internet is televisie nog altijd een van de belangrijkste 

nieuwsbronnen, hoewel internet wel een steeds grotere plek in neemt. Een deel van het aanbod op 

internet bestaat overigens uit herhalingen of alternatieve versies van de televisie-uitzendingen. Je kan 

met recht zeggen dat televisienieuws een belangrijk cultureel verschijnsel is. 
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 Televisienieuws heeft evenals andere nieuwsmedia bepaalde journalistieke functies, die 

essentieel en kenmerkend zijn voor journalistiek in een democratische samenleving. Vasterman (2004) 

onderscheidt drie functies, te weten de nieuwsfunctie, de platformfunctie en de waakhondfunctie. In 

de eerste plaats bericht nieuws over nieuwswaardige gebeurtenissen, waarbij redacties zich baseren 

op (pers)berichten en onderzoeksrapporten van persbureaus en organisaties of op eigen 

verslaggevers en onderzoek. In de tweede plaats vervullen ze een platformfunctie: ze zijn als het 

ware een doorgeefluik, een verspreider van ideeën van verschillende actoren (overheid, organisaties 

en personen) en daarmee een plek voor debat. Tenslotte vervullen ze een functie als waakhond, door 

het functioneren van overheid en belangrijke organisaties en instituten nauw te volgen. 

 Als gevestigd cultureel verschijnsel is het televisienieuws sterk gebonden aan conventies, 

tradities en verwachtingen, al zijn er natuurlijk verschuivingen door de tijd heen. Enerzijds zijn er 

conventies en verwachtingen wat betreft terugkerende elementen zoals de nieuwslezer, de 

verslaggever ter plaatse, experts in diverse onderwerpen, de typische locaties als persconferenties of 

ramp- en oorlogsgebieden, het gebruik van recent en live beeldmateriaal, aandacht voor politici en 

bekende personen, enzovoorts. Anderzijds zijn het (nieuws)waarden en de nieuwswaarde die een 

belangrijke rol spelen in de constructie van het genre. Briggs en Cobley (Burton 2001) geven een 

overzicht van belangrijke nieuwswaarden (die iets zeggen over de nieuwswaarde  van een onderwerp, 

en daarmee de relevantie voor de samenleving): recentere gebeurtenissen zijn interessanter en meer 

nieuwswaardig, evenals “hard” nieuws zoals rampen, oorlogen of belangrijke politieke gebeurtenissen. 

Het “softe” nieuws krijgt minder aandacht of wordt gebruikt als vulling of tegenhanger voor het 

“serieuze” nieuws. Onderwerpen die in cultureel of geografisch opzicht als dichterbij worden ervaren, 

zijn belangrijker dan gebeurtenissen in bijvoorbeeld Azië of Afrika. Gebeurtenissen die in individueel 

opzicht te behandelen zijn, zijn interessanter dan abstracte zaken. Er is een voorkeur voor negatieve 

onderwerpen. Berichten moeten vernieuwend zijn, iets verrassends brengen, maar tegelijkertijd 

aansluiten bij wat al bekend is. Tenslotte moeten berichten een minimale omvang of impact hebben 

en zich liefst lenen voor terugkerende berichtgeving voor het als nieuws geschikt is. Niet alles is dus 

zomaar nieuws, of geschikt voor het televisienieuws. Nieuwswaarden zijn niet universeel of 

vanzelfsprekend, maar cultuurhistorisch bepaald en veranderen over de jaren. De laatste twee 

decennia is er bijvoorbeeld een trend naar meer sensationele en emotionele berichtgeving en meer 

aandacht voor onbekende mensen, vooral als zij slachtoffers zijn (Nuijten, Vettehen & Storms 117). 

Ook per medium en programma kunnen nieuwswaarden verschillen: het NOS Journaal is bijvoorbeeld 

gematigder wat betreft sensationalisme (Nuijten, Vettehen & Storms 123).  

 Een belangrijke waarde die nagestreefd wordt door nieuwsredacties is die van neutraliteit of 

objectiviteit. Daardoor wordt ons bij nieuws een beeld voorgespiegeld van hoe de wereld zou zijn, of 

wat als normaal beschouwd wordt. Hoewel geen enkel programma objectief, neutraal of onafhankelijk 

is, heeft het genre van televisienieuws wel de connotaties van objectiviteit en feitelijkheid. Het 

televisienieuws als “window on the world” lijkt actuele zaken te tonen zoals ze zijn, waarbij feitelijke 

informatie voorop staat. Bij films als de klimaatfilm An Inconvenient Truth of de “anti-Gore” film The 

Great Global Warming Swindle is niet alleen duidelijk, maar verwachten kijkers ook, dat het politiek 



6 
 

gekleurde teksten zijn, zelfs al worden ze gecategoriseerd als documentaire. Bij televisienieuws is dat 

minder het geval. Al worden nieuwsbulletins soms bekritiseerd, omdat ze gekleurd of eenzijdig zouden 

zijn in hun berichtgeving (het NOS Journaal wordt bijvoorbeeld geregeld als progressief of politiek 

links beoordeeld), ze worden wel gemaakt vanuit een idee van objectiviteit, en ook bekeken vanuit dat 

perspectief. Ook in het programmastatuut van de NOS (2008), dat ook geldt voor het NOS Journaal, 

vormt deze benadering de basis voor de journalistieke principes:  

 

“geen vakmatige bindingen met politieke stromingen, levensbeschouwelijke opvattingen en/of 

maatschappelijke visies; feitelijke berichtgeving zonder commentaar en/of oordeelsvorming 

met uitzondering van de programma's waarbij dat in het format is vastgelegd; onafhankelijk 

opereren van welk particulier en/of groepsbelang dan ook; onafhankelijkheid van sponsors 

en/of andere commerciële invloeden; zorgvuldig in de nieuwsgaring en -verwerking; streven 

naar volledigheid en evenwicht bij de selectie uit relevante bronnen; toepassen van hoor en 

wederhoor; zorgvuldig afwegen van het belang van het respecteren van de persoonlijke 

levenssfeer van het individu enerzijds tegen het belang van openbaarmaking anderzijds.” 

 

Tegelijkertijd zijn het juíst de conventies van het genre en ook de werkwijze van nieuwsredacties die 

er voor zorgen dat televisienieuws verre van objectief is – voor zover dat al mogelijk zou zijn. 

Objectiviteit is eerder een stijl, een verzameling van conventies, dan een realistisch doel. De 

connotatie van feitelijkheid maakt televisienieuws erg interessant als onderzoeksobject, omdat het laat 

zien welke ideeën en visies als gangbaar en normaal gezien worden - of zo worden gepresenteerd - 

en welke als afwijkend.  

Nieuws op televisie wordt gezien als non-fictie en dus als tegenhanger van fictie en drama. 

Toch verschilt nieuws feitelijk niet heel veel van drama. Ook televisienieuws draait om het vertellen 

van verhalen, waarbij verschillende narratieve technieken toegepast worden om het nieuws 

aantrekkelijk en begrijpelijk te maken, zoals de dramatische opening met een pakkend onderwerp, 

bruggetjes tussen onderwerpen door middel van studiobeelden, de introductie en terugkeer van vaste 

personages en vooruitblikken aan het begin van de uitzending. Door de noodzakelijke selectie en 

uitsluiting van onderwerpen in het productieproces vormen de verhalen een beeld over onze 

maatschappij en over de wereld. Door de nadruk op specifieke verhalen, invalshoeken en personen 

worden bepaalde nieuwsverhalen verteld, die bovendien geregeld terugkeren. Zo heeft televisienieuws 

in het algemeen, maar het NOS Journaal in het bijzonder, een voorkeur voor politieke en institutionele 

onderwerpen. Omdat bepaalde gebeurtenissen zich beter lenen voor een visuele weergave of goede 

verslaglegging en nieuwsredacties werken volgens agendajournalistiek kent het genre een sterk 

herhalend karakter, waarbij de nadruk vaker ligt op incidenten dan op achtergronden en grotere 

thema's. Het zorgt er voor dat programma's voldoen aan verwachtingen van de kijker, terwijl de 

makers een zekere routine kunnen aanhouden waarmee ze in kunnen spelen op het publiek. 

Tegelijkertijd heeft dit gevolgen voor de inhoud. Het nieuws van de ene week lijkt veel op dat van de 

week erna: het zijn voortdurend dezelfde soort verhalen die verteld worden. Door de herhaling en de 
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nieuwsselectie in de productie van het nieuws worden sommige verhalen versterkt terwijl andere niet 

of nauwelijks aan bod komen.  

 Nieuws is dus zowel selectief in de keuze van onderwerpen waarover het verslag legt, alsook 

vertekenend in de manier waarop het verslag legt. Hoewel er waarschijnlijk doorgaans geen bewuste 

intentie achter schuil gaat, betekent het dat op de lange termijn bepaalde ideeën over de 

maatschappij en de wereld als normaal worden weergegeven. De kans is met andere woorden groot 

dat het dominante discours, of een bepaalde ideologie wordt bevestigd. Dat wordt ons deels 

opgelegd, maar we verwachten het ook als kijker, omdat we bepaalde verwachtingen over het nieuws 

hebben. Dat televisienieuws een eenzijdig beeld of een bevestigend beeld van gebeurtenissen en onze 

samenleving biedt, betekent niet dat de kijker klakkeloos alles aanneemt wat hij ziet. Zoals 

mediawetenschappers als Stuart Hall en John Fiske overtuigend stellen, lezen mensen mediateksten 

(in de brede zin van het woord) op hun eigen manier. Volgens Hall bevatten de meeste teksten wel 

een dominante boodschap of betekenis, maar zijn ze altijd polysemisch en open voor interpretatie. 

Zijn encoding/decoding model laat zien dat mediagebruikers zelf (onbedoelde) betekenissen kunnen 

toekennen aan een tekst (Hall 1980). Hun lezing van een tekst is daarom niet altijd de dominante of 

gewenste lezing, maar vaak een onderhandelende lezing, een eigen interpretatie, of zelfs een 

oppositionele lezing die ingaat tegen de dominante boodschap van de makers. Daarbij moet wel 

opgemerkt worden dat niet alle soorten teksten even open zijn voor interpretaties. Het aanbod in 

meningen, perspectieven en onderwerpen in nieuws is door het format doorgaans beperkt en zal 

minder ruimte bieden voor alternatieve interpretaties dan bijvoorbeeld een dramaserie. 

 Voor dit onderzoek is het belangrijk te bedenken dat (de selectie van) nieuwsonderwerpen en 

de specifieke behandeling ervan allerminst vanzelfsprekend zijn, evenals het resulterende 

maatschappijbeeld dat in het nieuws gerepresenteerd wordt. Het is een constructie die de 

samenleving niet alleen weerspiegelt, maar het beeld ervan ook transformeert en bepaalde 

opvattingen versterkt en andere verzwakt. 

2.3 Klimaatverandering in het televisienieuws 

Klimaatverandering komt in alle media uitgebreid aan bod en ook op televisie zijn er verschillende 

genres en programma’s waarin aandacht aan het thema besteed wordt. Toch is klimaatverandering  

niet een voor de hand liggend onderwerp voor televisienieuws als we de eerder genoemde 

nieuwswaarden van Briggs en Cobley in gedachten nemen, zeker niet voor korte journaalitems. In de 

eerste plaats omvat klimaatverandering complexe problematiek, waar ook wetenschappers nog niet 

alles van afweten. Om een dergelijk onderwerp op een begrijpelijke manier in de huiskamer te 

brengen is een lastige opgave. Een tweede, groter “probleem” is dat klimaatverandering een abstract 

onderwerp is, dat ver van de belevingswereld van mensen staat en niet of nauwelijks aan personen 

gekoppeld is. Als nieuws lijkt het daarom niet direct relevant en interessant voor het kijkerspubliek. 

Ten derde is klimaatverandering zelf een geleidelijk proces waarin niet van de ene op de andere dag 

nieuwswaardige gebeurtenissen plaats vinden. Het zijn daardoor waarschijnlijk eerder gerelateerde 
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onderwerpen die het nieuws vormen. Het onderwerp klimaatverandering zal dus bijvoorbeeld 

besproken worden in termen als uitspraken van politici, onderzoeksrapporten, uitzonderlijk weer en 

eventuele gevolgen voor gewone burgers. 

 Gezien de gangbare waarden bij nieuwsproductie zullen complexe, langdurige, abstracte 

processen niet snel in het televisienieuws komen. Wanneer dat wel het geval is, dan vormt dat een 

interessante casus. Wat is de aanleiding om opeens toch nieuws te brengen over een onderwerp en 

hoe wordt dat onderwerp gebracht? Mijn verwachting is dat televisienieuws deze onderwerpen zo 

presenteert dat ze wél voldoen aan de eigen nieuwswaarden. Met andere woorden, onderwerpen 

worden bewust eenvoudiger neergezet, gekoppeld aan personen en persoonlijk relevant gemaakt voor 

de kijker. Of dat bij het thema klimaatverandering ook het geval is zal dit onderzoek moeten uitwijzen. 

Vooral interessant is daarbij de vraag welke gevolgen die resulterende representatie heeft en welke 

machtsverhoudingen rond het thema naar voren komen. 
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3 Discourstheorie en analyse 

3.1 Discours als theorie en methode 

Voor de analyse van het NOS Journaal maak ik in dit onderzoek gebruik van discoursanalyse. De 

keuze voor deze benadering, waarbij theorie en methode nauw met elkaar verweven zijn, heb ik 

gebaseerd op twee aspecten van discoursanalyse. 

 Allereerst biedt discoursanalyse de mogelijkheid om grotere structuren en patronen bloot te 

leggen in het denken en praten over “grote” onderwerpen, zoals klimaatverandering. Door 

discoursanalyse wordt duidelijk hoe een thema besproken en getoond wordt, wat voor perspectief op 

de werkelijkheid die weergave weerspiegelt en welke consequenties voor de sociale realiteit daaraan 

verbonden zijn. Zo is het mogelijk om boven het concrete tekstniveau uit te stijgen en iets te zeggen 

over hoe klimaatverandering in het NOS Journaal en wellicht in Nederland geconstrueerd wordt.  

 Ten tweede is discoursanalyse een benadering waarbij in de eerste plaats van het 

bronmateriaal uitgegaan wordt, zonder de noodzaak van een uitgebreid theoretisch model - afgezien 

van discourstheoretische ideeën over de sociale realiteit. Het is daardoor niet zozeer een vooraf 

opgesteld theoretisch model dat toegepast wordt, maar op basis van de data wordt nieuwe theorie 

gevormd of een koppeling gemaakt naar bestaande theorieën. Dit is naar mijn mening een betere 

methode om na te gaan hoe een onderwerp gerepresenteerd wordt, doordat het de onderzoeker 

dwingt aandacht te besteden aan alles dat relevant lijkt en niet slechts die aspecten die de gebruikte 

theorie reeds verwacht en benadrukt. Zeker bij een politiek onderwerp lijkt uit gaan van het 

bronmateriaal een goede keuze. 

 Maar wat is nu precies discoursanalyse? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, 

omdat er niet sprake is van een eenduidige discourstheorie. De benadering wordt gebruikt in 

verschillende vakgebieden van linguïstiek tot mediastudies en voor verschillende toepassingen, 

variërend van gespreksanalyse tot ideologische analyse. Er zijn zodoende meerdere stromingen 

binnen de discourstheorie die verschillen in hun toepassing, aannames en reikwijdte. Bovendien gaan 

veel onderzoekers op het gebied van discoursanalyse interdisciplinair te werk. Tenslotte zijn theorie en 

methode bij discoursanalyse sterk met elkaar verweven. Kortweg zou je discours kunnen omschrijven 

als “een specifieke manier van praten over en het begrijpen van de wereld (of een aspect van de 

wereld)”. Discoursanalyse is dan het bestuderen van teksten (zowel taal als andere vormen van 

representatie) met het doel die discoursen te identificeren. Met discoursanalyse zoek je niet een 

antwoord op een toetsende vraag, maar zet je vooral uiteen hoe problemen en oplossingen 

geconstrueerd worden. 

3.2 De kern van discourstheorie 

Ondanks de verschillende stromingen zijn er belangrijke overeenkomsten tussen de meer gangbare 

discourstheorieën. Het vertrekpunt in vrijwel alle discourstheorieën is het besef dat onze taal geen 
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neutrale beschrijving van de werkelijkheid is (Gee 10; Jørgensen & Phillips 8). Er zijn verschillende 

manieren en patronen om de werkelijkheid te representeren en te benoemen. Door middel van taal 

categoriseren en structureren we onze wereld en geven daarmee betekenis aan de werkelijkheid. Dat 

betekent niet dat er geen werkelijkheid buiten taal bestaat, maar we kunnen de sociale werkelijkheid 

alléén waarnemen en begrijpen door middel van taal - waarbij ik onder taal niet alleen woorden 

worden versta, maar ook andere vormen van representatie, zoals visuele beelden en non-verbale 

communicatie. Ons taalgebruik weerspiegelt en bevestigt niet alleen de sociale realiteit, maar 

tegelijkertijd creëren we die daarmee ook. Door taal construeren en veranderen we actief onze 

wereld, identiteiten en sociale relaties. Het uitgangspunt dat wij zelf actief onze (sociale) wereld 

vormen en er betekenis aan geven vormt de basis van het sociaal constructivisme.  

 Volgens het sociaal constructivisme zijn onze identiteit, onze kennis en onze manier van kijken 

naar de wereld om ons heen zowel historisch als cultureel bepaald. Dat betekent niet alleen dat de 

wereld zoals wij die kennen veranderlijk is, maar ook dat objectieve waarheden niet bestaan en dat 

wat wij als waarheid zien in feite een consequentie is van hoe wij de wereld structureren, of met 

andere woorden, welke discoursen we gebruiken voor het omschrijven van de wereld (Jørgensen & 

Phillips 5). Kennis en waarheid worden dus bepaald en uitgewisseld door sociale handelingen. Door 

kennis te delen worden gedeelde waarheden gevormd. Wanneer bepaalde zo gevormde waarheden 

gangbaar zijn, dan betekent dat ook dat andere dat niet zijn. Daarmee komen we aan de kern van 

sociaal constructivisme, en ook van discourstheorie in mijn optiek: binnen een wereldbeeld of een 

gecreëerde waarheid, binnen een discours, worden bepaalde handelingen, ideeën en opvattingen 

normaal en logisch gevonden, maar andere juist niet. Discours is zo een proces van in- en uitsluiting. 

Een belangrijke conclusie van de sociaal-constructivistische aannames is dat de manier waarop we de 

wereld om ons heen construeren en hoe wij zodoende kennis creëren ook resulteert in een bepaalde 

manier van handelen. Taal, kennis en waarheid zijn zo gekoppeld aan ons sociale 

handelingsvermogen.  

 Een voorbeeld illustreert dit: als wij de aarde, de atmosfeer en het klimaat beschouwen als 

abstracte, onaantastbare processen of als het werk van een goddelijke macht waarbij mensen in het 

niet vallen, dan is klimaatverandering wellicht niet iets om je druk over te maken of een proces waar 

je actie tegen zou kunnen ondernemen. Het resultaat zou dus een meer afwachtende, bijna 

fatalistische houding kunnen zijn. Maar als we als waarheid delen dat de mens een belangrijke actor is 

en wel degelijk invloed heeft op de veranderingen van de aarde en het klimaat, dan is het veel 

logischer om stappen te ondernemen en is het misschien zelfs zo, dat actie ondernemen tegen 

klimaatverandering als de ethische verantwoordelijkheid van de mens beschouwd wordt, een morele 

verplichting. Hoe wij de werkelijkheid structureren leidt zo tot verschillend handelen. 

 De rol van taal, zo mag duidelijk zijn, is een vlak waarop discourstheorieën veel 

overeenkomsten tonen. De verschillende theorieën zijn allemaal in meer of mindere mate gebaseerd 

op structuralistische en poststructuralistische ideeën over taal. Voor structuralisten is taal een systeem 

dat weliswaar verwijst naar de werkelijkheid, maar er niet mee verbonden is. Het is een arbitrair 

systeem waarbij woorden en tekens hun betekenis niet krijgen op basis van hun relatie tot de 
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werkelijkheid maar door de verhouding tot andere tekens. Deze structuur is volgens het structuralisme 

in principe onveranderlijk. De taalwetenschapper en structuralist Ferdinand de Saussure maakte een 

onderscheid tussen enerzijds de vastliggende structuur en vorm van taal (langue) en anderzijds de 

veranderlijke, maar willekeurige taal zoals het door mensen concreet gebruikt wordt, de inhoud 

(parole) (Culler 39). Het grote verschil tussen structuralisme en poststructuralisme berust op het feit 

dat poststructuralisten juist van mening zijn dat taal veranderlijk is en betekenissen en structuren 

kunnen veranderen afhankelijk van de context en door de tijd heen. Terwijl structuralisten zich vooral 

richtten op de langue, ligt de nadruk bij poststructuralisten juist op de concrete toepassing van taal. 

De veranderlijkheid van taal en het feit dat taal volgens het poststructuralisme niet altijd consequent 

en eenduidig is, vormen een belangrijke basis voor discoursanalyse. Aangezien taal geen weergave 

van de werkelijkheid is, laten juist veranderingen en betwiste betekenissen de discursieve patronen 

zien die in een maatschappij bestaan. Sociale handelingen vormen en veranderen die discursieve 

patronen. 

 Een laatste overeenkomst tussen de verschillende benaderingen betreft de rol die de mens, en 

zijn of haar identiteit inneemt. In dit opzicht baseren de meeste benaderingen zich op de ideeën van 

Foucault, die in de jaren '60 en '70 een van de belangrijke grondleggers was van de discoursanalyse. 

Volgens Foucault zijn discoursen te beschouwen als pakketten met beperkende regels die bepalen wat 

betekenisvol is en wat gezegd kan worden (Foucault 1972: 117). Kennis en waarheid worden in het 

discours gecreëerd. Discoursen zorgen er daarom (mede) voor dat we zijn wie we zijn en waarover 

we dingen kunnen weten. Ook de identiteit wordt dus bepaald in het discours. Het lastige concept 

“power” van Foucault speelt een belangrijke rol in zijn werk. Voor Foucault zorgt deze macht (of 

kracht) er voor dat onze maatschappij gestructureerd wordt zoals hij is. Dit is niet een 

onderdrukkende macht van de elite, zoals in klassiek Marxistische theorie, maar een producerende, 

voorwaarden scheppende kracht in de sociale realiteit, die discoursen vormt en relaties tussen 

objecten en subjecten bepaalt (Foucault 1980). 

 Ondanks dat de mens een zekere handelingsvrijheid heeft, wordt zijn identiteit in belangrijke 

mate bepaald en beperkt door het dominante discours. Foucault volgt hierin de Marxist Louis 

Althusser, die van mening was dat de werkelijke relaties in de samenleving vervormd worden door 

ideologie. De sociale realiteit wordt volgens hem beheerst door ideologie, die zich onder andere uit 

door middel van repressieve staatsapparaten (politie, leger, politiek) en ideologische staatsapparaten 

zoals het onderwijs, de kerk en de massamedia. De mens wordt door deze apparaten en taal gemaakt 

tot een ideologisch subject, een proces dat hij interpellatie noemt. Hierbij is volgens Althusser en 

Foucault sprake van een dominante ideologie of een dominant discours. 

 De verschillende benaderingen hanteren doorgaans wel Foucault's idee van het subject als 

product van discours, maar verschillen over de precieze invulling en de mate van vrijheid die het 

individu heeft. De critical discours analysis (CDA) van Fairclough bijvoorbeeld, ziet individuen als 

product én als producent van discours, terwijl Laclau en Mouffe een visie hanteren die dichter bij 

Foucault ligt (Jørgensen & Phillips 62). De meeste discourstheorieën wijken af van Foucault als het 

gaat om zijn idee van één dominant discours (binnen een bepaald terrein). In de verschillende 
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discourstheorieën wordt er van uit gegaan dat er doorgaans meerdere discoursen zijn die met elkaar 

strijden om dominantie, waarbij sprake kan zijn van dominante en minderheids- of tegendiscoursen. 

 Ten slotte verschilt de rol van ideologie in de verschillende theorieën. Laclau en Mouffe zijn 

net als Foucault van mening dat alle discoursen ideologisch zijn; we kunnen ons niet ontdoen van 

ideologie en daarom is het concept niet echt bruikbaar in discourstheorie (Jørgensen & Phillips 37). In 

discoursanalyse kan je proberen het discours zo goed mogelijk te beschrijven, maar je kunt niet 

volledig ontkomen aan het heersende discours of buiten de ideologie treden. Andere benaderingen 

zoals diverse CDA-theorieën zien sommige discoursen als ideologisch en andere niet. Volgens 

Fairclough zouden onderzoekers zich deels kunnen ontdoen van ideologie. Die aanname is gewaagd 

en in mijn ogen vrijwel onmogelijk: het kenmerk van ideologie is volgens de meeste theorieën juist 

dat het alomvattend is - dat je je vrijwel niet buiten ideologie kunt plaatsen. Bovendien is de scheiding 

tussen ideologische en niet-ideologische discoursen problematisch. Hoe bepaal je in dat geval 

wanneer een discours ideologisch is? De opvatting van Fairclough suggereert zo in feite dat er een 

objectieve beschrijving van discours en ideologie mogelijk is, terwijl juist subjectiviteit een belangrijk 

kenmerk en tegelijkertijd een beperking is van discourstheorie. 

3.3 De discourstheorie van Laclau en Mouffe 

Voor de discourstheoretische duiding in dit onderzoek ga ik uit van de discourstheorie van Laclau en 

Mouffe, al zal ik daarbij soms bruikbare begrippen of methoden van andere auteurs en stromingen 

betrekken. In dit hoofdstuk zet ik uiteen zetten wat de kenmerken van de theorie van Laclau en 

Mouffe zijn en waarop mijn keuze voor deze theorie berust.   

 Laclau en Mouffe richten zich in discoursanalyse op grote, meer abstracte onderwerpen. In 

tegenstelling tot veel andere theorieën zoals discursieve psychologie en de verschillende kritische 

discourstheorieën van Van Dijk, Gee en Fairclough is het concrete tekstniveau en het taalgebruik in de 

alledaagse praktijk minder belangrijk (Jørgensen & Phillips 20). Bovendien richten Laclau en Mouffe 

zich in hun analyses op politieke onderwerpen en conflictsituaties. Dat betekent dat vooral de strijd 

tussen discoursen belangrijk is en het de veranderingsmomenten zijn waar de nadruk op ligt 

(Jørgensen & Phillips 30). Het leent zich daarom goed voor een abstract onderwerp als 

klimaatverandering. In het kort is de discourstheorie van Laclau en Mouffe te omschrijven als een 

poststructuralistische theorie, met structuralistische invloeden. Volgens Laclau en Mouffe zijn 

betekenissen van begrippen veranderlijk, maar zijn sociale processen er voortdurend op gericht om 

betekenissen te fixeren, vast te leggen, alsóf er een vaste structuur van betekenissen zou bestaan, 

zoals structuralisten menen (Jørgensen & Phillips 25). Door taal en tekens te gebruiken proberen we 

voortdurend betekenissen (tijdelijk) te verankeren, al is een uiteindelijk vastliggende structuur van 

betekenissen onbereikbaar. De voortdurende strijd tussen verschillende discoursen over 

betekenisgeving en de definitie van identiteit en samenleving zijn het onderwerp van de analyse: hoe 

vindt die strijd plaats en hoe worden betekenissen geconstrueerd? 
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 In hun model maken Laclau en Mouffe een onderscheid tussen elementen en momenten 

(Jørgensen & Phillips 26). Elementen zijn begrippen waarvan de precieze betekenissen nog niet 

vastliggen. Doordat discoursen bepaalde begrippen met elkaar verbinden krijgen ze een min of meer 

vaste betekenis in relatie tot elkaar. Dit proces noemen Laclau en Mouffe articulatie; de resulterende 

(tijdelijk) vastliggende betekenissen heten momenten. Momenten ontstaan rond bepaalde 

knooppunten (“nodal points”) in het discours, oftewel sleutelbegrippen die bepalend zijn voor 

gerelateerde begrippen in het discours. Discoursen proberen in feite duidelijkheid te scheppen door 

sommige betekenissen tijdelijk vast te leggen en andere uit te sluiten. Alle mogelijke betekenissen die 

uitgesloten worden in een discours behoren tot het zogeheten discursieve veld. 

Omdat betekenissen nooit volledig gefixeerd raken is er voortdurend strijd tussen 

verschillende discoursen over de betekenis van begrippen. Sommige begrippen zijn daarbij extra 

gevoelig voor polysemie, dit zijn de zwevende begrippen (“floating signifiers”) (Jørgensen & Phillips 

28). Omdat discoursen binnen een veld of domein niet gelijkwaardig zijn introduceren Phillips en 

Jørgensen het concept “order of discourse” van Fairclough in de theorie van Laclau en Mouffe, als 

term om de discoursen te benoemen die binnen een veld strijdig zijn over bepaalde begrippen 

(2002:56). Binnen een order of discourse strijdt bijvoorbeeld een skeptisch 

klimaatveranderingsdiscours met een discours dat antropogene klimaatverandering als feit ziet over 

de betekenis van begrippen als broeikaseffect, politieke verantwoordelijkheid, enzovoorts. Begrippen 

als gezonde voeding, ziekenhuis of kleuterschool behoren tot het discursieve veld, maar niet tot de 

order of discourse omdat ze geen rol spelen in het klimaatveranderingsdiscours. 

 De reden dat Laclau en Mouffe minder dan andere benaderingen naar het concrete 

tekstniveau kijken, ligt in hun brede opvatting van het concept discours. Discours heeft volgens hen 

niet alleen betrekking op taal, maar op alle sociale fenomenen (Jørgensen & Phillips 33). Laclau en 

Mouffe onderscheiden zich op dit punt van andere discourstheorieën, die al dan niet explicitiet een 

onderscheid maken tussen het discursieve en het niet-discursieve. Wat in dat geval precies discours is 

en wat niet, is lastig te definiëren en ook moeilijk te operationaliseren voor een analyse. Doordat het 

onderscheid in de discourstheorie van Laclau en Mouffe niet wordt gemaakt, is dezelfde theorie ook 

van toepassing op alle (niet-talige) sociale fenomenen, en leent ze zich voor analyse van 

uiteenlopende onderwerpen. Voor de sociale realiteit gelden dezelfde principes die voor taal gelden: 

sociale handelingen krijgen betekenis door hun relatie tot andere sociale handelingen. De betekenis 

wordt dus door de context bepaald en is veranderlijk. 

 Volgens Laclau en Mouffe is niet de economie bepalend voor de maatschappelijke structuur, 

zoals in het klassiek Marxisme, maar zijn het discoursen die de orde in de samenleving en 

(groeps)identiteiten creëren. Niet economie, maar politiek (politics) in de brede zin van het woord 

bepaalt de maatschappij (2002:34). Politiek is de manier waarop wij onze samenleving inrichten en 

organiseren, waarbij we andere mogelijkheden uitsluiten. Wanneer bepaalde discoursen zo natuurlijk 

zijn geworden en verankerd zijn door een proces van hegemonie, dan is er sprake van objectieve 

discoursen. Dit concept van objectiviteit in de theorie van Laclau en Mouffe is enigszins vergelijkbaar 

met ideologie in andere theorieën: structuren zijn zo vanzelfsprekend geworden dat andere 
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alternatieven uit beeld verdwijnen. Het is dus niet zo dat een maatschappij objectief omschreven kan 

worden, maar discoursen wekken de suggestie van een objectieve beschrijving. In plaats van een 

Marxistische opvatting van macht hanteren Laclau en Mouffe het eerder genoemde machtsconcept 

van Foucault. Macht zorgt voor de productie van groepen, identiteiten, kennis en relaties; het vormt 

de maatschappelijke structuur. Politiek is slechts de huidige vorm van die structuur.  

 Omdat Laclau en Mouffe een centrale rol toeschrijven aan “politiek” en niet aan economie of 

aan een elitaire macht, zijn eventuele groepen en klassen in de samenleving niet een objectief 

gegeven. Identiteiten en groepen worden immers door macht en in het discours geproduceerd - een 

identiteit wordt gevormd door de subjectpositie in een discours. Natuurlijk neemt een mens 

verschillende rollen aan binnen verschillende discoursen, waardoor een gefragmenteerd geheel 

bestaat van posities (bijvoorbeeld als man, vader, werknemer, activist of sportieveling). Ook 

identiteiten worden zo bepaald rond knooppunten van begrippen en in relatie tot andere begrippen. 

Door equivalentieketens van bij elkaar horende begrippen worden identiteiten geconstrueerd en 

tegengesteld aan andere equivalentieketens. De strijd tussen discoursen bepaalt welke groepen en 

identiteiten relevant zijn. In tegenstelling tot meer structuralistische visies van andere 

discourstheoretici (o.a. Fairclough en van Dijk) erkent de discourstheorie de veranderlijkheid van 

structuren en identiteiten en legt het de macht niet slechts bij de economie of een superstructuur. 

CDA in haar verschillende vormen staat kritisch tegenover (ongelijke) machtsrelaties in de wereld en 

ziet het blootleggen van die ongelijke machtsverdeling als een van de doelen van de analyse. In 

zekere zin is discours in deze theorieën per definitie iets slechts, aangezien het machtsrelaties 

maskeert en daardoor in de weg staat van sociale verandering. Voor Laclau en Mouffe daarentegen 

lijken discoursen niet goed of slecht te zijn. Hoewel Laclau en Mouffe ideologie niet ontkennen, zijn ze 

realistisch wanneer ze stellen dat je als onderzoeker niet buiten ideologie kunt staan en ideologie als 

zodanig daarom geen wezenlijke rol heeft in discoursanalyse. Het vaststellen of blootleggen van 

(scheve) machtsrelaties is in hun discourstheorie - en in dit onderzoek - geen doel op zich.  
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4 Casus: het NOS-Journaal 

4.1 Onderzoeksmateriaal 

Het lijkt er sterk op dat er vooral een omslag in het denken over het klimaat heeft plaats gevonden in 

het najaar van 2006. Om die toename in aandacht en eventuele inhoudelijke verandering in 

perspectief in de nieuwsberichtgeving te kunnen plaatsen moet er een langere periode bestudeerd 

worden. Pas dan komen verschuivingen en sleutelmomenten duidelijk naar voren. Om de nieuwsitems 

voor en na deze tijd in kaart te brengen werden nieuwsitems voor een periode van 2 jaar (van 

september 2005 tot en met augustus 2007) geïnventariseerd. Een langere periode zou niet haalbaar 

zijn binnen de omvang van dit onderzoek.  

 Hoewel er verschillende grote nieuwsbulletins en actualiteitenrubrieken op de Nederlandse 

televisie zijn die berichten over klimaatverandering, zoals RTL Nieuws, het NOS Journaal, Netwerk, 

EenVandaag en NOVA, beperkt deze studie zich tot het NOS Journaal van 20:00 uur. Waar in deze 

scriptie over het NOS Journaal gesproken wordt, betreft het dit “achtuurjournaal”. Andere 

uitzendingen blijven buiten beschouwing. Allereerst is er gekozen voor een echt nieuwsbulletin in 

plaats van een actualiteitenrubriek, omdat het format van korte items programmamakers dwingt om 

in korte bewoordingen en met beperkt beeldmateriaal over klimaatverandering te berichten. Dat 

betekent naar alle waarschijnlijkheid dat er vaker een specifieke invalshoek gekozen moet worden, 

informatie in korte, pakkende zinnen wordt verpakt en simpelweg niet alle nuances en perspectieven 

aan bod kunnen komen; iets wat in actualiteitenrubrieken, die per uitzending slecht een aantal 

langere items hebben, in theorie beter mogelijk is. De korte duur van de items maakt het ook mogelijk 

om meer verschillende items te analyseren. Een tweede reden voor de keuze voor nieuwsbulletins is 

het feit dat deze in Nederland sinds jaar en dag tot de best bekeken televisieprogramma ’s behoren 

(Stichting KijkOnderzoek; NOS 2010). Dit houdt in dat de berichtgeving over klimaatverandering in 

deze programma’s de berichten zijn die het vaakst en door de meeste Nederlanders gezien worden. 

Tenslotte zijn in dit onderzoek ook om praktische redenen alleen de nieuwsberichten van het NOS 

Journaal geanalyseerd: de beelden van NOS Journaal uitzendingen worden beter gearchiveerd en 

geïndexeerd, en zijn publiek beschikbaar. Voor eventueel vervolgonderzoek zou een vergelijking met 

het RTL Nieuws of met de diverse actualiteitenrubrieken waardevol zijn. 

 Om de diverse items over klimaatverandering op het NOS Journaal te inventariseren heb ik 

gebruik gemaakt van het beeldarchief op de website van het NOS Journaal (www.nosjournaal.nl), en 

het archief van Beeld en Geluid (www.beeldengeluid.nl). Er is van beide archieven gebruik gemaakt 

aangezien de site van het NOS Journaal alleen het beeldmateriaal van de items bevat, maar niet de 

tekst van de nieuwslezers, terwijl Beeld en Geluid niet voor alle dagen een volledige of correcte 

beschrijving van de inhoud van het journaal geeft, waardoor sommige items buiten de selectie zouden 

kunnen vallen. Bij de items op de website van de NOS wordt een quote of beschrijving van de 

reportagebeelden gegeven, terwijl Beeld en Geluid titels toekent aan de volledige items. Om te 
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bepalen welke items aangemerkt kunnen worden als berichten over klimaatverandering werden vooraf 

enkele criteria opgesteld. Om te voorkomen dat relevante items bij voorbaat uitgesloten zouden 

worden zijn de criteria bewust ruim gehouden en is de lijst later herzien. Alle items waar een van de 

volgende relevante woorden of thema’s in de titel of omschrijving was opgenomen werd opgenomen 

in een eerste selectie: 

• Alle items die direct spreken over klimaat, klimaatverandering, temperatuurstijging- of 

daling, opwarming van de aarde, broeikaseffect, zonnestraling, stijging van de zeespiegel, 

CO²(-uitstoot), de film An Inconvenient Truth, klimaatrapporten, Al Gore of het milieu. 

• Alle items over en verwijzingen naar (extreme) weersomstandigheden als sneeuwval, 

droogte, overstromingen, hitte, kou, stormen (orkanen, cyclonen), enzovoort. 

• Alle items over verschillende vormen van energie(opwekking), zoals windenergie en 

windmolens, steenkolencentrales, biobrandstof, energiebedrijven, kernenergie, palmolie, etc. 

• Alle items over ijskappen, gletsjers, oerwouden, koraalriffen en andere 

natuurverschijnselen die aan verandering onderhevig zijn. 

• Alle items over luchtvaart, vervuilende industrie, uitstoot, uitbreiding van vliegvelden, 

vervuilend verkeer (roetfilters), etc. 

• Alle items over conferenties, congressen, topontmoetingen en politieke uitspraken met 

als thema energie en / of vervuiling 

Deze voorlopige selectie leverde een lijst op met 372 items. Omdat de criteria er in sommige gevallen 

toe leidden dat irrelevante items werden opgenomen in de lijst is deze vervolgens herzien. Alle items 

waarin op basis van de titel, de omschrijving, of het op de website van de NOS beschikbare video's 

geen directe link met klimaatverandering leek te zijn en waar die ook niet gelegd leek te worden in 

het nieuws, werden verwijderd. Dit resulteerde in een corpus van 132 items.  

 De nieuwsitems vertonen een grote diversiteit in lengte, toon en stijl. Een aantal items bestaat 

uit korte beelden begeleid door een tekst van de nieuwslezer, terwijl andere items vele minuten 

duurden en beeldmateriaal, grafieken en modellen en interviews bevatten, toegelicht door een 

verslaggever. Het merendeel van de items behandelde het onderwerp klimaatverandering naar 

aanleiding van een recente of aanstaande gebeurtenis die direct in verband wordt gebracht met het 

klimaat. Een paar belangrijke gebeurtenissen waren bijvoorbeeld de volgende: 

• De premiere van An Inconvenient Truth, de klimaatfilm van Al Gore in oktober 2006. 

• De klimaattop van de VN in Nairobi in november 2006. 

• De publicatie van het VN-klimaatrapport door het Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) in februari 2007. 

• De EU-top in maart 2007 waar klimaatplannen centraal stonden. 

• Het wereldwijde klimaat-muziekevenement Live Earth in juli 2007. 

Naast deze gebeurtenissen waren er ook items over technologische ontwikkelingen op het gebied van 

groene energie, maatregelen voor vermindering van CO² uitstoot, verkiezingscampagnes voor de 

Tweede Kamer verkiezingen, bijzondere weersomstandigheden, plannen en voorstellen van politici, de 

AutoRAI, problemen en maatregelen in het buitenland en berichten en onderzoeken van 
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milieuorganisaties. Tenslotte waren er ook items die geen directe aanleiding leken te hebben, 

waaronder een dossier over de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland dat in delen 

verspreid over enkele uitzendingen vertoond werd. Het overzicht van nieuwsitems lijkt soms niet 

continu en incompleet. Dat wordt veroorzaakt door het grote aantal journaalbulletins dat het NOS 

dagelijks uitzendt. Meestal zijn er 10 tot 13 uitzendingen per dag, wat betekent dat onderwerpen die 

's ochtends of 's middags al behandeld zijn niet altijd in het acht uur journaal terugkeren. In enkele 

gevallen betekent dit dat relatief belangrijke onderwerpen niet of nauwelijks in het acht uur journaal 

voorkomen. 

 Juist sleutelmomenten, crisismomenten, veranderingen laten vaak zien waar partijen staan, 

waar discoursen botsen, waar onderhandeld wordt over de inhoud van het discours en de richting. De 

discourstheorie van Laclau en Mouffe richt zich daarom op deze verandermomenten. Omdat het in het 

kader van dit onderzoek onmogelijk was alle items te analyseren richt deze analyse zich op die 

periodes binnen de selectie van twee jaar die het meest relevant zijn. Zoals de lijst met journaalitems 

laat zien waren er eind 2005 en in de eerste helft van 2006 maar weinig berichten over 

klimaatverandering op het NOS Journaal. Met uitzondering van de maand mei werd er slechts 

sporadisch aandacht aan het onderwerp besteed: in de zomermaanden van 2006 was er zelfs geen 

enkel nieuwsitem over klimaatverandering in het NOS Journaal van 20.00 uur. Daar kwam 

verandering in toen de klimaatfilm An Inconvenient Truth van Al Gore verscheen. Vanaf het moment 

dat de film in Amerika enig succes had, werd klimaatverandering een belangrijk thema in het 

Nederlandse televisienieuws, en dat is het sindsdien gebleven. De periode vanaf het verschijnen van 

An Inconvenient Truth is daarom een belangrijke fase in het debat en de nieuwsberichtgeving. In de 

zomer van 2006 verscheen de film in de Verenigde Staten en vanaf september kreeg het de eerste 

aandacht. Bovendien verschenen tegelijkertijd andere items over klimaatverandering. De Nederlandse 

première van An Inconvenient Truth vond plaats in oktober. In november waren er tenslotte berichten 

over een klimaattop van de VN en over hoge temperaturen. Om een goed beeld te vormen van deze 

periode zijn de items uit de maanden september, oktober en november geanalyseerd. 

 Een tweede moment binnen de selectie dat opvalt is de verschijning van het klimaatrapport 

van de IPCC in opdracht van de Verenigde Naties, in februari 2007. Na de populair-wetenschappelijke 

aandacht voor het onderwerp middels de film van Al Gore was dit een belangrijk moment waarop de 

problematiek wereldwijd ook meer politieke aandacht en erkenning kreeg, gekoppeld aan een meer 

neutrale, wetenschappelijke onderbouwing. Omdat ook op deze publicatie een periode met veel 

berichtgeving over klimaatverandering volgde en de serieuzere onderbouwing van de problematiek 

door het klimaatrapport misschien tot een andere berichtgeving leidde worden alle items uit de 

maanden februari en maart geanalyseerd. 

4.2 Toegepaste discoursanalyse 

Het analytische kader van dit onderzoek wordt gevormd door de order of discourse van 

klimaat(verandering). Oftewel, de analyse richt zich op de diverse discoursen over klimaatverandering 
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die strijden naar dominantie. De brede opvatting van discours van Laclau en Mouffe en de 

bijbehorende ideeën over de samenleving hebben gevolgen voor deze analyse. Waar Gee, Van Dijk, 

Fairclough en anderen concrete, toepasbare methoden hebben ontwikkeld voor analyse op woord- en 

tekstniveau, daar zijn Laclau en Mouffe niet erg duidelijk over de te gebruiken methoden. Het mag 

duidelijk zijn dat minutieuze studies van woordgebruik, nadruk, zinsconstructie en dergelijke zoals die 

in andere benaderingen voorkomen niet passen binnen het meer abstracte, bredere karakter van de 

discourstheorie van Laclau en Mouffe. Een te gedetailleerde aanpak betekent in de eerste plaats dat 

het vrijwel onmogelijk wordt om grotere hoeveelheden teksten te analyseren, terwijl in mijn ogen 

daarin juist de kracht schuilt van discoursanalyse. Bovendien blijft de analyse met een zo 

gedetailleerde aanpak mogelijk te dicht bij de tekst zelf. Juist de vertaalslag naar discours op een 

hoger niveau zou de kracht moeten zijn van een goede analyse, niet de minutieuze omschrijving van 

de data. Dit onderzoek beoogt een goede tussenweg te zijn. 

 Ondanks de beperkte methodologische hulpmiddelen in de discourstheorie van Laclau en 

Mouffe biedt hun model wel een aantal handreikingen voor de analyse. Bij een tekst (artikel, 

journaalitem, afbeeldingen) moet de vraag gesteld worden welk discours er uit naar voren komt en 

welke discoursen mogelijk uitgesloten worden. De knooppunten van discoursen die naar voren komen 

en de relaties die gelegd worden met andere (hoofd)begrippen (“master signifiers”, Jørgensen & 

Phillips 42) geven daarvoor aanwijzingen. De equivalentieketens van bij elkaar horende begrippen en 

tegengestelde equivalentieketens helpen om discoursen te herkennen. Vooral wanneer begrippen in 

verschillende betekenissen gebruikt worden (“floating signifiers”) verdient dit de aandacht, omdat dit 

kan wijzen op betekenisverschillen tussen discoursen. Ik probeer in dit onderzoek de netwerken van 

betekenis bloot te leggen. Daarbij volgt de analyse drie stappen, volgens de aanpak zoals Fairclough 

(1992:73) die voorstelt: beschrijven, interpreteren en verklaren. Hoewel de discourstheorie die 

Fairclough aanhangt verschilt, is Fairclough concreter over de algemene aanpak van de analyse. Voor 

de discourstheoretische interpretatie en duiding van het materiaal baseer ik me desondanks op de 

ideeën van Laclau en Mouffe. 

 In de eerste plaats bekijk ik de journaalitems uitgebreid om bekend te worden met het 

onderwerp en de manier waarop het globaal gerepresenteerd wordt en beschrijf ik de journaalbeelden 

en transcribeer ik de tekst van de items, omdat het zo eenvoudiger is om woorden, betekenissen, 

identiteiten en uitingen in verschillende items te vergelijken. In de tweede stap vindt de 

daadwerkelijke analyse plaats waarbij per item de betekenissen van beelden en tekst geïnterpreteerd 

worden. In de derde en laatste stap worden verbanden gelegd en verklaringen gezocht voor de 

betekenissen in de items. 

 Zowel Jørgensen & Phillips (21) als Gee (94) wijzen ook op de beperkingen van 

discoursanalyse. De validiteit van de analyse kan juist door de achterliggende theorie in het geding 

komen. De onderzoeker is zelf immers onderdeel van het discours en de samenleving waar hij 

onderzoek naar doet. Dat betekent dat de onderzoeker nooit geheel blanco naar het 

onderzoeksonderwerp kan kijken. Veel van de opvattingen die als feitelijk of als vanzelfsprekend 

worden beschouwd in het onderzochte materiaal zullen dat ook zijn voor de onderzoeker. Als 
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onderzoeker moet je daarom afstand bewaren ten opzichte van het onderwerp en alles in twijfel  

treken. Een ander probleem vormen de resultaten van het onderzoek. Als we op basis van het sociaal 

constructivisme aannemen dat we zelf onze waarheden creëren, dan is een achterliggende waarheid 

of realiteit niet te achterhalen. Dat betekent ook dat de “waarheden” die uit het onderzoek naar voren 

niets anders zijn dan een discours over de onderzochte discoursen. Hiermee is het onderzoek niet 

automatisch nutteloos of minder valide. Het vereist wel dat je je als onderzoeker nog bewuster moet 

zijn van je eigen subjectiviteit. Argumenten en conclusies moeten logische redeneringen volgen en 

duidelijk gestaafd worden door het materiaal; als een andere onderzoeker vergelijkbare patronen zou 

herkennen en de beweringen voor de lezers aannemelijk en goed onderbouwd zijn, dan is er sprake 

van een hoge validiteit.  
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5 Analyse 

Voor de analyse zijn 25 items van het journaal bekeken, getranscribeerd en geanalyseerd. In Bijlage 2 

zijn de transcripties en omschrijvingen van het beeldmateriaal opgenomen. Voor de exacte inhoud van 

de items verwijs ik naar deze bijlage. Hier zal ik vooral ingaan op de identiteiten, de argumenten en 

het discours dat naar voren komt in de items, ondersteund door voorbeelden uit het materiaal. De 

twee perioden die geselecteerd zijn voor de analyse worden hieronder apart besproken. 

5.1 Najaar 2006 

5.1.1 Materiaal 

De selectie van onderwerpen van het NOS 20.00 uur Journaal uit het najaar van 2006 bestaat uit 10 

items over grofweg 5 deelonderwerpen, variërend in lengte van slechts 28 seconden tot ruim 6 

minuten (zie Tabel 1). Twee items gingen over de film An Inconvenient Truth van Al Gore, die eerst in 

Frankrijk en vervolgens in Nederland in première ging. 

  

Nr. Datum Titel Duur Pos. In headline 
01 04-09-06 Al Gore succesvol in Amerika met film over 

broeikaseffect 
03:06 13 Nee 

02 17-09-06 18 gemeenten deden mee aan autovrije dag 01:08 4 Nee 
03 06-10-06 Film Al Gore in Nederland in première 04:00 10 Nee 
04 20-10-06 Topconferentie EU in Finland 06:08 1/2 Ja 
05 21-10-06 Nederland niet voorbereid op overstromingen 02:38 1 Ja 
06 31-10-06 Klimaatprobleem moet meer aandacht krijgen 02:48 3 Nee 
07 06-11-06 VN-klimaattop in Nairobi van start 00:28 7 Nee 
08 10-11-06 Bijzonder zacht herfstweer dit jaar 01:40 13 Nee 
09 12-11-06 Grootste groene proefrit van Nederland 02:46 9 Ja 
10 19-11-06 Herfst 2006 breekt warmterecord 01:55 10 Nee 

Tabel 1. NOS 20 uur Journaal-items najaar 2006 

Er waren eveneens twee items over topconferenties, van de EU en de VN, waarbij energie en klimaat 

belangrijke onderwerpen waren. Het item over de EU was het langste item uit de selectie en bestond 

feitelijk uit twee onderdelen. In de eerste plaats behandelde het de Europese energiemarkt en de 

afhankelijkheid van Rusland, terwijl in het tweede deel kernenergie aan bod kwam als alternatief voor 

de afhankelijkheid. Het item over de VN ging wel in de eerste plaats over klimaatproblematiek en was 

het kortste item in de selectie. Twee items gaan over de warme herfst van 2006. In een van de items 

(08) wordt niet gerept over klimaat, maar in het tweede item (10) dat in feite terug grijpt op hetzelfde 

onderwerp wordt die link wel gelegd. Om die reden is het eerste item ook opgenomen in de selectie. 

Nog eens twee items behandelen de gebrekkige aandacht voor het klimaatprobleem en de mogelijke 

gevolgen (overstromingen). Tenslotte waren er twee items over milieuvriendelijke evenementen; een 

autovrije dag in 18 gemeenten en een “groene proefrit”. Het item over de autovrije dag (02) bevat 

geen directe verwijzing naar het klimaat, maar is toch opgenomen, omdat auto's in overige items een 

veelgebruikt symbool zijn van CO² uitstoot en klimaatverandering en het item gaat over zuinige, 

milieuvriendelijke auto’s.  
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De items waren de eerste klimaatgerelateerde berichten in het 20.00 uur journaal na de 

zomer van 2006 en stonden tevens aan het begin van een periode waarin klimaatverandering een 

terugkerend thema werd. Ondanks de toename van de berichtgeving in deze periode is het nog geen 

heel belangrijk thema in het NOS Journaal als gekeken wordt naar het aantal items, de positie van de 

items in het journaal en de globale inhoud. Het merendeel van de items kwam pas later in de 

uitzending aan bod en werd niet aangekondigd als hoofdonderwerp tijdens de leader. Uitzonderingen 

waren de items over de EU-conferentie in Finland en het item over de Nederlandse waterhuishouding 

waarmee het Journaal geopend werd. Beide refereerden wel aan klimaatverandering maar gingen 

hoofdzakelijk over een ander onderwerp. De twee items over de warme herfst van 2006 werden laat 

in het nieuws getoond, wat verklaarbaar is aangezien ze vooraf gingen, en gekoppeld waren, aan de 

weersverwachting. In totaal waren er in het belangrijkste dagelijkse NOS bulletin in 3 maanden dus 

slechts 10 berichten te zien die gerelateerd waren aan klimaatverandering. Ongeveer de helft van die 

berichten ging bovendien niet in de eerste plaats over klimaatverandering.  

 Uit de analyse van de eerste periode komt een vrij eenduidig, dominant discours over 

klimaatverandering naar voren. Dit discours is grafisch weergegeven in Figuur 1. Aan de hand van het 

theoretisch kader van Laclau en Mouffe zal ik het discours bespreken. 

 

Figuur 1. Schematische weergave klimaatveranderingsdiscours. 
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5.1.2 Groepen, identiteiten en maatschappelijke verhoudingen 

In de berichtgeving over klimaatverandering komen verschillende groepen en identiteiten aan de orde 

die verschillende subjectposities innemen binnen de discursieve structuur. De identiteit van deze 

groepen en personen wordt met andere woorden bepaald in relatie tot andere identiteiten en 

knooppunten in het discours. De belangrijkste identiteiten en groepen binnen de order of discourse 

zijn (in het model aangegeven met rode stippellijnen):  

• de politiek, 

• milieuorganisaties, 

• de wetenschap, 

• Al Gore 

en in mindere mate: 

• de burgers, en 

• het bedrijfsleven. 

Daarnaast komen op internationaal vlak Nederland, de EU, Amerika en de (Derde) Wereld aan bod. 

Het zijn deze groepen en identiteiten die binnen de order of discourse in relatie to elkaar en tot 

knooppunten het discours articuleren. Alvorens in te gaan op die verschillende knooppunten zal ik hier 

dan ook de identiteiten en verhoudingen daartussen bespreken. 

 Opvallend genoeg komen er binnen het thema klimaatverandering in deze periode weinig 

specifieke personen aan bod in het nieuws. Er wordt vooral over groepen gesproken. Wanneer  

individuele personen een rol spelen, dan handelen of spreken zij doorgaans duidelijk namens een 

groep waartoe zij behoren. Politici worden wel bij naam en toenaam genoemd, maar hun uitspraken 

worden bezien in het licht van de (partij)politiek, of in het geval van Balkenende of Bush de 

wereldpolitiek; burgers geven hun mening over de warme herfst, maar worden niet bij naam 

genoemd en zijn in die zin representanten van de “gewone burgers” en geen individuen met een 

eigen identiteit.  

 Uitzondering is de Amerikaanse ex-vicepresident Al Gore, die een centrale rol in het discours 

inneemt, mede doordat zijn film aanleiding is voor een deel van de berichtgeving. Enerzijds wordt zijn 

identiteit gearticuleerd in relatie tot de politiek. Nieuwsitems verwijzen naar zijn verleden als 

vicepresident van de VS, zijn kandidaatschap voor president van de VS en zijn politieke loopbaan. 

Tegelijkertijd wordt Gore neergezet als het boegbeeld van de milieubeweging, of althans als 

voorstander van stevige maatregelen om de volgens hem rampzalige gevolgen van 

klimaatverandering tegen te gaan. Dit vormt een paradoxaal spanningsveld voor de identiteit van Al 

Gore. Hij behoort tot twee groepen die traditioneel tegenover elkaar staan in de berichtgeving, zoals 

ook blijkt uit de vraag van de verslaggever: “bent u activist óf politicus”. Zijn antwoord dat hij 

herstellend politicus is bevestigt de tegenstelling en geeft tegelijkertijd een kwalificatie aan de politiek, 

waar ik dadelijk op terug zal komen. Eigenlijk is er sprake van een sociaal antagonisme: twee 

identiteiten die elkaar uitsluiten. Gore's reactie is een actieve rearticulatie van zijn positie als politicus 

én als activist, volgend op een dislocatie, een verstoring van zijn identiteit. Gore probeert met zijn 
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boodschap iedereen aan te spreken (“We have to act together”) en zet zich daarbij ook neer als 

bezorgd burger en wordt zo een soort messias. Die eerste invulling van zijn identiteit - als activist - 

wordt echter ondergesneeuwd in het nieuws, waarin vooral de politieke implicaties van zijn boodschap 

besproken worden. Waar de autoriteit van Gore lijkt te berusten op zijn politieke verleden, daar wordt 

zijn boodschap gelijkgesteld aan die van de milieugroeperingen. In die hoedanigheid vormt Al Gore 

een sleutelrol tussen de politiek en de milieubeweging. De identiteit van Gore fungeert hier mogelijk 

als een hegemonistische interventie die de opname van betekenissen uit het milieudiscours in het 

politieke klimaatdiscours mede mogelijk maakt. 

 Een centrale rol binnen de discursieve structuur is weggelegd voor de politiek, die 

gepositioneerd is tegenover wetenschap, burgers en de milieubeweging. Waar wetenschap als 

feitelijk, oninteressant en relatief onbelangrijk wordt gerepresenteerd, daar is politiek het centrale 

platform waar de maatschappij om lijkt te draaien. Uit het nieuws blijkt dat er binnen de wetenschap 

al lang consensus is over klimaatverandering. Toch is het onderwerp pas interessant geworden door 

de politieke aandacht. In de politiek, daar ligt de macht; politici maken de belangrijke keuzes. Dat wat 

niet “Den Haag” is, daar hoeven we weinig van te verwachten; burgers en bedrijfsleven komen 

nauwelijks aan bod. Terwijl de politiek gearticuleerd wordt in relatie tot bewustzijn van problemen en 

maatregelen - en daarmee verwachtingen van de media en de burgers ten opzichte de politiek worden 

gecreëerd is er tegelijkertijd een wantrouwen in diezelfde politiek, zoals ook blijkt uit de uitspraak van 

Al Gore: “de” politiek is het nooit eens en forse maatregelen worden niet verwacht. De politiek wordt 

zo afgeschilderd als één, zij het versplinterde, falende groep. In feite valt die fragmentatie mee: op 

het gebied van klimaatverandering blijkt uit hetzelfde nieuws dat er eigenlijk maar twee of drie 

groepen bestaan: enerzijds zijn er de linkse partijen en de CDA die spreken van een ernstig 

klimaatprobleem en roepen om harde maatregelen. Anderzijds is het eveneens de CDA die meent dat 

Nederland al genoeg onderneemt en is het de VVD die de problematiek overdreven noemt en de 

kosten van maatregelen te hoog. De uitvergroting van het politieke conflict lijkt te ontstaan door de 

voorkeur voor en het belang dat gehecht wordt aan de politiek binnen het bestaande discours. Voor 

de verkiezingscampagne geldt dit nog meer, omdat het een sleutelmoment is binnen het politieke 

discours en omdat de media ook van groter belang zijn voor de politiek in deze periode. Doordat de 

tegengeluiden van rechtse partijen nauwelijks aan bod komen lijkt de onenigheid echter niet erg groot 

en is er toch sprake van één groep. 

 De milieubeweging is opvallend aanwezig binnen het discours. Hoewel ze de politiek tot 

verantwoording roept en stelt dat de politiek weinig doet, liggen de ideeën dicht bij die van de 

meerderheid van de (centrum)linkse partijen. Dat milieugroeperingen als serieuze gesprekspartner 

getoond worden in het nieuws, geeft aan dat zij zich dicht bij het politieke centrum bevinden. De roep 

om verantwoording aan het adres van politici en de acties van de beweging (zoals een autovrije dag) 

wekken zelfs de indruk dat zij daadkrachtiger zijn dan de politiek. De identiteit van de milieubeweging 

wordt in dit discours mede gepositioneerd door de wetenschappelijke onderbouwing van de 

problematiek. Omdat wetenschap als feitelijk en betrouwbaar gezien wordt, zijn milieuorganisaties 

binnen het klimaatdiscours ook serieus te nemen. 
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 Burgers worden gepositioneerd in tegenstelling tot de politiek en de wetenschap. Waar de 

politiek daadkrachtig zou moeten zijn, daar zijn de burgers juist afwachtend en pragmatisch. Terwijl 

de wetenschap zich bezighoudt met de onderbouwing en de mogelijke gevolgen van 

klimaatverandering is de burger meer geïnteresseerd in het dagelijkse weer. Klimaatverandering is  

volgens het NOS Journaal letterlijk “ver van hun bed” voor de meeste mensen; het dagelijks weer is 

interessanter (warm weer is “wel fijn”); en een milieuvriendelijke auto is alleen de moeite waard “als 

hij niet te veel kost”. De ontstane subjectpositie van de burgers bepaalt dat zij nauwelijks een rol van 

betekenis in het debat hebben. Niet als het gaat om hun inschatting van de problematiek en ook niet 

als het gaat om de maatregelen die ze zouden kunnen nemen. 

Hoewel nieuws doorgaans vaak de nadruk legt op conflict, is er ook geen aandacht voor 

eventuele sceptische opvattingen van burgers, waarmee hun belang in het debat verder 

gemarginaliseerd wordt. Op nationaal niveau of zelfs wereldwijd niveau is het standpunt van de 

burger ondergeschikt en geen nieuws als het gaat om klimaatverandering. Ook maatschappelijke 

organisaties als de ANWB hebben in deze periode geen rol van betekenis en worden vooral 

gearticuleerd met betrekking tot wat ze niet zijn (politiek, wetenschap, milieubeweging) of hebben 

(macht, verantwoordelijkheid). In het item over een groene proefrit lijkt de ANWB weliswaar aandacht 

te besteden aan klimaatproblematiek, maar even goed wordt de organisaties als hypocriet en 

afwachtend weggezet in het item. De nadruk ligt in het item op tegenstrijdige activiteiten van de 

ANWB en op technologische oplossingen voor vermindering van CO²-uitstoot. Dat juist bij dat tweede 

thema een politicus in beeld en aan het woord komt (staatssecretaris Van Geel, CDA) is geen toeval; 

de wetenschap en vooral de politiek zijn de groepen waar we verandering en oplossingen van kunnen 

en moeten verwachten. 

  Andere groepen die in het journaal gerepresenteerd worden rondom klimaatverandering zijn 

landen en gebieden. Nederland als natie wordt daarin vrijwel gelijkgesteld aan de nationale politiek en 

premier Balkenende, en wordt afgezet tegenover de Europese Unie, Amerika en de Derde Wereld. 

Nederland wordt daarbij vooral gearticuleerd in verband met de maatregelen tegen 

klimaatverandering die het neemt in tegenstelling tot de EU en met name Amerika. Ook de EU wordt 

zo tegenover Amerika geplaatst. Het algehele discours benadrukt dat Nederland relatief veel doet als 

het gaat om milieu- en klimaatproblematiek, terwijl Amerika als land op dat gebied een slechte naam 

heeft. Amerika wordt zo als totaliteit gepositioneerd in relatie tot een tekort aan maatregelen. Dat 

sommige staten in de VS zeker zo veel doen tegen klimaatverandering als Nederland blijft daardoor 

buiten beschouwing. Tegelijkertijd wordt Nederland ook gearticuleerd in verband met de mogelijke 

gevolgen, omdat Nederland als laag land grote risico's loopt bij stijging van de zeespiegel. Aangezien 

Nederland echter voldoende maatregelen zou nemen zijn die gevaren maar relatief, zo lijkt het nieuws 

te zeggen. Wel veel risico lopen Derde Wereldlanden, omdat die de middelen niet hebben om 

maatregelen te nemen. Dat die problemen minder belangrijk zijn binnen het Nederlandse 

klimaatdiscours blijkt wel uit het zeer beknopte item over de VN top. 
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5.1.3 Knooppunten, elementen en momenten 

Binnen een discours zijn knooppunten begrippen die bepalend zijn voor de betekenis van andere 

begrippen. De specifieke combinatie, of articulatie, van deze betekenissen vormt de kern van een 

discours. Binnen het discours over klimaatverandering dat naar voren komt in het NOS Journaal van 

najaar 2006 vallen een aantal belangrijke knooppunten op, die ik zal toelichten aan de hand van 

voorbeelden uit het materiaal. 

Klimaat en klimaatverandering 

Allereerst is dit het begrip klimaat zelf, dat duidelijk gearticuleerd is in relatie tot de oorzaken en de 

gevolgen van klimaatverandering. Het klimaat wordt in het NOS Journaal beschouwd als veranderlijk 

en klimaatverandering wordt gelijkgesteld aan het broeikaseffect en opwarming van de aarde; twee 

termen die voortdurend als synoniemen voor klimaatverandering worden gebruikt. Hoewel 

klimaatverandering een complex proces is, waarbij ook andere factoren en processen dan 

broeikasgassen en het broeikaseffect een rol spelen, wordt hier een beperkte betekenis van 

klimaatverandering gehanteerd. Waar in andere media in deze periode met enige regelmaat 

sceptische berichten verschijnen of teksten waarin ook tegengeluiden te horen zijn, wordt 

klimaatverandering in het journaal als een vaststaand feit beschouwd en is het geen onderwerp van 

discussie. In het eerste item wordt herhaaldelijk gesproken over de “film over het broeikaseffect” en 

“een hoofdfilm over het veranderende klimaat”. Deze beschrijvingen en de tekst “Al Gore waarschuwt 

op indringende wijze voor de opwarming van de aarde”, worden nergens voorzien van commentaar. 

Het hele item is doorsneden met fragmenten en citaten uit de film, zonder enig weerwoord. Het 

interview in het item met Al Gore gaat slechts in op de gevolgen van klimaatverandering, wat 

suggereert dat die verandering op zich al duidelijk is. Dat klimaatverandering een probleem is, is 

volgens de berichtgeving een feit, getuige ook de vraag naar aanleiding van de film: “Maar wordt de 

ernst van het probleem wel genoeg gevoeld? In de verkiezingscampagnes bijvoorbeeld?” In het item 

over de EU-top in Finland zegt verslaggever Paul Sneijder: “Premier Balkenende heeft de top 

aangegrepen om te pleiten voor meer actie tegen de opwarming van de aarde.” In andere items 

wordt gesproken over “het wassende water dat onvermijdelijk komt”, “het klimaatprobleem”, 

“maatregelen tegen het broeikaseffect”, “In Nederland en West-Europa gaat de opwarming van de 

aarde sneller”. In het laatste item over de warme herfst spreekt Erwin Kroll zijn verbazing uit over het 

idee dat klimaatverandering iets nieuws zou zijn en stelt voice-over Astrid Kersseboom “er is wel 

degelijk iets aan de hand met ons klimaat en dat is niet iets van de laatste tijd”. De warme herfst is 

voor een gedeelte “gewoon de opwarming van de aarde”. Blijkbaar is opwarming van de aarde 

vanzelfsprekender dan warm weer. Een weerwoord is nauwelijks te horen, maar de maatschappelijke 

of wetenschappelijke discussie hierover speelde blijkbaar nog wel, getuige de opmerkingen van Erwin 

Kroll en de verslaggever in hetzelfde item. Ze gaan op deze momenten in tegen de mening van 

sceptici, ongelovigen en tegenstanders, maar die komen zelf niet aan bod in het NOS Journaal in deze 

periode. Daarmee lijkt de betekenis van het begrip klimaat en ook klimaatverandering in grote mate 
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gefixeerd te zijn in het klimaatdiscours in het NOS Journaal. Klimaatverandering als knooppunt is 

binnen het discours een moment.  

Oorzaken van klimaatverandering 

De betekenis van klimaatverandering staat niet op zichzelf, maar is zoals gezegd gearticuleerd in 

relatie tot de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. In vrijwel alle uitingen wordt, zonder er 

aandacht aan te besteden, aangenomen dat de mens dé grote boosdoener is als het gaat om 

klimaatverandering. Dat klimaatverandering ook een natuurlijk proces is en opwarming naast 

menselijke invloeden ook andere oorzaken kan hebben, komt nauwelijks aan bod. Alleen in het item 

over de warme herfst zegt het KNMI dat de opwarming in Nederland van de laatste jaren voor de helft 

“ook het weer” is. In de meeste gevallen is klimaatverandering voor het NOS dus automatisch 

antropogene klimaatverandering, wat ook de gelijkstelling van klimaatverandering aan het 

broeikaseffect deels verklaart. Waar andere media zoals kranten 1, of websites2 ruimte laten voor 

wetenschappelijke twijfel over de (mate van) invloed van de mens of sceptische reacties van burgers 

een plek geven in de berichtgeving, daar is die inbreng bij het NOS Journaal in deze periode geheel 

afwezig. In het eerste item wordt het citaat “Scientific consensus is, that we are causing global 

warming” uit An Inconvenient Truth niet als politiek statement gebracht, maar als een waarheid, door 

het niet van commentaar te voorzien. De begeleidende beelden van smog, rokende schoorstenen en 

druk stadsverkeer, die ook in andere items terugkomen versterken dat beeld. 

De Nederlandse politici hebben het rond de première van de film alleen over plannen om onze 

CO²-uitstoot te verlagen, net als premier Balkenende die in Finland roept om meer aandacht voor 

schone energie om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De uitstootmaatregelen staan met 

andere woorden centraal, wat telkens duidelijk maakt dat onze vervuiling (die door maatregelen 

ingeperkt zou moeten worden) de oorzaak is. In samenhang met klimaatverandering is de oorzaak, de 

vervuiling door de mens, ook gefixeerd. Deze specifieke articulatie zorgt ervoor dat aan 

klimaatverandering vooral de betekenis van broeikaseffect en opwarming gegeven wordt, omdat dát 

de gevolgen zijn van de rol van de mens, de oorzaak die de meeste aandacht krijgt. Uitstoot van 

broeikasgassen is binnen dit discours niet een natuurlijk fenomeen, of een noodzakelijk kwaad, maar 

bijna een doodzonde, doordat het gedefinieerd wordt in relatie tot klimaatverandering. Deze 

articulatie heeft dus gevolgen voor de betekenis van beide begrippen. Dat zowel klimaatverandering 

als de oorzaken zo sterk gefixeerd zijn heeft ongetwijfeld te maken met de bron van onze kennis 

hierover: de wetenschap.  

Zoals ook later in deze studie zal blijken is de wetenschap binnen het discours in het NOS 

Journaal een belangrijke producent van gedeelde waarheden en kennis en wordt op de wetenschap in 

zijn algemeenheid een groot vertrouwen gevestigd. Die waarheden worden voor kennis aangenomen; 

over de wetenschappers wordt in de periode van dit onderzoek weinig gerept. De wetenschap is in 

zekere zin hegemonistisch en het wetenschappelijk discours heeft een hoge mate van objectiviteit in 

                                                           
1
 Zie bijvoorbeeld Knip in de zomerbijlage 2007 van het NRC Handelsblad. 

2
 Zie bijvoorbeeld Smit, op Sync.nl, 9 mei 2007. 
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de termen van Laclau en Mouffe: de door wetenschap gecreëerde waarheden en kennis worden 

nauwelijks in twijfel getrokken. De nadruk die in de huidige samenleving op het belang van 

wetenschap gelegd wordt, zal er dan ook mede voor zorgen dat klimaatverandering en de oorzaken, 

gearticuleerd in relatie tot wetenschappelijk onderzoek, als momenten sterk gefixeerd zijn. 

Gevolgen van klimaatverandering 

De eventuele gevolgen van klimaatverandering vormen ook een knooppunt in het 

klimaatveranderingsdiscours. Hoewel de gevolgen duidelijk betekenis krijgen in combinatie met de 

vorige momenten is het als knooppunt niet volledig gefixeerd. Op dit vlak lijkt er strijd te zijn met 

alternatieve discoursen, al is die strijd ondergeschikt in het nieuws. De klimaatverandering wordt 

zonder uitzondering in alle items waarin klimaatverandering letterlijk aan bod komt omschreven als 

“het klimaatprobleem”, “dit grote probleem”, “een van de grote problemen van de 21e eeuw” en een 

“uitdaging”. In de enige, enigszins sceptische uitspraak van Mark Rutte (VVD), over de politieke 

plannen rond klimaatverandering schaart hij klimaatverandering onder de meer eufemistische noemer 

“milieuproblemen”, die aangepakt kunnen worden “alleen als er economische groei is, als de welvaart 

toeneemt”, maar deze uitspraak valt in het niet bij alle andere uitspraken in hetzelfde item. Elders 

wordt voortdurend gewezen op “de ernst van de situatie” en “catastrofale” of “mogelijk rampzalige 

gevolgen”. Dit is het geval in uitspraken van nieuwslezers en verslaggevers, maar ook in citaten van Al 

Gore, linkse politici als Jan Marijnissen (SP) en Diederik Samson (PvdA), alsook de centrum(rechtse) 

premier Jan Peter Balkenende (CDA). Opvallend genoeg wordt er juist door de onderzoekers van het 

KNMI in het item over de warme herfst niet gerept over de gevolgen van opwarming van de aarde. In 

de aansluitende tekst van de voice-over wordt echter wederom gesproken van het klimaatprobleem, 

maar wel wordt er in dit item gesteld dat de gevolgen voor Nederland moeilijk in te schatten zijn. In 

het item over waterbeheersing wordt daarentegen gezegd dat nu al gevolgen van klimaatverandering 

merkbaar zijn in Nederland, zoals een verhoogde neerslag. Hierna wordt direct een vergelijking 

gemaakt met de ramp Katrina in New Orleans, al wordt de link met klimaatverandering niet expliciet 

gelegd. Wetenschappers stellen echter dat die orkaan niet door klimaatverandering werd veroorzaakt 

(Klimaatpanel 2008). 

 De ernst en de mogelijk extreme gevolgen van klimaatverandering worden dus herhaaldelijk 

benadrukt, ook al zijn de gevolgen volgens het KNMI voor Nederland niet eenduidig. Het 

beeldmateriaal van de items bevestigt dit vooruitzicht bovendien. In de beide items over de film van 

Al Gore en de items over de VN-top, de EU-conferentie in Finland, en het item waarin 

milieuorganisaties politici spreken over het klimaat komen beelden voorbij van smeltend en instortend 

poolijs, driftende ijsschotsen met zeeleeuwen en ijsberen, woestijnen en uitgedroogde grond en 

uitgemergeld en dood vee, meestal als ondersteuning bij een uitspraak over de mogelijke gevolgen 

van klimaatverandering. Ondanks dat zeker voor de meeste kijkers nauwelijks in te schatten is of 

beelden van ronddobberende ijsschotsen en smeltwater een normaal of een uitzonderlijk natuurlijk 

proces weergeven, staan beelden van poolgebieden of gletsjers schijnbaar gelijk aan rampzalige 



28 
 

gevolgen. Terugkerend zijn in dat opzicht ook grafieken met temperatuurstijgingen en foto's of 

animaties van terugtrekkend ijs in het poolgebied. 

 In het NOS Journaal lijkt de dominante betekenis van de gevolgen van klimaatverandering te 

zijn dat deze ernstig en mogelijk zelfs catastrofaal zijn. Er worden echter door het KNMI en Mark 

Rutte ook andere betekenissen aan toegekend, waardoor het als moment niet volledig gefixeerd is en 

er geen sprake is van een eenduidige betekenis. Verschillende alternatieve discoursen lijken hier 

strijdig met het dominante antropogene klimaatveranderingsdiscours. De gevolgen van 

klimaatverandering vervullen hier dus een rol als zwevende betekenaar (floating signifier): door 

verschillende articulaties (onder ander in de vorm van uitspraken van het KNMI en ook Mark Rutte) 

wordt de ernst en dus de betekenis van deze gevolgen verschillend ingevuld, wat effect heeft op het 

hele gehanteerde discours. Hier vertonen zich de contouren van een gematigd en een licht sceptisch 

klimaatveranderingsdiscours. 

Maatregelen tegen klimaatverandering 

Een ander knooppunt in het discours wordt gevormd door de maatregelen die al dan niet genomen 

moeten worden tegen klimaatverandering. Evenals de gevolgen zijn ook de maatregelen floating 

signifiers die door de strijdende discoursen verschillend ingevuld worden. Erkenning van antropogene 

klimaatverandering heeft als direct gevolg het besef dat mensen niet alleen klimaatverandering mede 

veroorzaken, maar er wellicht ook iets tegen zouden kunnen doen, bijvoorbeeld in de vorm van CO²-

reductie. Daar kunnen los van angst voor de gevolgen ook economische, politieke, ethische of 

religieuze redenen aan ten grondslag liggen. Dát er actie ondernomen moet worden tegen (de 

gevolgen van) klimaatverandering wordt in het NOS Journaal als logisch verondersteld. Zo wordt de 

problematiek geregeld een “uitdaging” genoemd, wordt Al Gore gevraagd of hij niet iets had moeten 

doen toen hij aan de macht was als vicepresident, en lichten politici hun ideeën en plannen toe 

waarbij de vraag gesteld wordt of ze wel genoeg doen, of “de ernst van het probleem wel genoeg 

gevoeld wordt”. Niet de vraag of er iets moet gebeuren, maar de vraag of er genoeg gebeurt staat 

dus voorop. In het NOS Journaal worden de maatregelen als noodzakelijk en hoognodig ingevuld en 

gearticuleerd in relatie tot een morele verantwoordelijkheid en een noodzaak uit 

veiligheidsoverwegingen. 

Toch zijn er verschillen te zien in betekenis. Zo worden in een enkel citaat van Mark Rutte de 

maatregelen gerelateerd aan de hoge kosten die ermee gepaard gaan. De invulling van maatregelen 

is hier dus eerder “kostbaar” en “niet dringend”. Ook hier komt een sceptisch discours naar voren dat 

klimaatverandering als feit ziet, maar de gevolgen niet als ernstig. Maatregelen vormen dan ook geen 

knooppunt in dat discours. De CDA heeft een standpunt dat tussen de dominante betekenis en de 

betekenis van de VVD in lijkt te liggen: maatregelen zijn nodig, maar er gebeurt al genoeg. In deze 

opvatting lijken de maatregelen gearticuleerd te worden in relatie tot zowel de kosten als de morele 

verantwoordelijkheid.  
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5.1.4 Lege betekenaars 

Morele verantwoordelijkheid en het daarmee samenhangende begrip bewustzijn zijn begrippen die 

binnen de order of discours als “empty signifiers” fungeren. Zulke lege betekenaars vormen wel 

knooppunten in het discours, maar zijn begrippen die door verschillende groepen of identiteiten 

anders ingevuld worden en niet één concrete betekenis hebben. Ze vervullen de rol van een 

onmogelijk ideaal binnen een discours en vertegenwoordigen zoveel betekenissen dat ze in feite 

betekenisloos zijn. 

Bewustzijn 

Vooral “bewustzijn” lijkt binnen het discours een voorbeeld van een lege betekenaar. De vraag die in 

de items over het klimaat centraal staat is of men zich wel bewust is van de problematiek. Er lijkt 

sprake te zijn van een idee dat alles goed komt als iedereen zich maar bewust is van de 

klimaatproblematiek. Wat onder dat bewustzijn verstaan wordt verschilt nogal. Er is zeker niet één 

gefixeerde betekenis. Waar voor de linkse partijen, het NOS Journaal zelf, Al Gore en de 

milieuorganisaties “bewustzijn” een stap lijkt in de richting van maatregelen, daar is bewustzijn voor 

het CDA een voldongen feit en een reden om aan te geven dat men op nationaal niveau al voldoende 

doet. Voor de VVD is bewustzijn voldoende; maatregelen volgen ooit wel als er geld is. 

Als begrip is bewustzijn ook constitutief: door te spreken van bewustzijn en bewustwording, 

wordt de onderliggende problematiek niet als theorie maar als feit behandeld, dat we als zodanig 

zouden moeten erkennen. Bovendien is bewustzijn binnen de discursieve structuur als lege 

betekenaar een concept waar verschillende groepen zich achter kunnen verenigen in hun strijd om 

actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Het resultaat is een hegemonistisch blok achter de 

strijd tegen klimaatverandering. 

Verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheid wordt niet zozeer benoemd in het nieuws, maar er wordt wel aan gerefereerd 

binnen het discours. Stappen die genomen moeten worden volgens diverse groepen worden 

voorgesteld op basis van een verantwoordelijkheid die ‘we’ zouden hebben. Die kan echter ingegeven 

zijn door milieuoverwegingen, zoals bij de milieuorganisaties het geval zal zijn, maar ook uit naam van 

veiligheid, een ethisch-christelijke zorgplicht voor de aarde, of een economische reden. Welke 

verantwoordelijkheid er gedragen wordt of genomen moet worden is niet geheel duidelijk en wordt 

door verschillende groepen en identiteiten anders ingevuld (al komt dit in de nieuwsitems niet 

uitgebreid naar voren). Daardoor vervult het begrip net als bewustzijn een bindende rol voor een 

hegemonistisch blok van onder andere politieke partijen en milieugroeperingen. Het begrip wordt 

echter zo divers ingevuld dat er sprake is van een lege betekenaar. 

5.1.5 De politieke en de technologische mythe 

Lege betekenaars kunnen ook een meer concrete vorm aannemen, als mythen. Ze verwijzen ook dan 

naar onbereikbare idealen, verbeelde totaliteiten, maar hebben wel een meer afgebakende, 
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gefixeerde betekenis. Ze vormen een vertekende, ideale representatie van de werkelijkheid, maar 

geven tegelijkertijd vorm aan onze samenleving en handelingen. Een duidelijk voorbeeld binnen het 

klimaatdiscours in het NOS Journaal is de rol en betekenis van ‘de politiek’.  

De politieke mythe 

In deze eerste periode lijkt de politiek bij uitstek de groep te zijn die iets te zeggen heeft over 

klimaatproblemen en die oplossingen zal (moeten) brengen. Ze wordt als een totaliteit, als één groep 

gedefinieerd. In werkelijkheid is er natuurlijk sprake van verschillende partijen die uiteenlopende 

visies, belangen en prioriteiten hebben. Daarnaast zijn er (milieu)groeperingen, lobbygroepen, allerlei 

overlegorganen en werkvormen en andere groepen in de samenleving zoals bedrijven en burgers die 

ook een rol spelen. Toch maakt deze ingebeelde totaliteit tegelijkertijd diezelfde politiek mogelijk: de 

macht lijkt gecentreerd en daadkrachtig te zijn, aan die macht wordt de mogelijkheid voor oplossingen 

van problemen toegeschreven, en problematiek wordt op nationaal of globaal niveau benaderd. 

Belangrijker nog is dat door de nadruk op de politiek als geheel, de burgers, het bedrijfsleven of 

andere groepen een ondergeschikte rol lijken te hebben in de klimaatproblematiek. Het discours in het 

NOS Journaal lijkt dan ook te benadrukken dat de politiek oplossingen moet verzinnen; bij hen ligt 

immers de macht en de mogelijkheid tot verandering.  

De mythe van de politiek die het klimaatprobleem ‘wel zal oplossen’, versterkt het bestaande 

en gecreëerde beeld van een abstract probleem. Door de bevestiging van de politiek als belangrijke, 

centrale entiteit wordt een samenleving geconstrueerd waarin de burger in feite afhankelijk is en zelf 

buiten zijn directe levenssfeer weinig kan veranderen. Hoe belangrijk de rol van de politiek in het 

nieuws is blijkt uit het feit dat de meeste berichten gaan over de meningen van en interacties tussen 

politici. Zelfs die berichten die niet in de eerste plaats over politiek gaan, tonen geregeld politici en 

andere talking heads, zoals het tweede item over An Inconvenient Truth, het item over de groene 

proefrit en het item over waterbeheersing. Terwijl er voortdurend een sceptische houding is ten 

opzichte van de politiek, is onderliggend schijnbaar een besef, hoop of boodschap dat oplossingen van 

de politiek moeten komen. 

Deze verwachting wordt wel versterkt doordat deze periode de aanloop vormde naar de 

verkiezingen voor de Tweede Kamer, waardoor de politiek toch al volop in de belangstelling stond. 

Daardoor zijn de verschillende politieke discoursen die strijden om dominantie vermengd met het 

klimaatdiscours in het NOS Journaal. Desondanks blijft het opvallend dat ook ten opzichte van andere 

groepen en personen de politiek veel aandacht krijgt. 

De technologische mythe 

Naast ‘de politiek’  is er in deze nieuwsperiode in mindere mate sprake van een mythe rond 

technologie en wetenschap. Waar het over maatregelen en CO²-reductie gaat, staan geregeld 

technologische oplossingen in de aandacht. Besparen, consuminderen of andere vormen van 

gedragsverandering komen niet aan bod, behalve als er sprake is van besparing door moderne 

technologie. Zoals al bleek wordt een groot vertrouwen geschept in de wetenschap als geheel en in 
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ontwikkeling van nieuwe technologieën in het bijzonder. ‘De wetenschap’ vervult een rol van sociaal 

imaginair. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de wetenschap op de korte termijn kan voldoen aan alle 

verwachtingen, wordt voor oplossingen voortdurend in die richting gekeken en is het een vorm van 

vooruitgangsdenken waar de andere knooppunten omheen gearticuleerd zijn. In de items over de 

groene proefrit en over de EU-top in Finland wordt bijvoorbeeld hoog opgegeven van energiezuinige 

multifuel-auto's en vierde-generatie kerncentrales. Er is sprake van een mythe, omdat de 

verwachtingen van de wetenschap niet alleen zeer hoog zijn, maar ook omdat het doet vergeten dat 

een eventuele aanpak van problematiek niet zonder betrokkenheid van burgers en bedrijfsleven zou 

kunnen. Zonder ontwikkeling, acceptatie en implementatie van nieuwe technologieën en zonder 

gedragsverandering verandert er weinig. De wetenschap vormt zo een onbereikbaar ideaalbeeld, in 

een discours dat de autoriteit van politiek en wetenschap benadrukt. 

 Net als bij de politiek wordt in het nieuws op de wetenschap gefocust, ten koste van andere 

groepen en de gewone burger. Klimaatverandering lijkt wederom niet geconstrueerd te worden als 

een probleem van de burger; het blijft, zoals verslaggever Ron Vrezen zelf zegt in het item over de 

première, “iets wat heel ver van het bed is van veel mensen”. Opvallend is het item over een autovrije 

dag, waarin minder autorijden gepresenteerd wordt als een oplossing tegen luchtvervuiling, wat bij 

uitstek een “burgeroplossing” is. Toch wordt een vergelijkbare redenatie niet gevolgd voor 

klimaatverandering en wordt klimaatverandering als thema niet genoemd in dit item. 

5.1.6 Discours 

Samenvattend komt er een duidelijk dominant, antropogeen klimaatveranderingsdiscours naar voren 

in het NOS Journaal in deze periode. Volgens dit discours is er sprake van klimaatverandering, die 

veroorzaakt wordt door mens en grote gevolgen kan hebben. De natuur is beheersbaar en 

beïnvloedbaar: er moeten snel stevige maatregelen genomen worden om ernstige gevolgen tegen te 

gaan. Die maatregelen zijn in de eerste plaats een taak voor de politiek, waarbij oplossingen vooral 

gezocht moeten worden in technologische vindingen. Belangrijke identiteiten in dit discours zijn de 

milieuorganisaties, linkse en centrumpartijen in de politiek en de wetenschap. Opvalllende afwezige 

binnen het discours is de burger, die in een afhankelijke rol gepositioneerd wordt. Het discours 

bevestigt het beeld dat de problematiek ver af staat van de burger. Dat wordt versterkt in de vele 

beelden van poollandschappen en woestijnen. 

 Naast het dominante discours zijn er in beperkte mate ook alternatieve discoursen te 

herkennen, die grofweg als gematigd en skeptisch gecategoriseerd kunnen worden. Deze discoursen 

zijn vooral strijdig over de gevolgen van klimaatverandering en maatregelen. Rond die knooppunten 

botsen deze discoursen in het NOS Journaal. Gek genoeg komen deze botsingen waarschijnlijk voort 

uit verschillen in mening over de oorzaak van klimaatverandering. Desondanks zijn die oorzaken 

binnen het NOS Journaal duidelijk als moment gefixeerd: als het gaat om de oorzaken, komt de twijfel 

van met name de VVD over de mate waarin de mens een rol speelt in het geheel niet aan bod. Het 

gematigde discours lijkt vooral verbonden aan het CDA en burgers. Dit discours zwakt de gevolgen 
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van klimaatverandering af en daarmee ook de noodzaak tot zwaardere maatregelen dan de huidige. 

Het skeptische discours manifesteert zich eigenlijk alleen in uitspraken van de VVD. 

Dat er wel degelijk een discoursstrijd gaande is, blijkt vooral uit de onderwerpen die actief 

uitgesloten worden: alle aandacht gaat uit naar de ernst van de problematiek, waardoor onder meer 

de voorafgaande discussie over de rol van de mens verdrongen wordt. Opvallend genoeg vertonen de 

verschillende discoursen twee belangrijke overeenkomsten: in alle drie ligt de verantwoordelijkheid bij 

de politiek en zijn oplossingen vooral technologisch van aard. Zonder uitzondering bevestigen de 

discoursen dus de politieke en wetenschappelijke mythe. 

5.2 Voorjaar 2007 

5.2.1 Materiaal 

In de geselecteerde periode in het voorjaar van 2007 bevatte het Journaal van 20.00 uur 15 items 

over klimaatverandering, uiteenlopend van 24 seconden tot ruim 5 minuten. Wat direct opvalt aan 

deze periode is het grotere aantal nieuwsitems (vijftien berichten in twee maanden ten opzichte van 

tien berichten in drie maanden) en de grotere diversiteit aan onderwerpen (zie Tabel 2). De helft van 

de onderwerpen werd al in de leader aangekondigd; naar een aantal berichten werd al gerefereerd in 

een ander item. Op drie items na waren alle items volwaardige items met een reportage. Puur op 

basis van de frequentie, lengte en aankondiging is klimaatverandering in deze periode dus 

prominenter aanwezig in het NOS Journaal. 

Nr. Datum Titel Duur Pos. In headline 

11 01/02/07 Weinig Nederlanders deden licht uit 2:30 2/7 Ja 
12 02/02/07 VN-rapport: klimaat warmer door mens 

Bewoner laagste punt Europa niet bang 
Boodschap klimaat-chef ook gericht aan China 
Lid VN-commissie over klimaatrapport 
Milieudefensie eist maatregelen politiek 

5:07 3 Ja 

13 07/02/07 Achtergronden bij het regeerakkoord 2:47 8 Ja 
14 07/02/07 EU wil maatregelen tegen uitstoot kooldioxide 2:55 9 Nee 

15 09/02/07 Milieuprijsvraag goed voor 25 miljoen dollar 0:33 4 Nee 

16 16/02/07 Eerste warme truiendag in Nederland 0:24 5 Nee 

17 20/02/07 Australië bant gloeilampen 0:35 5 Nee 

18 21/02/07 Steeds meer bedrijven gaan klimaatneutraal 3:01 7 Ja 

19 28/02/07 Kabinetsplannen op milieugebied zijn een ... 1:43 8 Nee 
20 07/03/07 Duurzame energie: achterstand voor Nederland 2:34 6 Nee 

21 08/03/07 Klimaatplannen centraal op Eurotop 
Grootschalig onderzoek naar smeltend poolijs 

5:28 5 Ja 

22 09/03/07 EU-landen presenteren ambitieus klimaatplan 
Europa moet aan de spaarlamp 

4:55 1 Ja 

23 09/03/07 Bush op tour door Latijns Amerika 2:20 3 Nee 

24 24/03/07 Gezamenlijke bouw kernfusiecentrale 
Onderzoek ik Nieuwegein naar kernfusie 

2:35 9 Nee 

25 27/03/07 Milieu centraal op komeende AutoRAI 2:27 10 Ja 
Tabel 2. NOS 20 uur Journaal-items najaar 2006 

Belangrijke gebeurtenissen in deze periode zijn het gerealiseerde regeerakkoord, de publicatie van het 

VN-klimaatrapport en een Eurotop. Veel berichten gaan dan ook over de nationale en internationale 
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politiek. Vaker dan in de voorgaande periode wordt daarbij over maatregelen gesproken en (door 

milieugroeperingen) tot maatregelen opgeroepen. Naast het politieke nieuws zijn er in deze periode 

verschillende items waarin burgers, bedrijven en technologische oplossingen aan bod komen. 

 Aangezien de periode grote overeenkomsten vertoond met het najaar van 2006, richt ik me in 

deze analyse alleen op opvallende verschillen en verschuivingen ten opzichte van de eerste 

onderzoeksperiode. 

5.2.2 Groepen, identiteiten en maatschappelijke verhoudingen 

De groepen en identiteiten die in deze periode aan bod komen (aangeduid met rode stippellijnen in 

het model) verschillen niet heel sterk met de eerste periode. Wel zijn er verschuivingen in de mate 

waarin bepaalde identiteiten aan bod komen en daarmee in hun subjectposities. Meer dan eerst 

komen in deze periode burgers en het bedrijfsleven naar voren binnen de order of discourse, terwijl Al 

Gore en in mindere mate milieuorganisaties naar de achtergrond zijn verschoven. De politiek 

(nationaal en internationaal) en de wetenschap zijn in deze periode opnieuw ruimschoots 

vertegenwoordigd. 

De rol van burgers in het nieuws valt in deze periode op. Met name in item 12 over het VN-

klimaatrapport krijgen burgers een persoonlijk gezicht en worden ze nadrukkelijk gepositioneerd ten 

opzichte van de gevolgen van klimaatverandering en de eventuele maatregelen. Niet alleen komt de 

mening van burgers naar voeren, maar ook de maatregelen die zij al dan niet nemen. Ook in de items 

11,16 en 18, respectievelijk over een actie om landelijk het licht uit te doen, een warmetruiendag en 

uitstootcompensatie, wordt de problematiek gekoppeld aan de belevingswereld van ‘gewone’ burgers, 

iets wat in de eerste periode niet voorkwam. In eerste instantie lijken burgers daarmee actoren te 

worden in het discursieve veld. Niet alleen manifesteert zich in de passage over een bewoner van het 

laagste punt van Nederland het skeptische tegendiscours (“Toch zijn er Nederlanders die ook na 

vandaag nog twijfelen over de ernst van klimaatverandering”), maar tegelijkertijd wordt de burger ook 

gepositioneerd als iemand die zelf iets tegen klimaatproblematiek kan doen (“Koffie houden ze warm 

in een thermoskan [...], bijna het hele huis is verlicht met spaarlampen”) en voor wie 

klimaatverandering een relevant thema is.  

Toch is deze aandacht voor de burger maar relatief. In de meeste items komt de bevolking 

nog steeds nauwelijks aan bod. Is dat wel het geval, dan ligt de nadruk op politieke besluiten en de 

gevolgen die mensen daarvan “zullen merken in de huiskamer” (item 22) en de “effecten die we 

daarvan gaan zien” (item 19). In item 19 over de kabinetsplannen wordt door het Milieu- en 

Natuurplanbureau kort gerefereerd aan de gedragsverandering die eventuele maatregelen en 

doelstellingen vragen van de bevolking. Het skeptische discours wordt in item 12 over het VN-rapport 

min of meer gediskwalificeerd: nadat verkondigd is dat Nederland als laag land in de problemen komt 

en de voiceover stelt dat de wetenschappers “het wél eens zijn over de klimaatverandering” komt 

eerst een burger in beeld die dat standpunt bevestigt en laat zien wat hij allemaal doet tegen 

klimaatverandering. Pas daarna komt een skeptische man in beeld (“Maar niet álle Nederlanders lijken 

overtuigd [...]”) die een weinig samenhangend verhaal vertelt en niet erg snugger lijkt. Niet alleen 
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wordt hier opnieuw het antropogene klimaatveranderingsdiscours versterkt, maar ook wordt nog eens 

het belang van de wetenschap als bron van waarheden benadrukt – het standpunt van 

wetenschappers wordt hooguit door een enkele naïveling niet geaccepteerd. Het verhaal van de 

skeptische man benadrukt ook weer de gevoelde afstand van de problematiek (“Het zal zo’n vaart wel 

niet lopen.”). De klimaatproblematiek komt iets dichterbij, maar is nog steeds geconstrueerd als een 

verzameling abstracte procesen die de burger nauwelijks raken. In het item over de warmetruiendag 

en het item over de lichtendoofactie wordt wel (indirect) over burgers gesproken, maar komen ze 

nergens zelf aan het woord. Hoewel de burger een grotere rol speelt in deze periode, vormt hij geen 

machtsfactor en kan hij maar tot op zekere hoogte zelf actie ondernemen. De mogelijkheid daartoe 

ligt in handen van politiek en bedrijven.  

Naast de bevolking zijn bedrijven sterker aanwezig in het NOS Journaal in het voorjaar van 

2007. Hun identiteit worden met name gearticuleerd in relatie tot maatregelen en verandering. Waar 

de politiek vooral lijkt te praten, worden in het Journaal concrete inspanningen van bedrijven gevolgd. 

Bedrijven zijn actief op het gebied van uitstootcompensatie of ontwikkelen of gebruiken 

milieuvriendelijke en energiezuinige technologie. Deze ontwikkelingen worden zonder uitzondering 

zeer positief besproken en bestempeld als “tastbaar resultaat”, “omslag”, “hype” en “hot”. Dat die 

verandering in sommige gevallen gedwongen zijn (autoindustrie), of economsich onrendabel 

(ongesubsieerde vergistinginstallaties bij boeren) wordt slechts zijdelings genoemd. 

Hoewel het poltieke campagnegeweld in deze periode niet meer speelt, neemt de politiek in 

het nieuws toch nog een opvallende plek in. Niet alleen in de frequentie (in tien van de vijftien items 

worden Nederlandse politici genoemd of geciteerd), maar juist ook in de gebruikte bewoordingen in 

de items en de context waarin de politiek aangehaald wordt. Opvallend zijn bijvoorbeeld de items over 

de lichtendoofactie en de AutoRAI, waarbij in het eerste geval na de elektriciteitsnetbeheerder “zelfs 

premier Balkende wees op de gevaren” van de actie en in het andere items Balkenende geïnterviewd 

wordt over milieuvriendelijkere auto’s. Beide items benadrukken zo hoe belangrijk de mening van de 

politiek is, terwijl je je kunt afvragen hoe relevant die in beide items is. De tegenstrijdige identiteit van 

de politiek en de Nederlandse overheid blijkt ook in deze periode: er wordt benadrukt dat er veel 

veranderingen en maatregelen van de politiek te verwachten zijn en dat de politiek “voldoende doet”, 

problematiek “de volle aandacht heeft”, maar tegelijkertijd zijn er verschillende passages die 

onderstrepen dat de maatregelen te kort schieten. Zo zeggen voiceovers in item 14 over EU-

maatregel tegen CO² uitstoot: “toch blijft ook bij de strengere normen de uitstoot van CO² enorm”, in 

item 19: “de maatregelen van het nieuwe kabinet zijn wel goed, maar niet goed genoeg” en in item 

22: “maar hoe geloofwaardig en haalbaar het is, zal blijken”. 

Naast een overduidelijke focus op de politiek, met daaraan gekoppeld een afhankelijke 

houding voor andere groepen en identiteiten, wordt diezelfde politiek zo voortdurend bekrisiteerd en 

in twijfel getrokken. Desondanks geeft de representatie in het NOS Journaal de politiek een leidende 

rol in het discours. Was dat in de eerste periode vooral met betrekking tot de duiding van de 

problematiek (pas na politieke duiding van wetenschappelijk onderzoek kreeg het onderwerp 

momentum), in deze periode is dat vooral door het nemen danwel aankondigen van maatregelen. De 
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identiteit van de politiek binnen het discours is bepalend voor het discours zelf: door de preoccupatie 

met de nationale en wereldpolitiek wordt de problematiek vooral in het licht van (geo)politieke 

overwegingen besproken. Andere discoursen worden daarmee ondergeschikt. Een sociale of 

milieuwetenschappelijke benadering is in het nieuws bijvoorbeeld minder belangrijk dan politieke 

onderhandelingen en de internationale energiecrisis.  

5.2.3 Knooppunten, elementen en momenten 

Voor een groot deel zijn de belangrijkste knooppunten in het klimaatveranderingsdiscours al gefixeerd 

in het najaar van 2006. Momenten als het klimaat, klimaatverandering en de oorzaken van 

klimaatverandering verschillen in de twee periode dan ook niet wezenlijk van de eerste. Maar waar de 

mens als belangrijke oorzaak van klimaatverandering aanvankelijk vooral impliciet verondersteld werd, 

gebeurt dat in deze periode ook veel explicieter, mede naar aanleiding van het klimaatrapport. In 

diverse items wordt ook verwezen naar de “gewetenswroeging van de moderne consument”; we 

weten met andere woorden allemaal dat we fout zitten. Met een duidelijke wetenschappelijke 

onderbouwing wordt de invulling van de oorzaken van klimaatverandering blijkbaar geobjectiveerd en 

nog sterker gefixeerd als moment. 

De gevolgen van klimaatverandering vormden in de eerste periode een zwevende betekenaar; 

het begrip werd op verschillende manieren ingevuld. Daarvan lijkt geen sprake meer te zijn in deze 

tweede periode. Behalve de genoemde twijfel van een bewoner van Nederlands laagste punt, komt er 

nauwelijk twijfel of scepsis aan bod. Sterker, de gevolgen worden nog steeds als ernstig gezien, maar 

worden met uiteenlopende argumenten onderbouwd. Gevolgen voor het milieu (ijsberen, poolijs), 

culturen (de Inuït) en vooral nationale veiligheid (dijken, laag gelegen land) komen aan bod. In plaats 

van wereldwijde problematiek veraf, is klimaatverandering ook een Nederlands onderwerp geworden 

en zijn de gevolgen steevast ernstig of zelfs “nog ietsje erger” dan verwacht. Net als de oorzaken 

hebben de gevolgen als ‘wetenschappelijke waarheid’ de sceptische geluiden verdrukt en is de 

betekenis sterk gefixeerd. 

 Ook de te nemen maatregelen fungeerden in de eerste periode als zwevende betekenaar in 

het Nos Journaal. In de tweede periode worden maatregelen door het NOS Journaal nog evenzeer als 

logisch verondersteld. Doordat antropogene klimaatverandering nog sterker gefixeerd is, is ook de 

noodzaak van maatregelen tegen CO²-uitstoot min of meer vereist. Toch is er nog altijd sprake van 

een zwevende betekenaar. Ook in de tweede periode komt een gematigd discours naar voren dat de 

bestaande maatregelen als voldoende bestempelt. Daarnaast worden de kosten (“grote 

investeringen”, “hoeft niet veel te kosten)” in diverse items aangehaald als argument tegen of voor 

meer maatregelen. Het gematigd discours blijkt wederom meer op economsiche gronden gebaseerd. 

Zoveel blijkt ook uit de voortdurende koppeling van klimaatmaatregelen aan de energiecrisis. 

Bovendien is er herhaaldelijk sprake van een “ommekeer” in de maatregelen die worden genomen; 

iedereen is plots “op de milieutour”, iets wat een “jaar geleden nog ondenkbaar” was. Dit benadrukt 

niet alleen de roep om en noodzaak van maatregelen, maar tegelijkertijd ook dat veel mensen, politici 

en bedrijven blijkbaar niet van die noodzaak doordrongen zijn (geweest), dat er toch (vrij veel) 
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weerstand is. Met andere woorden, er is meer strijd over dit onderwerp dan expliciet naar voren komt. 

Uitsluiting van andere geluiden versterkt het dominante discours. 

Voor de bevolking lijkt het nieuws te suggereren dat veel maatregelen eerder gevolgen zijn; 

er wordt wel sporadisch benadrukt hoe burgers zelf bijdragen aan een oplossing van de problematiek, 

maar veelal ondervinden zij vooral wat er op hogerhand besloten wordt, dat zullen ze “merken in de 

huiskamer” en er hangt een “prijskaartje” aan. Voor zover burgers en bedrijven toch zelf iets kunnen 

ondernemen, komt dat vooral door technische vindingen en compensatie voor energieverbruik: vierde 

generatie kerncentrales, kernfusie, groene auto’s, spaarlampen, zuinigere apparaten en CO²-neutraal 

vliegen bieden de oplossing. Zijdelings komt aan bod dat er ook een grote gedragsverandering nodig 

is om de gewenste doelen te bereiken, daar wijst het Milieu Plan Bureau op en zoveel blijkt impliciet 

ook uit de items over de warmetruiendag en de lichtendoofactie. Dat de plannen van het kabinet niet 

voldoende zijn, wordt uitgelicht, maar tegelijkertijd wordt de afwachtende houding van bedrijfsleven 

en burgers genegeerd en worden initiatieven van hun geprezen. Zo is er strijd tussen discoursen 

gaande rond dit knooppunt, maar die uit zich vooral in de afwezigheid van botsende betekenissen. 

5.2.4 Lege betekenaars 

De lege betekenaars bewustzijn en verantwoordelijkheid hebben zijn het voorjaar van 2007 van 

betekenis veranderd. Door de sterke(re) fixatie van de momenten oorzaken en gevolgen van 

klimaatverandering is bewustzijn meer vanzelfsprekend. Mogelijk speelde het thema bewustzijn vooral 

een rol tijdens de verkiezingen, een periode waarin klimaatverandering actief op de agenda geplaatst 

werd door politieke partijen, milieuorganisaties en vlak daarvoor, Al Gore. Het thema 

klimaatverandering staat inmiddels duidelijk op de agenda en iedereen lijkt zich bewust van de 

uitdagingen die er zijn. Bewustzijn is daarmee enerzijds minder van belang, maar tegelijkertijd ook 

meer gefixeerd als moment. 

 Verantwoordelijkheid blijft nog altijd een thema; Nederland zou achterlopen op het gebied van 

maatregelen, de ijsbeer steft mogelijk uit door ons toedoen en er “moet nog veelgebeuren”: op veel 

momenten komt naar voren dat Nederland, politie, bedrijfsleven en burgers meer moeten doen, al 

wordt die visie minder expliciet uitgesproken dan in de verkiezingsperiode. Waarom we actie zouden 

moeten ondernemen, en wat prioriteit heeft, blijft vaak onuitgesproken. Daarmee is 

verantwoordelijkheid aan het veranderen van een lege betekenaar naar een element dat nog niet 

volledig gefixeerd is. Als hegemonistisch blok lijkt het in ieder geval succesvol te zijn geweest in het 

najaar van 2006. Ook verantwoordelijkheid nemen wordt langzamerhand min of meer als 

vanzelfsprekend gezien. 

5.2.5 De politieke en de technologische mythe 

Net als in de eerste periode is er een sterke foccus op de politiek. Hoewel die ook geregeld 

bekritiseerd wordt, zijn wel alle ogen erop gericht. De politiek bepaalt wat er gebeurt en tot op zeker 

hoogt wat burgers en bedrijven doen, gezien de grote nadruk op de klimaatplannen van kabinet, EU 
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en VN. Er is in deze periode wel degelijk ruimte voor andere groepen en identiteiten en hun invulling 

van het klimaatprobleem, maar de politieke mythe blijft in stand. 

 De wetenschap en de technologische mythe vallen in deze periode nog meer op. De 

bevestiging van het reeds geconstrueerde discours door het klimaatrapport van de VN valt het eerste 

op: er is veel vertrouwen in de mening van de wetenschapers. Maar nog sterkere aanwijzingen zijn de 

vele technologische vindingen voor een lagere CO² uitsoot, duurzame energie en zuinige apparaten 

die de revue passeren. Die oplossingen worden steevast uitgebreid en erg positief besproken. 

Tegelijkertijd wordt aan de lichtendoofactie en de warmetruiendag vrij weinig tijd besteed. De 

mogelijkheid im CO²-neutraal te vliegen tegen hogere kosten gaat gepaard met sceptische geluiden 

van reizigers. Consuminderen, inleveren op cofort of meer betalen lijken zo niet een heel reële of 

populaire optie. Ondanks de gedragsverandering die nodig zou zijn, is verandering in het NOS 

Journaal sterk geconstrueerd rond technologische oplossingen en de wetenschap.  

5.2.6 Discours 

De strekking van het dominante discours is in deze tweede periode weinig veranderd ten opzichte van 

het najaar van 2006. Nog explicieter en sterker gefixeerd is er sprake van een dominant, 

klimaatveranderingsdiscours, waarin de mens als belangrijke oorzaak wordt aangewezen. De gevolgen 

en maatregelen van die klimaatverandering zijn nog steviger als begrip verankerd in het discours. Zou 

er al enige twijfel bestaan over de ernst van de gevolgen of de noodzaak van maatregelen, dan is die 

in deze periode nog minder aanwezig in de nieuwsitems van het NOS Journaal. Wat verandert, is de 

inschatting van de problematiek. Klimaatverandering is niet langer abstract en ver weg, maar komt 

dichterbij. Toch is dat niet hoe de burger het ervaart in de maatschappelijke verhoudingen die het 

Journaal construeert. 

Naast het dominante discours zijn er nog steeds alternatieve discoursen te herkennen, die 

grofweg als gematigd/economisch bewust en skeptisch gecategoriseerd kunnen worden. Deze 

discoursen zijn vooral strijdig over de maatregelen. Daarnaast komt ook een milieudiscours naar voren 

dat voor een groot deel gelijk loopt met het dominate discours. In dit milieudiscours, vooral 

gearticueerd in relatie tot linkse partijen en milieuorganisaties en –instituten, spelen een 

verantwoordelijkheid voor het milieu, de schuld die de mens heeft al veroorzaker van de problematiek 

eneen grote noodzaak tot daadkrachtig handelen een grote rol – de huidige maatregelen zijn 

ontoereikend. Milieu is als knooppunt in dit discours veel belangrijker dan economische afwegingen of 

de politiek. De alternatieve discoursen worden grotendeels uitgesloten en komen vooral aan bod door 

impliciete verwijzingen naar ideeën en standpunten die in het Journaal vrijwel niet aan bod komen; de 

standpunten die het sceptische discours vertegenwoordigen worden nauwelijks serieus genomen. Het 

milieudiscours komt vooral aan bod waar het overeenkomt met het dominante discours  
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6 Discussie & conclusie 

Televisienieuws volg je doorgaans van dag tot dag en meestal ook in de waan van de dag: wat je 

vandaag hoort, is je de volgende dag voor een groot deel weer ontschoten, een nieuwsitem beklijft 

niet echt. Juist daarom is het interessant en nuttig om er van enige afstand met een kritische blik naar 

te kijken. Het beeld dat naar voren komt blijkt dan toch anders te zijn dan je op basis van een of 

enkele items zou verwachten. Dat geldt zeker voor de nieuwsberichtgeving rond klimaatverandering. 

 Klimaatverandering kwam vanaf het najaar van 2006 uitgebreid aan bod in het NOS Journaal 

en ontwikkelde zich vanaf dat moment als nieuwsthema. Het heeft er alle schijn van dat een abstract 

onderwerp als dit zich moeilijk in korte items laat vatten. In veel items worden algemene verhalen 

verteld, maar weinig pure feiten voorgeschoteld. Bovendien verhalen veel items vooral over de 

interactie tussen en visies van politici en woordvoerders. Het onderliggende onderwerp komt er vaak 

bekaaid vanaf. Ook valt op dat verschillende opvattingen of groepen en identiteiten geregeld verdeeld 

zijn over diverse item en niet als verschillende perspectieven in één item gebracht worden. Dat zal 

overigens deels door het nieuwsaanbod bepaald worden. 

Klimaatverandering is ook lastig in beeld te brengen. Behalve ‘talking heads’ wordt er veel 

clichématig beeld gebruikt van rokende schoorstenen, ijsberen op ijsschotsen en droge woestijnen. 

Heel veel picture power (Burton 120) bieden de beelden niet ten opzichte van de tekst, ze zijn 

duidelijk ondergeschikt. Tegelijkertijd hebben de beelden wel een effect op de impact van het item; 

keer op keer worden de mogelijk ernstige gevolgen van klimaatverandering benadrukt. 

 In de behandeling van het nieuwsonderwerp is het NOS Journaal aanvankelijk erg eenzijdig. 

De problematiek wordt in dit stadium nog geduid, waarbij vooral politici en milieuorganisaties aan bod 

komen. Pas veel later wordt het onderwerp verder uitgediept en vanuit meerdere perspectieven 

belicht en komen de belangen van andere groepen en identiteiten er aan te pas. Op dat moment is 

het onderwerp al opgenomen in de nieuwsagenda en is het dominante discours al stevig verankerd. 

 Van meet af aan komt in de nieuwsberichtgeving over klimaatverandering een dominant, 

antropogeen klimaatveranderingsdiscours naar voren, waarbij weinig ruimte is voor betekenissen uit 

alternatieve of strijdige discoursen. Die tegendiscoursen zijn vooral zichtbaar door uitsluiting en 

subtiele verwijzingen. Het dominante discours kan omschreven worden als een milieurdiscours dat is 

opgenomen in een politiek discours. Door de onderbouwing vanuit de wetenschap en de actieve rol 

van Al Gore als linking pin, was het milieudiscours van milieuorganisaties acceptabel en niet te 

ontwijken. In de tweede periode is er weer meer onderscheid te bestaan tussen het milieudiscours en 

het politieke discours, maar dan is het laatste dominant. 

 Het politiek getinte discours geeft heldere verhoudingen in de maatschappij weer. In het NOS 

Journaal worden de politiek en instituties benadrukt, ten koste van andere identiteiten. Het nieuws 

construeert zo een maatschappij, waarin politiek een uiterst belangrijke rol speelt en bedrijven en 

bevolking een afwachtende rol hebben. Tegelijkertijd valt de waarde van de wetenschap op. Het zijn 
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wetenschappers die waarheden creëren, feiten. De politiek geeft vervolgens betekenis en belang aan 

die informatie. 

 Als de twee perioden vergeleken worden, valt op dat er weinig verandert. Het onderwerp 

klimaatverandering wordt verder uitgewerkt, er komen meer doelgroepen en belanghebbenden naar 

voren en de aanleiding voor nieuwsitems verandert. Maar het discours is vanaf het begin helder en tot 

op zekere hoogte gefixeerd. Dit wekt de suggestie dat de werelijke discoursstrijd al plaatsvond voor 

klimaatverandering een nieuwsthema werd, of dat die strijd zich buiten het televisienieuws voltrok. 

 

Deze studie roept interessante vragen op voor vervolgonderzoek. Vooral de vraag of het hier 

geschetste discours kenmerkend was voor nieuwsberichtgeving van de NOS, of dat dit ook in andere 

nieuwsbulletins terugkwam, biedt aanknoingspunten. Een vergelijking met het RTL Nieuws zou 

waardevol zijn, zeker omdat geregeld beweerd wordt dat RTL zich meer richt op wat 

nieuwsgebeurtenissen betekenen voor de gemiddelde Nederlander. Ook dient de vraag zich aan of 

andere periodes nog een nieuw perspectief op het geheel geven, aangezien de periodes in dit 

onderzoek wellicht te veel politiek bepaald waren. Dit onderzoek laat in ieder geval zien dat er een 

heel specifiek maatschappijbeeld naar voren komt – en versterkt wordt - in het televisienieuws, met 

een bijbehorend spanningsveld tussen actoren in de samenleving. 
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Bijlage 1 - Klimaatverandering: wat weten we? 

Wereldwijd wisselen warmere en koudere periodes zich af, waarbij de koude periodes circa 100.000 

jaar duren en de warme “slechts” 10.000 jaar. Momenteel bevinden we ons in een warme periode die 

ongeveer 18.000 jaar geleden begon. Ook op kleinere schaal zijn er schommelingen. Zo waren de 

Middeleeuwen vrij warm en kenden de 16e, 17e en 18e eeuw lange koude winters. Sinds ongeveer 

1850 worden temperatuur en later ook neerslag op land en zee gemeten, maar ook over de 

temperaturen daarvoor valt veel te zeggen aan de hand van ijsboringen, boomringen en oude 

geschriften. Uit de metingen blijkt dat de gemiddelde temperatuur in de 20e eeuw wereldwijd met 

0,74 graden Celsius gestegen is. De aarde warmde op in de eerste helft van de afgelopen eeuw en 

vervolgens weer vanaf 1979. Ook in Nederland is de temperatuur vooral sinds de jaren '80 gestegen 

en in de laatste jaren zijn diverse records gebroken: achtereenvolgens 2006, 1990, 1999 en 2000 

waren de warmste jaren van de afgelopen honderd jaar. Ook de neerslag is onder invloed van het 

warmere weer toegenomen; in honderd jaar met 18%. Het jaar 1998 was zelfs het natste jaar sinds 

het begin van de metingen in 1906. De schommelingen die te zien zijn voor de laatste honderd jaar 

zijn vrij fors voor klimaatbegrippen en de veranderingen lijken in de laatste decennia nog sneller te 

verlopen. 

 Dat er sprake is van klimaatverandering staat vast: in feite zijn klimaten voortdurend in 

verandering en de metingen van de afgelopen eeuw laten dat ook duidelijk zien. Waardoor die 

veranderingen ontstaan en hoe sterk die veranderingen zijn is de laatste jaren onderwerp van 

discussie. Omdat het klimaat een uiterst complex samenspel van factoren is, is het moeilijk 

betrouwbare uitspraken te doen over veranderingen en effecten van slechts enkele factoren. Onder 

andere de intensiteit van zonnestraling, de verhouding van gassen en stoffen in de atmosfeer, de 

warmteverdeling op aarde, waterverdamping, zeestromingen, het zoutgehalte van de oceanen en de 

mate van weerkaatsing van zon op verschillende oppervlakten spelen een rol. Ook de mens heeft 

volgens de meeste wetenschappers invloed op het klimaat (zogeheten antropogene 

klimaatverandering), onder andere door de uitstoot van broeikasgassen als koolstofdioxide (CO²), 

methaangas en lachgas ten gevolge van verbranding van fossiele brandstoffen, landbouw en 

ontbossing. Deze gassen hebben waarschijnlijk een versterkende invloed op het broeikaseffect. Dit 

effect houdt in dat de warmte van zonnestraling in de atmosfeer blijft doordat de door de aarde 

weerkaatste straling vastgehouden wordt door gassen in de atmosfeer. Een grotere uitstoot van 

broeikasgassen zou dit proces kunnen versterken waardoor de temperatuur en neerslag stijgen. 

 Over de rol van de mens in klimaatverandering hebben wetenschappers in recente jaren hun 

mening herhaaldelijk bijgesteld. Zo hanteerde het gezaghebbende derde klimaatrapport van het 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uit 2001, een metastudie van een groot team van 

internationale klimaatwetenschappers, nog een ruime marge omtrent de zekerheid over de invloed 

van de mens op het klimaat. In het rapport dat in 2007 verscheen wordt echter met 90% zekerheid 

gesteld dat de mens klimaatverandering veroorzaakt. Door gebruik van fossiele brandstoffen en 



 

 

veranderend landgebruik is sinds de industriële revolutie de concentratie van broeikasgassen in de 

atmosfeer enorm toegenomen. Volgens het rapport zijn er onmiskenbare veranderingen opgetreden in 

temperaturen, zeeniveau, de staat van land- en zee-ijs, windpatronen en extreem weer. Die 

veranderingen zullen nog lange tijd doorgaan, ook als de hoeveelheid broeikasgassen nu zou 

stabiliseren. 

 Ondanks de brede steun voor het klimaatrapport van het IPCC is er ook kritiek op berichten 

over klimaatverandering. Deels komt die kritiek van burgers die menen dat het niet zo’n vaart zal 

lopen en dat er overdreven gereageerd wordt. Maar ook vanuit de wetenschap is er op kleine schaal 

weerwoord. Sommige wetenschappers menen dat onderzoekers te stellig zijn in hun conclusies. 

Bovendien betwisten sommige onderzoekers de belangrijke rol die in de meeste modellen aan CO² 

toegeschreven wordt. Volgens hen zou het CO²-gehalte in de atmosfeer niet de oorzaak zijn van 

temperatuurstijging, maar een gevolg. Ook toegenomen zonnestraling en andere factoren zouden een 

oorzaak van klimaatverandering zijn. Andere wetenschappers stellen juist dat de meeste onderzoeken 

niet ver genoeg gaan in hun conclusies, omdat vooral de laatste jaren een enorme versnelling in de 

veranderingen te zien zou zijn. 

 Samenvattend valt op te merken dat klimaatverandering an sich wel degelijk een bestaand en 

actueel fenomeen is. 

  



 

 

Bijlage 2 – Transcripties items NOS Journaal 
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