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Het onveiligheidsgevoel als media-eff ect
Inspiratie voor een theoretisch model

Lieve Lembrechts

De impact van de media op het onveiligheidsgevoel werd en wordt vooral binnen 
mediastudies bestudeerd en getheoretiseerd. Nochtans interesseren ook andere 
wetenschappers, niet in het minst criminologen, zich voor de relatie tussen beide 
aspecten. Dit artikel geeft een overzicht van de visies die media-impactstudies 
hieromtrent aanhalen en formuleert vervolgens kernpunten die de crimino-
logische theorievorming rond de impact van media op het onveiligheidsgevoel 
kunnen inspireren. Door deze kernpunten te integreren, kunnen criminologen 
komen tot een theorie die rekening houdt met de rijke context waarin media-
eff ecten plaatsvinden.
De laatste decennia zijn onveiligheidsgevoelens een populair criminologisch 
thema geworden. Hale (1996, 80) meent zelfs te kunnen stellen, dat de interesse 
ervoor sinds de jaren 1960 in die mate toegenomen is, dat het een subdiscipline 
op zichzelf kan genoemd worden. Het verband tussen media en onveiligheidsge-
voelens vormt één van de thema’s die kaderen binnen deze nieuwe onderzoeksin-
teresse. Zowel criminologen als andere wetenschappers besteden hierbij hoofdza-
kelijk aandacht aan het onveiligheidsgevoel als media-eff ect. Deze studies vonden 
en vinden nog steeds hun weerslag in tal van empirische en theoretische studies.

In empirisch-criminologisch onderzoek werd aanvankelijk vooral benadrukt dat 
onveiligheidsgevoelens nauw aansluiten bij wat de media ons voorhouden. Deze 
studies traden in de voetsporen van Gerbner en zijn collega’s, die meenden te kun-
nen stellen dat het wereldbeeld van het mediapubliek sterk geïnspireerd is op wat 
op televisie getoond wordt, met een onveilig wereldbeeld als resultaat. De eerste 
criminologische theorieën, die zich specifi ek toelegden op de impact van media 
op onveiligheidsgevoelens, kwamen uit de kritisch-criminologische hoek. Zoals 
meestal het geval is bij theoretische refl ecties op media en onveiligheidsgevoelens 
– denk maar aan newsmaking criminology en het linkse realisme – behandelden 
deze kritische criminologen media en onveiligheidsgevoelens in de marge van 
een meer omvattende theorie. Meer concreet bestudeerde ze, in aansluiting op 
morele paniekstudies, de manier waarop de machtige media doelbewust angst 
voor criminaliteit creëren om politieke en andere verborgen belangen te dienen 
(Cohen & Young, 1973; Hall e.a., 1978). Ook in meer recente theorieën zet een 
dergelijke focus op de intentionele kant van onveiligheidsgevoelens zich verder 
(Barak, 1994; Lee, 2001). Andere criminologen leggen meer de nadruk op de rol 
van het publiek en de boodschap bij het theoretiseren van dit media-eff ect (Cher-
mak, 1994; Hale, 1996; Ditton & Farrall, 2000; Jewkes, 2004).
Hoewel deze voorbeelden slechts enkele illustraties zijn van theoretische refl ecties 
op media en onveiligheidsgevoelens, zijn ze er wel exemplarisch voor. Door zich 
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te concentreren op bijvoorbeeld het intentionele karakter van gemediatiseerde 
onveiligheidsgevoelens of de rol die inhoud en publiek hierbij spelen, blijken cri-
minologische theorieën zich immers vaak te beperken tot een klein deel van het 
complexe verhaal, waarin media en onveiligheidsgevoelens verweven zijn. Door 
slechts een bepaald aspect te bestuderen, is de stap naar de conclusie dat media 
een negatief eff ect hebben op onveiligheidsgevoelens, bovendien sneller gezet. Er 
is op zichzelf niets mis met een eerder fragmentaire theorievorming omtrent de 
complexe interactie tussen media en onveiligheidsgevoelens, ware het niet dat 
hierbij het geheel van deze interactie niet uit het oog verloren mag worden. Vanuit 
de vaststelling dat criminologen voornamelijk een fragmentaire blik op media en 
onveiligheidsgevoelens werpen, kan dan gesteld worden dat er behoefte is aan 
inspiratie voor een meer omvattende theorie, waardoor we een overkoepelende 
blik op media en hun eff ect op onveiligheidsgevoelens kunnen werpen.
Vooral mediastudies brengen aan het licht dat tal van factoren de impact van 
media op het onveiligheidsgevoel bepalen. In dit artikel ga ik dan ook na wat de 
meerwaarde van de bevindingen uit deze mediastudies – meer bepaald van me-
dia-eff ectenstudies – is voor de criminologische theorievorming aangaande media 
en onveiligheidsgevoelens. Daarmee wil ik een eerste aanzet geven tot een meer 
omvattende theorie die de rijke context waarin media en onveiligheidsgevoelens 
interageren, benadrukt. Dat andere disciplines meerwaarde kunnen hebben voor 
criminologisch onderzoek, merkt ook Osgood (1998, 1) op door te stellen dat ‘it is 
best for criminology if many of us make a regular practice of academic thievery by 
keeping our eyes on sister disciplines to see what ideas would be useful to take for 
ourselves’. Zonder ideeën uit mediastudies zuiver te stelen of te kopiëren, wil ik op 
zoek gaan naar kernpunten binnen deze studies om zo inspiratie te leveren voor de 
criminologische studie van de relatie tussen media en onveiligheidsgevoelens.
Alvorens in te gaan op de mogelijke inspiratie die mediastudies aan crimi-
nologen kunnen bieden, wil ik erop wijzen dat de invulling van het concept 
onveiligheidsgevoel(ens) een heikel punt vormt. De operationalisering van dit con-
cept varieert immers in dergelijke mate, dat het vergelijken van onderzoeken hier-
omtrent quasi onmogelijk wordt. Waar het ene onderzoek onveiligheidsgevoel(ens) 
gelijkstelt met angst voor slachtoff erschap of risico-inschatting, hebben an-
dere studies het over vermijdingsgedrag of het zich bij nacht (on)veilig voelen 
(Vanderveen, 2006, 48-58). Onveiligheidsgevoel(ens) is in die zin een container-
begrip, waaronder een hele waaier aan soms sterk uiteenlopende betekenissen 
valt (Sacco, 2005, 125). Sommige onderzoekers hebben aangetoond in welke mate 
een verschillende invulling van dit concept in relatie tot media tot verschillen-
de resultaten kan leiden (zie ondermeer O’Keefe & Reid-Nash, 1987; Chadee & 
Ditton, 2005). Hoewel de conceptuele invulling van onveiligheidsgevoel(ens) een 
netelige, maar belangrijke kwestie is, blijft het hier bij een korte vermelding van 
het probleem, met verwijzing naar Pleysier e.a. (2002), Vanderveen (2006) en De 
Groof (2006) voor een grondige refl ectie omtrent de invulling van het concept 
onveiligheidsgevoel(ens).
In het kader van dit artikel gaat het vooral om een aspect dat minstens even-
veel aandacht verdient, namelijk de impact van media op het onveiligheidsgevoel. 
Na een overzicht van de visies die media-impactstudies formuleren aangaande 
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onveiligheidsgevoelens, worden enkele tendensen geïdentifi ceerd, die het eff ec-
tenonderzoek kenmerken. Vanuit deze tendensen worden vervolgens kernpunten 
geformuleerd, die de criminologische theorievorming rond de impact van media 
op het onveiligheidsgevoel kunnen inspireren.

Media-impacttheorieën en onveiligheidsgevoelens

De interesse voor media en onveiligheidsgevoelens vond en vindt nog steeds zijn 
weerklank in een groot aantal onderzoeken, vooral binnen mediastudies. Vanuit 
de hypotheses die in deze onderzoeken geformuleerd worden, groeide een aantal 
theorieën die de impact van media op het onveiligheidsgevoel trachten te verkla-
ren. De eerste media-impacttheorieën, die domineren tot de jaren 1960, ontstaan 
vanuit de bezorgdheid voor kwalijke media-eff ecten, een bezorgdheid die trou-
wens zo oud is als de media zelf (Brown, 2003, 27; Jewkes, 2004, 25). De histo-
risch oudste van deze theorieën staat bekend als de hypodermic needle-theorie. 
Deze theorie kent de media een machtige rol toe: de manier waarop media onder-
werpen als criminaliteit afbeelden, zou immers rechtstreeks eff ect hebben op het 
publiek, dat de mediaboodschap absorbeert zoals in een stimulus-responsreactie. 
Het is hierbij vooral de ‘slechte’ invloed van media die benadrukt wordt. Daar 
waar deze theorie oorspronkelijk sterk de nadruk legt op het feit dat criminali-
teit in de media zou leiden tot gewelddadig, crimineel of deviant gedrag, besteedt 
ze gaandeweg ook enige aandacht aan andere eff ecten, zoals angstgevoelens, die 
media genereren (Gunter, 1987, 1; Ditton e.a., 2004, 595).

Het is echter de cultivatietheorie van Gerbner en zijn medewerkers, die als eerste 
de impact van media op onveiligheidsgevoelens concreet uitwerkt. Deze spitst 
zich vanaf de jaren 1970 toe op de televisie en gaat uit van twee veronderstel-
lingen: dat media een homogeen en voorspelbaar beeld van de realiteit construe-
ren, en dat het mediapubliek voor zichzelf een subjectieve realiteit construeert in 
interactie met wat op de televisie getoond wordt (Gerbner e.a., 1979, 180). Televi-
siekijkers aanzien het realiteitsbeeld dat de televisie oplegt dan als was het dé rea-
liteit (Gerbner e.a., 1980, 14) zodat hun wereldbeeld uiteindelijk sterk aanleunt bij 
de realiteit die op de televisie getoond wordt, een cynisch en wantrouwig beeld, 
de mean world view, die leidt tot gevoelens van onveiligheid (Gerbner e.a., 1977, 
171). Dit wordt volgens Gerbner en anderen (1980, 14) ook door onderzoek aange-
toond. Zo zou blijken dat wie veel televisie kijkt een wereldbeeld heeft dat sterker 
aanleunt bij dat van de televisie dan het geval is bij minder frequente kijkers, zelfs 
na controle op socio-demografi sche variabelen.

Eveneens vanaf de jaren 1970 ontwikkelt zich de agenda setting-hypothese, vooral 
vanuit de studie van Mc Combs en Shaw (1972). Daar waar het hypodermic needle-
model en de cultivatietheorie menen dat de media bepalen wat we vinden van geweld 
en criminaliteit, veronderstelt de agenda setting-hypothese dat media bepalen 
waarover we nadenken. De uitgebreide aandacht die media schenken aan bepaalde 
thema’s geeft ons, het mediapubliek, immers de indruk dat de aangehaalde onder-
werpen ook de belangrijkste zijn, wat maakt dat we onze interesses (publieksagenda) 

TVC_3_2007_8.indd   Sec3:279TVC_3_2007_8.indd   Sec3:279 23-8-2007   9:08:5223-8-2007   9:08:52



280 Tijdschrift voor Criminologie 2007 (49) 3

Lieve Lembrechts

gaan afstemmen op wat de media aanhalen (media-agenda). Onderzoeken die de 
agenda setting-hypothese toetsen, interesseren zich dan ook voornamelijk voor de 
correlatie – en idealiter: causale relatie – die bestaat tussen beide agenda’s. Wat cri-
minaliteit betreft, wordt concreet nagegaan in welke mate criminaliteitsberichtge-
ving samenhangt met het belang dat het publiek hecht aan het criminaliteitsthema. 
Uit Amerikaans onderzoek van Lowry en zijn collega’s (2003, 70) blijkt bijvoorbeeld 
dat door de grote hoeveelheid criminaliteit in nieuwsberichtgeving op de kabelte-
levisie het publiek criminaliteit als het grootste probleem in de Verenigde Staten 
inschat. Het bovenstaande moet duidelijk stellen dat de agenda setting-hypothese 
niet rechtstreeks van belang is, wanneer we de impact van de media op onveilig-
heidsgevoelens van naderbij bekijken, gezien ze ervan uitgaat dat media alleen bepa-
len waarover we nadenken. Toch gaat ondermeer bovenvermelde studie van Lowry  
e.a. (2003, 65) al een stapje verder door te suggereren, dat toenemende aandacht 
voor criminaliteit in de publieksagenda mogelijk ook wel toenemende angst ervoor 
met zich meebrengt. Hoewel Lowry en zijn collega’s op een vrijblijvende manier 
een verband leggen tussen de publieksagenda en onveiligheidsgevoelens, wijzen ze 
ons niettemin op een eventuele indirecte band tussen beide. Andere onderzoeken 
beperken zich echter niet tot suggereren, maar trachten de link tussen agenda set-
ting en onveiligheidsgevoelens ook eff ectief te expliciteren. Zo integreren Gross en 
Aday (2003, 411 en 423) de cultivatietheorie in de agenda setting theorie om naast 
het waarover ook het wat te bestuderen. Uit hun onderzoek blijkt onder meer, dat 
lokale nieuwsberichtgeving in de Verenigde Staten weliswaar maakt dat het publiek 
criminaliteit als een belangrijk probleem ziet (agenda setting), maar geen onvei-
ligheidsgevoelens cultiveert. Lokale nieuwsberichtgeving bepaalt dus wel dat het 
publiek over criminaliteit nadenkt, maar niet dat het er bang van wordt.

Het is echter door de introductie van het begrip priming dat agenda setting en 
onveiligheidsgevoelens in één moeite kunnen onderzocht worden. Priming staat 
voor het idee dat media kunnen bepalen volgens welke maatstaven we een thema 
beoordelen. Doordat de media een selectie aan informatie verspreiden, maken 
ze immers dat bepaalde kennis in het geheugen geactiveerd wordt en ook in de 
toekomst makkelijker boven gehaald kan worden dan kennis die niet of minder 
recent geactiveerd werd (Perse, 2001, 103). Zo stelt Beale (2007, 442) vast dat 
nieuwsberichten sterk benadrukken dat criminaliteit een groot probleem vormt, 
wat resulteert in een verhoogd onveiligheidsgevoel, vooral wanneer het nieuws 
betreft dat op de voorpagina van lokale kranten verschijnt (Beale, 2007, 445).

Ten slotte geeft ook de uses and gratifi cations-theorie een invulling aan de impact 
van media op het onveiligheidsgevoel. Deze theorie, die oorspronkelijk een des-
criptieve studie van mediagebruik beoogde, groeide in de jaren 1980 en 1990 uit 
tot een studie van de psychologische en sociale factoren, die dit mediagebruik 
sturen (Ruggiero, 2000, 4). Hierbij gaat ze ervan uit dat deze factoren steeds een 
bepaalde behoefte inhouden, die maakt dat het publiek bepaalde mediavormen 
en -inhouden selecteert (Ruggiero, 2000, 7-8). Met andere woorden: het publiek 
kiest wat het wil horen, lezen of zien (uses) in functie van zijn behoeften, die het 
wil bevredigd zien en waaraan door mediagebruik kan voldaan worden (grati-
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fi cations). Het is deze theorie, die een andere blik werpt op het verband tussen 
media(gebruik) en onveiligheidsgevoelens, vanuit de vaststelling dat het media-
publiek een actieve rol speelt. Concreet betekent dit, dat ze aandacht is begin-
nen schenken aan de behoeften waaraan bepaalde mediavormen of -inhouden 
– zorgvuldig geselecteerd door het publiek – tegemoetkomen wat betreft onveilig-
heidsgevoelens. Met andere woorden: de uses and gratifi cations-theorie stelt dat 
onveiligheidsgevoelens het mediagebruik beïnvloeden en niet vice versa.
Enkele voorbeelden kunnen het standpunt van deze benadering illustreren. Zo 
blijkt uit onderzoek van Minnebo (2000, 126) dat personen die in een criminele 
buurt wonen en (in)direct slachtoff er zijn geweest, zich onveiliger voelen dan 
personen die zich niet in deze situatie bevinden. Daardoor grijpen ze vaker naar 
fi lms en televisieseries waarin criminaliteit voorkomt dan deze laatste groep. Dit 
selectieve kijkgedrag is te wijten aan het feit dat gerechtigheid meestal de boven-
hand haalt in dergelijke programma’s, waardoor ze een troostend, ‘mood repair’ 
eff ect hebben (Van den Bulck, 2001, 1). 
Echter, ook programma’s zonder happy end worden druk bekeken door personen 
die angstig zijn of, zo blijkt uit het onderzoek van Minnebo (2000, 129), (in)directe 
ervaring hebben met criminaliteit. De reden hiervoor is dat deze programma’s 
nuttige tips lijken te geven over de wijze waarop misdrijven kunnen vermeden 
en aangepakt worden, wat het information seeking eff ect genoemd wordt (Van den 
Bulck, 2001, 3). Met andere woorden: kijkers kiezen voor criminaliteitsprogram-
ma’s om hun gevoel van onveiligheid te verminderen (ibid, 2001, 4). Ondanks de 
vernieuwende ideeën van deze theorie wordt de uses and gratifi cationsbenade-
ring toch beschouwd als een media-impacttheorie. Hierbij zijn het echter niet de 
onveiligheidsgevoelens, maar wel de gratifi caties die verkregen worden uit het 
mediagebruik, die als eff ect gezien worden (De Boer & Brennecke, 2003, 106).
Een hypothese die hierbij aansluit in die zin dat ze gevoelens van onveiligheid 
als de aanleiding van mediagebruik beschouwt – zij het in tegenstelling tot de 
uses and gratifi cations-benadering als een toevallige aanleiding – is de withdra-
wal hypothesis. Deze gaat ervan uit dat mediagebruikers die zich onveilig voelen, 
ten gevolge van ondermeer persoonlijke ervaring met criminaliteit, meer angst 
hebben om buitenshuis te gaan. Net doordat ze meer thuis blijven dan anderen, 
kijken ze ook meer naar de televisie (Van den Bulck, 2001, 5).

Tendensen

Doorheen bovenstaande theorieën kan een aantal tendensen geïdentifi ceerd wor-
den. Ten eerste is er een verschuiving van de nadruk op de macht van de media 
naar het relativeren daarvan, en dit ten gevolge van de vaststelling dat het media-
publiek ook een rol speelt in het ervaren van onveiligheidsgevoelens. Waar de 
nadruk op de machtige media het duidelijkst was afgetekend bij de hypodermic 
needle-hypothese, blijft deze visie in meer gematigde vorm doorleven bij de culti-
vatietheorie. Zo kent deze theorie de media een machtige rol toe in de totstandko-
ming van onveiligheidsgevoelens, door te veronderstellen dat ze een mean world 
view cultiveren. Gaandeweg is deze theorie echter de almacht gaan relativeren. 
Immers, niet alleen de media zelf, maar ook het publiek blijkt te bepalen of en in 
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welke mate onveiligheidsgevoelens ervaren worden. Oorspronkelijk gaf de cul-
tivatietheorie het publiek een plaats door onderscheid te maken tussen ‘zware’ 
(minstens vier uur per dag) en ‘lichte’ (twee tot vier uur per dag) televisiekijkers 
(Gerbner e.a., 1980, 14) wat betreft de impact van media op het onveiligheidsge-
voel. Echter, in latere cultivatiestudies leggen Gerbner en zijn collega’s een grotere 
nadruk op de rol van het publiek door ‘resonantie’ te introduceren, een begrip 
dat erop wijst dat het cultiverende eff ect van televisieprogramma’s bij bepaalde 
demografi sche groepen versterkt wordt, doordat criminaliteitsprogramma’s aan-
sluiten bij de eigen ervaring. De cultivatietheorie preciseert dat enerzijds vrou-
wen die vaak naar televisie kijken banger zijn dan vrouwelijke ‘lichte’ kijkers, en 
anderzijds dat televisiekijkende vrouwen in het algemeen banger zijn dan man-
nen (Gerbner e.a., 1980, 10). Ook de agenda setting-theorie schenkt aandacht aan 
de rol van het publiek in het ervaren van onveiligheidsgevoelens, door de nadruk 
te leggen op het belang dat de publieksagenda speelt naast de media-agenda.
Hoewel deze aandacht voor het publiek nog beperkt is, staat ze alleszins in schril 
contrast met het machtige mediamodel. Het is uiteindelijk de uses and gratifi -
cations-theorie die de meest doorgedreven nadruk legt op de rol van het media-
publiek. Vanuit de vaststelling dat onveiligheidsgevoelens aanzetten tot media-
gebruik, is deze theorie niet langer onveiligheidsgevoelens als een media-eff ect 
gaan aanzien, maar wel de bevrediging die verkregen wordt door mediagebruik.

De variërende nadruk op de rol van de staat in de totstandkoming van onveilig-
heidsgevoelens door media vormt een tweede tendens. Th eorieën die op de macht 
van de media de nadruk leggen, blijken tevens uit te gaan van het idee dat media 
ten dienste staan van de staat. Dit is duidelijk het geval bij de cultivatietheorie, 
die oorspronkelijk opperde dat de staat door middel van televisie doelbewust een 
mean world view creëert. Immers, een dergelijk negatief wereldbeeld maakt dat 
de staat als onmisbaar gepercipieerd wordt om burgers te beschermen tegen cri-
minaliteit (Gerbner e.a., 1977). Onveiligheidsgevoelens zijn vanuit dat standpunt 
dus – minstens deels – het resultaat van politieke strategieën.
Andere theorieën zien de staat dan weer als een aparte partij in het mediaproces. Zo 
wordt in bepaalde agenda setting-studies een derde agenda betrokken, de politieke. 
Deze blijkt enerzijds te kunnen bepalen welke thema’s in de media aan bod komen, 
om zo de publieke opinie te sturen. Pfeiff er en collega’s (2005, 274) wijzen er in 
dat kader op dat hoge angstgevoelens, die ondermeer resulteren uit mediagebruik, 
samengaan met een meer punitieve houding. Anderzijds blijkt de politieke agenda 
ook beïnvloed te worden door wat in de media aan bod komt. Zo geeft onderzoek 
van Beckett en Sasson (2000) aan dat politici hun politieke programma aanpassen 
op basis van de veronderstelling, dat grote media-aandacht voor criminaliteit het 
angstgevoel bij het publiek refl ecteert. Van Gestel (2006, 287) nuanceert deze visie 
door te preciseren dat media er veeleer voor zorgen, dat een bepaalde kwestie snel-
ler op de politieke agenda verschijnt, zonder dat ze daarom de agenda zelf bepalen.

Een derde tendens bestaat erin, dat media-impactstudies de specifi eke eigen-
schappen van het publiek steeds meer als belangrijke factoren zijn gaan zien in het 
ontstaan van onveiligheidsgevoelens. De nadruk van de uses and gratifi cations-
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benadering op de actieve rol van het mediapubliek hangt samen met de groeiende 
aandacht voor interveniërende factoren. Media-onderzoekers zijn inderdaad 
gaandeweg en als tegenreactie op de machtige mediatheorie de nadruk gaan leg-
gen op factoren die media-eff ecten beïnvloeden (De Boer & Brennecke, 2003, 28), 
zo ook wat betreft de impact van media op het onveiligheidsgevoel. Bij deze inter-
veniërende factoren kunnen we factoren zoals geslacht en leeftijd rekenen, maar 
ook etniciteit, inkomen en beroep, en andere persoonsgebonden factoren zoals 
de persoonlijke ervaring met criminaliteit en de woonomgeving. Volgens Sko-
gan en Maxfi eld (1981) voelen bijvoorbeeld vrouwen en ouderen zich onveiliger 
onder invloed van media dan mannen en jongeren, wat te wijten zou zijn aan hun 
grotere kwetsbaarheid. Chiricos en collega’s (2000) stellen dan weer een positief 
verband vast tussen het wonen in een omgeving die een hoge criminaliteitsgraad 
kent en het ervaren van onveiligheidsgevoelens door toedoen van de media. Ook 
het substitutieconcept van Gunter (1987) is in dat kader van belang. Substitutie 
staat voor het idee dat media-inhouden omtrent criminaliteit vooral een impact 
hebben op een publiek, dat weinig ervaring heeft met criminaliteit in het echte 
leven. Zo zouden vrouwen en ouderen, die minder vaak ervaring hebben met cri-
minaliteit dan mannen en jongeren, een sterker onveiligheidsgevoel ervaren.

Een laatste tendens is de groeiende aandacht voor het belang van media-inhou-
den en -vormen als factoren, die de impact op onveiligheidsgevoelens beïnvloeden. 
Behalve persoonsgebonden factoren blijkt uit mediastudies immers, dat ook deze 
aspecten als interveniërende factor beschouwd moet worden. Aangaande de media-
inhouden is onder meer een onderscheid noodzakelijk naargelang de geografi sche 
nabijheid van de criminele gebeurtenis, het gepercipieerde realiteitsgehalte van 
het programma en de aard van de inhoud. Zo geeft onderzoek van Vrij en Winkel 
(1990), Chiricos en anderen (1997; 2000) en Eschholz en anderen (2003) aan, dat 
lokaal televisienieuws een grotere impact heeft op onveiligheidsgevoelens dan nati-
onaal nieuws, wat verklaard kan worden door de geografi sche nabijheid van lokaal 
nieuws. Wat de aansluiting van het nieuws bij de realiteit betreft, gaan Slater en 
Elliot (1982), Rubin en anderen (1988) en Koomen en anderen (2000) ervan uit dat 
het eff ect van criminaliteitsnieuws afhangt van de mate waarin de media-inhoud 
als realistisch gezien wordt: wie het nieuws als de zuivere realiteit beschouwt, zou 
een sterker gevoel van onveiligheid ervaren dan wie zich ervan bewust is dat nieuws 
niet helemaal met de realiteit overeenkomt. Potter (1986) doet dezelfde vaststelling 
voor drama. Gunter (1987, 52) stelt dat dit voornamelijk geldt voor mediagebrui-
kers met weinig ervaring met criminaliteit. Wat de aard van de inhoud betreft, stel-
len O’Keefe en Reid-Nash (1987) vast, dat er wel een relatie is tussen het kijken naar 
televisienieuws en onveiligheidsgevoelens, maar niet tussen het kijken naar fi ctie en 
onveiligheidsgevoelens. Box en anderen (1988, 342) wijzen erop dat zinloos en at 
random slachtoff erschap meer aanleiding geeft tot onveiligheidsgevoelens dan wan-
neer dit verdiend en doelgericht is. Uit onderzoek van Williams en Dickinson (1993, 
37) blijkt dat vooral interpersoonlijke, gewelddadige criminaliteit een eff ect heeft. 
Ook dient gediff erentieerd te worden tussen mediavormen. Zo blijkt uit onderzoek 
van Lane en Meeker (2003, 14-18), dat televisiekijkers zich onveiliger voelen dan 
krantenlezers. Dyer (2000, 86) sluit zich hierbij aan en zoekt de verklaring hiervoor 
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in het feit, dat televisie sterker lijkt aan te leunen bij de realiteit, wat volgens hem 
niet zo is voor kranten. Kranten en televisiezenders zouden onderling eveneens een 
verschillende impact hebben op het onveiligheidsgevoel. Williams en Dickinson 
(1993, 49) geven aan, dat gebruikers van populaire media in sterkere mate onveilig-
heidsgevoelens ervaren dan gebruikers van kwaliteitsmedia, wat samen zou hangen 
met het feit dat populaire media meer sensationele criminaliteit vertonen.

Het merendeel van de mediastudies gaat echter nog verder in het betrekken van 
interveniërende factoren door persoonlijke factoren onderling te linken en terug te 
koppelen naar andere factoren, zoals media-inhoud en -vorm. Dat deze link niet 
nieuw is, bewijst de cultivatietheorie. Zij wijst er in haar oorspronkelijke ver-
sie immers reeds op, dat zowel de hoeveelheid televisiekijken als de mediavorm 
een belangrijke rol spelen. In haar geactualiseerde resonantiemodel voegt ze het 
belang van het geslacht van de kijker toe als verklaring voor het feit, dat vrou-
wen die veel naar televisie kijken zich onveiliger voelen. Ook recente onderzoeken 
wijzen op de complexe band tussen media en onveiligheidsgevoelens. Een voor-
beeld van een dergelijke recente studie vinden we bij De Groof (2006, 30) die erop 
wijst dat lager opgeleiden een sterker onveiligheidsgevoel hebben, wat samen-
hangt met hun voorkeur voor populaire media. Williams en Dickinson (1993, 51) 
komen tot gelijkaardige bevindingen en voegen eraan toe dat hoger opgeleiden 
minder angstig zijn, wat samenhangt met hun voorkeur voor kwaliteitskranten. 
Uit onderzoek van Chiricos en anderen (1997) blijkt dat ras, geslacht en persoon-
lijk slachtoff erschap in samenhang met mediavoorkeur een impact hebben op het 
ervaren van onveiligheidsgevoelens. Zo zouden blanke vrouwen en kijkers die 
slachtoff er geworden zijn, meer angst ervaren bij het kijken naar het televisie-
nieuws dan mannen en niet-blanke vrouwen. Uit hun onderzoek van 2000 blijkt 
daarentegen dat alle vrouwen, zowel blank als niet-blank, zich onveilig voelen bij 
het bekijken van lokaal nieuws. In tegenstelling tot wat hun onderzoek van 1997 
uitwijst, stellen ze echter vast dat niet-blanke vrouwen angstiger zijn dan blanke 
vrouwen. Bovendien zouden niet-blanken in het algemeen, zowel mannen als 
vrouwen, zich angstiger voelen bij het bekijken van lokale nieuwsberichtgeving 
(Chiricos e.a., 2000, 778). Ander onderzoek toont aan dat geslacht in combinatie 
met de aard van de inhoud een rol speelt. Zo zouden specifi eke inhouden als ver-
krachting maken dat vrouwen zich onveilig voelen (Vrij & Winkel, 1990, 223).
Verder wijzen Lane en Meeker (2003, 19) erop dat criminaliteit in kranten minder 
aanleiding geeft tot onveiligheidsgevoelens dan op de televisie. Dit hangt naar 
hun mening samen met het type publiek dat een bepaald medium verkiest. Het is 
namelijk zo dat krantenlezers meestal hoger opgeleid zijn, waardoor ze de inhoud 
beter kunnen nuanceren en minder angstig zijn. Heath en Gilbert (1996, 384) 
voegen hieraan toe, dat krantenlezers meestal hogere inkomens hebben en in vei-
liger buurten wonen, waardoor ze minder naar de televisie kijken en zich dus min-
der onveilig voelen. Uit onderzoek van Vandenbrande en Bauwens (2004, 127) 
blijkt ook dat vooral mannen het nieuws vernemen via de krant, terwijl vrouwen 
zich op televisienieuws baseren, wat de grotere angst bij vrouwen kan verklaren. 
Verder zouden Latino’s meer dan blanken naar de televisie kijken, wat de grotere 
angst van deze eerste groep verklaart (Lane & Meeker, 2003, 19).
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Aanzet tot een theoretisch model

Bovenvermelde tendensen tonen aan welke factoren mediastudies beklemtonen 
voor de studie van de relatie tussen media en onveiligheidsgevoelens. Vanuit deze 
tendensen kunnen we een aantal kernpunten identifi ceren, die een bijdrage kun-
nen leveren aan de criminologische theorievorming omtrent de impact van de 
media op het onveiligheidsgevoel.
Allereerst is er de interactie tussen media en publiek. Van den Bulck (1996, 35) 
meent dat er sprake is van een slingerbeweging aangaande de heersende opvat-
tingen over de impact van media op het publiek: ‘elke tien jaar is er in de commu-
nicatiewetenschap een verschuiving in de theorieën, van ‘machtige media’ naar 
‘machteloze media’ of omgekeerd’. Deze slingerbeweging valt duidelijk vast te 
stellen, wanneer we de cultivatietheorie en de uses and gratifi cations-benadering 
naast elkaar zetten. Zo gaat de cultivatietheorie uit van een sterke impact van het 
medium zelf, terwijl het publiek een ondergeschikte rol toebedeeld krijgt. De uses 
and gratifi cations-theorie kiest daarentegen voor het andere uiterste, door uit 
te gaan van een zeer machtig mediapubliek dat onveiligheidsgevoelens verdrijft 
dankzij een bewuste keuze voor bepaalde media. De media zelf zijn in de ogen van 
deze theorie zeer zwak, in die mate dat noch de inhoud, noch de vorm enig eff ect 
uitoefenen op het onveiligheidsgevoel (De Boer & Brennecke, 2003, 162).
Bovenstaande tendensen leren ons dat we niet zonder meer kunnen stellen dat het 
publiek zomaar de media-impact ondergaat. Tevens kan moeilijk ontkend worden, 
dat de media toch enige macht hebben. Met andere woorden: het publiek en de 
media beïnvloeden elkaar en brengen zo onveiligheidsgevoelens teweeg. Klapper 
(1960) stelde reeds een limited eff ects-model voor als reactie op het machtige me-
diamodel. Een dergelijk mediamodel (bijvoorbeeld: De Boer & Brunnecke, 2003, 
39) benadrukt dat media beperkte eff ecten hebben, wat niet betekent dat de ef-
fecten zelf ontkend worden, maar wel dat het belang ervan gemilderd wordt. Een 
dergelijk model maakt het eveneens mogelijk aandacht te schenken aan andere 
belangrijke en interveniërende factoren, in casu factoren die het publiek en het 
medium kenmerken (Ditton e.a., 2004, 599; Heath & Gilbert, 1996, 382).
Het merendeel van bovenvermelde media-impacttheorieën erkent dat media be-
perkte eff ecten hebben. Ook criminologische theorieën laten zich vaak impliciet 
inspireren door een dergelijk model, maar dreigen toch nog de nadruk te leggen op 
de macht van de media. Zo wordt onder meer in kritisch-criminologische kringen 
benadrukt, hoe de machtige media doelbewust angst voor criminaliteit creëren, al 
dan niet vanuit de gedachte dat media aanleiding geven tot morele paniek (Cohen 
& Young, 1973; Hall e.a., 1978). Newsmaking criminologen en victimologen base-
ren zich daarentegen op de cultivatietheorie (Barak, 1994, 15 en 22; Elias, 1996, 
26). Ook Kidd-Hewitt (1996, 19-21) beroept zich op de cultivatietheorie vanuit de 
vaststelling dat media feit en fi ctie op een dergelijke manier vermengen, dat het 
publiek de televisiewereld voor de echte wereld gaat aanzien.
Een tweede kernpunt bestaat erin, dat media-impact zich niet in een vacuüm voor-
doet, maar gelinkt is aan het ruimere maatschappelijke. Zo wezen we er reeds op, 
dat de meeste media-impactstudies de staat een belangrijke rol toekennen, onder 
meer in die zin dat media mogelijk de houding beïnvloeden, die het publiek aan-
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neemt ten aanzien van bestraffi  ng door de creatie van onveiligheidsgevoelens. 
Daarnaast mogen we niet vergeten, dat er behalve de massamedia ook andere 
informatiebronnen zijn, die ons informeren aangaande criminaliteit en dus een 
mogelijke impact hebben op het onveiligheidsgevoel (Lee, 2007, 192). Zo vormen 
ook vrienden en kennissen een belangrijke informatiebron. Uit onderzoek van 
Box en anderen (1988) blijkt dan ook dat de informatie, die anderen ons doorspe-
len, een grote invloed heeft op het ervaren van onveiligheidsgevoelens.
Een derde kernpunt betreft de diversiteit van publiek en media. Behalve dat media-
teksten op verschillende wijzen gelezen (kunnen) worden (Lee, 2007, 187), bepa-
len tal van persoons- en mediagebonden factoren de impact van media op het 
onveiligheidsgevoel. Een belangrijke bevinding hierbij is dat persoons- en media-
gerelateerde factoren ook elkaar onderling beïnvloeden en zo interageren met 
onveiligheidsgevoelens.
Vervolgens leren mediastudies ons, dat we de mogelijk negatieve impact van media 
niet mogen overdrijven, precies doordat deze studies benadrukken dat de relatie 
tussen media en onveiligheidsgevoelens niet zo vanzelfsprekend is als deze op het 
eerste gezicht mag lijken. Zo ook wist het criminologisch-linkse realisme al in de 
jaren 1980, dat niet alleen de media verantwoordelijk gehouden moeten worden 
voor het onveiligheidsgevoel (Young, 1987). Mogelijk hebben de media zelfs een 
positieve bijdrage te leveren aan het ervaren van onveiligheidsgevoelens. Deze 
opvatting vinden we onder meer terug bij de uses and gratifi cations-benadering, 
in die zin dat media een mood repair- of informerend eff ect kunnen hebben. Maar 
ook binnen de criminologie heeft men hierbij stilgestaan. Zo meent newsmaking 
criminology dat media onveiligheidsgevoelens kunnen milderen door te zorgen 
voor een degelijke criminaliteitsberichtgeving (Barak, 1994, 8).
Ten slotte mogen we niet vergeten dat bijvoorbeeld de withdrawal-hypothese erop 
wijst, dat de relatie tussen media en onveiligheidsgevoelens van een andere aard 
is dan meestal verondersteld wordt. Het is dan ook verre van zeker dat de media 
een eff ect hebben, laat staan een kwalijk eff ect, op onveiligheidsgevoelens. Uit een 
meta-analyse van Eschholz (1997) blijkt trouwens dat in talrijke onderzoeken hele-
maal geen relatie tussen media en onveiligheidsgevoelens kon vastgesteld worden.

Kennis uit verschillende disciplines bundelen

Criminologische theorieën blijken vaak een fragmentaire blik te werpen op de inter-
actie tussen media en onveiligheidsgevoelens, waardoor de stap naar de veronder-
stelling dat deze interactie een negatief eff ect heeft op het publiek, snel gezet is. 
In dit artikel is nagegaan, welke interessante inzichten mediastudies bieden om de 
impact van media op het onveiligheidsgevoel in een ruimer kader te bekijken, waar-
uit eveneens een meer genuanceerde visie kan resulteren omtrent de veronderstelde 
negatieve kant van deze impact. Waar criminologische theorieën schijnen uit te gaan 
van het idee, dat ‘de media’ een negatief eff ect hebben op hoe en in welke mate ‘het 
publiek’ onveiligheidsgevoelens ervaart, zorgen mediastudies er inderdaad voor dat 
we deze veronderstelling op verschillende vlakken kunnen nuanceren.
Een eerste nuance betreft de veronderstelling dat media een eff ect hebben op on-
veiligheidsgevoelens. Op basis van empirische onderzoeken kunnen we immers 
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evenzeer stellen, dat media geen impact hebben op onveiligheidsgevoelens. Het 
is dus verre van zeker dat media enig eff ect hebben, laat staan dat ze een vanzelf-
sprekend negatief eff ect hebben. Meer nog, mediastudies wijzen ons erop dat we 
een mogelijk positief eff ect niet uit het oog mogen verliezen.
Een volgende nuance gaat in tegen het idee dat we van ‘de media’ kunnen spreken. 
Mediastudies doen ons immers stellen, dat de samenhang tussen media en onvei-
ligheidsgevoelens niet alleen verschilt naar mediavorm, maar ook naar media-in-
houd. Hierbij aansluitend dient ook de veronderstelling genuanceerd te worden, 
dat er zoiets is als ‘het publiek’. Niet alleen kenmerkt elke mediagebruiker zich 
door een aantal specifi eke kenmerken, waardoor hij mogelijk in meer of mindere 
mate beïnvloed wordt. We dienen ook stil te staan bij de vraag of het publiek mis-
schien een actieve rol speelt, een rol die maakt dat onveiligheidsgevoelens niet 
zozeer als een eff ect, maar wel als een aanleiding tot mediagebruik kunnen gezien 
worden. Media- en persoonskenmerken blijken uit onderzoek trouwens ook een 
onderlinge samenhang te vertonen, samen met de ruimere maatschappelijke con-
text waarin media zich situeren.
Op basis van het bovenstaande kan dus gesteld worden, dat criminologische the-
orievorming aangaande media en onveiligheidsgevoelens moet openstaan voor de 
talrijke factoren die interveniëren in de relatie tussen beide aspecten. Naar mijn 
mening kunnen bovenvermelde kernpunten ook een wezenlijke bijdrage leveren tot 
de criminologische theorievorming omtrent media en onveiligheidsgevoelens. Een 
belangrijke bijdrage bestaat erin, dat de criminologische bezorgdheid aangaande 
de invloed van media op onveiligheidsgevoelens gerelativeerd wordt, net doordat 
ook de context waarin onveiligheidsgevoelens ontstaan, betrokken wordt. Ook bij 
het bestuderen van zogenaamde nieuwe media is het immers niet langer mogelijk 
om complexe patronen heen te gaan (Surette, 2007, 14-15; Heath & Gilbert, 1996, 
383). De integratie van de inzichten uit mediastudies kan eveneens een meerwaar-
de bieden, in de zin dat ze aanleiding geeft tot een integrative criminology, die 
ervan uitgaat dat criminaliteit idealiter vanuit een integratief standpunt bekeken 
wordt. Een integratief standpunt is volgens Barak (1998, 3) een standpunt waarbij 
de kennis vanuit de verschillende wetenschappelijke disciplines die zich met crimi-
naliteit bezighouden, gebundeld wordt (Barak, 1998, 17) zodat ze niet langer elk 
afzonderlijk slechts een deel van het verhaal vertellen (Barak, 1998, xii). De meest 
waardevolle inzichten met betrekking tot criminaliteit komen volgens hem immers 
pas tevoorschijn wanneer de verschillende disciplines die met criminaliteit bezig 
zijn, samenvloeien (Barak, 1998, 2 en 17). Ook Vanderveen (2006, 3-4) wijst op het 
belang van andere wetenschappen, zoals de psychologie, de sociologie, het recht en 
de victimologie, om onveiligheidsgevoelens te bestuderen.

Door te kijken naar mediastudies heb ik enkele elementen willen aanreiken, 
waarmee criminologen naar mijn mening rekening dienen te houden bij het uit-
werken van een theorie omtrent media en onveiligheidsgevoelens. Ik wil daarbij 
vooral benadrukken dat het belangrijk is om open te staan voor evoluties bin-
nen andere wetenschappen, onder meer omdat deze wetenschappen ons leren dat 
de band tussen media en onveiligheidsgevoelens niet zo eenvoudig is als op het 
eerste gezicht mag lijken. En dat criminologen openstaan voor nieuwe inzichten 
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konden we al vaststellen in empirisch onderzoek – dat trouwens vaak uitgevoerd 
wordt door interdisciplinaire onderzoeksgroepen – (zie ondermeer Ditton e.a., 
2004; Chadee & Ditton, 2005), maar blijkt geleidelijk ook uit de theorievorming. 
Recente criminologische perspectieven zetten immers een eerste stap in de rich-
ting van een beperkte eff ectenmodel, waarbij ook de context betrokken wordt en 
een actief – maar niet almachtig – publiek vooropgesteld wordt (Henry & Milo-
vanovic, 1996, 36; Ferrell, 1999, 411-412). Ik doel daarbij vooral op constitutive 
en cultural criminology. Het eerste is het criminologische basisidee, dat crimi-
naliteit – en bijvoorbeeld ook onveiligheidsgevoelens – geen objectieve realiteit 
vormt, maar sociaal geconstrueerd wordt door middel van taal, ondermeer via 
de media (Henry & Milovanovic, 1996). Cultural criminology bestudeert onder 
meer de manier waarop culturele en criminele processen in het dagelijkse leven 
samengaan en legt hierbij de nadruk op populaire culturele constructies van cri-
minaliteit, voornamelijk in de media (Ferrell, 1999).
Het is dan ook te hopen dat bovenvermelde kernpunten enige inspiratie kunnen 
opleveren om de criminologische theorievorming omtrent media en onveilig-
heidsgevoelens in die trend verder uit te werken.
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