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10.		 CONCLUSIES	
	
	
	
Heidi	de	Mare	en	Gabriël	van	den	Brink	
	
	

Ik	vind	het	interview	heel	anders	dan	ik	had	verwacht.	Ik	dacht	we	gaan	een	
vragenlijstje	af.	Waarom	doe	je	dit?	Waarom	kijk	je	daar	zo	naar?	Dat	is	het	totaal	
niet	en	het	is	leuk	met	plaatjes.	Vind	ik	ook	leuk,	het	roept	dingen	op.	Ik	vind	het	
wel	een	leuke	manier	van	interviewen.	Weer	eens	wat	anders	(P7).	
	
Ik	vond	het	wel	leuk.	Ik	heb	dit	echt	nog	nooit	gedaan	zo,	dit	is	de	eerste	keer.	En	
ook	zo	met	iemand	praten	en	echt	er	over	gaan	nadenken.	Dat	is	ook	weer	echt	
wat	nieuws.	En	het	brengt	wel	goeds	met	zich	mee	(M5).	
	
Stel	je	voor	dat	jij	(interviewster)	nou	wordt	gepakt	met	deze	laptop	buiten.	Met	
die	IS-beelden,	wat	gaan	ze	dan	wel	niet	doen	…?	Zou	je	dan	op	het	nieuws	
komen?	Maar	ze	zullen	dan	niet	kijken	naar	al	die	andere	dingen	die	je	er	
allemaal	op	hebt	staan.	Ze	kijken	alleen	naar	dat	filmpje	hè?	Want	als	ik	zou	
worden	gepakt	met	deze	laptop	dan	ben	ik	een	ronselaar	(M1).	

	
In	het	voorgaande	is	verslag	gedaan	van	het	onderzoek	dat	we	tussen	september	2016	
en	februari	2017	naar	Afketsende	verbeeldingswerelden	hebben	verricht.	We	wilden	
nagaan	hoe	Nederlandse	jongeren	met	een	moslimachtergrond	en	een	
politieachtergrond	tegen	films	en	tv-series	aankijken.	Ons	uitgangspunt	was	dat	de	
verschillen	tussen	beide	groepen	behoorlijk	groot	waren	en	dat	dit	ook	in	hun	omgang	
met	films,	video’s	en	tv-series	zou	doorwerken.	Dat	verklaart	waarom	we	ons	project	de	
genoemde	titel	meegaven.	In	feite	hanteerden	we	een	dubbele	vraagstelling.	Ten	eerste	
vroegen	wij	ons	af	of	moslimjongeren	en	politiestudenten	in	hun	kijkgedrag	
verschillende	voorkeuren	aan	de	dag	leggen.	Die	vraag	ligt	voor	de	hand	omdat	
Westerse	films	en	series	vaak	uit	Amerika	afkomstig	zijn	terwijl	de	filmpjes	en	video’s	
van	IS	in	het	Midden	Oosten	geproduceerd	worden.	Het	zou	niet	vreemd	zijn	als	
jongeren	met	een	moslimachtergrond	relatief	veel	belangstelling	voor	de	laatste	soort	
hebben	en	zich	vaker	aan	Amerikaanse	producties	ergeren.	Gegeven	het	feit	dat	
verreweg	de	meeste	politiestudenten	een	autochtoon	Nederlandse	achtergrond	hebben	
zou	het	tegendeel	op	hen	van	toepassing	kunnen	zijn.	Anders	gezegd:	onze	eerste	vraag	
luidde	in	hoeverre	er	verschillen	in	kijkgedrag	of	waardering	tussen	beide	groepen	
optreden.	Ten	tweede	vroegen	we	ons	af	wat	beide	groepen	met	elkaar	gemeen	hebben	
als	het	om	hun	dagelijkse	leven	gaat.	Ook	dat	lag	voor	de	hand	omdat	we	bewust	gezocht	
hadden	naar	jongeren	tussen	18	en	25	jaar	die	in	een	grootstedelijke	omgeving	wonen	
en/of	werken.	
	
Om	beide	vragen	te	beantwoorden	hebben	we	ons	onderzoek	in	twee	delen	opgeknipt.	
Doel	van	het	eerste	deel	was	om	meer	nauwkeurig	te	bepalen	wat	enkele	in	het	Midden	
Oosten	geproduceerde	video’s	en	de	meer	Amerikaans	gerichte	verbeelding	met	elkaar	
gemeen	hebben.	Reagerend	op	een	aantal	door	IS	gefilmde	onthoofdingen	en	andere	
wervende	boodschappen	hebben	commentatoren	vaak	gewezen	op	de	overeenkomsten	
met	films	uit	Hollywood.	Het	leek	ons	van	belang	om	na	te	gaan	of	deze	gedachte	
houdbaar	is	en	wat	eventueel	de	specifieke	aard	van	beide	beeldwerelden	uitmaakt.	Dat	
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is	gebeurd	in	de	hoofdstuk	5	en	6	waarvan	we	de	bevindingen	hieronder	beknopt	
weergeven.	In	het	tweede	deel	gingen	we	na	hoe	Nederlandse	politiestudenten	en	
moslimjongeren	tegen	deze	beelden	aankijken.	Er	werden	20	gesprekken	met	deze	
jongeren	gevoerd	waarna	de	letterlijke	verslagen	vanuit	onze	vraagstelling	geanalyseerd	
werden.	Die	bevindingen	treft	de	lezer	in	hoofdstuk	7	aan	terwijl	hoofdstuk	8	een	
nadere	reflectie	op	het	verloop	van	de	gesprekken	zelf	biedt.	In	de	nu	volgende	tekst	
geven	we	de	uitkomsten	van	beide	deelonderzoeken	samenhangend	weer.	Op	basis	
daarvan	kan	de	lezer	zelf	vaststellen	dat	we	onze	aanvankelijke	aannamen	moesten	prijs	
geven.	Maar	dat	neemt	niet	weg	dat	ons	onderzoek	enkele	interessante	en	relevante	
conclusies	oplevert.	
	
	
I. VERSCHIL	VAN	IS	EN	HOLLYWOOD	
	
Laten	we	starten	met	de	bevindingen	in	hoofdstuk	6	waar	de	werking	van	een	aantal	
door	IS	gemaakte	beelden	aan	de	orde	is.	Waar	komt	de	enorme	impact	van	die	
onthoofdingsvideo’s	eigenlijk	vandaan?	Ze	kan	nauwelijks	berusten	op	het	gegeven	dat	
er	moord	en	doodslag	wordt	verbeeld	want	dat	heeft	de	Westerse	cinema	al	talloze	
malen	laten	zien.	Beslissend	lijkt	te	zijn	dat	deze	video’s	het	klassieke	kijkkader	
opblazen.	Zij	breken	volledig	met	de	codes	die	bepalen	hoe	films	uit	Hollywood	de	
menselijke	agressie	doorgaans	in	beeld	brengen.	Ze	tonen	geen	respect	voor	de	
conventies	die	ons	in	staat	stellen	een	blik	te	werpen	op	gruwelijke	ervaringen.	Ze	
hebben	lak	aan	allerlei	vormen	van	empathie	die	in	klassieke	genres	als	de	oorlogsfilm	
of	de	western	stilzwijgend	verondersteld	worden.	In	plaats	daarvan	kijkt	de	dood	ons	
recht	in	het	gezicht,	elke	suggestie	van	mededogen,	verlossing	of	catharsis	
verduisterend.	Zo	blazen	deze	video’s	onze	hele	verbeeldingswereld	op	en	dát	maakt	het	
moeilijk	om	deze	beelden	aan	te	zien.	Deze	analyse	betekent	ook	dat	we	de	klassieke	
cinema	van	het	Westen	en	de	beelden	vanuit	IS	niet	mogen	vereenzelvigen.	In	feite	
hebben	we	van	doen	met	twee	fundamenteel	verschillende	beeldwerelden.	De	
geweldsbeelden	waarmee	IS	de	wereld	provoceert,	botsen	op	de	verbeeldingswijze	die	
we	in	het	Westen	van	huis	uit	met	ons	meedragen.	Dit	contrast	wordt	gemaskeerd	
doordat	er	in	technisch	en	visueel	opzicht	enige	gelijkenis	tussen	IS	en	Hollywood	
bestaat.	Het	is	waar	dat	de	makers	van	bedoelde	video’s	een	aantal	bekende	visuele	
technieken	inzetten.	Ze	maken	niet	alleen	gebruik	van	moderne	camera’s	maar	ook	van	
de	optische	effecten	die	in	Hollywood	ontwikkeld	zijn	en	die	maken	dat	hun	producten	
op	het	eerste	oog	een	hoge	kwaliteit	hebben.		
	
De	meeste	commentatoren	worden	daardoor	op	verkeerde	been	gezet.	Ze	vergeten	dat	
het	bij	kwaliteit	in	Hollywood	nooit	om	de	beelden	als	zodanig	gaat	maar	om	de	functie	
die	zij	vervullen	in	het	verhaal	en	om	de	manier	waarop	je	een	dergelijk	verhaal	aan	het	
publiek	vertelt.	Wie	zich	in	de	werking	van	klassieke	films	of	tv-series	verdiept,	weet	dat	
bepaalde	camerabewegingen	of	shots	op	zichzelf	geen	gevoelens	oproepen.	
Camerastandpunten	of	beelden	hebben	als	zodanig	geen	betekenis.	Die	komt	pas	tot	
stand	in	de	montage:	het	aaneen	schakelen	van	geselecteerde	beelden	in	combinatie	met	
muziek,	geluid	en	dialoog.	Doorslaggevend	is	de	manier	waarop	Hollywood	met	behulp	
van	beelden	een	verhaal	vertelt	en	precies	op	dat	punt	wijken	de	door	IS	geproduceerde	
beelden	sterk	af.	Bij	een	goede	film	of	tv-serie	zijn	basale	menselijke	waarden	in	het	
geding,	principes	die	we	moeten	respecteren	en	die	in	uiteenlopende	culturen	herkend	
worden.	Bovendien	vindt	het	tonen	en	toetsen	van	die	waarden	plaats	door	het	volgen	
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van	verschillende	verhaallijnen	waarbij	twijfel	en	reflectie	uiteindelijk	voor	een	
catharsis	zorgen.	Bij	dat	soort	verhalen	doet	het	er	weinig	toe	of	de	protagonisten	blank	
zijn	of	gekleurd,	of	ze	macht	hebben	of	niet	en	of	ze	gelovig	dan	wel	ongelovig	zijn.	Een	
geslaagde	Hollywoodfilm	weet	uiteenlopende	kijkers	deelgenoot	te	maken	van	het	
verhaal	en	zorgt	ervoor	dat	we	op	spontane	wijze	het	lot	van	de	hoofdpersoon	
meeleven.	In	dat	meeleven	leren	we	te	kijken	naar	onszelf,	naar	anderen	of	naar	het	
geheel	in	termen	van	goed	en	kwaad,	menselijkheid,	eenzaamheid	en	broederschap,	
opoffering	en	loutering.	Goede	fictie	gaat	over	de	existentiële	dilemma’s	die	uit	het	leven	
zelf	voortvloeien	en	in	die	zin	brengt	ze	maatschappelijke	zelfreflectie	mee.	Het	is	
daarom	geen	toeval	dat	politici,	bankiers,	politiebazen,	ziekenhuisdirecteuren	en	andere	
machthebbers	in	populaire	vormen	van	fictie	niet	gespaard	worden.		
	
Dat	alles	speelt	in	de	door	IS	geproduceerde	beelden	geen	rol.	Zowel	de	positieve	
filmpjes	over	leven	in	het	Kalifaat	als	de	negatieve	over	het	ombrengen	van	ongelovigen	
ontberen	elke	vorm	van	zelfkritiek.	Bij	het	zaaien	van	dood	en	verderf	of	het	slachten	
van	onschuldigen	is	van	twijfel	niets	te	merken.	Wat	deze	beelden	ons	doorgaans	laten	
zien	is	een	Apocalyptische	wereld	waarin	het	Westen	als	de	ultieme	vijand	figureert	en	
manmoedige	IS-krijgers	de	strijd	met	deze	vijand	aanbinden.	Ze	zijn	voor	een	deel	als	
intimidatie	van	het	Westerse	publiek	bedoeld	maar	kunnen	voor	een	ander	deel	op	
jonge	aanhangers	van	de	radicale	islam	een	wervend	effect	hebben.	Voor	zover	er	
sprake	is	van	een	verhaal	gaat	het	erom	de	wereld	van	ongelovigen	te	zuiveren	en	het	
domein	van	de	ware	islam	zo	groot	mogelijk	te	laten	zijn.	Daar	ligt	ook	een	opmerkelijk	
verschil	met	de	manier	waarop	Al-Qaeda	zijn	terreur	bedreef.	Bij	die	organisatie	was	
nog	een	zekere	politieke	rationaliteit	merkbaar	in	die	zin	dat	men	de	eigen	
machtspositie	wilde	versterken.	IS	daarentegen	acht	de	moderne	staat	op	geen	enkele	
wijze	legitiem	en	vindt	zaken	als	diplomatie	of	onderhandelen	met	de	VN	irrelevant.	In	
plaats	daarvan	willen	gelovigen	naar	de	zevende	eeuw	terugkeren	om	een	zuiver	leven	
te	leiden	dat	aan	de	oorspronkelijke	islam	voldoet.	Een	en	ander	maakt	het	onmogelijk	
om	IS	als	een	product	van	de	moderne	tijd	te	zien.	Die	wijst	men	vol	overtuiging	van	de	
hand.	Intussen	produceert	men	wel	videoboodschappen	waarin	jonge	gelovigen	
manmoedig	naar	het	front	lopen.	Hun	gezichten	laten	geen	spoor	van	angst	of	twijfel	
zien.	Wat	hen	bindt	is	broederschap	en	wraak	op	ongelovigen,	ingekaderd	in	een	verhaal	
uit	de	tijd	van	de	Profeet	en	ondersteund	door	een	tranceachtige	samenzang.	De	emoties	
die	aan	bod	komen	zijn,	behalve	haat	tegen	ongelovigen,	vooral	gevoelens	van	
geschonden	eer	en	wraak.		
	
Daarmee	komen	deze	beelden	van	IS	op	een	vorm	van	propaganda	neer.	Ze	houden	
gelovige	moslims	graag	voor	wat	ze	moeten	denken	en	hoe	ze	moeten	handelen	maar	
het	enige	wat	ze	aanbieden	is	een	gesloten	wereldbeeld.	Daarin	zijn	goed	en	kwaad	op	
een	hoogst	eenduidige	manier	verdeeld	en	kunnen	slechts	absolute	keuzen	gemaakt	
worden.	In	feite	vormen	deze	beelden	precies	het	tegendeel	van	de	verbeelding	die	zich	
in	het	klassieke	Hollywood	ontwikkelde.	Zo	bezien	doet	de	recentelijk	opgeworpen	
vraag	of	we	in	het	Westen	geen	counter-narrative	nodig	hebben	wat	merkwaardig	aan.	
Dat	tegenverhaal	is	er	namelijk	al	lang	en	wel	in	de	vorm	van	talloze	klassiekers	die	door	
de	Westerse	cinema	zijn	voortgebracht	en	die	vaak	een	afgewogen	mix	van	geweld	en	
moraliteit,	eenzaamheid	en	gemeenschapszin,	eigenbelang	en	zelfopoffering	tonen.	
Mede	daarom	was	een	meer	gedetailleerde	analyse	van	dergelijke	films	op	haar	plaats.	
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II. ANALYSE	HOLLYWOOD	FILMS	
	
In	hoofdstuk	5	wordt	het	specifieke	van	de	westerse	verbeelding	aan	de	hand	van	een	
vijftal	gevallen	uitgewerkt.	Het	gaat	om	drie	Hollywoodproducties	die	inmiddels	klassiek	
heten	en	twee	series	die	van	meer	recente	datum	zijn	maar	die	een	aantal	gangbare	
conventies	nog	altijd	volgen.	Overigens	is	dit	hoofdstuk	mede	mogelijk	doordat	de	
auteur	in	zijn	werkzame	leven	vele	honderden	films	heeft	gezien	en	de	daarmee	gegeven	
ervaringen	in	zijn	analyse	doorklinken.	Op	basis	daarvan	stelt	Gawie	Keyser	dat	het	in	
de	verbeeldingswereld	die	we	kortweg	aanduiden	als	‘Hollywood’	altijd	om	het	tonen	
van	een	aantal	kernwaarden	gaat.	Deze	variëren	van	individuele	moed	en	heldendom	tot	
motieven	die	met	de	werking	van	rechtsstaat	en	democratie	verband	houden.	Om	de	
Westerse	beschaving	te	laten	voortbestaan	moet	de	vraag	naar	de	legitimiteit	van	
dergelijke	waarden	telkens	opnieuw	gesteld	worden	en	precies	op	dat	punt	is	fictie	van	
beslissende	betekenis.	Dat	gebeurt	onder	meer	door	Hollywood,	de	eigentijdse	
verhalenmachine	die	uit	een	brede	en	door	miljoenen	gedeelde	verzameling	van	mythen	
put.	Wel	bracht	deze	moderne	mythologie	een	aantal	genres	voort	die	maken	dat	
verhalen	in	een	wisselende	context	opduiken	en	zo	meerdere	varianten	laten	zien.	
Beslissend	in	de	Westerse	verbeelding	is	dat	grote	verhalen	de	vorm	van	een	individuele	
ervaring	aannemen.	Het	gaat	altijd	om	zichtbare	personen	die	op	een	specifieke	plaats	
en	tijd	met	een	even	zichtbare	moeilijkheid	geconfronteerd	worden.	Bij	het	aanpakken	
of	oplossen	van	die	moeilijkheid	komen	goed	en	kwaad,	zwart	en	wit,	vreugde	en	
verdriet,	macht	en	onmacht	tegenover	elkaar	te	staan	met	alle	gemengde	gevoelens	of	
grijstinten	ertussen	in.	Het	gaat	voortdurend	over	grote	vragen	zoals	Wat	is	een	mens?	of	
Hoe	kan	menselijkheid	vorm	krijgen?	Maar	het	antwoord	wordt	steeds	gegeven	door	
verhalen	over	een	individuele	held	die	deze	vragen	op	een	hoogst	persoonlijke	wijze	
moet	beantwoorden.		
	
Het	prototype	van	dergelijke	verhalen	is	de	western.	Daarin	nemen	geharde	mannen	een	
voorname	zorgtaak	op	zich.	Ze	moeten	hun	gezin	of	land	beschermen	tegen	
wetteloosheid	en	tegen	aanvallers	die	weinig	menselijks	hebben.	Geplaatst	in	het	
spanningsveld	tussen	chaos	en	beschaving	moet	de	hoofdpersoon	onvermijdelijk	geweld	
inzetten.	Aldus	brengt	de	western	een	tragisch	personage	voort.	Hij	pleegt	weliswaar	
geweld	maar	hij	doet	dat	om	de	morele	waarden	van	zijn	gemeenschap	te	beschermen.	
Hij	is	de	enige	die	het	kan	opnemen	tegen	een	vijand	die	uit	de	gemeenschap	zelf	komt	
(in	de	vorm	van	corrupte	machthebbers)	of	van	buitenaf	(in	de	vorm	van	aanvallers	die	
een	bedreiging	voor	de	gemeenschap	vormen).	Niet	alleen	zijn	taak	maar	ook	fysieke	
kracht,	zijn	geestelijke	weerbaarheid	en	zijn	morele	ruggengraad	maken	dat	hij	op	een	
eenzame	positie	komt.	Vroeg	of	laat	blijkt	dat	hij	een	lone	wolf	is,	de	eeuwige	eenling	die	
zich	voor	de	morele	waarden	van	zijn	gemeenschap	opoffert	en	vervolgens	verstoten	
wordt.	En	toch	leidt	die	rol	nooit	tot	fundamentalistische	eenduidigheid.	Staande	voor	
een	strijd	tussen	goed	en	kwaad	blijkt	de	lone	wolf	de	gevangene	van	een	ingewikkeld	
krachtenveld,	waarin	zich	tal	van	overtredingen	en	dilemma’s	opdringen.	Daarom	wordt	
het	lot	van	de	lone	wolf	niet	alleen	door	een	zeker	isolement	bepaald.	Hij	is	evengoed	
gedoemd	om	permanent	te	twijfelen	over	de	vraag	of	hij	de	juiste	keuze	maakt.	Zelfs	
wanneer	hij	radicaal	voor	zijn	eigen	waarden	kiest,	knaagt	de	vraag	of	de	waarden	van	
zijn	gemeenschap	zo	gediend	worden.	Volgens	Gawie	Keyser	zweeft	de	lone	wolf	tussen	
diepe	wanhoop	en	zijn	hoop	op	menselijke	gemeenschap.	Alleen	hij	is	bereid	en	in	staat	
om	een	morele	code	te	verdedigen	maar	hij	kan	dat	alleen	maar	doen	doordat	hij	de	
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gangbare	grenzen	overschrijdt	en	alom	aanvaarde	normen	over	goed	en	kwaad	terzijde	
schuift.	Om	het	goede	te	doen,	ziet	hij	zich	gedwongen	om	slecht	te	handelen.	
	
Door	het	verhaal	van	de	held	op	microniveau	aan	morele	vragen	op	macroniveau	te	
koppelen	brengt	de	western	een	bijzonder	soort	mythologie	tot	stand.	Daarin	ontstaat	
enerzijds	ruimte	voor	twijfels	en	ambivalente	gevoelens	bij	de	hoofdpersoon	waar	de	
kijker	zich	gemakkelijk	kan	inleven.	Anderzijds	is	er	ook	ruimte	voor	kritiek	of	
teleurstelling	over	een	gemeenschap	die	haar	eigen	waarden	niet	kan	naleven.	Dan	
verschijnt	de	lone	wolf	als	laatste	redmiddel.	De	gemeenschap	heeft	hem	bitter	nodig	
voor	haar	morele	voortbestaan	en	tegelijkertijd	moet	zij	hem	uitstoten.	Een	beslissend	
kenmerk	van	Hollywood	is	dat	deze	krachten	en	conflicten	niet	op	een	abstracte	wijze	
worden	voorgehouden	aan	het	publiek.	Door	de	empathie	van	kijkers	in	te	schakelen	
stellen	deze	films	het	publiek	in	staat	om	op	gevoelsmatig	vlak	te	ervaren	wat	de	
personages	meemaken.	Die	kunst	werd	door	Hollywood	in	hoge	mate	geperfectioneerd	
en	het	is	daarom	niet	vreemd	dat	analytici	de	klassieke	cinema	van	het	Westen	als	
empathie-machine	betitelen.	Het	gaat	om	heldendom	maar	nooit	op	een	rechtlijnige	of	
eenduidige	manier.	Het	is	vooral	een	reluctant	hero	die	we	te	zien	krijgen.	Deze	held	
maakt	slachtoffers,	niet	omdat	hij	daar	plezier	in	heeft	maar	omdat	hij	bepaalde	
waarden	wil	verdedigen	én	omdat	hij	nooit	zeker	weet	of	hij	in	het	licht	van	die	waarden	
juist	gehandeld	heeft.	Daarom	zal	de	empathie	zich	niet	snel	tot	de	held	en	zijn	
medestanders	beperken,	ze	strekt	zich	ook	tot	slachtoffers	en	tegenstanders	uit.	Als	
empathie-machine	is	Hollywood	vaak	kritisch	over	het	cynisme	van	machthebbers	of	
systemen	die	morele	en	menselijke	waarden	veronachtzamen.	Ze	laat	zelden	
onversneden	nihilisme	zien	en	is	in	wezen	op	humaniteit,	wedergeboorte	en	verlossing	
uit.	Ze	slaat	graag	de	toon	van	een	Griekse	tragedie	aan,	al	laat	ze	christelijke	elementen	
als	schuldgevoel	en	mededogen	erin	doorklinken.	
	
Daarmee	komt	de	ogenschijnlijke	verwantschap	tussen	de	verbeelding	van	Hollywood	
en	de	door	IS	geproduceerde	beelden	in	een	ander	licht	te	staan.	Er	is	tot	op	zekere	
hoogte	een	analogie	te	zien.	De	figuur	van	de	lone	wolf	speelt	ook	in	de	verbeelding	van	
Al-Qaeda	of	IS	een	rol.	De	eenzame	jihadstrijder	die	het	opneemt	tegen	zijn	ongelovige	
vijanden	lijkt	te	convergeren	met	de	fictieve	held	die	op	allerlei	manieren	in	het	Westen	
populair	geworden	is.	Het	is	begrijpelijk	dat	deze	gemeenschappelijke	lijnen	een	tijd	
lang	parallel	lopen	want	de	droom	van	een	betere	wereld	wordt	niet	alleen	verbeeld	in	
Hollywood.	Maar	op	een	cruciaal	punt	gaan	beide	lijnen	wél	uiteen.	Wat	de	verbeelding	
in	het	Westen	zo	bijzonder	maakt	is	dat	de	gemeenschap	door	het	offer	van	lone	wolf	
uiteindelijk	haar	morele	waarden	kan	terugvinden.	In	laatste	instantie	gaat	de	
verbeelding	om	menselijkheid	en	gemeenschapszin	(THE	SEARCHERS),	om	sociale	
verantwoordelijkheid	in	de	rechtsstaat	(HIGH	NOON),	om	de	ervaring	dat	het	kwaad	in	
onszelf	schuilt	(AMERICAN	SNIPER),	om	de	noodzaak	om	ook	voor	de	zwakkeren	in	een	
samenleving	te	zorgen	(NARCOS)	of	om	de	waarde	van	samenwerken	en	het	loslaten	van	
wraak	(THE	WALKING	DEAD).	Op	een	zeker	moment	bereikt	de	lone	wolf	het	punt	dat	hij	
naar	binnen	kijkt.	Dan	komt	hij	tot	het	besef	dat	er	tegengestelde	krachten	in	hemzelf	
aan	het	werk	zijn.	Hij	begrijp	dat	gevaren	en	bedreigingen	niet	alleen	van	buitenaf	
komen	maar	ook	van	binnenuit.	Deze	mentale	ommekeer	doet	zich	in	veel	gevallen	voor	
nadat	de	vijand	is	gedood	en	de	held	bepaalde	fouten	heeft	gemaakt.	Goed	beschouwd	is	
het	voor	hemzelf	te	laat:	hij	kan	niet	langer	als	volwaardig	lid	van	een	menselijke	
gemeenschap	terugkeren.	Daarvoor	is	de	lone	wolf	inmiddels	te	ver	afgedwaald.	Maar	
het	inzicht	dat	de	mens	behalve	een	moordend	wezen	ook	een	wezen	is	dat	altruïsme	en	
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compassie	kent,	biedt	een	mogelijkheid	tot	loutering.	Dat	is	wat	de	verbeelding	in	het	
Westen	veelal	biedt:	als	de	lone	wolf	zich	opoffert	is	het	hem	niet	om	zijn	eigen	belang	of	
roem	te	doen	maar	om	te	bereiken	dat	de	gemeenschap	haar	morele	en	menselijke	
waarden	herontdekt.		
	
	
III. BEVINDINGEN	UIT	DE	GESPREKKEN	
 
In	hoeverre	dringt	dit	alles	nu	tot	onze	respondenten	door?	Begrijpen	ze	wat	er	in	
diverse	vormen	van	fictie	gaande	is	en	welke	gevoelens	hebben	ze	daarbij?	Deze	vragen	
brengen	ons	bij	hoofdstuk	7	waar	de	belangrijkste	bevindingen	op	het	volgende	
neerkomen.	
	
Hoewel	onze	respondenten	dezelfde	leeftijd	hadden	en	ook	allemaal	in	Nederland	waren	
geboren,	week	hun	situatie	op	meerdere	punten	van	elkaar	af.	Zo	leken	politiestudenten	
en	moslimjongeren	onder	meer	te	verschillen	als	het	gaat	om	woonsituatie	en	
relatievorming.	Veel	moslims	blijven	bij	hun	ouders	wonen	tot	het	moment	dat	ze	zelf	
trouwen	om	een	gezin	te	stichten.	Bij	de	politiestudenten	gebeurt	dat	minder:	zij	wonen	
doorgaans	zelfstandig,	hebben	verkering	of	leven	met	een	vriend	of	vriendin	samen.	Er	
zijn	ook	verschillen	in	het	werk	dat	ze	doen.	Zeven	van	de	tien	moslims	zijn	met	hun	
opleiding	bezig	of	hebben	die	net	afgerond	en	twee	werken,	terwijl	politiestudenten	al	
een	betaalde	baan	hebben.	Verder	is	er	duidelijk	onderscheid	met	betrekking	tot	het	
geloof.	Religie	is	voor	de	moslimjongeren	steeds	van	belang,	al	vullen	ze	dat	niet	
allemaal	hetzelfde	in.	Sommigen	stellen	zich	behoorlijk	strikt	op,	ze	proberen	thuis	te	
leven	naar	de	profeet.	Anderen	verdiepen	zich	in	de	islam	maar	niet	op	een	orthodoxe	
manier.	En	weer	anderen	proberen	zich	naar	de	Nederlandse	gewoonten	te	voegen	mits	
die	niet	in	conflict	raken	met	hun	geloof.	Voor	de	politiestudenten	is	religie	iets	
marginaals.	Ze	hebben	in	de	regel	geen	religieuze	opvoeding	gehad.	Van	de	andere	kant	
hebben	ze	ook	weinig	moeite	met	gelovige	tradities	als	het	christendom	of	de	islam,	
zolang	het	maar	niet	leidt	tot	onaanvaardbare	gedragingen.	Tenslotte	is	er	de	vraag	hoe	
ze	de	relatie	tussen	man	en	vrouw	zien.	Voor	politiestudenten	is	gelijkwaardigheid	
zonder	meer	evident.	Bij	de	moslimjongeren	variëren	de	opvatting	meer.	De	een	is	
tamelijk	streng:	hij	vindt	dat	een	ongetrouwd	vrouw	nooit	met	een	man	alleen	in	
dezelfde	ruimte	mag	zijn	want	dat	is	‘haram’.	Een	ander	klinkt	liberaler:	je	moet	
vrouwen	niet	in	huis	opsluiten	en	ze	mogen	best	een	baantje	hebben.	Maar	over	het	
geheel	genomen	is	de	groep	van	moslimjongeren	op	dit	vlak	een	stuk	behoudender	dan	
de	andere	groep.	Met	andere	woorden:	waar	het	om	sociale	en	culturele	kenmerken	
gaat,	wijken	beide	groepen	respondenten	in	hoge	mate	van	elkaar	af.	
	
Het	is	in	dat	licht	opvallend	dat	de	verschillen	veel	kleiner	zijn	wanneer	het	gaat	om	hun	
gebruik	van	social	media.	Beide	groepen	zijn	druk	met	hun	mobiele	telefoon	of	
smartphone	in	de	weer	en	Facebook	is	bij	de	meerderheid	heel	populair.	Ze	gebruiken	
talloze	apps,	onder	meer	om	zich	van	het	nodige	nieuws	te	voorzien.	Slechts	een	
enkeling	kijkt	naar	het	nieuws	op	tv	of	leest	wel	eens	de	krant	(AD,	NRC,	de	Telegraaf).	
Deze	gelijkenis	geldt	evengoed	bij	het	kijken	naar	films.	Er	wordt	door	onze	
respondenten	heel	wat	fictie	gezien.	Ze	gaan	minder	vaak	naar	de	bioscoop	(vooral	
vanwege	het	geld)	maar	Netflix	wordt	veelvuldig	gebruikt.	Verder	zien	we	dat	de	
meesten	liever	naar	tv-series	dan	naar	films	kijken.	Een	iemand	kijkt	ook	naar	series	
door	bij	vrienden	Dvd’s	te	lenen.	Men	kijkt	regelmatig	meerdere	afleveringen	achter	
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elkaar.	Een	onverwachte	conclusie	uit	onze	gesprekken	is	dat	deze	jongeren	veel	
waardering	voor	allerlei	vormen	van	Amerikaanse	fictie	hebben.	Kwam	de	politieke	of	
militaire	rol	van	de	VS	ter	sprake	dan	plaatsten	verschillende	moslims	kritische	
kanttekeningen.	Wat	hen	betreft	mag	er	wel	meer	aandacht	voor	de	slachtoffers	in	het	
Midden	Oosten	op	het	nieuws	zijn	en	een	enkeling	zegt	dat	hij	geen	fan	is	van	Amerika.	
Maar	dat	doet	blijkbaar	niets	af	aan	de	waardering	die	men	heeft	voor	allerlei	vormen	
van	fictie	die	het	Westen	produceert.	
	
Deze	waardering	komt	mede	voort	uit	het	feit	dat	films,	tv-series	en	video’s	je	
gelegenheid	geven	om	mee	te	leven	met	het	verhaal.	De	meeste	respondenten	blijken	
dat	graag	te	doen.	Ze	zijn	nieuwsgierig	naar	de	afloop	van	het	verhaal,	ze	gaan	helemaal	
in	de	film	op	en	doorvoelen	alles	wat	het	personage	beleeft.	Ze	erkennen	dat	het	gaat	om	
een	vorm	van	vermaak.	Het	is	heerlijk	om	na	afloop	van	een	drukke	dag	even	te	
verdwijnen	naar	een	andere	realiteit.	Je	laat	het	gewone	leven	voor	een	moment	achter	
je	en	je	komt	tot	rust.	Maar	intussen	steek	je	toch	het	nodige	op.	Je	krijgt	via	de	film	een	
idee	van	wat	het	leven	zou	kunnen	zijn.	Je	vraagt	je	af	wat	je	zou	doen	als	jij	de	
hoofdpersoon	was.	Neem	bijvoorbeeld	het	dilemma	waar	de	hoofdpersoon	van	
AMERICAN	SNIPER	voor	staat	wanneer	hij	zijn	geweer	richt	op	een	kind	dat	een	bazooka	
hanteert.	Iedereen	–	ook	jonge	moslims	–	voelt	hoe	moeilijk	dat	voor	die	scherpschutter	
is	en	met	welke	vragen	hij	wordt	geconfronteerd.	Een	van	onze	respondenten	vond	die	
scène	zelfs	zo	verdrietig	dat	de	tranen	haar	in	de	ogen	sprongen.	Iemand	anders	zegt	te	
beseffen	dat	je	soms	het	kwade	moet	doen	(zoals	iemand	neerschieten)	om	uiteindelijk	
het	goede	te	doen	(zoals	terroristen	tegenhouden).	Maar	gemakkelijk	zal	het	nooit	zijn	
en	dat	gevoel	wordt	via	de	film	op	een	krachtige	wijze	overgebracht.	
	
Overigens	gaat	het	niet	alleen	om	gevoel,	er	is	wel	degelijk	een	strijd	tussen	goed	en	
kwaad	in	het	geding.	Vrijwel	alle	respondenten	beseffen	dat	fictie	vaak	morele	
vraagstukken	aan	de	orde	stelt.	Dat	gaat	vooral	voor	Amerikaanse	films	op,	beseft	een	
van	hen.	Zowel	moslimjongeren	als	politiestudenten	zien	dat	de	hoofdpersoon	in	
AMERICAN	SNIPER	last	van	schuldgevoelens	heeft.	Dat	maakt	voor	hen	het	aantrekkelijke	
van	de	film	uit:	ze	toont	een	goed	persoon	die	slechte	dingen	moet	doen	en	deze	
dubbelzinnigheid	maakt	hem	menselijk.	Je	gaat	als	kijker	ook	vragen	aan	jezelf	stellen.	
Omdat	het	zo’n	gave	film	is	wordt	je	er	als	het	ware	in	meegezogen.	Je	wil	weten	hoe	en	
waarom	er	bepaalde	keuzen	door	de	hoofdpersoon	worden	gemaakt.	En	hoe	zit	het	dan	
met	goed	en	kwaad	?	Hoe	zou	je	daar	zelf	in	staan?	Dat	is	ook	de	reden	waarom	een	serie	
als	NARCOS	veel	respondenten	fascineert.	De	hoofdpersoon	is	duidelijk	een	schurk	maar	
hij	heeft	ook	veel	goeds	gedaan.	Van	de	ene	kant	heeft	Pablo	Escobar	tal	van	onschuldige	
mensen	vermoord,	van	de	andere	kant	heeft	hij	de	armen	van	voedsel,	kleding	en	
scholen	voorzien.	Het	is	opvallend	dat	ook	de	politiestudenten	daar	gevoelig	voor	zijn.	
Ze	veroordelen	dat	hij	rijk	werd	met	behulp	van	geweld	en	drugs	maar	ze	begrijpen	
waarom	veel	landgenoten	hem	als	een	held	werd	zagen.	Bovendien	vinden	ze	het	
spannend	dat	je	de	zaak	nu	eens	van	de	andere	kant	kunt	zien.	Je	verplaatst	je	in	een	
boef	die	op	een	slimme	manier	aan	de	politie	ontsnapt.	Ze	waarderen	dat	de	film	morele	
vragen	opwerpt.	Het	aantrekkelijke	van	NARCOS	is	onder	meer	dat	de	serie	diverse	
gezichtspunten	laat	zien.	Het	is	geen	simpel	zwart-wit	verhaal,	geen	verhaal	van	wij	
tegen	zij.	
	
Behalve	over	deze	aan	het	verhaal	gerelateerde	aspecten	zijn	onze	respondenten	ook	
positief	over	de	zintuiglijke	kant	van	het	getoonde	materiaal.	Ze	spreken	regelmatig	over	
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mooie	beelden,	over	beelden	die	professioneel	gemaakt	zijn,	over	beelden	die	
aantrekkelijk	zijn	of	een	hoge	kwaliteit	hebben.	Anderen	laten	zich	in	soortgelijke	
bewoordingen	uit	maar	dan	met	betrekking	tot	de	muziek.	De	IS-video	COME,	MY	FRIEND	
laat	een	zang	horen	die	iedereen	raakt.	Voor	de	een	schept	deze	muziek	een	
angstaanjagende	sfeer,	de	ander	wordt	op	meer	positieve	wijze	getroffen.	In	elk	geval	is	
duidelijk	dat	het	gevoel	van	broederschap	door	de	muziek	vrij	sterk	wordt.	Zowel	
politiestudenten	als	moslimjongeren	beseffen	dat	de	idee	van	onderlinge	verbondenheid	
waarbij	je	samen	voor	een	hoger	doel	strijdt	voor	sommige	groepen	een	wervende	
uitwerking	heeft.	Met	name	jonge	en	gedesillusioneerde	moslims	lijken	gevoelig	voor	
die	combinatie	van	machogedrag	en	broederschap.	Dankzij	de	muziek	kunnen	ook	de	
respondenten	die	niets	met	de	islam	hebben	zich	dat	voorstellen.	Maar	dat	geldt	ook	
voor	wat	beide	groepen	respondenten	in	Hollywood-films	waarnemen.	Ze	beschrijven	
hoe	deze	films	door	gebruik	te	maken	van	een	bepaald	soort	muziek,	van	bepaalde	
beelden	of	bepaalde	camerabewegingen	op	gevoelens	van	de	kijker	inwerken.	In	
sommige	gevallen	roept	dat	zelfs	een	lichamelijke	ervaring	op.	Een	respondent	vertelt	
hoe	zijn	lichaam	meetrilde	toen	hij	keek	naar	het	instorten	van	een	gebouw.	Iemand	
anders	zei	dat	hij	graag	naar	fantasy	keek	maar	dat	het	soms	zo	spannend	was dat	hij	
hartkloppingen	kreeg. Overigens	volgt	daaruit	niet	dat	onze	respondenten	geen	oog	
zouden	hebben	voor	het	onderscheid	tussen	fictie	en	realiteit.	Ze	beseffen	terdege	dat	je	
in	al	die	series	en	films	naar	een	verzonnen	wereld	kijkt.	Ze	maken	dan	ook	verschil	
tussen	vormen	van	geweld	die	een	film	laat	zien	en	het	plegen	van	geweld	in	de	realiteit.	
Zonder	moord	en	doodslag,	heftige	explosies	en	special	effects	is	de	verbeelding	minder	
aantrekkelijk	maar	het	betekent	niet	dat	de	kijker	door	dat	soort	vermaak	zelf	agressief	
gaat	handelen.	
	
Terwijl	onze	respondenten	dus	veel	waardering	voor	in	het	Westen	geproduceerde	
beelden	hebben,	staan	ze	uitgesproken	afwijzend	tegenover	de	beelden	van	IS.	De	
getoonde	onthoofdingsscènes	riepen	vooral	woede	op.	Bij	sommigen	was	de	weerzin	
zelfs	zo	groot	dat	ze	aan	de	echtheid	van	die	scenes	twijfelen.	Ze	stoorden	zich	evengoed	
aan	het	feit	dat	je	in	de	IS-video	COME,	MY	FRIEND	kinderen	met	wapens	zag.	Zowel	
moslims	als	politiestudenten	vonden	dat	een	schokkend	en	onbegrijpelijk	tafereel.	Men	
trok	een	interessante	vergelijking	met	bepaalde	wervingsfilms	die	het	Ministerie	van	
Defensie	maakt.	Hoewel	ook	die	filmpjes	een	zekere	mate	van	geweld	tonen,	hanteren	ze	
een	heel	ander	perspectief.	Die	strijd	is	op	het	bereiken	van	vrede,	het	bieden	van	
veiligheid	en	het	beschermen	van	gelijke	rechten	uit.	Daarbij	zijn	oorlog	en	geweld	
vanuit	morele	waarden	gelegitimeerd.	Maar	in	de	beelden	van	IS	speelt	zich	iets	heel	
anders	af.	Daar	dient	het	menselijk	kwaad	zich	aan.	De	onthoofdingsscènes	lijken	vooral	
tot	de	vijand	gericht.	Zo	barbaars	als	ze	zijn,	ligt	hun	voornaamste	functie	in	het	
aanjagen	van	angst.	In	elk	geval	zeggen	verschillende	moslimrespondenten	dat	ze	zelf	
niets	met	geweld,	wapens	en	strijd	hebben.	Ze	wijzen	iedere	relatie	tussen	het	gebruik	
van	wapens	en	de	Koran	af.	Sommigen	noemen	het	contrast	tussen	een	film	als	AMERICAN	
SNIPER	en	het	soort	beelden	dat	IS	produceert.	Gewetensvragen	spelen	bij	die	laatste	
geen	rol	terwijl	goede	mensen	er	meedogenloos	worden	gedood.	
	
	
IV. JONGEREN	EN	VERBEELDING	
	
Een	en	ander	leidt	tot	de	conclusie	dat	beelden	en	verbeelding	voor	onze	respondenten	
heel	belangrijk	zijn.	En	wel	op	drie	manieren.	Om	te	beginnen	maken	ze	in	hun	eigen	
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leven	veelvuldig	van	visuele	communicatie	gebruik.	Vervolgens	worden	ze	daarbij	in	
hoge	mate	gevoed	door	de	beelden	die	het	Westen	al	sinds	jaar	en	dag	produceert.	Ten	
slotte	hebben	ze	de	verschillen	tussen	die	beelden	en	datgene	wat	IS	ons	de	laatste	tijd	
liet	zien	scherp	in	het	oog.	Deze	uitkomst	wordt	slechts	bevestigd	door	de	beschouwing	
in	hoofdstuk	8	waar	Sigrid	Burg	haar	indrukken	van	de	respondenten	geeft.	Volgens	
haar	is	gedeelde	verbeelding	voor	al	deze	jongeren	van	groot	belang.	Ze	bepaalt	zowel	
de	manier	waarop	zij	naar	zichzelf	kijken	als	de	manier	waarop	ze	anderen	zien	en	
daarbij	is	fictie	vaak	het	domein	waar	een	wederzijdse	verbinding	kan	ontstaan.	Ze	
hebben	die	verbeelding	ook	ten	diepste	nodig,	ook	al	is	niet	iedereen	zich	daarvan	
bewust.	Het	is	vooral	fictie	die	hen	toegang	tot	hun	eigen	werkelijkheid	verschaft.	
Daarmee	toetsen	ze	gevoelens	van	onzekerheid	of	angst,	hun	ambivalente	omgang	met	
verdriet	of	euforie.	Het	is	daarom	niet	vreemd	dat	een	serie	als	NARCOS	veel	waardering	
krijgt.	Het	valt	niet	te	ontkennen	dat	deze	fascinatie	voor	beelden	ook	een	keerzijde	
vertoont.	Ontsporingen	zoals	de	Columbine	shootings	illustreren	dat	bepaalde	jongeren	
zich	via	de	media	een	even	duistere	als	eeuwige	identiteit	proberen	te	verwerven.	
Gelukkig	blijven	dat	uitzonderingen	en	helpt	de	verbeelding	verreweg	de	meeste	
jongeren	met	het	vinden	van	een	meer	uitgewogen	identiteit.	
	
Dat	verklaart	mede	waarom	vrijwel	alle	respondenten	zo	actief	zijn	met	sociale	media.	
De	klassieke	nieuwsmedia	wekken	nog	maar	weinig	belangstelling	maar	het	delen	van	
allerlei	apps	en	video’s	is	bijzonder	populair.	Overigens	signaleert	Sigrid	Burg	daarbij	
wel	een	verschil	tussen	de	manier	waarop	de	moslims	en	de	politiestudenten	dat	doen.	
De	laatsten	laten	zich	via	de	social	media	wat	minder	zien.	Ze	tonen	bijvoorbeeld	geen	
profielfoto	of	hun	foto	laat	in	de	loop	van	de	tijd	maar	weinig	veranderingen	zien.	Veel	
van	onze	jongeren	met	een	moslimachtergrond	doen	dat	juist	wel.	Ze	maken	van	tijd	tot	
tijd	een	nieuw	profielfoto	waarbij	het	soms	behoorlijk	uitdagende	beelden	of	teksten	
betreft.	Dat	strookt	met	het	feit	dat	de	meest	moslimjongeren	een	ambitieuze	indruk	
nalaten.	Er	brandt	bij	deze	jongens	en	meisjes	een	vuur	om	het	goede	te	doen,	aldus	de	
interviewster.	Daarmee	vergeleken	leggen	politiestudenten	minder	ambitie	aan	de	dag.	
Ook	zij	willen	uiteraard	het	goede	doen	maar	bij	hen	gebeurt	dat	voornamelijk	binnen	
de	grenzen	van	hun	beroep.	Bovendien	hebben	ze	minder	last	van	bepaalde	
vooroordelen.	De	jonge	moslims	stellen	zich	doorgaans	strijdlustig	op.	Ze	zetten	
bepaalde	over	hen	bestaande	beelden	in	als	hefboom	om	zichzelf	naar	hoger	plan	te	
tillen.	Dat	deed	zich	tijdens	de	gesprekken	over	de	getoonde	foto’s,	video’s	en	
filmfragmenten	regelmatig	voor.	Het	visuele	materiaal	bleek	een	uitstekend	startpunt	
voor	intensieve	gesprekken	over	hun	verlangens	en	angsten,	hun	levens	en	dromen,	hun	
geloof	of	het	gebrek	eraan.	Die	gesprekken	waren	niet	alleen	heel	productief,	ze	werden	
door	de	jongeren	zelf	ook	enorm	gewaardeerd.	Door	gesprekken	op	basis	van	visueel	
materiaal	ontstond	er	een	ruimte	waarin	ze	konden	spreken	over	ingewikkelde	
onderwerpen.	Voor	sommige	jongeren	gold	dat	ze	voor	het	eerst	een	dergelijk	gesprek	
voerden.	Iemand	zei:	‘Ik	heb	nog	nooit	zo	over	mezelf	gepraat’	terwijl	een	ander	de	
volgende	bekentenis	deed:	‘Ik	had	niet	verwacht	dat	een	paar	trailers	en	foto’s	tot	zoveel	
gespreksstof	zouden	leiden.’	
	
Het	zou	de	moeite	waard	zijn	om	te	onderzoeken	of	onze	bevindingen	ook	voor	jongeren	
elders	in	Nederland	of	zelfs	in	het	buitenland	opgaan.	In	elk	geval	suggereren	de	
uitkomsten	van	hoofdstuk	9	dat	jongeren	in	het	Midden	Oosten	een	vergelijkbare	
houding	tegenover	vormen	van	maatschappelijke	verbeelding	aannemen.	We	beperken	
ons	tot	het	aanstippen	van	drie	opmerkelijke	verschillen	tussen	jong	en	oud.	Ten	eerste	
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kijken	jongeren	veel	vaker	naar	Engelstalige	films	of	tv-series	dan	ouderen.	Dat	geldt	
ook	voor	beelden	die	uit	de	VS	of	Hollywood	afkomstig	zijn.	Ze	doen	dat	op	een	moderne	
manier	in	die	zin	dat	ze	vaker	van	het	internet	gebruik	maken	dan	wel	online	kijken.	Op	
dat	punt	is	het	verschil	tussen	Nederland	en	landen	in	het	Midden	Oosten	niet	zo	groot.	
Ten	tweede	blijkt	er	een	relatie	tussen	de	leeftijd	van	het	publiek	en	de	voorkeur	voor	
bepaalde	genres	te	bestaan.	Er	zijn	relatief	weinig	jonge	kijkers	die	religieuze	tv-
programma’s	of	Arabische	klassiekers	favoriet	noemen	terwijl	dat	bij	ouderen	juist	wel	
gebeurt.	De	omgekeerde	samenhang	doet	zich	bij	actiefilms,	romantische	films	en	
horrorfilms	voor.	Dat	zijn	favoriete	genres	bij	het	jongere	publiek	terwijl	de	ouderen	
daarvoor	minder	belangstelling	aan	de	dag	leggen.	Ten	derde	kijkt	men	anders	tegen	
eventueel	schadelijke	effecten	van	de	verbeelding	aan.	Jongere	kijkers	denken	minder	
vaak	dat	films	uit	de	VS	of	Hollywood	een	bedreiging	voor	de	eigen	moraliteit	vormen.	
Verder	beschouwen	ze	het	vermijden	van	verwerpelijke	beelden	als	een	individuele	
verantwoordelijkheid	terwijl	ouderen	dat	vaker	als	een	overheidstaak	opvatten.	Op	al	
deze	punten	nemen	jongeren	in	het	Midden	Oosten	een	meer	liberale	of	moderne	
houding	aan	dan	we	als	buitenstaanders	wellicht	aannemen.	Het	onderstreept	nog	eens	
de	grote	betekenis	van	maatschappelijke	verbeelding	voor	jongeren,	niet	alleen	in	het	
moderne	Westen	maar	ook	in	landen	die	op	het	eerste	oog	minder	modern	lijken.	
	
	
V. ALGEMENE	CONCLUSIE	
	
Ter	afronding	van	ons	onderzoek	naar	Afketsende	verbeeldingswerelden	stellen	wij	
vast	dat	de	aanvankelijke	aannamen	niet	bevestigd	zijn.	Maar	ons	onderzoek	laat	wel	
een	paar	relevante	en	zelfs	verrassende	conclusies	toe.	De	eerste	is	dat	de	veel	
genoemde	gelijkenis	tussen	Hollywood	en	IS-producties	hoogst	oppervlakkig	en	
misleidend	is.	In	feite	blijken	deze	beeldwerelden	op	tal	van	punten	tegenover	elkaar	te	
staan.	Het	grootste	verschil	is	dat	Hollywood	als	een	empathie-machine	functioneert.	In	
de	verbeelding	komt	een	vorm	van	maatschappelijke	reflectie	tot	stand	die	bij	IS	ten	
enenmale	ontbreekt.	Bij	die	reflectie	staan	menselijke	ervaringen	en	morele	
overwegingen	voorop.	Het	komt	uiteindelijk	aan	op	een	strijd	tussen	goed	en	kwaad,	
maar	die	strijd	heeft	niet	de	vorm	van	het	gevecht	tegen	een	goddeloze	tegenstander.	
Het	is	een	innerlijke	strijd	die	de	nodige	twijfel	kent	en	die	via	de	film	een	zichtbare	
vorm	aanneemt.	
	
Verder	constateren	we	dat	jongeren	goed	begrijpen	hoe	een	en	ander	werkt.	Ze	geven	
films,	tv-series	en	andere	visuele	producten	een	belangrijke	plaats	in	hun	bestaan.	Het	
zintuiglijke	aspect	van	de	fictie	(beeld,	geluid,	zang,	sfeer	et	cetera)	wordt	door	hen	sterk	
gewaardeerd.	Dat	geldt	evengoed	voor	de	morele	kanten	van	het	verhaal.	Ze	beleven	de	
strijd	tussen	goed	en	kwaad	op	een	intensieve	wijze	mee.	En	ze	beseffen	dat	het	niet	gaat	
om	een	strijd	van	wij	tegen	zij.	Geweld	en	geweten,	twijfel	en	moed,	egoïsme	en	
zelfopoffering	–	dat	alles	is	diep	menselijk	en	daar	steken	ze	via	de	film	heel	wat	van	op.	
Ze	worden	daarbij	niet	gehinderd	door	bepaalde	scheidslijnen	die	er	in	de	realiteit	
vanzelfsprekend	zijn.	Sterker	nog:	het	delen	van	een	verbeelding	draagt	juist	bij	aan	het	
overwinnen	van	dergelijke	scheidslijnen.	Dat	is	een	uitkomst	die	al	met	al	tot	enig	
optimisme	stemt.	
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11.		 VERBEELDING	ALS	OMWEG	
	 	 Tien	aanbevelingen	op	basis	van	ons	onderzoek	
	
	
	
Gabriel	van	den	Brink	en	Heidi	de	Mare	
	
	
Nu	ons	onderzoek	naar	Afketsende	verbeeldingswerelden	is	afgerond,	hebben	we	ons	
de	vraag	gesteld	op	welke	manier	we	de	opdrachtgever	het	beste	kunnen	helpen.	
Uiteindelijk	besloten	we	om	dat	te	doen	door	het	formuleren	van	tien	aanbevelingen	die	
we	kort	toelichten.	De	kern	ervan	is	dat	we	de	verbeelding	vooral	als	een	
verbindingsmiddel	zien,	een	brug	tussen	verschillende	werelden,	de	omweg	die	je	vaak	
moet	bewandelen	om	te	ontdekken	wat	je	deelt	met	anderen	juist	op	het	moment	dat	
zich	verschillen	aandienen.	
	
	
1	 Besef	dat	beelden	een	eigen	realiteit	dan	wel	een	integraal	onderdeel	van	de	

maatschappelijke	werkelijkheid	vormen.	
	
Het	belang	van	beeldcultuur	wordt	in	Nederland	nog	altijd	onderschat.	Veel	mensen	
stellen	bij	het	zien	van	beelden	vanzelf	de	vraag	hoe	‘echt’	ze	zijn.	Ze	willen	weten	of	ze	
naar	een	juiste	afbeelding	van	de	realiteit	kijken	en	verwerpen	het	beeld	als	blijkt	dat	de	
feiten	anders	uitwijzen.	Of	ze	gaan	eraan	voorbij	omdat	de	ze	verbeelding	als	verzinsel,	
fantasie	of	louter	entertainment	zien.	We	zeggen:	laat	die	ingewikkelde	discussie	over	de	
relatie	van	beeld	en	realiteit	maar	over	aan	filosofen,	psychologen,	historici	en	
beeldwetenschappers.	In	het	gewone	leven	is	het	praktischer	om	ervan	uit	te	gaan	dat	
beelden	er	enorm	toe	doen.	Dat	geldt	vandaag	de	dag	nog	sterker	dan	voorheen	omdat	
er	zoveel	beelden	zijn.	Het	geldt	zeker	in	de	omgang	met	jongeren	die	met	een	
beeldcultuur	zijn	opgegroeid	en	zich	gemakkelijk	in	beelden	uitdrukken.		
	
	
2.	 Zoek	de	grote	vragen	die	in	een	bepaalde	verbeelding	aan	de	orde	zijn	en	

ontdek	de	manier	waarop	jongeren	daarover	nadenken.	
	
Het	is	niet	vreemd	dat	jongeren	overal	ter	wereld	een	grote	interesse	voor	films	en	tv-
series	aan	de	dag	leggen.	Zij	moeten	immers	een	eigen	identiteit	vinden	en	vragen	zich	af	
hoe	ze	zichzelf	of	de	wereld	moeten	zien.	De	verbeelding	helpt	hen	daarbij	maar	niet	op	
een	louter	cognitief	niveau.	De	scènes	en	verhalen	die	in	allerlei	vormen	van	fictie	
worden	aangereikt,	hebben	ook	een	affectieve	werking.	Ze	maken	gevoelens	los,	ze	
stellen	voorbeelden,	ze	kunnen	schrik	aanjagen,	ze	geven	hartkloppingen,	ze	vuren	
gewetensvragen	af,	ze	maken	dat	het	publiek	in	tranen	is	et	cetera.	Dat	is	een	vorm	van	
vermaak	maar	het	werpt	óók		cruciale	vragen	op.	Bijvoorbeeld	over	de	keuze	tussen	
goed	en	kwaad,	over	rechtvaardigheid	en	moed,	over	onszelf	en	de	vreemdeling.	De	
hedendaagse	beeldcultuur	laat	zien	dat	jongeren	die	vragen	met	elkaar	gemeen	hebben,	
ook	wanneer	er	qua	geloof,	rijkdom	of	etniciteit	grote	verschillen	tussen	hen	bestaan.	
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3.	 Gebruik	de	vele	beelden	die	jongeren	onderling	uitwisselen	als	kennisbron	en	
aanleiding	om	met	hen	in	gesprek	te	gaan.	

	
De	grote	populariteit	van	social	media	maakt	een	nieuw	type	onderzoek	mogelijk	dat	wij	
voorlopig	omschrijven	als	smartphone-anthropology	©.	We	gaan	na	welke	beelden	
jongeren	op	hun	telefoon	hebben,	wat	ze	downloaden	of	doorsturen,	hoe	ze	zichzelf	
presenteren,	hoe	ze	reageren	op	het	zelfbeeld	van	anderen	et	cetera.	Een	cruciaal	punt	is	
om	daarover	in	gesprek	te	gaan.	Laat	jongeren	vertellen	wat	die	beelden	bij	hen	
oproepen	en	hoe	zij	hun	visuele	identiteit	vormgeven.	Let	op	de	verwijzingen	naar	films	
en	tv-series	die	jongeren	als	bouwstenen	voor	hun	eigen	verhaal	aanwenden.	Voorkom	
dat	het	gesprek	daarover	een	instrumenteel	karakter	krijgt	maar	toon	oprechte	
belangstelling	voor	alles	wat	deze	jongeren	beweegt.	Dan	kan	hun	beeldcultuur	een	
nieuwe	en	relevante	kennisbron	vormen.	
	
	
4.	 Zet	de	verbeelding	in	bij	het	spreken	over	de	eigen	professionaliteit,	vooral	

waar	het	om	problematische	aspecten	van	het	eigen	werk	gaat.	
	
Het	zou	een	vergissing	zijn	te	denken	dat	verbeelding	alleen	voor	jongeren	van	waarde	
is.	Ook	volwassen	professionals	kunnen	er	veel	van	opsteken.	Dat	geldt	in	het	bijzonder	
voor	politiefunctionarissen,	die	in	hun	werk	voor	ingewikkelde	sociale	en	morele	vragen	
staan.	Denk	bijvoorbeeld	aan	het	lot	van	de	lone	wolf	die	in	de	klassieke	cinema	zo	vaak	
en	intensief	behandeld	word.	Ook	agenten	staan	voor	de	uitdaging	dat	ze	om	het	goede	
te	dienen	soms	het	slechte	moeten	doen.	En	zij	kennen	de	daarmee	samenhangen	twijfel	
of	eenzaamheid	van	binnenuit.	Het	kost	hen	mede	daarom	weinig	moeite	te	kijken	naar	
ambivalente	tv-series	waarin	goed	en	kwaad	op	een	ingewikkelde	wijze	door	elkaar	
lopen.	Dat	is	een	goed	uitgangspunt	bij	de	vraag	hoe	agenten	hun	eigen	professionaliteit	
kunnen	verbeteren.	
	
	
5.	 Besef	dat	de	manier	waarop	agenten	werken	en	de	wereld	waarnemen	

evengoed	door	bestaande	beeldvorming	beïnvloed	is.	
	
Goed	waarnemen	is	een	van	de	meest	beslissende	vaardigheden	waarover	een	
politieman	of	-vrouw	beschikt.	Maar	het	is	onmogelijk	om	naar	de	wereld	of	naar	
mensen	te	kijken	zonder	op	bepaalde	beelden	een	beroep	te	doen.	Onze	aandacht	gaat	
uit	naar	alles	wat	van	het	gangbare	beeld	verschilt	en	dit	kan	zowel	positief	als	negatief	
uitpakken.	Zie	de	problematiek	die	bij	het	etnisch	profileren	speelt.	Het	is	dan	ook	van	
groot	belang	dat	agenten	zich	bewust	zijn	van	de	beelden	die	in	hun	eigen	hoofd	zitten.	
Ook	zij	ondergaan	de	invloed	van	beeldvorming	zoals	die	in	films,	kranten,	tv-series	of	
journalistiek	gestalte	krijgt.	Dat	speelt	vooral	een	rol	als	de	maatschappelijke	
spanningen	hoog	oplopen.	Beelden	krijgen	dan	vaak	een	doorslaggevende	betekenis	en	
de	politie	moet	daar	professioneel	mee	omspringen.		
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6.	 Zie	de	toegenomen	zichtbaarheid	van	het	politiewerk	als	een	uitdaging	die	
niet	alleen	individuen	maar	de	hele	organisatie	raakt.	

	
In	een	eerder	onderzoek	is	al	eens	aangetoond	dat	het	gezag	van	de	politie	ook	visuele	
kanten	heeft.	Het	maakt	veel	uit	hoe	agenten	eruit	zien	en	hoe	burgers	tegen	hen	
aankijken.	Die	zichtbaarheid	is	alleen	maar	toegenomen	doordat	haast	iedereen	een	
telefoon	met	camera	bezit.	Met	als	gevolg	dat	er	de	laatste	jaren	steeds	vaker	filmpjes	
opduiken	waarbij	de	moeilijke	kanten	van	politiewerk	worden	belicht.	Vaak	gaat	het	om	
korte	fragmenten	die	van	hun	context	zijn	ontdaan	en	die	eigenlijk	om	een	lang	verhaal	
vragen.	Het	is	voor	de	politie	–	zowel	op	individueel	als	op	collectief	niveau	–	niet	altijd	
gemakkelijk	om	daarop	te	antwoorden.	Het	is	daarom	goed	om	te	weten	hoe	
maatschappelijke	verbeelding	in	haar	werk	gaat	en	dat	in	te	zetten	voor	de	eigen	
beeldvorming.	
	
	
7.	 Verbeter	de	audiovisuele	weerbaarheid	door	agenten	in	onderwijs	en	

training	te	leren	hoe	verbeelding	in	haar	werk	gaat.	
	
Door	vaak	te	kijken	naar	films	en	tv-series	hebben	jongeren	inmiddels	de	nodige	
ervaring	opgedaan.	Ze	beseffen	dat	fictie	iets	anders	is	dan	realiteit,	ze	weten	hoe	de	
codes	van	een	bepaald	genre	werken	en	ze	begrijpen	het	wanneer	in	film	A	naar	een	
scène	of	dialoog	in	film	B	verwezen	wordt.	Het	is	riskant	als	de	politie	op	dat	gebied	in	
kennis	achter	blijft.	Een	dergelijke	achterstand	kan	gemakkelijk	in	misverstanden	
uitmonden,	bijvoorbeeld	doordat	men	bepaalde	uitlatingen	of	gedragingen	van	jongeren	
verkeerd	begrijpt.	Naar	onze	mening	zou	men	agenten	een	vorm	van	gedisciplineerd	
kijken	moeten	aanleren,	zodat	ze	niet	alleen	weten	wat	ze	waarnemen	(zie	boven)	maar	
ook	de	audiovisuele	werking	van	moderne	media	doorhebben.	
	
	
8.	 Omdat	beelden	en	verbeelding	in	het	proces	van	radicalisering	een	cruciale	

rol	spelen	moet	de	politie	daar	in	een	vroeg	stadium	op	inzetten.	
	
Er	is	veel	aandacht	voor	vormen	van	achterstand	en	uitsluiting	die	jongeren	tot	het	
omarmen	van	een	radicale	identiteit	brengen.	Maar	er	wordt	te	weinig	op	de	rol	van	
beelden	in	dat	proces	gelet.	Niettemin	is	duidelijk	dat	verhalen,	dramatische	
gebeurtenissen	en	voorbeelden	vaak	de	basis	vormen	van	radicale	denkbeelden.	Met	
enige	overdrijving	zou	je	zelfs	kunnen	zeggen	dat	het	begin	van	alle	radicale	actie	in	de	
verbeelding	ligt.	De	dader	heeft	zich	van	alles	voorgesteld	nog	voordat	er	een	mes	
getrokken	is.	Het	gaat	vaak	om	beelden	die	in	een	breder	netwerk	gedeeld	worden	en	
waar	ook	minder	radicale	jongeren	van	op	de	hoogte	zijn.	De	politie	zou	in	die	
verbeeldingswereld	als	een	vis	in	het	water	moeten	zijn	om	haar	taak	van	vroegtijdig	
signaleren	te	kunnen	waarmaken.	
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9.	 Hoewel	radicale	propaganda	zeker	om	een	antwoord	vraagt,	is	het	
ontwikkelen	van	tegenpropaganda	niet	alleen	overbodig	maar	ook	
schadelijk.	

	
Juist	omdat	verbeelding	en	radicaal	gedrag	zo	nauw	met	elkaar	verband	houden,	is	het	
nodig	om	jongeren	in	de	gevarenzone	van	een	antwoord	te	voorzien.	Maar	dat	moet	dan	
wel	een	geloofwaardig	antwoord	zijn.	Volgens	ons	zal	het	in	beeld	brengen	van	allerlei	
verschrikkelijke	gevolgen	niet	werken,	net	zomin	als	zwarte	longfoto’s	de	rokers	van	
hun	sigaret	afhouden.	Maar	het	is	ook	overbodig	omdat	het	Westen	al	lang	over	een	
geloofwaardig	alternatief	beschikt.	Zie	het	enorme	archief	waarin	de	grote	vragen	van	
het	menselijk	bestaan	worden	verbeeld,	waar	de	strijd	tussen	goed	en	kwaad	gestreden	
wordt,	waar	helden	met	hun	geweten	moeten	worstelen,	waar	de	gemeenschap	haar	
diepe	waarden	weerspiegeld	ziet,	waar	je	leert	dat	er	geen	wezenlijke	vijandschap	
tussen	wij	en	zij	bestaat	en	waar	mensen	geëerd	worden	omdat	ze	zich	opofferen	voor	
de	goede	zaak…	Dat	hele	archief	kan	en	moet	gemobiliseerd	worden	wanneer	jongeren	
het	spoor	bijster	zijn	en	een	uitweg	in	radicaliteit	zoeken.	
	
	
10.	 Laten	we	de	bevindingen	van	dit	onderzoek	niet	in	een	dik	rapport	maar	in	

de	vorm	van	een	videoboodschap	weergeven.	
	
Gezien	de	uitgangspunten	en	bevindingen	van	dit	onderzoek		zou	het	vreemd	zijn	om	
ons	project	af	te	sluiten	met	een	dik	rapport.	Woorden	en	papier	volstaan	vandaag	de	
dag	niet	meer.	Dat	geldt	zeker	voor	een	organisatie	als	de	politie	die	meer	naar	het	
bekijken	van	beelden	neigt	dan	naar	het	lezen	van	boekwerken.	Ons	voorstel	is	daarom	
een	korte	videoboodschap	te	vervaardigen	met	enerzijds	onze	voornaamste	conclusies	
maar	anderzijds	toch	ook	het	beeldmateriaal	en	de	jongeren	waar	het	in	dit	onderzoek	
om	ging.	Want	hoe	belangrijk	cognitieve	inzichten	ook	zijn,	in	de	praktijk	komt	het	ook	
op	niet-rationele	vaardigheden	en	gevoeligheden	aan.	Als	er	één	organisatie	is	die	dat	
beseft	dan	is	het	de	politie	wel.	Het	lijkt	ons	daarom	zaak	niet	alleen	te	ZEGGEN	dat	het	
om	verbeelding	gaat	maar	dat	ook	op	een	visuele	manier	TE	LATEN	ZIEN.		
	


