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Introductie 
 

 EFFECT-STUDIES CULTUURSTUDIES 
 Wat doet media met mensen? Wat doen mensen met media? 
INTELLECTUELE 
ROOTS 

Behaviorisme, sociale psychologie Symbolische interactionisme, 
cultuursociologie 

ONTOLOGIE Positivisme Constructivisme: individu construeert 
de werkelijkheid 

EPISTEMOLOGIE Beschrijven, verklaren Interpreteren, ‘verstehen’ 
 Interpretatie van de interpretatie 

van de respondenten 
METHODE Experiment, survey,… Etnografie, inhoudsanalyse, interview, 

focusgroepen 
 Kwalitatief onderzoek 

 

Wat is cultuur? 
• Cultuur = gedeeld stelsel van waarden, normen, symbolen, taal en producten 

o Functie: orde scheppen, betekenis geven aan de chaotische/betekenisloze wereld 
o Mens= cultuur-scheppend wezen 
o Sociale constructie 

▪ Verschilt per tijd, plaats en groep 
➢ Wij maken cultuur & cultuur maakt ons 
➢ Er is geen ‘waarheid’ buiten de culturele betekenissen van mensen 

o Bron van sociaal handelen 

• Cultuursociologie: bestudeert gedeelde culturele betekenissen en gevolgen voor het handelen 

Wat is mediacultuur? 
Relationeel begrip 

• Hoogcultuur: aristocratie, elite 
o Kunst, literatuur (vb. Dante) 
o Artefacten, symbolen,… die als hoogstaand worden beschouwd 

 Geïnstitutionaliseerde smaak 

• Volkscultuur: “gewone” volk= arbeiders 
o Folklore, niet-geïnstitutionaliseerde smaak 
o Mediacultuur (20e eeuw) 

▪ Volkscultuur gemedieerd door media en markt 
➢ Opkomst en verspreiding van massa media 

❖ Radio, film, tv, games,… 
➢ Opkomst en verspreiding van massa consumentisme 

❖ Producten, reclame, merken,… 
▪ Massa media en massa consumentisme 

Morele kritiek  sinds opkomst van ‘mediacultuur’ 

• Cultuurpessimisme 
o Einde van de hoogcultuur: mediacultuur ondermijnt de ‘echte’ cultuur 

o ‘Echte’ cultuur= artistiek van 1 iemand  standaardisering in mediacultuur 

o Standaardisering – Benjamin: Foto’s doen de schilder zijn identiteit en authenticiteit verliezen 

o Infantilisering - Postman: volwassenen worden terug kind door mediacultuur 

▪ Mediacultuur is slecht, we kijken enkel nog naar TV 

o Vervreemding – Baudrillard: we leven in een wereld van simulaties 
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• Morele standpunt van academici 
o Kritieken hebben niets met politieke standpunten te maken, komen zowel vanuit linkse als 

vanuit rechtse hoek 
o Wel verbonden met socioculturele positie: bedreigt de elite  

▪ Laagopgeleiden moeten cultureel opgevoed worden met echte kunst in plaats van 
met de pulp van TV  

▪ Media ondermijnt de echte cultuur met belangrijke waarden en normen 

• Mediapaniek= morele paniek over de media 
o Max Weber: is vs. Ought 

▪ Onderscheid tussen wat is en wat zou moeten zijn 
▪ Methodisch agnosticisme 

Aspecten van mediacultuur 
Analytisch onderscheid: 

• Productie, ideologie en ongelijkheid 

o Walt Disney, News Corporation, Time Warner, Sony, Facebook,… produceren cultuur 

o Kritisch perspectief: mainstream mediateksten reproduceren bestaande ideologieën 

o Reproductie van ideologie heeft een stratificerend effect 

▪ Ongelijkheid, vb. genderverhoudingen 

• Tekst, genre en culturele betekenis 

o Tekst: wisselwerking tussen cultuur en tekst 

▪ Cultuur schept tekst en tekst schept cultuur 

o Fictie= representatie van de werkelijkheid en creëert de werkelijkheid 

▪ Vb. Uncle Tom’s Cabin – Harriet Beecher Stowe (1852) 

➢ Weerspiegelt weerstand tegen racisme 

➢ Beïnvloedt ‘Civil War’: afschaffing slavernij in VS 

▪ Vb. On the Road – Jack Kerouac (1957) 

➢ Weerspiegelt verzet tegen traditionele moraal in VS 

➢ Beïnvloedt (hippie) tegencultuur van jaren ‘60 

• Consumptie, identiteit en gemeenschap 

o Consumptie: betekenis voor identiteit en gemeenschap 

▪ Identiteit: van traditie naar individueel project 

➢ Primaire socialisatie: ouders, school 

➢ Secundaire socialisatie: interactie met de media 

❖ Consumptive van muziek, mode, series, films,… 

❖ Identificatie met ‘celebrities’ als significant other 

▪ Gemeenschap: van traditioneel naar ‘lichte keuzegemeenschap’ 

o Publieke significantie van populaire cultuur 

▪ Van persoonlijke leefstijl naar het institutionele domein 

➢ Media werd eerst enkel geïntegreerd in het persoonlijke leven, maar nu 

ook in instituties 

➢ Vb. gamification of education: leren aan de hand van digitale spelletjes 

➢ Vb. celebrity politics: politici gebruiken celebrety’s tijdens hun campagnes 

om aan populariteit te winnen 

Relevantie van mediacultuur 
• Traditionele culturele kaders vallen weg 

o Kerk, ideologie, staat, politie 

• Maatschappelijke relevantie: constructie van identiteit 

• Wetenschappelijke relevantie: belangrijk om onderzoek naar te doen 
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Deel 1: Productie, ideologie en ongelijkheid 

Mediacultuur en morele paniek 
Gespannen relatie tussen mediacultuur en morele paniek 

• Effecten van media worden verondersteld als schadelijk 

Golven van mediapaniek 

1. Goethe (1774) 

• Die leiden des jungen Werthers  
o Jonge man die verlaten was door zijn geliefde en zichzelf verloor in liefdesverdriet en 

zelfmoord pleegde 
o Veel morele paniek: enkele jonge mensen die dit lazen en het narratief internaliseren 

pleegde zelfmoord 

2. Frank Furedi: angst voor het ‘media-effect’ op publiek / jongeren 

• Elite Engeland 18e eeuw 

o Bibliophobia: angst voor het ‘copycat-effect’ 
▪ Bang dat de lezer het onderscheid tussen realiteit en het verhaal niet meer zal 

kunnen maken 
▪ Lezen werd gezien als problematisch 

• Soortgelijke mediapaniek bij strips in jaren 1950 
o Vanuit het niets ontstaat er vrij snel in een korte periode een nieuw medium: strips 
o Golf van morele paniek door horror-achtige afbeeldingen 

▪ Vooral bij oudere generatie: politici, journalisten, ouders 
▪ Met strips zijn we een generatie aan het socialiseren die niet zal deugen 

➢ Zelfde redenering komst steeds opnieuw voor bij verschillende verschijnselen 

• Horror films/video jaren 1980 
o Periode waarin films werden vertaald naar het nieuwe medium video 

▪ In plaats van samen in een bioscoop kijkt men nu in een private setting 

o Aanleiding 1982: ‘The Driller Kilelr’ en ‘Cannibal Holocaust’ 

▪ Leidt tot oproep om dit soort mediavormen aan banden te leggen 

▪ Aanjager Mary Whitehouse (‘Video Nasties’ 

▪ Director of Public Prosecutions (DPP) 

 Op het moment dat er een nieuw medium is, ontstaat er een golf van ontzet, paniek en onrust over de 
nieuwe mediavorm 

  Steeds afvragen: “Zijn het echte effecten of is het morele paniek?” 

• Rock muziek en games 
o Spel “Doom”: een van de eerste uitgebreid first person-shooter spellen 

▪ Je bent onderdeel van het narratief (nieuw) 
o Columbine Shootings 1999 

▪ Een van de eerste, grootte zinloze geweldplegingen 
▪ Redenering: morele paniek rondt games –> direct en causale relatie wordt gelegd 

tussen media en geweld 
➢ Men zoekt een verklaring in het medium dat nieuw is 

▪ Verwijzing naar Marilyn Manson: rockster waar daders naar luisterden 
▪ Belangrijke uiting van morele paniek over media 

• Morele paniek over computer games 
o GTA, COD,... 
o Zelfde redenering voor games in jaren 90 begin 2000 als in jaren 50 voor strips 
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o Morele paniek & maatschappelijk debat 
▪ Paniek komt op in een golf, maar neemt op een gegeven moment ook weer af: 

wanneer men gewend is aan het nieuwe medium, het is genormaliseerd 
▪ Morele paniek & agressies van games is momenteel over hoogtepunt heen 
▪ Zijn computers gevaarlijk? 

➢ Is er een wetenschappelijke basis? 
❖ Correlatie vs. Causaliteit 

→ Er is een verwantschap, maar causaliteit is niet duidelijk 
→ Geen bewijs voor directe relatie tussen het spelen van 

games en geweld 
❖ Hypodermic needle theory (jaren ’50) 

→ Media inhouden hebben een direct effect op de geestelijke 
gezondheid 

→ Achterhaald model 
❖ Altijd een complex samenspel van variabelen, nooit een 

monocausale verklaring 
→ Het gaat altijd om het directe, ongemedieerde effect van 

het medium voor mensen 
❖ Lab studies: agressie is goed te meten in hersenen tijdens het 

spelen, maar het is nog geen geweld 
→ Conceptualisering is zeer belangrijk 
→ Catharsis hypothese: door het spelen van een gewelddadig 

spel voelen we agressie, maar dit is juist een manier om je 
agressie te kanaliseren 

➢ Begrijpen vanuit (cultuur)sociologisch perspectief? 
❖ Stanley Cohen (1972) theorie gebaseerd op gevalsstudie ‘the mods’ 

en ‘the rockers’ jaren 1960 (Engeland) 
→ Anarchistische, rebelse groeperingen die opstonden 
→ Rockers & mods hadden ruzie 

 Media rapporteert over HET probleem tussen de 2 
groepen met veel geweld, in realiteit was er amper 
geweld 

❖ Durkheimiaanse paradox: bevestiging van onze eigen waarden en 
normen door te focussen op ‘deviante out-groups’ 

→ Vooral oudere generatie vindt dat de waarden beschermt 
moeten worden 

 Beschermen door te wijzen op groepen en 
verschijnselen die niet overeenkomen met de 
eigen waarden 

 Bewijzen dat onze cultuur een goede cultuur is die 
beschermd moet worden (vb. moslimdebat) 

❖ Cohen: in morele paniek zoeken we naar “folk devils”: mensen die 
niet passen in onze cultuur  

→ Doen dit om zo onze waarden & normen veilig te stellen 

Hoe werkt morele paniek? 
Systematisch en analytisch 5 verschillende stappen (Cohen 
1. Concern over een incident 
2. Hostility: 

• generaliseren van 1 incident: definiëren als een sociaal probleem en linken aan stereotype 
o Mensen worden hysterisch, zien het incident niet meer op zichzelf maar generaliseren het 

met een groter maatschappelijk probleem 

▪ Situatie wordt gedefinieerd als indicatief voor een sociaal probleem 
o Stereotypering: wij vs. zij 
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3. Consensus 

• Verschillende sociale partijen, groepen (moral entrepreneurs), vinden elkaar en vormen een front 
o Vaak begin van oprichting van commissie: verdedigen van de moraal 

4. Disproportionality 

• Het buitenproportioneel opblazen van het verschijnsel in en door de media 
o Journalisten zijn hierbij belangrijke moral entrepreneurs 

5. Volatility 

• Afname van de paniek, verwatering na enige tijd 

Waarom is het een terugkerend fenomeen? 
Breder cultuursociologisch perspectief 

• Nieuwe mediavormen & inhouden bedreigen in de beleving van mensen (in onze cultuur) 3 
aspecten van de moderne cultuur 

o Dominante mediavormen 
▪ Vb. leescultuur: vroeger lazen we literatuur, boeken met diepere betekenissen 

➢ Kinderen raken het contact met het lezen kwijt door de nieuwe media 
▪ Socrates (500 v.C.): klacht over opkomst van het schrift 

➢ Leefde in een gesproken cultuur: taal, spraak was het medium, schrift is het 
nieuwe medium in die tijd 

➢ Schrijven leidt tot vergeten: je gaat het niet meer onthouden want je hebt 
het ergens opgeschreven 
❖ Cultuur van het spreken & onthouden wordt vernietigd 
❖ McLuhan: we amputeren ons geheugen 

▪ Social networks 
➢ Van face-to-face communicatie naar virtuele communicatie 
➢ Men kan alles opzoeken, we hoeven niet alles meer te onthouden 

▪ Games: overgang van schrijf- & leescultuur naar beeldcultuur 
➢ Gedachtenexperiment Steve Johnson 

❖ Stel je voor dat we uit een gamecultuur kwamen en opeens 
beginnen jongeren te lezen. 

❖ Paniek kun je niet herleiden naar de aard van het medium 
→ Games worden gezien als problematisch, lui,… als je het 

omkeert, zou je precies dezelfde kritieken hebben 

 Lezen: niet sociaal, passief; game; participerende, 
rijke cultuur 

→ Paniek gaat om de bedreiging van de nieuwe mediavorm 
ten opzicht van de oude mediavorm 

o Moderne, westerse civilisatie 
▪ Seksualiteit en geweld zijn een voortdurende aanval op onze civilisatie 

➢ Controle die wij hebben over onze emotie (geweldsdriften en seksuele 
impulsen) wordt bedreigt door nieuwe media 
❖ Ongesocialiseerde kinderen (zonder zelfdwang) zijn het meest 

kwetsbaar  
▪ Moderne civilisatieproces 

➢ Sigmund Freud (1856 – 1939) 
❖ Mens bestaat uit3 psychische instanties 

→ Id: levensdrift van seksualiteit (Eros) & doodsdrift (Tanathos) 

 Mens heeft geleerd die impulsen te beheersen 
→ Super-Ego: morele psychische instantie, socialisatie (SLV) 

 Waarden van samenleving: zorgen dat je je inhoudt 

 Stem in je hoofd die zegt “niet doen” 
 

Conflicterende 

psychische instanties 
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→ Ego: bemiddelende instantie 

 Voortdurende bezig te bemiddelen tussen onze 
impulsen en wat mag vanuit de samenleving 
(cultuur) 

 Maakt overwegingen 
 Model verklaart persoonlijkheidsstoornissen 

→ In onze moderne cultuur hebben we sterk geleerd onze 
primaire driften te onderdrukken & daarmee creëren we 
een veilige samenleving 

 Leidt tot persoonlijkheidsstoornissen: vb. zenuwachtig 
gedrag 

→ Verklaart ook paniek over seks & geweld in fictie 

 We kunnen het ons niet veroorloven onze driften 
naar buiten te brengen 

➢ Norbert Elias (1897 – 1990) 
❖ über den Prozess der Zivilisation (1939): boek van empirisch 

onderzoek van etiquetteboekjes 
❖ Toenemende regulering van driften en emoties 

→ Schaamte is aangeleerd door regulering 
→ Geciviliseerd eten: met mes en vork in plaats van met handen 
→ Neus snuiten: middeleeuwen snuiten in tafelkleed, nu zakdoek 

❖ Na de middeleeuwen worden mensen in toenemende mate 
afhankelijk van elkaar 

→ Interdependentie tussen mensen 

 Bevolkingsgroei, organische solidariteit zorgt dat 
mensen voorzichtiger zijn met het uitten van emoties 

→ Staat monopoliseert geweld: heeft leger, politie en stelt de 
wetten waaraan wij ons moeten houden 

 Civilisatie als middel tot distinctie en status 
▪ Er is angst voor seks en geweld in populaire mediacultuur omdat dat onze 

moderne civilisatie bedreigt. We zijn bang dat ze ongeciviliseerd worden, vooral 
kinderen, we moeten ze beschermen want ze kunnen zichzelf nog niet beheersen. 

o Elite cultuur 
▪ Ondermijnt de aristocratie & de kunst (hoogcultuur) waar we zo trots op zijn en die 

doet nadenken (verheffend is) 
➢ 20e eeuw: van kunstwerk tot massaproductie 

❖ Verdwijning & verwatering van hoogcultuur  
→ Vooral hoogopgeleide doen afkeurend over laagcultuur 

(mediacultuur) 
→ Vb. minder museumbezoeken, opkomst popart 

❖ Verdwijning van professionele experts en autoriteiten 
→ Vb. Andrew Keen: The cult of the Amateur (2007) 

 “How blogs, MySpace, YouTube and the rest of 
today’s user-generated media are killing our 
culture” 

 Morele paniek rond het internet: internet maakt 
echte cultuur kapot 

 Journalistiek, semi-academisch vertoon van paniek 
over media (internet) 

 Het onderscheidt tussen amateurs en echt talent 
wordt ondermijnt door internet 
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Conclusie en discussie 
Morele paniek over mediacultuur: een permanent modern verschijnsel 

• Morele paniek zegt niets over probleem media 

• Bedreiging status quo 
o Dominante mediavorm 
o Moderne civilisatie / beheersing 
o Gevestigde culturele elite / kunst 

De cultuurindustrie 
Cultuurindustrie= moreel begrip van Horkheimer en Adorno 

• Massaproductie van mediacultuur 
o Productie van artefacten die bedoeld zijn voor een groot publiek 

▪ Geen product van een enkeling 
▪ Muziek, kranten, tijdschriften, Tv-programma’s, film en games 

o Gebeurt op een vrije markt 
▪ Productie in handen van enkele multimedia bedrijven 

➢ Oligarchie: 4 bedrijven beheersen meer dan 70% van de markt 

Cultuurindustrie in meervoud 

The Culture Industries – David Hesmondhalgh (2013) 

• Empirische beschrijven van merging 
o De 7 grootste bedrijven 

1) Vivendi 
2) Walt Disney 
3) Comcast 
4) News Corporation 

5) Time Warner 
6) Sony 
7) Bertelsmann 

o Satelliet-constructies van andere kleinere bedrijven 

• Wat verklaart de machtspositie? 
o Merger mania: grote bedrijven nemen kleinere bedrijven over (jaren 1990) 

▪ Conglomeratie: overname van kleinere bedrijven door multinationals 
➢ Allerlei verschillende kleine, gerenommeerde bedrijven die het goed doen 

worden opgenomen door de grote bedrijven 
➢ Vb. Sony annexeert CBS Records, Columbia Pictures 
➢ Vb. Google: YouTube, Double Click, Waze,… 

• Ontwikkelingen: waarom nemen de grote bedrijven de kleine op? 
o Integratie: afstemmen van verschillende bedrijfsonderdelen om ‘synergie’ te optimaliseren 

▪ Bedrijven zoeken constant naar nieuwe bedrijfsonderdelen om de ‘synergie’ en 
winst te optimaliseren 
➢ Kleine bedrijf moet het grote kunnen ondersteunen 

▪ Verticale integratie= mediabedrijf koopt alle segmenten binnen 1 mediavorm 
➢ Voordeel: totale controle over productieproces 

❖ Optimaliseert op langere termijn de winst 
➢ Vb. boekenproducent: controle (rechten) over auteurs, uitgevers,… 

❖ Op het moment dat je afhankelijk bent van een van de schakels kost 
het tijd, geld,…. –> heb je niet wanneer je het zelf kan controleren 

 1 product, cultuurindustrie waarbij je over alle grondstoffen en 
schakels controle hebt 

▪ Horizontale integratie= mediabedrijf koopt bedrijven uit verschillende mediavormen 
➢ Voordeel: transmediale reikwijdte & cross-promotie 
➢ Vb. boekenproducent: tijdschriften, film studio’s,… 

❖ ‘best seller’ wordt verfilmd, advertenties verschijnen in tijdschriften 

❖ Hoeft boek niet te promoten bij filmindustrieën want je hebt zelf 
verschillende productlijnen in handen 
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▪ vb. Walt Disney: heeft enorm veel in handen, zowel verticale integratie als horizontale 
➢ Heeft op alle lagen van de productie invloed 
➢ Parken, films, speelgoed, Tv-shows,…  

De macht van de cultuurindustrie: een kritische interpretatie 
Media consolidation: the illusion of choice 

• We denken dat we veel vrijheid hebben, maar het wordt allemaal gemaakt door dezelfde producent 

Horkheimer & Adorno 
(Morele kritiek met een zeker morele paniek erachter, jaren ‘50) 
Halverwege 20e eeuw:  

• Opkomst film, radio & reclame in de vrije wereld van het westen (vooral VS) 

• Frankfurter shüle 

• WOII: media & propaganda 
o Horkheimer & Adorno zelf gevlucht naar VS 
o Zagen effect van massamedia: gevaarlijk medium als het in slechte handen valt 

Pessimistische theorie die moralistisch was 

• Dialectiek van de verlichting die tot een einde komt 
o Verlichting= groot geloof in vooruitgang: wetenschap, technologie, democratie en media 
 Kritisch zijn over dat geloof 
▪ Het is niet langer bevrijdend, maar er is sprake van vervreemding 
▪ Opkomst massamedia 

➢ Arbeiders zullen zich laten beïnvloeden door de reclames 
➢ Shift van geloof in klasse-revolutie (Marxisme) naar ‘fighting for the right to 

party’: vechten voor het plezier van film, eruit te zien als een filmster 

Theoretische wortels 

1. Intellectuele erfenis van Max Weber 

• Rationalisering van moderne instituties in het Westen 
o In een bureaucratie zie je rationaliteit 

▪ Doelrationaliteit= hoe kom ik zo snel mogelijk van A naar B? => efficiëntie 
 INSTRUMENTELE RATIONALITEIT (Weber) en SCIENTIFIC MANAGEMENT (Taylor) 

▪ Typische westerse manier van denken 
o Leidt tot vervreemding en dehumanisering 

▪ Mensen worden geconfronteerd met procedures 
➢ Zorgen voor efficiëntie, maar oog voor individuele verschillen verdwijnen 

 Moderne samenleving als ‘ijzeren kooi’ 

• Regels gelden niet in privésfeer 
o Raciale stelling: via de media-industrie komt de instrumentele rationaliteit de privésfeer binnen 

▪ Film, reclame,… worden standaard amusement in plaats van complexe en 
authentieke kunst 

▪ Boodschap wordt een geformuleerde manier om je aandacht vast te houden in 
plaats van dat er een narratieve opbouw is 

o Instrumentele denken vind je nu ook op het domein van kunst en cultuur 
▪ Er wordt alleen maar gedacht aan hoe men met een formule het meest efficiënt de 

consument kan bezig houden 
▪ Het wordt gecreëerd omdat we effect willen bereiken 

➢ Vb. film is een ‘tear jerker’: moment waarop je huilt bij film –> catharsis 
❖ Wanneer de aandacht verslapt gaat er iets gebeuren in de film, game,… 
❖ Emoties die mensen ervaren tijdens het kijken/luisteren naar dit 

soort cultuurproducten zijn valse emoties 
→ Emoties worden geproduceerd door de cultuurindustrie 
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→ Vb. Boksfilms: Rocky: 2x verliezen, 1x winnen, krijgt het 
meisje & wordt kampioen 

 VS vlag: koppelen met nationalistische gevoelens 
werkt altijd 
  Inleven op persoonlijk (personage) & collectief 
      (nationalisme) niveau 

▪ Is dit echt nog een cultuur of maakt het mensen alleen nog maar vervreemd? 
2. Intellectuele erfenis van Karl Marx 

• Kapitalistische modus van productie 
o Ongelijkheid in samenleving loopt langs economische grenzen 
o Vervreemde arbeider: arbeider is vervreemd van het productieproces (Marx) 

 
o Vervreemde consument: we volgen niet meer de hoog-cultuur, maar kijken lui in de zetel 

naar een film of luisteren naar de radio 
o Warenfetisjisme= we weten niet wie de producten die we kopen heeft geproduceerd en 

waar ze zijn geproduceerd (Marx) 
▪ We denken niet na over de productie van wat we consumeren 

o Vals bewustzijn is nu een happy consciousness 
▪ We begrijpen niet dat we al 100x dezelfde soort films hebben gezien 
▪ Schijndiversiteit: we denken dat het verschillende films zijn maar het zijn eigenlijk 

dezelfde producten geproduceerd door 1 producent 
▪ Pseudo-individualisme: we identificeren ons met de personages in de film 

➢ In de virtuele wereld ben je uniek –> je voelt je individualistisch, want je 
bent uniek, maar dit is gedesigned 

➢ Hoe meer je je identificeert met commodity, hoe meer je bent geïdentificeerd 
met pseudo-individualisme 

o Kolonisering van de leefwereld en pseudo-individualisme 
▪ We willen zijn zoals de ‘perfecte’ mensen die we zijn in de reclames met hun witte 

tanden en golvend haar 
▪ Hoe individualistisch zijn we wanneer we allemaal een iPhone hebben? 

➢ Apple: hebben dit speciaal voor jou gemaakt ‘I…’ maar is wel massaproductie 
▪ Games en MMORPG’s (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games) 

➢ Reclame: “dit is een game waar je je eigen rol kunt maken” 
❖ Minder in first-person- shooters 

➢ Klanten proberen te lokken door te zeggen dat je een echt individu wordt 
als je dit spel speelt 

➢ Individualisme staat in het westen zeer centraal 
❖ Maar steeds moeten we ons blijven afvragen wat de rol is van de 

media-industrieën 
▪ We zien onszelf als individu, maar we bouwen onze individuele identiteit op de 

marktlogica, cultuurindustrie  
➢ Kunnen we ons als individu zien als alles volledig is opgebouwd rond 

consumptie-mentalisme? 

Kritische interpretatie van Horkheimer & Adorno 

Invloed op het maatschappelijke en academische debat (pessimistisch) 

• Neil Postman – ‘Amusing ourselves to Death’: mediacultuur maakt ons stompzinnig (mindless 
couch potatoes) 

o Vermaak ondermijnt de reflectie 
o Vergelijkbaar standpunt met Horkheimer & Adorno (negatief ten opzichte van media) 

▪ Vergelijken massaproducten constant met ‘echte’ kunst 
o Mediacultuur infantiliseert mensen, het maakt ze dom 

▪ Mensen hebben geen serieuze, intellectuele politieke discussies meer 
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• Neal Gabler – ‘How entertainment conquered reality’: media pessimistisch 
o Mensen gaan werkelijkheid verwarren met de fictie die ze zien 
o Mens kijkt naar de werkelijkheid vanuit het frame van de media 

 Het is geen wetenschappelijke, empirisch gefundeerde theorie, het is een moreel perspectief 

Kritiek op de these over de cultuurindustrie 
1. Historisch karikatuur 

• Tragisch & pessimistisch perspectief op geschiedenis 

o Zekere nostalgie naar periode waar kleinschalige gemeenschappen bestonden en er een 

authentieke folklore was  

▪ Met opkomst van massamedia is dat allemaal voorbij: urbaan-industriële SLV 

▪ Nostalgie hoort niet thuis in de wetenschappen: persoonlijke gevoelens mogen je 

theorie niet beïnvloeden 

2. Elitaire reflex 

• Elite positie (NIET POLITIEKE POSITIE) 

o Moreel kapitaal, hoog opgeleide 

o Populaire cultuur als problematisch zien 

▪ Angst voor de invloed van populaire cultuur 

▪ Beschermen van de culturele en politieke privileges van hoog-cultuur 

➢ Angst voor ondermijning 

o Bourdieu: “Distinction”: afscheiden op een symbolische manier met de dingen die je hebt 

▪ Vindt je alleen onder de hoge klasse 

▪ Zichzelf onderscheiden op basis van smaak 

• We zien het nog steeds: mensen met een hogere opleiding zullen zich negatiever uitlaten over 

mediacultuur dan mensen met minder kapitaal, laag opgeleiden 

o Hypothese die empirisch houdbaar is 

3. Weinig wetenschappelijk 

• Moreel, nostalgische, elitaire theorie in plaats van een wetenschappelijke theorie 

• Theorie is niet falsifieerbaar op empirisch niveau 

o Kritische consumenten: theorie klopt 

o Niet kritische consumenten: theorie klopt 

 Theorie is niet weerlegbaar, falsifieerbaar 

• Moeilijk houdbare, weinig wetenschappelijke theorie 

4. Hoe passief zijn consumenten? 

• Passief publiek wordt verondersteld 

o Empirisch gezien achterhaald idee 

o In feite actieve interpretaties en invloed van cultuur 

▪ We zijn voortdurend bezig met actief interpreteren van de informatie die we krijgen 

➢ Empirisch toetsbaar, analyseerbaar en verklaarbaar vanuit de posities van 

het dagelijks leven 

➢ Audience reception research: traditie die zegt dat we moeten kijken naar 

hoe mensen teksten interpreteren en wat deze interpretaties betekenen 

• Fiske: verwijst direct naar tekst van Horkheimer & Adorno 

o “Aggregation of alienated, one-dimensional persons whose only consciousness is false” 

o “Popular culture is made by the people, not produced by the culture industry” 
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5. Standard formule 

• Teksten worden complexer 

o Mediateksten worden niet steeds makkelijker en de boodschappen zijn niet steeds clichés 

▪ Toegenomen complexiteit van massamedia (TV, film, series) 

▪ Interactiviteit nieuwe media (internet, games,…) 

o Consument wordt daardoor actiever –> interactief publiek 

Johnson: Everything Bad is Good for You (2005) 
Bekritiseert pessimistische auteurs die wijzen op massamedia als pulp die de consument dommer maakt. 
Het maakt ons eigenlijk slimmer 
  3 ontwikkelingen die bijdragen aan ‘smartening up’ 
1. Toename verhaallijnen 

• Je volgt verschillende verhaallijnen tegelijk 

o Verhaallijnen lopen door elkaar en raken elkaar soms 

o We leren in toenemende maten om veel dingen in de gaten te houden tijdens het kijken 

▪ Worden we er echt intelligenter van om verschillende verhaallijnen te volgen? 

• Intra-textualiteit 

o Vb. binnen series verwijzen naar gebeurtenissen in andere afleveringen 

o Niet enkel onthouden wat in 1 aflevering gebeurt, verhaallijnen lopen over verschillende 

afleveringen of seizoenen heen 

• Inter-textualiteit 

o Vb. binnen series (impliciet of expliciet) verwijzen naar andere films, series of genres 

o Manier om de kijker (luisteraar) bij de tekst te betrekken 

o Vereist meer cognitieve activiteit en vermogen om dingen te onthouden dan Horkheimer & 

Adorno beweren 

2. Verdwijning ‘flashing arrows’ 

• Consument moet plot zelf uitzoeken 

• ‘Audio-visual cues’ maken de interpretatie eenvoudig –> alles wordt uitgelegd 

o Enge muziek, onfris uiterlijk= ‘bad guy’ 

▪ Morele eenduidigheid – goed/kwaad 

o Soms geïnstitutionaliseerd in genre 

▪ Vb. Horror: inzoomen op open deur, alleen oppassen thuis,… 

▪ Gebruikt om de lezer te helpen 

• Idee van morele eenduidigheid verdwijnt ook –> minder morele eenduidigheid 

o Vb. Dexter: seriemoordenaar die lijkenschouwer is 

▪ Niet duidelijk of hij nu goed of slecht is, krijgen sympathie voor hem 

▪ We gaan ons identificeren met de ‘bad guy’ 

➢ Morele vragen: is dat wel goed? Wat zegt dit over mij als persoon? Ben ik 

een goed of slecht persoon als ik me identificeer met de bad guy? 

o Meer morele ambiguïteit van personages 

• Narratieve complexiteit en uitstel van ‘closure’ 

o Open einde, cliffhanger bij series 

o Geen closure: je blijft kijken 

 Filling in: “making sense of information that has been deliberately withheld or deliberately left obscure” 

o We moeten nadenken en praten over wat er gebeurt 

 Motiveert actieve kijker 

o Vb. films van David Lynch: totale absurde films, geen verhaallijnen 

▪ Twin peaks: een van de eerste series waar het echt complex werd 
• Zowel in ‘high brow’ als ‘low brow’ films 

o Vb. 24: voortdurend onduidelijk wie de bad guy is, wie je kan vertrouwen,… 

 



12 
 
 

 

3. Uitbreiding sociale netwerken 

• Namen en netwerken tussen de personages die je moet onthouden  

• Vb. Dallas vs. 24: 24 al een stuk complexer netwerk dan Dallas (simpel netwerk) 

• Sociale netwerken in Reality Shows 

o 1999: Big Brother: een van de eerste experimenten waarbij er gewone burgers in een ruimte 

werden gezet en we kijken naar wat er in het huis gebeurt (de emoties, ruzies, seks,…) 

▪ Totaal nieuw genre in 1999 

o Reality-TV is nog steeds een belangrijk genre 

▪ We leren hier enorm veel sociale netwerken  

▪ Niet alleen cognitive labour, maar ook sociale intelligentie (EQ) 

➢ We zijn voortdurend bezig met ons te verplaatsen in de verschillende 

personages 

▪ Draagt ook bij aan emotionele intelligentie (IQ) 

➢ Identificatie: real life ruzies, verdriet 

➢ Empathie: inleven in deelnemers 

❖ Je hebt altijd sympathie voor bepaalde spelers 

➢ Reflectie op motieven: wie doet wat en waarom? 

❖ Tijdens het spel komen authentieke emoties en motieven naar boven 

 Series, films zijn complexer geworden en dit stimuleer een actief publiek en het IQ 

• Vergelijkbare ontwikkelingen in games 
o Vb. Pon (Atari 1972) –> Space Invaders (Atari 1978) –> Doom (Id Software 1993) –> Call of 

Duty (Nokia 2003) –> Assassins Creed (Ubisoft 2007 – 2014) 
o Inhoud: narratief is niet fundamenteel veranderd 

▪ Geweld, oorlog, schieten, masculiniteit,… 
o Structuur / vorm / tactisch wel 

▪ Actief bezig met besluitvorming 
▪ Analyse van meerdere variabelen: waar zit de vijand? 
▪ Problemen oplossen 
▪ Strategisch denken: wat is mijn strategie? 
▪ Middelen en doelen 

 

Conclusie & discussie 

Horkeimer & Adorno Vs.  Johnson 
Simplistische mediatekst   Complexere mediatekst 
Dumbing down   Smartening up 
Passief publiek   Actief publiek 
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Ideologie en Hegemonie 

Wat is een ideologie? 

1. Karl Marx: klassiek idee 

• Basis van samenleving ligt bij economische relaties 
o Hoe de samenleving economisch is georganiseerd, is de basis van een samenleving 

▪ Kapitalisme: industrie 
▪ Agrarisch: landbouw 
 Uitbuiting vind je overal 

o Ideologie wordt geproduceerd door de economische samenleving 
▪ Ideologie is de ideologie van de dominante klasse 
▪ Ideologie is de superstructuur: ideologie komt voort uit economische relaties 

• Ideologische hegemonie: bevestigt de belangen van de heersende klasse 
o Wat mooi is, wordt gedefinieerd door de hogere klasse 

• Vals bewustzijn: arbeidersklasse beschouwt ideologie als ‘natuurlijk’ 
o Arbeiders komen daardoor nauwelijks in opstand 

▪ Zijn blij dat ze tenminste werk hebben 

• White (1922): “ideology: beliefs that are taken as ‘natural’ when in fact they perpetuate the status 
quo and continue the class system of oppression” 

o Ideologie is altijd onbewust, het zit in ons systeem en we hebben het niet door, we stellen 
er geen vragen bij 
▪ We moeten ons er juist wel vragen bij stellen, we moeten in opstand komen 
▪ Neomarxisten: onbewuste ideologie aantoonbaar maken zodat je het kan bestrijden 

2. Neomarxistische varianten 

• Antonio Gramsci (1891 – 1937) 
o Analyse van ideologie 

▪ Minder analyse van de basis, economie, zoals bij Marx 
▪ Meer aandacht voor de superstructuur, de ideologie 

o Er is niet 1 ideologie 
▪ Ideologie is gebonden aan verschillende klassen en hun belangen  
 Ideologisch conflict 

➢ Vb. vrouwelijk lichaam 

• Louis Althusser (1918 – 1990) 
o We zijn ons niet bewust van ideologie, dus we moeten mensen laten zien wel ideologie 

bestaat zodat we ongelijkheid kunnen bestrijden 
▪ Ideologie heeft eens stratificatie-aspect: het reproduceert ongelijkheid 

o Ideologie verspreidt zich via instituties 
▪ State apparatus: media, gezin, kerk, school,… 

➢ Instituties die ons ideologieën leren (waarden en normen) 
▪ Ideologie bestaat niet in een vacuüm 

o Individu heeft weinig invloed 
▪ We zijn subjecten en zijn dus een ‘effect’ van ideologie 

Ideologie, hegemonie en populaire cultuur 
Gramsci: van theorie naar onderzoekspraktijk 

• Hoe worden de ideologieën nu precies doorgegeven? 

• Populaire cutluur: nieuws, mediatekste, Tv-programma’s, series, games,… 
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Onderzoek naar populaire cultuur: onderzoeksagenda  

• Empirisch onderzoeksprogramma 

• Centre for Contemporary Cultural Studies (Birmingham School, 1964 – 2002) 
o Kijken naar verschillende soorten ideologieën 

▪ Populaire cultuur: ideologie, hegemonie en oppositie 
▪ Verbreding: klasse, etniciteit en gender 

➢ Vb. hoe worden mannen en vrouwen afgebeeld? 
o Veel verschillende studies naar mediateksten 

• Neo-liberalisme 
o Maatschappelijke context: rechts-liberale politiek van de jaren 1980 

▪ Liberalisme: vrije markt & individuele verantwoordelijkheid 
➢ Mens is individu dat vrije keuze kan maken op de markt 
➢ Staat moet mensen zelf verantwoordelijkheid geven in plaats van een 

verzorgingsstaat zijn 
➢ Politici zoals Margereth Tatcher, Ronald Reagan (1980) Bill Clinton, Blair,… (1990) 

▪ Deregulering van markten en omarming van kapitalisme 
➢ Verantwoordelijkheid leggen bij individu en de markt, niet bij de staat 
➢ Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen individuele succes 

❖ Als je niet succesvol bent is dat ook je eigen schuld 
▪ Wegvallen van sociaal vangnet 

➢ Geen verzorgingsstaat meer 
▪ Nadruk op consumptie 
▪ Cultureel principes 

➢ Individuele verantwoordelijkheid 
➢ Vereist discipline: hard werken om iets te bereiken 
➢ Alle obstakels moeten overwonnen worden 

 Ideologie: specifiek politiek uitgangspunt 
o We zijn dit niet als een ideologie maar als iets natuurlijks 

• Neo-liberale ideologie in de populaire cultuur 
o Hoe de ideologie in de mediateksten aanwezig is 
o Vb. Reality show: ‘The Apprentice’ (2004) 

▪ Door het kijken naar dit soort shows internaliseer je de neo-liberalistische ideologie 
▪ Rechtstreekse verheerlijking van het neo-liberalisme 

➢ Zelfverantwoordelijkheid, open competitie, discipline,… 
▪ TV is een dubbele liberale valkuil 

➢ De teksten zijn liberaal 
➢ Achter de schermen 

o Vb. expeditie Robinson 
▪ Verpakt in romantisch-nostalgisch verhaal en setting 
▪ Als kijker denk je niet aan neo-liberalisme –> je internaliseert de boodschap 

onbewust 
▪ Werkt samen, maar streeft uiteindelijk om te winnen ten kosten van alles & iedereen 
▪ Neo-liberalisme is ingepakt in een spelvorm 

➢ Ideologie presenteert zichzelf nooit als ideologie 
o Vb. World of Warcraft 

▪ Verpakt in premoderne fantasie 
➢ ‘capitalist fairy tale’  

❖ Als je goed naar de game kijkt, gaat het niet om het sprookjesachtige 
❖ Je leert vaardigheden die je nodig hebt in de samenleving 

▪ Hiërarchische bedrijfsideologie van ‘guilts’ en ‘clans’ 
➢ Consumptie van ‘goud’ en ‘status’ 

❖ Virtuele items gebruiken om jezelf status te geven 
❖ Vorm van virtueel materialisme 
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➢ Preparatie voor bedrijfsleven 
❖ Socialisatie in neoliberale ideologie 

 Je gaat de ideologie steeds meer als iets natuurlijk zien 
doordat je ze steeds bevestigt ziet in het dagelijks leven 

 Maar ideologie is niet natuurlijk maar cultuur-afhankelijk 

• Het neo-liberale (maakbare) lichaam 
o Afvalprogramma’s zoals ‘The Biggest Loser’ 

▪ Selectie van mensen die ongeveer 150kg wegen en die dan 8 weken trainen met een 
personal trainer en we kijken of ze afvallen 

▪ Er wordt niet gekeken naar de persoonlijke achtergrond van de deelnemers 
➢ Geen aandacht voor of de persoon mogelijk een ziekte heeft 
➢ Connotatie vet: geen verantwoordelijkheid nemen voor jezelf 

❖ Je vecht niet voor jezelf, je hebt geen discipline 
➢ Connotatie slank: verantwoordelijkheid nemen voor jezelf 

❖ Discipline, wilskracht 
▪ Het gaat niet om slank of dik, het gaat om de mentaliteit die erachter zit 

➢ Neo-liberale opdracht 
❖ Alles is maakbaar 

 Als je wil, dan kan je het 

 Je moet jezelf maken, drillen, je moet aan jezelf werken 
▪ Wetenschappelijke legitimatie: “medische noodzaak” 

➢ Kritiek: obesitas, dik zijn is niet gezond 
❖ Er zit meer achter dan de vragen naar de medische zorg 

 Alibi om de ideologie te verkopen 
❖ Het gaat niet om de gezondheid 

 We moeten ons gewoon aanpassen aan de neo-liberale 
ideologie 

▪ Sociale bestendiging: collectief media ritueel 
➢ Op het moment dat iemand gewonnen heeft (zijn doel bereikt), komt er 

applaus van het publiek 
❖ Hij/zij heeft zich ten volle aangepast aan de neo-liberale ideologie 

 Naturalisering van de neo-liberale ideologie 
o We maken ons lichaam zodat we meer in lijn zijn met de ideologie 
o Typisch westerse ideologie 

▪ Neoliberale, kapitalisme & vrije markt spelen grote, belangrijke rol 
▪ Waait steeds meer over naar andere landen 

o Voorbeeld van ‘vals bewustzijn’ 
▪ Noodzaak van, letterlijk, naturaliseren van westerse ideologie 
▪ Legitimatie: het is ‘natuurlijk’, universeel, transcendentaal,… 

➢ Wat wij normaal vinden is normaal doordat we het steeds zien (het is de 
dominante ideologie) 

o Vb. Naomi Wolf – ‘The Beauty Myth’ (3e feministische golf) 
▪ Vrouwen zijn altijd en voortdurend gevangen in het schoonheidsideaal 

  



16 
 
 

 

Ras, Etniciteit en Gender 
Centre for Contemporary Cultural Studies (Birmingham School) 

• Neomarxistische analyse ideologie en ongelijkheid in populaire cultuur, maar 

o Verbreding van klasse naar etniciteit, gender, seksisme,… 

o Aandacht voor strijdigheid van ideologieën in een tekst 

▪ Er is nooit per definitie 1 dominante ideologie 

o Aandacht voor interpretatie van de ontvanger 

▪ Niet altijd dezelfde interpretatie 

▪ Mensen zijn interpreterende wezens 

o Aandacht voor sociale context van de interpretatie (Identity politics) 

▪ Verschillende groepen hebben verschillende interpretaties van verschillende teksten 

➢ Interpretaties begrijpen vanuit socio-economische cultuur  

▪ Audience reception research 

 Verbreding van klasse naar etniciteit en gender 
• Ideologie en ongelijkheid in media tekst 

o 52% van de nieuws items in de VS zijn gegeneraliseerde, simplistische en vaak overdreven 

assumpties van mannelijkheid en vrouwelijkheid (Croteau, 2014) 

▪ We worden gevangen in stereotype beelden die onderdeel zijn van de ideologie 

➢ 64% in Europa 

➢ 81% in Midden-Oosten 

▪ Minderheden in het algemeen worden niet evenredig gerepresenteerd op TV en ze 

worden vaak gestereotypeerd 

➢ Vb. LGBT: stereotype homoseksualiteit 

o Ideologie ‘Rambo’ – 1980s 

▪ Politiek: verwerking van het trauma in Vietnam 

➢ Rambo is een Vietnam-veteraan die genegeerd wordt door de regering 

➢ Film en media dient altijd als een manier om de geschiedenis te herschrijven 

❖ Wraakfantasieën waarbij we aan rouwverwerking doen  

 Soort catharsis 

➢ Cultureel: herstel masculiniteit 

❖ Vs. Feminisering –> invloed van feminisme werd zichtbaar 

❖ Vs. Multi-culturalisering –> multiculturele SLV is problematisch 

 Vb. Rambo: alleen de mensen met kleur worden gedood 

o Computer games 

▪ Masculiniteit speelt een enorme rol 

➢ Vooral gespeeld & geproduceerd door mannen 

➢ Personages hebben spieren, zijn stoer, veel wapens 

▪ Rol van vrouwen in games 

➢ Damsel in distress is het centrale motief (HYPOTHESE!) 

❖ Mannen zijn subjecten en vrouwen zijn objecten 

➢ Narratief en infrastructuur is mannelijk 

❖ Vaak kan je de vrouw niet spelen 

Strijdigheid van ideologieën 
Nuancering feministisch perspectief 

• Pluriforme samenleving 
o Meerdere ideologieën strijden met elkaar 

▪ Conservatief vs. Progressief 

▪ Traditioneel vs. Ge-emancipeert 
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• Binnen bepaalde bandbreedte 
o Limited to sets of cultural and social beliefs that are not extreme 
o Vb. Tomb Raider : Lara Croft 

▪ Actieve heldin of passief lustobject, 
➢ Beide! –> strijdige ideologieën 

Aandacht voor de interpretatie van de ontvanger  
Consumeren: een slaafse (re)productie van ideologie? 

• Kritiek op these van cultuurindustrie 

• Kritiek op ideologische hegemonie 

• Effect-studies: bepaalde teksten hebben bepaalde effecten 
o Nieuw model 

▪ Meer ruimte voor agency: interpretatie, reflectie & betekenis 
▪ Sociaal-culturele achtergronden van verschillende groepen en individuen leiden tot 

verschillende interpretaties 
o Encoding/decoding model – Stuart Hall (1980) 

▪ Consumptie kun je niet begrijpen zonder de toevoeging van interpretatie te begrijpen 

 
▪ Meaning structures = ideologieën 

➢ Betekenissen die erin gestopt worden en eruit gehaald worden kunnen 
totaal verschillen 
❖ Meaning structures 1 is niet noodzakelijk gelijk aan meaning 

structures 2 
o Polysemie: tekst is multi-interpretabel 

▪ 3 soorten lezingen 
➢ Dominant-hegemonisch (preferred reading) 

❖ Interpretatie valt samen met de intentie van de makers 
➢ Onderhandelend (negotiated reading) 

❖ Bewust van dominante codering, maar interpretatie in 
overeenstemming met eigen leven 

 Onderhandelen over interpretatie 
➢ Tegengesteld (Oppositional reading) 

❖ Bewust van dominante codering, maar verzet tegen de boodschap 
❖ Kijken omdat je het verschrikkelijk vindt 

 Vb. realityshows 
➢ Vb. Ien Ang (1985) – Watching Dallas 

❖ Prefferd: Glitter, glamour, luxe & intriges 
❖ Negotiated: identificatie met personages 

 Vrouw: Sue Ellen en/of haar relatie/drankprobleem 

 Mannen: J.R.  
❖ Oppositional: anti-kapitalistische sentimenten, negatief over politiek VS 
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▪ Vb. film “Precious” (2009) 
➢ Radicaal verschillende interpretaties 

❖ Het is een ontroerend drama: als je het wil, dan kan je het 
❖ Het is een politieke kritiek: geen gezondheidszorg 
❖ Reproductie van het stereotype 

➢ Verschillende interpretaties te begrijpen vanuit iemands achtergrond 
▪ Tegengestelde interpretatie heeft ook betrekking op consumptiecultuur 

➢ Vb. muziekstromingen negatief over mode (Punk, Grunge,…) 
❖ Vb. scheuren van spijkerbroeken 
❖ Statement tegen de massa-industrie 

➢ Maar oppositie wordt ge-incorporeert door industrie (co-optatie) 

Aandacht voor de sociale context van de interpretatie 
Relatie sociale achtergronden 

• Minderheden 
o Vb. Aboriginals identificeren zich met de indianen in westerns 

▪ Ze zijn zelf een minderheid dus identificeren ze zich met de minderheid 

• Sociaal-culturele klasse 
o Weinig opleiding: kijkt ‘referential’: wat zegt het over mijn leven? 

▪ Kijken en identificeren zich met de personages 
o Veel opleiding: kijkt ‘critical’: hoe wordt er geacteerd, wie zijn de acteurs, hoe wordt er 

gefilmd,… 
▪ Ernaar kijken als een vorm van kunst 

• Seksuele voorkeur 
o Vb. homo erotische interpretaties van Star Trek 
o Heteronormativiteit speelt een belangrijke rol 

 

Conclusie & Discussie 
Invloed cultuurindustrie en ideologie is beperkt 
Productie van betekenis 

• Producent & consument 

• Coderen & decoderen 
Verklaren interpretatie: sociaal-culturele klasse en ‘cultureel kapitaal’ (Bourdieu) 
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Smaak en stratificatie 

Smaak 
Smaak wordt veelal gezien als een individualistische eigenschap 

• Je laat zien wie je bent als individu: dit is ‘mijn’ smaak 
o Mensen met gelijkaardige smaken zoeken elkaar op 

• Identiteit en populaire mediacultuur 
o Muziek, kleding, merken, voeding, media,…. 

Gedeelde vorm van culturele kennis 

• Smaak is in toenemende mate de basis voor de gemeenschappen die we met elkaar vormen 
o ‘Branded communities’: van instituut kerk naar merk 

▪ Mensen met dezelfde smaak qua merk zoeken elkaar op 
▪ Communities werden gevormd rond de kerk, zuilen 

➢ Nu rond verschillende merken 
o ‘Neo-tribes’: van ‘top-down’ organisatie naar ‘bottom-up’ (Maffesoli 1997) 

▪ Je werd vroeger geboren in een bepaalde gemeenschap waarin je geen keuze had 
➢ Vaste ideologie, zuilen,… 

▪ Tegenwoordig kun je eruit stappen: je kan keuzes maken 
o ‘Networked individualism’: van zware gemeenschappen naar ‘lichte’ netwerken (Wellman 1996) 

▪ Sociale netwerken waarin personen de knopen zijn 
▪ Strong vs. Weak ties 

• Smaak is een moreel frame 
o Smaak is een kader wat je hebt van waaruit je de wereld en andere mensen interpreteert 

Spanning tussen hoog- en laagcultuur 
Strijd tussen sociale klassen 

• Economische kloof tussen klassen (neomarxisme) 
o Economisch kapitaal: geld 

• Culturele kloof tussen klassen 
o Cultureel kapitaal: opleiding, smaak 

Historisch-sociologisch perspectief 

1. Norbert Elias: spanning is drijvende kracht achter het ‘proces van civilisatie’ 

• Verfijnde smaak van de aristocratie ter onderscheiding van het ‘gewone volk’ 
o ‘High Brow’: voorkeur voor hogere kunst, beheersing, literatuur 

▪ Symbolisch geweld: laten zien hoeveel cultureel kapitaal je hebt ten opzichte van 
iemand anders, jezelf verheffen 

o Manierisme, etiquette, beheersing van emotie 
▪ Impulsen beheersen, netjes eten 

• Doel: status en onderscheiding van het ‘gewone volk’ 
o Sociologisch proces dat geen individu heeft bedacht of geweld 

▪ Het is gewoon ontstaan; het is sociaal gevormd, niet individueel 

2. Simmel: ‘Trickling down’-effect 

• Bepaalde smaak ‘druppelt door’ naar de rest van de samenleving 

• Zoektocht naar verfijndere hogere smaak, zoektocht naar nieuwe distinctiemiddelen 
o Wanneer het volk de levensstijl overneemt, neemt de culturele elite afstand en gaan ze 

opzoek naar iets nieuws 
o Vb. Van Gogh - De Aardappel  

▪ Een aardappel eten is volks 
▪ Schilderij van Van Gogh was een boers schilderij 

o Vb. Van Gogh – De Zonnebloemen 

▪ Vanaf het moment dat iedereen Van Gogh kent, is het niet langer meer 
interessant voor de culturele elite 
➢ Wanneer het een commodity wordt, is het niet meer interessant 

 



20 
 
 

 

3. Pierre Bourdieu – ‘La Distinction’ (1979; 1984) 

• Onderscheiden door middel van smaak (cultuur) 
o ‘High brow’- vs. ‘Low brow’- culture 

▪ High brow: cultuur van elite 
▪ Low brow: alledaagse cultuur 
▪ Vb. Games: zelf narratief schrijven= high brow 

o Uitbreiding Herbert Gans: 5 smaakculturen 
▪ High culture: academici,artiesten 

➢ Hebben Universiteit gestudeerd 
➢ Consumeren & omarmen de high brow culture 

▪ Upper-Middle Culture: professionals, managers 
▪ Lower-Middle Culture: accountancy, leerkrachten 
▪ Low Culture: ffabriek & service workers 
▪ Quasi-Folk Culture: argrarische sector 

• Neo-Marxistische benadering 
o Ongelijkheid gaat van economisch kapitaal naar cultureel kapitaal 

▪ Cultureel kapitaal= kennis, cognities & praktische vaardigheden die sociaal-
culturele status en daarmee ongelijkheid bestendigen 

o Relatie tussen cultureel & economisch kapitaal  

  
o Verwerving van cultureel kapitaal 

1) Milieu ouders: reproductie cultureel erfgoed 
▪ Kijken neer op personen die kapitaal hebben via opleiding 

2) Opleiding: sociale & culturele mobiliteit 
▪ Merkbaar: onzekerheid over eigen smaak, kapitaal 

o Cultureel kapitaal is ‘aangeleerd’ maar het wordt een 2e natuur 
 Habitus: esthetische dispositie die vorm geeft aan je smaak 

▪ Onbewust proces!  
▪ Vb. taal: vocabulaire, accent, toonhoogte, mimiek,… 

➢ Je kan beter nuances leggen in een zin, je gebruikt ‘hogere’ woordenschat 
➢ Accent verraadt je afkomst: cultureel kapitaal –> geen accent, AN 

o Manifestatie van cultureel kapitaal 
1) Wat men consumeert 
▪ High brow vs. Low brow 

➢ Picasso vs. ‘huilend zigeunerjongetje’ 
➢ Bach vs. Frans Bauer 
➢ Exclusieve wijn vs. huiswijn (ultieme voorbeeld) 

Vb. Romantisch beeld van arme 
kunstenaar 
 Vincent Van Gogh: veel 

kennis, weinig geld 

Waar je wil zitten 
 Vb. Engels koningshuis: veel 

kapitaal 
 Vb. hoogleraren Cambridge,… 

Weinig geld & opleiding, weinig 
kennis over kunst & cultuur 
 Vb. achterwijken: worden 

door high capital gezien als 
smaakloos 

 

Nouveau riche: geen smaak verworden 
via opleiding/opvoeding, wel veel geld 
 Vb. Elvis Presley: geen opleiding, 

arme opvoeding, krijgt geld door 
hit; “glitter and glamour” 
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2) Hoe men consumeert 
▪ Manieren: hoffelijkheid, etiquette,… 
▪ Taal: abstract taalgebruik, symbolische interpretatie, uitgebreid vocabulaire,… 
▪ Fysiek: gezichtsuitdrukkingen, subtiele bewegingen,… 

3) Hoe men evalueert 
▪ Vb. kunst, film, literatuur 

➢ Conceptueel vs. Figuratief 
➢ Symbolisch vs. Letterlijk (vb. tattoo: betekenis erachter of mooi) 
➢ Kritisch vs. Referentieel 
➢ Afstand vs. Betrokkenheid 
➢ Esthetisch vs. functioneel 

▪ Vb. interieur 
➢ Authenticiteit vs. Betrouwbaarheid 

▪ Vb. restaurants, wijn,… 

• Distinctie: symbolisch geweld? 
o Hoogcultuur is niet ‘anders’ maar ‘beter’ 

▪ Universele standaard 
▪ Legitimate taste: smaak die niet verdedigd hoeft te worden 
▪ Geïnstitutionaliseerd: te zien in musea, scholen 

➢ Cultuursubsidies door de overheid 
➢ De rest is niet sacraal 

 Reproduceert culturele ongelijkheid  sociale uitsluiting 
o Binnen de laagcultuur vindt ook distinctie plaats 

▪ Vb. consumptie massaproducten 
▪ Vb. evaluatie films & Tv-programma’s 
▪ Vb. Tatoeages 

 Moreel onderscheid 

Kritiek op theorie Bourdieu 
Gebonden aan specifieke tijd en plaats 

• Gebaseerd op empirisch onderzoek in Frankrijk in de jaren ‘70 

o Frankrijk: atypische casus 

▪ Sterk hiërarchisch klassensysteem, nu nog steeds (net zoals Engeland) 

➢ Duidelijk verschil tussen hoogcultuur en laagcultuur, sterke scheiding 

tussen high-brow en low-brow 

• Variatie: landen-vergelijkend onderzoek naar culturele stratificatie 

o Sociale theorieën veranderen voortdurend in tijd en plaats (samenleving) 

o Hoe meer je naar het zuiden gaat, klopt de theorie van Bourdieu 

• Erosie van onderscheid tussen hoogcultuur en populaire (media)cultuur 

o Onderscheid is steeds meer problematisch, steeds meer aan het eroderen 

o Durkheimiaanse onderscheid tussen sacrale hoogcultuur en banale populaire cultuur 

Hoogcultuur en populaire mediacultuur: vervagende grenzen 

Interne ontwikkelingen binnen de kunst 
Onderscheid binnen het domein kunst zelf tussen kunst en niet-kunst is steeds meer aan het wegvallen 

• Middeleeuwen: religieuze kunst is gelegitimeerd door monopolie van Christendom en kerk 
o Kunst stond in dienst van de Christelijke kerk –> kunst ging over Bijbelse taferelen 

▪ Kunst= religieuze kunst 

• 18e eeuw: differentiatie en emancipatie van kunst 
o Kunst wordt net zoals politiek en wetenschap een eigen domein (differentiatie) 

▪ Scheiding tussen kerk en staat: eigen domeinen met eigen regels 
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o “L’Art pour l’Art”: kunst om de kunst, schoonheid om de schoonheid 
▪ Absolute doel van kunst is schoonheid 
▪ Impressionisme, expressionisme, kubisme,…. 

➢ Wat is mooi? Universele, tijd- en plaats-loze schoonheid weergeven 
❖ Problemen van legitimatie: filosofische vraag 

 Wat is mooi? Wat is kunst en wat niet? 

 Hoe kan kunst onderscheiden worden van niet-
kunst, van populaire cultuur? 

• 20e eeuw: fundamenteel onderscheid tussen populaire cultuur en hoogcultuur is mogelijk 
o Begin van ondergraving van onderscheid tussen kunst en niet-kunst 

▪ Dadaïsme – Marcel Duchamps (1917) 
➢ Dadaïsme is ontstaan tijdens WOI in Zwitserland 
➢ Kunst wordt bepaald door de plek waar het wordt tentoongesteld 

❖ Wordt bepaald door de elite 
▪ De invloed van populaire cultuur: 1960 Pop Art – Roy Lichtenstein 

➢ Herwerkt bewust elementen van de populaire cultuur tot kunst 
▪ Pop Art – Andy Warhol (1928 – 1987): verheft mediacultuur tot kunst 

➢ Vermenging van ‘hoge kunst’ en populaire cultuur, wil onderscheid vernietigen 
❖ Wat is de grens tussen massaproductie en kunst? 

➢ Imiteert industriële / mechanische productieproces 
❖ Noemde zijn werkplaats ‘The Factory’: er wordt gewerkt zoals in een 

fabriek 

 Huurde werknemers in om zijn schilderijen voor hem te 
maken 

 Lopende band-werk 
❖  (Re)productie in series 

 Aanval op concept van Kunst dat wij hebben 

 Kunst mag ook gewoon massaproductie zijn 
▪ ‘Postmoderne ûberkitch’ – Jeff Koons (1990) 

➢ Verschil tussen kitsch en kunst 
➢ Markt bepaalt wat kunst is 
➢ Alles wat banaal, alledaags is, wat het tegenovergestelde is van kunst 

wordt het museum ingesleept 
▪ For the love of God – Damien Hirst (2007) 

➢ Schedel bedekt met diamanten 
➢ Tussen kunst en (dure) kitsch 

❖ Grens tussen high-brow en low-brow wordt opgezocht 

Andere kunstvormen vermengen met laagcultuur 
vb. Programma ‘Maestro’ (2012) 

• Frans Duits en rapper ‘Kleine viezerik’ 
Hoogcultuur en laagcultuur wordt steeds meer vermengd 

• ‘Hoge kunst’ vermengt met populaire media cultuur & populaire mediacultuur wordt dikwijls gezien 
als een kunstvorm 

o Esthetisering van de leefwereld: alles moet mooi en kunstachtig zijn 
▪ We zijn zwoel het doek als de kunstenaar van ons leven 
▪ Het ‘leven als kunstwerk’ 

➢ Romantisch ideaal jaren ‘60 
❖ Onthechting van status quo: geef het leven vorm als een 

kunstenaar 
❖ Lichaamskunst – body art: poging tot het lichaam te esthetiseren 

 Niet alleen via kleren, designer brillen,… 

▪ Profane producten buiten het museum zijn steeds meer kunst geworden 
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o Massaproducten: van functioneel naar esthetisch 
o Media: MTV, clips, games,…. 

▪ Games als kunst: van simplistische spelletjes naar meer esthetische vormen 
➢ Historische verhalen, esthetisch aantrekkelijke representatie 

Tussenconclusie 
Wat is hoge kunst en wat is populaire mediacultuur? 

• Moreel onderscheid: niet objectief te onderbouwen 

• Mediacultuur beïnvloedt de kunst en vice versa 
o Onderscheidt tussen mediacultuur en kunst is gesneuveld 

• Opkomst van de culturele omnivoor 
 

Bourdieu achterhaald?  

Van ‘high brow snob’ naar culturele omnivoor 
Bevindingen Peterson en Kern (1992) 

• Hoogopgeleide ‘high brow snobs’ zijn steeds meer eclectisch (selectief) in voorkeur van muziek, 
lezen,… 

• Opkomst van de culturele omnivoor 
o Omnivoor bij dieren: eten vlees & planten 
o Culturele omnivoor: in toenemende maten accepteren we hoge cultuur en mediacultuur 

▪ Gecombineerde consumptiepatronen bij hoogopgeleide 
➢ Klassieke muziek combineren met rock muziek 
➢ Musea-bezoeken combineren met spelen van games 

• Cohort replacement: de jongere generaties zijn meer culturele omnivoren dan de oudere generaties 
o Belangrijke indicatie voor het feit dat er sprake is van culturele verandering 

• Vb. André Hazes in Nederland 
o Jaren ‘70 – ’90: absoluut symbolisch geweld, het was laagcultuur, sentimenteel => taboe 

voor mensen met cultureel kapitaal 
▪ Nu totaal geen taboe meer 

Van ‘distinctie’ naar tolerantie 
Bryson (1996) ‘Anything but Heavy Metal: Symbolic Exclusion and Musical Dislikes’ 

• In strijd met Bourdieu’s analyse 
o Culturele exclusiviteit neemt af via opleiding 

▪ Opleiding brengt tolerantie en genereert ‘multicultureel kapitaal’ 
➢ Mensen worden niet meer ‘snobs’, maar worden juist toleranter ten 

opzichte van anderen, we staan open voor andere culturen 

• Symbolisch geweld blijft bestaan: 4 argumenten 
1) Tolerantie is groter geworden, maar sommige smaakgroepen worden nog uitgesloten 

▪ Insluiting van muziek uit andere culturen (wereldmuziek) 
▪ Uitsluiting van muziek van laagst opgeleid publiek (heavy metal, country, gospel) (VS) 

 Bryson: We zijn meer open door opleiding voor wereldcultuur, maar tegelijkertijd wordt 
de muzieksmaak van de laagste klasse toch uitgesloten 

2) Grens tussen hoogcultuur en laagcultuur is wellicht minder scherp, maar zet zich voort 
binnen de populaire cultuur 

▪ Kuipers (2006): TV: highbrow- vs. Lowbrow comedy 
➢ Humor wordt sterk beïnvloedt door cultureel kapitaal  
➢ Bourdieu: TV is voor Lowbrow 

▪ Holt (1998): verschillen in de consumptiepatronen in de VS 
▪ Tatoeagecultuur in Nederland: welke tatoeages ze nemen en de interpretatie erachter 

 Als je binnen de lowbrow kijkt, speelt de distinctie nog steeds een rol 
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3) Hoger opgeleiden consumeren populaire cultuur, maar lager opgeleiden consumeren nog 
steeds geen hoogcultuur 

▪ Culturele omnivoor is enkel iets voor highbrow, hoogopgeleiden 
▪ Kan deze ontwikkeling dan wel begrepen worden als toename van tolerantie? 

➢ Subsidies om mensen naar musea te krijgen 
▪ Is het niet gewoon annexatie van populaire cultuur van lowbrow? 

4) Cultureel omnivorisme indiceert wellicht de opkomst van een nieuwe vorm van distinctie 
▪ Veroordeelt de culturele omnivoor niet toch op een impliciete manier? 

➢ Uitsluiting aan 2 kanten: ‘highbrow snobs’ en ‘lowbrow’ mensen 
❖ Hypothese –> empirisch onderzoek nodig 

 
 
 

Deel 2: tekst, genre en culturele betekenis 

Centraal uitgangspunt: mediateksten zijn niet zuiver fictief 

• Cultuur beïnvloedt genreconventies, teksten en narratieven 

• En vormen van genres beïnvloeden onze cultuur 
 Fictie is ingebed in centrale cultuur, tijd en plaats 
Populaire genres 

• Fantasy 

• Science fiction 

• Paranoia thrillers 
 Wat is de relatie van deze genres met moderne cultuur? 

• Methode: beginnen met inhoudsanalyse 
o Semiotiek  

 

Fantasy Fiction 
Lord of the rings 

• Begin punt van Fantasy (High fantasy) 
o Duidelijke moraal van goed & kwaad 
o Imaginaire, op middeleeuwen gelijkende samenleving 
o Magische wereld 

Moderniteit en romantische onbehagen wortels: 18e/19e eeuw 

De romantische kritiek op modernisering 

• Romantiek= Fundamenteel, rebelse & kritische beweging van origine 
o Diep gevoeld, en veel beschreven, onbehagen over de moderniteit 

• Moderniteit= periode na renaissance waar technologie, wetenschap & industrialisering een steeds 
belangrijkere rol gaan spelen 

o Industrialisering 
▪ Agrarische sector & individuele ambachtelijke vormen van werk werden steeds 

meer vervangen door mechanische arbeid 
➢ Massaproductie in fabrieken 

▪ Periode van Karl Marx: vervreemding 
➢ Raken vervreemd van eindproduct 

o Wetenschap 
▪ Christelijke kerk had enorme invloed op wetenschap tijdens renaissance 
▪ Opkomst van wetenschap: objectieve, neutrale manier van kijken naar de 

werkelijkheid in plaats van geloofsovertuigingen 

➢ Opkomst van universiteiten 
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o Technologie 
▪ Machines voor in fabrieken 
▪ Vormen van transport: stoommachine, trein,… 

 Vervreemding: met deze 3 processen gaat er iets verloren 
o Het is dan wel efficiënter, maar we verliezen iets aan betekenis, aan zin hierdoor 

▪ Vooral het contact met de natuur gaat verloren 

• De romantische verbeelding in 
o Kunst en fantasy fictie 

▪ Fantasy als idee is hierin geboren 
▪ Het zwaartepunt ligt bij de kunst, fantasy en fictie 

o Ervaring 
▪ Gevoel dat je leeft, dat je contact maakt met je medemens en de natuur 
▪ Wordt bedreigt door industrialisering, wetenschap en technologie 

o Andere wereld 
▪ Sterke interesse in werelden van geschiedenis, toekomst, geesten,… 

➢ Het gaat niet alleen maar om het hier en nu 
▪ Een betekenisvol leven bestaat ook in het bedenken van andere werelden 

o Nostalgie: terug naar natuur 
▪ De natuur wordt langzaam en zeker bedreigt door alles wat door mensen handig 

gemaakt is: technologie en industrie haalde mensen naar de stad 
o Betovering en mystiek 

▪ Kern van romantiek, basis van fantasy 
▪ Met de rede zijn we in staat om de wereld te kennen zoals hij werkelijk is 

➢ Religie, betovering en mystiek gaat hiermee verloren 
 Fantasy als genre is niet in een cultureel vacuüm ontstaan 

Romantici 

• William Blake (1757 – 1827) 
o Zag in zijn agrarische Engeland opeens overal fabrieken komen en maakte zich zorgen, 

voelde zich vervreemd in deze nieuwe omgeving 
▪ Dark satanic mills= fabrieken 

• Samuel Taylor Coleridge (1772 – 1834) 
o Fantasy fiction – “a willing suspension of disbelief” (Biographia Literaria, 1817) 
o Reflecteerde op & filosofeerde op moderniteit 

▪ Central vraag als we naar literatuur en cultuur kijken: hoe kunnen we nog schrijven 
over mystiek en betovering als er in onze modern samenleving niemand meer in 
gelooft? 
➢ Willen we enkel nog literatuur gebaseerd op feiten? 

❖ Neen: we moeten blijven schrijven over fictie, maar we moeten 
vrijwillig en tijdelijk ons ongeloof opzij schuiven om te kunnen 
genieten van de magische, betoverende teksten 

→ Je moet je even laten meesleuren 

• The Inklings 1930 – 1960 
o Groep schrijvers die elke week in Oxford samen kwamen om te praten over hun werken en 

wat fantasy moet zijn 
▪ Definiëren het fantasy genre: stellen regels op & verdedigen het genre 

o J.R.R. Tolkien (Lord of the Rings) & C.S. Lewis (The Chronicles of Narnia) 
▪ Ingewikkelde relatie: Lewis was overtuigend Christen, maar wou fantasy dieren in 

zijn verhalen slepen 
o Worden vaak verantwoordelijk gesteld voor de ontwikkeling van het fantasy genre (High 

fantasy) 
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J.R.R. Tolkien 

Het scheppen van een mythe 

Een goede fantasyschrijver maakt mythes 

• Een goede fantasyschrijver moet een wereld creëren die zo echt is, dat de lezer niet anders kan dan 
accepteren dat die wereld echt is, en misschien wel echter is dan onze alledaagse wereld 

o Gedetailleerde wereld schrijven 
o Vb. elfentaal is tot in detail uitgelegd 

De universele ‘waarheid’ van de mythe 

Meer dan ‘a willing suspension of disbelief’ 

• De waarheid van mythe 
o Betekenisvol archetype 

▪ Archetypes: bepaalde ideeën over goed en kwaad 
➢ Personages die je altijd tegenkomt 
➢ Vb. beeld van een mysterieus bos, oude vrouw, angstaanjagende tovenares,… 
➢ Je vindt ze in alle culturen en tijden 

o Eeuwige waarheid 

• Vgl. Campbell (1949): je ziet steeds dezelfde soort personages, claims… voorkomen en die zijn 
betekenisvol, archetypisch en staan los van tijd en plaats 

o Patroon ‘The hero’s journey’ 
▪ Hoofdpersonage maakt bepaalde reis, ontwikkeling, door 

➢ Universele, archetypische structuur die steeds opnieuw hetzelfde is 
(universeel) 

➢ Tijdens zijn reis zijn er verschillende challenges, een dieptepunt (bijna-dood 
ervaring) 

➢ Moment van transformatie: verandering in geestesgesteldheid van held 
❖ Held komt terug 

De universele functie van de mythe 

On Fairy Stories (1953) 

• Fantasy 

• Escape: mogelijkheid om te ontsnappen uit de werkelijkheid 

• Recovery: mogelijkheid om terug contact te maken met de waarden waar het werkelijk om gaat 
(vb. natuur)  

o Fantasy heeft een helende werking: we genezen van de onvrede door het te consumeren 

• Consolation: centrale principes in de fantasy leveren ons troost 

3. De romantische erfenis 
Tolkien zat zelf in het leger tijdens WOII: geschrokken door alles wat de moderne staten behelst (bommen, 
leger, oorlog) 

• Expliciet te vinden in zijn werk: verzet tegen de moderne industriële orde 
o Verheerlijking van de natuur, gemeenschap en betekenis van mythe 
o “Why should a man be scorned, if, finding himself in prison, he triest o get out and go 

home?” 
▪ Home= de natuurlijke wereld 
▪ Prison = de moderne samenleving 

o Lord of the rings: Mordor en de ring 
▪ Mordor: donkere omgeving met bergen 

➢ Metafoor voor moderne industrialisering 
➢ Gecontrasteerd met the Shrire: agrarische omgeving in UK waar we naar 

terug moeten 
▪ De ring: trekt mensen naar het kwaad toe 

➢ Symbool voor de ontembare kracht van moderne technologie 
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Fantasy: van Middle Earth naar World of Warcraft 

Lord of the rings 1954 – 1955 

• Bestseller: romantische tegencultuur Jaren ‘60 en ‘70 
o In 1954 – 1955 was het een faling, niemand wou het boek kopen & het werd afgekraakt 

door critici 
o Transmedialiteit: boek blijft niet beperkt tot boek, wordt ook een film, eventueel ook game 

• Ontwikkeling van games: van tegencultuur naar nerds 
o Willen magische wereld van Tolkien vertalen naar wereld van technologie 

▪ Dungeons and Dragons – 1972 
▪ Adventure – 1976 
▪ Multi-User-Dungeons (MUDs) – 1980 
▪ Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) – 1997 

o Richard Bartle: ontwikkelaar software MUDs 
▪ Wat zou Tolkien hiervan vinden? Gestorven voordat 1e pc-games werden ontwikkeld 

➢ Zou zich omkeren in zijn graf: wou van technologie af 

Moderne onvrede 
MMOs: World of Warcraft 

• Waarom is fantasy zo aantrekkelijk op een sociaalwetenschappelijk en sociologisch niveau? 
o Waarom zijn we sinds de jaren ’60 en ’70 er steeds meer in geïnteresseerd? 

3 sociologische verklaringen voor fantasy 

Karl Marx: The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 

• Werk en arbeid worden gepresenteerd op een manier die tegengesteld is aan het hedendaagse 

kapitalistische system 

o Marx: ambacht= niet vervreemd van product (vb. bakker) 

▪ Moderne kapitalistische samenleving: niet meer het geval 

o Mens is van nature een Homo Faber: we willen van nature dingen maken 

▪ Ideale samenleving waarin iedereen werk kan maken zoals hij dat zelf wil 

➢ Ideaal van Marx: iedereen doet werk dat past bij zijn/haar kwaliteiten 

❖ Romantisch ideaal: ambacht wordt verheerlijkt 

• World of Warcraft: betekenisvol werk? 

o Er is een soort verheerlijking van de ambacht: er is geen mechanische arbeid 

o Het is een romantische plek om te zijn en te leven 

Emile Durkheim (1858 – 1917) 

• In traditionele gemeenschap zijn nog steeds moralen en gemeenschappen 

o Outsiders zijn de slechte en wij zijn de goede 

• Modernisering ondermijnt gemeenschap en moraal 

o Opkomst van staat: mensen identificeren zich met de staat in plaats van met de moraal 

▪ Identiteit op afstand, verschillende moralen 

▪ Steeds ingewikkelder om duidelijke moraal te vinden 

• World of Warcraft 

o Probeert moderne verlies van moraal en gemeenschap om te keren 

▪ Mensen kunnen opnieuw kiezen voor een duidelijke moraal 

➢ Virtuele herstelling van moraal en gemeenschap 

➢ Bij het begin van het spel kies je tussen 2 groepen 

❖ Alliances= goed; hordes= slecht 

➢ Ontwikkeling van guilts, clans of tribes 

❖ Nieuwe vorm van sociale cohesie 
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Max Weber (1864 – 1920) 

• ‘Onttovering van de wereld’ 

o Met de opkomst van wetenschap, technologie en industrialisme verdwijnt religie en 

metafysica steeds meer naar de achtergrond 

▪ Niet per definitie een goede verandering 

o Levert zingevingsproblemen op 

▪ Dokter kan leven verlengen, maar kan niet uitleggen wat de zin is van het leven, in 

tegenstelling tot een priester 

• We worden wel realistischer, we kijken objectiever naar de werkelijkheid, maar het nadeel ervan is 

dat het leidt tot allerlei zingevingsproblemen 

o Fantasy schept een tijdelijke, betoverende wereld 

▪ In games kunnen we tijdelijk de zingevende functie van religie en mystiek ervaren 

• World of Warcraft 

o Betoverende wereld met magische krachten 

▪ Nostalgische narratieven gebaseerd op populaire Noord-Europese legendes & mythe 

➢ “King Arthur legends”, “Viking mythology”, “Celtic lore”, “Egyptian 

mythology”, “Native American culture”,… 

▪ Religie en magie 

➢ Polytheïsme, animism, toemism, paganism,… 

o Betekenisvolle ervaringen 

Cultuursociologische verklaring 

• Onvrede over modernisering 
o Je niet thuis voelen in een wereld van industrieën, wetenschap en technologie 

▪ Uitgangspunt en aantrekkingskracht van fantasy 

• Nieuwe betekenissystemen gebaseerd op populaire media cultuur 

• Epistemologisch: van religieus geloof naar mythologische metafoor 
o Consumeren mythologische metaforen in plaats van ze te geloven 

• Ontologisch: van bovennatuurlijke ‘vinden’ naar ‘maken’ 
o Het bovennatuurlijke vind je niet meer in de natuur, maar we kunnen het wel maken 

(games, films,…) 
 Fiction based religion 
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Science Fiction 
Transmediaal: van boek naar film door de tijd heen 

• Vb. Blade Runner: relatie tussen mens en AI (Artificial Intelligence) 
o Boek van 1968, film in 1982 en 2017 
o Science fiction staat niet los van de cultuur waarin het geproduceerd wordt 

▪ In zeker opzicht ontsproten uit cultuur 
▪ Thema’s, narratieven over relatie mens en technologie 

o Wat als onze artificiële creaties moeilijk te onderscheiden zijn van mensen? 
▪ Science faction: gebaseerd op feitelijke technologische ontwikkelingen 

Verhaal over relatie tussen mens, wetenschap & technologie in de toekomst 

• Reflecteert op wetenschap / technologie in het heden 
o Reflecteert culturele verbeelding, angst over huidige wetenschap / technologie 

• Voedt de verbeelding & creatie binnen wetenschap en technologie 
o Veel mensen die werken aan de frontlinie van de wetenschap zijn fanatieken van 

consumenten van science fiction 
▪ Virtual reality ontwikkelaars, IT’ers,… 

o Fancultuur: Star Trek (trekkies), Star Wars,… 

• Science fiction is geen zuivere ‘fictie’ want het is ingebed in tijd, plaats en cultuur 
o Het is een spiegel van de moderne cultuur 
o Reflectie op ethische gevolgen van technologische vooruitgang op mens & moderne SLV 

Maatschappelijke functie van science fiction 
Fictie is altijd een product van tijd, plaats & cultuur en beïnvloedt die cultuur ook 

• Kanaliseren van dromen & angsten van high-tech 
o Utopisch beeld: we worden krachtiger door technologie, worden goden 
o Angst: mens wordt overwonnen door high-tech 

• Reflecteren op ethiek & implicaties van high-tech samenleving 
o Ethiek, moraal, aanwezig 

▪ Moraal: creëren we niet cyborgs & robots die uiteindelijk met mens gaan 
concurreren? Weten we wel nog waar we mee bezig zijn? Moet er een rem komen? 

▪ Ethische, morele grenzen! 
o Reflecteert op hedendaagse, technologische ontwikkelingen en implicaties ervan 

• Normaliseren van technologische innovatie 
o Bereid ons voor op veel van de ontwikkelingen die nog gaan komen 
o Science fiction bied een kader van waaruit we leren dat het niet totaal bizar is wat er 

gebeurd 
o Technologie wordt langzaam maar zeker gedomesticeerd  

• Prepareren voor technische mogelijkheden 
o Vrije speculatie over wat allemaal mogelijk is 
o “wondere wereld van technologie” 

 Science fiction wordt science faction 

• We communiceren niet alleen maar met mensen, maar tegenwoordig ook al met dingen 

4 Centrale thema’s in het genre science fiction 

1. Controle 
Van surveillance tot sousveillance 

• ‘1984’ – George Orwell: Big Brother is watching you 
o Geschreven in 1948 

▪ Voorbeeld van science fiction, maar sterk gemodelleerd naar totalitaire SLV 
➢ Dystopie gemodelleerd naar communistisch bewind USSR (Stalin) 

❖ Staatssurveillance was de orde van de dag 
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o Totalitaire samenleving waar media & technologie wordt ingezet om de burger in alle 
details te controleren & surveilleren 
▪ Fysiek: waar ze zijn & wat ze doen 
▪ Mentaal: wat ze denken, wat ze voelen,… 

o Waarschuwen voor dictaturen & totalitaire staten, en voor de nieuwe media dit totalitair 
bewind kan helpen 

• Moderniteit: van fysieke naar sociale controle 
o Jeremy Bentham (1748 – 1832) 
o Foucault: ‘panopticon’ als het symbool van moderne controle 

▪ In de staat (democratisch zowel als dictatuur) is voortdurende controle van de burgers 
➢ Mindcontrol, sociale controle van burgers 

❖ Controleren door kennis te verzamelen van de burgers, camera’s 
▪ Er is een centrale machtsstructuur, waar de machthebbers de burgers bekijken 

➢ Burgers kunnen niet in opstand komen tegen de controle van de staat 
❖ Big Brother houdt je in de gaten, burgers kunnen niet terug kijken 

▪ Burgers worden niet meer terechtgesteld, maar nu sociale controle via de geest 
o Moderne surveillance 

▪ Surveillance in het publieke domein: overal zijn camera’s 
➢ Alles wat we doen wordt geregistreerd 

❖ Zowel offline en in toenemende mate ook online 
▪ Bespiegeling van George Orwell en Foucault waren niet alleen maar fictief, maar 

waren prognoses over wat ons te wachten stond 
▪ Ook democratische SLV kennen een hoge mate van surveillance => we leven 

allemaal in een surveillance state 

• Ontwikkeling van surveillance naar sousveillance 
o Surveillance 

▪ Top-down, gecentraliseerd en door staat/bedrijf geregistreerd 
➢ Surveillance van boven, staat/bedrijf zet technologie in 

▪ Privacy eindigt omdat staat alles ziet (Orwell) 
o Sousveillance 

▪ Bottum-up, gedecentraliseerd en door het publiek gereguleerd 
➢ Burger kijkt terug: “watching the watchers” 

❖ We houden elkaar in de gaten 
❖ We worden niet alleen gesurveilleerd, we surveilleren elkaar ook 

▪ Privacy eindig omdat we alles zelf online zetten, transparant maken 
➢ Probleem voor machtshebbers: burgers filmen politie 

❖ Offensief van machtshebbers wordt transparant gemaakt 
o The Circle – Dave Eggers (2013) 

▪ 1984 revisited (ge-update) 
➢ Mediabedrijven in California 

❖ Vergelijkbaar met ideologie Google, Facebook & Twitter 
▪ Alles transparant maken leidt tot vrijheid 

➢ Kritiek op huidige, hedendaagse technologie die leidt tot sousveillance 
▪ Einde van privacy 

➢ Motto’s van mediabedrijven 
❖ Secrets are lies: als je het niet online zet, heb je iets te verbergen 
❖ Sharing is caring: optimistisch idee dat we alles moeten delen 
❖ Privacy is theft: op het moment dat je iets voor jezelf houdt, deel je 

niet en delen is goed 
▪ We zitten niet meer in de periode van Big Brother, maar alles transparant maken 

bekomt hetzelfde resultaat: het einde van de privacy 
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2. Exploratie 
Ontwikkeling van ‘outer space’ naar ‘cyberspace’ 

• Parallel met actuele, technologische ontwikkelingen 

• Modern uitgangspunt: exploreren, ontdekken & koloniseren van de fysieke ruimte 
o Marco Polo, Columbus, Copernicus,… 

▪ Exploratie van de aarde – 19e eeuw 
➢ Jules Verne (1828 – 1905): reis om de wereld in 80 dagen 

❖ Ontdekken van die delen van de wereld die nieuw waren 
▪ Exploratie van de ruimte – 20e eeuw 

➢ Amazing Stories – since 1926 
❖ Ontdekking van het heelal, ontdekken van nieuwe planeten en 

delen in de ruimte 
▪ Buitenaardse wezens (vanaf ’50), zwarte gaten,… 

➢ A space Oddyses (2001) 
❖ Verfilming van Stanley Kubrick (1968) 

▪ Één jaar voordat de mens op de maan landde 
▪ Science fiction staat volledig in lijn met de technologische 

& wetenschappelijke interesses en ontwikkelingen 
▪ Ontsluiting van en exploratie van een nieuwe digitale ruimte – vanaf jaren 1980 

➢ Sinds de jaren ’80 gaat het steeds meer om ‘cyberspace’ in plaats van om 
‘outer space’ 

 Science fiction is een spiegel van de tijd! 

• The golden Age of science fiction 1937 – 1950s 
o Science fiction wordt steeds meer main stream: er verschenen strips, films,… 

▪ Oprichting Astounding Science Fiction (1937) 
o The  big 3 of science fiction 

▪ Isaac Asimov 
▪ Robert Heinlein 
▪ Arthor C. Clark 

• Jaren ’80: cyberpunk genre 
o Een door computers ontsloten virtuele ruimte waar mensen zich kunnen begeven 

▪ Een ruimte aan de andere kant van het scherm waar we voortdurend in vertoeven 
▪ Ontsluiting van een computer gegenereerde ruimte 

o Arcade holes: ruimtes waarin agrarische spelletjes (pac man) populair waren  
▪ De gecreëerde virtuele werkelijkheid is veel interessanter dan de echte realiteit 
▪ Cyberspace= ruimte opgebouwd in pixels, omsloten door computers 

➢ Ruimte die je kon binnentreden, terwijl de alledaagse wereld grauw, naar 
en weinig motiverend was 

➢ Voorbij de materiele wereld en het lichaam, voorbij tijd & plaats 
❖ Ongelimiteerde ruimte 

➢ Vooruitlopend op de ontsluiting van het World Wide Web 

• Eind jaren ’90 (vb. The matrix) 
o Wat zijn de implicaties van virtualisering? 
o Wat is een betere werkelijkheid? 

▪ De virtuele werkelijkheid, ook al voelt die beter, is altijd minder waard dan de 
gewone, natuurlijke alledaagse werkelijkheid 

o Ontologische twijfel 
▪ Niet meer weten wat echt, waar is en wat niet echt, onwaar, virtueel is 
▪ Wat is echt en wat is onecht, kunnen we het onderscheid nog maken tussen 

virtuele conversaties en face-to-face conversaties? 
▪ Grot-allegorie van Plato 
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o Huidige productie van VR brillen 
▪ Nog te primitief om echt te zijn, maar wordt aan gewerkt 

➢ Google Glasses, Oculus (FB), Project Morpheus (Sony), Gear VR (Samsung) 

3. Creatie 

Van Frankenstein tot robotica 

• Mary Shelley – Frankenstein, or the modern Prometheus (1818) 
o Verhaal over geniale, krankzinnige wetenschapper die uit dode materie opnieuw leven creëerde 

▪ Romantiek vs. Wetenschap & technologie 
➢ Niet meer alleen een verhaal, het is vooral ook een commentaar op de 

macht die wij als wetenschappelijke kenners hebben & de 
oncontroleerbaarheid van de dingen die we scheppens 

➢ Romantische kant van Shelley: authenticiteit & natuur verheerlijken, met 
sceptische kijk op de wetenschap 

o Kritiek op hoogmoed van de mens & van de wetenschap 
▪ Wetenschapper belichaamt de hoogmoed van de wetenschap 

➢ Loopt niet goed af: hebben een monster gecreëerd 
➢ Frankenstein staat symbool voor onze technologie 

▪ ‘Playing God’ motief 
➢ Wij spelen voor God 
➢ Verwijzing naar Griekse mythologie: titaan Prometheus stal vuur van 

oppergod Zeus en gaf het aan de mensen 
❖ Schonk goddelijke scheppingskracht aan de mensen 

▪ Werd gestraft: adelaar at elke dag zijn lever 
o We gaan een nieuwe fase in die je post-evolutionair kan noemen 

▪ Situatie voorbij God en voorbij het natuurlijke 
➢ We schenden de grenzen die de natuur ons heeft opgelegd, we gaan 

voorbij aan de biologie 
o Terugkerend thema in film 

▪ Wat zijn de gevolgen van de creaties die wij maken? 
▪ Vb. Jurassic park (1993) en Jurrasic World (2015) 

➢ Gevolgen van genetische manupulatie 

Onbeheersbaarheid: het probleem van AI en robotica 

• Hoe moeten we omgaan met robots? 
o Krampachtige poging om onze robots nog in toom te houden 

▪ De 3 wetten van Asimov (1950) 
➢ Een robot mag een mens geen letsel toebrengen, noch laten overkomen. 
➢ Een robot moet door mensen gegeven orders uitvoeren, behalve als die 

orders in strijd zijn met de eerste wet. 
➢ Een robot moet zichzelf beschermen, zover als dat niet in strijd is met de 

eerste en tweede wet. 
o Terugkerend thema 

▪ ‘Out of control’: angst voor intelligente computers, AI en robots 
▪ Vb. Space Odyssee, the Matrix, Robocop, IRobot,… 

➢ Robot keert zich tegen de mens 

• Waar komt de angst vandaan? 
o Sinds de jaren ’50: ontwikkelingen robotica, AI, AL (artificieel leven) in laboratoria 
o Filosofische vragen (o.a. Daniel Denett) 

▪ Doen onze machines aan datgene wat wij uniek vinden aan menszijn (intelligentie) 
➢ Robots kunnen het zelfs beter als de mens 

❖ Wanneer heeft een robot bewustzijn? 
❖ Is AI echt intelligent? 
❖ Is AL echt levend? 
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o Mechanisering / objectivering van de mens en subjectivering / humanisering van machine 
▪ Machines worden gezien als intelligenter 
▪ Mens word meer gezien als een object 

➢ Zijn mensen niet ook gewoon computers? 
❖ Metafoor van de software 

 Machines worde slimmer, gaan meer lijken op mens en de mens, in vergelijking, wordt steeds 
meer geobjectiveerd => objecten worden subjecten & subjecten worden objecten 

• De Turing Test (1950) 
o Wanneer we het onderscheid niet meer kunnen maken tussen een communicatie met 

machines vs. met mensen 
▪ Dan is de machine zo goed in het simuleren van menselijke communicatie dat de 

software voldoet aan de criteria van intelligentie 
o Onderliggende angst dat de machines die wij creëren ons uiteindelijk gaan bedreigen 
o Aanpak van robotica 

▪ Top-down: je geeft regels en die worden uitgevoerd 
▪ Bottum-up: zelflerende mechanismes  

➢ Voortdurend leren in de interactie 

• Sociologische gevolgen 
o Zijn volop om ons heen 

▪ Computer is ‘Significant Other’ geworden 
▪ Mens communiceert, interacteert & concurreert in toenemende maten met 

zijn/haar eigen schepping 
➢ Computers die ons vervangen in arbeid sector, vb. administratieve functies 
➢ Niet allen het lichaam wordt vervangen, maar ook onze geestelijke 

capaciteiten 
❖ Het kan eenvoudig door AI verricht worden 

▪ Alledaagse leven: vb. schaakcomputer, sexrobots, furbies voor bejaarden,… 
➢ Er wordt volop ge-experimenteert met furbies voor bejaarden 

❖ Contact met schattige AI wanneer je geen familie meer hebt 
▪ AI wordt ingezet met sociale doelen: ouderen minder 

eenzaam laten voelen, geeft gevoel van warmte & contact 
o Constante vraag: waar houd het op? Is het nog wel goed? 

▪ Als het technisch mogelijk is, dan doen we het 
▪ Is het goed voor het individu / de SLV blijft onbeantwoord 

• ‘The Risk Society’ – Beck (1992) 
o 1960s: modernisering voorbij optimisme over vooruitgang door wetenschap & technologie 

▪ ‘reflexive modernity’: focus op onvoorziene & ongewenste neveneffecten 
➢ Begrip om de zorg die je tegenkomt in science fiction te begrijpen 

▪ Bron: science fiction 

4. Maakbaarheid 
Van humanisme tot transhumanisme 

• Brave New World – Aldous Huxley (1932) 
o De maakbare mens: transhumaan= het overstijgen van de menselijkheid 

▪ De mens wordt steeds meer gemaakt in onze samenleving 
▪ Kunstmatige productie van baby’s binnen fabrieken 

➢ Woord ‘moeder’ met alle connotatie van verbintenis met kind is taboe  
➢ Kind op een steriele manier maken 
➢ Klassensysteem: alfa’s, bèta’s, gamma’s,… 

❖ Alfa’s & bèta’s: academici, hogere cognitieve taken in SLV 
❖ Gamma’s & ypsilons: vegen straten 
❖ Alles is overzichtelijk en rustig: je zal nooit van klasse veranderen 
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▪ Recreatieve drugs (Soma) – regulering van emoties 
➢ Seksualiteit enkel voor erotische waarde, plezier 
➢ Soma wordt ingezet om de slechte emoties die we kennen te bannen 

▪ Happy consciousness – uitbannen kritiek 
➢ Kritiek: We zijn het natuurlijke kwijt 

o Vergelijking van 1984 en Brave New World 
▪ Overeenkomst: bedreiging van menselijkheid 

➢ We verliezen onze menselijkheid 
➢ Verzet door de held (Winston Smith en John the Savage) 

▪ Verschil: totalitaire onderdrukking vs. commerciële verleiding 

• Francis Fukuyama – Our Posthuman Future (2003) 
o Brave New World schetst een onrealistisch beeld van waar we als SLV naar toe gaan 

▪ 1984 is realistischer 
o Op alle vlakken zien we op dit moment dat we aan het sleutelen zijn aan de mens 

▪ Plastische chirurgie, farmaceutische drugs,… => biotechnologie 
▪ Technologie die onze menselijkheid veranderd & waarmee we onze natuurlijkheid 

verliezen 

• Wat is transhumanisme? 
o Idee van de verbetering van de mens door middel van technologie 

▪ Vb. farmaceutica, plastische chirurgie, biotechnologie, nanotechnologie en AI 
o Van “zijn wie je bent” (humanisme) naar “worden wie je wil zijn” (transhumanisme) 

▪ In plaats van te accepteren die je bent, pas je jezelf gewoon aan 
▪ Als het kan, dan doen we het 

➢ Geen moraal 
o Nietzsche (1885) 

“I teach you the overman. Man is something that is to be overcome. What have you done to 
overcome him?” 
▪ Je moet jezelf maken, de mens moet zijn zoals een dichter 

➢ Niet zijn wie je bent, niet gewoon menselijk zijn, maar wees wie je wil zijn 

• De cyborg in science fiction 
o Technologische apparaten om beter te worden 

▪ Reflectie op de vraag of we onze menselijkheid verliezen door het gebruik van de 
technologie 

o Zijn we al cyborgs? 
▪ Het maakbare lichaam 

➢ Artificiële organen, pacemakers, gehoorapparaten,… 
➢ Plastische chirurgie, verandering van geslacht 
➢ Body art (tatto’s, piercings) 

▪ De maakbare geest 
➢ De ‘neurotransmitter revolution’ (Fukuyama, 2002) 

❖ Farmaceutica wordt bovenal gebruikt om problemen op te lossen, 
maar er is steeds meer een verschuiving van medische noodzaak 
naar mood-management 

❖ Designer drugs (XTC, MDMA, GHB) 
❖ Anti-depressiva (Prozac, Xeroxat) 

▪ Zijn mensen echt ziek, of is het ook gewoon een manier om 
de natuurlijke moeilijkheid van het leven weg te halen? 

❖ Anti-ADHD (Ritalin, …) 

• ‘Converging Technogisch’: het transhumanistische programma 
o “If the Cognitive Scientists can think it, the Nano people can build it, the Bio people can 

implement it, and the IT people can monitor or control it”  
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• Transhumanistische belofte 
o Voorbij ziekte, lijden en dood 

▪ Conserveren van het lichaam (‘Crionics’) 
▪ Vernieuwen van het lichaam (nanotechnologie) 
▪ Loslaten van het lichaam (‘uploaden’ van bewustzijn) 

o We voelen ons beter, we leven langer, maar geven hiervoor in ruil onze menselijkheid 
 

Conclusie & discussie 
4 moderne thema’s 

• Controle: van surveillance tot sousveillance 

• Exploratie: van ‘outer space’ tot ‘cyberspace’ 

• Creatie: van Frankenstein tot robotica 

• Maakbaarheid: van humanisme tot transhumanisme 
Science fiction als waarschuwing tegen ontremde moderniteit 

• Humanistische ethiek: de menselijke maat 
 

 

 

Paranoia Fiction 
Complot-denken over mediacultuur 

• Populaire mediacultuur: verhalen over dat de officiële versie niet klopt 
o Elvis Presley, Paul McCartney, Michael Jackson => ze zijn niet dood 

• Verbond van de Illuminati in de muziekindustrie 
o Kleine beweging eind 18e eeuw in Beieren (+/- 20jaar bestaan) 
o Sinds de Da Vinci Code eigen leven gaan leiden: artiesten zijn marionetten die 

gecontroleerd worden door een grote groep Illuminati die de dienst uitmaken 
▪ Proberen publiek te beïnvloeden, te brainwashen 

 Geloof dat er een kleine elite is die achter de maatschappelijke coulisse de SLV bestuurt & beheert 
Complot-denken in de mediacultuur 

• Groeiend genre in boeken, Tv-series, films,… 
o Complot-denken speelt een enorm belangrijke rol 

• Paranoia thriller: enkeling komt erachter dat het niet is zoals het eruit ziet 
o Er is een complot gaande en hoofdpersonage moet complot ontmaskeren 
o Closure wanneer complot is ontmaskerd en wereld een veiligere plaats is geworden 

• Analyse van 417 films (1945 – nu) 
o Complot-denken wordt een steeds prominenter thema 
o Resoneert, convergeert met maatschappelijke ontwikkelingen 

▪ Fictie weerspiegelt feitelijke, maatschappelijke & sociologische ontwikkelingen 
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Complotdenken als cultuurverschijnsel 
Paranoïde persoonlijkheidsstoornis 

• Psychiatrische visie 
o Freud: voortdurend wegdringen van je homoseksuele gevoelens zorgt voor complotdenken 
o Complotdenken= een diepgaand wantrouwen en achterdocht ten opzichte van andere 

waardoor hun beweegredenen worden geïnterpreteerd als kwaadwillig 

• Maatschappelijk 
o 60% van de Nederlanders is het eens met de stelling: “Tegenwoordig weet je echt niet 

meer wie of wat je moet vertrouwen” 
o Complotdenken= diep geankerd wantrouwen 

▪ Vertrouwen van burgers ten opzichte van instituties is sterk gedaald 
➢ Overheid, journalistiek,… 

▪ Iedereen die in complottheorieën gelooft, scoort hoog op de schaal van wantrouwen 
➢ Niet iedereen die hoog scoort op de schaal van wantrouwen gelooft in 

complottheorieën 
o Complotdenken is steeds meer in onze cultuur geankerd 

Drie uitgangspunten 

1. Popularisering 

• Van marginale subcultuur naar mainstream cultuur 

2. Normalisering 

• Van persoonlijkheidsstoornis tot hyper-rationaliteit 
o Ben je irrationeel als je in complotten gelooft? 
o Complotdenken is genormaliseerd in onze samenleving 

▪ Reden: complotten bestaan! 
o Vb. ‘Watergate’ 1972: Nixon bespioneerde de democraten (afluisterapparatuur) 

▪ 2 reacties vanuit SLV 
➢ Nixon is gewoon een slechte president 
➢ Dit is systematisch en indicatief voor de overheid die niet te vertrouwen is 

❖ Achter de schermen is er een invisible government 
o Doofpotaffaires worden transparant gemaakt door media 

▪ Burgers denken: “als dit waar is, dan kan het nog erger” –> gaan geloven in 
complottheorieën 

▪ Toegenomen plausibiliteit van complottheorieën 
➢ NSA neemt informatie over van grote technologiebedrijven zoals Google & 

Facebook om burgers af te luisteren 
➢ Vb. 9/11: Bush administration zat achter 9/11 in plaats van Al Queda: twin 

towers waren gelinkt 
❖ 30% in Nederland gelooft hierin of acht dit plausibel  

➢ Vb. Maanlanding 1969: heeft nooit plaatsgevonden, was een strategie van 
overheid VS omdat ze een competitie hadden met Rusland 
❖ Maanlanding was een Hollywood-productie (13%) 

➢ Vb. prinses Diana: auto-ongeval Parijs 
❖ Koningshuis wou van haar af (45%) 

➢ Vb. New World Order: 1 elite gaat de wereld beheren (50%) 
 Weinig mensen geloven 100% in complottheorieën, maar veel mensen achten het plausibel 

3. Transformatie 

• Van exotische Ander naar moderne instituties 
o Continuïteit: een manipulerende Ander die achter de schermen de SLV controleert en/of 

het individu bedreigt 
▪ Traditioneel complotdenken: de ‘exotische” Ander buiten de moderne SLV 

➢ Bv. Joden, Moslims, Communisten,… 
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▪ Opkomst van modern complotdenken 
➢ Van exotische ander naar ‘eigen’ instituties 

❖ Overheid, medische industrie, media,… 
❖ Wantrouwen is naar binnen geslagen: we vertrouwen onszelf niet 

meer, onze eigen moderne, democratische SLV 
➢ Van één groep naar een kwaadwillende coalitie van meerdere groepen 

❖ Origine: de moslims, de christenen, zij doen iets wat niet mag 
→ 1 staatsvijand 

❖ Nu: coalitie van verschillende partijen die samenwerken 
➢ Van zekerheid naar onzekerheid over de aard van het complot 

❖ Complotdenkers van nu zijn niet volledig zeker over hun zaak 
→ Het is een vermoeden in plaats van absolute zekerheid 

➢ Bv. Moord op JFK 
❖ Coalities over verschillende groepen: CIA, FBI en eigen regering 

(misschien zelfs Fidel Castro) 
❖ Vele speculaties –> onzekerheid 

 Paranoia thriller weerspiegelt het wantrouwen dat wij als burger hebben & de veranderingen in het 
complotdenken 

Transformatie van complotdenken in het westen 
Aangewakkerd door echte schandalen 

• Exotische Ander: Angst voor communisme 
o The Manchurean Candidate (1962) (nauwelijks paranoia thrillers in die tijd) 

▪ Typische voorbeeld van traditionele vorm van complotdenken 
➢ Soldaat in Koreaanse oorlog is gebrainwashed door Chinezen en Russen om 

terroristische aanslag te plegen in de VS 
❖ Communisme= kwaad: Koreanen, Russen & Chinezen werken samen 

→ Paranoïde angst voor het communisme: angst dat onze 
soldaten worden gebrainwashed en onze SLV gaan 
verwoesten 

• Moderne instituties: angst voor de US regering 
o All the president’s Men (1976) 

▪ 2 journalisten bij de Washington Post die ontdekken wat er aan de hand is 
➢ Gaat verder tot ze denken dat zelfs de president in het complot is betrokken 

❖ Eigen overheid is het kwaad 

• Van ‘secure paranoia’ naar ‘insecure paranoia’ 
o The X Files serie (1993 – 2002) 

▪ Oneindig veel coalities mogelijk 
▪ Onzekerheid over aard van complot: wanneer ze denken dat ze het hebben 

opgelost, is er wel weer iets nieuws 
➢ Je bent nooit zeker of je effectief aan de kern van het complot bent 

gekomen, er kan altijd nog een extra liggen 
▪ We hebben het gevoel dat gevaar dreigt, maar we weten niet precies waar het 

complot zich bevindt in het netwerk => insecure paranoia 
o Homeland (2011 – nu) 

▪ Voortdurend is het onduidelijk of het complot uit het Oosten komt of uit de eigen 
regering 
➢ Is de held wel effectief de held of heeft hij banden met het Oosten? 
➢ Er zijn voortdurend allerlei vijanden om ons heen 
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Waarom geloven mensen in complottheorieën? 

Drie sociologische verklaringen 

Onbetrouwbare kennis 

“The truth is out there” 

• Autoriteit wordt betwist 
o Je weet niet meer wie nog te vertrouwen is 
o Er wordt getwijfeld aan religieuze, politieke en wetenschappelijke autoriteiten 

• Rol van de media 
o Toenemend wantrouwen van autoriteiten & de-legitimatie van waarheidsclaims 
o Tegenstrijdige berichten van ‘experts’ in de media 
o Het internet: alternatieve theorieën 

▪ Alles wordt transparant: wetenschappers zeggen maar wat –> mening in plaats van feit 
▪ Ruimte voor burgers om alternatieve theorieën te ontwikkelen 

➢ Vb. flat earth society 
▪ Waarheid wordt steeds meer informatie 

➢ Informatie is op verschillende manieren sorteerbaar 

• Kennisparadox 
o Complottheorieën streven naar de waarheid 

▪ Maar dragen bij aan postmoderne verwarring over wat waar is en wat niet 
➢ Feit vs. Fictie; hoofdzaak vs. Bijzaak 

 Complottheorieën bloeien op het wantrouwen & de twijfel over waarheid en voedt het ook 

Sociale systemen zijn ondoorgrondelijk 

“Nothing is what it seems” 

• Moderne instituties worden steeds ondoorgrondelijker 
o Staat, politiek, economie worden steeds minder transparant 

▪ Burger weet niet meer wat er gebeurt 
o “vervreemding” onder burgers 

▪ Ze vervreemden van de politiek omdat ze het niet meer kunnen begrijpen, doorgronden 
➢ Voornamelijk door schaalvergroting 

❖ Vb. globalisering politiek: van lokaal, nationale regelgeving naar 
mondiale regelgeving 

➢ Het is voor burgers heel moeilijk om na te gaan wat er gebeurd binnen 
sociale systemen en instituties 

• Voorbij representatie 
o Complotdenken als een vorm van ‘sociale verbeelding’ over die systemen die we niet 

begrijpen & niet kunnen doorgronden 
o Vb. David Icke: shape-shifitng aliens zijn geïntegreerd in onze SLV: wereldleiders zijn aliens 

▪ Alien nation: mensen zijn hun wereldleiders als aliens omdat ze er volledig 
vervreemd van zijn 

▪ Als je maar genoeg afstand krijgt van de leiders, ga je er van alles op projecteren 

De onttovering van de wereld 

“I want to believe” 

• Secularisering en religieuze substitutie 
o Fundamenten van religie 

▪ Geloof in onzichtbare machten/krachten die invloed uitoefenen op alledaagse leven 
▪ Toeval versus intentie 

➢ Toeval bestaat niet in het goddelijke beeld 
❖ Er is geen toeval mogelijk, God heeft het zo gewild 

▪ Zingeving: “ I want to believe” 
➢ Betekenis geven aan chaotische wereld 
➢ Complotdenken is misschien wel een soort religie voor atheïsten 

❖ Ze vervullen onze behoefte om te geloven na de secularisering 
 



39 
 
 

 

Deel 3: Consumptie, identiteit en gemeenschap 

Uitgangspunt: consumptie en identiteit zijn intrinsiek en steeds meer met elkaar verbonden 

Consumptie en identiteit 

Consumptie 
Voorbij economische assumpties 

• Van gebruikswaarde/functie tot symbolische, culturele waarde 
o Burger wordt afgeschilderd als ‘homo economicus’ 

▪ Mens is rationeel wezen dat voortdurend kosten-batenanalyses maakt 
o Consumptie altijd verbinden met cultuur 

▪ Symbolische waarde is van belang 
▪ Symbolische waarde & cultuur is totaal anders dan homo economicus 

o Slater (1997): consumptie is een rationele keuze tot een zeker welvaartsniveau 
▪ Vanaf een bepaald welvaartsniveau, is de efficiëntie niet meer van belang 

➢ Culturele, symbolische betekenis wordt dan belangrijker 
❖ Vb. jas kopen omdat hij bij je staat in plaats van kopen omdat hij 

warm & duurzaam is 
▪ Consumptie als elektronische actie (kosten- batenanalyse) wel nog steeds aanwezig  

Voorbij het marxisme 

• Van productie naar consumptie 
o Productivist bias= “seeing the relation between modernity & capitalism as an industrial 

revolution, with production as the engine and essence of modernization”     (Slater) 
▪ De relatie tussen moderniteit & het kapitalisme is een industriële revolutie, met 

productie als de motor van de modernisering 
▪ Marx: producten zijn slechts reflecties van productieprocessen 

➢ Als je goed doorgrondt hoe de producten zijn gemaakt, zie je de uitbuiting 
van de arbeider erachter 

Betekenis van consumptie in ‘post-traditionele’ samenleving 

• De erosie van traditie, religie, ideologie als basis voor identiteit 
o Identiteit was vroeger ingebed in traditie 

▪ Geboren in bepaalde religie, zuil 
o Ontworteling van identiteit 

▪ Individualisering: identiteit is steeds meer een keuze geworden 
➢ Identiteit is reflexief 

▪ Culturele betekenis van consumptie vult voor een deel het gat dat traditie, religie 
en ideologie hebben achtergelaten 
➢ We hebben een identiteit nodig 

• “Consumer culture is the privileged medium for negotiating identity and status within a post-
traditional society” – Slater (1997) 

o Consumptiecultuur is de manier om je identiteit te creëren 
▪ “I shop, therefore I am” 

 
Vragen over consumptie en identiteit 

• Welke theorieën zijn ontwikkeld in de sociale wetenschappen?    
• Welke betekenissen staan centraal in consumentencultuur?   
• Welke rol speelt consumptie in de constructie van sociale en persoonlijke identiteit? 
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Het pessimistische perspectief 

Consumptie tegenover culturele betekenis 
In tegenstelling tot neoliberalisme en ‘de vrije markt’ 

• Conservatisme: consumptie ondermijnt het sociale leven 
o De gemeenschap & sociale cohesie verdwijnt ten koste van de consumptie = Anomie 

(Durkheim) 

• Neomarxisme: massacultuur ondermijnt echte cultuur, hoogcultuur 
o Platte, onvrije samenleving, sponsoring van het asociale kapitalisme (Horkheimer & Adorno) 

• Commodificatie van leefwereld en ervaringen 
o Alles wat we doen in de kapitalistische samenleving waarin we alleen maar consumeren 
o Alle domeinen zijn gecommodificeerd => alles is een exchange-value geworden 

▪ Vb. pretparken, games, … 
▪ De identiteit wordt opgebouwd uit betekenissen die door grote bedrijven zijn 

verzonnen 
➢ Pseudo-individualisme binnen de marktlogica: alles is gereguleerd, voor 

ons bedacht 

Structuralisme 

Consumptie als betekenisvolle taal 

• Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) 
o Semiotiek: ‘langue’ vs. ‘paroles’ 

▪ Taal= systeem: grammatica, vorm 
▪ Daarbuiten heb je de verschillende, losse woorden waarmee je betekenissen kan creëren 

➢ Vrijheid om te spelen met woorden is een illusie, we zijn altijd gebonden 
aan de structuur van de taal 

 Langue (taal) is belangrijker dan de woorden (paroles) 
o Producten als een taal/ ‘teken systeem’ 

▪ Producten in winkels zijn de structuur (taal) 
▪ Producten die we consumeren is de vrijheid (woorden) 

• Roland Barthes 
o Teken in tekst of beeld 

▪ Denotatie: primair (wat je ziet) 
▪ Connotatie: secundair (wat het betekent) 

o Naturalisering van geconstrueerde betekenissen 
▪ Arbitraire betekenissen van woorden 
▪ Vb. Chanel No. 5 

➢ Betekenis: elegant, fijnzinnig, frans 
❖ Man in plaats van vrouw: mannelijkheid als betekenis 

➢ Betekenis is een conventie, een construct 

• De taalmetafoor 
o Consumenten kunnen spelen met de ‘woorden’/producten, maar zijn gebonden aan de 

voorgegeven ‘taal’/ betekenis van het productiesysteem 
o Structuralisme: vrijheid van consument is een (betekenisvolle) ‘illusie’ 

▪ We zijn altijd gebonden aan het systeem, de structuur van de productie/taal 
o Jean Baudrillard (1929 – 2007) 

▪ Consumptie als nieuw communicatiesysteem 
➢ Traditioneel: taal is een vorm van ‘symbolische interactie’ 
➢ Postmodern: spelen met consumptiegoederen als ‘tekens’ 

❖ Basis van zelfidentiteit & communicatie met anderen 
❖ Vb. mode, auto, restaurants die we bezoeken,… 

  → Manieren om ons te onderscheiden: niet meer met taal, 
maar door consumptie 

→ Het gaat niet meer om de functionaliteit, maar om de 
symbolische waarde! 

 



41 
 
 

 

▪ Kritiek op structuralisme 
➢ Blinde vlek vrijheid 

❖ We denken dat we vrij zijn, maar we zijn ingekapseld in de taal/ het 
productiesysteem 

→ We zijn nooit echt vrij 
➢ Blinde vlek betekenissen 

❖ Betekenissen die aan producten zijn toegekend zijn geproduceerd 
❖ Mensen kunnen betekenissen zelf ontwikkelen 

Consumptie en status 

Thorstein Veblen – The Theory of the Leisure Class (1899) 

• Het ‘Veblen-effect’ 
o Goed voorbeeld van hoe sociaal-culturele warden interfereren met economische calculatie 

▪ Mensen zijn niet alleen maar calculerende wezens 
➢ Product als ‘marker’ van sociale status 

▪ Raadsel voor economen: hogere prijs –> toename van vraag 
▪ Veblen: ‘conspicuous consumption’ 

➢ Op het moment dat het duur is, gaan mensen met kapitaal het juist kopen 
omdat het iets toevoegt aan hun status 
❖ Aanschaffen van ‘dure’ producten 

→ Dure producten hebben status 
❖ Aanschaffen van ‘nutteloze’ producten 

→ Het gaat niet om efficiëntie, functionaliteit 
→ Hoe nuttelozer een product, hoe aantrekkelijker om te kopen 

• Consumptiepatroon van klassen 
o Hogere klasse: offensieve consumptie 

▪ Meet conspicuos consumption 
o Midden/lagere klasse: defensieve consumptie 

▪ Volgen in het consumptiepatroon van de hogere klasse 
▪ ‘keeping up with the Joneses’ 

➢ Buurman heeft nieuwe auto, dus ik moet dat ook 
o Resultaat: ‘trickle-down status imitation’ (Simmel) 

▪ Midden & lagere klassen volgen het consumptiepatroon van de hogere klasse 
o Zoeken naar materiele status is drijfveer in jaren ‘50 

▪ Material status: driving force behind consumption (typically) in the 1950s 

• Thorstein Veblen vs. Pierre Bourdieu 
 

 Thorstein Veblen Pierre Bourdieu 
 Materiele status 

 Laten zien dat je dingen hebt  
Culturele status 
 Laten zien dat je smaak hebt, dat 

je kennis hebt van bv. Literatuur 

Gelijkenis Gebaseerd op statuscompetitie als drijvende kracht als consumentisme 

Fundamentele 
verschillen 

Economisch kapitaal 
Rationele strategie 
Opscheppen 

Cultureel kapitaal 
Onbewuste habitus 
Uitten, hebben van smaak 

 
 Met het wegvallen van traditionele (erfelijke status)  status en consumptie 

 Met het eroderen van traditie, religie en ideologie  identiteit en consumptie 
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Consumptie en hedonisme 

The experience economy (Pine & Gilmore) 

• From goods and services to ‘experience’ 
o Zintuigelijke ervaring speelt steeds meer een rol in ons huidig consumptiepatroon 

▪ We willen nu alleen nog maar ‘ervaringen’ en betalen hiervoor 
▪ Vb. espresso pop San Marcoplein in Venetië vs. espresso 2 straten verder 

➢ Je betaal voor de ervaring om op het plein te zitten 
o The four realms of an experience  

 
• Consumptie is niet alleen maar identiteit en status, maar ook ervaring 

o Consumptie is in toenemende mate een cultureel ding geworden, resonerend met 
identiteit, status & ervaring 

Consumptie en politieke identiteit 

Opkomend theoretisch paradigma 

• Consumptie wordt moreel-politieke keuze 
o Steeds minder hedonistische keuze, in toenemende mate een politieke keuze 

▪ Elementen die een rol spelen (marxistisch perspectief: we moeten hiernaar kijken) 
➢ Uitbuiting kinderen, boeren 
➢ Dierenleed en bio-industrie 

❖ Plofkippen & kiloknallers 
→ Kilo kippenvlees voor weinig geld: kippen hebben een 

slecht leven gehad 
➢ Ecologisch verantwoord 

 Bedrijven moeten hierover verantwoording afleggen 

Consumptie en levensstijl 

Niet alleen stratificatie (culturele consumptie), maar ook aansluiting vinden bij subcultuur 

• ‘Cultural branding’= nichemarketing 
o Producenten zijn in toenemende maten opzoek naar niches 

▪ Bepaalde subculturen sluiten aan bij bepaalde culturen 
o Topdown: producent richt zich op bepaalde cultuur 

▪ Vb. rapcultuur: Tommy Hilfiger, Mercedes & Adidas 
o Bottum-up: je kan niet voorspellen wat er met de merken gebeurt 

▪ Vb. ‘Lonsdale’ en ‘dance cultuur’ 
➢ Lonsdale was een keurig, sportief merk in de jaren ’90 dat werd 

opgenomen in de danscultuur 
❖ Gabbers & extreem rechts in de jaren ‘90 

Consumptie en authenticiteit 

Ontwikkeling sinds de kritische tegencultuur van de jaren 1960 

• De ‘rebelse consument’ – Frank (1998) 
o Voorbij massaproductie: producten moeten ‘authentiek’ zijn 

▪ “Als je dit koopt, ben je anders als de rest” 
➢ Vb. Apple: “Think different” 

▪ We willen anders zijn als de rest, maar het blijft massaproductie 

▪ Entertainment 
▪ Educational 
▪ Esthetic: het moet mooi zijn 
▪ Escapist 
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Consumptie en authenticiteit 

Authenticiteit in de hedendaagse consumptiecultuur 
• Strekking van de drie genoemde boeken: 

o 1998: The conquest of cool – Thomas Frank 
o 2004: Nation of rebels: why counterculture became consumer culture – Heath & Potter 
o 2007: Authenticity: what consumers really want – Pine & Gilmore 

 Over de kritiek op het conformisme in de sfeer van de consumptie: kritiek werd geabsorbeerd 
door het kapitalisme en is er nu de motor van 

• De hedendaagse consumptiecultuur is diepgaand beïnvloed door de maatschappijkritische 
tegencultuur van de jaren ‘60 

o Blijkt met name uit het feit dat ‘authenticiteit’ steeds meer de heilige graal van de 
consumptiecultuur is geworden 
▪ Authenticiteit= kernbegrip van romantiek: dingen moeten echt zijn 
▪ Samenleving waarin mensen de ruimte hebben om gewoon zichzelf te zijn 

2 vormen van authenticiteit 

Persoonlijke authenticiteit 

• Individuen zijn authentiek 
o Consumenten proberen via hun consumptieve keuzen te demonstreren dat zij ‘anders’ en 

‘authentieker’ zijn dan de conformistische massa 
o Toeristische winkels 

▪ Che Guevara: icoon van de consumptiecultuur & vroeger tegencultuur 
➢ Kwam op tegen onrecht, kapitalisme 
➢ Continuïteit tussen tegencultuur van jaren ’60 en hedendaagse 

consumptiecultuur 

• Gewoon jezelf zijn 
o Processen van personalisering 
o Voorbeelden: 

▪ Hema: altijd jezelf 
➢ Wil je anders zijn dan de anderen, kom naar ons 
➢ Afstand nemen van massaconsumptie: je moet je eigen, originele 

consumptieve keuze maken en zo laten zien dat je authentiek jezelf bent 
▪ Pickwick thee: “Even puur jezelf zijn met de verfijnde menages van Pickwick” 
▪ 7-up: “Blijf jezelf – er zijn al zoveel anderen” 
▪ Ikea: “design your own life” 
▪ Apple: “Think different” 

➢ “1984” reclame: tijdens pauze van de Super Bowl 
❖ Introductie van de Macintosh 

Product-authenticiteit 

• Producten zijn authentiek 
o Consumenten verlangen naar producten die NIET zijn gemaakt via gerationaliseerde 

massaproductie 

• O’Neill et al. (2014): “Bier wordt in reclames losgemaakt van gerationaliseerde massaproductie 
door het te voorzien van een aura van authenticiteit” 

o West-Vlaanderen 
▪ Poperinge: regio die iets heeft met bierenvelden vol met hop 

➢ Hommelbier: bier van Poperinge met veel hop 
▪ Trappistenbier van Westvletere in Sint-Sixtusabdij (bij Poperinge) 

➢ Gebrouwen door de cisterciënzer monniken 
➢ Vaak uitgeroepen tot het lekkerste bier van de wereld 
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➢ Website: hoofdzaak is religie, niet brouwen van bier 
❖ Bestellen via telefoon: op een bepaalde datum kun je langskomen 

om 1 krat te kopen, en na 3maanden mag u pas terugkomen,… 
→ Met veel moeite kan je er eentje krijgen 

➢ Manu van Hecke: brouwen om te leven 
❖ Het gaat om God, niet om het bier of geld 

→ We brouwen voor God 
➢ Aura van authenticiteit rondom het bier: loskoppelen van massaproductie 

o Authentiseren: ontkoppelen van product met associaties van massaproductie 
▪ Puur authentiek= natuur die nooit door mensen is betreden 

o 4 manieren waarop bier wordt geauthentiseerd (ook toepasbaar voor andere voeding) 
▪ Nadruk op het ambachtelijke/artisanale karakter van het productieproces 

➢ Boodschap: dit is geen massaproductie, dit wordt gemaakt omdat we een 
passie hebben voor het product 
❖ Ouderwetse, ambachtelijke brouwerij in plaats van massaproductie 

→ Passie voor bier –> brouwen bier dat we zelf lekker vinden 
❖ Nadruk op liefde en passie voor product, ambacht 

➢ Niet anoniem, geautomatiseerd, afhankelijk van gerationaliseerde 
massaproductie 

 “Dit product wordt op ambachtelijke wijze geproduceerd en niet in de eerste 
plaats om geld te verdienen, maar eerder uit liefde voor het product en het 
productieproces” 

▪ Nadruk op het natuurlijke karakter van het productieproces 
➢ Vb. Water uit eigen bron 
➢ Natuurlijkheid/’duurzaamheid’: product is niet/nauwelijks technologisch 

gemanipuleerd en is dus ‘natuurlijk’/‘ecologisch’ zodat het in feite geen 
‘product’ is, maar eerder ‘de natuur zelf’ 
❖ Vb. reclame zuivel: altijd natuur in beeld 

 Dit product is niet of nauwelijks technologisch gemanipuleerd en is dus 
‘natuurlijk’, ‘ecologisch’, ‘duurzaam’ “ 

▪ Nadruk op de historische wortels van het product 
➢ Cultureel erfgoed: product dat al honderden jaren bestaat 

❖ Geen product om geld te verdienen 
❖ Ketel 1 jenever: zelfde ketel, zelfde recept als 1691 

 “Dit product bestaat al eeuwenlang en houdt daarmee een traditie in ere” 
▪ Nadruk op de lokale wortels van het product 

➢ Nadruk op plaats: Stella is Leuven sinds de 1366 
❖ Leuven hoort bij Stella en Stella hoort bij Leuven 
❖ Hoort bij de streek: cultureel erfgoed 

➢ Koppeling van geschiedenis, waar het authentiek wordt, met specifieke 
plaats 

➢ Vb. frieten in Nederland verkopen alleen als ze Vlaams zijn 
❖ Pizza moet gekoppeld zijn aan Italië, gezellige cafés aan Ierland (Pubs) 

 “Dit product wordt vervaardigd en geconsumeerd door echte mensen op een 
specifieke plaats” 

 Ideaaltypen (Max Weber): de 4 komen in de praktijk zelden in ‘pure’ vorm voor, maar 
vaak wel in combinaties 

 Loskoppeling van massaproductie is nodig! 
 
 
 
 



45 
 
 

 

• Huiskamervraag: welk bedrijf is hier druk bezig zichzelf te authentiseren? 
o Mac Donalds: Julien Louwers (Guenther Bakeries Belgium) 
o Authentiseren vindt je altijd, noodzaak is het grootste bij grote 

bedrijven zoals Guenther Bakeries 
▪ Bedrijven voelen zich gedwongen om hun producten authentiek te maken 

• Voorbeelden: 
o Bombay Sapphire: Queen Victoria 

▪ Bestaat pas sinds 1987: er wordt een geschiedenis bij gefantaseerd 
o Baileys: Iers café 

▪ Bestaat sinds 1974 en wordt niet eens gemaakt in Ierland 
o Hertog Jan: grote bakken ‘gebrouwen ter ere van Hertog Jan van Brabant (jaartal)’ 

▪ Suggereert dat het iets oud is, bestaat pas sinds 1981 
 Marketing-industrie wordt hiervoor ingehuurd 

De jaren 1960: ‘systeemparanoia’ over een ‘manipulerend systeem’ 
Frakfurter Schule 

• 3 invloedrijkste namen 
o Herbert Marcuse (1898 – 1979) 

▪ Boek ‘One-dimensional Man’: kritiek op de creatie van ‘valse behoeften’, bedoeld 
om mensen tevreden te houden en in slaap te sussen en zo het kapitalisme te 
vrijwaren van kritiek 

o Theodor Adorno (1903 – 1969) en Max Horkheimer (1895 – 1973) 
▪ Boek ‘Dialektik der Aufklärung’: kritiek op de ‘cultuurindustrie’ die via populaire 

massacultuur de massa’s dom en tevreden zou houden 

• Mensen worden wijs gemaakt dat ze vrij en gelukkig zijn 

Conclusie 
Maatschappijkritiek van de jaren ’60 is inmiddels de culturele motor van de consumptiemaatschappij 
geworden want ideeën en idealen die zich destijds nog keerden tegen de consumptiemaatschappij, zijn 
inmiddels geabsorbeerd door de consumptiecultuur zelf 

• Kritiek op conformistische massaconsumptie 

• Kritiek op gerationaliseerde massaproductie 

• Kritiek op een manipuleren kapitalistisch systeem 
o Reclame die mensen voor de gek houdt 
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Celebrity cultuur 
Relevantie consumentencultuur –> identiteit 

• Uitganspunt: erosie van traditie, kerk & ideologie als basis voor identiteitsconstructie 

• Opkomst consumentencultuur sinds de jaren ‘60 
o ‘wie we zijn’ wordt grotendeels bepaald door wat we kopen 
o “Consumer culture is the privileged medium for negotiating identity and status within a 

post-traditional society” (Slater, 1997) 
Gastcollege Dick Houtman 

• Consumptie en het tegenculturele verlangen naar ‘authenticiteit’ 
o Reclame –> producten 

▪ Natuurlijkheid 
▪ Ambachtelijkheid 
▪ Historische worteling 
▪ Lokale worteling 

We consumeren om onze identiteit betekenis te geven en om te laten zien hoe authentiek we zijn 

Fan- en celebrity cultuur 
Teksten film, muziek, series, games 

• Beroemdheden: opkomst van fan- en celebrity cultuur sinds de jaren ‘60 
o Vanaf jaren ’50 en ’60: Identificatie ‘rebelse’ muzikanten –> aanpassen van leefstijl 

▪ Verzetten tegen status-quo, onderscheiden van leefstijl van ouders & status-quo 
▪ Identificatie met muziek & persoonlijkheden erachter (leefstijl die ze representeren) 
▪ 3 stromingen (subculturen; identificatiemogelijkheden) – Campbell (2007) 

➢ Rock (Stones) 
❖ Youth delinquents:  drugs zoals Speed 
❖ Lagere sociale klasse 

➢ Beat-Bohemians (Beatles jaren ‘70) 
❖ Experimentele muziek, experimentele jazz 

→ Progressievere rockmuziek 
❖ Wat hoger opgeleide klasse die meer ‘flower power’-achtig was 
❖ Drugs: marihuana & LSD 

➢ Folk (Bob Dylan) 
❖ Vaak lagere afkomst, Zuid-Amerika 

 Muziek werd heel bepalend voor de leefstijl & identiteit van jongeren 
➢ Voortzetting van zuilen: niet meer volgens religie/politiek maar via muziek 

❖ Segmentering krijgt via muziek een plaats in onze samenleving (tot 
jaren ’80) –> culturele omnivoren 

• Invloed van mediatisering 
o Gemediatiseerde beroemdheden: beroemdheden die we kennen door de media (TV, 

sociale media, tijdschriften) => recent verschijnsel 
o Van ‘achievement-based stardom’ naar ‘attributed celebrity’ (Rojek, 2011) 

▪ Niet iets dat je hebt verworven op basis van je capaciteiten & kwaliteiten 
▪ Celebrity ben je omdat je vaak zichtbaar bent in de media: je bent gemediatiseerd 
▪ Ster in jaren ’60 – ’80: bekend door wat ze deed 

o Tautologisch: ‘a celebrity is a person who is known for his well-knowness’ (Boorstin, 1992) 
▪ Celebrity’s die niets kunnen, vb. Paris Hilton, Kim Kardashian 
▪ Je bent een beroemdheid omdat je beroemd bent en daarmee genereer je inkomsten 

➢ Zichzelf versterkend effect 
 Mediatisering is de kern van celebrity 
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‘Celebrities’: een nieuwe statusgroep 

Kurzman et al. (2007): wat is een statusgroep? 

• Max Weber: ‘A social hierarchy defined by “a specific positive or negative social estimation of 

honor” that is itself defined by “a specific style of life”’ 

o Een statusgroep staat aan de top van de status-hiërarchie 

▪ Je hebt status omdat je een specifieke levensstijl hebt (≠ cultureel kapitaal)  

▪ Traditioneel voorbeeld 

➢ Aristocratie: gaven het goede voorbeeld qua levensstijl, vb. netjes eten 

➢ Ridders in Middeleeuwen: tijdens de kruistochten naar het oosten gaan en 

geëerd werden om hun nobele levenswijze  

➢ Kastensysteem India: ingebed in (religieuze) tradities waarbij mensen die 

hoger staan gezien worden als exemplarisch voor een eervolle levensstijl 

o Opkomst en invloed van kapitalisme: overgang van sociale status naar economische klasse 

(vgl. Marx) 

▪ Kapitalisme ondermijnt status: statusgroepen sterven langzaam uit 

▪ Verdwijning van ‘charisma’ op individueel niveau 

➢ ‘a quality regarded as extraordinary and attributed to a person’ 

o Blinde vlek: kapitalisme motiveert opkomst van nieuwe statusgroepen 

▪ Kapitalisme ondermijnt inderdaad traditionele statusgroepen, maar tegelijkertijd 

motiveert het de opkomst van nieuwe statusgroepen 

• Verschillen met statusgroep beschreven door Weber 

o Weber: traditioneel, stabiel & generationeel 

▪ Traditioneel: van vader op zoon 

▪ Stabiel: het kan niet veranderen, je bent geboren in een bepaalde stand 

▪ Generationeel: adellijk bloed 

o Nieuwe statusgroep 

▪ Gecommodificeerd: product van media, marketing & branding 

➢ Product dat gemaakt is door media, marketing en self-branding 

❖ Sociale media-account: welke foto’s wel en niet plaatsen  

➢ Totaal onderworpen aan marktlogica 

▪ Instabiel & kortstondig: sterren komen & gaan 

➢ Status is niet overdraagbaar 

❖ Enigszins overdraagbaar: als je de ‘zoon/dochter van’ bent heb je 

meer kans  

➢ Charisma verdwijnt op het moment dat de camera verdwijnt 

▪ “celebrity is status on speed” 

➢ Vorm van status die heel snel gaat & zeer intens kan zijn 

• Overeenkomsten: privileges 

o Meer privileges dan gewone stervelingen 

Centrale privileges 

Interactionale privileges 

• Iedereen wil contact met celebrity’s 

o Celebrity= magneet in sociaal opzicht 

o Productie van charisma 

• Interactie via media: ‘intimate strangers’ en ‘para-sociale relaties’ 

o Wij kennen de celebrity, maar de celebrity kent ons niet 

o Mensen die we via sociale media volgen, maar andersom gebeurt het niet 
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• Interactie face-to-face: ervaring van symbiose met hogere symbolische (media) orde 

o Mensen raken opgewonden, er gebeurt wat 

o Celebrity’s zijn van zo een hoge orde dat ze vergelijkbaar zijn met een onaanraakbare 

goddelijke orde: out of your league 

▪ Symboliseren iets dat bijna niet menselijk is 

▪ Idee van ‘idool’: iets of iemand die op een voetstuk staat, die niet onderdeel is van 

de gewone menselijke orde (goddelijk) 

• Afstand interactie ‘sterveling’ & celebrity’s vergroot: trouwen met andere celebrity’s 

o Power-elite 

 Verlangen naar interactie neem alleen maar toe, juist omdat je als celebrity hoger staat 

Normatieve privileges 

• Ze bepalen voor een deel de norm 

o Zetten de standaard voor goed & slecht, mooi & lelijk 

o Celebrity als nieuwe rolmodellen 

▪ Bepalen het terrein van stijl: mode, haardracht, lichaamsvorm,… 

➢ Trend waarbij mensen bij een plastische chirurg komen met een 

lichaamsdeel van hun idool  

➢ Zetten daarmee bepaalde ideologie neer 

❖ Kritiek vanuit feministische hoek 

▪ Worden ook op andere domeinen (moreel, politiek) serieuzer genomen dan andere 

➢ Bono, Oprah Winfrey 

o Normloosheid wordt geromantiseerd in plaats van afgestraft 

▪ Geweld, drugs, seksueel misbruik,… 

➢ Als celebrity kom je hiermee weg 

 Celebrity maakt & staat buiten de norm  

• Fans: positie tussen aanbidding en jaloezie 

o Je wil zijn zoals de celebrity, je wil erin opgaan 

▪ Aanbidding kan omslaan in jaloezie: je wil onderdeel zijn van die hogere 

symbolische orde 

➢ Vb. moord op John Lennon: “Ik wilde net zo beroemd zijn als John Lennon” 

o Aantrekkelijkheid van beroemd te zijn, om een celebrity te zijn 

▪ Kinderen willen laten beroemd worden 

▪ In een post-traditionele SLV is er geen sociale bevestiging van identiteit 

➢ Buiten het gezin zijn er geen sociale krachten die langdurig sociale 

bevestiging geven 

❖ Sociale bevestiging hebben we altijd nodig 

❖ Verdwenen door wegvallen van tradities 

➢ Voortdurend gevoel van leegte, doelloosheid en een niet aflatende 

zoektocht naar een publiek en applaus (likes) 

❖ Redenering va Christopher Lasch: manifesteert zich in een cultuur 

van narcisme 

→ Narcisme= persoonlijkheidsstoornis: voortdurend zoeken 

van bevestiging door anderen, doordat je die niet krijgt, ga 

je het zelf maar verkondigen 

 Maatschappelijk verschijnsel geworden 

 Celebrity is ideale projectie-figuur 

• Scoren enorm hoog op narcisme-schaal 
→ Democratisering van beroemdheid 

 Narcistische honger naar aandacht 
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Economische privileges 

• Meerwaarde-effect 
o Meerwaarde binnen eigen beroep 
o Meerwaarde aan willekeurig product 

▪ Vb. eigen parfum maken 

• ‘Celebrity branding’ 
o Koppelen van product aan status van een bestaande celebrity 

▪ Vb. Nespresso 
o Als bedrijf kan je veel verdienen aan een celebrity, maar als celebrity is het ook makkelijk 

om buiten je eigen domein nog geld te verdienen 

• Essentie van ‘celebrity capital’ 
o Overstijgt verschillende vormen van kapitaal 

▪ Vorm van meta-kapitaal 
▪ Toegang tot economisch, sociaal & politiek kapitaal 

➢ Een van de redenen waarom het de meest aantrekkelijke statusgroep is 
o Is ‘convertible’: “can work across social fields” (Driessens, 2013) 

 
 
 
 

 

Politiek en mediacultuur 
Mediacultuur heeft ook een belangrijke invloed op de politieke cultuur 

• Persoonlijke en politieke identiteit wordt gevormd door mediacultuur 

Moderne differentiatie 
Moderne samenleving vanaf de 16e eeuw 

• Maatschappelijke domeinen met verschillende criteria en doelen 
o Wetenschap –> waarheid 
o Kunst –> schoonheid 
o Bedrijf –> efficiëntie: met zo min mogelijke middelen, zoveel mogelijk winst (kapitalisme) 
o Politiek –> moraliteit: wat is een goede samenleving? 
o Media –>  amusement 

 Ideaaltype: keurig opgedeeld in verschillende domeinen en professies 

• Media & politiek zijn van oudsher tegengestelde domeinen 

Postmoderne de-differentiatie 
Convergentie van politiek en populaire cultuur 

• 2 verschillende richtingen die elkaar bestendigen 
o Invloed van populaire cultuur op politieke instituties 
o Politisering van populaire cultuur 

▪ Hoe mediacultuur niet alleen maar amusement is, maar in toenemende mate ook 
een vorm van politiek is geworden 

• Populaire mediacultuur is steeds meer politiek geworden 
o Politiek en mediacultuur lijken steeds meer op elkaar 

1. Invloed van populaire cultuur op politieke instituties 

• Toegenomen onvrede over politiek, politici en democratie over de afgelopen decennia 
o Non-voting: mensen maken steeds minder gebruik van hun stemrecht 

▪ Jongeren hebben steeds minder interesse in politiek 
▪ Lage opgeleiden stemmen steeds minder 
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o Achtergronden 
▪ Ideologische ontworteling en ontzuiling 

➢ Jaren ‘50: stemmen op basis van klassepositie 
❖ Hoge klasse: rechts 
❖ Lage klasse: links 

➢ Mensen zijn steeds meer zwevende kiezers geworden 
❖ Geen standaardpartij meer die past bij habitus, klasse, kerk 
❖ Politiek is steeds meer een markt geworden: mensen moeten 

geactiveerd worden om te stemmen op een bepaalde partij 
▪ Globalisering 

➢ Uitbreiding van wetten & macht naar Europese Unie 
▪ Gevoelens van vervreemding 

➢ Burgers voelen zich vervreemd van de politiek 
❖ Politici representeren de burger niet, maar staan juist tegenover 

het electoraat 

• Politiek in de 21e eeuw 
o Politiek wordt breder opgevat als enkel het stemmen 

▪ Politiek is politieke betrokkenheid en handelen naar wat jij denkt dat een goede SLV is 
➢ Meer algemeen 

▪ Politiek probeert in toenemende mate populaire cultuur binnen te halen om burgers 
actief te mobiliseren 
➢ Hoe moet je burgers mobiliseren? 

❖ Personalisering: persoon achter politieke partij laten zien 
❖ Popularisering: in toenemende mate moet je jezelf neerzetten als 

iemand die populair is 
→ Meedoen aan TV-quiz 

o Opkomst van ‘celebrity politics’ (Street, 2004) 
▪ Politici maken gebruik van populaire mediacultuur om hun achterban te mobiliseren 

➢ Vb. Obama met Britney Spears, Oprah, Bruce Springsteen,… 
➢ Politici weten dat niet hun politieke programma belangrijk is, maar de 

celebrity’s waarmee ze zich binden 
❖ Politieke programma’s zijn niet meer genoeg om op een bepaalde 

partij te stemmen 
→ Je moet jezelf identificeren achter een celebrity die achter 

jouw programma staat 

 Onontgonnen terrein in onderzoek: wat is het effect? 
o Het zijn hypotheses, geen theorieën! 

➢ Vb. Reagan en Schwarzenegger 
❖ Bekend via mediacultuur en gaan de politiek in 

▪ Celebrity’s worden politici en politici worden celebrity’s 
➢ Je bent pas een geslaagde politicus als je niet alleen een inhoudelijk sterk 

verhaal hebt, maar als je ook, en misschien wel in de eerste plaats, een 
celebrity bent of je ernaar gedraagt 

o Opkomst van een ‘fan democracy’ 
▪ We stemmen op een politicus omdat we fan zijn van hem/haar 

➢ We beschouwen hem/haar als een celebrity 
▪ Entertaining the Citizen – Van Zoonen (2005) 

➢ 4 ontwikkelingen 
❖ From citizens to audience 

→ Van betrokken burgers die nadenken over de SLV, gaan we 
naar een publiek 
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→ Stadiums en media evenementen waar enorm veel retorische 
input is en waar er wordt gesproken als een performance 

 Politicus richt zich tot het publiek 
→ Collectieve vervoering: je wil een publiek dat in vervoering 

raakt van de politicus als celebrity 

 Je wil niet dat het publiek rationeel nadenkt 
❖ From voter to enthousiastic fan 

→ We zijn niet enkel stemmers, we zijn fan van de politicus 
die de boodschap verkondigt 

→ Idolen: verering van de persoon 

 Je bent fan van alles wat de politicus brengt 
❖ From cognitive evaluation to affective identification 

→ Analyse van het politieke programma 
→ Spelen in op het sentiment van de kiezers (gevoel, affectie) 

 Niet op het cognitieve vermogen van de kiezers 
❖ From political ideology to appearance or ‘style’ 

→ Vorm gaat steeds meer boven inhoud 

 Het gaat om de stijl, hoe de politicus zich manifesteert  

 The medium is the message 
→ Vb. debat Nixon vs. JFK 1960 

 Nixon had betere argumenten, maar gaf een slecht 
beeld: was verkouden, niet geschoren,… 

 Kennedy heeft, in de ogen van de kijkers, gewonnen 
omdat Nixon geen goede ‘appearance’ had 

 We laten ons in toenemende mate meevoeren door de retoriek, in 
plaats van te kijken naar het rationele 

▪ Sociologische verklaring 
➢ Op het moment dat de morele sociale structuren doorbroken worden, zie 

je dat politici het electoraat moeten mobiliseren en zich dus gaan gedragen 
als celebrity’s 

➢ Er moet actief geproduceerd worden 
❖ Celebrity is de manier om het electoraat te mobiliseren 
❖ Politiek wordt een soort markt 

2. Politiek buiten het institutionele domein 

• Politisering van populaire cultuur 
o Vb. Muziek – Adorno 

▪ Klassieke muziek: een zuiver ‘esthetische’ ervaring 
➢ Levert een transcendente ervaring zoals religie 
➢ Heeft niets te maken met politiek 

▪ Popmuziek (vb. Jazz): een a-politieke leegte 
➢ Cultuurindustrie 
➢ Jonge mensen verloren zichzelf in muziek die leidde tot een vals bewustzijn 

o Stelling: popmuziek mobiliseert burgerschap en politieke betrokkenheid 
▪ Veel meer dan Adorno beweert 

➢ Zet mensen aan tot nadenken, reflectie, en zelfs tot politieke betrokkenheid 
❖ Babyboomers (geboren in jaren ’60 – ’70) die kritisch waren over 

de SLV, streefden voor gelijkheid, vrijheid en broederschap 
→ Protesteren tegen oorlog, voor vrede 
→ Politieke acties: performance waarmee je misschien meer  

de mensen politiek vormt, laat nadenken over de SLV, dan 
wat een politieke partij zou doen 
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▪ Manifestaties van popmuziek waarvan je niet kan zeggen dat het a-politiek is 
➢ Vb. punk: nihilisme of kritisch burgerschap? 
➢ Vb. rap: gewelddadig of emancipatie? 
➢ Vb. mainstream rock: patriotisme of cynisch protest? 
➢ Vb. Madonna, Rihanna of Lady Gaga: leeg hedonisme of feminisme? 

❖ Feminisme: politieke beweging waarbij gestreefd wordt naar 
vrouwelijke emancipatie 

➢ Vb. Beyoncé: opkomst van pop-(black)feminisme 
 Verschillende manifestaties van politiek bewustzijn: politiek is totaal onderdeel 

van de populaire cultuur geworden 

• Een politieke agenda 
o Politiek protest: kritiek op de status quo 

▪ Kritiek op hoe de dingen traditioneel zijn 
o Identiteitspolitiek: emancipatie van minderheden 

▪ Belangrijk onderdeel van linkse, progressieve politici: toon je identiteit 
➢ Iedereen mag gezien worden, iedereen is evenveel waard 

o Verdediging van vrijheid van meningsuiting 
▪ Cliché uitspraken van popsterren: je moet zijn wie je wil zijn 

o Opent debat tussen liberaal en conservatief 
▪ Popsterren sluiten zich voortdurend en in toenemende mate aan bij de liberale of 

conservatieve kandidaten in de politiek 

• De politieke dimensie van consumptie 
o Neomarxistische mythe: consumptie ondermijnt het politiek bewustzijn 

▪ Consumptie en identiteitspolitiek gaan samen 
➢ Door wat je koopt, laat je zien wie je bent 

▪ Consumptie als politieke daad 
➢ Consumptie vs. de bio-industrie 
➢ Consumptie vs. kinderarbeid 
➢ Consumptie vs. uitbuiting van de arbeider 

 Producten die op kleine schaal zijn gemaakt kopen 
➢ Moreel consumeren: ecologische producten kopen 
➢ De roep om transparantie van het productieproces 

❖ We willen als consument in toenemende maten weten hoe het 
geproduceerd is 

 Via consumptie laten we zien waar we politiek staan 

• ‘Serious games’ en politiek burgerschap 
o Reclame en voorlichtingscampagnes 

▪ Bv. Voedingscentrum 
o Burgerschap en politieke betrokkenheid 

▪ Mcvideogame: kritiek op McDonald’s 
➢ Speelt een spel waarbij de kritische boodschap is dat wat er gebeurt, niet 

aanvaardbaar is 
o Ecologisch bewustzijn 

 Burgers bewust maken van politieke en maatschappelijke problemen 

Conclusie en discussie 
Erosie van traditie en politieke ideologie verklaart de opkomst van politiek als een performatieve activiteit 

• Gevolg: de politiek gehoorzaamt de logica van de markt 

• Politici vallen terug op marketing strategieën, branding instrumenten en mediatechnieken en 
spindokters (adviseur van politieke partij) 

Verandering van het politieke landschap 

• Het draagvlak van politiek is niet verdwenen, maar het veranderd 
o Zit niet meer vast aan instituties en politici, maar is sterk verbonden aan mediacultuur 
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Deel 4: ontwikkelingen 

Verklarende & onderliggende ontwikkelingen 

Postmodernisme 

Wat is postmodernisme? 
‘post’ impliceert na het modernisme 

• Moderniteit en modernisme staan voor Verlichting & vooruitgangsdenken 
o Na de ‘donkere middeleeuwen’ –> na de 16e eeuw 

▪ Afbrokkeling van kerkelijk gezag 
➢ Voor 16e eeuw: periode van stilstand: kerk als gezaghebbend instituut 

▪ Nieuwe periode voor bepaalde domeinen 
➢ Wetenschap en waarheidsvinding (waarheid) 

❖ Met onze kennis van het universum weten we hoe de werkelijkheid 
echt in elkaar zit 

❖ Vooruitgang in middeleeuwen was een probleem 
→ Onderzoek kon in strijd zijn met wat in de bijbel staat 

➢ Liberalisme, socialisme, communisme (rechtvaardigheid) 
❖ Kerk is niet langer bepalend 

→ Niet enkel lokale heersers meer 
❖ Nadenken over ideologieën waarmee we onze SLV zo goed en 

rechtvaardig mogelijk kunnen inrichten 
❖ Nadenken over verschillende systemen 

→ Liberalisme: vrije markt 
→ Socialisme: SLV inrichten op basis van gelijkheid 
→ Communisme:  

➢ Vernieuwende kunst   (schoonheid) 
❖ Middeleeuwen: altijd religieuze kunst 

→ Reproductie van Bijbelse taferelen 
→ Gelimiteerd zowel inhoudelijk als in gebruikte technieken 

❖ Uitbreiden van thematiek & experimenteren met technieken 
→ Werkelijkheid realistisch & abstract in beeld brengen (3D) 

 Vb. impressionisme, kubisme, expressionisme 
→ Idee om binnen de kunst te komen tot iets dat wezenlijk 

schoon is 
 Op de 3 domeinen (waarheid, rechtvaardigheid & schoonheid) wordt naar de 

werkelijkheid gezocht 
➢ Vernieuwingsdrang: alles kan beter, mooier,… 

• Het einde van de moderne verlichting (Lyotard, 1979) 
o Postmoderne fase: fase na de moderniteit 
o Vindt op allerlei domeinen plaats 

▪ Wetenschap: postmodernisme en het einde van absolute waarheid 
▪ Kunst & cultuur: postmodernisme en het einde van vernieuwende kunst/cultuur 

Postmodernisme en het einde van de absolute waarheid 

1. Het mediatijdperk van ‘fake news’, ‘alternative facts’ en ‘post-truth society’ 

• Het idee dat er zoiets is als een absolute, objectieve waarheid die losstaat van tijd & plaats 
o Wetenschappelijke claim die altijd en voor iedereen waar is 

▪ Wordt in toenemende mate betwijfeld 
➢ De morele, epistemologische autoriteit van de wetenschap ligt in 

toenemende mate onder vuur 
➢ Media speelt hierin een belangrijke rol 
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• Verklaring: postmoderne theorie 
o De waarheid is steeds gebonden aan politieke posities, is niet meer waardenvrij 
o Met de voortdurende twijfel kom je tot objectieve kennis 
o Post truth society: “i believe, therefore i’m right” 

▪ Wat ik geloof is waarheid 
▪ Wetenschappelijke waarheid ligt steeds meer onder vuur 

2. Jean Fracois Lyotard – La Condition Postmoderne (1979) 

• Na de ‘donkere middeleeuwen’ 
o Modern verlichtingsideaal en positivistische wetenschapsbeoefening 

▪ Voorbij het geloof, voorbij religie 
▪ Niet enkel natuurkunde (constante wetten) 

➢ Moderne sociale wetenschappen zijn gemodelleerd naar de 
natuurwetenschappen 
❖ Veranderd in tijd: kunnen niet meer dezelfde methoden gebruiken 

in sociale wetenschappen als 20jaar geleden 
o Ont-dekken van universele, tijdloze en contextloze waarheden 

▪ De taal die we gebruiken (vb. wiskundige taal) kan onmogelijk de werkelijkheid 
beschrijven zoals ze is 
➢ Kunnen waarheid nooit ontdekken 

o Wetenschappelijke discoursen beschrijven de ‘waarheid’ zoals die is 
o Universele wetten van het sociale leven aan de basis van inrichting van de SLV 

▪ Typisch moderne gedachten: als we de universele wetten van de sociale wereld 
begrijpen, dan kunnen we de SLV er ook naar inrichten 

• Moderne verlichting: het ontdekken van waarheid 
o René Descartes (1596 – 1650) 

▪ Frans filosoof en wiskundige 
▪ Programmatisch: door ‘methodische twijfel’ naar universele en tijdloze waarheid 

➢ Door systematisch te twijfelen bekomen we universele wetten 
❖ Methodische twijfel –> centrale wetten over de werkelijkheid 

▪ Bv. Dualiteit van lichaam en geest 
➢ Cogito ergo sum: I think, therefore I am 

▪ Vgl. Francis Bacon 
➢ Natuur ontleden om te snappen hoe die in elkaar zit 

o Auguste Comte (1798 – 1857) 
▪ Grondlegger van ‘sociologie’ en ‘positivisme’ 
▪ Wetenschap ontdekt de universele wetten van het sociale leven 

➢ Basis voor inrichting van de maatschappij 
▪ “savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir” 

o Karl Marx (1818 – 1883) 
▪ Grondlegger van ‘wetenschappelijke’ theorie over materialisme en economische 

klassenstrijd als essentie van de samenleving 
➢ Geen alternatief mogelijk, Marx had ontdekt hoe het in elkaar zat 

❖ Alles is te verklaren vanuit deze theorie 
▪ Casus: modern kapitalisme 
▪ Van ‘wetenschap’ naar politieke ideologie 

• Postmodernisme: de productie van waarheid 
o Sinds de opkomst van de Verlichting en wetenschap is er ook altijd een kennistheoretische 

vraag geweest: 
▪ Hoe kunnen wij de werkelijkheid kennen? (epistemologie) 

➢ Wetenschap knaagt aan haar eigen fundament 
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o Immanuel Kant (1724 – 1804) 
▪ Het “ding op zichzelf” kunnen wij niet kennen buiten onze voorstelling ervan 

➢ We kunnen de dingen niet kennen buiten de voorstelling van die dingen 
❖ Voorstelling zijn afhankelijk van individu, cultuur,… 

→ De cultuur, waarden zijn formatief in hoe we iets ervaren 
→ Hebben nood aan de eigen voorstelling om realiteit te kennen 

➢ Relativisme van kennis 
❖ Scepsis ten aanzien van waarheidsclaims 
❖ Het gaat niet enkel om wat iemand zegt, maar ook wie het zegt en 

waarom die persoon het zegt 
▪ Invloed op filosofen 

➢ Shopenhauer (1788 – 1860) 
➢ Nietzsche (1844 – 1900) 

o Max Weber: een neo-kantiaanse socioloog (modernist) 
▪ Erken de onontkoombare rol van waarden bij de selectie van onderzoeksvragen 

➢ Waardebetrokkenheid van de onderzoeker 
❖ Onze voorstellingen zijn belangrijk 
❖ Waarderingsvrijheid is een aan de onderzoeker te stellen morele eis 
❖ Waardebetrokkenheid is een empirisch feit 
❖ Methodische reflexiviteit! 

→ Wetenschap blijft waardengebonden 
▪ Erken de rol van de onderzoeker bij de analyse van data en de interpretatie van 

onderzoeksbevindingen 
➢ Keuze in analyse (kwantitatief vs. kwalitatief) is keuze van de onderzoeker 

▪ Erken dat onderzoeksresultaten de werkelijkheid dus niet simpelweg “weerspiegelen” 

• Radicale conclusie door postmodernisme 
o Wetenschap levert niet superieure kennis aan andere kennis 

▪ We kunnen niet bewijzen dat wetenschap betere kennis produceert dan andere 
vormen van kennisproductie 

o Waarheid is een aan tijd-, plaats- en macht- gebonden constructie 
▪ Wetenschappelijke kennis onderscheidt zich daarmee niet van andere narratieve 
▪ Waarheid is ‘talig’ en wetenschappelijke claims zijn dus slechts: 

➢ “een bewegelijk leger metaforen” – Nietzsche 
❖ Indirect beschrijven hoe het ineen zit 

➢ “vocabulaires” – Rorty 
❖ Wetenschap gebruikt een ander vocabulaire, maar het blijft een taal 

➢ Verschillende “taalspellen” – Lyotard 
❖ We spelen met taal, maar of die taal ook een werkelijkheid 

beschrijft weten we niet 
 Kijken naar discoursen: taal en teksten zijn het enigste dat we kunnen analyseren 

o Het einde van de Grote Verhalen 
▪ Wetenschappelijke taalspelen zijn niet onschuldig 

➢ Politieke agenda van postmodernisme komt naar voren 
❖ Niet enkel epistemologische kritiek, maar ook politieke kritiek 

➢ ‘universele’, ‘tijdloze’ waarheidsclaims motiveren uitsluiting, repressie etc. 
❖ Geloven in 1 methode is gevaarlijk 

→ Bv. Communisme, Westers kolonialisme 

 Regime is de enige en absolute waarheid => gevaarlijk! 

 Westen: “wij zijn superieur, het is legitiem dat wij 
jullie (barbaarse culturen) zeggen hoe de  

 

Pioniers van het postmodernisme 

werkelijkheid in elkaar zit en het is dus 
rechtvaardig om jullie te onderdrukken” 

→ We moeten de kennis niet te absoluut maken 
 



56 
 
 

 

o Ambivalentie van Lyotard 
▪ Enerzijds: opgeven van universele emancipatoire van pretenties en idealen 

➢ Einde van de maakbare samenleving 
▪ Anderzijds: open staan voor fundamentele verschillen 

➢ Verschillen (wetenschappelijk & tussen mensen) moeten geëxpliciteerd worden 
❖ Moet ze onderkennen en naar voren halen (is de winst) 

➢ Democratisering: heterogeniteit van ‘lokale verhalen’ van minderheden 
❖ Vb. geschiedenis: focus op witte mannen 

→ Vrouwen, minderheden,… komen nauwelijks aan bod 
→ We moeten kijken naar variatie, heterogeniteit 

3. Postmodernisme: bijdrage aan kennis/wetenschap 

• Relativering van reikwijdte 
o Onderzoeksresultaten zijn altijd voorlopig en gebonden aan context 

▪ Onderzoekers zijn zich er niet van bewust dat ze geen objectieve wetten meer 
kunnen produceren 

• Onderkenning van diversiteit 
o Voorbij ‘stammenstrijd’ 

▪ Theoretisch en methodisch eclecticisme 
➢ Waarom moeten we een theorie hebben om al het menselijk handelen te 

verklaren? 
➢ Op grond van empirisch materiaal kan je tot een theorie komen 

❖ Mensen handelen rationeel, afhankelijk van de context 
→ Mens is nooit van nature, in essentie, iets! 

▪ Je moet je niet aan één bepaalde positie verbinden 
➢ Bv. Effectstudies en cultuurstudies 
➢ Bv. Kwantitatief en kwalitatief 

• Reflexiviteit op waarden in wetenschap 
o Onderzoek is niet ‘neutraal’, ‘objectief’ 

▪ Waardebetrokkenheid 
➢ Vraag: wat is de rol van de onderzoeker in theoretische keuze, meting en 

interpretatie van de onderzoeksresultaten? 
➢ Vraag: wat is de relatie tussen kennis en macht? 

o Basis van onderzoeksprogramma’s en nieuwe disciplines 
▪ Science and Technology Studies (STS) 

➢ Bestudeert de sociale constructie van ‘feiten’ in de wetenschappelijke praktijk 
➢ Laboratoria, universiteiten,… 

• Verklaart ‘post-truth society’ 
o Media heeft hierin een belangrijke rol 

▪ Wetenschappelijke feiten zijn altijd omstreden en media maakt dat transparant 
➢ Mensen gaan twijfelen en kunnen dankzij de media hun eigen ideeën 

verspreiden zodat anderen ze ook gaan geloven 
▪ Waarheid is steeds meer een strijd geworden 

➢ Wat we voelen en geloven, prevaleert over wat bewezen wordt 
❖ We zijn terug naar de middeleeuwen (morele conclusie!) 

o Waarheid is altijd gebonden aan waarden, cultuur, macht en belang 
▪ Waarheid wordt niet gevonden, maar gemaakt, geproduceerd 
▪ Reflexiviteit: kritischer kijken naar wetenschap 
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Postmodernisme en het einde van vernieuwende kunst/cultuur 
Van nieuwe stroming naar eclecticisme 

• Wat is een moderne tekst? 

• Einde van modernisering, vooruitgang, binnen de kunst 
o Moderniteit: voortdurend zoeken naar nieuwe stromingen, naar nieuwe manieren om de 

werkelijkheid te reproduceren met esthetische elementen 
o Postmodernisme: er komt niets meer bij, we vinden geen vernieuwingen meer 

▪ Alle stromingen zijn uitgevonden, het enige wat de nog doen is eclecticisme 
➢ Het combineren van stijlen, stromingen, genres,… die eigenlijk al bestaan 

1. Moderniteit: vooruitgang in kunst en cultuur 

• Nieuwe stromingen, genres en stijlen 

o Betere en adequatere manier van het in beeld brengen van schoonheid 

▪ Middeleeuwen: religieuze kunst, Bijbelse taferelen realistisch brengen 

▪ Modernisme: werkelijkheid in essentie representeren, niet per se realistisch 

➢ Schilderkunst bestaat niet alleen uit het zoeken naar nieuwe beelden of het 

uitproberen van verschillende materialen maar het is ook een zoektocht 

om de werkelijkheid zo essentieel mogelijk in beeld brengen 

❖ Expressionisme kan hierin beter zijn dan een realistisch schilderij 

❖ Vgl. fictie: niet de bedoeling om de werkelijkheid na te bootsen 

→ Bedoeling om werkelijkheid naar voor te brengen 

o Verschillende stromingen 

▪ Rembrandt: realisme 

▪ Monet: impressionisme (vervormen van de werkelijkheid) 

➢ Essentie van een impressie van de werkelijkheid vatten 

▪ Van Gogh: expressionisme 

▪ Picasso: kubisme 

➢ Essentie van de werkelijkheid in essentiële grondvormen vatten 

▪ Mondriaan: enkel de essentie van de werkelijkheid weergeven aan de hand van 

primaire vromen en kleuren 

 Stromingen, stijlen en genres volgen elkaar op 

▪ Beloven de werkelijkheid fundamenteler in beeld te brengen dan de vorige 

▪ Steeds weer nieuwe, en misschien zelfs betere, manieren om de werkelijkheid in 

beeld te brengen 

2. Frederic Jameson – Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism (1991) 

• Literatuurcriticus en (neo)Marxist 
o Kunst is dood 

▪ Einde van vernieuwing in kunst 
▪ Einde van kritische conversatie over kunst 

➢ Alle discussies zijn al gevoerd, het enige wat we kunnen doen is 
‘kannibalisering’ van het verleden 
❖ Kunnen de oude vormen gebruiken, maar veel nieuws komt er niet bij 

➢ Recycling van oude stijlen 
▪ Essentie van kunst: nieuwe dingen maken en daar een debat over starten 

o Dominantie van kapitalisme ondermijnt de aandacht voor kunst 
▪ Consumptie in plaats van kritisch denken 

➢ Het intellectuele dat kunst biedt, vind je niet in de consumptiecultuur 
➢ Consumptie ondermijnt kritisch denken 

❖ Consumptiegoederen leiden niet tot reflectie 
→ Zie link met ander college: consumptie leidt wel tot reflectie 
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▪ ‘Pop art’: markt/media verheven tot kunst 
➢ Tot kunst verheffen van producten die geproduceerd worden door de 

markt/media 
❖ Einde van de kunst 

→ We noemen iets dat kitsch is kunst 

• Vgl. Jean Baudrillard (pessimistischer perspectief dan Jameson) 
o De betekenis van ‘hogere’ kunst implodeert onder een bombardement van Tv-beelden 

▪ Vooral de media speelt een rol in het einde van de kunst 
▪ Tv-beelden die simplistisch zijn 

➢ Cultuurkritiek: simulaties van echte beelden (opnieuw link met vorige lessen) 
❖ We zijn voortdurend bezig met het consumeren van de beelden die 

we krijgen van de media 

• Collins (1992) – ‘Television and Postmodernism’ 
o Leunt op uitgangspunten van Baudrillard 

▪ TV-cultuur is een eindeloze simulatie waarin realiteit simpelweg verdwijnt 
➢ TV overlaadt consyment met ‘bombardment of signs’ en dat ondermijnt de 

stabiele betekenis 
 Collins verwerpt deze cultuurkritiek 

o Kritiek op Baudrillard & Jameson 
▪ Is te normatief & pessimistisch 
▪ Niet het einde van betekenis, maar veranderede mediateksten/betekenissen 

➢ Einde van eenduidige stromingen in media leidt tot eclecticisme in 
mediateksten 
❖ Binnen literatuur, TV, film, popmuziek e.a. 
❖ We combineren verschillende stromingen, maar het betekent niet 

dat betekenis dood is 
→ We creëren nieuwe betekenissen 
→ Vgl. taal: door de juiste combinatie van woorden en zinnen 

hebben we betekenisvolle communicatie 
❖ In combinatie van verschillende elementen creëer je nieuwe betekenis 

3. Wat is eclecticisme? 

• Kunst: gebruik maken van reeds bestaande stromingen, genres en stijlen 
o Vernieuwing wordt gezocht in de unieke combinatie van bestaande elementen 

▪ Nadruk ligt op het unieke 

• Eclecticisme in mediateksten wordt op grofweg 5 manieren bereikt 
1) Cross-over: vermenging van genres (horizontaal) 

▪ Literatuur 
➢ Verschillende, bestaande genres samen gebruiken 

❖ Vb. Star Wars: fictie of fantasie? 
→ Elementen uit verschillende genres –> cross-over 

➢ Vb. in the Name of the Rose – Umberto Eco (1980) 
❖ Een van de eerste 

→ Reden dat het een postmoderne roman wordt genoemd 
❖ Historische roman, filosofie, detective 

→ 11e – 12e eeuw waarin een monnik en zijn helper de 
hoofdpersonages zijn 

 Monnik blijkt ook een detective 

 Ontdekking van teksten van Aristoteles in abdij 

 Uitgebreide filosofische speculaties over bv. humor 
❖ Er wordt niet gewerkt binnen één genre, maar er is voortdurend 

sprake van cross-over 
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▪ Film, vb. Twin Peaks 
➢ Mix van Gothic horror, comedy, science fiction, fantasy & detective 

▪ Muziek, vb. Living Colour, Red Hot Chili Peppers 
➢ Mix van punk, funk en soul 

▪ Ontwikkeling ontstaat sterk in de jaren ‘90 
➢ Willen stijlen combineren om op basis daarvan nieuwe betekenis te creëren 

 Vraag: wat zijn echte en nieuwe stijlen en bestaan ze wel? Of zijn stijlen gewoon altijd  
een combinatie van of een variatie op bestaande stijlen 
▪ Nieuwe betekenissen creëren 

➢ Kan schokkend zijn: 
❖ Radicale stijlbreuk 

→ Vb. muziek: deel funk, daarna metal 
❖ Absurde verbindingen 
❖ Emotionele reacties 

→ Juist omdat het met elkaar op gespannen voet staat 
→ Juxtaposition: “the act of placing 2 or more things side by side 

to compare or contrast or to create an interesting effect” 
➢ Vb. film Trainspotting (1996) 

❖ Op een schokkende manier worden 2 verschillende genres 
samengebracht 

❖ Raakt drugs kwijt in wc, kruipt erin en er komt een magisch 
moment –> ander genre 

❖ Betekenis wordt gecreëerd door het schokkend brengen van 2 
genres die botsen 

2) Intertekstualiteit: verwijzen naar andere (media) teksten/ beelden / regisseurs 
▪ Bv. regisseur Quentin Tarantino 

➢ Pulp fiction (1994), Kill Bill (2003), Django Unchained (2012), The Hateful 
Eight (2015) 
❖ Stijl: ‘nouvelle violence’ –> westerns uit Jaren ’70 / Bruce Lee 
❖ Scenes: bv. films Alfred Hitchcock 
❖ Acteurs: bv. John Travolta 

 Ode aan zijn helden 
➢ Combineren van verschillende elementen leidt niet per definitie tot minder 

betekenis dan het ontwikkelen van een totaal nieuwe stijl 
❖ Kopiëren, imiteren en verwijzen naar andere teksten, beelden en 

regisseurs, leidt niet enkel tot herhaling 
→ Creëert ook nieuwe betekenissen 

3) Vermenging van hoog- en laagcultuur 
▪ Vgl. college over de culturele omnivoor – popart 

➢ Mensen combineren steeds meer hoog- en laagcultuur 
➢ En vice versa 

❖ Bv. tommy: ‘rock opera’ (1969) 
→ Rock band The Who en London Symphony Orchestra 

❖ Metallica en SF Symphony Orchestra (1999) 
➢ Specifieke vorm van cross-over: verticaal van genres die gezien worden als 

hoogcultuur vs. laagcultuur 
▪ Dante Alighieri (1265 – 1321) – La Divina Commedia 

➢ Basis voor een game: Dante’s inferno (2010) 
▪ Musical: typisch genre dat hoog- en laagcultuur probeert te combineren 

➢ Rembrant van Rijn (1606 – 1669) 
❖ Musical in 2006 
❖ Graphic novel in 2013 



60 
 
 

 

4) Recycling en retro 
▪ Jameson: ‘kannibalisering’ van het verleden 

➢ Voortdurend terughalen van stijlen waar een zekere nostalgie rond hangt 
➢ Aanvankelijk in architectuur 

❖ Combinatie van klassiek, barok, gotisch,… 
Oude stijlen worden vermengt met nieuwe stijlen 

▪ Baudrillard: nostalgie als centrale postmoderne emotie –> recycling 
➢ Simulaties van het verleden 

❖ ‘vintage’: meubels, kleding 
▪ Muziek: hergebruik oud materiaal uit de jaren ’50 – ‘90 

➢ Inspelen op nostalgie 
➢ Muziekfestivals, radio- en Tv-programma’s: “back to the …” 

❖ Nostalgische gevoel naar de tijd toen alles nog kon, toen het nog 
mogelijk was om iets nieuws te verzinnen 

5) Ironisch citeren: bewust verwijzen naar bestaande clichés 
▪ Dubbele boodschap: wij weten dat jij weet dat wij weten dat dit een cliché is… 

➢ Het is zo onorigineel dat het terug origineel wordt 
➢ Gebruik maken van clichés omdat je erop vertrouwt dat de consument 

weet dat het een cliché is 
➢ Collins: ‘ironic articulation of the “already said” is the distinguishing feature 

of postmodern communication’ 
❖ Iets zeggen en erop vertrouwen dat de ander weer dat het een 

cliché is en daarmee wordt het weer grappig 
▪ Inspelen op de reflexieve ironische consument (Rorty) 

➢ Voorbij het geloof in: 
❖ Grote verhalen 
❖ Absolute waarheidsclaims –> ook in mediateksten, 

reclameboodschappen,… 

Conclusie en discussie 
Er komt niets nieuws meer bij als het gaat om genres, betekenissen,… 

Het enige wat er nog is, is het postmodernistisch eclecticisme: het combineren van bestaande stijlen 
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Media en culturele globalisering 

Globalisering 

1. Historische achtergrond 

• Moderne exploratie sinds de 15e eeuw 
o Kolonialisme: domineren van andere volkeren 

▪ Zowel economisch, politiek en cultureel 
➢ Steeds meer problematisch geworden 

❖ Inmiddels eigen land geworden 
➢ Centrum: Noordwest Europa (Spanje, Portugal, GB, Nederland,…) 

▪ Exploratie en verkennen van de wereld 
▪ Oorsprong van globalisering: manier geweest van de wereld groter te maken 

➢ Globalisering: het bewustzijn dat onze waarden, economie en politiek 
systeem niet de maatstaf zijn, het is slechts een deel van de wereld 
❖ Fysieke globalisering: reizen naar andere landen 
❖ Bewustzijn: in de eerste plaats wereldburger zijn 

→ Besef heeft zich ontwikkeld in de 15e eeuw 
o Migratie: we zijn niet langer gebonden aan het eigen land 

▪ Wat ver weg was, komt steeds dichterbij 

2. Voorbij de natiestaat 
Ulrich Beck (1992): we leven in een mondiale wereld, de natiestaat zet zijn deuren open voor het buitenland  
 Kosmopolitisch 

• Politiek 
o Zombiecategorie: zijn altijd bezig met verschillende eenheden (Beck) 

▪ De natiestaat, het dop, het gezin 
▪ We gebruiken deze categorieën nog, maar in de praktijk zijn ze niet meer toepasbaar 

o Acceleratie globalisering afgelopen eeuw 
▪ Globalisering ging zo snel dat we de natiestaat verliezen (Beck) 
▪ Na WOII: politieke verbondenheid wordt sterker 

➢ Verschillende allianties (de geallieerden) moesten ook officiële politieke 
verbondenheid sluiten 
❖ Verenigde Naties (1945), NAVO (1949) 
❖ Europese Unie (1993) 

→ Niet langer enkel een utopisch geluid 
❖ Maatregelen en conferenties: klimaat, CO2-uitstoot,… 

→ Mondiaal moeten regels ontwikkeld worden 

• Economie 
o Economische interdependentie 

▪ Internationaal Monetair Fonds (1945), World Trading Organization (1995) 
▪ Wereldmarkt –> afhankelijkheid van lokale markten 

➢ Lokale markten staan niet los van elkaar 
➢ Chaostheorie en ‘Butterfly-effect’ 

❖ Een kleine gebeurtenis aan de andere kant van de wereld, kan 
verre gevolgen hebben voor onze lokale economie 

▪ Arbeidsverdeling –> van lokaal naar mondiaal 
➢ Veel van de productietaken worden uitbesteed aan arme landen 
➢ Vb. productie van kleding: goedkoop produceren in Azië 

▪ De consument – voeding is assemblage 
➢ De voeding op je bord komt uit verschillende landen 

❖ Blik tonijn: vis uit Amerika, metaal uit een ander land, papier uit 
tropisch oerwoud uit Zuid-Amerika,… 

➢ Altijd een assemblage uit verschillende landen 
 Mondiale besef dat we politiek en economisch samenwerken en dat dit productief is voor de landen 
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• Media 
o Populaire cultuur en leefstijl 

▪ Media: Tv, internet en sociale media 
➢ Jaren ’50: ontstaan TV: “een venster op de wereld” 

❖ Bracht wat veraf was dichtbij 
➢ Speelt een belangrijke rol in bewustzijn van wat er in de wereld gebeurd 

❖ Bewustzijn van globalisering is sterk gemediatiseerd 
▪ Transnationalisering: nieuws, leefstijl, mode, muziek,… 

➢ Overstijgen van je eigen natiestaat met zijn eigen waarden, cultuur en 
levensstijl en in contact komen met bv. Het nieuws uit de andere kant van 
de wereld 
❖ Vb. dood van JFK 
❖ Vb. leefstijl en mode: wordt niet meer lokaal bepaald 

→ Geen traditionele klederdracht meer 
→ Wordt gecommuniceerd door films, tijdschriften, 

celebrity’s 
o Globalisering is niet enkel politiek of economisch, maar is in de eerste plaats de realisering 

dat de wereld een 
▪ Global village 

➢ Besef dat wat eerst veraf en onbekend was, nu dichtbij is 
▪ Kosmopolitisch burgerschap 

➢ Besef dat we onderdeel zijn van een global village 
❖ In toenemende mate jezelf definiëren als wereldburger 

→ Nationale identiteit speelt ook een belangrijke rol! 
→ Neemt vooral toe onder invloed van media 

▪ Voortdurend toegang tot Andere culturen 
➢ “disembedding of time and space” 

❖ We worden voortdurend geconfronteerd met verschillende tijden 
en plaatsen 

▪ Ontworteling van traditie, tijd en plaats 
➢ Niet meer opgesloten in dorp met traditie, maar staan open voor alles wat 

in de wereld gebeurt 

3. Theorieën 

Cultureel imperialisme 

• Mondialisering is een fancy, optimistisch, bijna utopisch woord voor cultureel imperialisme 
o Mondialisering is kolonialisme, maar niet met vechten maar met media (normen) 
o Erfenis van het kolonialisme 

▪ Superioriteit van Westerse civilisatie, leefstijl, cultuur 
➢ Vooral VS – mondiale cultuurindustrie 

❖ Centrale zender in het verhaal 
❖ Vb. McDonalds, Nike, Coca Cola, 

→ In de meest lokale gemeenschappen kom je ze tegen, ze 
zijn verspreid over de hele wereld 

❖ Vb. Google, Facebook 
→ Infrastructuur die rechtstreeks uit de VS komt, maar 

mondiaal aanwezig is 
▪ Homogenisering & standaardisering 

➢ Content / brands (overal McDonalds) 
➢ Stijl (McDonalds: overal control, predictability, calculability & efficiency) 

❖ Hoe het gemaakt, geproduceerd, wordt 
  Cultureel imperialisme (het verspreiden van dezelfde boodschap, levensstijl) leidt 

tot homogenisering, standaardisering, Amerikanisering 
▪ Einde van de diversiteit 
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o Vb. McDonaldization – George Ritzer 
▪ Bepaalt de cultuur van de Amerikaanse samenleving 

➢ Alles moet hapklaar zijn, efficiënt en snel 
➢ Ondermijnt alle diverse culinaire smaken, geuren,… 

▪ Vind niet enkel plaats in VS, maar is een model dat de hele wereld beïnvloed 

Multiculturalisering & hybridisering 

• Expliciete kritiek op cultureel imperialisme these: cultureel imperialisme kent zijn beperkingen 
o Niet monocausale invloed van Westen/VS naar de rest 

▪ Culturele toe-eigening: altijd verschillende interpretatie 
➢ Gegeven het feit dat culturen verschillend zijn, zal je altijd en overal zien 

dat eenzelfde product op andere manieren wordt geïnterpreteerd 
❖ Imperialisme is bijna onmogelijk 

▪ Voorbij ‘centrum-periferie’-model of ‘zender-ontvanger’-model 
➢ Landen beïnvloeden elkaar en worden ‘multicultureel’ 
➢ Verspreiding van populaire cultuur vanuit de verschillende knopen in het 

mondiaal netwerk 
❖ Vb. Hollywood vs. Bollywood 

→ Hollywood zet de standaard, bepaalt de visuele, narratieve 
en technische kant van films 

→ Tegelijkertijd ook allerlei nationale en lokale 
filmindustrieën die binnen de eigen natiestaat enorm veel 
invloed hebben maar ook daarbuiten 

→ Bollywood is niet enkel in India, maar ook actief 
geïntegreerd in Hollywood films 

 Europa en India beïnvloeden ook Hollywood 
➢ Verspreiding van populaire cultuur vanuit verschillende ‘global cities’ 

❖ Het gaat niet om landen, maar om de knopen in het netwerk: de 
grote steden 

→ Parijs, Milaan, New York,… 
 Er is niet 1 centraal punt van waaruit het verspreid raakt! 

▪ Invloed kolonialisme, migratie en immigratie 
➢ Bv. Culinaire culturen: Chinees, Italiaans, Mexicaans, Thais, Japans,… 

❖ Neokoloniale accenten 
→ Vb. Indonesisch (NL), Indiaas (UK) 

 Indonesië was kolonie van Nederland, India was 
kolonie van UK 

▪ Invloed van media: van Aziatische landen naar het Westen 
➢ Voorbeelden 

❖ ‘Gagnam style’ – Zuid-Korea 
❖ ‘Anime’ en ‘manga’ stijl in strips, tekenfilms, games,… uit Japan 

➢ The easternization of the west? – Collin Campbell (2007) 
❖ Geneeskunde 

→ De groeiende markt voor Yoga, meditatie (‘mindfulness’) 
→ De populariteit van holistische geneeswijzen 

 Continuïteit van mind, body & spirit 
→ Naar een oosters godsbeeld 

❖ We zijn steeds meer geïnteresseerd in het Aziatische  
→ Van materialistisch dualisme naar metafysisch monisme 

 Wederzijdse invloed Oost en West 
o Multiculturalisering: verschillende culturen naast elkaar 
o Hybridisering: verschillende culturen door / in / op / over elkaar 
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Glocalisering 

• Dialectiek: intrinsieke relatie tussen het proces van globalisering & lokalisering 

• Paradox: onder invloed van globalisering wordt traditie, geschiedenis en plaats relevanter 
o We willen terug naar het lokale door de onvrede over globalisering 

▪ Tegenreactie op de globalisering 
o Berger (1972) – ‘homeless mind’: gevoel van thuisloosheid 
o Terugkeer naar traditie, geschiedenis en plaats in populaire cultuur 

▪ Vb. reclame bier Hertog Jan: lange traditie/historie, duidelijke locatie van productie 
➢ We willen iets dat lokaal wordt gemaakt en dat een lange traditie/historie 

heeft (zie gastcollege) 
▪ Verlangen, nostalgie naar lokale geschiedenis 

o Ook politieke connotatie: neo-nationalisme 
▪ Politieke leiders verkopen boodschap van “eigen volk, eigen cultuur” 

➢ “Met multiculturalisering verliezen we onze eigen identiteit” 

• Onderzoeken 
o A Cultural Globalization of Popular Music? (Achterberg et al., 2011) 

▪ Kwantitatieve analyse hitlijsten VS, Frankrijk, Nederland & Duitsland over 50jaar 
➢ Herkomst artiest & taal 
➢ Casus: niet generaliseerbaar! 

▪ Resultaten: 
➢ Dominantie VS stabiel, behalve in Frankrijk 
➢ Toegenomen diversiteit 
➢ Sinds 1989: toename van nationale popmuziek 

❖ Val van de muur: trendbreuk 
 Glocalisering speelt een belangrijke rol: je wil niet enkel Amerikaanse muziek, maar 

ook lokale muziek: niet enkel land, maar ook regio (vb. Fries) 
o For the Horde and the Nation? A study of (Trans)National Play in World of Warcraft (Es & 

Aupers, in progress) 
▪ Kwalitatieve analyse, o.a. Blizzard EU Forums 
▪ Transnationale speelstijl vs. Nationalisme 

➢ “I am proud of my danish legacy” 
▪ Neokoloniale sentimenten 

➢ Vb. portugese en braziliaanse spelers willen niet op 1 server zitten 

• Antiglobalisme: voorbij politieke tegenstellingen 
o Onderdeel van een bredere culturele ontwikkeling 

▪ Niet politiek gebonden: niet rechts of links! 
➢ Links-progressief: vooral tegen liberalisering van de wereldmarkt 
➢ Rechts-conservatief: vooral tegen bedreiging cultuur, gemeenschap & traditie 

o Opkomst neo-nationalisme 
▪ Populisme: NVA, PVV, Front National 
▪ Brexit: nationalisme en verzet tegen EU 
▪ Trump: protectionistisch beleid 

Globalisering en cultureel onbehagen 

• Focus in onderzoek op globalisering en onbehagen 

o Ontworteling en nostalgische vragen 

▪ Persoonlijke identiteit: wie ben ik? 

▪ Nationale identiteit: wie zijn wij? 

➢ Canonisering, bv. Nationaal Historisch museum 

▪ Globaliseren van instituties: wie zijn zij? 

 Roep om collectieve, culturele, nationale identiteit 
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o Gaat gepaard met toenemend wantrouwen over de wereld om je heen 

▪ Wanneer je verschillende culturen in je huis krijgt, leidt dit tot onzekerheid, 

thuisloosheid en wantrouwen 

➢ Globalisering en de sociale verbeelding van instituties 

❖ Complottheorieën: in een wereld zonder grenzen weten we niet 

meer wie er aan de touwtjes trekt 

→ Verbeelding van geglobaliseerde/ondoorgrondelijke instituties 

 Wie zijn onze leiders & wie heeft daadwerkelijk de 

macht? 

→ Sterk cultureel onbehagen 

 

 

 
 
 


