
INLEIDING TOT CULTURELE STUDIES  

LES 1  

WAT IS CULTURELE STUDIES?  

Academische discipline, ontstaan in Groot-Brittannië in de jaren ’60. In 1964 is het Centre for Contemporary 

Cultural Studies, opgericht in Birmingham. Het is ontstaan vanuit/naast/als reactie tegen andere disciplines. 

Bepaalde fenomenen werden niet door deze disciplines bestudeerd. Kunstwetenschappen: enkel ‘hoge cultuur’, 

geen graffiti of street art, geen populaire cultuur. Sociologie: geen subculturen zoals punk of hip-hop. 

Literatuurwetenschappen: geen science-fiction, zines, graphic novel … Filosofie: niet bepaalde vormen van 

kritische theorie, postkoloniale theorie, queer theory, feministische theory. Antropologie: bestudeert andere 

culturen.  

Het is interdisciplinair en open voor invloeden. ‘Cultuur’ bestuderen vereist meer dan één benadering. Er zijn 

invloeden van sociologie, antropologie, literatuurwetenschappen, media studies, Duitse kritische theorie, (post-

)Marxisme, Frans poststructuralisme, semiotiek, psychoanalyse, feministische theorie, queer theory, 

postkoloniale theorie, cultuurgeschiedenis.  

Culturele studies is geëngageerd: maatschappijkritisch, cultuurkritisch. Om ‘cultuur’ te bestuderen heeft men 

verscheidene benaderingen nodig die steeds evolueren. Vandaar culturele studies in het meervoud. Men gaat 

ook kritisch omgaan met de invloeden. Culturele studies wil zich niet beperken tot ‘hoge cultuur’, maar ook 

populaire cultuur: van tv-series tot apps of games. Steeds een openheid voor nieuwe vormen van populaire 

cultuur, maar altijd in combinatie met de kritische benadering. Deze twee aspecten keren steeds terug in 

culturele studies. Twee gevaren: te veel ‘hippe theorie’ en jargon enerzijds, en te veel opgaan in de nieuwste 

populaire trends en hypes anderzijds.  

WAT IS CULTUUR?  

Verschillende historische tradities die ‘cultuur’ als term gebruiken.  

• Oppositie cultuur X natuur. Cultuur ‘perfectioneert’ de natuur. Sluitstuk van de schepping. Cultuur als 

bewerking van de natuur; colere: bewerken, onderhouden, …)  

• Oppositie cultuur X kunst. Kunst is superieur en cultuur is meer collectief en ‘volks’  

• De Romantische visie: cultuur als een volksaard. Expressie van de aard van een volk. Band met 

nationalisme en het creëren van een onderscheid tussen wij X de ander 

• Elitaire visie: Matthew Arnold. Cultuur is het beste wat de mens heeft voortgebracht. Enkel ‘hoge 

cultuur’. De cultuur van een bepaalde klasse X de ‘ongecultiveerde massa’ 

RAYMOND WILLIAMS: KEYWORDS 



Cultuur is 

• “The independent and abstract noun which describes a general process of intellectual, spiritual and 

aesthetic development” → vorm van ontwikkeling (Kant, Verlichting), beschaving 

• “The independent noun … which indicates a particular way of life, whether of a people, a group, or 

humanity in general.” → levenswijze van een groep, periode of volk (Herder, nationalisme)  

• “The independent and abstract noun which describes the works and practices of intellectual and 

especially artistic activity”. → cultuur als product (Arnold, ‘hoge cultuur’) 

Het westers cultuurbegrip is complex en tegenstrijdig: 

• Zowel universeel als uniek (anders dan en superieur aan andere culturen) 

• Sterk gedacht vanuit opposities: wij X de ander  

• Oppositiedenken gelinkt aan machtsposities: wie bepaalt wat cultuur is? 

Spanning ontstaat ook vanuit verschillende vormen van cultuur die op hetzelfde moment aanwezig en werkzaam 

zijn:  

• Residuale (oudere visies) vormen van cultuur 

• Dominante (gangbare norm) vormen van cultuur 

• Opkomende (emergent, nieuw, revolutionair) vormen van cultuur 

Cultuur is een gecontesteerd, veranderlijk en heterogeen begrip. We hebben een brede visie nodig op cultuur: 

niet alleen objecten, maar ook leefwijzen. Zowel instituties als een mentaliteit. Zowel dominante cultuur, met 

machtsdynamieken als vormen van ‘tegencultuur’.  

Street art: deels illegaal, deels institutioneel. Deels verguisd als vandalisme, deels populair als trend. Zowel object 

als ervaring. Contestatiebeweging versus commercie. Spanning tussen populaire cultuur en instituties voor ‘hoge 

cultuur’ zoals musea.  

ONTSTAAN CULTURAL STUDIES IN GROOT-BRITANNIË 

Groot belang van het opentrekken van visies op cultuur. Men gaat steeds vastgeroeste opvattingen aankaarten. 

Oprichting van Centre for Contemporary Cultural Studies in 1964 in Birmingham, sluiting van het centrum in 

2002.  

• Eerste generatie: Raymond Williams, Richard Hoggart (eerste directeur), Edward P. Thompson. Nog 

groot belang van literatuur en geschiedenis. 

• Tweede generatie: Stuart Hall, Paul Gilroy, Angela McRobbie, aandacht verschuift naar feminisme en 

racisme. 

• Groot belang van de specifieke context van de jaren ’50 en ’60 en de opkomst van ‘nieuw links’. 



NIEUW LINKS: ECOLOGIE, ANTI-RACISME, FEMINISME 

Meer en meer aandacht voor nieuwe thema’s: ecologie, anti-imperialisme en antiracisme, feminisme, 

antikoloniale strijd, anti-oorlogsbeweging en vredesbeweging, basisdemocratie… → 1960: New Left Review 

Na de tweede wereldoorlog kregen meer mensen uit working class of uit andere landen de kans om te gaan 

studeren, als een soort compensatie van de oorlog.  

De toegenomen industrie en vooral de cultuurindustrie vereiste meer geschoolde mensen.  

→ Nieuwe universiteiten en nieuwe disciplines, volwassenenonderwijs, Open University  

Er ontstond een generatie van ‘working class intellectuals’, zoals Raymond Williams, die van een arbeidsmilieu 

kwamen maar in Oxford of Cambridge konden gaan studeren. Mensen als Stuart Hall konden van Jamaica in 

Engeland gaan studeren, maar ze waren geschokt door het racisme en de klassenmaatschappij.   

RAYMOND WILLIAMS: ‘CULTURE IS ORDINARY’ (1958) 

• Persoonlijk, autobiografisch karakter van de tekst: tussen sociologie, antropologie en literatuur 

• Hij wil vastgeroeste opvatting over cultuur opentrekken 

• Hij beschrijft de diverse vormen van cultuur die hij in zijn leven tegenkomt: de arbeidersachtergrond 

van zijn vader, de landbouw en industrie in Wales, Oxford en Cambridge  

• ‘Cultuur’ is niet alleen de ‘hoge cultuur’ van Cambridge (hij houdt niet van de tea houses), maar ook iets 

wat behoort tot de dagelijkse leefwereld van de arbeiders 

• Ook de working class heeft cultuur en niet alleen massacultuur, ook zij kunnen ‘hoge cultuur’ waarderen 

• Reactie tegen F.R. Leavis (new criticism). Veranderingen in samenleving (industrialisatie, 

democratisering van onderwijs) tot lelijkheid, en een vulgaire massacultuur hebben geleid.  

• Williams: veranderingen zijn niet noodzakelijk slecht → transformatie, dynamiek.  

• Invloed van Marxisme, maar ook kritiek: de bourgeoiscultuur in de dominante cultuur, maar ook de 

minder gegoede klassen hebben cultuur. Niet enkel onderdrukking. Cultuur moet groeien vanuit de 

mensen zelf en kan niet door de staat worden opgelegd.  

UITBREIDING VAN HET ONDERZOEKSOBJECT 

• Verschuiving van aandacht van working class naar jongerenculturen en rol van massamedia  

- Resistance 

- Emancipatie  

• Veel fondsen voor CCCS komen van de staat voor onderzoek naar telvisie 

• Enorme verspreiding via Open University (BBC): zorgt voor verspreiding bij groot publiek  

• Nieuwe theoretische invloeden: post-marxisme en Gramsci (cultuur als hegemonie), semiotiek en post-

structuralisme (Barthes, Foucault): representatie, ideologie en macht 



SUBCULTUUR 

• De term ‘subcultuur’ verwijst naar de cultuur van een bepaalde sociale groep, wiens normen, waarden 

en levensvormen verschillen van die van de overheersende meerderheid.  

• Vaak vorm van verzet tegen de massacultuur of de waarden van de ouders of de dominante cultuur. 

Gaat gepaard met een bepaalde sociologische positie, die ook kan veranderen.  

• Studie van punkbeweging Dick Hebdige (Subculture) of vrouwelijke popfans door Angela McRobbe (The 

Culture of Working Class Girls).  

PAUL GILROY  

There ain’t no black in the Union Jack (1987), The black Atlantic (1993), Black Britain (2007).  

ANGELA MCROBBIE  

Men had geen oog voor de rol van vrouwen (of het gebrek eraan) in de studies van subculturen.  

Kritiek op de fashion-beauty-complex: van emancipatorisch potentieel van populaire cultuur naar kritiek op 

postfeminisme 

CULTURELE STUDIES IN DE VS 

Belangrijkste zwaartepunten: 

• Populaire cultuur: VS is bakermat cultuurindustrie (Hollywood, radio…)  

• Aandacht voor identiteit en diversiteit: grote invloed van de geschiedenis van de slavernij en segregatie. 

Veel aandacht voor gender studies, queer studies…  

• Disciplinering = streven naar institutionele inbedding en machtspositie in universiteit  

• Canada: Marshall McLuhan en media-theorie  

CULTURELE STUDIES IN EUROPA 

Frankrijk: niet echt culturele studies als apart → ingebed in andere vakgebieden  

• Franse filosofen en sociologen denken na over hedendaagse maatschappij binnen hun vakgebied  

- Louis Althusser, Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu 

- Nemen ook stelling in hedendaagse politieke kwesties, publieke intellectuele  

- Semiologie/semiotiek: sleutelrol van Roland Barthes: mythologies als cultuurkritiek 

- Michel De Certeau en Henri Lefèbvre → Everyday life studies  

• Duitsland: niet echt aparte discipline. Traditie van Kulturwissenschaften 

- Sterke traditie in sociologie sinds begin 20e eeuw: Georg Simmel, Siegfried Kracauer, Max Weber 



- Filosofie: kritische theorie van Theodor Adorno & Max Horkheimer, Walter Benjamin, Jürgen 

Habermas (Frankfurter Schule)  

- Eerste kritische analyses van cultuurindustrie en moderne consumptiemaatschappij: Adorno, 

Simmel, Benjamin  

- Vormen van mediatheorie: Vilem Flusser, Friedrich Kittler, Hans Belting  

• Lage Landen 

- “Cultural analysis” (Amsterdam) → School van Mieke Bal  

o Nadruk op theorie 

o Toepassing narratologie op visual studies en culturele objecten  

o Tegenwoordig eerder nadruk op globalisering 

- Culturele studies (Leuven) … 

  



LES 2 | VAN STRUCTURALISME NAAR POST-STRUCTURALISME: DE SAUSSURE, LÉVI-STRAUSS, 

BARTHES 

Ferdinand de Saussure (1857-1913)  

• Zwitserse linguïst. Grondlegger van de structurele linguïstiek  

• Hij maakte onderscheid tussen twee aspecten van taal  

- Parole: taal in alle veranderlijke complexiteit, dialecten, etc.  

- Langue: de trans-historische structuur van taal (atemporeel).  

• Enkel aan de hand van de structuur van taal kunnen we taal wetenschappelijk bestuderen zonder ons 

te verliezen in de veelvoud van taaluitingen  

• Voor taal is verschil belangrijk: kat betekent iets anders dan mat omdat het eerste foneem van elkaar 

verschilt 

• Taal kan opgevat worden als een tekensysteem → grote invloed op semiotiek: de studie van tekens  

“The linguist must take the study of linguistic structure as his primary concern, and relate all the other 

manifestations of language to it.” 

Syntagmatische en paradigmatische as  

 

 

 

 

 

Taal als teken → betekenaar en betekenis  

 

 

 

 

 

 

 



Teken  

 

 

 

 

 

• Er is een scheiding tussen de betekenaar en de betekenis. De betekenis heeft geen intrinsieke of 

natuurlijke relatie met de betekenaar (denk aan boom, tree, arbre, arbor, …)  

• De relatie tussen betekenis en betekenaar is eerder conventioneel of gemotiveerd 

• Maar de Saussure bleef worstelen met de vraag hoe hij de structurele benadering in overeenstemming 

kon brengen met de veelheid aan taaluitingen (parole), met het dagelijks gebruik van taal  

• Hij heeft nooit een boek gepubliceerd → zijn studenten hebben dat geaan 

• Vanaf de jaren ’60: “linguistic turn” 

CLAUDE LÉVI-STRAUSS (1908-2009) 

• Franse antropoloog/etnoloog 

• Moest Frankrijk ontvluchten naar New York en Brazilië: bestudeerde de Bororo, Caduveo, Nambikwara 

• Interesse in structurele linguïstiek na een ontmoeting met Roman Jakobsen in New York  

• Past principes van de linguïstiek toe op de analyse en functionering van mythes → structuralisme werd 

een sensatie in de jaren ‘60 

• Triste stropiques (1955) 

• La pensée sauvage (1962) 

• Mythologiques (4 delen, 1969-1981) 

 

• Inheemse stammen zijn niet “primitief”. Zij proberen net zozeer als de wetenschappen om hun wereld 

te doorgronden, te ordenen en te classificeren. Hun denken werkt echter volgens andere principes. 

“L’homme a toujours pensé aussi bien” → door anderen als primitief voor te stellen en « te dicht bij de 

natuur”(totemisme), probeert men zich superieur voor te stellen  

TRISTES TROPIQUES (1955) 

Een beschrijving van zijn vlucht uit Frankrijk en bezoek aan stammen in Brazillië. Het is deels een autobiografie, 

deels theoretische reflectie.  



• Enorm pessimistisch: “entropologie” → het trieste der tropen  

• Hanteert nog een hele literaire stijl  

• Net zoals men in de linguïstiek “fonemen” onderscheidt, kan men mythes opdelen in “mythemen” 

• Grote ambities van het structuralisme: als men alle mythemen van de wereld kan beschrijven, dan 

verkrijgt men een soort periodieke tabel waarin alle mythes en culturen kunnen worden gesitueerd 

• Bereoemde passage uit Tristes Tropiques: Lévi-Strauss meent dat schrift automatisch een sociale 

hiërarchie met zich meebrengt. Een stamhoofd imiteert het schrijven van Lévi-Strauss in zijn 

notitieboekje door wat lijntjes te zetten op papier, en hierdoor verkrijgt hij sociale prestige in de groep 

→ Derrida gaat dat bekritiseren  

LA PENSÉE SAUVAGE (1962) 

• Pensée is ook een soort bloem (viooltje) → verwijzing naar Opheliavan Hamlet: Pansys are for thoughts, 

dus ook “denken in het wild”. Lévi-Strauss: “dieren zijn goed om mee te denken.  

• Totemisme: niet “wild” in de zin van ongeordend of chaotisch, integendeel: men maakt een complex 

gestructureerde ordening 

• Bricolage X de ingenieur: de bricoleur neemt bestaande elementen en vormt er nieuwe dingen mee. De 

ingenieur vindt zelf concepten uit om de wereld te begrijpen. Bricolage is een manier om bestaande 

elementen te combineren. In mythes is er een bricolage van elementen in een symbolisch systeem. De 

bricoleur werkt binnen bepaalde grenzen. De ingenieur probeert deze grenzen steeds te verleggen.  

• Deze vorm van denken staat bij ons vooral nog in de kunst.  

Warme en koude maatschappijen  

• Warme maatschappij 

Is begaan met ontwikkeling, vooruitgang, geschiedenis, maar ook met het creëren van sociale hiërarchie 

en produceert veel “afval” 

• Koude maatschappij 

Prorbeert een bepaald equilibrium te behouden door rituelen, mythes of symbolische spelen. Hun 

tijdsbeeld is circulair, niet lineair, en ze zijn erg begaan met het moment van de schepping (en niet met 

de toekomst) 

 

• Mythe is een “matrix om te begrijpen” 

• Men begrijpt de wereld door de mythe, als een matrix 

• Mythes worden gebruikt om ordening aan te brengen 

• Structuren werken volgens binaire begrippen: natuur-cultuur, leven-dood, … Mythes gaan mediëren 

volgens deze tegenstellingen 



• Horizontale as: diachronie, syntagma (het “verhaal”), de melodie van een partituur. Verticale as: 

synchronie, paradigma (de “betekenis”), de harmonie van een partituur 

• De “logica van het concrete” → werkt volgens analogie. Groep x verhoudt zicht tot groep y als een jaguar 

tot een arend 

CULTUURPESSIMISME 

• Culturele diversiteit is even noodzakelijk als biodiversiteit voor de evolutie 

• Maar wij geraken sneller en sneller in een vorm van monocultuur die diversiteit vernietigt: 

massatoerisme, massale consumptie, …  

• Door toegenomen densiteit krijgt men culturele conflicten en racisme 

• Beroemde redevoering voor de UNESCO in 1975. Hij pleit er ook voor om de inheemse bevolking van 

bepaalde landen volledig met rust te laten. Dit argument werd misbruikt door Front National.  

• Lévi-Strauss is anti-humanist 

Inheemse bevolkingen hebben nooit deel uitgemaakt van het idee van humanisme, integendeel. We 

moeten ons beeld van de mensheid uitbreiden.  

• Bepaalde inheemse bevolkingen beschouwen zichzelf als deel van de natuur en het niet verstoren van 

de beschikbare natuurlijke bronnen is cruciaal in hun mythes en rituelen. Volgens Lévi-Strauss moeten 

we daarvan leren, maar dat zou een totaal andere manier van denken vereisen.  

STRUCTURALISME EN DE AUTEUR 

“… I don’t have the feeling that I write my books. I have the feeling that my books get written through me and 

that once they have got across me I feel empty and nothing is left… I never had, and still do not have, the 

perception of feeling my personal identity. I appear to myself as the place where something is going on, but there 

is no “I”, no “me”. Each of us is a kind of crossroads where things happen. The crossroads is purely passive; 

something happens there.” 

ROLAND BARTHES (1915-1980) 

• Franse literatuurwetenschapper, semioticus, filosoof 

• Gaat de structurele benadering van de Saussure en Lévi-Strauss toepassen op alledaagse dingen: 

reclame, mode, fotografie, …  

• Geleidelijke verschuiving van structuralisme naar post-structuralisme 

• Belangrijkste werken: Le degré zéro de l’écriture (1953), Mythologies (1957), L’empire des signes (1970), 

S/Z (1970), Le plaisir du texte (1973), Fragments d’un discours amoureux (1977), La chambre claire 

(1980) 

MYTHOLOGIES (1957)  



• Korte teksten over allerlei alledaagse onderwerpen: de Eiffeltoren, worstelen, afbeeldingen, reclame, 

de Tour de France, het nieuwe Citroën model, … → en een langere beschouwing over “mythe” 

• Een kleinburgerlijke norm en ideologie wordt voorgesteld als een natuurlijke norm. Barthes noemt dit 

een mythe. Door het te leren bestuderen als tekens kunnen we het leren ontmaskeren 

• “Ik had zojuist Saussure gelezen en er de overtuiging uitgeput dat men, door de ‘collectieve 

voorstellingen’ te behandelen als systemen van tekens, een goede kans had het niet te hoeven laten bij 

een machteloos afwijzen van de mystificatie die de kleinburgerlijke cultuur omtovert tot universele 

natuur, maar er gedetailleerd rekenschap van te kunnen geven.” 

• Mythe is spraak → het is een communicatiesysteem, een boodschap. Het is geen object of voorwerp, 

maar een wijze van betekenen, een vorm.  

• Spraak =/= enkel gesproken taal, maar ook visueel: reclame, film, sport, stijl, …  

• Mythe wordt niet gedefinieerd door een object, maar door de vorm. Alles kan een mythe zijn.  

• De mythe suggereert door een vorm een eeuwige, natuurlijke norm. Een burgerlijke norm wordt zo 

voorgesteld als eeuwig en natuurlijk. De mythe suggereert transhistorische waarden.  

• Men kan mythes leren “lezen” door semiotiek of semiologie. 

• De mythe is een secundaire betekenis die zich ent op een eerste, meer letterlijke betekenis, die naar de 

achtergrond wordt verwezen. Er wordt iets “meer” verteld dan wat men ziet. Bijvoorbeeld een reclame 

die prestige of een levensstijl suggereert.  

• De mythe is een semiologisch systeem van de tweede graad 

• Een eerste tekensysteem (objecttaal) wordt de betekenaar van een tweede tekensysteem (metataal)  

 

 

 

 

 

 

 

• Cover Paris Match: soldaat van Afrikaanse origine die de Franse vlag groet 

• Suggestie: Frankrijk is een groot imperium waarvan de onderdanen trouw zijn aan Frankrijk. Dit 

maskeert de kritiek dat de inwoners van de door Frankrijk gekoloniseerde landen zich verzetten tegen 

de Franse kolonisatie en het koloniale beleid.  

• Eerste tekensysteem: een soldaat die een groet uitbrengt.  

Tweede tekensysteem, mythe: overal in de gekoloniseerde landen is men trouw aan Frankrijk  



• Rechtvaardiging voor Frans imperialisme. Maar voor Barthes is dit ook de aanwezigheid van Frans 

imperialisme zelf, die zo vormelijk en historisch geanalyseerd kan worden.  

IDEOLOGIE 

• Terry Eagleton: geen eenduidige definitie  

• Bewust of onbewust?  

• Vals bewustzijn X de (wetenschappelijke) waarheid 

• Alleen negatief of alle politieke opvattingen/zienswijzen ideologisch?  

• Cognitief (ideeën) of affectief (groepsgevoel, identificatie)?  

• Overal aanwezig of kunnen we er aan ontsnappen?  

• Ideologie als klassenbewustzijn of verbonden aan een sociologische of culturele groep  

• Louis Althusser: ideologie is wat ons tot subjecten maakt. Interpellatie en ideologische staatsapparaten  

• Voor Barthes is ideologie esthetisch, in de presentatie: willekeurige of gekozen opvattingen worden 

voorgesteld als natuurlijk  

• Diverse toepassingen van deze benaderingen op alledaagse, populaire onderwerpen, zoals mode als 

tekensysteem en de taal van de verliefde.  

FRAGMENTS D’UN DISCOURS AMOUREUX 

• Woordenboek of thesaurus van termen uit de taal van de verliefde 

• Elk lemma bevat citaten uit bekende teksten: de taal van de verliefde is intertekstueel. Ook al denken 

we dat het heel individueel en persoonlijk is.  

• De taal van de verliefde maakt gebruik van een bestaand repertoire, gericht aan de ander. Het is een 

imaginair discours, fictie.  

• De verliefde is een semioticus: hij of zij probeert wanhopig de tekens te lezen in het gedrag of de reactie 

van de ander 

• Barthes wil ons laten zien dat de taal van de verliefde samengesteld is uit bestaande teksten, zonder 

een al te harde demythologisering. Hij neemt het op voor dit discours. Tussen kritiek en sentiment of 

romantisering.  

BARTHES: DE DOOD VAN DE AUTEUR (1967)  

• Klassieke structuralistische tekst: de structuur, de tekst, op zich is belangrijker dan de intenties van een 

persoon (de auteur)  

• “A text’s unity lies not in its origin but in it’s destination” 

• “The birth of the reader must be at the cost of the death of the Author” 

• “Once the Author is removed, the claim to decipher a text becomes futile. To give a text an Author is to 

impose a limit on that text, to furnish it with a final signified, to close the writing” → Michel Foucault en 

zijn auteurs-functie 



LE MESSAGE PHOTOGRAPHIQUE (1961) 

• De (pers-)foto is een boodschap, met een zender, een transmissiekanaal en een ontvanger. Dezelfde 

foto kan anders worden gezien in een andere context.  

• De fotografische paradox: denotatie en connotatie 

Denotatie: de “continue” boodschap, een boodschap “zonder code”, de “analogon”. Enkel een foto 

heeft dit volgens Barthes, geen tekening of schilderij.  

Connotatie: de “stijl” van de foto. Het culturele element. De retoriek van de foto. De manier waarop 

een maatschappij communiceert wat het over de foto denkt.  

• “the photographic paradox can then be seen as the co-existence of two messages, the one without a 

code (the photographic analogue), the other with a code (the art, or the treatment, or the writing, or 

the rhetoric, of the photograph).  

• We verwachten geen connotatie van een persfoto → toch is het sterk aanwezig 

Manieren van connotatie 

• Kunstmatige effecten, trucjes: bijvoorbeeld een vervalste foto. Hier wordt een connotatie voorgedaan 

als denotatie. 

• Een pose die een bepaalde connotatie suggereert → voorbeeld: Kennedy die bidt.  

• Objecten: bepaalde objecten in de foto kunnen een bepaalde connotatie suggereren. Bijvoorbeeld 

boeken suggereren intellectueel, of “italianiciteit” 

Photogenia → men gebruikt speciale belichting of andere effecten (flou, mooier gemaakt) om een 

connotatie te suggereren 

• Estheticisme → men wekt de associatie met een schilderij op door een bepaalde compositie, waardoor 

het een bepaalde connotatie krijgt (religieus, spiritueel…). Bijvoorbeeld Cartier-Bresson foto van 

Kardinaal Pacelli 

• Syntax: een reeks foto’s suggereert een verhaal 

TEKST EN BEELD (ONDERSCHRIFT) 

• De tekst is parasitair op de foto → het moet een boodschap suggereren of de lezing sturen. Het 

suggereert een klemtoon  

• Rhétorique de l’image (1963): het onderschrift heeft twee functies: verankering (anchorage) en 

verbinding (relay). Antwoord op de vraag: wat zien we?  

• De meerduidigheid of polysemie van elke foto wordt gereduceerd door het onderschrift  

• “… all images are polysemous; they imply, underlying their signifiers, a ‘floating chain’ of signifieds, the 

reader able to choose some and ignore others.” “Hence in every society various techniques are 

developed to fix this chain of signifieds in such a way as to counter the terror of uncertain signs.” 

CONNOTATIE EN IDEOLOGIE 



• “… photographic connotation, like very well-structured signification, is an institutional activity: in 

relation to society overall, its function is to integrate man, to reassure him.” 

• Een herkenbare connotatie structureert, integreert een subject en heeft een geruststellend effect.  

• “The common domain of the signifieds of connotation is that of ideology…” 

• Dit is een “verborgen” ideologie. Al te opzichtige politieke connotative zou worden afgewezen. Iets 

wordt als “natuurlijk” of trans-historisch voorgesteld. Een connotatie wordt voorgesteld als een 

denotatie.  

• Men kan de werking van ideologie leren begrijpen door de verschillende connotatie-procedures te 

bestuderen 

• Van een “mechanische” kunstvorm naar een “sociale” functie. 

• Barthes maakt het onderscheid tussen denotatie en connotatie. Maar kan men dit onderscheid eigenlijk 

wel maken? Bestaat er een pure denotatie zonder enige vorm van connotatie? Een pure denotatie zou 

iets zijn dat voorbij alle taal ligt.  

• “if such a denotation exists, it is perhaps not at the level of what ordinary language calls the insignificant, 

the neutral, the objective, but, on the contrary, at the level of absolutely traumatic images.” 

• “the traumatic photograph … is the photograph about which there is nothing to say.” “The trauma is a 

suspension of language, a blocking of meaning.” 

• Geloven wij in tijden van digitale fotografie, photoshop, digitale animaties nog in een pure “denotatie”? 

LE TROISIÈME SENSE (1970) 

Eisenstein: Ivan de Verschrikkelijke  

• Een informatieve betekenis 

• Een symbolische betekenis → niveau van betekenis 

• De derde betekenis: l’obtus (the obtuse meaning)  

• “I am not sure if the reading of the third meaning is justified – if it can be generalized…” 

• Het is een betekenis “te veel”, een “supplement”. Men kan er moeilijk over spreken. Betekenaars maar 

zonder een duidelijke betekenis. Het haalt betekenis onderuit.  

• Geen betekenis maar “signifiance” (Kristeva). Dit haalt het geruststellende van connotatie onderuit en 

gaat in tegen de bedoelde boodschap.  

• “The obtuse meaning is a signifier without a signified, hence my difficulty in naming it” 

LA CHAMBRE CLAIRE, CAMERA LUCIDA (1938)  

• Laatste belangrijke tekst van Barthes voor zijn dood 

• Barthes laat subjectiviteit toe. Hij is depressief na de dood van zijn moeder. Deze persoonlijke stemming 

wordt betrokken in de analyse en in de tekst. Niet langer puur structuralistisch. De analyse is subjectief 

gekleurd.  

• Studium: wat de foto ons “vertelt”, wat onze interesse wekt en wat we kunnen bestuderen  



• Punctum: iets wat we niet kunnen vatten, maar wat onze aandacht trekt. Het werkt als een schok, soms 

ook pas achteraf. 

• “The incapacity to name is a good sign of disturbance.” “This something has triggered me, has provoked 

a tiny shock…” 

VERSCHUIVING VAN STRUCTURALISME NAAR POST-STRUCTURALISME  

1) Structuralisme 

- Een objectieve, wetenschappelijke houding 

- Men zoekt naar atemporele structuren 

- De rol van de onderzoeker, of de rol van het subject in algemene zin wordt weggecijferd. Cfr. De 

dood van de auteur Lévi-Strauss zegt dat een mens slechts een kruispunt van factoren is zonder 

identiteit 

- Steeds een spanning tussen de structuren en de werkelijkheid 

2) Post-structuralisme  

- Het subject (of de auteur) is niet totaal weg, maar het wordt deels bepaald door de structuren. Het 

is niet volledig in controle. Het is een “gedecentreerd” subject.  

- Men gelooft nog steeds in de structuren, maar de effecten zijn niet meer een “reductie” van de 

complexiteit, maar juist een toegenomen complexiteit: speelse taal, de “ware” betekenis is 

ongrijpbaar, men moet steeds nieuwe concepten bedenken, het subject krijgt een plaats in de tekst, 

plaats voor onzekerheid 

JACQUES DERRIDA: DECONSTRUCTIE 

Lezing van Derrida in de VS in 1966: Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences (begin 

deconstructie)  

• Kritische lezing van Lévi-Strauss en structuralisme 

• Alle denken (of schrijven, of kunst) is bricolage. We gebruiken altijd bestaande elementen. Creëren uit 

het niets is een theologische gedachte.  

• De structuren leiden helemaal niet tot een beperking van de complexiteit, maar net het omgekeerde: 

men kan tot in het oneindige nieuwe combinaties maken en deze combinaties gaan altijd elke vorm van 

“totaliteit” onderuit halen. Deze combinaties zijn als een spel (“free play of the signifiers”). Men kan 

steeds elementen uit hun context halen en in een andere context plaatsen → iterabiliteit  

• Over het teken van Saussure: men kan nooit eenduidig de betekenis van een betekenaar achterhalen. 

Je gaat steeds andere betekenaars nodig hebben om de betekenis te proberen vatten tot in het 

oneindige. Taal (en tekens) zijn per definitie meerduidig en nooit te reduceren tot één enkele betekenis. 

De betekenis wordt steeds uitgesteld: différance.  



• Men probeert de oneindige combineerbaarheid van structuren te verankeren door een soort 

transcendentaal ankerpunt: God, de mens, de waarheid, bewustzijn, logos, … Paradoxaal genoeg 

functioneren deze punten als een soort “kern” die echter buiten de structuur valt.  

• De la grammatologie (1967)  

• Kritiek op het “logocentrisme”: men vindt spraak primair en schrift secundair. Deconstructie van Plato, 

Rousseau en Lévi-Strauss. Men kan niet zeggen of spraak of schrift eerst waren. Er zijn altijd al vormen 

van “traceren” of markeren.  

• In het westerse denken hanteert men dualismen (eigen/vreemd, ik/ander, man/vrouw, emotie/rede) 

waarbij de ene term als positief wordt beschouwd en de ander als negatief. Zo construeert men een 

identiteit door allerlei zaken als negatief te gaan afwijzen.  

• Deconstructie is het kritisch lezen van teksten waarbij je gaat letten op de kleine dingen die het 

argument verstoren. Men zoekt naar een aporie of een moment waar de twee termen van het dualisme 

niet meer onderscheiden kunnen worden.  

Invloed van deconstructie en post-structuralisme 

• De deconstructie van de westerse rede was van grote invloe dop het feministische en post-koloniale 

denken. Men deconstrueert de binaire terminologie van een koloniaal of patriarchaal discours 

• Edward Said: Orientalisme → we creëren een artificieel beeld van andere culturen en we construeren 

ons zelfbeeld in tegenstelling tot de geconstrueerde ander 

• Impact op theorieën over subject: subjecten worden gevormd en bepaald door structuren (discours, de 

ander, beelden, taal …). Men spreekt over subjectwording of subjectivering.  

• Impact op theorieën over identiteit: rol van de ander of identificatie met beelden en een discours. 

Identiteit is performatief (gender studies) of hybride (postkoloniale theorie)  

• Stuart Hall: roll van beelden, media en populaire cultuur bij identiteitsvorming.  

 

• Deconstructie en literatuurtheorie werden gebruikt om naar klassieke antropologische teksten te kijken 

•  Ook al probeert de antropoloog objectief of wetenschappelijk te zijn, het zijn nog steeds teksten, met 

literaire trucjes en vertelpatronen om de lezer te overtuigen 

• Men gebruikt literaire technieken om de autoriteit van de antropoloog te bevestigen en om een beeld 

te creëren van de beschreven “cultuur”. Antropoloog als “trickster” 

• Het beeld van een “cultuur” wordt actief gecreëerd. Het dagboek is soms helemaal anders 

• Een etnografische tekst zou meerdere stemmen en stijlen moeten toelaten, naast elkaar, als een 

montage of patchwork. Literaire technieken of de positie van de auteur moeten niet verborgen blijven.  

  



LES 3 | WALTER BENJAMIN 

WALTER BENJAMIN (1892-1940) 

• Moeilijk te classificeren, enorm veel geschreven: cultuurfilosoof, literatuurcriticus, journalist, vertaler 

(proust, Baudelaire), essayist, radiomaker, onderzoeker voor het instituut van Adorno en Horkheimer in 

Frankfurt…  

• Hij overschrijdt disciplines (filosofie, literatuurwetenschappen, kunstwetenschap, media theorie). Zijn 

proefschrift was nooit aanvaard. Moest een strijd leveren om zijn teksten uit te geven  

• Brengt schijnbaar tegengestelde visies samen: Marxisme en Joodse mystiek. Bevriend met Brecht, 

Adorno, …  

• Hij schreef over zowel “hoge kunst” als het alledaagse: mode, uitstalramen, verzamelaars…  

• Heel invloedrijk voor hoe men alledaagse zaken bestuderen, en onderwerpen waar filosofie geen 

aandacht voor had 

• 1928: Ursprung des deutschen Treuerspiel en Einbahnstrasse: tankstations, parken, klokken, 

straatverlichting, …  

• Hij was een pionier in het ontwikkelen van nieuwe, creatieve manieren om culturele fenomenen te 

bestuderen, in tegenstelling tot meer academische benaderingen 

• Hij wil in kleine dingen de grote verbanden gaan bestuderen. Hij omschrijft een object als een kristal  

• Zijn werk is soms in fragmenten nagelaten, of in verschillende versies van de teksten  

• Zijn jonge invloed is vandaag enorm, vooral in beeldtheorie of mediatheorie (ook bij nieuwe media 

gebruikt men nog Benjamin) 

DE ENGEL VAN DE GESCHIEDENIS 

• Tegen vooruitgangsdenken: de geschiedenis is een opeenstapeling van vernietiging. We razen recht 

naar een catastrofe, als een trein die naar een crash raast 

• De engel van de geschiedenis kijkt over de schouder en ziet alle dood en vernietiging achter hem. Hij is 

geschokt en wil helpen, maar een storm blaast in zijn vleugels en duwt hem vooruit. Hij kan enkel zien 

hoe het puin zich opstapelt. “Die storm noemen we vooruitgang” 

• Benjamin wil kijken naar het puin van de geschiedenis om recht te doen aan alle slachtoffers van de 

geschiedenis 

DE VERTELLER 

“Wij kunnen ons de verteller, hoe vertrouwd ons zijn naam ook in de oren moge klinken, volstrekt niet meer 

voorstellen als iemand van deze tijd.” “Steeds zeldzamer ontmoeten we mensen die nog echt iets weten te 

vertellen. Steeds vaker ontstaat er in een gezelschap verlegenheid wanneer de behoefte aan een verhaal wordt 

geuit. Het is alsof ons een talent ontnomen is dat ons meest onvervreemdbare bezit leek. De gave namelijk om 



ervaringen uit te wisselen. Een oorzaak voor dit verschijnsel ligt voor de hand: de ervaring is in waarde gedaald. 

En het is alsof ze in een bodemloze put is gevallen.” 

“Had men aan het eind van de oorlog al niet gemerkt dat de mensen met stomheid geslagen van het slagveld 

terugkeerden? Niet rijker – maar armer aan meedeelbare ervaring. […] En dat was niet verbazingwekkend. Want 

nooit zijn ervaringen drastischer gelogenstraft dan de strategische ervaringen door de positieoorlog, de 

economische door de inflatie, de lichamelijke door de materiaalslag, de zedelijke ervaringen door de 

machthebbers. Een generatie die nog met de paardentram naar school was gegaan stond onder een blote hemel 

in een landschap, waarin alles veranderd was behalve de wolken en daaronder – in een krachtveld van 

verwoestende stromen en explosies – het nietige, broze, mensenlichaam.” 

ERVARING X BELEVENIS  

• De moderne stad (met alle stimuli, shocks, massa’s…) vereist enorm veel bewustzijn van ons als een 

buffer tegen alle shocks en stimuli. Dit bewustzijn gaat ten koste van geheugen.  

• Georg Simmel (socioloog, leraar van Benjamin): de moderne mens moet buffers inbouwen tegen de vele 

stimuli. Bij voorbeeld een gelaten of blasé houding.  

• Freud: elk organisme heeft een stimulus-schild nodig om te overleven 

• Benjamin: de moderne stad vereist al ons bewustzijn en reduceert alles tot een reeks belevenissen 

(Erlebnis). Maar geen langdurige ervaringen (Erfahrung). Men leert niet uit belevenissen, maar men 

doet steeds hetzelfde als een handeling aan een lopende band. Wat kunnen we doen met die moderne 

shock-ervaring?  

REÏFICIATIE  

Menselijke relaties nemen een “dingachtig” karakter aan. De relaties tussen mensen krijg hetzelfde karakter als 

onze verhouding tot koopwaar → discussie Benjamin en Georg Lukács 

→ Chaplin: Modern Times 

PASSAGENWERK 

• Onafgewerkt gebleven levenswerk van Benjamin. Gigantisch project. 

• Hij was er aan begonnen in 1927 en heeft eraan gewerkt tot aan zijn dood. Men dacht lang dat het 

verdwenen of verloren was.  

• Het project gaat over Parijs in de 19e eeuw, met als centraal beeld de arcade.  

• Benjamin verzamelde citaten in verschillende mappen of “Konvoluten”. Deze mappen hebben thema’s 

als mode, de flaneur, de automaat, poppen, verzamelaars, soorten verlichting, Baudelaire, … 

DE ARCADE 

• De arcade is een soort oerbeeld van het leven in de 19e eeuw 



• Architecturale ontwikkelingen hadden samen het kapitalisme (koopwaar, verlichting, reclame, nieuwe 

technologie) de stad tot een soort fantasmagorie (een soort toverlantaarn) gemaakt.  

• Er worden constant nieuwe koopwaar en producten getoond op een manier die je als het ware 

intoxiceert of bedwelmt. De arcade creëert een sfeer waarin je helemaal wordt opgenomen.  

• Invloed van de theorie van Marx over het fetisj-karakter van koopwaar. Door alle glans en glitter krijgt 

koopwaar een ‘tweede natuur’, als een fetisj. Een spectrale schijn die de materialiteit van het object 

overstijgt → kerstsfeer 

• Spectaculaire tentoonstellingen zoals grote wereldexpo’s 

• Mensen leefden als in een droomtoestand: “een droom-gevulde slaap kwam over Europa” 

DIALECTIEK EN UTOPIE  

• In alle menselijke aspiraties, in de nieuwe technologieën of producten, zit een utopische aspiratie. Er zit 

steeds een wens in naar een betere en meer gelijkwaardige maatschappij.  

• Maar deze aspiratie wordt steeds gerecupereerd in de fantasmagorie van het kapitalisme. Het wordt 

een soort spektakel waarbij we steeds nieuwe dingen voorgeschoteld krijgen.  

• Hij wil het materiaal (citaten, afbeeldingen) van de 29e eeuw zo voorstellen zodat het utopische 

potentieel, de wens naar een betere maatschappij, wordt geactiveerd. Maar hij wil ook dat we de 

dialectiek zien.  

• Door deze dynamiek te zien in het verleden, kunnen we een andere verhouding krijgen tot het heden. 

Als we bijvoorbeeld nu oude toestellen zien die nu verouderd of kapot zijn, maar ooit een sensatie, dan 

zien we het vergankelijke ervan.  

DIALECTISCH BEELD 

• Centrale maar moeilijke notie in het werk van Benjamin 

• Men kan door materiaal op een bepaalde manier te ordenen een soort constellatie verkrijgen. Net als 

sterren ziet men eerst puntjes, maar dan ziet men als in een flits een constellatie.  

• Dit is geen lteerlijk beeld, maar eerder een mentaal beeld (“I get the picture”) 

• Hij associeert het met schok, ruptuur, flits. We zien nieuwe verbanden tussen dingen, zonder dat dit 

een totaliserend beeld wordt. Nieuwe verbanden tussen verleden en heden. Het utopisch potentieel 

wordt aangeboord.  

• Niet langer passief in een droomtoestand, maar nu in een droom waar we uit kunnen ontwaken  

• Geen bewust proces, maar iets wat ons overvalt. Het is altijd indirect.  

DE FLÂNEUR 

• Strategie om met de stad om te gaan. Intoxicatie, maar ook met een zekere afstand 



• Voor Benjamin is de flâneur een dialectisch fenomeen: het is enerzijds een strategie om met de stad (de 

massa, de stimuli, de intoxicatie) om te gaan, maar de flâneur is ook altijd verbonden met die situatie. 

Hij is er een product van.  

• “For the perfect flâneur… it is an immense joy to set up house in the heart of the multitude, amid the 

edd and flow… To be away from home, yet to feel oneself everywhere at home; to see the world, to be 

at the center of the world, yet to remain hidden from the world… The spectator is a prince who 

everywhere rejoices in his incognito…” 

WANDELEN DOOR DE STAD 

• Observaties terwijl men door de stad dwaalt (tegenover het toeristische of opzichtige beeld van een 

stad)  

• Ongebruikelijke stadsbeschrijvingen → bijvoorbeeld: Kinderjaren in Berlijn rond 1900 → Benjamin wist 

dat hij voor lange tijd in ballingschap zou gaan 

• Je leert een stad kennen door erin te verdwalen 

• “Modernistische miniaturen”/denkbeelden → ongebruikelijke aspecten van een stad (de “achterkant”, 

bij nacht, het verworpene…) 

INVLOED OP DE LITERATUUR 

BAUDELAIRE, PROUST, BRECHT 

• Schrijvers als Prous, Baudelaire en Brecht ontwikkelen literaire technieken om met het verlies van 

“ervaring” om te gaan in een moderne tijd.  

• Proust: theorie over “mémoire involontaire", we hebben een groot geheugenreservoir waar we enkel 

ongewild, indirect en onverwacht toegang toe hebben. Bijvoorbeeld: de herinneringen die een geur 

oproept 

• Baudelaire: shocks en de massa bepalen zijn werk. Hij probeert poëzie te distilleren uit de moderne 

“shock”-belevingen. Theorie over de “correspondences”. Moderniteit is oog voor het “efemere”.  

• Het werk van Brecht gebruikt “shocks” (interrupties) op een positieve manier. Door de kritische distantie 

lokken de “shocks” reflectie uit en een meer ‘belichaamde alerte staat’ 

• Belangrijk is de combinatie van een constructie (gedicht, romancyclus) met een openheid voor het 

onverwachte, voor wat ons overvalt  

HET KUNSTWERK IN HET TIJDPERK VAN ZIJN TECHNISCHE REPRODUCEERBAARHEID 

• Derde versie van 1936. Hij test ideeën uit. Geschreven op de vlucht in Parijs.  

• Wat is de impact van nieuwe technische mogelijkheden om kunst te reproduceren? Deze nieuwe 

mogelijkheden (fotografie, film, …) veranderen kunst op zich en onze zintuigelijke beleving 

• Wat is de relatie tussen politiek en deze nieuwe mogelijkheden? Wat is de relatie tussen politiek en 

esthetiek?  



• Interessant om de tekst te zien in het licht van alle latere technische veranderingen (televisie, internet, 

…)  

• Wat is de impact van technische reproduceerbaarheid? Andere beleving van kunst. Het “hier en nu” van 

het kunstwerk is niet langer belangrijk.  

• Vervaging van verschil tussen “authentiek” of het origineel en de reproductie. Vroeger was het origineel 

zien belangrijk in de ervaring. “De gehele sfeer van echtheid onttrekt zich aan de technische 

reproduceerbaarheid” 

• De kopie bereikt plaatsen of situaties waar het origineel nooit zou geraken. Het origineel “komt de 

beschouwer tegemoet”. “De kathedraal verlaat haar plaats om in de studio van een kunstliefhebben te 

worden onthaald” 

AURA 

• Wat verdwijnt bij de technische reproductie is de “aura” van een schilderij.  

• De aura hing samen met de unieke locatie van een kunstwerk en met een zekere afstand en 

onbereikbaarheid 

• “De aura … definiëren we als een eenmalige verschijning van een verte, hoe nabij ze ook is. Als je op een 

zomernamiddag, terwijl je rust, een bergkam aan de horizon of een tak volgt die zijn schaduw over jou 

heen werpt, dan adem je de aura van die bergen, van die tak in”.  

• Vroeger had kunst een “cultistische waarde”. Kunst was bedoeld om te communiceren met het 

bovennatuurlijke. Nu is kunst hiervan losgekoppeld, tenzij men een speciale context creëert. Later kreeg 

kunst een “tentoonstellingswaarde”. Kunst is wat iets waard is om in een museum terecht te komen 

• Iedereen kan figurant zijn in het bioscoopjournaal of in een film. Mensen willen gerepresenteerd 

worden, maar de filmindustrie verhindert dit. In plaats biedt het “illusies verspreidende spektakels en 

dubbelzinnige speculaties”. 

• Vroeger klein aantal schrijvers X vele duizenden lezers. Nu kunnen veel meer mensen ook zelf schrijven 

→ blogs, internet, sociale media, …  

• “Het is nu eenmaal zo, dat de schilerkunst niet in staat is een object voor een gelijktijdige collectieve 

receptie te beiden, zoals dat van oudsher voor de architectuur mogelijk was, en in vroeger dagen voor 

het epos en thans voor de film  

• Over sommige dingen kan iedereen criticus of expert zijn. Een krantenjongen weet alles over een 

wielerwedstrijd.  

• Hoe meer namelijk de maatschappelijke betekenis van een kunstvorm afneemt, des te meer vallen de 

kritische en de genietende houding in het publiek uiteen 

• Dezelfde mensen reageren negatief op een schilderij van Picasso en positief op een film van Charlie 

Chaplin 

 



POLITIEK EN ESTHETIEK  

• Fascisme: probeert de massa te organiseren en te representeren zonder de eigendomsverhoudingen te 

veranderen. De massa wil juist sociale verandering en ongelijkheid opheffen. De wens van de massa is 

een meer gelijke maatschappij 

• De massa een uitdrukking verlenen, zonder de eigendomsverhoudingen te veranderen, loopt uit op een 

“esthetisering van het politieke leven” 

• “Alle pogingen om de politiek te esthetiseren culmineren in één ding: oorlog. De oorlog, en alleen de 

oorlog, kan massabewegingen op de grootste schaal een doel geven, terwijl de traditionele 

eigendomsverhoudingen gehandhaafd blijven.” 

• “De verwoestingen van de oorlog leveren het bewijs dat enerzijds de maatschappij niet rijp genoeg was 

om de techniek tot haar orgaan te maken, en dat anderzijds de techniek tot haar orgaan te maken, en 

dat anderzijds de techniek niet voldoende was ontwikkeld om de elementaire maatschappelijke 

krachten meester te worden.” “In plaats van rivieren te kanaliseren, leidt ze tot de mensenstroom in de 

bedding van haar loopgraven, in plaats van zaden uit haar vliegtuigen te strooien, laat ze brandbommen 

los boven de steden, en in de gasoorlog heeft ze een middel gevonden om de aura op een nieuwe wijze 

af te schaffen.” 

• “Haar zelfvervreemding [van de mensheid] heeft die graad bereikt, waarin ze haar eigen vernietiging als 

esthetisch genot van de eerste orde kan beleven. Zo is het gesteld met de esthetisering van de politiek 

die het fascisme bedrijft. Het communisme antwoordt daarop met de politisering van de kunst.” 

POLITIEK EN BEELDEN 

• W.J.T. Mitchell: pictorial turn  

• Politiek maakt meer en meer gebruik van beelden: gemediatiseerd, meer virtueel, maar ook spektakel 

• Complexe relatie oorlog en media, conflicten om ‘populariteit’ politici op te krikken 

• Judith Butler: Frames of War. Wat wordt getoond van een oorlog en wat niet? Wie wordt ‘waardig’ 

geacht om slachtoffer te zijn en om wie moet gerouwd worden?  

GEORGES DIDI-HUBERMAN: BEELDEN ONDANKS ALLES 

• Twee extreme opvattingen over een beeld of een foto: “We often ask too much or too little of the image. 

Ask too much of it – the whole truth for example – and we will quickly be disappointed… Or else we ask 

too little of the images: by immediately relegating them to the sphere of simulacrum… We exclude them 

from the historical field as such” 

• Context: discussie over of er al dan niet foto’s bestaan van de Holocaust 

• “A critique of images cannot dispense with the use, practice and production of critical images. Images, 

no matter how terrible the violence that instrumentalizes them, are not entirely on the side of the 

enemy” 



• We kunnen door montages of constellaties van beelden historische dynamieken leren lezen. Hij ziet dit 

aan het werk in de kunst, fotografie, film…  

• Beelden vereisen een combinatie van precisie en verbeelding. Het belangrijkste op een foto is soms niet 

zichtbaar.  

• Beelden zijn als een vlinder. Plots zie je ze en ze roepen gevoelens op. Beelden moeten bewegen 

(montage). Een vlinder die is vastgepind heeft niet hetzelfde effect.  

• Beelden kunnen emoties, door middel van gebaren, doorgeven. Zo verlangens en lijden van mensen 

weergeven.  

JACQUES RANCIÈRE: THE EMANCIPATED SPECTATOR  

• Idee dat mensen passief zijn en enkel een spektakel zien is een mythe. Mensen moeten niet wakker 

gemaakt worden door kunst.  

• Veronderstellen dat mensen passief zijn maakt hen passief. Emancipatie: er van uitgaan dat mensen zelf 

kunnen denken, interpreteren… 

• Er is een constante strijd rond het verdelen en herverdelen van het zintuigelijke (partager le sensible). 

Dit gebeurt in de kunst, maar ook in het dagelijks leven  

MAPPINGS EN CARTOGRAPHIES IN DE KUNST 

• Recente trend in de kunst om kritische “mappings” of “critical cartographies” maken, soms ook een atlas 

genoemd  

• Beïnvloed door Frederic Jameson: cognitieve mapping. Het huidige kapitalisme is voor ons onvatbaar 

en niet te representeren (denk aan financiële transacties). Toch moeten we ons leven er op een of 

andere manier mee zien samen te brengen. Dit vereist “cognitive mapping”.  

• Kunstenaars gaan proberen om ‘onzichtbare’ processen (migratie, ‘onzichtbare’ arbeid, wapenhandel, 

oorlogsindustrie…) op een creatieve manier in kaart te brengen: Allan Sekula…  

• Hal Foster: archival art. Men gaat proberen om een alternatief archief of een tegen-archief te maken.  

  



LES 4 | MICHEL FOUCAULT – SURVEILLANCE  

STADIA IN HET WERK VAN FOUCAULT 

Tot 1969 

• Kritische analyse van medisch en psychiatrisch discours  

• Studie van waanzin: Histoire de la folie à l’âge classique  

• Methode : archeologie 

• Weten → Savoir 

• Les mots et les choses (1966) en L’Archéologie du savoir (1969) 

Van 1970 tot 1980 

• Macht 

• Methode : genealogie 

• Surveiller et punir (1975) 

• Gevangenis, disciplinering 

Van 1980 tot 1984 

• Histoire de la sexualité (3 volumes) 

• Ethike 

• Zorg voor het zelf 

• Biomacht/biopolitiek 

LESSEN AAN HET COLLÈ GE DE FRANCE: NIEUWE GOLF VAN FOUCAULT-STUDIE 

• Il faut défendre la société 

• Sécurité, territoire, population 

• Naissance de la biopolitique 

• Du gouvernement des vivants 

• …  

FOLIE ET DÉRAISON : HISTOIRE DE LA FOLIE À L’ÂGE CLASSIQUE (1961)  

• Foucaults grote historische studie van de veranderende opvattingen over waanzin 

• Hij gaat aan de hand van documenten en archiefmateriaal verschillende stadia beschrijven in het denken 

over waanzin 

• Tussen deze stadia bestaat een radicale breuk, waardoor men de veranderende denkwijzen kan 

bestuderen 

• Transformatie van historisch onderzoek (benadering, studie-object, …)  



• Waanzin in de middeleeuwen en renaissance 

- Waanzin wordt verklaard aan de hand van een religieus kader  

- De ‘waanzinnige’ wordt de stad uitgejaagd. Vrees voor besmetting.  

- De waanzinnige dwaalt aan de rand van de stad of tussen steden.  

- Enerzijds wordt de waanzinnige uit de stad gejaagd, maar anderzijds krijgt de waanzinnige ook een 

prominente plaats in legendes en volkse cultuur. De waanzinnige is niet verborgen, maar heeft vaak 

een functie als personage, als iemand die de waarheid op een komische manier verkondigt (cfr de 

nar, Shakespeare, Xervantes, …) 

• Waanzin in de ‘klassieke periode’ (eind 17e en 19e eeuw) 

- Eind 17e eeuw, drastische en plotse verandering in het denken over waanzin 

- Rationeel denkkader. Waanzin is het omgekeerde van de rede (déraision) 

- Men gaat op grote schaal ‘waanzinnigen’ opsluiten: in Parijs 1 op 100 opgesloten (de grote 

opsluiting). Bij de ‘waanzinnigen’ ook mensen met andere politieke opvattingen of seksuele 

voorkeuren. Ook veel armen of landlopers.  

- Ze worden gemoraliseerd. Hun gedrag is afschuwwekkend en moet uit het zicht verdwijnen. Als er 

al publiek naar verwezen wordt dan enkel als ‘monsterlijk’ schrikbeeld van wat er gebeurt als men 

afwijkt van de rede. 

• Vanaf de 19e eeuw: medicalisering van waanzin 

- In Frankrijk gaat Philippe Pinel de waanzinnigen bevrijden van hun kettingen. In Engeland gebeurt 

dit door William Tuke 

- Vanaf nu zijn de waanzinnigen niet meer monsters maar patiënten. Oprichten van klinieken 

- Vanaf nu wordt ‘waanzin’ gevat in medische termen: geboorte van de psychologie of psychiatrie. 

Waanzin wordt nu onderworpen aan classificatie, studie en medicalisering.  

- Dit wordt voorgesteld als een bevrijding, maar voor Foucault is dit gewoon een verschuiving van 

één machtsregime naar een ander 

- Schijnbare medische neutraliteit markeert proces van normalisering. De grens tussen normaal en 

abnormaal is niet zo duidelijk. Vandaag nog steeds discussie over DSM (rouw, verlegenheid, 

medicalisatie van ‘beschavingsziektes’ zoals burnout, depressie, …)  

- Foucaults boek paste in de anti-psychiatrie beweging van de jaren ‘60 

EIND JAREN ’60 THEORETISCHE UITWERKING 

• Les mots et les choses en L’archéologie du savoir  

• In les mots et les choses past Foucault zijn methode toe op 3 domeinen (natuurkunde, linguïstiek, 

economie) en hij vindt ook gescheiden periodes met daartussen breukmoment  

• Foucault is op zoek naar de impliciete principes of regels die ons denken vormgeven en die tevens de 

grenzen van ons denken bepalen. Sommige dingen zijn perfect denkbaar in één denkkader maar 

volstrekt niet in een ander.  



• Deze impliciete regels worden door Foucault savoir genoemd, in tegenstelling tot connaissance. 

Connaissance verwijst naar de vakspecifieke vormen van kennis, terwijl savoir de achterliggende en 

onuitgesproken principes aangeeft.  

DE FICTIEVE ENCYCLOPEDIE VAN BORGES 

De classificatie van dieren  

• Die de Keizer toebehoren 

• Gebalsemde 

• Tamme 

• Speenvarkens 

• Sirenen 

• Fabeldieren 

• Loslopende honden 

• Die in deze opdeling voorkomen 

• Die in het rond slaan als gekken 

• Ontelbare  

• Die met een fijn, kameelharen penseeltje getekend zijn 

• Et caetera 

• Die juist een kruik hebben gebroken 

• Die uit de verte op vliegen lijken  

DISCOURS (VERTOOG) 

Het spreken van een bepaalde groep over een bepaald onderwerp 

• Niet louter uitspraken, maar ook teksten, praktijken, beelden, wat wordt getoond in de media …  

• Zowel officieel als onofficieel (ongepubliceerde documenten), inclusief tegenstrijdigheden of lacunes 

• Aan de hand van een discours gaan mensen de werkelijkheid benaderen en mee constitueren. Men ziet 

wat in het discours past en al de rest is zinloos. Het gaat ook een onderzoeksobject constitueren. 

• Discursieve formatie (meer dynamisch). Discours over langere historische periode: epistème 

METHODE: ARCHEOLOGIE  EN GENEALOGIE  

• Foucault wil zicht krijgen op de impliciete regels van een discours. Wat zijn de vormen van savoir die de 

connaissance vormgeven? Wat zijn de grenzen van een bepaalde denkwijze? Wat is denkbaar en wat 

niet?  

• Deze zaken kunnen gereconstrueerd worden aan de hand van de analyse van archiefmateriaal: 

archeologie. Vooral door oog te hebben voor breukmomenten kan men de grenzen van een discours 

zien.  



GENEALOGIE EN MACHT 

• Later gaat Foucault zijn methode genealogie noemen. Subtiel verschil met archeologie 

• Genealogie heeft meer oog voor het dynamische van een discours, voor praktijken (en niet enkel 

representaties), voor machtsdynamieken en de relatie tussen macht en kennis 

MACHT EN KENNIS (SAVOIR-POUVOIR) 

• Foucault gaat wijzen op de verstrengeling tussen macht en kennis. Savoir-pouvoir of power/knowledge 

• Kennis is geen neutraal domein, maar doorweven met machtsrelaties 

• De formulering van kennis helpt om machtsrelaties te bestendigen 

• Genealogie brengt de relatie tussen vormen van kennis en macht in kaart 

SURVEILLER ET PUNIR 

• Genealogie van de visie op bestraffing en de functie van de gevangenis. Tegelijk een genealogie van de 

veranderende opvattingen over macht 

• Breukmoment rond eind van de 17e, begin van de 18e eeuw. Daarvoor was er soevereine macht. De 

soeverein (koning, keizer) kon beslissen over leven en dood. Theatrale macht. Af en toe wordt iemand 

op een ‘spectaculaire’ manier publiek terechtgesteld als voorbeeld 

• Rond het begin van de 18e eeuw waren er grote maatschappelijke veranderingen: industrialisatie, 

verstedelijking, grote toename van de bevolking. Hierdoor was er nood aan een andere werking van 

macht.  

• Foucault spreekt nu van disciplinaire macht. Macht is nu iets wat het gedrag van een grote massa 

mensen, of een hele bevolking gaat controleren en sturen.  

• Dit gebeurt onder meer door grootschalige stadsplanning, architecturale vernieuwing of 

institutionalisering 

JEREMY BENTHAM: PANOPTICON 

• Eind 18e eeuw ontwierp Jeremy Bentham zijn plannen voor een utopische, ‘ideale’ gevangenis: een 

panopticon 

• Ronde gevangenis met in het midden één uitkijktoren van waar men in alle cellen kan kijken. Maximale 

observatie met minimale moeite 

• De gevangene weet niet of hij op dat moment wordt bekeken of niet en gaat zich altijd ‘correct’ 

gedragen. De toren kan zelfs leeg zijn. Dan nog gaan de gevangenen zich uit eigen beweging gedragen 

zoals het hoort. Ze zijn als het ware hun eigen politie.  

• Voor Foucault was het panopticon niet een soort utopie, maar het ‘ideaalbeeld’ voor de werking van 

macht. Het stond voor een principe: panopticisme. Niet alleen gevangenissen werden gebouwd volgens 

dit principe, maar ook militaire kazernes, scholen en psychiatrische instellingen.  

• Gevolgen voor de werking van macht 



- Macht is productief, niet repressief → het laat ons dingen doen. Het bepaalt ons meest elementair 

of intiem gedrag.  

- Macht is alomtegenwoordig en het bepaalt zelfs de kleinste aspecten van ons leven. Ook de meest 

banale of dagdagelijkse dingen zijn gekleurd door macht. Dit gebeurt onder meer door het ontwerp 

van gebouwen 

- Macht is niet te herleiden tot de wet. Het is eerder een serie van relaties, of een wisselwerking 

tussen veel verschillende zaken 

- Men kan macht niet bezitten. Het werkt als een autonome machine, volledig op zichzelf. Het 

systeem werkt met eender wie in de wachttoren, en zelfs als er niemand is.  

- Obsessie met zichtbaarheid en bekentenis. Dit soort macht gaat vertogen produceren zodat het 

gedrag en de opvattingen van mensen beter gestuurd kan worden 

- Hoe kan men zich tegen dit soort macht verzetten? Als het alomtegenwoordig is, zijn er dan nog 

plaatsen of praktijken die niet bepaald zijn door dit soort disciplinering?  

DISPOSITIEF (SOMS “APPARATUS”)  

• Alles wat het gedrag, de opvattingen of de uitspraken van een individu kan sturen, controleren of 

reguleren 

• Een dispositief werkt door een wisselwerking tussen vertogen, instituties (gevangenis), officieel beleid, 

administratie, wetenschappelijke kennis, expliciete uitspraken of impliciete opvattingen, …  

SURVEILLANCE 

• Monitoring van gedrag, activiteiten en informatie. Het omvat diverse zaken 

- Bewakingscamera’s die overal ons registreren 

- Het e-mail en telefoonverkeer wordt (verplicht) geregistreerd 

- Controle van het internet  

- Facebook verkoopt data aan bedrijven (klantprofilering) of als je naar een site van een webwinkel 

gaat krijg je ‘gepersonaliseerde reclame’ 

- Al je aankopen via credit card worden geregistreerd 

- … 

• Nieuwe technologieën brengen ook verhoogde mogelijkheden voor surveillance. Surveillance kan enkel 

door enorme data-verwerking 

• Enorme toename van surveillance sinds 9/11. Grotere intrusie van de privésfeer 

• Wij worden constant aangespoord om onszelf te disciplineren (steeds fitter en gezonder, normering 

door media, …)  

• Wij lijken ons grotendeels vrijwillig over te geven aan massale surveillance (facebook, smart phones, 

persoonlijke clips op YouTube, programma’s als Big Brother,…) 

 



HOE KAN MEN SURVEILLANCE BESTUDEREN? 

• Surveillance is niet zomaar een ‘object’ 

• Het bestaat uit een groot aantal diverse zaken. Surveillance is het geheel van deze zaken of de relatie 

hiertussen. Maar op zich is het moeilijk aan te wijzen. Men moet de relaties en verbanden tussen diverse 

fenomenen bestuderen. Je gaat het niet vatten door enkel wetgeving te bestuderen  

• Dit is bij uitstek een fenomeen van de netwerkmaatschappij, waarbij diverse dingen met elkaar 

verbonden zijn door complexe netwerken 

• Relatie tussen bepaalde fenomenen en macht. Deze macht is heel diffuus 

IMPACT VAN SURVEILLANCE OP ONS ZELFBEELD 

• Constant gevoel van monitoring, zodat we onszelf extra gaan monitoren 

• Permanente vergelijking met anderen via sociale fora. Je ziet slechts een ideaalbeeld van de ander, zodat 

mensen zich slecht gaan voelen. Anderen lijken altijd ‘beter’ of ‘meer te doen’, dus negatief zelfgevoel. 

Men moet zichzelf ook tonen op sociale fora 

• Constante concurrentie en druk om jezelf te ‘verbeteren’, aan te passen aan de norm, oneindig flexibel 

te zijn, te vergelijken en te verantwoorden… Dit maakt mensen ongelukkig 

• “Gemeenschap” is vervangen door een virtueel netwerk 

DIGITAL CULTURE, SOCIALE MEDIA 

• Nieuwe media, het internet en sociale media bieden veel nieuwe mogelijkheden: meer expressie 

mogelijk, toegang tot informatie en beelden, online discussies, het verspreiden van meningen, 

mobilisering voor politieke acties, peer-to-peer communicatie…  

• Maar er zijn ook problemen: algoritmes bepalen wat we zien en welk nieuws we lezen, Google 

algoritmes kiezen welke informatie en beelden we zien, mensen zien hun meningen bevestigd in echo-

groups, polarising ipv nuance, onze emoties worden zwaar bespeeld via sociale media, politieke 

beïnvloeding, …  

THE AGE OF SURVEILLANCE CAPITALISM 

• Google, Facebook, etc: nieuwe fase van het kapitalisme, nieuwe vormen van uitbuiting en misbruik 

• “A new economic order that claims human experience as free raw material for hidden commercial 

practices of extraction, prediction, and sales” 

• Als je iets zoekt op Google, zoekt Google naar jou 

• “Google invented and perfected surveillance capitalism in much the same way that a century ago 

General Motors invented and perfected managerial capitalism” 

 



SURVEILLANCE IN KUNST EN POPULAIRE CULTUUR. VORMEN VAN VERZET 

• Surveillance Camera Players 

• Sousveillance (Steve Mann) 

• Trevor Paglen: The Other Night Sky 

• Copwatch 

• Street Art (Banksy) 

BIOMACHT, BIOPOLITIEK 

• Hij beschrijft een vorm van macht die naast disciplinaire macht zal ontstaan in de 18e eeuw: biomacht. 

Disciplinaire macht en biomacht vullen elkaar aan en werken volgens dezelfde principes, maar 

disciplinaire macht is gericht op individuele lichamen, terwijl biomacht gericht is op de populatie als een 

geheel 

• Biomacht omvat het geheel aan demografische sturing, zoals statistisch onderzoek over de populatie, 

geboortecijfers, …  

• Met biomacht wordt het leven op zich voor het eerst een belangrijk object van politieke interventie. 

Waar vroeger de soeverein vooral zijn macht liet gelden door het doden van mensen, zoal biomacht er 

juist op gericht zijn op mensen in leven te houden, maar op een welbepaalde, gestuurde manier 

• Het feit dat macht gericht is op het leven, verklaart volgens Foucault het fenomeen dat de dood wordt 

verbannen uit de publieke ruimte 

• Probleem voor Foucault: als macht inderdaad gericht is op het in stand houden en sturen van het leven, 

waarom was de 20e eeuw dan zo moorddadig? → Biomacht met racisme 

• Doordat biomacht gericht is op de populatie en disciplinaire macht op het individuele lichaam, krijgt 

seksualiteit een heel groot belang. Seksualiteit is namelijk een element waar de twee soorten macht 

samen komen  

HISTOIRE DE LA SEXUALITÉ  

• De 19e eeuw wordt normaal gezien als een periode van seksuele repressie: de repressieve hypothese. 

Foucault claimt dat er in deze periode juist een proliferatie was van vertogen over seksualiteit  

• Seksualiteit in de openbaarheid brengen door er constant over te spreken is voor Foucault juist een 

manier om het te controleren en er macht over uit te oefenen 

• Zowel bij het biechten als in een psychoanalyse gaat men de duistere seksuele geheimen naar boven 

halen  

• In de wetenschap gaat men seksualiteit proberen vatten in categorieën en classificaties, waarbij 

bepaalde praktijken worden genormaliseerd en andere als abnormaal verklaard 

• Foucaults theorie van het subject: een subject ontstaat door subjectivering en seksualiteit speelt hier 

een belangrijke rol in  



• In het tweede deel presenteert Foucault een geschiedenis van opvattingen over seksualiteit, het lichaam 

of hygiëne. Hij gaat op zoek naar andere praktijken die nu vergeten zijn. In de oudheid ging het gebod 

“ken jezelf” samen met “draag zorg voor jezelf” 

KRITIEK OP FOUCAULT  

• Als macht zo alomtegenwoordig is, hoe kan men zich er dan tegen verzetten? Of het zelfs nog maar 

beseffen? Hoe kan men aan politiek doen?  

• Foucaults analyses zouden te Frans zijn  

• Sommige activisten vinden dat Foucault teveel de traditionele politieke praktijken heeft afgekeurd, 

omdat die ook doordrongen zijn van vormen van biomacht → debat tussen Foucault en Chomsky  

FOUCAULT EN VERZET 

• Foucault was wel degelijk betrokken bij activisme, zoals in een groep die opkwam voor de rechten van 

gevangenen 

• Hij wou in de eerste plaats zicht proberen te krijgen op de grenzen van ons denken zodat we mogelijks 

andere denkvormen, esthetische opvattingen of praktijken kunnen ontwikkelen. Leren van vergeten 

stemmen of praktijken dat andere manieren van denken en leven mogelijk zijn.  

• Kritiek: niet kiezen tussen twee poinies, maar bevragen waarom men een probleem op die manier 

formuleert. Waarom enkel die twee opinies? Hoe wil men het probleem kaderen en de opties om er 

mee om te gaan beperken?  

• Heterotopie: reële of fictieve plaatsen waar men andere denkwijzen, visies of praktijken kan 

ontwikkelen en die tijdelijk ontsnappen aan de heersende machtsdynamieken 

INVLOED VAN FOUCAULT 

• Kritische studie van geneeskunde en psychiatrie. Bio-ethiek 

• Discoursanalyse: meer dan gewoon teksten of uitspraken 

• Edward Said en postkoloniale theorie 

• Gender-theory: de performativiteit van gender, post-feminisme 

• Theorieën over ruimtelijkheid en de manier waarop we tactieken ontwikkelen om met ruimte om te 

gaan (ruimtesemiotiek van Michel de Certeau) 

• Politieke theorie over de huidige samenleving  

- Italiaanse politieke theorie & biopolitiek: Giorgio Agamben, Antonio Negri, Maurizio Lazzarato, 

Roberto Esposito, Pauolo Virno, Franco Bifo Berardi, … 

GIORGIO AGAMBEN 

• Groot succes met boeken als Homo Sacer of State of Exception. Vult Foucaults theorieën over biomacht 

aan. De voorbije decennia is surveillance en biomacht nog enorm toegenomen 



• Theorie van de uitzonderingstoestand: de uitzondering is de norm geworden, de permanente toestand. 

Een regime of een regering gaat dan beslissen om zogenaamd tijdelijk een aantal wetten op te heffen, 

zodat men mensen nog meer kan controleren. → De maatregelen na 9/11. Een gevoel van crisis 

verantwoordt de uitzonderingstoestand 

• Homo Sacer: in de Griekse oudheid had men twee woorden voor leven  

- Bios: het volwaardige leven, met participatie aan maatschappelijke leven, politiek of cultuur 

- Zoe: het puur biologische, naakte leven  

De hedendaagse biopolitiek produceert steeds meer mensen die gereduceerd worden tot zoe, naakt 

leven, omdat ze in een gerechtelijke tussenzone leven. Ze leven zowel binnen als buiten de wet. 

Bijvoorbeeld vluchtelingen, sans-papiers, de gevangenen in Guantanamo Bay. Volgens het Romeins 

Recht was een homo sacer een persoon die buiten de wet viel 

• “Not only in economics and in politics, but in every aspect of social life, the crisis coincides with 

normality and becomes, in this way, just a tool of government” 

• De “crisis” retoriek 

- Uitsluiten van debat → er is geen alternatief 

- Omzeilen van democratische processen → uitzonderingsmaatregelen 

- Aanleiding om dingen heel snel op te leggen → ook vormen van uitbuiting 

- Reduceren van mogelijkheden en alternatieven  

- Machtsmechanisme  

ANTONIO NEGRI EN MICHAEL HARDT: EMPIRE EN MULTITUDE 

• Empire: het globale netwerk aan machtsrelaties dat individuele naties overstijgt. Er is geen specifiek 

machtscentrum meer. Globalisering.  

• De multitude (in tegenstelling tot volk of massa) → verschillende heterogene groepen mensen komen 

samen met gelijkaardige eisen. Gedeelde eisen maar toch met verschillen 

• Ze maken een onderscheid tussen biopolitiek en biomacht. De globalisering laat ook toe dat uitgebuite 

mensen zich samen verzetten. Dit verzet is een positieve vorm van biomacht. Mensen kunnen ook de 

nieuwe vormen van communicatie en hun creatieve vermogens anders gebruiken. 

• Maurizio Lazzarato: exploitatie gebeurt aan de hand van niet in te lossen schuld (zowel economisch als 

persoonlijk). We hebben allemaal steeds schulden af te lossen.  

• Franco ‘Bifo’Berardi: de concurrentielogica creëert nieuwe psychische ziektes in de mensen, waardoor 

sommigen extreem agressief kunnen reageren → wilde schutters, terroristen  

• Roberto Esposito: maatschappelijke “immunititeits-mechanismen” kunnen tegen zichzelf keren → “nog 

nooit zijn er zoveel muren gebouwd dan sinds de val van de Berlijnse Muur” 

“IMMATERIAL LABOR” EN POST-FORDISME 



• Vroeger model van Fordisme: economische productie van producten in een fabriek; scheiding tussen 

werk en vrije tijd 

• Nu post-Fordisme: creatief werk, cognitief werk, affectief werk, … Onze vrije tijd wordt ook gebruikt als 

economische productie. Arbeid wordt immaterieel. 

• In plaats van productie van goederen: productie van gevoelens, ideeën, taal, beelden, informatie, likes, 

content, manieren van leven, …  

• Geen duidelijke scheiding meer tussen werk en vrije tijd  

• Alle aspecten van ons leven kunnen worden geëxploiteerd → invloed van biopolitiek 

ACHILLE MBEMBE 

• Foucault had niet genoeg aandacht voor de cruciale rol van racisme en kolonialisme 

• De moderniteit had racisme nodig om verovering en exploitatie te rechtvaardigen 

• De macht van politieke systemen werkt altijd door iemand te beschouwen als inferieur 

• Necropolitiek X biopolitiek  

 

  



LES 5 | PSYCHOANALYSE EN CULTUUR 

SIGMUND FREUD 

• Geboren in Wenen (1856), gestorven in Londen (1939) 

• Grondlegger van de psychoanalyse 

• Zocht aansluiting bij biologie en fysica  

• Studeerde als psychiater in het Salpêtrière ziekenhuis in Parijs (patiënten met hysterie bij Charcot)  

• Bekendste werken: de Droomduiding, Psychopathologie van het dagelijks leven, Totem en Taboe, Aan 

gene zijde van het lustprincipe, Het onbehagen in de cultuur 

• Naast een klinische theorie zijn de begrippen van Freud heel invloedrijk in cultuurtheorie  

DE DROOMDUIDING (1900) 

• De droom is de koninklijke weg naar het onbewuste 

• Latente en manifeste droominhoud (naast dagrest) 

• In droom spel tussen onbewuste verlangens (de droom is een wens) en verdringing van deze verlangens 

• Twee principes: verschuiving (displacement) en verdichting (condensation) 

• De droom is als een rebus; lijkt onzinnig tot men het interpreteert 

• “The dream-content … is expressed as it were in a pictograph script … Suppose I have a picture-puzzle, 

a rebus, in front of me. It depicts a house with a boat on its roof, a single letter of the alphabet, the 

figure of a running man whose head has been conjured away, and so on.  

 

Now I might be misled into raising objections and declaring that the picture as a whole and its 

component parts are nonsensical. A boat has no business to be on the roof of a house, and a headless 

man cannot run. Moreover, the man is bigger than the house; and if the whole picture is intended to 

represent a landscape, letters of the alphabet are out of place in it since such subjects do not occur in 

nature.  

 

But obviously we can only form a proper judgement of the rebus if we put aside criticisms such as these 

of the whole composition and its parts and if, instead, we try to replace each separate element in some 

way or other. The words which are put together in this way are no longer nonsensical but may form a 

poetical phrase in the greatest beauty and significance.” 

DE PSYCHE IS VERDEELD  

• Id (es): rauwe verlangens en driften → we worden gedreven door driften, libido 

• Ego (ich): bemiddelt tussen verlangens en de realiteit; zoekt een compromis  

• Super-ego (über-ich): ons streng ideaalbeeld, moraal, veroordeelt onszelf, stemmetje dat zegt dat we 

beter ons best moeten doen  



• Vandaar dat we steeds ambivalente, conflicterende gevoelens hebben 

• “Men are more moral than they think and far more immoral than they can imagine” 

HET ONBEWUSTE 

• Behalve de droom zien we het onbewuste ook aan het werk in bijvoorbeeld grappen, versprekeingen 

→ de psychopathologie van het dagelijks leven  

• Projectie: we projecteren interne gevoelens op de buitenwereld 

• In therapie: overdracht, projectie op de therapeut → ook buiten de therapie 

• Rouw en melancholie: rouw is een verwerkingsproces bij verlies van een gekend object. Melancholie 

ontstaat bij het verlies van een deels onbewust object → geliefd persoon, ideaal, politiek ideaal: 

verwerkingspoging om het deels onbewuste verlies om te gaan, deels vasthouden en laten gaan  

• In de kunst: terugkeer van het verdrongene, sublimatie 

IMPACT WWI: “JENSZEITS DES LUSTPRINZIPS”  

• Na WOI erg duister mensbeeld : de mensheid is blijkbaar extreem agressief en zelf-destructief 

• “Jenszeits des Lustprinzips” → Beyond the please principle → aan gene zijde van het lustprincipe 

• Elk organisme heeft nood aan bescherming: aan een “stimulus-schild” → bij de mens: onlust wordt 

geprojecteerd op de buitenwereld  

• Naast een levensdrift (eros) heeft de mens ook een doodsdrift (thanatos): een organisme wil niet 

veranderen  

• Een kind volgt eerst het lustprincipe: lustvolle gevoelens verhogen en onlustvolle gevoelens verlagen 

• Maar later worden gevoelens en driften complex, tegenstrijdig, paradoxaal: men wil iets en ook weer 

niet  

• Herhalingsdwang door trauma dat men probeert te verwerken  

ONBEHAGEN IN DE CULTUUR 

• Poging van Freud om de cultuur te verklaren 

• Het onbehagen in de cultuur (1930) → de mens kan met de huidige technologische middelen zichzelf 

volledig uitroeien  

• We hebben een buffer nodig tegen onze eigen agressie en destructieve neigingen: dat is cultuur (in de 

zin van civilisatie, maatschappij) 

• Maar deze buffer wekt constante haat en weerstand op tegen de cultuur 

VERSPLINTERING PSYCHOANALYSE 

• Carl J. Jung: mystiek, collectief onbewuste, archetypes 

• Berlijn: socialistisch-geïnspireerde psychoanalyse, oorlogstrauma (ook maatschappelijke impact), 

collectieve psychoanalyse voor de arbeidersklasse 



• Engeland: Anna Freud, Melanie Klein 

• VS: Ego-psychologie 

• Frankrijk: (Post-)structuralistische psychoanalyse van Jacques Lancan  

JACQUES LACAN (1901-1981) 

• Franse psychoanalyticus: hij las de theorieën van Freud in het licht van structuralistische taaltheorieën  

• Het onbewuste is een product van de taal het is wat niet door taal kan worden weergegeven of 

gesymboliseerd 

• Omzetting Freudiaanse psychoanalyse in termen van structuralistische linguïstiek (de Saussure)  

• In plaats van moeder en vader → eerst grote Ander, tweede groter Ander  

• Beïnvloed door surrealisme: theatraal, woordspelingen, oneliners… Hij doet een performance van zijn 

theorieën in plaats van ze letterlijk uit te schrijven  

• Erg bombastische stijl 

• Nadelen: dogmatisch, obscure stijl, erg patriarchaal  

SPIEGELSTADIUM 

• Ontwikkelingsstadium bij ale kinderen 

• Herkenning in spiegel: aha-erlebnis 

• Zorgt voor eenheid en identificatie met een (zelf)beeld, terwijl het kind ervoor geen coherent zelfbeeld 

heeft 

• Maar ook vervreemding: beeld is niet wie we zijn. Ons ‘zelfbeeld’ komt van buiten of van de ander 

• Rol van taal en naam: intrede in de symbolische orde  

FORMALISERING OEDIPUSFASE 

• Eerst symbiotische relatie met eerste grote Ander 

• Die relatie wordt verbroken door de tweede grote Ander → de wet van de vader 

• Het kind gaat zich identificeren met de wet van de vader: het verlangen is het verlangen de ander  

• Vanaf dan voelt het kind een tekort (de symbiotische relatie met de eerste groter Ander is verbroken 

en kan niet worden gesymboliseerd: dit werkt door als het onbewuste en creëert een verlangen) 

• Dit tekort noemt Lacan “object kleine a” 

 

 

 

 



DE DRIE ORDES: HET IMAGINAIRE, SYMBOLISCHE EN REËLE  

• Drie ordes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden → Gordiaanse knoop 

• Het subject op het snijpunt van de drie ordes  

• Het ‘object kleine a’ → wat steeds ontsnapt en het verlangen in stand houdt  

De imaginaire orde  

• We creëren een beeld van onszelf en onze relatie tot anderen. Die beelden 

komen van buiten, van wat we rond ons zien → bijvoorbeeld populaire 

cultuur 

• Het imaginaire beeld wordt bemiddeld door de Ander → symbolische orde 

• Als dat niet zo is, dreigen we gevangen te raken in een spel van beelden en verdubbelingen  

De symbolische orde  

• Het systeem, de Ander 

• Abstracte wetten en regels → structuren van de taal, van de samenleving  

• Bemiddeld via de ouders en opvoeders → machtsinstanties  

• Het symbolische is niet neutraal of vrij van ideologie, integendeel. Het is de gangbare moraal en 

ideologie die onze ervaring en de werkelijkheid structureert 

• De Ander is niet waardevrij → is doordrongen van ideologie (religie, visie op maatschappij en cultuur, 

normen en waarden, …  

De orde van het reëel  

• Datgene wat buiten de taal valt = het reële  

• Zeer sterke fysieke ervaringen die subject als het ware buiten zichzelf werpen  

• Niet meer in taal uit te drukken zijn  

• Angst, pijn, genot  

NEUROSE, PSYCHOSE, PERVERSIE 

• Drie subjectposities ten opzichte van de ander 

• Neurose: de normale positie. De Oedipale fase is normaal verlopen. Het subject heeft ambivalente 

verlangens; steeds schipperen over wat men wil of niet  

• Psychose: de oedipale fase is nooit gebeurd. Het subject ervaar geen tekort en kan niet omgaan met het 

symbolische. Alles lijkt echt en bedreigend in plaats van tekens → er is geen afstand 

• Perversie: de oedipale wet geldt enkel voor anderen, maar niet voor mij. Het subject mag alles, maar 

heel streng naar anderen toe 

 



THERAPEUTISCHE PRINCIPES  

• Het onbewuste kan niet liegen → ik zeg altijd de waarheid. 

Het onbewuste is steeds merkbaar aan de oppervlakte van taal, maar niet in de diepte of achter de taal  

• Het verhaal van de patiënt zijn betekenaars die een specifiek belang hebben voor de patiënt → 

associaties; het zijn geen valse symbolen  

• De therapeut is een “sujet-supposé-savoir" : de patiënt veronderstelt kennis bij de therapeut, maar dit 

is een projectie 

• Doel: de betekenaars terug in gang brengen  

POST-LACANIAANSE THEORIE EN FEMINISME: JULIA KRISTEVA, LUCE IRIGARAY, BRACHA 

ETTINGER, …  

KRISTEVA, IRIGARAY, ETTINGER 

• De eerste fase van een kind (hechte band met de moeder, in de baarmoeder) blijft doorwerken op latere 

leven  

• Dit is niet vergeten of verdrongen zoals bij Freud of Lacan  

• Deze vroege ervaringen werken door op de rand van de taal, beelden of het symbolische (sub-

symbolisch): niet figuratieve elementen in een schilderij, de klank van een stem  

• Ettinger: het matrixiale: vooral tactiel, affectief. Hier gebeurt subjectwording en genezing 

• Kristeva: fascinatie met het abjecte, wat wijst op de grenzen van een levend wezen → poppen, 

lichaamssappen, …  

THE (MALE) GAZE  

• Foucault: kijken is een vorm van macht uitoefenen, ook in de medische wetenschap 

• Laura Mulvev: the male gaze is alomtegenwoordig in (Hollywood) film, fotografie, kunst, … → vrouw als 

object 

• Kijken gaat samen met een voyeuristisch genot 

SLAVOJ ZIZEK  

DE ROL VAN HET IMAGINAIRE (FANTASME)  

• Onze realiteit is eigenlijk gebaseerd op imaginaire coördinaten (een fantasme)  

• Onze relaties, politieke idealen (nationalisme), ons nationaal zelfbeeld … zijn gekleurd door het 

imaginaire  

• Ideologie werkt op dit niveau (het imaginaire en het symbolische), ook al weten we dat het niet waar is 

(populisme). “Ik weet dit, maar toch …” 

• We willen de realiteit zonder het reële → cafeïnevrije koffie → maar het reële breekt toch door 



• In film en populaire cultuur zien we dit spel met het imaginaire en het reële aan het werk  

KRITIEK OP HET KAPITALISME 

• Alles is vandaag mogelijk (the sky is the limit) behalve een ander soort economie of iets dat ingaat tegen 

de wetten van de markt → een andere maatschappij wordt afgeschilderd als een gevaarlijke utopie → 

Zizek: we moeten juist utopisch denken  

• We leven in een eindtijd van het kapitalisme, maar we willen dat niet inzien: ecologische crisis, schaarste 

aan grondstoffen. Problemen met technologie, grote ongelijkheid en uitsluiting. → systeemcrisis  

• De schijnbare orde na de val van de Berlijnse muur moet in vraag gesteld worden → gevaarlijk denken  

• De gelijkschakeling tussen kapitalisme en democratie is een illusie → China, Saoedi Arabië, …  

TEGEN LIBERAAL PROGRESSIEF DENKEN  

• Liberale “politieke correctheid” is een valse ethiek → wekt controverse op  

• Tolerantie of een hol multiculturalisme komt neer op het negeren van de ander 

• “Starbucks mentaliteit” → je betaalt wat meer (voor een goed doel) om je geweten te sussen  

• Tegen identiteitspolitiek 

• Men moet in Europa een positieve “Leitkultur” durven opleggen  

HEDENDAAGSE MENTALE PROBLEMEN  

• Darian Leader, Paul Verhaeghe, Dirk De Wachter, …  

• De hedendaagse maatschappij creëert individualisme, eenzaamheid, oneindige druk om iets van jezelf 

te maken → oneindige verlangens. Mensen worden individueel verantwoordelijk geacht voor hun falen  

• Dit creëert mentale problemen → depressie, burn-out, vermoeidheid, …  

• De neiging om dit louter farmaceutisch tegen te gaan houdt juist dezelfde lendens in stand → 

individueel in plaats van sociaal  

  



LES 6 | STUART HALL 

STUART HALL EN POSTKOLONIALE THEORIE 

STUART HALL 

• Geboren in Jamaica in 1932 

• 1951: Rhodes Scholarship voor studie in Oxford (Engelse literatuur) 

• 1964: kwam bij het Center for Contemporary Cultural Studies in Birmingham  

• 1979: professor aan de Open University (lessen op de BBC) 

• Beínvloed door literatuurwetenscahppen en Marxisme, maar beiden beperkt 

• “Encoding/decoding”, “Notes on Deconstruction the Popular”, “The Great Moving Right Show”, …  

NEW LEFT 

• In de Jaren ’50 en ’60 was er een groeiende onvrede met traditioneel links → labour, communistische 

partijen, vakbonden, …  

• Nieuwe en creatieve vormen van protest → Mei ’68, postkoloniaal verzet, subculturen als verzet 

• 1960: New Left Review 

• Meer aandacht voor ecologie (Campaign for Nuclear Disarmement), anti-imperialisme en anti-racisme, 

feminisme, anti-koloniale strijd (Algerije), anti-oorlogsbeweging (X Vietnam), radicale democratie, …  

• “Chain of equivalences” – Ernesto Laclau 

LITERATUURWETENSCHAPPEN EN MARXISME 

• F.R. Leavis (New Historicism) 

- Leert Hall hoe men heel grondig een tekst moet lezen 

- Hij geloof echter in streng onderscheid tussen hoge en lage cultuur 

- De moderne tijd (meer toegang tot cultuur en onderwijs, massacultuur, industrialisatie, …) leidt tot 

rommel en lelijkheid 

• Brits Marxisme 

- Was heel dogmatisch en beperkt (niet niet zo theoretisch uitgebreid als later) 

- Alles is economisch bepaald 

- Enkel focus op arbeid en arbeidersklasse 

- Volstrekt geen aandacht voor de rest van cultuur (cultuur is onbelangrijk vergeleken met economie) 

ANTONIO GRAMSCI (1891-1937) 

• Waarom is de revolutie nog niet gebeurd? Marxisme moet steeds herdacht worden in nieuwe 

historische omstandigheden → “conjunctural analysis” 

• Tegen historisch determinisme 



• Tegen economisch reductionisme → de basis bepaalt niet de superstructuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMSCI EN HALL 

• In plaats van alles terug te brengen tot economie: dominantie en verzet gebeuren ook via cultuur → 

culturele instituties, populaire cultuur, religie, onderwijs, moraliteit, … 

• Ontstaan van een “hegemonie”: een impliciete consensus in de gemeenschap, een schijnbare 

natuurlijke orde of ‘common sense’… Dit gebeurt door overtuiging en instemming, niet door repressie 

en macht 

• Een hegemonie is nooit totaal, maar steeds gecontesteerd (meerdere hegemonieën, counter-

hegemonie, crisissen) 

• Een hegemonie en een tegen-hegemonie vereisen constant werk en een praktijk  

ERNESTO LACLAU EN CHANTAL MOUFFE: ARTICULATIE  

• Tegen louter focussen op arbeidersklasse voor progressieve politiek: door proces van articulatie kan 

men verschillende groepen in de samenleving samenbrengen rond dezelfde politieke eisen → counter-

hegemony 

• Articulatie (cfr. articulated bus): heterogene groepen mensen verbinden rond bepaalde politieke 

thema’s of eisen 

• Politiek moet agnoistisch zijn: duidelijke harde tegenstellingen in plaats van alle partijen met meer of 

minder hetzelfde 

• Nu: post-politiek of post-democratie: veel partijen staan grotendeels voor een gelijkaardig project; 

technocratie in plaats van debat  

POLICING THE CRISIS (1978) 

• Kritische analyse van het gebruik van de term “mugging” in de media in de jaren ‘70 

• Wordt gebruikt om steeds een bepaalde bevolkingsgroep te stigmatiseren en te criminaliseren 



• Houdt een constant gevoel van angst in stand: schrik voor kleine diefstallen in plaats van de echte 

oorzaken van de crisis (hegemonie van een rechts discours) 

STUART HALL: CLASS 

• Een sociale klasse is een groepering van mensen op basis van een soortgelijke economische en sociale 

positie en de daaruit volgende levenskansen 

• Centraliteit van het begrip “klasse” in het Marxisme is een probleem; ‘class’ (gender, race) is niet hét 

sleutelbegrip om alle problemen te begrijpen 

• “The suspension of the capitalist mode of production in a particular society will not guarantee the 

liberation of blacks, women or subordinate classes” 

• Politieke strijd met verschillende fronten tegelijk 

• Cultuur is altijd beïnvloed door de tegenstellingen betreffende klasse, racisme, gender, maar het kan er 

nooit toe gereduceerd worden 

• Hall op het einde van zijn leven: door economisch (of klasse-) reductionisme te vermijden is men het 

belang van economie in het algemeen vergeten  

SPANNINGEN BINNEN EE N KLASSE 

• Binnen een klasse bestaan tegenstellingen en spanningen → class contradictions 

• Een deel van een klasse “verbetert” hun positie, een ander deel niet → werkloosheid 

• Hoe reageert de arbeidersklasse of middenklasse op toegenomen mobiliteit X localiteit? Op de 

toegenomen consumptie sinds de jaren ’50 en ’60? Op migratie?  

• Provincie X stad 

SUBCULTUREN: MODS 

• Hall: “Youth cultures are shadowed (not determined) by class. They reflect (generational, international, 

historical, social, political) class contradictions.” 

• Mods gaan hun eigen ding doen met deze tegenstellingen om zo een eigen identiteit te vormen 

• Ze omarmen consumptie op hun eigen manier door hun opvallende en exuberante kledij en stijl  

• Ze benadrukken mobiliteit door hun scooters en door helemaal naar Brighton te gaan in het weekend 

SUBCULTUREN: SKINHEADS 

• Tegenreactie tegen de Mods rond dezelfde tegenstellingen 

• Ze benadrukken hun klassen en willen die niet overstijgen → working-class-ness. Ze willen ze zich niet 

anders voordoen dan van waar ze zijn 

• Ze benadrukken localiteit en territorialiteit in plaats van mobiliteit (nationalisme) 

• In plaats van mode en consumptie hebben ze een sobere look: kortgeschoren haar, jeans, boots, 

bomber jacket… Ze benadrukken hun afkomst 



SUBCULTUREN 

• Een manier om met tegenstellingen rond klasse om te gaan  

• Een manier om zich een identiteit/subjectiviteit te vormen rond deze tegenstellingen (en daarom 

belangrijk) 

• Ze zijn op zich niet porgressief of reactionair (ze zijn het vaak beiden tegelijk). Ze kunnen deels 

progressief en emancipatorisch zijn op één vlak en reactionair op een ander vlak → bijvoorbeeld de 

Britse arbeidersbeweging: geeft arbeiders een gevoel van waarde en solidariteit, maar blind voor 

gender, ras, et cetera, …  

• Subculturen moeten expliciet verbonden met politieke standpunten en praktijken volgens Hall 

• Ze creëren nieuwe vormen van identiteit en subjectiviteit. Ze zijn een vorm van “verzet” maar nog niet 

politiek 

CULTURAL FORMS ARE CONTRADICTORY  

“it is this I want to insist upon, that cultural forms and practices are always contradictory. The culture that holds 

the traditional working class together and allows them to identify the difference between “us and them” is also 

the very same culture that maintains particular forms of masculinity inside working-class political organisations 

and renders that culture in some ways blind to the contradictions of gender…” -Hall 

“One cannot ignore the negative side in defending the positive contributions it advances, but one cannot ignore 

the gains that are made while condemning its defeats. We have to think of both domination and resistance as 

processes.” 

SUBCULTUREN EN POLITIEK 

• In de Jaren ’70 opkomst van nieuwe extreem-rechtse en racistische organisaties (National Front). Zij 

wilden expliciet verbinding zoeken met sommige subculturen (skinheads, vroege punk): benadrukken 

territorialiteit, “us X them” mentaliteit, angst rond werkloosheid en migratie, machogedrag, agressie, …  

• Hall: een specifieke praktijk was nodig (Rock Against Racism) om punk als populair fenomeen te 

koppelen aan anti-racisme 

MIGRANTEN IN DE JAREN ’50 IN VERENIGD KONINKRIJK  

“Keep Britain white”, …  

JAREN ’70: REGGAE SUBCULTUUR 

• Voordien onzichtbaar en geen eigen ruimtes → lace curtain syndrome 

• Reggae subcultuur geeft een eigen hybride identiteit (migranten in VK) 

• Eigen ruimtes, clubs, platenlabels, platenwinkels, …: een ruimte om te zijn 



• De subcultuur bestaan uit verhalen over Jamaica, religie, “roots”, met gebruik van Bijbelse termen. → 

Hall: elementen om een verhaal te vormen over je migratie  

DOMINANT, RESIDUAL AND EMERGENT CULTURAL FORMS  

• Raymond Williams 

• Hall: een “residual cultural form” (religie) is niet per definitie conservatief en een “emergent cultural 

form” (schijnbaar subservieve kunst) is niet per definitie progressief. Het hangt af van wat men er mee 

doet. Men kan de progressiviteit niet aflezen aan de vorm  

NEGOTIATION/ONDERHANDELING ALS CULTURELE TECHNIEK 

• “Residual forms” kunnen worden omgevormd tot “emergent cultural forms” om een eigen vorm van 

subjectiviteit te creëren  

• Slaven in Jamaica behielden een deel van hun culturele praktijken door te spelen met het ritme in 

muziek 

• Slaven mochten enkel de Bijbel lezen: ze gebruiken te de taal van religie om over hun eigen situatie te 

spreken  

PAUL GILROY: BLACK ATLANTIC 

• De grote trans-Atlantische migratiestromen (vooral slavernij) zijn vergeten uit de nationale/Europese 

geschiedenis 

• In plaats van nationale of regionale culturele identiteit → routes in plaats van roots 

• Tegen cultureel nationalisme: migratieroutes, meervoudige identiteit 

POSTKOLONIALE THEORIE 

• De westerse concepten, theorieën, modellen en denkkaders zijn ook onderdrukkend: nood aan andere 

theorieën, concepten, verhalen, onderwijs, … → vooral in niet-Westerse landen  

• Frantz Fanon, Edward Said, Achille Mbembe, Gaytri Chakravorty Spivak, Homi Bhabha, Arjun Appadurai, 

Walter Mignolo, …  

• Tegen het feit dat westerse intellectuelen spreken voor mensen elders in de wereld (Spivak: “Can the 

subaltern speak?”) 

• Focus op hybride identiteit (Bhabha, Appadurai, …)  

• Aandacht voor een ander soort onderwijs, kennis, activisme → bijvoorbeeld een andere manier van 

omgaan met een land  

• Veel postkoloniale regimes zetten gewoon de negatieve effecten van kolonialisme verder → corruptie, 

repressie, grote ongelijkheid tussen bevolking en kleine elite, uitverkoop van grondstoffen, …  

FRANTZ FANON 



• Franse (Guadaloupe) psychiater 

• Zag de zware impact van koloniale onderdrukking bij zijn patiënten in Algerije 

• Mensen kunnen enkel genezen als ze het koloniale regime afwerpen 

• Genezing en anti-koloniale strijd (FLN in Algerije) gaan samen 

• Complexe rol van geweld: kolonialisme werkt aan de hand van geweld dat mensen ontmenselijkt. 

Mensen kunnen eigenwaarde herwinnen door gewelddadig verzet, maar dit kan ook een heel negatieve 

impact hebben 

• Grote invloed op anti-koloniale strijd, Black Panthers, …  

EDWARD SAID: ORIENTALISM 

 

ACHILLE MBEMBE 

• Beïnvloed door Foucault, maar hij vond dat Foucault niet genoeg aandacht had voor de cruciale rol van 

kolonialisme en racisme in de werking van macht 

• De ontwikkeling van het kapitalisme kon enkel door bepaalde personen als inferieur te gaan 

beschouwen (inclusief bepaalde termen) om mensen te onderdrukken, tot slaven te maken en uit te 

buiten 

• Dit verdween niet met de afschaffing van de slavernij; nog steeds verworpenen, tweederangs burgers, 

mensen die minder waard zijn  

• Vandaag zijn nog steeds allerlei mensen tweederangs burger. Dit draait niet alleen om huidskleur, er is 

nog steeds enorme ongelijkheid en een groot aantal mensen dat uit de boot valt  

IDENTITY POLITICS  

• Identity politics is het bedrijven van politiek vanuit de sociale identiteit van een bepaalde groep en de 

door deze groep gedeelde ervaring van maatschappelijk onrecht 

• Het was altijd al een doel (in de Civil Rights Movement, in anti-koloniaal verzet) om brede allianties te 

maken tussen verschillende groepen in de samenleving en niet om verzet te fragmenteren 

• Hall: articulatie, verbinding, “chain of equivalences” → geen focus op één issue, maar op meer (klasse, 

gender, ras, …)  

• Kritiek → zaait vooral verdeeldheid, moraliserend, louter gericht op schuld (white guilt), censurerend 

(wie mag spreken over wat), gericht op politiekcorrect taalgebruik, overdrijven van cultural 

approriation, niet politiek effectief, …  

• Audre Lorde: There is no thing as single-issue struggle because we do not live single-issue lives 

DEKOLONISERING?  

→ Museum Tervuren? Actie MoMa? 



LES 7 | FEMINSIME, GENDER, POST-FEMINISME 

EERSTE GOLF FEMINISME: GELIJKE RECHTEN 

• Opkomen voor gelijke rechten  

• Mary Wollstonecraft A vindication of the Rights of Women (1792) 

Rationeel argument: als vrouwen instaan voor opvoeding van kinderen, moeten ze zelf ook opvoeding 

krijgen → opkomen voor het recht op onderwijs  

• Eind 19e eeuw: suffragettes 

- Stemrecht (suffrage) en politieke representatie (Emmeline Pankhurst) 

- Echtscheiding 

- Toegang tot educatie en professionele wereld (Florence Nightingale) 

• Virginia Woolf A Room of One’s Own (1972) 

- Recht op eigen plek en inkomen om zich te ontplooien 

- Materialistisch argument: eigendom is voorwaarde voor expressie 

- Idealisering van vrouwen in de kunst is een maskering van verdrukking van vrouwen in de 

maatschappij  

TWEEDE FEMINISTISCHE GOLF 

• De norm is mannelijk  

• Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe (1949) 

- Vrouwen als de andere sekse ten opzichte van mannelijke sekse als de norm in het westers denken  

- Je wordt niet geboren als vrouw maar je wordt het 

- Voorloper genderidee 

• Er is een maatschappelijke constructie van gender  

• Betty Friedan The Feminine Mystique (1963) 

- Kritiek op representatie van de vrouw in kunst en commerciële sfeer → vrouw als object 

- Vrouwelijkheid en vrouwelijke idealen zijn een ideologische constructie 

Ideologie – de feminine mystique – is geïnternaliseerd door vrouwen zelf 

- Bewustwording van stereotypering en onderdrukking is noodzakelijke stap naar diepgaande 

veranderingen in de maatschappij 

• Liberal Feminism en Women’s Lib(eration) Movement (Jaren ’60) 

- Stroomversnelling in 1968 

Feminisme als onderdeel van algemeen revolutionair klimaat met meer militante protesten: civil 

rights, anti-Vietnamprotesten, studentenbewegingen, de pil: loskoppelen seks en reproductie → 

seksuele revolutie 

- Meer uitgesproken vormen van feminisme  

- Radicaal activisme: Women’s Lib  



➢ BH’s verbranden, tegen alles wat met vrouwelijkheid te maken heeft (kinderen, uiterlijk, …) Cfr. 

Valerie Solanos: The Scum Manifesto 

➢ Verlangen naar enkel vrouwelijke samenlevingen  

➢ Lesbisch feminisme, bijvoorbeeld Audre Lorde, Monique Wittig, écriteure féminine → vrouwen 

oproepen om te schrijven 

- Liberal feminism 

➢ Vrouwen zijn zelf verantwoordelijk voor hun lot → je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen 

emancipatie  

➢ Nadruk op individuele transformatie/emancipatie  

➢ The personal is the political  

DERDE FEMINISTISCHE GOLF: HET (VROUWELIJKE) SUBJECT 

• Heel divers 

• Van eind jaren ‘60/’70 tot jaren ‘90 

• French Feminism → Hélène Cixous, Julia Kristeva, Luce Irigaray 

• Tegen binaire opposities 

- Mannelijkeheid = logos, ratio X vrouwelijkheid = emotie 

- Phallogocentrisme in Westers filosofie en psychoanalyse 

- Tegen negatieve definitie van vrouw als gebrek, als ander 

- Lacan: men wordt pas subject als men loskomt van de moeder (en door taal, het symbolische). Post-

Lacaniaanse theorie wijst op de continue band met de moeder (via affecten, het sub-symbolische, 

het affectieve van taal) → er zijn andere vormen van subjectvorming in moederschap, …  

FEMINISME ALS BLANK, WESTERS, MIDDENKLASSE FENOMEEN 

• Het is te blank, te westers gericht en vooral vanuit de middelklasse  

• Dé vrouw bestaat niet 

- Niet-blanke positie: bijvoorbeeld bell hooks → Ain’t I a woman? 

- Dubbele exclusie van zwarte vrouwen: door mannelijke cultuur en door blanke feminisme 

• Postkoloniale kritiek: westen X derde wereld: one person’s freedom is another’s oppression  

- Westerse vrouwen spreken voor vrouwen op andere continenten → wegnemen van de eigen stem  

- Gayatri Chakravorty Spivak tegen Kristeva → Can the subaltern speak?  

• Sommige vrouwen willen niet meer geassocieerd worden met feminisme → backlash 

- Afwijzen van feministisch gezeur en slachtofferrol 

- Feministen zelf: Is it possible to have it all: career, motherhood, beauty and a great sex life? 

JUDITH BUTLER 

• Biologisch geslacht X gender als ideologische constructie  



• Gender Trouble (1990) 

- Samen met Eve Kosofksy Sedgwick grondleggers van gender en queer studies 

- Gender is performatief. Het is een taaldaad → “zo is een man/vrouw” 

Gender wordt steeds doorgegeven in de maatschappij door hoe we ons gedragen en uitspreken  

- Gender wordt steeds opnieuw bepaald in taal, handelingen, maatschappelijke normen  

- Tegen elke vorm van essentialisme (van man, vrouw, holebi’s. Geen “born this way”)  

- We kunnen ook die normen performatief tegen gaan: drag performances, pride, queer beweging 

- Gender staat in het licht van consumeren  

- De dominante genderrollen zijn vastgeroest. Het doorbreken van genderrollen is een langdurig, 

lastig wijzigingsproces.  

• “The bad reading [of Gender Trouble] goes something like this: I can get up in the morning, look in my 

closet and decide which gender I want to be today. I can take out a piece of clothing and change my 

gender: stylize it and then that evening I can change it again and be something radically, other, so that 

what you get is something like the commodification of taking on a gender as a kind of consumerism.” 

HETERONORMATIVITEIT  

• Heteronormativiteit: “… the myriad of institutions, habits and everyday behaviours that cast 

heterosexuality as natural, universal and morally righteous” 

• Zet instituties zoals homoseksualiteit neer als de norm  

• “Widely held (unconscious) beliefs, cultural practices, and socially sanctioned attitudes” 

• Butler: heterosexual matrix 

• Homonormativiteit? 

KRITIEK OP DERDE GOLF 

• Te veel gericht op identiteit, stijl, zichtbaarheid, symbolen, taal, … → dit kan makkelijk verdraaid worden 

• Het flexibele subject en de focus op identiteit spelen in de kaart van het hedendaagse kapitalisme → 

flexibel werk, identiteit en consumptie, entrepreneur van jezelf  

• Fraser: we moeten terug naar kritiek op socio-economisch probleem  

ANGELA MCROBBIE 

• The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change  

• Studeerde aan het Center for Contemporary Cultural Studies in Birmingham met Stuart Hall 

• Bracht een feministisch perspectief in het CCCS 

• Vroeg werk over subculturen, popcultuur en populaire vrouwenbladen 

• Professor aan Goldsmiths University, Londen 

• Het gaat niet goed met het feminisme van nu  

• Ontmanteling van de kritische feministische theorie  



SUBCULTUREN 

• De focus ligt nog altijd op mannelijke subculturen  

• McRobbie legt de nadruk op vrouwelijke subculturen  

POPULAIRE VROUWENBLADEN 

• In haar ouder werk: initieel optimisme over het opnemen van feministische onderwerpen in populaire 

cultuur zoals vrouwenbladen. Van de academische wereld naar populaire cultuur 

• Onderwerpen zoals geweld in het gezin, (on-)gelijke lonen en ongewenst seksueel gedrag of seksuele 

intimidatie op het werk werden opgenomen 

• Van de jaren ’90 verdwijnt dit optimisme en wordt ze kritisch over haar ouder werk 

• De vrouwenbladen gaan steeds volgens een vast format, met zaken die altijd blijven. Er worden 

compromissen gesloten om binnen deze format te blijven. 

• Beperkingen 

- Vaste stijl en thema’s 

- Centraliteit van fashion-beauty complex 

- Individualistische consumptiecultuur 

- Dominantie van heteroseksualiteit 

- Escapisme 

- Steeds wisselende trends (en countertrends) 

POST-FEMINISME 

• Feminisme wordt uitgedragen in het publieke en politieke discours, maar tegelijk is er een nieuw 

antifeministisch sentiment → men “is en is niet feministisch” 

• Feminisme wordt enkel uitgedragen als het past binnen het algemene format, tegelijkertijd wordt de 

kritische traditie gedemoniseerd of vergeten 

• De meer kritische feministische traditie is vervangen door een meer consumptie-gericht feminisme 

• Slechts een deel van de feministische eisen worden overgenomen: hogere lonen, een carrière 

uitbouwen, seksuele vrijheid, …  

• Het wordt voorgesteld als de bevrijding uit het juk van het feminisme → je mag weer traditioneel vrouw 

zijn 

• De feministische traditie is vergeten of wordt gedemoniseerd → lelijk, mannenhaters, humorloos, …  

• Disarticulatie van de feministische traditie  

• Feminisme wordt geïnstrumentaliseerd: politici en regeringen claimen feministisch te zijn terwijl hun 

beleid het omgekeerde doet 

• Post-feminisme past perfect binnen een consumptie-maatschappij → the fashion-beauty-complex, en 

laat de eis voor een meer radicale verandering van de maatschapij en politieke verandering vallen. 

“Gelijkheid is al bereikt” 



• Post-feministische consumptie wordt voorgesteld als een vrolijke bevrijding van het het kwade en 

humorloze feminisme 

• Focus op het individu → focus op het individuele succes, competitie, individuele vrijheid in plats van 

sociale strijdpunten zoals structurele ongelijkheid, sociale bescherming, solidariteit, … 

POST-FEMINISTISCHE POPULAIRE CULTUUR 

• Populaire cultuur en media bieden een overaanbod van erg zichtbare post-feministische rolmodellen 

• Enjoyable femininity from the goods made available from consumer culture 

• Gevoel van opluchting: “girls can be girls again” 

• Individueel, zonder context, in plaats van te kijken naar het breder geheel  

• Feminism, it seems, robbed women for their most treasured pleasures, i.e. romance, gossip and 

obsessive concerns about how to catch a husband  

LUMINOSITY 

• Focus op succesverhalen ten koste van de structurele moeilijkheden die vrouwen ondervinden 

• De spotlight is op bepaalde celebrities, maar structurele problemen en andere bevolkingsgroepen 

blijven in de schaduw 

• The impact of class inequalities, racism and the sheer persistence of unsurmountable obstacles for girls 

growing up in poverty are eclipsed, …  

• Veel genderproblemen in de creative industires.. De focus op celebrities maskeert dit  

POST-FEMINISTISCHE RECLAME 

• Woorden worden uit hun context getrokken → empowerment als verkoopterm  

• Eigen keuze? → vrouwen moeten de juiste keuze maken → Fashion Police 

EMPOWERMENT?  

• In plaats van na te denken over wat echt empowering kan zijn voor vrouwen, wordt empowerment vaak 

gebruikt als een verkoopterm → de kledinglijn van Beyoncé is empowering voor vrouwen  

• Van Riot Grrls naar Spice Girls  

EIGEN KEUZE?  

• Focus op eigen keuze, iets is iemand eigen keuze, maar de keuzes worden erg gestuurd 

• Grote rol van populaire media en de fashion-beauty complex in het controleren en voorschrijven van 

gender-relaties  

• Vrouwen moeten de juiste keuzes maken, ze zijn verantwoordelijke voor hun eigen succes of falen  

• “Women are currently being disempowered through the very discourses of empowerment they are 

offered as substitutes for feminism” 



• “Self-help guides, personal advisors, lifestyle coaches and gurus and all sorts of self-improvement TV 

programs provide the cultural means by which individualization operates” 

GEEN “CHAIN OF EQUIVALENCES”  

• Loskoppelen van feminisme en antiracisme 

• Nostalgia for whiteness → beeld van glamour is blank  

• Antiracisme wordt gereduceerd tot clichés van politieke correctheid  

• Geen solidariteit tussen westerse vrouwen en vrouwen elders in de wereld, tussen single moeders en 

andere personen die niet leven in een traditionele gezinsstructuur 

Audre Lorde: there is no thing as a single-issue struggle because we do not live single-issue lives 

WAT DOEN?  

• Quota?  

• Gelijke representative verplichten?  

• Wat met internalisering van bepaald gedrag?  

• Dilemma: meer posities, plaatsen, zichtbaarheid creëren voor vrouwen X hoe voelt het om een 

vrouwelijke muzikant/regisseur/schrijver te zijn?  

• De positie van vrouwen versterken of gendercategorieën problematiseren → neutraal geslacht  

• Seksueel geweld, seksisme, ongewenst gedrag, catcalling, #metoo → wat kunnen we doen?  

 

  

  



LES 8 | VAN CULTUURINDUSTRIE NAAR CREATIVE INDUSTRIES  

THEODOR W ADORNO: CULTUUR INDUSTRIE 

• 1903-1969 

• Filosofie, sociologie, psychologie, musicologie, compositie (bij Schoeberg)  

• 1931: Institut für Sozialforschung → Frankfurter Schule 

• 1934: Oxford, New York, California  

• 1947: Dialectiek van de verlichting → met Max Horkheimer 

• 1951: Minima Moralia 

• 1966: Negatieve dialectiek 

• 1970: esthetische theorie  

• Kritisch ten opzichte van populaire cultuur  

• Institut für Sozialforschung 

- Frankfurter Schule (1923) → Kritische Theorie 

- Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Jürgen Habermas 

- Onafhankelijk: zowel probleem met kapitalistische westen als de Sovjetunie 

- Ontstaan van “kritische theorie”→ reflectie over wetenschap, rationaliteit, media, cultuur, 

kapitalisme, kunst, massamanipulatie, de autoritaire persoonlijkheid 

• Dialectiek van de verlichting  

- Horkheimer en Adorno 

- Voltooid in 1944: publicatie in 1947 in Amsterdam  

- Geschreven in LA  

- Bewust moeilijk geschreven om vervolging te voorkomen → in verband met Red Scare 

Duitse intellectuelen werden namelijk verhoord tijdens de Red Scare  

- House Unamerican Activities Committee (HUAC) 

• Het begrip ‘Verlichting’ 

- “Vanouds heft verlichting, in de meest omvattende zin van voortschrijdend denken, het doel 

nagestreefd bij de mensen de vrees weg te nemen en hen als heer en meester te laten optreden. 

Maar de volledige verlichte aarde straalt in het teken van triomferend onheil” 

- Verlichting moet meer mensen mondig maken en vrees wegnemen, maar er is veel onheil.  

- Adorno: Men kan geen poëzie schrijven na Auschwitz; hoe kan men rechtvaardig leven in een 

onrechtvaardige wereld? 

- Is niet alleen maar negatief  

• Dialectiek van de verlichting  

- Centrale these: verlichting heeft niet geleid tot vrijheid, maar slaat om in haar tegendeel (= 

dialectiek van de verlichting); het creëert nieuwe mythes → Nazi-regimes, Stalin, doorgedreven 

rationaliteit  



- Verlichting: elke poging om werkelijkheid door middel van rede te verklaren, maar dit kan ook in 

mythes of verhalen, zoals bij Homeros  

- Rationele organisatie van cultuur leidt tot onderdrukking van kritisch vermogen, volgens een 

kapitalistische logica ten voordele van de economisch sterksten. Grote rol hierin voor cultuur 

CULTUURINDUSTRIE: VERLICHTING ALS MASSABERDROG 

• Adorno is heel sceptisch over massacultuur → Hollywood  

- Er zijn altijd gelijke sjabloons, het is altijd hetzelfde 

- Fixatie op techniek en focus op celebrities  

- Er is nooit iets nieuws, maar het wordt wel zo voorgesteld  

• Standaardisering van producten/packaging 

- Schema voor reproductie van het altijd-gelijke 

- Details onderling inwisselbaar 

- Geen betekenisvol geheel 

- Techniciteit, effecten, sterren 

- Onderdrukking van weerbarstige elementen → stijl als negatie van stijl 

- Uitsluiting van het nieuwe en nadruk op nieuwigheid 

- Enig criterium: economisch succes → het is de triomf van het geïnvesteerde kapitaal  

• Ziet films als gigantische industrie → Wat films kosten/opbrengen?  

• Martin Scorsese X Marvel  

- Mensen verwachten wat ze gewend zijn, maar je kan ook nog andere dingen aanbieden 

- “The situation, sadly, is that we now have two separate fields: There’s worldwide audiovisual 

entertainment, and there’s cinema. They still overlap from time to time, but that’s becoming 

increasingly rare. And I fear that the financial dominance of one is being used to marginalize and 

even belittle the existence of the other.” 

- “And if you’re going to tell me that it’s simply a matter of supply and demand and giving the people 

what they want, I’m going to disagree. It’s a chicken-and-egg issue. If people are given only one kind 

of thing and endlessly sold only one kind of thing, of course they’re going to want more of that one 

kind of thing. “ 

• Nieuwigheid in plaats van nieuw 

- “Daartoe dienen tempo en dynamiek. Niets mag bij het oude blijven, alles moet onophoudelijk 

lopen, in beweging zijn. Want alleen de universele victorie van het ritme van mechanische productie 

en reproductie houdt de belofte in dat er niets verandert” (als een automotor die ter plekke draait)  

- Producten zijn gemaakt om kapot te gaan.  

- Adorno: er is de schijn van de diversiteit, maar het gebeurt nog altijd via hetzelfde sjabloon 

• Pseudi-individualisering 

- Schijn van diversiteit 

- Geen intrinsieke verschillen 



- Middel om alle soorten publiek te bereiken  

- Er is voor ieder wat wils, opdat niemand kan uitwijekn  

• Dissolutie van respons, denken en fantasie 

- Werkwijze van producten maakt denken of fantaseren onmogelijk 

- Filmwereld lijkt identiek aan buitenwereld, geen hint naar andere mogelijke werelden 

- “Hoe compacten en feillozer de technieken van de film de empirische voorwerpen kopiëren, des te 

gemakkelijker lukt vandaag de dag het bedrog, al zou de wereld buiten de naadloze voortzetting 

zijn van die wereld die men in de film leert kennen” 

• Consumptie 

- Fetisjisme: producten hebben geen waarde op zich, maar symbolische waarde 

- “Alles heeft alleen maar waarde voor zover men het kan inruilen, niet voor zover het zelf iets is” 

- Vervreemding: consumptie als waarde  

- Film als consumptie 

- Producten hebben een symbolische waarde  

- Adorno is tegen protestliederen → protestliederen maken het protest een vorm van consumptie  

UNIVERSITEIT ALS VRIJPLAATS VOOR KRITISCH DENKEN  

• Adorno had problemen met de studentenbetogingen 

• De universiteit is nog een van de plekken waar nog wel kritisch nagedacht kan worden  

SITUATIONISTEN: DÉTOURNEMENT 

• Beïnvloed door Adorno 

• Guy Debord 

• La société du spectacle 

• Spektakelmaatschappij: samenleving in teken van passieve consumptie en spectaculaire beeldcultuur 

• Détournement (kaping): acties in de stad is waarbij beelden van spektakelmaatschappij tegen haar 

gebruikt worden → mogelijkheid van tegenacties in de publieke ruimte door bijvoorbeeld het 

omvormen van logo’s  

• Adbusting/subvertising/culture jamming 

JEAN BAUDRILLARD  

• Beinvloed door Adorno  

• Gesimuleerde werkelijkheid ipv werkelijkheid → spiegelpaleis van een gesimuleerde wereld  

• Simulacra: beelden/representaties die niet meer verwijzen naar werkelijkheid, maar eindeloze imitatie 

zijn van andere beelden 

• Hyperrealiteit 



• Onderscheid fictie X realiteit verdwijnt → mensen denken niet na bij wat ze zien. Bijvoorbeeld de bij de 

berichtgeving over de Golf Oorlog 

• Beelden geladen met kapitalistische ideologie  

DAVID HESMONDHALGH 

• The cultural industries (2012)  

• “Rather, we should think of the period since 1980 as representing a new phase within the complex 

professional era, marked by greater competition and a greater centrality for the cultural industries 

within advanced industrial economies as a whole […]” 

• Groter belang van creative industries → niet meer een negatieve term als cultuurindustrie; naam past 

beter voor beleidsmakers en promotie  

• Sinds de jaren ’80 hebben cultural industries meer invloed op de maatschappij  

CREATIVE INDUSTRIES (HUIDIGE TERM) 

• Belangrijkste industrieën 

- Tv en radio 

- Filmindustrie 

- Internet 

- Muziekindustrie 

- Uitgeverswereld 

- Games 

- Reclame en marketing 

- Kunstwereld 

- Theater 

- Mode 

• Maar ook problemen met creative industries 

• Toegenomen instrumentalisering (beleid, marketing, city branding, …) van de creative industries, samen 

met golven van besparingen → Bilbao-effect, Manchester, Seattle, Berlijn, …  

• Cultuur is terug te vinden bij promoting van politici bijvoorbeeld  

• Steden staan los van hun vroegere muziekscene, maar gebruiken dit nog wel → branding  

• Precariteit, moelijke werkomstandigheden 

• Seksisme en genderissue 

• Opkomst van de creative economy → jaren ‘90 

RICHARD FLORIDA: THE CREATIVE CLASS 

• The Rise of the Creative Class 

• De creatieve klasse laat een stad ontwikkelen. We moeten de creatieve klasse aantrekken  



• Maar: gentrificatie → hierdoor wordt de oorspronkelijke bevolking weggejaagd en vindt er een 

verschuiving van de demografie plaats. 

• Maar: verhipstering → er lijkt een sociaal bewustzijn te zijn, maar het wordt een lifestyle en 

individualistisch. Het matcht niet met waar ze wonen, want het is niet ingebed in de gemeenschap 

• Misbruiken van de stad van de creatieve klasse  

PRECARITIET 

• Veel in de artistieke sector  

• Precariteit: gevoel van algemene onzekerheid. Dit treft sommige groepen meer dan anderen → 

onzekere levensomstandigheden, jobonzekerheid, … 

• Sommigen moeten verschillende jobs doen om nog nauwelijks rond te komen. In artistieke sector is er 

veel precariteit. Sommige groepen (single moeders, mensen van een bepaalde achtergrond, mensen 

met een creatief beroep) gaan veel meer in precaire leefomstandigheden terecht komen. Vrijwillig werk, 

verschillende jobs combineren, tijdelijk projectwerk, geen jobonzekerheid, weinig sociale bescherming, 

…  

• Activisme rond precariteit 

ANGELA MCROBBIE: BE CREATIVE 

• The creativity dispostif 

- Creativity dispostif: geheel van teksten (discours) als stimulans voor creatief werk 

- Dispositief (Foucault): alles (discours, media, beelden, …) wat ons aanzet om ons op een bepaalde 

manier te gedragen 

- Sterke opgang in jaren ’90: New Labour 

- Het dispositief is uitnodigend in plaats van dwingend 

- Doel: test-case voor meer flexibel leven en werk, zonder sociale bescherming, met tijdelijk werk, 

etc. 

- Een verbogen hervorming van arbeid  

- Meer precariteit in de creatieve sector → wordt gezien als oké “want het is mijn grote droom” 

- Aanvaarding jobonzekerheid → mensen aanleren dat die onzekerheid normaal is 

• Mensen worden voorgesteld als creatief en gestimuleerd voor creatief werk  

• Discours creative industries 

- Mix van plezier en discipline 

➢ The romance of being creative: intrinsieke beloningen, passie, sociale contacten, variatie in 

opdrachten 

➢ Discipline: mensen moeten zichzelf monitoren 

- Je moet je eigen entrepreneur worden → zelf verantwoordelijk voor succes en falen, risico’s. Veel 

verwachtingen van de maatschappij → bijvoorbeeld dat je gratis foto’s komt maken.  



- Je kan hip werk doen → maak van je passie je werk ‘ 

- Geen vermelding van term labour in beleidsdocumenten 

- McRobbie: the creative dispositive duwt mensen in een precair bestaan alsof ze er zelf voor kiezen  

- Creatief werk wordt gestimuleerd terwijl er wordt bespaard in de culturele sector of in de sociale 

zekerheid  

• Sommige mensen gaan altijd nadeel ondervinden in de creatieve sector → vrouwen, minderheden, 

mensen met kinderen, mensen met weinig startkapitaal, …  

• Mythe van “talent komt steeds bovendrijven” → moeilijker voor vrouwen  

• Veel vrijwilligerswerk, of work on spec: mensen werken jaren lang aan iets, maar het is nooit zeker dat 

die persoon daar uiteindelijk voor betaald wordt.  

• Men probeert op een individuele manier rond te komen of het te maken. Dit leidt tot concurrentie en 

uithollen van de maatschappij en haar solidariteit 

• De artiest als model voor werk in neoliberale tijden → we moeten onze kansen verhogen op markt, zelf 

investeren in zichzelf, zelf risico’s dragen  

• Nood aan betere sociale bescherming in de creative industries  

CREATIVE INDUSTRIES EN GENDER 

• Studie Bridget Connor: nog veel genderongelijkheid in de creative industries 

• In sommige sectoren heel weinig vrouwen  

• Stereotypen → mannenjobs 

• McRobbie: de vereiste flexibiliteit, tijdelijk werk, networking, aanwezigheid in culturele kringen, weinig 

sociale bescherming, … maakt het erg moeilijk voor bepaalde vrouwen om te werken in creative 

industries 

• McRobbie: meer nood aan sociale bescherming en solidariteit/samenwerking in creative industries 

OPLOSSINGEN?  

• Nieuwe begrippen om huidige tendensen te begrijpen → culturele individualisering 

• Meer internationale solidariteit ontwikkelen tussen mensen in dezelfde sector → modeontwerpers met 

naaisters in Azië  

• Informatiekanalen ontwikkelen die vrij zijn van commerciële marketing  

• De vermarkting van de cutluursector tegengaan door solidariteit en gelijkheid te benadrukken 

• Mensen stimuleren om zichzelf te organiseren → samenwerking in plaats van competitief werk, oog 

voor zorg, …  

ONBETAALDE STAGES  

• “We vinden toch wel iemand die het gratis doet” 

• Wordt vanzelfsprekend 



BESPARINGEN OP CULTUUR 

“Besides, we already know that, in order to realise their current programs with those cuts, arts institutions will 

have no other choice than to abuse the long term (and now systemic) precarity of the artists. And no matter if 

the public programs of those institutions will still address questions related to social justice, solidarity and 

cooperation, they will reproduce harsh scarcity on a large and structural scale” – Agnes Quackels  

De besparingen op cultuur verhogen de precariteit 

PEDAGOGIE: ROL CULTURAL STUDIES 

• School is plaats waar dispositief het meest actief is: ondernemerschap en businessmodellen aan 

kunstscholen 

• De ambivalente rol van culturele studies 

- Geïnstrumentaliseerd om de mensen en de concepten te maken voor de “creative economy” → 

McRobbie: van subculture theory naar fashion en trends  

- Maar cultural studies is ook altijd de plaats geweest van kritische reflectie op dit soort processen 

- Pleidooi voor kritische culturele studies  

 

  



LES 9 | VISUAL CULTURE  

VISUAL CULTURE  

• Goede theoretici moeten nog komen  

• Beelden zijn alomtegenwoordig → screen culture  

• Groot politiek belang van beelden 

• Groter belang van beelden voor ons zelfbeeld → sociale media 

• Impact van nieuwe media is enorm  

• Hebben we een visual literacy nodig?  

= kennis van omgang met media en beelden 

• Visual culture, visual studies, screen culture  

• Combinatie van beeldtheorie (imagine theory, picture theory), fotografietheorie, cinematheorie, media 

theorie, communicatietheorie, …  

• Middelbaaronderwijs is heel literair gericht → er komt steeds meer nadruk op beelden literacy  

• Er zijn veel snelle ontwikkelingen → soms moeilijk bij te houden  

FOTOGRAFIE 

ONTSTAAN VAN FOTOGRAFIE 

• Vormen van projectie en registratie hebben altijd al bestaan: camera obscura, silhouetmachine, 

projecteren en traceren…  

• Belangrijke namen: Louis Daguerre, Joseph Nicéphore Niépce, Wiiliam Fox Talbot, …  

• Niécpe: met chemische stof en blootstelling van meerdere dagen.  

• Niet echt een moment wat kan worden aangewezen voor het begin van de fotografie: reeks van min of 

meer gelijktijdige experimenten met chemische processen  

• De eerste foto: Niécpe? Daguerre? Hippolyte Bayard?  

• De eerste foto’s waren niet reproduceerdbaar  

• Wat is essentieel voor een foto: projectie van de buitenwereld? Lichtwerking? Een camera? Fixatie van 

het beeld? Reproduceerbaarheid?  

• Fotografie is meermaals heruitgevonden wanneer men nieuwe functies uitvond 

• Daguerrotypie: eenmalig proces, =/= reproduceerbaar 

→ 1848: de barricades van een revolutie  

• Calotypie, Talbottype: met negatief en meerdere afdrukken 

• Talbot: aantonen van vastleggen van details  

• Tintype, collodion 

• Boulevard du temple: eerste keer dat een mens op de foto staat → eerst was er te lange sluitertijd, 

maar omdat deze korter is geworden en de persoon lang stil staat is het gelukt  



• Er is steeds veel licht nodig → foto’s worden buiten gemaakt  

• Eind 19e eeuw: landschapsfotografie  

- Gemaakt op glazen platen 

- Donkere kamer met chemische stoffen  

- Expeditie van weken door verschillende landschappen 

FOTOGRAFIE EN VERBEELDING 

• Edgar Allan Poe: fotografie overstijgt “the wildest expectations of the most imaginative”, “the most 

important and perhaps the most extraordinary triumph of modern science “ 

• Charles Baudelaire: de precisie van fotografie laat niets aan de verbeelding over. Het is tegengesteld 

aan kunst en verbeelding. → Mensen kunnen niet artistiek zijn  

• Voor de pioniers ging met meer om interesse  

ROMANTISCHE VISIES  

• Talbot: “the pencil of nature”: een schets gemaakt door de natuur 

Niépce: heliografie 

• Triomf van technologie en wetenschap puur objectief gezien 

 

BEWEGEND BEELD 

BEWEGEND BEELD, CINE MA  

• Eadward Muybride → 1877: zoopraxiscope, stop motion 

• Thomas Edison, William Dickson: kinetoscope 

• Louis Aimé Augustin Le Prince: Roundhay : Roundhay Garden Scene (1888) als eerste pellicule film van 

twee seconden lang 

• Lumière broers : cinématographe (1895), eerste vertoningen 

• Georges Méliès : special effects, de eerste met een filmstudio → Voyage dans la lune 1902 

• Stop motion, met een serie camera’s foto’s maken  

• Ook ontstaan van animatie  

• Kinetoscope waar je in moet kijken  

FOTOGRAFIE EN POLITIEK  

IN DE JAREN ’20  

• Benjamin: massale reproductie verandert onze ervaring van kunst en beelden  



• Bertolt Brecht: “een foto van een Krupp of AEG fabriek zegt niets over deze instellingen” → extra ingreep 

is nodig, zoals montage → een foto zegt dus niets over de echte situatie  

• Siegfried Kracauer: foto’s horen bij kapitalistische consumptiecultuur. Ze verbergen de realiteit in plaats 

van deze te tonen → maakt de wereld makkelijk verteerbaar  

• Politieke fotomontages: dadaïsme (John Heartfield) 

IN DE JAREN ‘60  

• Douglas Crimp: “if photography was invented in 1839, it was only discovered in the 1960s and 1970s” 

• John Szarkowski: curator MoMa New York. Hij wil fotografie esthetisch analyseren zoals een schilderij. 

Kijkt enkel naar formele kenmerken → geen politieke of sociale context  

• Fotografie als kunstvorm  

CLASSICS FOTOGRAFIETHEORIE 

• Susan Sontag, Roland Barthes, John Berger 

SUSAN SONTAG 

• On Photography (1977) 

Fotografie is altijd consumptie, altijd sentimenteel, het maakt van alles een souvenir. “To collect 

photographs is to collect the world” “Photographs, which package the world, seem to invite packaging” 

Foto’s dienen om ons te beschermen tegen de harde realiteit en alles consumeerbaar te maken 

• In Regarding the Pain of Others (2003) herwerkt ze haar visie: dat we niet meer geraakt worden door 

beelden is een cliché. Foto’s die ons de harde realiteit tonen zijn meer dan ooit esthetisch nodig  

• “To designate a hell is not, of course, to tell us anything about how to extract people from what hell, 

how to moderate hell’s flames” 

• Foto’s zijn een uitnodiging om verder over iets na te denken, om verder te zoeken  

SEBASTIÃO SALGADO  

• “Such images cannot be more than an invitation to pay attention, to reflect, to learn, to examine the 

rationalizations for mass suffering offered by established powers. Who caused what the picture shows? 

Who is responsible? Is it excusable? Was it inevitable? Is there some state of affairs which we have 

accepted up to now that ought to be challenged? All this, with the understanding that moral indignation, 

like compassion, cannot dictate a course of action” → cfr. Sebastião Salgado  

• Om mensen in hun waardigheid te herstellen en mensen in andere regio’s te bewegen  

• Esthetiseren van iets vreselijks? 

 

 



INDEXICALITY 

• In hoeverre bevat een foto altijd een spoor van de realiteit? → er is altijd iets aanwezig 

• Charles Sanders Pierce: index, semiotiek  

• Sommigen beweren dat een foto altijd indexicaal is, al is het maar omdat iemand de foto heeft 

genomen. Postmoderne theoretici betwisten dit.  

• Rosalind Krauss, Kaja Silverman: een foto is een analogie  

• Wat gebeurt er met de index bij digitale fotografie?  

• Fotografie is vormgeven van de collectieve verbeelding → positief of negatief 

→ Collectieve verbeelding, in scene zetten van (oorlogs)foto’s, …  

Opkomst documentaire fotografie 

• Veel fotografie is geënsceneerd in de oorlog → positief beeld 

• Er zijn vaak meerdere versies van dezelfde foto’s  

• Foto’s kunnen ook een vorm van kritiek zijn 

VROUWEN IN DE FOTOGRAFIE  

• Foto van Steve McCurry → National Geographic, Gesluierd meisje  

- Reacties vanuit het publiek zoals “kan ik met haar trouwen?” 

- Zelf had ze geen idee van de foto en van het succes ervan  

- Ze woont nog steeds in een vluchtelingenkamp. Recent is ze teruggevonden en willen mensen haar 

geld geven.  

• Cindy Sherman speelt met clichés van de weergave van de vrouw 

W.J.T. MITCHELL: THE PICTORIAL TURN  

• Na de linguistic turn, nu de pictorial turn  

• Men kan een beeld (fysiek, mentaal, …) niet definiëren, ook al zijn ze alomtegenwoordig: hij verkiest de 

term pictures 

• What can pictures do? What do pictures want?  

• Visual media bestaan niet  

• “Visual media is a colloquial expression used to designate things like TV, movies, photography, painting 

and so on. But it is highly inexact and misleading. All the so called visual media turn out, on closer 

inspection, to involve the other senses (especially touch and hearing). All media are, from the standpoint 

of sensory modality, mixed media” 

DIGITALE FOTOGRAFIE 

• Nieuwe media of een mythe?  



• Mitchell: bewerking en manipulatie van de foto zijn inherent aan digitale fotografie. De mogelijkheid tot 

bewerking is eigen aan het medium.  

Mitchell: ook een digitale foto is eindig, men kan niet oneindig inzoomen door de resolutie  

• Lev Manovitch: paradoxes of digital photography 

- Digitale fotografie is niet inherent anders dan analoge fotografie 

- De capaciteit tot bewerking bestond altijd al. Montage is altijd deel geweest van de visuele cultuur 

- De pixel-grens bestaat vandaag nauwelijks meer 

FOTOGRAFIE?  

• Software enhanced photography 

• Photography + design (Manovitch)  

• Expanded photography  

• Post-photography 

• Softimage, bewerkbaar, gaat samen met software 

• Algorithmic or nonhuman photography  

THE SOCIAL PHOTO  

• Selfies 

• Als toerist alleen maar foto’s maken en veel selfies  

• Foto’s op sociale media niet bestuderen in termen van artistieke waarde of kunstgeschiedenis), maar in 

termen van communicatie → culturele of sociale praktijk  

• Foto’s op sociale media beoordelen op esthetische waarde is als taal enkel beschouwen als poëzie  

• Men deelt ervaringen, geen objecten  

• Tegen selfies → inauthentiek  

• De platformen zijn het probleem, zij willen enkel data verkopen. De gebruikers zijn niet het probleem  

• Doordat fotografie als communicatie wordt gezien, wordt het een sociaal gegeven  

MEDIA ARCHEOLOGY  

• Spullen worden snel gedateerd, ondanks dat het toen het nieuwste van het nieuwste was → walkmans 

NIEUWE MEDIA 

• Verandert een bepaald medium onze ervaring?  

• Sinds eind 20e eeuw: steeds snellere ontwikkeling van medialandschap 

• Nieuw medium vervangt niet simpelweg het oude: nieuwe mogelijkheden 

• Twee visies:  

- Medium/technologie domineert (McLuhan) 

- Medium wordt pas betekenisvol door menselijk gebruik (Williams) 



MARSHALL MCLUHAN 

• Mediatheoreticus uit Canada 

• Invloed van technologie op ons denken  

- The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962) 

- Medium is the Message: An Inventory of Effects (1967) 

• Invloedrijke terminologie en voorspellend karakter van zijn werk  

- Global village 

- Surfing 

• The Medium is the Message 

- Technologie heeft een grote impact op de mens: werking medium is de boodschap  

- Medium als verlengstuk van de zintuigen 

- Boekdrukkunst: verschuiving van orale naar geschreven cultuur naar langere teksten → abstractie, 

lineariteit → rationaliteit, individualisme 

- Elektronische media en netwerken leiden tot het ontstaan van nieuwe collectieve identiteit = global 

village  

- Een nieuw medium verandert onze ervaring totaal → zie boekdrukkunst 

 

RAYMOND WILLIAMS 

• Medium als cultural form  

• Technologie is op zichzelf betekenisloos → wordt pas een medium door menselijk gebruik 

- Bijvoorbeeld: fotografie begon als een chemisch proces, is een medium geworden door menselijk 

gebruik 

- Dingen worden betekenisvol als middel van communicatie, expressie 

• Sociale inbedding moet aanwezig zijn voordat iets als een medium bestempeld kan worden  

- Medium wordt gebruikt voor meer dan waarvoor het bedoeld was  

- Bijvoorbeeld: telefoon was enkel bedoeld voor communicatie van informatie en het in stand 

houden van sociale relaties   

REMEDIATION 

• De media worden door elkaar beïnvloed 

• Jay Bolter en Richard Grusin: medium is wat remedieert; elk medium bouwt verder op andere media en 

probeert die te perfectioneren of te wijzigen  

• Nieuwe media incorporeren in oude media 

- DVD-boxen als boeken of computer interface als desktop met mappen  



- Skeuomorph = nieuw design gebruikt bepaalde elementen uit oorspronkelijk design, zelfs al hebben 

ze geen functie meer → gevoel van herkenbaarheid 

- Bijvoorbeeld: houtmotief bij plastic vloerbekleding of klikgeluid bij digitaal fototoestel → signaal 

dat er een foto wordt genomen  

• Oude media proberen nieuwe media te incorporeren of imiteren 

- Participatieve televisie → internet 

- Hypertekstmodellen in literatuur 

- Krant: website layout  

TWEE BELANGRI JKE LOGICA’S  

• Immediacy/Transparency 

- Medium doet zichzelf vergeten om zoveel mogelijk illusie van werkelijkheid te creëren  

- Illusie van transparantie → vergeten dat we te maken hebben met representatie  

- Bijvoorbeeld VR  

• Hypermediacy  

- Media trekken de aandacht naar zichzelf 

- Geen poging om medium te verhullen 

- Overdonderende visuele effecten → spektakeleffect 

 

CONVERGENCE CULTURE –  HENRY JENKINS 

“Welcome to the convergence culture, where and new media collide, where grassroots and corporate media 

intersect, where the power of the media producer and the power of the media consumer interact in 

unpredictable ways” 

➔ Bijvoorbeeld Bert is Evil → meme dook uiteindelijk ook op op posters gerelateerd aan Osama Bin Laden 

→ krijgt dan een nieuwe context  

TRANSMEDIALE VERTELLINGEN 

• Henry Jenkins 

• Verhalen die verteld worden via verschillende media → een film als the Matrix verschijnt als film, 

graphic novel, game, …  

- Geen adaptatie van het andere 

- Som is rijker dan de delen: complementair 

- Transmedialiteit X intermedialiteit of multimodaliteit: verschillende media tegelijk  

• X Intermedialiteit  

 



LES 10 | GASTCOLLEGE KIM HENDRICKX – BIJZIENE WETENSCHAP EN NIEUWE VISIES 

BAVIAAN    

 

 

 

 

De Chacmabavianen staan er om bekend om niet alles volgens de verwachtingen te doen, zoals een middelvinger 

opsteken naar voorbijrijdende toeristen.  

HIËRARCHIE – DOMINANTIE  

Er is hiërarchie te vinden bij verschillende diersoorten.  

• Bavianen 

• Wolven, waarbij er soms ook alfaparen zijn  

• Mieren en termieten  

• Ethologie (ethos = levenshouding; moraal; gedrag)  

TEGENVOORBEELDEN  

• Chacmabavianen (Zuid-Afrika)  

- Kennen geen hiërarchie  

- Verklaring: het zijn geen bavianen  

• Bavianan uit het Ishashawoud (Oeganda)  

- Kennen geen hiërarchie  

- Verklaring: evolutionair-ecologisch. Er is voldoende eten, waardoor een strikte hiërarchie niet nodig 

is, want ze hebben toch allemaal voldoende.  

• Andere gevallen/andere diersoorten: latente dominantie 

De hiërarchie werkt zo goed dat je deze niet meer ziet 

THELMA ROWELL  

• Primatologe  

• The concept of social dominance (1974) 

• Review van de bestaande literatuur  



• Conclusie: dominant hiërarchisch gedrag vindt plaats bij bavianen in gevangenschap of bij bavianen in 

het ‘wild’ die wel gevoed worden 

SHIRLEY STRUM  

• Almost Human: a journey into the world of baboons (2001)  

• Mannelijke agressie/dominantie wordt niet beloond  

• De notie van conflict moet worden herdacht in plaats van via een schema.  

Alfa(-man) = hiërarchie = controle over hulpbronnen = orde = stabiliteit  

→ cfr. Hobbes’ Leviathan: de mens is een wolf voor de men 

• Waarom een verklaringsschema blijven herhalen terwijl er tegenargumenten zijn? Is dat een reflectie 

van de academische alfamannen?  

• Haar bevinden werden slecht ontvangen 

HET ALFAMANNETJE IN DE ROEDEL  

• Rudolph Schenkel, jaren ’30  

• Jaren ’60 → meer populariteit voor het idee  

• David Mech, jaren ’60-‘90 

• Keerpunt Mech na 13 jaar observaties in Canada: een wolvenroedel is een familie  

• De hiërarchie met alfa’s, bèta’s en omega’s komt voor in gevangenschap  

WHAT WOULD ANIMALS SAY IF WE ASKED THE RIGHT QUESTIONS?  

• Que diraient les animaux, si … on leur posait les bonnes questions ?  

• Je wandelt van de ene problematiek in de ander.  

• Hoe denken wij over onze wereld?  

• Geen alternatief model maar een speculatief opzet: wat als…  

We kunnen geen model maken omdat mensen die dieren observeren invloed hebben op hun levens  

Wat als de theorie van de hiërarchie niet geldt  

KANTTEKENINGEN BIJ (GENDER)BIAS  

• Bias = partijdigheid, vooringenomenheid, scheeftrekking  

• Het is mogelijk om bias te corrigeren, maar dit is geen simpele correctie.  

• Survey-onderzoek 

- Bias in de respons; bias in de selectie  

- Bias als manipuleerbare parameter 

- … correcties in naam van objectiviteit  

• Ethologie 

- Dieren creëren en interpreteren een situatie beïnvloed door het gedrag van de ehtoloog  



- Onderzoek is een interventie in de werkelijkheid 

- Alternatief kan geen correctie zijn, want we weten niet wat juist is  

H FOR HIERARCHIES  

The theory of hierarchy produces beings who are determined by rigid rules, beings who are not very interesting, 

beings who follow routines without asking too many questions. And it contaminates the humans who impose 

this theory just as much as the animals upon whom it is imposed.  

Hiërarchie – gevangenschap – standpunt  

VIRGINIA WOOLF  

• Brief aan Woolf met de vraag hoe ze over zaken nadenkt  

Bijvoorbeeld: hoe verminderen we oorlog? → eerste wereldoorlog was mannelijk  

• As a woman, i have no country  

• De vraagsteller veronderstelt dat ze het even makkelijk en goed heeft als hemzelf  

• Mannelijke dominantie in de samenleving  

STANDPUNT 

• Gedachte stroming 

• Verschillende standpunten zijn nodig over exact dezelfde situatie  

• Misschien is de wereld meer gefragmenteerd 

• Het is maar hoe je het bekijkt  

• Relativisme = nergens zijn en beweren dat je overal bent (Donna Haraway) 

• Je staat niet los met je perspectief van een te-percipiëren-wereld 

• Gaat om fundamentele kwesties van machtsrelaties  

MICROBIOLOGIE 

• De manier waarop we kijken, moedigt een bepaalde hoek van onderzoek aan  

EMILY MARTIN  

• Feiten vertellen in de wetenschap (1991)  

As an anthropologist, I am intrigued by the possibility that culture shapes how biological scientists 

describe what they discover about nature.  

If this were so, we would be learning about more than the natural world in high school biology class; we 

would be learning about cultural beliefs and practices as if they were part of nature.  

• Onderzoek naar wetenschappelijke beschrijvingen van voortplantingscellen  

 



 

 

 

 

• Het kan dat cultuur er bij (??? Ik heb oprecht geen idee wat ik hier heb geschreven? Sorry jongens :p) 

om dingen te organiseren  

• Mannen- X vrouwenlichaam  

- Passiviteit van het vrouwelijk lichaam: eicellen  

- Activiteit van het mannelijk lichaam: spermacellen  

- Sperma als een microalfamannetje?  

 

FEMINSIME EN WETENSCHAP  

• One clear feminist challenge is to wake up sleeping metaphors in science. Waking up such metaphors, 

by becoming aware of their implications, will rob them of their power to naturalize our social 

conventions about gender (Martin, 1991).  

• Bewustwording van gevolgen  

• Naturalisering van sociaal-politieke verhoudingen  

• Promotie van één type van sociaal-politieke organisatie  

• Welke onderzoeksvragen stellen we 

• Invloed op soort wetenschap → wat we gaan doen  

 

 



ISABELLE STENGERS  

• Wat legt de economie op aan de wetenschap  

• Another Science is Possible – A Manifesto for Slow Science  

SCOTT F. GILBERT  

• Health fetishism among the nacirma → Andersom = America  

• Gaat biologische bevindingen combineren met wat hij heeft gelezen  

DEBORAH GORDON  

Understanding how ant colonies actually function means that we have to abandon explanations based on central 

control. This takes us into difficult and unfamiliar terrain. We are deeply attached to the idea that any system of 

interacting agents must be organized through hierarchy. Our metaphors for describing the behaviour of such 

systems are permeated with notions of a chain of command.” 

• Bij mieren is er geen hiërarchische structuur. Ze gaan af op contactpunten, maar er gaat geen signaal 

van uit. Die contactpunten zijn essentieel. Hierdoor weten mieren wat er moet gebeuren.  

• Gordon: wij zijn niet gewend om anders te denken 

THEMA: DARK  

• Soort potentialiteit, mogelijkheden met een onbekende toekomst 

• Dark = het aanvaarden van de onzekerheid  

A PARADISE BUILT IN HELL  

• Hiërarchisch denken  

• Gaat over wat er gebeurt met rampen  

- De meeste mensen zijn altruïstisch  

- Mensen vinden een gemeenschap na een ramp → positief effect 

• Verlangen om erbij te horen, public love 

 

  



LES 11 | GASTCOLLEGE TIM CHRISTIAENS – VAN FORDISME EN POSTFORDISME  

ARBEID TOEN EN NU 

  

 

 

 

 

 

De nadruk van vacatures ligt nu veel meer op opleiding en specifieke kenmerken. Dit is tegengesteld aan hoe het 

vroeger was.  

ANALYSE VAN UITBUITING 

De Italiaanse culture studies zijn gericht op arbeid → Marx’ analyse van kapitalisme  

• Arbeider verkoopt zijn arbeid → dit creëert waarde 

• De productie zorgt voor meerwaarde voor de kapitalist. Een beetje van deze meerwaarde gaat naar loon 

en materiaal 

• De arbeider steekt er meer in dan dat hij er voor terugkrijgt 

→ Dit is het vertrekpunt van de Italiaanse marxisten.  

OVERZICHT 

Van fordisme naar postfordisme  

 

 

 

 



ANTONIO GRAMSCI  

• Geboren in Sardinië in 2891 

• Studeerde taalkunde in Turijn 

• Wordt kernlid van de Italiaanse communistische partij en wordt hoofdredacteur van het basisblad voor 

de communistische partij 

• Belandt onder Mussolini in de gevangenis en schrijft hier de Quaderni del Carcere tussen 1929 en 1935. 

Quaderni del Carcere zijn gevangenisdagboeken en is heel moeilijk en gecodeerd geschreven 

(bijvoorbeeld de naam Lenin vervangen door iets anders) om door de censuur van de gevangenis te 

kunnen komen.  

• Wordt vrijgelaten omdat hij ziek was en sterft niet veel later in 1937 

• Zijn geschriften zijn uiteindelijk uitgegeven door Palmiro Togliatti vanaf de jaren ’50. Togliatti was een 

jeugdvriend en werd na WOII de voorzitter van de communistische partij. Hij gaat de geschriften 

uitgeven die op dat moment passen binnen de politiek.  

FORDISME  

GRAMSCI ’S PROBLEEM  

• Waar blijft de revolutie?  

• Hegemonietheorie  

- Het kapitalisme organiseert de maatschappij ook op het niveau van cultuur. Door privé-eigendom 

te aanvaarden, stemmen mensen in met het kapitalisme.  

- De kapitalistische theorie heeft hegemonie verworven en heeft zichzelf in stand gehouden door 

culturele instellingen  

STRATEGISCHE ZET VAN HENRI FORD  

• Politiek-economische inclusie  

- Door een hoger loon uit te betalen aan de werknemers komen ze minder snel in opstand. Betere 

betaling zorgt voor blije arbeiders die zelf ook consument kunnen worden van het geproduceerde 

product en daarmee ook onbewust reclame kunnen maken. 

- Dit werkt enkel als arbeiders zo georganiseerd worden dat ze ook kunnen meewerken (input) in de 

fabrieken → zo programmeren  

• De sociale fabriek: vrije tijd staat in dienst van het werk  

- Vorm van arbeidssocialisatie: bijvoorbeeld alcoholcontrole, monogamie, consumptie, …  

- De vrije tijd wordt zo georganiseerd dat men optimaal kan functioneren op het werk 

- Onze gewone gedragingen worden geprogrammeerd om kapitalisme te laten draaien  

- “In Amerika heeft de rationalisering de noodzaak geschapen om een nieuw type mens uit te 

werken, conform aan een nieuw type arbeid en productieproces” – Gramsci  



MATERIËLE ARBEID –  INHOUD 

• Dominantie van de industriële productie  

• Economische groei realiseren  

• Een spiraal naar steeds meer winst  

 

 

 

MATERIËLE ARBEID –  VORM  

• Taylorisme  

- Lopende band is het meest efficiënt. Dit zorgt voor een snelle specialisatie en verhoogt de 

productie. Veel producten kunnen op weinig tijd geproduceerd worden.  

- Arbeider als getrainde gorilla  

• Gevolg: meetbare meerwaardeproductie 

- Hoeveel winst is er en hoeveel uitbuiting?  

- Er is uitbuiting waar het loon van de arbeider verdiend is met de waarde van het product  

• Zorgt ook voor een sterke politieke identiteit  

ONDERGANG VAN HET FORDISME (JAREN ’60 EN ’70) 

1) Vervreemding 

- De lopende band is heel saai werk, wel oke tegen een goed loon.  

- Mensen willen af van het monotone werk en dat ze worden behandeld alsof alle arbeiders hetzelfde 

zijn → willen meer flexibiliteit, vrijheid, … 

- Meer flexibiliteit en vrijheid zorgt voor de mogelijkheid tot uitdrukking en ontwikkeling  

2) Revolutie van de ‘abnormalen’ 

- Emotionele arbeid van de vrouw om de man tevreden te houden → vrouwen willen ook toetreden 

in de maatschappij  

- Opkomst van het feminisme → vrouwen kunnen en willen ook werken  

3) Crisis van de winst  

- Het systeem werkt enkel zolang producten verkocht kunnen worden  

- Dit zorgt voor het verhuizen naar lage loon landen → meer winst  

- Niet meer investeren in fabrieken en goederen, maar actief worden op de financiële markt  

 

 



EINDE FORDISME  

Neoliberalen springen in het gat van het fordisme om een heel ander model voor te stellen in voordele van het 

kapitalisme.  

 

OPERAISMO  

• Arbeiderisme  

• Vorm van marxisme toegespitst op spontaniteit van de arbeider zelf  

• Italiaanse communistische partij vaart een reformistische koers onder Togliatti en Berlinguer  

We moeten alle verschillende instellingen overnemen tot wij de overhand hebben  

• Er worden compromissen gesloten met de christendemocraten. Hierdoor schuift de communistische 

partij meer op naar het centrum → creëert ruimte links naast de communistische partij  

• Jaren ’70: historisch compromis → regering met christendemocraten en communisten  

• Veel mensen zijn het niet eens met het sluiten van de compromissen  

• Gevolg: extraparlementair verzet in de jaren 1960 en 1970  

- Verzet tegen de politiek en de communistische partij → deze is kapitalistischer geworden  

- Verzet in fabrieken zonder partijen of vakbonden → spontaan verzet 

- Primaat van verzet: zonder instellingen van bovenaf die de arbeiders organiseren  

- Autoriduzione/zelfreductie: stakingen van verschillende groepen op verschillende tijden, 

bijvoorbeeld door ‘ziek’ te stoppen met werken. Zo wordt het hele proces onderuit gehaald van 

productie zonder dat het een officiële staking is.  

- Ook buiten de fabriek autoriduzione: zelf bepalen hoeveel je betaalt voor bijvoorbeeld een festival  

- Band met de ‘abnormalen’ → allianties maken 

Opkomst van het feminisme, LGBTQ, …  

- Operaisten: Trotni, Negri, Panzieri, Cacciari, …  

• Einde: Brigate Rosse en de dood van Aldo Moro (1978) 



- Terroristische aanvallen van de Rode Brigade → anti-compromis 

- Aldo Moro zou premier worden, maar werd ontvoerd en uiteindelijk gedood.  

- De staat voert antiterrorisme maatregelen in en gebruikt dit om operaisten te arresteren  

• Nieuwe invloeden rond 2000 en 2010  

- Negri leest in de gevangenis Spinoza en gaat filosofie uitwerken → een combinatie van de filosofie 

van Spinoza en zijn politiek activisme. Hij mag de gevangenis verlaten en wordt vervolgens verkozen 

voor het parlement. Hij vertrekt naar Frankrijk en leert daar Foucault kennen. Later gaat hij terug 

naar Italië en gevangenis en komt vrij. Rond 2000 wordt hij weer populair.  

- Publicatie van Negri & Hardt: Empire (2000)  

- Empire is inspirerend voor de antiglobaliseringsbeweging  

- Heeft ook invloed op radicale democratische bewegingen (OWS, Anonymous, Strike Debt, …)  

POSTFORDISME  

EEN ANTWOORD OP DE PROBLEMEN VAN HET FORDISME  

Verzet tegen fordisme → het kapitalisme past zich aan  

1) Vervreemding?  

- Onderneming van je eigen leven worden  

- Individuele vrijheid 

- Subsidies stoppen, zodat artiesten weer ondernemer van zichzelf kunnen worden.  

- In de academische sector heerste een makkelijke situatie van vrij werk. Om de zoveel jaar moet je 

opnieuw appliceren voor een nieuw job → nu: blijven produceren en geld aantrekken voor de 

universiteit  

- Jezelf zien als ondernemer → winst fixen  

2) Abnormaliteit? 

- Appreciatie voor subculturen als nieuwe markten → bijvoorbeeld make up verkoop ook richten op 

mannen die daarin geïnteresseerd zijn  

3) Geen winst in industriële productie?  

- Op zoek gaan naar andere domeinen en sectoren  

- Extractief kapitalisme → ergens anders winst uit halen 

- Economische waarde uit niets maken → van publiek goed naar privaat goed  

- Bijvoorbeeld dat Facebook data doorverkoopt 

IMMATERIËLE ARBEID: INHOUD  

Basisproducten van de immateriële arbeid 

1) Communicatie of kennis productie 

- Corporate university, communicatiemanagement,  



- Patenten → bijvoorbeeld op uitvindingen  

2) Tekens  

- ICT-arbeid, financial traders, logistiek  

3) Gevoelens  

- Zorgwerk, therapie 

- Happiness industry → zorgen voor een goed gevoel en comfort bij mensen  

• Opkomst van deze vormen van werk sinds ‘70 

• Vermarkting van de menselijke natuur (Virno) en gemeengoed (Negri)  

IMMATERIËLE ARBEID: VORM  

• Arbeidsproces gebaseerd op creativiteit en flexibilisering  

• Zelfstandig en creatief relaties aangaan met andere mensen  

• Comfort creëren bij de klant  

• Capaciteit van improvisatie, taal en emotie als onderdeel van het kapitalisme en het winstproces  

• Soort kenniseconomie → kennis is benodigd om dingen te kunnen bereiken en connecties te kunnen 

maken  

• De meetbare productie wordt onmeetbaar  

• Nieuwe vormen van verzet vanuit de menigte: Anonymous, OWS, Blockchain, …  

ONDERGANG VAN HET POSTFORDISME?  

1) Precariteit  

- Niet meer veel instellingen om op terug te vallen  

- Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen succes 

- Van het ene project meteen door naar het andere 

- Niet altijd werkzekerheid 

- Onzekerheid zorgt voor stress 

- Negatieve indruk van de economische toekomst  

2) Totale vermarkting  

- Delen die er altijd buiten vielen behoren nu tot de marktwerking, zoals afspreken met vrienden → 

zorgt voor productie voor Facebook 

- Vervaging van het onderscheid tussen vrije tijd X marktarbeid  

3) Uitputting van gemeengoed  

- Facebook produceert eigenlijk het tegenovergestelde van een gemeenschapsgevoel. Het draait om 

een gemeenschap creëren, maar het bevat individuen die zich los van de samenleving voelen staan  

- Het gemeengoed wordt ook op zulke vlakken uitgeput 

Extra literatuur in de powerpoint 



LES 12 | CULTUUR EN DE STAD: COMMONS  

DE STAD EN CULTUUR 

• Voor veel klassieke cultuurtheoretici staat de stad centraal → cfr. Benjamin  

• Wie behoort de stad of de publieke ruimte toe?  

- Enkel de staat?  

- Commerciële belangen?  

- Is de stad van de mensen zelf? Kunnen zij het zelf vormgeven?  

• Henri Lefebvre: het recht op de stad/le droit à la ville (1968) 

• Is een stade en speelbal van politieke en commerciële belangen of kunnen mensen meedenken? 

MICHEL DE CERTEAU  

• Bestudeert het alledaagse  

• Beïnvloed door Foucault: maar we zijn niet alleen maar onderworpen aan macht of panopticon  

• Hoe gaan mensen op een alledaagse manier om met de stad?  

• Tactieken van mensen → hoe omgaan met de stad?  

X strategie → voor de stadsplanning  

MARC AUGÉ: NON-PLACES 

• Place: wat betekenis voor ons of een gemeenschap heeft 

• Vandaag zijn er veel non-places → transitieruimtes en vervreemdend → luchthavens, autostrades, …  

ANTONIO NEGRI: DE STAD  

• Wat de fabriek was voor de arbeidersbeweging is de stad voor de hedendaagse politieke strijd  

→ Strijdtoneel is de pleinen  

• In een stad is grote ongelijkheid zichtbaar → verschillende delen van steden verschillen heel erg van 

elkaar en hebben niets met elkaar te maken 

• Dit verschil is ook terug te zien in protestbewegingen: rellen in de banlieues, gele hesjes, nuit debout, 

ecologische protesten, studentenprotesten, … 

• Cruciale politieke vraag: hoe brengt men de verschillende delen van de samenleving samen?  

SASKIA SASSEN: EXTRACTIE  

• Bestudeert de impact van globalisering op de stad 

• Bekijkt de impacts van financiële regio’s en steden  

• Vroeger was het mogelijk om protest aan te tekenen tegen bedrijven die ergens kwamen bouwen op 

plekken waar dit niet gewenst was. Financiële markten zorgen voor een heel ander soort economie 

waarbij het niet echt mogelijk is om de financiële markt aan te klagen 



• Extractie van grondstoffen van financiële markten zonder verantwoording → heel abstract  

• Onze concepten zijn te soft om dit goed te kunnen begrijpen → er is nood aan nieuwe definities  

• We kunnen niet alles begrijpen omdat we niet de juiste begrippen hebben → conceptually invisible  

• Economic cleansing: negatieve zaken die niet zichtbaar zijn in de statistieken → bijvoorbeeld de link 

tussen failissement en zelfmoord 

• Austerity: moraliseren van extraction, van waarde onttrekken → maakt het de eigen 

verantwoordelijkheid van mensen  

 

MODERNISME: LE CORBUSIER 

• Alleen ville: top-down, geen rekening houden met de bevolking, alles wordt opgelegd  

• De wil van mensen doet er niet toe 

• Geschiedenis of verleden heeft geen belang: tabula rasa 

• Functionaliteit is het meest belangrijk → functionele vormen en geen straatleven (geen straatleven, 

geen winkels, …)  

RICHARD SENNETT: DE OPEN STAD  

• Ville X cité  

- Ville: top-down, planning op grote schaal  

- Cité: de stad op het niveau van de gemeenschap, spontaan 

• Open stad: ontwerp voor planning laat ook onvoorspelbaarheid toe en heeft oog voor input van de 

mensen, van de gemeenschap  

• Schilderij Franse Boulevard: door het maken van grotere pleinen/boulevards wordt de stad een ruimte 

waar mensen doorgaan, in plaats van waar het leven zich ook op straat afspeelt  

• Central Park in New York City: het idee hierachter is om in een stad alle lagen van de bevolking naast 

elkaar te krijgen, waar er interactie is tussen de lagen → utopisch idee  

 

• Synchronisch X sequentieel 

- We denken sequentieel: plaatsen bevinden zich naast elkaar 

- Synchronische plaatsen: overlapping van verschillende soorten → winkels, wonen, … alles is samen  

• Poreuze grenzen X gesloten grenzen  

- Gesloten grenzen zijn harde afgrenzingen 

- Poreuze grenzen laten het toe dat dingen in elkaar over lopen  

• Punctuatie: door bijvoorbeeld het plaatsen van een bankje bij een kruispunt, wordt er anders met de 

plek omgegaan  

• Seed-planning → een andere ruimtelijke planning zorgt voor een nieuwe dynamiek voor een regio  



Voorbeeld van bibliotheken bij slechte buurten in Colombia → zorgt voor meer menging van de 

bevolkingsgroepen  

 

RICHARD SENNETT: SMART CITIES  

• Microsoft: friction free software?  

Als zaken te makkelijk zijn, wordt er minder nagedacht door mensen en is er minder creativiteit  

• Smart cities → top-down opgelegde systemen X actieve interactie van de bewoners  

- High tech wordt gebruikt voor interventies → bijvoorbeeld smogmeters  

- Omdat dit enkel op top-down niveau gebeurt, ondergaan mensen dit zonder enige reflexie → 

interactie is nodig 

• Kritiek op Googleplex, waar werknemers kunnen eten, sporten, hun kinderen kunnen droppen in de 

crèche, …  

- Perfecte, afgesloten kantoren 

- Niemand hoeft het kantoor eigenlijk nog buiten  

- Er is geen interactie met de buurt  

- Slecht voor de creativiteit  

• Frictie, obstakels, probleemoplossend handelen zijn belangrijk voor creatief werk  

DE INFORMELE STAD 

• Informele stad is ontstaan zonder planning → bijvoorbeeld sloppenwijken  

• Schatting: tegen 2030 leven 2 miljard mensen in informele steden  

• Belangrijk onderdeel van de snelle groei van steden, maar wordt niet altijd rekening mee gehouden  

• Rio de Janeiro: 1000+ favelas 

• Caracas: naar schatting 60% informeel  

• Vroeger: repressie en vernielen. Enkel negativiteit, want het is illegaal.  

Nu is men positiever en wordt er geprobeerd de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren door 

kleine interventies met inspraak van de mensen zelf  

 

DE COMMONS  

• Bepaalde dingen zijn noch publiek nog privé → lucht, water, …  

• Niet iedereen heeft er belang bij  

• Wat als noch de publieke als private sector zich iets aantrekt van klimaat, schone lucht, adequaat 

onderzoek, …  

• Antonio Negri en Michael Hardt: er zijn ook meer abstracte commons zoals taal, emoties, affecten, 

creativiteit, intelligentie, …  



• Oprukkende privatisering van de publieke ruimte, water, rivieren, patenten op geneesmiddelen, … 

- In India is het mogelijk om een rivier te kopen zodat niemand anders recht heeft om het te 

gebruiken → bedrijven als Coca Cola doen dat  

- Bioparcy: er is een bedrijf wat basmatirijst heeft gepatenteerd. Dit is een product wat jarenlang 

door de bevolking is geperfectioneerd en nu moeten ze betalen voor wat ze zelf hebben ontwikkeld 

• Kritiek: leiden commons niet tot misbruik en plundering?   

• Volgens Elinor Ostrom zijn er drie voorwaarden voor commons  

- Common Pool Resource  

Er moet een gedeelde resource zijn  

- Afspraken over het beheer van de common  

- Een gemeenschap die de common gezamenlijk beheert  

• Niet “men doet eender wat” met een common, maar vanuit een organisatie  

• Commons in de IT-wereld:  

- Freeware, Wikipedia X monopolies 

- Discussies over hoe om te gaan met beelden op het internet → wie kan dat allemaal gebruiken  

- Online copyright → Creative Commons licentie (CC)  

• Deeleconomie als een soort common?  

• Kritiek David Harvey: er is een schaalprobleem, dit is alleen mogelijk op kleine schaal  

Hoe kan er anders afgesproken worden binnen een gemeenschap wat er met de common moet 

gebeuren?  

 

RECLAIMEN VAN DE POLITIEKE RUIMTE  

• Pleinbezettingen, public assemblies 

• Het creëren van publieke ruimtes voor debat  

• Horizontale of basisdemocratische organisatie 

• Burgerparticipatie, citizen platforms → Barcelona, Porto Alegre 

• Stadsactivisme → Ademloos (Antwerpen), Ringland, burgerraden, Picnic the Streets (Brussel)  

DE UNIVERSITEIT?  

• Voorbeeld van de bezetting van het Maagdenhuis aan de Universiteit van Amsterdam een paar jaar 

geleden → studenten wilden meer inspraak, te veel een bedrijfsstructuur 

PICNIC THE STREETS –  BRUSSEL   

• Eten op de autoweg om de wegen in het centrum autovrij te krijgen.  

• De stad heeft dit aangegrepen als een kans om een aanpassing door te voeren, maar niet voor de reden 

die het publiek wilde  



→ Activisten kunnen gehoord worden, maar ook misbruikt  

 

UITDAGINGEN VOOR STADSACTIVISME  

• Wat met het probleem van schaal? → Hoe het lokale overstijgen?  

• Wat met tijdsdruk? → urgentie X de tijd nemen voor debat  

• Hoe inclusief is het echt? Hoe wordt er omgegaan met machtsdynamieken?  

• Gemakkelijk te recupereren?  

  



EXAMENINFO  

• 15 minuten voorbereiding + 15 minuten babbelen met Stijn  

• 1 grote vraag & 1 kleine vraag op een getrokken kaartje  

• Je eigen mening is belangrijk → niet nodig om alles compleet van buiten te blokken  

• Weten waar mensen voor staan, wat de grote lijnen zijn, wat nodig is om vanuit daar een eigen mening 

te kunnen formuleren  

 

 



 

 

 


