
Media Ethiek Samenvatting  
 

1. INLEIDING 

Zijn mediaproducties consumptiegoederen? Neen.  
 Want, ze worden niet waardeloos nadat we ze gezien of gelezen hebben.  
 Ze worden ook niet als privaat bezit beschouwd. Integendeel. 
 Soc. netwerken, radio, krant, … geven vorm en inhoud aan onze maatschappelijke 

belevingswereld. Ze maken participatie in die wereld mogelijk.  
 
Vaak zien we de gemeenschappelijke belevingswereld vanuit het oog van één concreet persoon. We 
houden in eerste plaats rekening met wat er zich afspeelt op het niveau van het individu.  
Media oefenen een invloed uit op onze publieke verstandhouding.  

 Publieke opinie is bv. geen som van alle individuele meningen, maar zo zien we het vaak 
wel.  
 
 Intersubjectieve referentiekaders kunnen dus niet opgevat worden als de som/het 

gemiddelde van individuele referentiesystemen. 
 
Een mentaliteit, verstandhouding of ethos wordt gevormd door een set van gedeelde emotioneel 
geladen conceptuele onderscheidingen, uitgangspunten en verwachtingen. Hierdoor is het voor 
mensen mogelijk om interacties en communicaties onderling op elkaar af te stemmen.  
 Overal waar mensen op elkaar betrokken zijn, vormt zich spontaan een mentaliteit. (Die metertijd 

actualiseert) 
 
Mensen kunnen elkaar begrijpen door hun emoties, waarnemingen en redeneringen onderling te 
spiegelen. Dit kan enkel als 

1. Ze de realiteit waarop ze met hun gesprekspartners betrokken zijn op een gemeenschappelijke 
manier organiseren.  

2. Ze verbale en non verbale cues kunnen interpreteren zoals ze bedoeld werden.  
Vervreemding   Misverstanden (++)   Sociaal isolement.  
Mensen willen sociaal contact bewaren en daarom de notie van de verstandhoudingen binnen hun 
referentiegroepen regelematig bijstellen (actualiseren).  
 
Wanneer we face-to-face niet in contact kunnen staan, maken we gebruik van massamedia. Dit geeft 
het gevoel niet van de buitenwereld te zijn afgesloten.  
 
Een verstandhouding (mentaliteit) bepaalt de scripts en patronen van onze interactie. Het is dus niet 
om het even wat voor een soort publieke verstandhouding er in onze gemeenschap tot stand komt.  
 
Media fungeren als fora waarop info en ervaringen (die voortdurend evolueren) worden uitgewisseld. 
Ze helpen dus met de verspreiding en vorming van onze gemeenschappelijke belevingswereld en dus 
onze mentaliteit. Dankzij media krijgen we voeling met wat leeft in onze referentiegemeenschappen.  
 
 

1.1  Mediagebruik als groepsparticipatie 
 

Mediagebruikers   vaak gezien als actieve individuen op zoek naar info uit plezier/behoefte.  
Vb. Uses & Gratifications Theory: “Mensen laten zich leiden door eigen interesse” 

 
Dit sluit niet uit dat massacommunicatie gezien kan worden als een vorm van groepsparticipatie.  
Elke media-gerelateerde keuze stelt je in verbinding met anderen.  
Dankzij media   Individuen kunnen bewustzijn verruimen door zich onder te dompelen in de  



belevingswereld van hun referentiegroep.  
Mediabelangstelling voor een gebeuren wordt groter naarmate er meer personen van de 
referentiegroep betrokken zijn  bij dat gebeuren. Als er geen belangstelling is voor een nieuwsitem, is 
het dus eigenlijk geen nieuws.  
 
Imagined communities: Coherentie van groepen die niet berust op sociaal contact, maar op 
symbolische verbanden.  
 
Elk medium dient zich aan als het virtuele clublokaal waar een specifieke groep alles wat men moet 
beleven om tot die groep te behoren, kan beleven.  
 

1.2  Mentaliteit 
 
Strategie om publiek aan een bepaald medium te binden:  

- Het medium inrichten als virtuele thuishaven van een doelpubliek.  
- Je publiek vertrouwen inboezemen, de indruk wekken dat je goed bent in wat je publiek goed 

vindt. (Zo ben je één van hen, en zullen ze je makkelijker vertrouwen) 
 
Aristoteles gebruikt het begrip ethos voor het woord verstandhouding.  

Ethos:  
- Heef tbetrekking op de hebbelijkheden en de neigingen van de toehoorderds. (Vb. Het ethos 

van millenials (die jong zijn en wienig geld hebben) verschilt van het ethos van boomers (die 
ouder zijn en veel geld hebben)).  

- Houdt verband met de aard van de onderscheidingen die ze gemeenschappelijk maken en wat 
ze waarderen of misprijzen.  

- Verzamelnaam voor psychologische disposities: gevoelens, verlangens, verwachtingen. Maar 
niet het logisch redeneren.  

- Komt tot uiting in je keuzes.  
 Hij focust zich vooral op hoe je een groepsethos kan gebruiken om mensen te overtuigen.  

 
In zijn Ethica Nicomachea 

- Omschrijft hij waarom iemands ethos in een samenleving voortreffelijk is (en dus 
gewaardeerd wordt) 

- En hoe een dergelijke levensstijl aansluit bij datgene waar mensen van nature naar streven.  
 
Ethiek   De discipline waarin werd nagedacht over het meest ideale ethos.  
 
Mensen die uitgaan van hetzelfde ethos, hanteren hetzelfde conceptueel kader (dezelfde 
uitdrukkingen, dezelfde taalcodes, …) De communicatie die uit deze verstandhouding voortkomt bevat 
zowel verbale als non verbale cues (gebruiken van kleuren, gebaren, …). Die non verbale cues zorgen 
ervoor dat een mentaliteit ook gekenmerkt wordt door een imaginaire stijl.  

Vb. Een groepsmentaliteit kan gekenmerkt worden door een karakteristieke stemintonatie, 
ritme van bewegen, manier van kleden, manier van gebaren, …  

Een mentaliteit schrijft zich in in het eigen lichaam en is daarom ook niet licht te veranderen.  
 Dit lijkt sterk op wat Bourdieu habitus noemde.  

 
 
Mentaliteit wordt ook gekarakteriseerd door een emotioneel aspect. De stemming kan zenuwachtig, 
neerlsachtig, hoopvol, … zijn.  

 Dat emotionele aspect vormt een belanrgijke motiverende factor.  
Vb. Een publiek kan een individu een hart onder de riem steken (daverend applaus). 
Mensen die zich gerespecteerd voelen door de groep, zijn in staat het beste van zichzelf te 
geven.  
Vb. De stemming kan echter ook negatief zijn, deprimerend of verstikkend.  



Wanneer je misprezen wordt door een publiek (gepest) zal je je moeilijk kunnen handhaven.  
Durkheim stelt dat het respect voor sociale instellingen teruggaat op de collectieve emoties waarmee 
instellingen binnen een gemeenschap opgeladen worden.  
 
Mensen houden steeds rekening mety wat binnen een verstandhouding gangbaar is of niet. Ze laten 
zich dus leiden door wat de publieke opinie dicteert. 
Filosoof Locke wees erop dat de voornaamste reden dat mensen zich ethisch verantwoord gedragen  

- Niet wordt gevormd door morele principes en de angst voor een straf.  
- Wel door The Law of Fashion. Een wet die vaak onopvallend functioneert. Waardoor mensen 

vaak niet door hebben dat wat hun groep voorschrijft, hen praktisch wordt afgedwongen. Het 
komt vaak over als ‘vanzelfsprekend’. ‘Iedereen die goed bij zijn verstand is (en dus normaal 
is) gedraagt zich zo’.  

 
Mensen kunnen zich een idee vormen van wat de groep voorschrijft. Daardoor kunnen mensen ook 
aan sociale controle doen.  
De eigenschappen van een groep zijn echter niet statisch, maar veranderen voortdurend.   Men moet 
dus voortdurend blijven deelnemen aan het communicatieproces.  

 Wil je door een groep aanvaard worden, dan moet je het ethos van die groep kennen. Dit 
geldt a fortiori voor mensen die populair willen zijn. (Vb. Een presidentskandidaat).  

 
  1.3  Kritische bedenkingen 

 
1. Media zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van publieke verstandhoudingen 

 
Censuur geldt vandaag als het zwarte beest en persvrijheid wordt gezien als een van de meest 
fundamentele verworvenheden van de moderne rechtstaat. 
Toch zijn er slechts een handvol redacteurs, netwerkverantwoordelijken of producers die 
beslissen over de toon en strekking van de berichtgeving of programmering van fictie en 
entertainment.  
Vertegenwoordigers van deze 4e macht zijn dus niet democratisch verkozen, hun autocratie 
wordt echter zelden betwist.  
 In een vrije markt beslist dan ook niet de producent, maar wel de consument de aard van her 

aanbod, daar gaan we alleszins vanuit.  
 Een publieke omroep beschikt op dit vlak over meer vrijheid dan een openbare omproep, 

maar ook deze vrijheid is begrensd. Als uit kijkcijfers immers blijkt dat de grote groep 
afhaakt, komt de legitimiteit van de subsidieregeling onder druk te staan.  
 
Mediagebruikers kunnen door hun voorkeur het mediabeleid richting geven. In deze zin lijkt 
de gebruiker dan ook verantwoordelijk voor de manier waarop media de publieke opinie 
beïnvloeden.  
 
In de context van een consumpentenparadigma wordt het idee dat media invloed uitoefenen op 
de publieke verstandhouding irrelevant ervaren.  
In de marketing is men zich er van bewust dat een productimago correspondeert met een 
groepsethos.   Ze weten hoe de branding van een product af te stellen op het ethos van het 
doelpubliek en hoe op die verstandhouding in te spelen.  
 
Consumenten gedragen zich als kritische, zelfstandige actoren die verstandig genoeg zijn om 
een onderscheid te kunnen maken tussen wat grappig bedoeld is en wat ernstig genomen moet 
worden.  
 
Zolang pluralisme gegarandeerd blijft, lijkt de morele impact van media beperkt, want de 
effecten van diverse programma’s heffen elkaar op.  
De segmentering in het media-aanbod weerspiegelt wel de verschillen in opleidingsniveau en 



is op die manier dus nog steeds verbonden aan klasseverschillen.  
 

2. Bestaat er wel zoiets als een publieke verstandhouding?  
 
De voorgaande kritiek (nr 1) heeft enkel zin als er ook effectief een publieke verstandhouding 
bestaat. Niet iedereen is hiervan overtuigd.  
De houdbaarheid van concepten zoals mores en zeden lijkt verschreden te zijn, en we worden 
in onze huidige maatschappij steeds individualistischer, kritischer en zelfstandiger. We laten 
ons niet meer zomaar beïnvloeden door wat de publieke opinie ons voorschrijft.  
 
Toch zijn er allerlei tekenen die erop wijzen dat er ook in onze moderne samenleving sprake is 
van een publieke verstandhouding. De opvattingen over wat mode is en wat niet; de impliciete 
collectieve overtuigingen die bepalen of mensen gewaardeerd of verguisd worden, worden niet 
opgeheven. Mensen lijken zich nog steeds op een officieel ijkpunt te oriënteren. Dat ijkpunt 
wordt gevormd in functie van wat begoort tot de set van uitgangspunten en ordeningsprincipes 
die deel uitmaken van de pubieke verstandhouding.  
 

3. Zal het uitgangspunt van dit betoog niet automatisch uitmonden in een conservatief betoog 
waarin de zorg voor de publieke verstandhouding primeert op de zorg voor ieders individuele 
keuzevrijheid?  
 
Wanneer we uitgaan van een publieke verstandhouding, blijft er inderdaad minder ruimte over 
voor een vrijheidsopvatting voor ieder individu. We moeten het gezag van zo veel mogelijk 
halfzachte, vrome en misleidende vrijheidsopvattingen diiprikken en de factoren die onze 
vrijheid beperken belichten.  
 
De invloed die uitgaat van een ethos/verstandhouding is trouwens niet iets waar we als mens 
verplicht aan overgeleverd worden. We hebben steeds de keuze hier een zekere afstand van te 
nemen door voor onszelf na te denken.  
 

4. Op basis waarvan kan je zinvol uitmaken welke verstandhoudingen/ethos je wilt aanmoedigen 
als je evaluatie wordt bepaald door de verstandhouding waarvan je reeds deel uitmaakt? 
Impliceert dit een kwalijke vorm van relativisme?  
 
Er zijn tal van theorieën ontwikkeld die stellen dat ethische principes kunnen worden afgeleid 
van niet-contingente principes zoals God, de natuur of de rede.  
Vandaag wordt vaak gesggereerd dat de normatieve conflicten die te maken hebben let 
onverzoenbaarheid van verstandhoudingen het resultaat zijn van culturele tegenstellingen. 
Men gaat eraan voorbij dat dergelijke normatieve conflicten zich ook voordoen binnen wat we 
als homogene culturen percipiëren.  
Alle mensen participeren in verschillende verstandhoudingen tegelijk en weten dat de 
doelstellingen die gelden in de ene verstandhouding vaak in strijd zijn met de doelstellingen 
van een andere verstandhouding, ongeacht of die zich ontwikkelen in dezelfde cultuur of niet. 
 
Door die verschillende verstandhoudingen doen er zich voortduren loyaliteitsconflicten voor. 
Mensen weten met deze conflicten om te gaan en hierbij bieden zelden morele theorieën een 
uitkomst. Mensen lossen dit vaker op door hun bereidheid om zich in de leefwereld van hun 
medemens in te leven.  
 
De reden waarom abstracte ‘niet-relativistische’ morele theorieën geen uitkomst bieden, is dat 
ze abstractie maken van elke historische, economische, politieke, culturele of nationale context 
waardoor ze voorbijgaan aan wat een persoon, een relatie, een gedrag of een object 
betekenisvol maakt.  

 
 



2. COMPONENTEN VAN EEN MENTALITEIT 

 
2.1  Grenzen en verwachtingen 

 
Conservatieven willen grenzen respecteren >< Progressieven willen ze doorbreken.  
Welke grenzen?  

- Wie een grens overschreidt, bruskeert de verstandhouding.  
- Elke vorm van transgressie schendt een vertrouwensband.  
- Die grenzen nemen zelden de vorm aan van een fysieke afbakening.  
- De te respecteren limieten van die grenzen kan je enkel aanvoelen als je vertrouwd 

bent met de mentaliteit van de groep waarin de limieten gelden.  
- De aard van een grens wordt bepaald door de aard van de verstandhouding.  
- Wanneer de verstandhouding wijzigt, wijzigen de grenzen mee. 
- Het omgekeerde is ook waar: Wanneer de grenzen vervagen/verschuiven heefft dat 

een onmiddellijk effect op het karakter van de verstandhouding.  
- Grenzen kunnen niet op zichzelf staande beschouwd worden. Ze veranderen steeds 

mee met de intersubjectieve sfeer in een relatie of groep.  
 
Bij plots sterk veranderende grenzen kan een groep emotioneel reageren. Na die schok streeft 
de groep er dan naar de gemoedsrust te herstellen. De procedure die hiervoor gebruikt wordt 
zal verschillen afhankelijk van het soort instituties, rituelen, gebruiken en tradities die in de 
groep gelden met betrekking tot dat soort incidenten.  

Vb. Wanneer in onze vriendengroep iemand iemand anders grof beledigt, wordt erna 
verwacht dat die persoon zich daar voor zal excuseren. 
Vb. Je hebt het hek van je buurman beschadigd, er wordt verwacht dat je dat zal 
herstellen.  

Wanneer de transgressie een misdaad betreft, is het de rechterlijke macht die de straf van de 
transgressor beslist, aan de hand van wat de wet voorschrijft. 
Na een choquerende misdaad zullen we ons in dergelijke verstandhoudingen een zo 
gersuststellend mogelijk beeld willen vormen van het incident. We sturen dan aan op een 
voorstelling waarin ‘het kwaad’ contained of isoleerbaar lijkt.  

 We doen dit bv. door de misdaad toe te schrijven aan een instantie (persoon) die op 
zichzelf handelt en niet mee gaat met de groep.  

We worden gerust gesteld door het idee dat het kwaad kan worden uitgebannen.  
 
Naast vrijheidsbeperkingen, creëren grenzen ook ruimte. Zo stellen ze bv. dat we elkaar het hof maken 
in plaats van elkaars fysieke integriteit brutaal te schenden. 

 Grenzen stellen cesuur in tussen signaal en impuls.  
 Hierdoor ontstaat er ruimte om primaire impulsen af te stemmen op wat onze medemens 

mooi, attent, nuttig of zinvol vindt. 
Een grens is pas een grens wanneer de verschillende individuen die op die grens betrokken zijn van 
elkaar waten dat ze die grens op dezelfde manier percipiëren en dat ze van elkaar weten dat iedereen 
geacht wordt die grenzen te respecteren.  

M.a.w. een grens is een grens wanneer ze berust op een afspraak. 
In die zin hebben grenzen per definitie een intersubjectief karakter.  

 
George Herbert Mead, de gangmaker van het symbolisch interactionisme heeft het intersubjectief 
karakter van regels, afspraken, interpretatieschema’s en betekenissystemen aan de orde gesteld.  
De reflectie over wat grenzen zijn is een belangrijk element voor het bestuderen van de impact van 



media op de publieke verstandhouding. (Want de interesse in wat zich in de SL afspeelt, valt vaak 
samen met de interesse voor wat de publieke verstandhouding in beroering brengt.  

 Zo is ‘sensatie’ het groepsaffect dat ontstaat wanneer gangbare grenzen doorbroken worden.  
 Iets heeft enkel nieuwswaarde als het ons verwachtingspatroon doorbreekt.  

 
2.2  Interactiepatronen 

 
We zijn dus, zoals George H. Mead ons liet inzien, in staat rekening te houden met grenzen omdat we 
de reacties van onze opponenten op ons gedrag kunnen inschatten. (Bij dieren is dit niet zo). We weten 
hoe die andere zal reageren, omdat we kunnen nadenken over wat wij in zijn plaats zouden doen, 
hierop kunnen we dus anticiperen.  
 
In communicatie tussen mensen functioneert een fysiek of verbaal gebaar, een gesture, als symbool, 
waarmee wordt bedoeld dat het gaat om een gebaar waarvan de mentale voorstelling van dat gebaar 
gekoppeld is aan de mentale voorstelling van de respons op dat gebaar. Door de mogelijkheid die 
voorstelling te kunnen oproepen, kunnen we nog voor het gebaar effectief gesteld wordt al nadenken 
over een reeks gedragsalternatieven alvorens een actie te ondrnemen.  
Het draait dus m.a.w. om het vermogen de positie van de omstaanders in te nemen.  
 
Een symbool gebruikt om te communiceren is vaak een woord, een vocal gesture. Het symbool is het 
instrument waarmee een individu bij zichzelf een mentale voorstelling van een respons kan oproepen 
nog voor hij dat symbool expliciteert. (Je zegt bv. ‘Brand!’ omdat je weet dat je opponent daar 
mogelijk op zal reageren, want hij weet wat jouw symbool betekend).  
 
In Meads benadering komt de betekenis van een gedrag, object of woord overeen met de voorstelling 
van de reactie die erdoor worden uitgelokt bij de opponent.  
Hoe meer we vertrouwd zijn met de gangbare interactiepatronen, hoe nauwkeuriger we zullen 
inschatten hoe leden van de hroep op ons gedrag zullen reageren.  

 Een woord verstaan = je een idee kunne vormen van de associaties  die bij je 
gesprekspartner worden uiteglokt als hij met dat woord geconfronteerd wordt.  
 Hieruit komt een systeem van symbolen voort.  

 Dit systeem stelt een individu in staat om over zijn gedrag en dat van 
anderen na te denken en op basis daarvan zijn eigen gedrag richting te geven. 
 
 De oorsprong van ons denkvermogen, mind, is dus sociaal.  

Gedragingen, objecten en woorden ontlenen hun betekenis aan de manier waarop men binnen 
een gegeven interactiepatroon verwacht wordt daar op te reageren.  

 
De positie van hoe men geacht wordt te reageren in een bepaalde situatie, wat Mead the generalized 
other noemt geldt als het referentieperspectief van wat in een gegeven verstandhouding van je wordt 
verwacht.  
Die positie van the generalized other vertegenwoordig de objectieve betekenis van dat gegeven.  
Het onderscheid tussen de objectieve, officieel gangbare, en de subjectieve, persoonlijke, perceptie van 
wat zich voordoet, zorgt ervoor dat een individu in tal van situaties in staat is zich te realiseren wat het 
gezichtspunt is waarop anderen zich oriënteren.  
(Subjectieve respons = wat een gegeven bij iemand persoonlijk uitlokt).  
 
Wanneer een individu in zichzelf over iets nadenkt, kan ie verschillende perspectieven innemen, een 
dubbel perspectief.  

1. 1e standpunt: Hij zal rekening kunnen houden met de gangbare betekenissen en de officiële 
interptetatie van wat er zich voordoet.  

2. 2e standpunt: Gekenmerkt door persoonlijke, gevoelsmatige reacties of strikt private 
gezichtspunten.  

Mead werkt deze visie uit in het kader zijn zijn opvattingen over het menselijke zelfbewustzijn.  



Het vermogen zich in de plaats van een ander te stellen zorgt ervoor dat het individu zich van zichzelf 
bewust is. Iedere keer dat een persoon een gedraging stelt ten aanzien van een andere persoon, kan het 
individu zich immers realiseren hoe die andere zijn gedrag ervaart. 
 

 ‘Me’ = Zelfbewustzijn.  
Het zelfbeeld dat je je vormt vanuit het perspectief van anderen. Vanuit het standpunt van 
de generalized other.  
Door zichzelf te beschouwen vanuit het standpunt van de veralgemeende andere kan het 
individu zich een idee vormen over het officiële beeld dat ‘men’ in een groep van hem heeft. 
(Hierdoor kunnen ze inschatten in welke maten hun acties uit de toon vallen of in de smaak 
vallen – Als je dat niet kan, kan je je ook niet realiseren wat er van je verwacht wordt of wat 
de gangbare uitgangspunten zijn over bepaalde thema’s).  
Ontwikkeld door die spiegelende interactie, interne dialoog, door het empatisch vermogen.  
 Tussen ‘Me’ en ‘I’ doet zich die interne dialoog voor. 

Het ‘I’ = het principe dat actief interageert.  
 

Om je een goed beeld te kunnen vormen over wat zoch voordoet op basis van verschijnselen, moet je 
je een goed beeld kunnen vormen van het referentiepersepectief of frame. Dat frame fungeert als 
referentiepunt in bepaalde situaties. Op basis daarvan kan je de status van je eigen spontane reactie/de 
reacties van anderen inschatten.  

 Zonder dat frame als referentiepunt weet je niet of je gedrag als gepast wordt gezien, als
gevat, dom, … 

 
Je  kan de publieke perceptie indirect proberen bij te stellen door het frame dat gebruikt wordt te doen 
kantelen door bv. de stemming van de groep in een bepaalde situatie te manipuleren (een grapje 
vertellen bv.).  

 In grotere groepen is dat frame moeilijker te kantelen. Om dit toch te kunnen doen, maken 
we gebruik van massamedia.  

 
Mead merkte op dat mensen zich bij het inschatten van het belang/de aard/de relevantie van hun 
interacties afstemmen op een gemeenschappelijk referentiepunt   Hierin spelen media een cruciale 
rol. 

 In grote groepen zoals nationale gemeenschappen of staten kunnen mensen zich nooit een 
beeld vormen van de generalized other op basis van persoonlijke interacties.  
 De reconstructie van het referentieperspectief kan enkel berusten op de informatie die via de 

media wordt geboden.  
 Van ‘officieel nieuws’ neemt men aan dat het de basis vormt van de manier waarop 

derealiteit door de publieke opinie wordt gepercipieerd. 
Als de publieke pereceptie eenmaal een vorm heeftt aangenomen, is die moeilijk te wijzigen.  

 Daarom is het zo, dat zelfs als het om coplete onzien gaat, ‘as seen on television’ 
een verschil maakt.  

 
2.3  Frames 

 
Erving Goffman introduceerde het begrip frame in de traditie van het symbolisch interactionisme.  
Een frame volgens Goffman is:  

Een door een groep gedeeld referentieschema van waaruit men zich binnen een gegeven 
verstandhouding spontaan een beeld vormt van wat er gaande is, en van waaruit men de 
onderlinge interactie spontaan coördineert.  

>< 
De huidige betekenis: Manier waarop een gebeurtenis geframed wordt door bv. de media.  
 
 Het gaat eerder om de volgorde waarin iets verschijnt als een feit bij gratie van een frame, 

en niet omgekeerd eerst de feiten en dan frames.  



 Frames bieden de uitgangspositie van waaruit men in een verstandhouding een situatie 
verwacht wordt in te schatten.  
 
Een frame is verstandhoudingsspecifiek en dus geen voorwerp van een specifieke keuze. Het dringt 
zich op zonder rekening te houden met iemands voorkeuren/wensen.  
 
In Goffmans Frame Analysis 

- Wordt beschreven hoe een frame kan evolueren in functie van de interactie/beschikbare 
informatie/omstandigheden 

- Start met een primary frame: Een ruwe beschrijving van wat zich fysiek voordoet.  
Vb. Twee mensen zitten aan een tafel, gebogen over een blad papier.  
Dat basiskader wordt spontaan ingeruild wanneer er extra informatie bijkomt   specifieker 
perspectief op de situatie.  
Vb. Uit de dialoog kan bv. blijken dat de twee mensen aan de tafel ouders zijn die een 
boodschappenlijstje maken.  

- Dat specifieker perspectief fungeert als sleutel of key. Deze versleuteling of keying kan een 
perceptie dus verfijnen, maar kan de oorspronkelijke perceptie ook volledig heroriënteren.  

 
Het is pas wanneer zich een gemeenschappelijk frame aandient van waaruit een situatie ‘officieel’ 
wordt ingeschat, dat interacties ondubbelzinnig interpreteerbaar zijn. 
Goffman benadrukt ook hoe kwetsbaar een frame kan zijn (als interactie slecht wordt uitgevoerd).  

 Maar zonder frame wordt hetweer moeilijk om de interactie te synchorniseren.  
Zonder frame ontrbreekt hetaan referentieperspectief. 

 
Conversatie begrijpen a.d.h.v. Goffmans Frame Analysis 

1. Vertrekpunt van een convo = een gangbare vaststelling. ( idem. Aristoteles).  
2. Iets wordt een voorwerp van een gesprek wanneer 1 iemand het niet eens is, met iets waarvan 

alle gesprekspartners verondersteld worden het eens te zijn. Als diens argumenten voor het 
oppositionele standpunt overtuigend zijn, stellen de gesprekspartners hun gemeenschappelijk 
framebij.  

Voldoende transparantie is nodig in een open en eerlijk gesprek. Toch is een gebrek aan transparantie 
pasproblematisch wanneer iemand zijn gesprekspartners moedwillig op het verkeerde been wil zetten, 
of ze doelbewust geen inkijk gunt.  
 
In grotere democratische gemeenschappen gaan burgers er spontaan van uit dat het officiële frame van 
waaruit de publieke opinie zich een beeld vormt van water in de maatschappij aan de orde is, zo 
accuraat en actueel mogelijk is.  
Men vertrouwt erop dataalles watde gemeenschap aanbelangt op een eerlijke manier onder de publieke 
aandacht wordt gebracht. 

 Vanuit deze verwachting stellen we kwaliteitseisen ten aanzien van de journalistiek.  
 
Waarom zijn sommige frames accurater dan anderen?  
 Heeft volgens Goffman niks te maken met het feitdat ze voorstellingen genereren die beter 

corresponderen met fysiek vaststelbare feiten.  
Goffmans werk ligt in het verlengde van de opvattingen van William James en Alfred Schütz.  
 
William James 

- De aannemelijkheid van wat we ter sprake brengen is afhankelijk van onze selectieve 
aandacht, betrokkenheid en de context waarin datgene zich voordoet.  
Ze zullen zaken die in tegenspraak zijn met wat we niet verwachten in een context, zelden 
ernstig worden genomen.  

- Hij kende aan de wereld van de zintuigen een speciale status toe en neemt aan dat de 
zintuigelijke realiteit, het meest reëel is.  

Alfred Schütz 
- Nam ook aan dat er verschillende beteknisprovincies zijn die men tegen elkaar kan afzetten.  



- Was er net als James van overtuigd dat er een domein is waarin de realiteit een evidenter 
karakter heeft: In de wereld van de alledaagse ervaring.  

- Onze leefwereld is niet enkel het rsultaat van onze fysieke ervaring, maar ook van het 
culturele interpretatiekader van waaruit we die realiteit gemeenschappelijk ordenen en 
structureren.  

 
Goffman bracht hier tegenin dat zelfs de frames die ons in staat stellen te participeren in de alledaagse                  
werkelijkheid, erg abstract en ingewikkeld kunnen zijn. Hij gelooft dus – in tegenstelling tot James en                
Schütz – dat de sleutel die ons in staat stelt het ene frame relevanter te maken dan het andere, niet met                     
fysieke verschijnselen alleen te maken heeft maar wel met de manier waarop gebeurtenissen en feiten               
binnen een maatschappelijk en cultureel interactiepatroon een specifieke betekenis hebben. 

Zender en ontvanger kunnen elkaar begrijpen doordat ze zich oriënteren op wat er zich afspeelt vanuit 
een gemeenschappelijk frame. De reden dat de zender erop kan vertrouwen dat zijn boodschap door de 
ontvanger correct geïnterpreteerd zal worden berust op het feit dat beiden op basis van hun 
vertrouwdheid met een verstandhouding hebben ondervonden op welke manier men op een gegeven 
gebaar of uitdrukking zal reageren.  

2.4 Kritiek op het empirisch uitgangspunt 
 
Meads en Goffmans analyses wijzen er op dat de perceptie van de werkelijkheid meer veronderstelt 
dan een observator en een externe realiteit.  
Wat aan de orde is  

- Wordt niet bepaald door wat een observator fysiek kan registreren op zich. 
- Maar wel door hoe een ref.gemeenschap op die fysiek vasttselbare gegevens geacht wordt tte 

reageren gegeven de grenzen en de verwachtingen, de verwachtingspatronen en de frames die 
in die refereniegemeenschap aan de orde zijn.  

- Zowel waarnemen als communiceren veronderstellen dus een intersubjectieve 
verstandhouding.  

 
Aan de interindividuele dimensie wordt zelden aandacht besteed.  
 Komt door de dominantie van Charles Taylor’s monologisch zelfverstaan.  
 En door het gezag van de empirische werkelijkheidsbenadering.  

 
Wanneer men nadenkt over wat mensen waarnemen/voelen/ontdekken/beslissen/etc… gaat men 
meestal uit van een geïsoleerd individu losgekoppeld van zijn sociale relaties.  
Men stelt zich m.a.w. een disengaged first-person-singular self voor en neemt aan dat vanuit dat 
individu allerlei conventies en instituties zijn ontstaan. Bv. Hoe is kunst ontstaan?   We zoeken het 
antwoord bij het geïsoleerd individu als nulpunt.  
 
Charles Taylor – Rational Choice Theory – Dat uitgangspunt (monologisch uitgangspunt) 
manifesteert zich Volgens Taylor in het bijzonder in de Rational Choice Theory.  

 In deze benadering blijven iemands lichamelijkheid en sociale relaties buiten beschouwing,
waardoor er voorbij wordt gegaan aan alles wat op basis van lichamelijkheid en die sociale  
relaties beteknis heeft, met uitzondering van Utility & Gratification.  
 

Het intuïtief aantrekkelijk karakter van het monologisch uitganspunt voor het interpreteren van 
communicatie berust op de populariteit van het empirisch paradigma waarin het intersubjectief 
perspectief buiten beschouwing blijft.  
 
Empirisch Paradigma 

- Eind 17e eeuw tot stand gekomen.  



- Als alternatief voor de confuse metafyische speculaties (H4) (die toen geen geen voldoenende 
indruk nalieten).  

- John Locke’s uitgangspunt: Alle denkbeelden die zich in onze geest voordoen, zijn via 
zintuiglijke ervaring bij ons gekomen. 
Wat we weten, hebben we ooit waargenomen. Kennis wordt niet zomaar door een God bij ons 
ingeplant.  

- David Hume zei dat al onze enkelvoudige ideeën voortkomen uit enkelvoudige impressies. Ze 
corresponderen daaraan.  
Om de betekenis van een woord te vatten, hoef je geen beroep te doen op een 
transindividuele verstandhouding. 
De betekenissen van onze wooden zouden overeenkomen met de waarnemingsherinneringen 
die we van die objecten en gebeurtenissen hebben bewaard.  
 Om te weten wat een boom is, volstaat het om ooit een boom gezien te hebben.  

- In deze visie zijn er dus geen sociale interactiepatronen of frames nodig om iets bij de 
waarnmening als betekenisvol te zien of om boodschappen te kunnen (de)coderen.  

- Het volstaat dat elke gesprekspartner afzonderlijk indrukken hebben opgedaan van de fysieke 
werkelijkheid.  

- De enige vereiste is dat men dezelfde namen gebruikt om die zaken in de werkelijkheid aan te 
duiden.  

 Dit uitganspunt droeg ertoe bij objectieve journalistiek te interpreteren als het zich louter 
rekenschap geven van objectieve feiten. Overtuiging: Berichtgeving hoort zich te spiegelen aan 
positief wetenschappelijk onderzoek.  
De taak van journalisten   De materiële gebeurtenissen zo objectief mogelijk beschrijven.  
 

2.5  Categorieën 
 
Onze begrippen blijken niet allemaal afgeleid van enkelvoudige impressies.  
 Hume: Sommige ideeën berusten op associaties op basis van 3 principes 

1. Gelijkenis (Resemblance) 
2. Ruimte (Contiquity) 
3. Causaliteit (Causation) 

Minstens 1 van deze principes kan zelfs niet uit de empirie worden afgeleid 
 Causaliteit: Vanuit wat we strikt waarnemen kunnen we nooit to een causaal verband  

komen.  
Na Hume werden er nog meer principes ontdekt die niet waargenomen kunnnen worden 

- Chronologie 
- Tijd  
- Ruimte 
- Onderscheid realiteit en fictie 
- Verhoudingen 
- … 

Al deze categoriën maken het verwerken van waarneembare kennis mogelijk, terwijl ze op zichzelf 
onwaarneembare principes betreffen. We beschikken er a priori over.  
= Dat is de kritiek die Kant over het empirische paradigma heeft ontwikkeld.  
 
Empirische Traditie Rationele Traditie 
Cognitieve verwerkingsschema’s zijn afgeleid 
op basis van persoonlijke ervaring.  

Categorieën zijn breinspecifiek.  

Onze categorieën zijn via allerlei praktische 
deelervaringen tot ontwikkeling gekomen.  

Cognitieve verwerkingsschema’s beantwoorden 
aan de manier waarop onze hersenen 
fucntioneren.  

Zo bouwen kinderen op basis van partiële 
ervaringen cognitieve schema’s op, die hun 
mentale ontwikkeling bevordert. 

Cognitieve verwerkingsstructuren zijn met het 
verstand meegegeven. 



Naast deze twee tradities ontwikkelde zich nog een 3e:  
Hegel’s idealistische consttructie van de manier waarop het menselijk zelfbewustzijn zich in de loop 
van de geschiedenis volgens een specifieke logica heeft ontplooid.  

 Je kan er ook van uit gaan dat de manier waarop we onszelf en de werkelijkheid begrijpen
gestructureerd wordt door principes die ons werden aangeleerd ttoen we in een culturele 

traditie werden geïnitieerd.  
 

2.6  Classificatiesystemen 
 
Mensen kunnen enkel kennis halen uit waarnemingen, zolang ze die waarnemingen spontaan weten te 
structureren op basis van een reeks ordeningsprincipes.  
Volgens Durkheim en Mauss:  

 De ordeningsprincipes worden van generatie op generatie doorgegven.  
 Mensen verwerven categorieën wanneer ze in hun culturele traditie worden geïnitieerd.  
 Ordeningsprincipes zijn als nevenproducten van sociale organisatieprincipes ontstaan.  

Categorieën van ons kenvermogen zijn ontstaan in het verlengde van de manier waarop binnen de 
eerste gemeenschappen het sociale leven gestructureerd werd.  
 
Reconstructie van die ontwikkeling door Durkheim en Mauss:  

- Ingewikkelde huwelijksregulering ontstond door incestverbod. Daardoor is men in het sociale 
verkeer rekening gaan houden met complexe verwantschapsrelaties.  

- Op basis van de classificatie van deze verwantschapsrelaties onderscheidde men binnen een 
gemeenscap diverse clans en subclans van elkaar.  

- Dit werd dus een nieuw sociaal ordeningssysteem. Er werden hierin na verloop van tijd ook 
omgevingsaspecten in opgenomen.  
 Bv. Andere dieren werden ondergeschikt aan het totemdier van de clan.  
 Een clan concentreerde zich op bep. gewas. 
 Kozen een seizoen waarin ze hun karakteristieke ambacht uitvoerde 

- Doordat de clans in het sociaal classificatiesysteem bep. namen kregen, noemen we het een 
kosmologisch classificatiesysteem.  

- De manier waarop tijd en ruimte gestructureerd werden, en de natuurverschijnselen geordend 
werden op basis van praktische ervaring 
 op die manier werd gestalte gegeve aan onze wetenschappelijke en culturele classificatie 

-systemen. 
 
Durkheim: 
Er wordt sociale controle uitgeoefend op de manier waarop we denken, redeneren, praten.  
 Vb. Mensen vinden het al storend als iemand een begrip in een foute context gebruikt. Dan gaan ze 

elkaar corrigeren.  
 
 Dit is een voorbeeld van Sociale Controle. Sociale controle houdt verband met het onderhuids 

besef dat samenleven onmogelijk wordt als iedereen aan woorden een volkomen originele betekenis 
toekent.  
Wie grenzen van de gangbare redelijkheid niet respecteert, maakt het samenleven moeilijker, en zal 
daardoor worden terechtgewezen.  

 Dit wordt zelden als machtsuitoefening ervaren door individuen.  
 De meeste gangbare categorieën zijn immers al verinnerlijkt. 

 Daarom worden volgens Durkheim categorieën vaak beschouwd als volmaakt 
redelijk. En het lijkt daarom alsof ze met het verstand zijn meegegeven.  

 
 Dat neemt niet weg dat de categorieën in het verlengde van een sociale organisatie van een 

gemeenschap zijn ontstaan.  
 Als dat zo is, kunnen we dan wel zeggen dat ze een universeel karakter hebben?  
 Hoewel categorieën ontstaan zijn op basis van ordeningsprincipes, werden ze 

volgens Durkheim in de loop van tijd op basis van ervaringen van volgende 



generaties wel geperfectioneerd tot wat ze nu zijn.  
 >< Mauss daarentegen suggereerde dat categorieën niet universeel geldig, maar 

cultuurspecifiek zijn 
Hij vatte de het begrip ‘categorie’ ook breder op.  

 
Categorieën volgens Kant:  

- Universele cognitieve orderningsprincipes die verwant zijn met logische vormen die een 
oordeel kunnen aannemen.  

 
Categorieën volgens antropologen en linguïsten:  

- Orderningsconcepten die in een gegeven cultureel wereldbeeld fundamentele 
onderscheidingen aanbrengen zoals die tussen man & vrouw; kind & volwassene; … 

 
Het valt niet snel op dat onze leefwereld door categorieën en conceptuele onderscheidingen wordt 
gestructureerd.  

 Deels omdat we die onderscheidingen natuurlijk vinden (Durkheim).  
 Deels omdat we er niet bij stilstaan dat de wereld er op basis van andere cat. er totaal

anders zou uitzien.  
Vb. We staan er amper bij stil waarom we alle tijd afmeten in veelvouden van 12, het had voor 
hetzelfde geld een ander getal kunnen zijn.  
De conceptuele onderscheidingen die van tijd ‘onze tijd’ maken , staan niet op zich, ze maken 
deel uit van een kosmologie.  
Tijd wordt ook geijkt door grote gebeurtenissen voor onze gemeenschap.  
Bv. “De moord op Kennedy”, “9/11” 
Het punt hier is, bedenk hoe anders onze wereld er zou uitzien als we andere referentiepunten 
zouden hebben gekozen.  
 M.a.w. We beseffen niet dat onze ordenings- en classficiatiesystemen contingent zijn.  

 
Andere vb’en:  

- Conceptuele onderscheidingen van ruimtelijke grenzen:  
 Staatsgrenzen beslissen onder welk politiek bewind we leven, met wie we dezelfde rechten 

delen.  
 De structuur van de ruime geeft aan wat van mensen verwacht wordt te doen.  

Soms wordt er van mensen verwacht dat ze praten, soms dat ze koken, dat ze studeren, … 
- Ook objecten worden ook collectieve classificatiesystemen onderworpen 

 Vb. Onderscheid tussen zaken die eetbaar zijn en niet eetbaar zijn; bezittingen en openbaar 
goed; tussen arbeid en vrije tijd; … 

 
Naargelang onze gewoontes veranderen, veranderen de catgerieën mee. (Vroeger was een middagmaal 
soep, daarna vlees met aardappelen en groenten, vandaag zijn we tevreden met een broodje).  
 
KORTOM – Categorieën en conceptuele onderscheidingen vormen samen een omvattend kader 
waarbinnen we weet hebben van spefifieke groepsverstandhoudingen met elk hun betekenis van 
woorden, de status van hun functies, de afbakening van hun grenzen, de bepalingen van hun rollen of 
de waarde van objecten in alle mogelijke opzichten (econ., pol., cult., culinair, …).  
 Denken en communiceren kan nooit buiten een dergelijke verstandhouding.  
 In de monologische benadering van de werkelijkheid gaat men aan al deze dingen voorbij. Men 

vergeet hoeveel sociale interactie er nodig is voordat men in staat is om zichzelf verstaanbaar te maken 
aan anderen.  
 
Mensen spiegelen zich binnen een gegeven verstandhoudingen aan eenzelfde mentale ruimte waarin 
ze zich samen kunnen oriënteren.  

 De ruimte wordt gestructureerd door:  
Gemeenschappelijke categoriën 



Gemeenschappelijke classficiatiepatronen 
Gekoppeld aan historisch gegroeide interactiepatronen 

Dankzij die gemeenschappelijke mentale ruimte kan men zich aan elkaar verstaanbaar maken en 
hun interactie op elkaar af te stemmen.  
Mensen kunnen lid zijn van verschillende gemeenschappelijke mentale ruimten/  

 Om zonder misverstanden te kunnen blijven inschatten wat de werkelijkheid binnen die 
verstandhouding wordt evaren, moet je je beeld van wat er zich in die referentiegroep afspeelt, 
steeds bijstellen.  
 Wat grote groepen betreft, kan je dit doen via de massamedia.  

 
2.7  Taal als ordeningskader 

 
Taal is het medium dat ons in staat stelt om onze gewaarwordingen op een gemeenschappelijke 
manier te onderscheiden en te ordenen.  
 
Volgens Vygotski’s reconstructie van taalontwikkeling:  

- We denken dat woorden aanvankelijk een louter naambetekenis hebben.  
D.w.z. We gaan er als we klein zijn van uit dat namen ontologisch deel uitmaken van het 
object waarop ze betrekking hebben.  
 Dat is dus het geloof dat alle dingen een onvervreemdbare eigennaam hebben 
 Als volwassenen lachen we hiermee, want dat is natuurlijk niet zo.  

- Volwassenen weten dat onze woorden gelden als conventionele aanduidingen. Een middel 
om de realiteit ter sprake te brengen.  

- Als een kind dus naarmate die ouder wordt een taal leert, leert ie de werkelijkheid op een 
officiële manier classificeren: (Door imitatie en terugkoppeling).  
Vb. Hij weet dat ‘hond’ niet enkel slaat op zijn hond, maar ook op die van de buren, en ook op 
die van zijn oom. Hij weet dat honden en katten deel uit maken van een omvattend soort zoals 
huisdieren, en dat huisdieren deel uitt maken van de omvatttende soort zoogdieren.  

- Als kinderen opvallende classificatiefouten maken, worden ze onmiddellijk gecorigeerd.  
 
Mensen die dezelfde taal spreken, delen hetzelfde mentale referentiesysteem 
Woorden hebben in de wereld van volwassenen hun oorspronkelijke naambetekenis ingeruild voor een 
conceptuele betekenis, wat impliceert dat we ze begrijpen door een samengestelde generalisering uit 
de voeren en niet door naar iets concreet te verwijzen.  
(Dit verschilt per taalgemeneenschap).  
 

2.8  Tekensystemen 
 
Bekende Zwisterse linguïst: Ferdinand de Saussure.  
 Cours de Linguistique Générale.  

- Het spreken (la parole) veronderstelt een systeem van onderscheidingen. 
- Dat systeem wordt gevormd door de taal (la langue).  

 
>< Terwijl Durkheim nog steeds aannam dat het classificatiesysteem op basis van emprirische 
ervaringen van opeenvolgende generaties steeds beter aansloot bij de objectieve werkelijkheid.  
 
 
 
 
Ferdinand de Saussure vond dat een taal nooit mag opgevat worden als een verzameling woorden 
waarmee we preconceptuele denkbeelden/waarneembare dingen mee aanduiden.  

- Taal moet op elk moment van zijn ontwikkeling begrepen worden als een gesloten systeem.  
Er zijn geen verwijzingen naar buitentalige elementen nodig om talige betekenisproductie te 
vatten.  



- Taaltekens hoeven niet opgevat te worden als aanduidingen van waarnemningsherinneringen.  
- Taaltekens zijn slechts markers van posities binnen een netwerk van relaties van tekens met 

andere tekens.  
- Taalsysteem wordt gevormd door een netwerk van op elkaar betrokken deelelementen.  

Omdat de positie van elk element bepaald wordt door de positie van de andere elementen, kan 
je geen enkel deelelement wijzigen.  
Elk element moet worden gezien als knooppunt van relaties met andere elementen.  

 
Eerste belangrijk inzicht:  
Binnen een taalsysteem gelden volgens de Saussure voornamelijk 2 soorten differenties:  

1. Verschillen in de functie van de opeenvolging van elementen  
= Syntagmatische as.  
Door de specifieke volgorde bekomen we tot woorden, zinnen, verhalen, … 

2. Verschillen tussen de deelelementen in die reeks met tal van deelelementen, waardoor ze op 
hetzelfde moment en op die specifieke plaats in de reeks zouden worden vervangen  
= Paradigmatische as.  
Vb. Als je zegt ‘De bediende reed met de wagen naar het werk’, kan je de bediende perfect 
vervangen met arbeider, werknemer, ambtenaar, …; voor ‘wagen’ hadden we evengoed fiets, 
tram, bus, trein, … kunnen schrijven.  
 Verticale of metaforische associaties.  

 
Tweede belangrijk inzicht:  
Het idee dat teken en betekenis niet van elkaar te scheiden zijn.  
Zonder het fysieke karakter van tekens, zouden er zich geen materiële verschillen voordoen en zouden 
tekens niet tegen elkaar kunnen worden afgezet.  
Opdat het teken iets te betekenen heeft, moet het zich door zijn materiële verschil van andere tekens 
kunnen onderscheiden.  
 
Foneem = kleinste klankonderdeel bij woorden.  
 

2.9  Symbolische vormen 
 
Volgens filosoof Ernst Cassirer zijn tekensystemen inderdaad gesloten systemen.  
(DEF.):  
De symbolische betekenis van een aspect van de werkelijkheid is de betekenis die aan het teken die 
dat aspect vertegenwoordigt, wordt toegeschreven in het kader van het tekensysteem waarin dat teken 
wordt uitgespeeld tegen andere door tekens gerepresenteerde aspecten van de werkelijkheid volgens de 
regels die gelden in dat gesloten tekensysteem.  
 

 Illustratie van deze stelling:  
Stel, je hebt appelen en je wil weten hoeveel je ervan mag eten, rekening houdend met het gegeven dat 
je er een hele week mee moet toekomen. Dan ga je een aspect van de realiteit van die appelen – 
namelijk hoeveel er zijn – door middel van een concept – hier een getal – representeren in een 
tekensysteem. Daarna zet je dat concept af tegen andere gesymboliseerde aspecten van de 
werkelijkheid – met hoeveel personen je de appels moet delen/hoeveel je er per dag wil eten/… –  
 Je zet die concepten volgens de wetmatigheden van het betreffende tekensysteem tegen elkaar af.  

 
Vb. Wiskundige relaties zijn afgeleid van eenvoudige axioma’s, en hebben zich van daaruit 
ontwikkeld tot een complex systeem. Een gesloten systeem. De verhoudingen die zich in de 
wiskunde voordoen zijn onverschillig t.o.v. wat zich buiten dit systeem voordoet.  

 2+2 is altijd 4, onafhankelijk van wie/wat/waar/wanneer/…  
 
Aan de appelen wordt vanuit het tekensysteem een symbolische betekenis toegekend. De appelen 
kunnen dienen als onderdeel van een stilleven, of puur als voeding.  
 Cassirer noemde deze verschillende tekensystemen symbolische vormen.  



 
Wanneer we ons iets realiseren, onderscheiden we de relevante aspecten voor het tekensysteem van de 
irrelevante aspecten. (M.a.w. we maken het verschil tussen signaal en ruis). Sommige zaken komen op 
de voorgrond, anderen op de achtergrond.  

 Vb. Als je je focust op de kleur van de appelen (voor het stilleven), zal je geen rekening 
houden met de smaak (als consumptie) of de hoeveelheid (om uit te delen).  

In geen enkel tekensysteem zal er met alles tegelijk rekening gehouden worden.  
 Dit impliceert dat zelfs de meest ingewikkelde symbolische vormen (dus tekensystemen) ons niet 

in staat stellen om een voorstelling van de werkelijkheid op zich te vormen.  
 
Cassirer’s gezichtspunt impliceert:  

- De betekenis van wat we waarnemen, wordt niet bepaald door wat we op zichzelf waarnemen.  
- De betekenis wordt bepaald door het systeem van verhoudingen van waaruit we iets 

waarnemen als betekenisvol te ervaren.  
- Door aspecten van de werkelijkheid te representeren in een tekensysteem of een symbolische 

vorm en door het resultaat van wat er zich in dat geïsoleerde systeem voltrekt, terug te 
projecteren op die aspecten, krijgt de realiteit een symbolische betekenis.  

- Doordat we onwillekeurig gebruik maken van tekensystemen, zien we de realiteit in een 
bepaald tijd- en ruimteperspectief.  

- Als we een ander tekensysteem hanteren, kunnen we de realiteit op een volkomen andere 
manier ervaren.  

 Als mensen zien dat er te weinig appels zijn, zie je dat niet aan die appels zelf. Je brengt dat in 
verband met zaken die je niet kan zien: de symbolische vorm of het tekensysteem.  
 
Goffman’s frame vertoont gelijkenissen met Cassirer’s symbolische vorm.  
 Net zoals er verschillende frames bestaan.  
 Bestaan er verschillende symbolische vormen (tekensystemen).  

De werkelijkheid verschilt naargelang vanuit welke symbolische vorm je ze bekijkt.  
 
 Cassirer’s visie roept dus dezelfde vragen op als Goffman’s frame analysis.  

Als de betekenis van bepaalde aspecten van de werkelijkheid afhankelijk is van de 
symbolische vorm waaruit we de werkelijkheid bekijken 
 Dan is alles toch maar een kwestie van hoe je het bekijkt?  
 A: Neen. Als je de betekenis vanuit een specifiek kader wil bepalen, dan zijn de 

redeneringen die je binnen dat kader maakt niet om het even.  
Als je eenmaal een tekensysteem hebt gekozen van waaruit je de realiteit bekijkt, moet je je 
houden aan dat regelsysteem.  
Vb. Binnen een wiskundig kader heb je bijvoorbeeld 2 appels tekort wanneer er 3 appels zijn 
en 5 mensen die een appel willen. Dan ga je niet zomaar zeggen ‘het is hoe je het bekijkt’.  
Als je de appels gaat gebruiken voor een stilleven, is er geen tekort aan appels.  

 
Ook de keuze van het tekensysteem/de symbolische vorm is niet willekeurig.  
Vb. Jij vraagt of er genoeg appelen zijn en iemand antwoordt met ‘het zijn GrannySmith appels’, dan 
is dat niet nuttig.  
Je opteert steeds voor de symbolische vorm die je het beste diensten bewijst in jouw situatie.  
Vb. Of de persoon die voor je staat je echtgenoot of buurman is, maakt bv in een geneeskundig 
symbolische vorm geen verschil, maar in een persoonlijke band symbolische vorm dan weer wel.  
Dit is een goed voorbeeld, waarom enkel de wetenschappelijke waarheid niet altijd volstaat.  
 Het is geen alomvattende blik.  

 
Volgens Cassirer is de werkelijkheid pluriform en moet die pluriformiteit bewaard blijven.  
 Wat gevaarlijk kan zijn is  

Als bepaalde symbolische vormen dominant worden (Vb. De wetenschap) en andere daardoor 
worden uitgesloten (Vb. De mythologie).  
 Zo word ons werkelijkheidsbesef eenzijdig.  



 
Als je wil nagaan wat er in het verleden is gebeurd, moet je de symboliche vormen die aan de 
toenmalige realiteit betekenis verleenden reconstrueren. (Dat is meer dan enkel objectieve materiële 
gegevens te verzamelen).  

 Je hebt ook nood aan een subjectief engagement.  
= Je moet je inleven in de toenmalige leefwereld om de betekenissen die toen aan de
orde waren te kunnen reconstrueren op basis van de toen gangbare symbolische 
vormen.  

 Dit sluit geen objectieve ingesteldheid uit!  
= Je moet je daarbij van elk oordeel onthouden.  

 
Link met journalistiek:  
Journalisten zullen in hun beschrijving van wat zich voordoet uitgaan van de symbolische vorm die het                
gebeuren voor de betrokkenen een specifieke betekenis geeft of – indien er verschillende actoren zijn –                
van de verschillende symbolische vormen van waaruit de betrokkenen een gebeuren interpreteren.            
Deze beschrijving is subjectief omdat journalisten zich niet kunnen beperken tot een louter materiële              
beschrijving. Ze is objectief in de mate dat de journalist abstractie maakt van zijn persoonlijke               
sympathieën of ideologische voorkeur.  
 

2.10 Taal en sociale interactie 
 
Taal heeft een ander karakter dan de artificiële classificatie- en tekensystemen waarvan we gebruik 
maken. (Vb. In vergelijking met het spelen van een gezelschapsspel).  

 Artificiële tekensystemen berusten vaak op een overzichtelijk aantal regels/axioma’s 
waarop je als individu kan ingrijpen. (Bv. De spelregels aanpassen).  
De mentale ruimte die we via onze omgangstaal delen heeft een publiek karakter.  

 Je kan dit niet zomaar veranderen als individu zijnde, want het behoort tot publiek domein.  
 
Van de mentale ruimte van een artificieel tekensysteem kan relatief makkelijk afstand nemen door bv. 
te stoppen met het spelen van het gezelschapsspel/te stoppen met het schilderen van een stilleven, … 
 
Een omgangstaal laat ons toe om in funcie van diverse types verstandhoudingen diverse types realiteit 
te laten gelden:  

 Vb. ABN praten zal aanleiding geven tot een andere verstandhouding dan dialect praten.  
De aard van ons taalgebruik is de uitdrukking van een vorm van sociale interactie.  
Bij elk type interactie past een specifieke schrijf- of spreekstijl.  
 Die taalflexibiliteit draagt ertoe bij dat betekenissen van woorden en uitdrukkingen kunnen 

verschuiven in functie van interactiewijzigingen.  
Vb. Officieel betekent broer familielid, in straattaal wordt het ook gebruikt als ‘vriend’. 
De betekenis van een begrip veronderstelt allerlei nuances die je enkel kunt begrijpen als je vertrouwd 
genoeg bent met de gewoonten van de betreffende taalgemeenschap.  
 Vb. Je kan geen universeel geldende def. geven van het woord ‘vrouw’,  je kan enkel omschrijven 

wat een vrouw in een bep. gemeenschap typeert. 
 Taal gebruiken is dus meer dan het aaneenrijgen van concepten. Het impliceert participatie in een 

betekenisvolle praxis.  
 
Het interactieaspect wordt vaak onderschikkend gesteld aan het belang van de betekenis van 
concepten.  
Spreken/schrijven veronderstelt evenwel dat iemand (1) een inhoud (2) aan iemand (3) in een 
gegeven context (4) medieert (5). 

1. De persoon die spreekt/schrijft positioneert niet enkel de inhoud, maar ook zichzelf. Hij kan 
via de persoonsvorm aangeven hoe hij zich verhoudt t.o.v. wat er gezegd wordt. Dit kan 
explictiet (gebruik van de ik-vorm) of impliciet (tussen de regels door).  

2. De inhoud wordt gevormd door concepten die interpreteerbaar zijn vanuit een 
gemeenschappelijk gestructureerde leefwereld. 



3. Maar ook vanuit wat de spreker/schrijver bij zijn publiek wil bewerkstelligen. Bv. Hen aan 
iets doen denken, hen op iets wijzen, hen iets aanbevelen, hen amuseren, …  

4. Wat iemand met taal doet, houdt ook altijd verband met een specifieke sociale context, 
waarvan zowel de zender als ontvanger zich bewust zijn.  

5. Elk spreken veronderstelt ook dat er iets gebeurt tussen zender en ontvanger.  
In die zin is taalgebruik onvermijdelijk een interactieproces waarin maatschappelijke verhoudingen 
worden gecreëerd, uitgedrukt, vernietigd, … 
 
Conclusie:  
Taalgebruik is een praxis die gestructureerd wordt door de grenzen en verwachtingen die gelden 
binnen een karakteristieke verhouding. Het is dus eeen illusie te denken dat mensen compleet originele 
of totaal onverwachte dingen kunnen zeggen (volgens Foucault in L’ordre du discours). Het 
taalgebruik weerspiegelt wat mogelijk is in een verstandhouding.  
 
Tot hiertoe bespraken we vooral het belang van een gedeeld mentaal oriëntatiekader. (Cognitieve 
aspect van verstandhoudingen: classficatiesystemen, symbolische vormen, …) 
Een verstandhouding wordt echter ook gekenmerkt door emoties:  
 

2.11 Groepsemotie 
 
Spontaan gaan we ervan uit dat een groepsemotie de optelsom is van individuele emoties.  

 Hoe meer mensen zich kwaad maken, hoe groter de ergernis. (Vb. BLM acties USA).  
= Monologische benadering.  
Hier nemen we aan dat de verklaring van groepsemoties op individueel niveau gezocht moeten 
worden.  

 
Er is ook zoiets als de emotie die een sfeer of mentaliteit kenmerken (ambiance, spirit, mood). 

 Individuele emoties kunnen ook het resultaat zijn van wat de groep als groep overkomt en
ze kunnen weinig of niks te maken hebben met het unieke wedevaren van het individu.  

 
 Op basis hiervan concludeerde Durkheim dat elke gemeenschap gekenmerkt wordt door een 

groepsbewustzijn dat als een realiteit sui generis moet worden opgevat. D.w.z.: Een gegeven waarvan 
het geheel niet verklaard kan worden a.d.h.v. haar deelelementen.  
 
Drie uitgangspunten (relevant in de analyse van de relatie tussen massamedia en de publieke 
verstandhouding):  
 

1. Hoe groter het aantal mensen dat betrokken is bij een gegeven (object, gewoonte, regel, 
persoon), hoe groter de emotionele waarde die binnen een gemeenschap aan dat gegeven zal 
worden gehecht.  
 Hoe groter het aantal mensen dat dezelfde gewoontes respecteert/overtuigingen koestert, 

hoe groter de intensiteit van de emoties die deze gewoontes oproepen.  
 
Vb. De hijab is een kledingsstuk geladen met een transindividuele emotionele betekenis (in 
tegenstelling tot de doorsnee jeansrok die tienermeisjes dragen). Die emotionele betekenis 
kwam er pas bij sprake van het verbod erop.  
 
Ook mensen en triviale feiten kunnen plots geladen raken met een transindividuele emotie 
(Vb. George Floyd) omdat ze via de massamedia het voorwerp zijn van publieke 
belangstelling. Zo kreeg George Floyd dankzij de publieke belangstelling een statuut, dat hij 
op zichzelf nooit verworven zou kunnen hebben.  
 

2. In gemeenschappen waar mensen dezelfde overtuigingen/gewoonten aannemen en waar er 
zich bijgevolg rond die gemeenschappelijke overtuigingen/gewoonten sterke groepsemoties 
zullen ontwikkelen, zal zich een sterke solidariteit vormen.  



 
 Durkheim had het in dit verband over  

Solidariteit op basis van confromiteit of mechanische solidariteit.  
De belangen van de leden hangen samen met de belangen van de groep. 

Op elk gedrag dat de conformiteit breekt, zal men in deze gemeenschap scherp reageren, want 
doordat iemand zich wegtrekt, wordt de intensiteit van de groepscohesie aangetast.  
Vooral premoderne gemeenschappen kenmerkten zich a.d.h.v. mechanische solidariteit.  

 Straffen waren in die tijd dan ook gruwelijk als je de gangbare orde verstoord had  
door bv. ketterij, majesteitsschennis, … de straffen waren bedoeld om aandacht af te 
wenden van de commotie rond het schenden van die regel. (Het gezag voor de 
gemeenschappelijke opvattingen was geschonden en daardoor ook de intensiteit van 
de groepscohesie, dat was toen een groot misdrijf).  

 
Durkheim dacht aanvankelijk dat de woelige situatie in Frankrijk te maken had met het feit dat 
oude solidariteitsmechanismen hun gezag stilaan verloren.  

 Organische solidariteit of solidariteit op basis van onderlinge economische 
afhankelijkheid uit eigenbelang 

Werd in de hand gewerkt door toenemende taakverdeling.  
Delicten worden niet meer als aanslag op groepscohesie gezien, maar als conflicten tussen 
individuele instanties.  
Sanctie dient om schade te herstellen.  

 
Tussen de overgang van mechanische naar organische solidariteit = sprake van een anomische 
toestand, dat verkaart de woelige periode van de Franse revolutie.  

 
Toch komt Durkheim tot de conclusie dat een stukje mechanische solidariteit in de moderne 
samenleving noodzakelijk is. Een samenleving gebaseerd op enkel organische solidariteit is te 
fragiel, en geeft niet genoeg reden als waarom mensen zich behoorlijk gedragen en dus bv. 
niet te moorden. We moorden niet omdat we binnen de morele verstandhouding waarbinnen
we participeren intuïtief aanvoelen dat dat een onvergeeflijke transgressie is. (Niet omdat we 
er goed over nagedacht hebben en beseffen dat we andere mensen nodig hebben voor onze 
indviduele noden, zoals organische solidariteit het betaamt).  
 
Er zijn vandaag de dag nog nieuwsberichten die collectieve verontwaardiging in de hand 
werken: moord, brandstichting, seksuele misdaden. (>< of collectieve euforie voor bv. De 
Rode Duivels). We zijn een op sensatie belust publiek. En datt vertoont veel gelijkenissen met 
een premoderne samenleving.  
Wanneer het doelpubliek gekenmerkt wordt door ‘mechanische solidariteit’ zullen 
kranten/zenders inzoomen op alle mogelijk feiten die sensationele reacties uitlokken.  
(  Ze publiceren schrijnende getuigenissen, gaan in op gruwelijke details, akelige foto’s).  
Hierbij wordt zelden ingegaan op de collectieve maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er 
wordt gesuggereerd dat drama’s en misdaden geïsoleerde oorzaken hebben eerder dan dat ze 
veroorzaakt zijn door een groter achterliggend probleem.  
 

3. Durkheim nam aan dat samenlevingen met een sterk collectief bewustzijn worden gekenmerkt 
door grote sociale controle en ontzag voor sociale gewoontes, maatschappelijke functies en 
publieke projecten. In samenlevingen met een zwak bewustzijn is de groepsdruk gering en is 
de gemeenschap relatief onverschillig t.o.v. wat je met je leven aanvangt.  
 
Wanneer alles om het even is heeft dat volgens Durkheim een negatief effect op het 
doorzettingsvermogen en de tevredenheid van mensen.  
 
 Durkheim wilde die stelling bewijzen a.d.h.v. onderzoek omtrent zelfmoord.  

 



 
Sociale psychologen hebben via tal van experimenten aangetoond hoe snel zich een 
mechanische solidariteit vormt. Zelfs leiderschap blijkt het product van conformiteit, de eerste 
stap als leider is het vertrouwen van de groep te winnen, daarna doen ze de groep een nieuwe 
richting inslaan. 
 
Henri Tajfel en John Turner ontwikkelde volgende hypothese:  
Mensen gaan niet op basis van persoonlijke behoefte/eigenbelang relaties aan, maar omdat ze 
nood hebben aan een positief zelfconcept. Dat positief zelfconcept wordt niet enkel gevormd 
op basis van je persoonlijke eig. en prestaties, maar ook door de waarde van de groep 
waarvan je lid bent. 
 
Mensen die de neiging hebben om hun individuele identiteit via groepsparticipatie te boosten, 

Egoïstische zelfmoord 
 
 Te weinig sociale integratie 

Te weinig sociale integratie. Hebben geen 
gevoel ergens bij te horen, hebben niemand 
om op terug te vallen. Het leven heeft geen 
zin meer.  
 
Alleenstaanden/gescheide mensen plegen 
vaker zelfmoord dan gehuwde mensen.  
Komt vaak voor in protestantse 
gemeenschap, waar men sterk gefocust is op 
zichzelf >< In Katholieke gemeenschap is 
men sterker gefocust op conformiteit. 
 
In tijden van politieke verkiezingen/oorlog 
heeft het collectief bewustzijn dan weer een 
energiek karakter en wordt en minder 
zelfmoord gepleegd.  

Altruïstische zelfmoord 
 
 Te veel sociale integratie 

Te veel sociale integratie.  
Opofferingen voor een hoger doel.  
 
Komt voor bij zelfmoordterroristen of 
soldaten die geen gevoel van eigen identiteit 
hebben.  

Anomische zelfmoord 
 
 Te weinig sociale regulatie 

Houdt verband met het ongelimiteerd 
karakter van menselijk verlangen. (Le mal de 
l’infini) Het ‘nooit genoeg’ idee.  
Er is te weinig sociale regulatie. 
De band tussen individu en samenleving 
raakt verloren.  
 
Op menselijk verlangen staan geen 
instinctieve grenzen. Menselijke verlangens 
kunnen dus nooit volkomen bevredigd zijn.  
(Mateloosheid).  
 
In samenlevinge waar econ. groei fors 
toeneemt/afneemt. Type zelfdoding komt 
vaak voor in beroepsgroepen waar de ambitie 
om hogerop te raken het grootst is.  

Fatalistische zelfmoord 
 
 Te veel sociale regulatie 

Te grote mate van sociale regulatie. Bijv. in 
een dictatuur.  



zullen intuïtief opteren voor massacommunicatie die uitgaat van een mechanische 
verstandhouding waarin de idealen van de groep worden opgehemeld en alle ellende wordt 
toegeschreven aan wat de groep van buitenaf lijkt te bedreigen.  
Het is vooral de nood aan participatie die verklaart waarom mensen het noodzakelijk vinden 
zich voortdurend met hun gemeenschap en vrienden en kennissen in verbinding te stellen.  

 
2.12 Los 

 
Verstandhouding berust op:  

1. Een vertrouwdheid met spefifieke grezen en verwachtingen 
met gangbare interactiepatronen 
met betekeniskaders op basis waarvan je kan uitmaken wat er in een bep. situatie gaande is 
met classificatiesystemen die de werkelijkheid op een bep. manier structureren 
met een particuliere taal die symbolische betekenissen bepaalt.  

2. Een emotionele sfeer 
Emoties kunnen intens zijn   leidt tot een sterk geladen sfeer met veel soc. controle 
Emoties kunnen zwak zijn   leidt tot sfeer van onverschilligeid.  

 
Wat gebeurt er als er geen verstandhouding is?   Dit wordt beproken in de roman ‘Los’ van Tom 
Nagels.  

Hoofdpersonage begint een relatie met een Pakistaans meisje. Hij betrapt er zich steeds op dat 
hij zich er aan stoort dat ze niet in staat is in zijn leefwereld te kunnen verplaatsen en dat ze 
hem daardoor amper begrijpt.  
Het meisje nodigt hem uit om te eten en versier te tafel met hulst, wat voor de man enkel 
gangbaar is bij Kerstmis (wat het op dat moment in het verhaal niet was). Hij weet dat dit een 
detail is en toch stoort hij zich er aan.  
Dan nodigt de man het meisje uit, het meisje neemt een geschenk mee dat voor de man zo 
kitscherig is, dat hij er onmogelijk oprecht blij mee kan zijn.  
Het meisje prakt het gemaakte eten van de man door elkaar, vraagt mayonaise en werkt alles 
naar binnen terwijl ze vraagt of de tv aan mag.  

 
Dit illustreert dat romantisch dineren bij kaarslicht en het voeren van een goed gesprek wordt 
aangestuurd door weet te hebben van interactiepatronen gestructureerd door tekensystemen.  

 
We concluderen uit het verhaal dat wat zich in de realiteit voordoet slechts reëel is voor zover we er 
vanuit onze gangbare omgangstaal een symbolische betekenis aan toekennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. SOORTEN VERSTANDHOUDINGEN 

 



3.1  Formele en informele verstandhoudingen 
 
Het is niet eenvoudig verschillen tussen een informele en formele verstandhouding te expliciteren, ook 
al voelen we die verschillen intuïtief wel aan. 
Het soort taalgebruik weerspiegelt de aard van de verstandhouding nauwgezet, daardoor kan het 
verschil tussen formele en informele verstandhoudingen in verband gebracht worden met een verschil 
in taalgebruik.  
Hierna kunnen we nagaan in welk opzicht dat verschil ook geldt in het domein van de non verbale 
comm.  
 
Een woord roept naast zijn officiële betekenis ook persoonlijke beteknisconnotatie op.  

 Woorden lokken associaties uit die iemand op basis van particuliere ervaringen in de loop 
van zijn leven aan die woorden heeft gekoppeld. (  Private associaties).  
 Die private associaties kunnen betrekkinge hebben op eerder gevoerde gesprekken, 

gebeurtenissen, dingen die we gelezen hebben, enz… 
 De particuliere betekenissen hebben een privaatkarakter. (>< Betekenissen die woorden 

ontlenen van hun plaaats in het officiële referentiesysteel van de standaardtaal hebben dit niet).  
 
Vygotski merkte op dat de hoeveelheid private beteknissen die jonge kinderen op basis van 
persoonlijke ervaring toeschrijven aan woorden in vergelijking met volwassenen zeer laag is.  

 Jonge kinderen hebben dan ook weinig situaties meegemaakt waarin die private 
betekenissen tot stand kunnen komen.  
 

In beginfase heeft taal voor kinderen uitsluitend een sociale functie, het wordt gebruikt voor interactie.  
Later gaat het kind taal ook gebruiken als een tool om in een probleemsituatie zijn indrukken te 
ordenen.  
 Kinderen praten tegen zichzelf als een soort preliminaire vorm van reflectie, hoe ouder ze worden, 

hoe moeilijker die convo’s tegen zichzelf voor buitenstaanders te begrijpen zijn. Na een zekere tijd 
houdt dat hardop tegen zichzelf praten volledig op.  
 Vygotski nam aan dat de verklaring hiervoor ligt in het feit dat door de accumulatie van private 

betekenisassocaties, woorden gaan fungeren als een trigger van gedachteterreinen waardoor woorden 
de verdichting van complexe redenering vormen.  
Woorden gaan functioneren als steekwoorden.  
Door in de loop van je leven diverse particuliere betekenissen aan bepaalde concepten te koppelen, 
vormen woorden knooppunten van private betekenisassociaties. 

 Die betekenisassociaties kunnen enkel tot het betrokken individu worden opgeroepen.  
Het cryptischer worden van monologen is volgens Vygotski het resultaat van het feit dat het denken 
zich verinnerlijkt.  
Wanneer je gedachten ontrafelt en de weg aflegt van hun expliciete, transparante vorm naar de 
verdichte sleutelwoorden en van daar nog dieper graaft, merken dat de cryptische uitdrukkingen 
gemotiveerd worden door emoties. 

 Uiteindelijk lijken emoties ons denken in beweging te zetten.  
 Emoties lokken intuïties uit die associatieve denkbeelden oproepen. Die worden dan op 

hun beurt omgezet naar een voor iedereen verstaanbare uitdrukking.  
 
Comm. naar anderen toe, hoeft niet voor iedereen even transparant te zijn.  

 Mensen die je goed kent hebben al aan een half woord genoeg om te weten wat je bedoelt.  
 Het referentiekader onder vrienden/intimi wordt naast het officiële classificatiesysteem van 

de standaardtaal ook gevormd door uitdrukkingen, geluiden, gebaren die de verdichting 
vormen van eerder gevoerde gesprekken/herinneringen.  
 Vertrouwelijke taal is drm doorweven met woorden gelaten met particuliere betekenis.  

 
Hieruit kunnen we concluderen dat:  
 



 
In de informele modus blijven tal van zaken onuitgesproken, zinnen worden vaak niet eens afgemaakt 
en er wordt gebruik gemaakt van suggestieve lichaamstaal.  

 Betekenissen worden in verdichte vorm overgedragen.  
 Mensen distantiëren zich van de offciële publieke mentale ruimte en houden zich op in een 

intiemere mentale ruimte die voor de buitenstaander ontoegankelijk is.  
 
Basil Bernstein maakte op basis van Vygotski’s observatie het onderscheid tussen 

- Elaborated taalcode 
 Alle suggestieve verwijzingen naar gemeenschappelijke uitgangspunten en intieme 

belevenissen die ontoegankelijk zijn voor mensen die je niet persoonlijk kennen worden 
buiten beschouwing gelaten.  
 Je maakt gebruik van expliciete uitdrukkingen die iedereen die de taal kent begrijpt.  
 Deze taalcode is karakteristiek in onderwijs/officiële gesprekken/publieke mededelingen… 
 Men wil zich zo transparant mogelijk uiten.  

- Restricted taalcode 
 Mensen gaan spontaan op deze code over wanneer ze praten met intimi.  
 Men maakt gebruik van de door insiders begrepen uitdrukkingen en het is niet de gewoonte 

om alles nauwkeurig uit te leggen.  
 Men oriënteert zich enkel op de intieme virtuele belevingswereld van de eigen groep en 

mens respecteert de uitgangspunten die in de in-group gezag hebben.  
 Men ziet de mentale ruimte van de in-group waar anderen geen toegang tto hebben als zijn 

eigen habitat.  
 Gebruiken om te tonen dat je de groepsaffiniteit trouw bent en de impliciete 

vooronderstellingen van de groep onderschrijft.   Je stelt je op als een van hen.  
De verwachting om in intieme kringen de restricted code te gebruiken is niet in elke sociale klasse 
even sterk.  
 
Het verschil tussen een restricted en een elaborated code heeft te maken met het publiek waar je naar 
communiceert.  

 Hoe ruimer en hoe heterogener je publiek, hoe specifieker je taalgebruik zal moeten zijn  
(dus elaborated).  

 
3.2  Particuliere en universele verstandhoudingen 

 
Chaim Perelman stelde vast:  

- Als we iets meedelen/anderen willen overtuigen gaan we zelden of nooit uit van zaken die we 
onbetwistbaar empirisch kunnen bewijzen of zaken die heel logisch zijn.  
We gaan veeleer uit van gangbare opvattingen, publieke opinies, … die binnen een bepaalde 
verstandhouding als van zelfsprekend worden beschouwd.  
 De aard van de argumenten in een betoog zijn dus publiek specifiek.  

- Er bestaat een verschil tussen uiteenzettingen waarin arg. berusten op groepsspecifieke 
vooringenomen vooronderstellingen vs. arg. Die een meer universeel publiek kunnen 
overtuigen.  
 Vanuit deze vaststelling definiëerde hij wat mensen redelijk noemen.  

 

Formele modus Informele modus/Gemeenzame modus 

De boodschap wordt enkel overgedragen via het 
officiële, voor iedereen toegankelijke 
betekenissysteem.  

De boodschap die wordt overgdragen bevat 
allusies die enkel begrepen kunnen worden op 
basis van een verstandhouding waarin de 
gemeenschappelijke vooronderstellingen en 
collectieve herinneringen geen publiek, maar 
een intien karakter hebben. 



Een uiteenzetting is redelijk swanneer het een universeel publiek kan overtuigen.  
 
Perelman stelde ook vast dat: 
Mensen blijven in de alledaagse omgang discussiëren over wat mooi, waar of goed is. 

 Mensen gaan bij hun argumentatie zelden uit van positief vaststelbare feiten, of logisch 
ontegensprekelijke uitgangspunten.  
 Argumenten krijgen hun overtuigingskracht door het feit dat ze berusten op opinies

waarover een grote eensgezindheid bestaat.  
 
Dit toont overeenkomten met Goffmans’s frame analysis.  

Mensen gaan in alledaagse gesprekken steeds uit van een gangbare frame waarin feiten zinvol 
geïnterpreteerd kunnen worden in het kader van een gangbare sociale interactie.  

 
Perelman’s conclusie:  
Die visie ligt in het verlengde van het onderscheid tussen demonstratieve en dialectische/retorische 
uiteenzettingen.  

1. Demonstratieve uiteenzettingen 
Hierbij leidt men op basis van vaststelbare feiten (vb. wiskundige axioma’s) zekerheden af. 

2. Dialectische of retorische uiteenzettingen 
Men gaat niet uit van zekerheden, maar van gangbare opinies.  

Wanneer we zelfstandig willen nadenken en discussiëren over zaken die een esthetische of morele 
waarde hebben, zijn we aangewezen op de dialectische redenering, want het gaat over zaken waar 
geen absolute waarheid over bestaat, geen naakte feiten.  
 
Mead stelt:  
Als de relevantie van een interventie wordt bepaald door wat die interventie betekent voor de interactie 
die van uit het perspectief van de generalized other vanzelfsprekend lijkt, zal die relevantie 
groepsafhankelijk zijn. 
 D.w.z.: De overtuigingskracht van een uiteenzetting is afhankelijk van wat binnen het ethos van het 

doelpubliek relevant gevonden wordt.  
Wie een particuliere groep wil overtuigen zal gebruik maken van de publieke opinies die binnen die 
groep een evident karakter hebben.  
 Wanneer je een brede groep hebt, zal je arg. moeten gebruiken die berusten op uitgangspunten 

waarover een brede eensgezindheid bestaat.  
 

Hoe ruimer het publiek dat je wil overtuigen, hoe universeel aanvaardbaarder je arg. moeten 
zijn. Hoe redelijker dus. Met redelijke argumenten ben je in staat om een universeel publiek 
te overtuigen.  
 
 Universeel publiek = een limietbegrip.  

Redelijkheid kan functioneren als een richtinggevend principe: een redelijke verstandhouding 
is een verstandhouding die tot stand komt wanneer mensen in een gesprek afstand nemen van 
particuliere vooronderstellingen.  

 
3.3  Discursieve en theorethische verstandhoudingen 

 
Hier bespreken we twee vormen van redelijkeid:  

1. Discursieve redelijkheid 
2. Theorethische redelijkheid 

We kunnen dus 2 manieren onderscheiden om iets voor een universeel publiek aannemelijk te maken.  
Beide stijlen werken een karakteristieke verstandhouding in de hand.  
De 1e ligt in het verlengde van wat we spontaan doen wanneer we iemand iets uitleggen. Alles wat 
relevenant is stellen we aan de orde, maar volledigheid is nooit haalbaar. Geen enkele uitleg kan een 
alomvattend beeld geven.  
De 2e strategie bespreekt het probleem in het kader van een theorie. Men gaat een gelimiteerd aantal 



werkelijkheidsaspecten in een gegeven theoretisch denkkader opnemen en de regels op basis waarvan 
men die aspecten tegen elkaar uitspeelt strikt omschrijven. 
 

3.3.1 Discursieve redelijkheid 
 
Vrienden en familie voelen goed aan wat we voelen en bedoelen via onze restricted code, ze 
verwachten niet dat we a.d.h.v. een elaborated code expliciet gaan uitleggen waarom we ons zus of zo 
voelen.  
Die vanzelfsprekendheid verdwijnt als we met iemand babbelen die niet vertrouwd is met onze 
intieme verstandhouding.  
Als je aan een vreemde je gevoelens/gedachten wil uitleggen, zal je eerst moeten zoeken naar 
gemeenschappelijke aanknopingspunten. Je moet ook onderzoeken of er in de leefwereld van jouw 
gesprekspartner dezelfde onderscheiden gemaakt worden tussen bv. privaat en publiek; 
vriendschappelijk of zakelijk; opdringerig of afstandelijk; …  
 Als die conceptuele onderscheidingen niet relevant blijken voor die persoon, moet je verder graven 

tot je iets vindt wat je wel gemeen hebt waarop je een gemeenschappelijk mentaal oriëntatiekader 
kunt bouwen.  
 
Vb. Ken je dat restaurant ‘Danny’s’, awel als je daar naar links gaat …  
 
Op basis van die gemeenschappelijke aanknopingspunten in onze nieuw gemeenschappelijk mentaal 
oriëntatiekader kunnen we een vreemdeling alle voor hem onbekende concepten en onderscheidingen 
uitleggen.  
 
Door dit te doen neem je zelf ook afstand van al jouw vanzelfsprekendheden.  

Informele taal   Standaardtaal  
Nederlans   Engels/Andere taal (Als het gaat om een niet-landgenoot).  

Je bekijkt jezelf vanuit de positie van de vreemdeling, je neemt daardoor afstand van jezelf.  
 Hierdoor wordt je je bewust van het particuliere karakter van wat jij vanzelfsprekend en natuurlijk 

vindt in jouw omgeving. Je decentreert jezelf, je ziet jezelf niet meer als de navel van het universum, 
maar als een onder vele gelijken. De vreemdeling kijkt immers ook naar jou als een van vele 
duizenden anderen.  
 
= Dat is het perspectief van een welwillende externe observator of universeel publiek (Perelman). 
We beschouwen dat als he redelijke en onpartijdige perspectief.  
 
Discursieve redelijkheid berust op inlevingsvermogen, wat niet geldt voor theorethische 
redelijkheid.  
 
Redelijk perspectief wordt gekenmerkt door zijn afstandelijk karakter. Hierdoor wordt een rationele 
analyse vaak ervaren als nuchter, ongeëmotioneerd en koud. De sfeer waaruit men zichzelf en anderen 
beschrijft is inderdaad ook niet meer informeel/gemoedelijk.  
! Toch betekent een rationele blik op particuliere ervaringen niet dat je elke emotionele betrokkenheid 
uitschakelt.  
  

3.3.2 De historische ontwikkeling van de discursieve redeneerstijl 
 
Die rationele stijl is niet zo vanzelfsprekend als je zou verwachten. Vele groepen willen hun 
particuliere belevingswereld dan ook niet laten bevragen vanuit een perspectief van iemand die zich 
buiten de groep bevindt.  
Aanvankelijk was er ook binnen het sociale systeem van de antieke Griekse stadsstaten waarin 
belangrijke rationele uiteenzettingen werden geschreven, weinig ruimte voor discursieve 
redelijkheid.  
Volgens Jean-Pierre Vernant hield de interesse voor onpartijdige redelijkheid met de interesse voor 



geschreven teksten. Een publiek dat luistert naar een verhaal of redevoering is concreet. Er is sprake 
van een onmiddellijke verstandhouding (Publiek glimlacht om te tonen dat ze het goed vinden, bv.), 
tussen schrijvers en hun lezers is dit niet zo. Lezer en auteur zijn vreemden voor elkaar.  
 
 

Dit verschil dat Vernant omschrijft is relevant om het effect van de moderne beeldcultuur te kunnen 
inschatten.  
Door de audiovisuele media is de magie van het contact tussen spreker en publiek weer sterker 
geworden. 

 Presence, looks, intonatie, … zijn weer even belangrijk als de redelijkheid van de inhoud.  
 Het is niet enkel wat men zegt, maar ook hoe men het brengt.  
 Bekend vb.: Debat Kennedy vs. Nixon ; Radio vs. Televisie   Oordelen.  

 
Bij de overgang van orale naar tekstuele cultuur zijn er volgens Vernant tal van nieuwe 
begrippen/uitdrukkingsvormen ontstaan die aanleiding gaven tot een meer universele 
verstandhouding.  
De kennis van mensen die lazen had een kritisch karakter in vergelijking met burgers die hun kennis 
via de orale traditie vergaarden.  

In geschreven teksten ging men immers in op zaken waar men nog nooit eerder op in was  
gegaan, dat opent discussies.  
In plaats van je eigen groepsidealen te bevestigen, stelde men gangbare opvattingen in vraag.  
 Die afstandelijke opvattingen van kritische lezers, destabiliseerde het vanzelfsprekende  

karakter van traditionele inzichten.  
 

Klassieke teksten (Zoals Thucidides’ verslag over de Peloponnesische oorlog) waarin deze rationele 
denkstijl tot ontwikkeling kwam, werden in de loop van de tijd bewaard en doorgegeven en 
inspireerden tal van Romeinse intellectuelen, christelijke denkers en humanisten. 
 
 

3.3.3 De vereisten van een waarheidsgetrouwe discursieve uiteenzetting 
 
Inlevingsvermogen is zeer belangrijk – zelfs cruciaal –  voor een goede obseravtor.  
Het waarheidsgetrouwe karater van een verslaggeving is afhankelijk van 2 dingen:  

Mondelinge redevoering Geschreven tekst 
 Een schrijver moet expliciet uitleggen wat ie 

precies aan de orde wilt stellen opdat de lezer 
het kan begrijpen.  

Spreker moet erop toezien dat iedereen steeds 
aandachtig blijft luisteren.  

Aandachtigheid van de lezer is minder 
belangrijk, de lezer kan stukken herlezen.  

Tekst moet begrijpbaar blijven voor het publiek. Je kan de tekst langer en ingewikkelder maken 
dan gesproken woorden, als je het als lezer niet 
begrepen hebt, kan je het herlezen/opzoeken.  

Overtuigen door in te spelen in de hitte van he 
moment: op momentane sympathieën of 
antipathieën.  

De gloed en dramatiek van het betoog zijn 
ondergeschikt aan de accuraatheid van de 
redenering. Mensen hebben meer bedenktijd, je 
hebt dus goede inhoudelijke arg. nodig.  

 Moeilijker om iets te verdoezelen of net om iets 
onbelangrijks als iets cruciaal voor te stellen.  
Alle hiaten kunnen immer achterhaard worden 
omdat je als lezer alles rustig kan lezen.  
De tekst leent zich tot koele reflectie 



1. De nauwgezetheid waarmee men zich een beeld heeft gevormd van wat een gebeurtenis in zijn 
oorspronkelijke context betekende.  

2. De eerlijkheid waarmee dat beeld wordt vertaald in een kader dat het doelpubliek toelaat zich 
te realiseren wat zich in de originele verstandhouding voordeed 

 
Als er bij een discussie/conflict meerdere gezichtspunten in het geding zijn, dan komt het eropaan om 
aan al die gezichtspunten recht te doen vanuit het standpunt van iemand voor wie de betrokken 
partijen een gelijkwaardige uitgangspositie delen. 
 
De bereidheid de nodige inspanning te doen om zich een genuanceerd beeld te vormen van wat andere 
mensen hopen, denken, verlangen, of vrezen geldt als een vorm van respect betuigen. Een objectieve, 
genuanceerde verslaggeving over iemands wedevaren kan ons hierbij helpen.  Het laat ons toe 
vreemden te beschouwen als medemensen.  
 

3.3.4 Theorethische redelijkheid 
 
Naast rationele uiteenzettingen die we net bespraken als discursieve redelijkheid, bestaan er ook 
rationele uiteenzettingen waarin het oriëntatiekader gevormd wordt doot een theoretisch model. 
  
De bouwstenen van een verhaalkader worden geboden door de concepten die gelden in een levende 
taal. >< Bouwstenen van een theoretisch kader betreffen concepten waarvan de betekenis afgeleid 
wordt door hun onderlinge verhoudingen binnen een artificieel theoretish veld.  
Een theorie kan opgevat worden als een klein gesloten tekensysteem.  
 
Theorieën fungeren als artificiële mentale constructies. Vakgenoten kunnen elkaar binnen deze 
constructies perfect volgen. Mensen die het jargon niet beheersen, begrijpen er niets van.  
 
In het gewone taalgebruik hebben woorden meervoudige betekenissen. Aangezien dit kon leiden tot 
misverstanden is men er in tal van wetenschappelijke disciplines toe overgegaan de betekenissen van 
de concepten te laten beantwoorden aan één definitie. Men bakent begrippen strikt af via een 
theoretisch kader.  
Men laat zich hierbij leiden door de betekenis van dat concept binnen een artificieel opgebouwd 
gesloten theoretisch tekensysteem. + Binnen een theorie blijft de sociale context buiten beschouwen 
(bij gewoon taalgebruik is dit niet het geval).  
Een duidelijke definitie van een concept kennen is binnen een theorie om jezelf verstaanbaar te maken 
of om iets te verstaan.  
 
Illustratie – De mentale ruimte van een taalgemeenschap lijkt wel op een stad waar jaren aan gebouwd 
is. >< De mentale ruimte gebaseerd op een artificieel theoretisch kader lijkt eerder op een stadsplan, 
niet voor interpretatie vatbaar.  
 

3.3.5 Het verschil tussen gangbare en theorethische concepten 
 
Het verschil tussen gangbare en theoretische concepten wordt vaak over het hoofd gezien. 
Onderzoekers en auteurs suggereren vaak dat de wetenschappelijke begripsdefinitie de feitelijke 
betekenis van het onderzoeksobject beter benadert dan het gangbare, dubbelzinnige taalgebruik. 
Wanneer men alle verbanden die betekenis verlenen aan het originele begrip, buiten de context van 
theorie om, buiten beschouwing laat, creëert men immers een alternatief begrip dat, hoewel het 
uitstekende diensten kan bewijzen, een abstractie betreft.  
 
De techniek om een gegeven in een theoretisch kader geïsoleerd onder de aandacht te brengen is voor 
tal van onderzoeksvragen nuttig, maar het is belangrijk dat we beseffen dat we in een theoretisch 
model door slechts een bepaald aspect van de werkelijkheid te belichten andere relevante aspecten 
buiten beschouwing laten. 



 Concepten kunnen binnen een theoretisch kader strikt bepaalbaar zijn en onmiskenbare eig. 
hebben… 
 …En toch fictief zijn omdat de theorie een vertekend beeld geeft van de realiteit.  

 
3.3.6 Wiskundige exactheid 

 
In bepaalde tekensystemen kunnen wetmatigheden ontwikkeld worden op basis van een aantal 
axioma’s. We bestuderen die tekensystemen vaak zonder ook maar stil te staan bij wat die 
wetmatigheden in de praktijk betekenen. = De wiskunde bijvoorbeeld.  
Wiskunde werd op een bepaald punt zo relevant dat men dacht dat zelfs de logos mathematisch van 
aard moest zijn. En vooral dat de manier waarop men in de wiskunde redeneert ideaaltypisch is voor 
elke rationele redenering.  
 

3.3.7 Het lot van humane en sociale wetenschappen 
 
Ook in niet-exacte wetenschappen werden tal van theorethische modellen ontwikkeld, niet met 
hetzelfde succes. Tal van wetmatigheden tussen werkelijkheidsaspecten van de niet-exacte 
wetenschappen blijken niet op dezelfde manier geabstraheerd te worden als in de exacte 
wetenschappen.  
De aard van objecten die in de humane en sociale wetenschappen aan bod komen, wordt bepaald door 
de symbolische betekenissen die aan die objecten vanuit diverse betekeniscontexten worden 
toegeschreven. 
Die symbolische betekenissen vormen essentiële componenten van de besproken identiteit. Vele 
vragen zoals ‘Waarom worden vrouwen gediscrimineerd?’ kunnen niet worden beantwoord door 
geïsoleerde wetmatigheden. Die antwoorden kan je niet loskoppelen van frames, interactiepatronen, 
classificatiesystemen of tekensystemen waarin ze figureren.  
In exacte wetenschappen kan dat vaak wel.  
 

3.3.8 De verhouding tussen theorie en praktijk 
 
De verhouding tussen theorie en praktijk blijkt een heikelpunt.  
In exacte wetenschappen kan je wetmatigheden (waarover via theoretische modellen voorspellingen 
gedaan worden) goed empirisch testen.  
 Dit is minder evident bij niet-exacte wetenschappen.  

 Regelmatigheden die we bestuderen in niet-exacte wet. hebben betrekking op zaken die 
hun ID niet uitsluitend aan zichzelf ontlenen, maar ook aaan hun positie in bepaalde  
betekeniscontexten.  
 Die wetmatigheden zijn dus moeilijk te abstraheren.  
 De niet-exacte wetenschappen zijn dus niet zo leuk voor mensen die van ‘echte’

wetenschap houden.  
 

3.3.9 Kritische distantie en geletterdheid 
 
De klassiek-humanistische cultuur had een kritisch karakter omwille van het feit dat ze gekenmerkt 
werd door een sterke dosis ironie en zelfrelativering.  
De denkstijl zelf spoort de onderzoeker aan afstand te nemen van wat hij doet door zichzelf te bekijken 
vanuit de positie van een externe toeschouwer. Een kritische houding t.a.v. theorieën is relevant omdat 
theorieën vaak de neiging hebben zich tot ideologieën te ontwikkelen. 
 
 

 Idealiter zou er in een publieke verstandhouding voldoende scepsis moeten worden 
ontwikkeld om te verhinderen dat theorieën uitgroeien tot ideologieën. 
 Er zou voldoende openheid moeten zijn om theorieën naast elkaar te laten bestaan. 

 



Het volgen van een theorie wordt problematisch wanneer:  
- Het respect voor een theorie kan zo groot worden dat je gaat aannemen dat alle aspecten van 

de werkelijkheid die niet aan die logica van de theorie beantwoorden, moeten worden 
beschouwd als defecten van de werkelijkheid en niet als defecten van de theorie. 

- Op dat moment wordt theorie ideologie. (Gebeurd het vaakst op politiek vlak).  
 

3.4  Statische en dynamische verstandhoudingen 
 
Mensen zeggen vaak wat van ze verwacht wordt dat ze zeggen. En een groot deel van onnze 
gesprekken is het verwoorden van waar we samen reeds overtuigd zijn.  
Stereotiepe begroetingen, respectbetuigingen, wensen en condoleances behoren tot gangbare scripts. 

 Dialogen die beantwoorden aan stereotiepe formules lijken onbezield, WANT  
Rituele vormelijkheid heeft voorrang op de inhoud 

 Veel gewoonten maken deel uit van gestandaardiseerde interactiepatronen.  
 Dat is a fortiori waar voor statische verstandhoudingen, waarin de meeste gedragingen 

beantwoorden aan gewoonten.  
 

 
Statische verstandhouding 
In statische verstandhouding – wat taalgebruik betreft:  

- Stereotiepe uitdrukkingen worden veroorzaakt door  
De herbevestiging van vertrouwde gezichtspunten 
Het cyclisch karakter van gangbare interactiescenario’s 

- Gezegden vormen de verdichting van traditionele groepsovertuigingen 
- In alledaagse omgang wordt een restricted code gehanteert.  

Restricted taalgebruik gaat gepaard met de verwachting dat je de impliciete 
veronderstelligen die gelden in een in-group onnadenkend zal bevestigen.  

- Door het geven van  kritische of verbredende informatie die de groep van zijn collectieve 
overtuigingen zou kunnen vervreemden, stel je je op als buitenstaander.  
Elk individu in een gezelschap wordt geacht te bevestigen wat in de lijn van verwachtingen 
ligt.  

 
Sommige particuliere gemeenschappen met een statische verstandhouding beschouwen zich als een 
organisch deel van een geheel.  

 Zo kan een gezin zich voelen in een gemeenschap met een school, verenigingen, buren, … 
 
Andere particuliere gemeenschappen met een statische verstandhouding beschouwen zich als een 
in-gorup die een front vormt tegen een out-group.  

 = een Enclavistische gemeenschap 
 Leden beschouwen de grens tussen ‘wij’ en de omgeving als een verdedigingslinie.  

 
 
Dynamische verstandhouding 
Het spreekt voor zich dat een statische verstandhouding desintegreert wanneer mensen denken, zeggen 
en doen wat ze persoonlijk interessant vinden.  
MAAR individuele vrijheid leidt niet automatisch tot een dynamische verstandhouding. 
De mensen moeten immers op elkaar betrokken zijn (op elkaars ideeën, uiteenzettingen, 
verwezenlijkingen; ze moeten elkaar interesseren) en dat ook blijven.  
 
In de sfeer van de berichtgeving veronderstelt een dynamische verstandhouding dat journalisten zich 
geroepen voelen om feiten die gangbare vooronderstellingen over wat de gemeenschap aanbelangt, 
kunnen bijstellen. Het veronderstelt tegelijk dat het publiek bereid is, zijn vertrouwde gezichtspunten 
kritisch in vraag te laten stellen. 
 
In dynamische verstandhoudingen  



- Creëert men fora waar het brede publiek zich kan vergewissen van info die de gangbare 
frames in beweging brengen.  
 Media spelen hierin een grote rol.  

- Veronderstelt een publieke belangstelling. 
- Veronderstelt vrijheid om te zeggen en doen wat men belangrijk vindt. 
- Moet ook ruimte zijn voor discussie over de kwaliteit van wat er openbaar gemaakt wordt.  

 Maatschappelijk debat is noodzakelijk.  
- BELANGRIJK IS: het engagement voor het aanscherpen van een kritische publieke 

opinie.  
 
 
 
 
Zowel in statische als dynamische verstandhoudingen geldt:  

Opvattingen kunnen anderen opvattingen in diskrediet brengen.  
 In een statische verstandhouding wil men die impact voorkomen om stabiliteit te bewaren.  

Dit kan bv. a.d.h.v. door alle kanalen waarlangs alternatieve gezichtspunten kunnen 
doorsijpelen af te sluiten 
 In een dynamische verstandhouding wil men die impact stimuleren om zich in denk- en  

gedragspatronen te kunnen verdiepen.  
 
 

 
De kans dat een dynamische verstandhouding ontstaat, is afhankelijk van de bereidheid van mensen 
om er een te ontwikkelen 

- Dns moeten zelfzeker genoeg zijn.  
- Dns moeten een lage need for closure hebben 

o Need for closure: De behoefte om niet af te wijken van eerder ingenomen 
standpunten. Je blokkeert je van nieuwe info. Als je een sterke NFC hebt, heb je 
behoefte aan duidelijkheid en behoefte aan afkeer van ambigue/onvoorspelbare zaken.  
Hoe hogere NFC, hoe conformistischer men zich zal opstellen.  

 
Kunnen we aannemen dat de overgang van de premoderne naar de moderne cultuur gepaard is 
gegaan met de overgang van een statische verstandhouding naar een dynamische 
verstandhouding? 
 
 

3.5  Collectieve en individualistische verstandhoudingen 
 
Er wordt vaak gezegd dat onze samenlevingen individualistischer geworden zijn, toch is het zo dat 
mensen zich spiegelen aan wat hun sociale omgeving hen voorschrijft.  
 
Om individualisme te begrijpen vertrekken we bij het standpunt van Alexis de Tocqueville, die 

Statische verstandhouding Dynamische verstandhouding 

Hier is een gesprek erop gericht om het 
collectief gezichtspunt te betonneren.  

Hier is een gesprek erop gericht op het laten 
evolueren van het gemeenschappelijk 
gezichtspunt op basis van nieuwe input.  

 Zelfexpressie is een middel om wat men samen 
denkt te kunnen bijstellen.  

 Vrijheidsstreven wordt gestimuleerd omwille 
van het publieke belang. (Persoonlijke reflectie 
is ook een soort van dialoog).  



beweerde dat individualisme een tekort aan belangstelling voor wat er zich in de publieke 
verstandhouding afspeelt inhoudt.  

 Krijgt hier dus een negatieve bijklank. 
 
Een andere omschrijving van een individualistische verstandhouding is de mentaliteit waarin een 
individu de ruimte geboden wordt om zichzelf te ontplooien in de richting van zijn persoonlijke 
voorkeur.  

 Krijgt hier dus een positieve bijklank.  
 
In beide beschrijvingen lijken individu en gemeenschap rivalen te zijn.  

 Een toegenomen belang voor het ‘algemeen belang’ gaat gepaard met de inperking van 
individuele vrijheid 
 Geldt ook vice versa.  

 
Individualisme kan ook in verband gebracht worden met non-conformisme: 

- Durkheim: Individualisme wordt mogelijk gemaakt op het ogenblik dat de mechanische 
solidariteit (op basis van conformiteit) werd ingeruild voor de organische solidariteit (op basis 
van taakverdeling).  
 Door die overgang werd het aanvaardbaarder dat mensen zich van elkaar gingen 

onderscheiden. (Ook logisch door grote arbeisdifferentiatie).  
 
Individualisme kan ook gezien worden als het product van discursieve redelijkheid 

- De capaciteit om vanuit een externd standpunt je eigen situatie kritisch en afstandelijk te 
beoordelen.  

 
Een individualistische verstandhouding kan ook gezien worden als:  

- De ruimte die je krijgt om jezelf te kunnen zijn.  
- Het is een verstandhouding waarin zelfexpressie gewaardeerd wordt.  

Belang van zelfexpressie is enorm toegenomen 
 Basil Bernstein zag die ontwikkeling als een gevolg van de verder doorgedreven 

taakdifferentiatie.  
 Die ontwikkeling deed op een bepaald moment de economie omslaan: Het 

zwaartepunt veranderde van materiële naar immateriële goederen en abstracte 
diensten (Vb. tv programma’s, adviezen, muziek, berichten, psychotherapie, 
coaching).  
 In deze postmoderne levensfeer wordt iemands ID geassocieerd met de manier 

waarop die persoon zich als uniek laat kennen op basis van zijn levenstijl, 
muzieksmaak, hobby’s, … 
 Deze overgang van het modern type naar het postmodern type organische 

solidariteit ging ook gepaarrd met de wijziging van sociale interactiepatronen. 
1) Modern: Hiërarchisch en duidelijk omschreven. Er heerste status, 

statusspecifieke normen en regels. Top-down en expliciete 
socialiseringsstructuur. (Vb. De leraar onderwijst de leerling).  
M.a.w.: Positioneel. 

2) Postmodern: Geen gestandaardiseerde rollen en functies, nadruk ligt op 
authenticitei. Grenzen en verwachtingen zijn veel minder duidelijk, 
wachten op een individuele invulling. Socialisering is minder expliciet en 
zichtbaar (Vb. Leerlingen mogen eigen mening delen in de klas).  
 Mensen moeten zich voortdurend oriënteren op hun medespelers. Je 

mag laten zien wie je werkelijk bent.  
 Bernstein wijst op het dubbelzinnige karakter van het ‘jezelf zijn’:  

De manier waarop mensen zichzelf zijn wordt opnieuw door hun sociale omgeving 
opgelegd. Het is opnieuw onderwopren aaan impliciete vormen van sociale controle.  
Kunnen we dan spreken van echt individualisme?  



Vb. De kledij die je koopt als zelfexpressie functioneert als in een specifieke culturele 
verstandhouding cultureel interpreteerbare tekenen.  
 Media zijn gaan fungeren als virtuele ontmoetingsplaatsen voor mensen die zich 

door een specifiek ethos verwant voelen. (Vb. StuBru luisteraars zijn weer heel anders 
dan de Radio2 luisteraars).  

 
Individualisme komt eigenlijk neer op het zelf willen voldoen aan de verwachtingen binnen een 
samenleving. Zaken zelf willen te verwezenlijken. Als iemand je hiertoe dwingt, is het geen 
individualisme meer. Niemands realiteit begint op een nulpunt, we worden ook als individualistische 
mensen beïnvloed door onze omgeving.  

 Hoe sterker de aspiraties van een individu zich van de aspiraties van de gemeenschap 
onderscheiden, hoe zwaarder de verplichtingen die de samenleving oplegt zullen wegen. Het 
individu zal dan meer de neiging hebben zich terug te trekken in zijn private leefsfeer.  
Wat van ons van betekenis is kan nooit een zuiver privaat karakter hebben, je wordt hoe dan ook 
beïnvloed door je levenssfeer.  

 Individualisme draait niet enkel om de afwezigheid van invloed van de samenleving.  
 Draait erom in welke mate je jezelf kan zijn binnen die samenleving.  
 Wat we in private sfeer belangrijk vinden wordt gevoed door publieke opinies die via 

massamedia bij ons binnensijpelen. 
 
Als we dus aannemen dat mensen individualistisch zijn geworden, lijken we aan te nemen dat mensen 
vinden dat datgene wat hun leven zin geeft, niet op de eerste plaats geïdentificeerd kan worden met 
een functie of inzet voor het algemeen belang. In die context gaat de definitie van de Tocqueville nog 
steeds op: individualisme kan beschouwd worden als de tendens om zich van de samenleving af te 
keren en terug te plooien op een private levenssfeer waarin men zich richt op gelijkgezinde 
vrienden en familieleden.  
 
Het is niet omdat onze private preferenties worden geïnspireerd door wat in de media aantrekkelijk 
wordt gevonden, dat ze per definitie niet persoonlijk zijn.  

 Het individualistische karakter is niet afhankelijk van zijn originaliteit.  
 Het individualistische karakter is wel afhankelijk van de mate waarin iemand zich er van

bewust is van de manier waarop hij die preferentie zelf aantrekkelijk is gaan vinden en is gaan 
beschouwen als iets dat hem niet buiten zijn wil is opgedrongen.  

 
3.6  Douglas’ typologie 

 
Mary Douglas heeft een schema ontworpen om verschillende culturen structureel van elkaar te 
onderscheiden.  

 Ze karakteriseert diverse types verstandhoudingen op bais van:  
1. Emotionele druk 
2. De structuur van het algemeen gangbare referentiesysteem.  

 Ref.systeem kan statisch zijn en gekenmerkt worden door een restricted code. 
 Ref.systeem kan dynamisch zijn en gekenmerkt worden door elaborated code.  

Ze structureert dus op basis van 2 assen.  
1. Emtionele druk (Groepsdruk) 
2. Structuur van het referentiesysteem 

 Strong grid: Verstandhouding waarin rollen helder omschreven zijn, en 
grenzen duidelijk afgebaken.  
 Weak grid: Verstandhouding waarin wat het individu momenteen zinvol 

vindt centraal staat.  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Hieruit volgen 4 types verstandhoudingen:  
 
 
 
 
 
 

1. Positioneel/hiërarchisch type - Sterke groepsdruk  
- Sterke grid 

 
- Er bestaan duidelijke grenzen en er staan 

zware sancties op de transgressie van die 
grenzen. 

- Grenzen tussen catgeoriën zijn duidelijk: 
Vb. Man & Vrouw; Jong & Oud; … 

- Het ref.systeem is statisch en maakt 
gebruik van een restricted code.  
 Iedereen wordt verondersteld de 

impliciete vooronderstellingen die in het 
verdicht taalgebruik vervat zitten te 
handhaven.  

- Deze verstandhoudingen als sociaal 
systeem zullen niet snel aan structurele 
heroriëntering doen.  

2. Geïsoleerd type - Zwakke groepsdruk 
- Sterke grid 

 
- Deze mensen hebben het gevoel geen 

deel te kunnen uitmaken van de groep.  
- Ze zien de samenleving als onpersoonlijk 

systeem dat hen aan de kant geschoven 
heeft.  

3. Het individualistisch type - Zwakke groepsdruk  
- Zwakke grid 

 
 

- Competitief ingestelde gemeenschap 
- Hier geldt de elaborated code, het 

referentiesysteem is dynamisch.  
- Je positie wordt bepaald door wat je 

verworven hebt.  
- Het indvidualisme kan 2 vormen 

aannemen:  
1. Harde utilitair individualistische 
discours (Recht van de sterkste) 
2.  Expressief individualistisch 
discours 
 



 
Massacommunicatie doet mensen aansluiting vinden met wat er in de belangstelling staat bij een 
virtuele goep. Je kan massacommunicatie dus karakteriseren op basis van Douglas’ group-grid 
schema. 
 

1. Positionele verstandhouding  
Communicatie vinden we hier vaak in de vorm van openbare omroep, met klassieke stijl. Er is 
een duidelijke opvatting over wat belangrijk is en wat niet en over wie daar wel en niet over 
kan beslissen.  
De media fungeren als fora waar de diverse leden van de samenleving hun eigen posities, 
culturele expressievormen en standaarden zichtbaar maken in het licht van hun 
gemeenschappelijke loyaliteit tegenover de staat.  

2. Geïsoleerde verstandhouding 
Er is hier bitter weinig communicatie.  

3. Individualistische verstandhouding 
Deze mensen zijn competitief en willen enkel de info die hen aanbelangt. Ze interesseren zich 
niet echt in wat hun natie op bv. politiek vlak doormaakt.  
Die op zichzelf gerichte interesses nemen hoofdzakelijk 2 vormen aan:  

a. Utilitair individualistische interesses 
Info die hun carrière vooruit kan helpen.  

b. Expressief individualistische interesses 
Info over kleding, binnenhuisarchitectuur, lichaamsverzorging, fijne gerechten, films, 
muziek, … interesses die betrekking hebben op de ontwikkeling van de eigen (unieke) 
levensstijl.  

4. Enclavistische verstandhouding 
Alles wat het conformisme verstoort is nieuws. (Vb. migranten, illegalen, criminelen, 
drugsverslaafden).  

 
 
 
 
 
 
 

 
4. HET PERSPECTIEF VAN HET INDIVIDU 

 
4.1 De behoefte aan zekerheid 

 
Als de huidige realiteit ingewikkeld en duister overkomt, krijgen we heimwee naar de oorspronkelijke 
eenvoud, een tijd waarin de realiteit nog eerlijk en betrouwbaar leek.  
Het gebeurt wel vaker dat we het verleden mooier voorstellen dan het was.  

4. De enclavistische groepssfeer - Sterke groepsdruk  
- Zwakke grid 

 
- De groepsconformiteit domineert en alle 

aandacht gaat naar de oppositie tussen 
wij en alles wat de wij-groep bedreigt 
(criminelen, vreemdelingen, 
pandemieën).  
 

- In deze groep zetten mensen zich vaak af 
tegen de officiële cultuur omdat ze 
vinden dat die hen benadeelt/miskent.  



 
Kinderarts Donald Winnicot kwam tot een aantal bevindingen die relevant zijn voor wie zich afvraagt 
hoe mensen de instabiliteit van de werkelijkheidservaring compenseren. 

- Transitionele objecten (dekentje, knuffel).  
Veel kinderen grijpen naar hun dekentje of knuffek wanneer ze bang zijn.  
De naam ‘transistionele objecten’ haalt zijn betekenis tussen de fase waarin kinderen zich 
bevinden wanneer ze nog betrokken zijn op hun ouders en de fase waarin ze belangstelling 
beginnen tonen voor de externe realiteit.  
De objecten hebben een dubbele natuur:  

1. Zijn het product van hun fantasie 
2. Behoren tot de externe realiteit 

De omgang van kinderen met een transitioneel object leert hen dat ze ook invloed op hun 
omgeving kunnen uitoefenen 
 Hierdoor gaan kinderen zich in de externe realiteit beginnen interesseren.  

 
Winnicot kwam tot de bevinding dat de interesse die volwassenen voor de realiteit tonen niet zo veel 
verschilt van de interesse die kinderen tonen voor de dingen waarmee ze spelen.  
 De participatie aan het sociaal leven veronderstelt dat mensen emotioneel investeren in wat binnen 

hun omgeving verwacht wordt dat ze ter harte zullen nemen.  
 
Als volwassenen investeren we in de realiteit op basis van onze sociale interactie en wekken hierdoor 
de realiteit tot leven. We blijven op die realiteit betrokken zolang er iets op het spel staat.  

= De relevantie van de realiteit is een afgeleide van het spel dat we spelen.  
Onze leefwereld is gevormd door zintuiglijk vaststelbare externe objecten waaraan we subjectieve 
betekenissen toeschrijven, waardoor die externe realiteit voor ons relevant wordt.  

 
 Onze leefwereld behoort dus tot de potentiële sfeer:  

= De sfeer die noch gereduceerd kan worden tot wat we ons subjectief verbeelden, noch tot wat zich 
objectief aandient.  
 

 Dat gaat terug op de unanimiteit waarmee we binnen een verstandhouding ‘offciële 
symbolische betekenissen’ aan de realiteit toekennen. Die betekenissen zijn door ons gekozen
en dus subjectief. We schrijven ze als individuen aan externe werkelijkheidsaspecten toe.  

 Dat toeschrijven verloopt zodanig unaniem dat het voor ons wel lijkt alsof die 
officiële betekenissen door de objectieve realiteit zelf werden ingegeven. Wat dus niet 
het geval was.  

 Vooral kinderen hebben die indruk.  
 
Door het gebruiken van taal heeft het kind de indruk niet langer passief overgeleverd te zijn aan een 
continue reeks onsamenhangende impressies. Dankzij woorden kan het kind alles wat hij ondergaat 
onderscheiden en vatten. 
Wanneer kinderen leren dat het benoemen van objecten samengaat met het gevoel grip te hebben op 
die objecten + het bezef dat alle objecten namen hebben, gaan ze al die namen heel snel willen leren.  
 
Als kind gaan we uit van naambetekenis (een woord is een naam voor een concreet object: een stoel 
is een stoel omdat het een stoel is). Later gaan we uit van een conceptbetekenis (Een woord staat voor 
een samengestelde generalisatie binnen een symbolisch tekensysteem).  
 
Jacques Lacan 
 Hierdoor wordt de wereld ingewikkelder.  

 De betekenis van woorden hangt niet langer samen met een concreet aanwijsbaar object, maar 
berust op samengestelde generaliseringen die alleen a.d.h.v. een gegeven frame of ref.kader 
ontcijferd kunnen worden.  
 Niet enkel onze werkelijkheid wordt ingewikkelder, maar ook onze identiteitsbeleving.  

  = Wie we zijn wordt bepaald door wat we op onszelf zijn. Niet meer enkel door ons 



spiegelbeeld/foto, maar door verbanden. De functie die we innemen in verschillende 
sociale interacties.  

 
 
Lacan  

- realiseerde zich dus dat die complexiteit niet alleen geldt bij objecten maar ook voor onze 
pers. ID 

- Het individu kan nooit samenvallen met wat hel vanuit de symbolische orde (met woorden) 
wordt toegeschreven. 

- Het individu wordt gedreven door een verlangen die dubbelzinnigheid op te heffen.  
Het individu hoopt iemand te worden die ‘het’ heeft. ‘Het’ = iets dat niemand kan miskennen 
(Vb. muziek kunnen spelen, slagen met magna cum laude).  
Telkens ‘het’ voltooid is, kan ‘het’ de realiteit van de eigen ik niet langer bevestigen en zoekt 
het individu naar een nieuwe ‘het’. (   Het individu wil zichzelf constant conceptualiseren).  
= De oneindigheid van het menselijk verlangen.  

 
Zolang binnen een verstandhouding consensus bestaat over de relevantie van het spel o.b.v. interactie 
gecoördineerd, zal de realiteit zoals die verschijnt binnen dat spel als stabiel, relevant of reëel 
beschouwd worden.  

Vb. Het spel dat managers vandaag spelen wordt, minstens door hen zelf, ernstig genomen.  
 MAAR: als die consensus niet tot stand komt/afbrokkelt zal de manier waarop de realiteit en de 

eigen ID binnen een gegeven interactie heel dubieus (twijfelachtig) overkomen.  
 
Bij het benoemen van objecten, staan we zelden stil dat we bv. appelen appelen noemen omdat dat zo 
geëvolueerd is dankzij een particulier classificatiesysteem. We noemen appelen appelen omdat we in 
die split second er vanuitgaan dat dat in onze leefwereld appelen zijn.  

 We gaan voorbij aan het symbolische karakter van hun realiteit.  
 We gaan voorbij aan het van buitenaf toegeschreven karakter.  
 Wanneer we er dieper over nadenken, beseffen we natuurlijk wel dat appelen appelen 

Genoemd worden gebaseerd op een conventie.  
 

Door het verlangen naar zekerheid zoeken we naar een voorstelling van zaken die ons (net zoals een 
transitioneel object) een houvast biedt.  

Een voorstelling van zaken die ons in staat stelt om aan het symbolische karakter van de 
realiteit waarin we leven voorbij te gaan. 

 
In principe kan een individu niet op zichzelf aan zijn behoefte aan zekerheid tegemoetkomen.  
De symbolische betekenissen die volwassen aan de ‘echte’ realiteit toekennen hebben interindividueel 
karakter: een individu kan niet in eentje relevantie van de realiteit stutten. 
 
Stabiliteit van gangbare leefwereld is afhankelijk van ernst waarmee er binnen een gegeven 
maatschappelijke verstandhouding van het spel van waaruit die symbolische betekenissen aan de 
realiteit worden toegeschreven, wordt gespeeld. 
 
 
 

 
4.2  De behoefte aan waardering 

 
Ook in het belang van zelfwaardering, wijst men vaak op de cruciale periode waarin jonge kinderen 
vertrouwen verwerven.  
Wat kleine kinderen betreft gaan waardering en zekerheid hand in hand.  

 Als ouders er in slagen om een warme/veilige omgeving te bieden voor hun kind, zal dat 
kind sneller de moed vinden om al spelenderwijze de externe werkelijkheid te verkennen.  
 Een veilige hechting is dus cruciaal.  



 
Het verwerven van basisvertrouwen heeft een positief effect op:  

- De zorg van het eigen voorkomen 
- De bekommernis om materiële zaken die je werden toevertrouwd 
- Het engagement voor een duurzame relatie 
- De bereidheid niet systematisch over te geven aan je driften/lustbeleving.  

 Zonder basisvertrouwen zijn mensen meer geneigd te:  
- Liegen 
- Manipuleren 
- Kwaad te spreken 
- Pesten  
- Zich afzetten tegen officiële instanties. 

 
Bij geboorte is de liefde voor het kind in een ideaal geval onvoorwaardelijk. Naarmate het kind 
opgroeit, wordt het morele waarden voorgehouden.  

 Als het daaraan voldoet, blijft de positieve aandacht gelden.  
Iets goed doen komt daardoor in associatie met geborgenheid 
 Als het daaraan niet voldoet, wordt de liefde en genegenheid opgeschort 

Iets fout doen komt daardoor in associatie met onveiligheid 
 Dit impliceert dat als mensen zich gewaardeerd voelen, ze zich ook veilig en geborgen voelen.  
 En als mensen zich niet gewaardeerd voelen, ze zich in de steek gelaten voelen.  

 
Standaarden waarop dat gedrag afgemeten wordt kunnen veranderen  
 Ze kunnen pol., religieus, artistiek, … van aard zijn.  

 
Dat mechanisme (van zich gewaardeerd en dus veilig te voelen // of ongewaardeerd en onveilig te 
voelen) kan volgens Alfred Becker tot excessen (uitspattingen) leiden. 
Omdat waardering en verwerping een energetische impact hebben, kunnen mensen soms serieuze 
offers maken om hun morele idealen te behalen, dit kan soms ellende veroorzaken.  
 
Zelfwaardering functioneert als een levensnoodzakelijke angstbuffer 

 Hoe sterker iemands zelfwaardering, hoe beter die persoon zich in angtwekkende situaties  
kan handhaven.  
= Terror Management Theory 

 
Mensen die door hun omgeving geen waardering ondervinden en die bijgevolg geen positieve  
projecten kunnen aanvatten om de confrontatie met hun eindigheid te pareren, kunnen hun 
uitvlucht zoeken tot negatieve strategieën. 
 Zo zei een van de Columbine moordenaars in zijn afscheidsbrief dat de shooting een 

wraakactie was tegen de afkeur van andere studenten die hun innerlijke terreur bezorgde.  
 

Alfred Adler stelde dat:  
Initiatieven op basis waarvan mensen zelfwaardering boosten, kunnen zowel gebaseerd zijn op 
constructieve als op destructieve strategieën.  

 
De behoefte aan waardering is vrij fundamenteel.  

Mensen willen een leven dat de moeite waard is. 
 In dit opzicht lijkt het verlangen naar geld/macht/aanzien/schoonheid/… ondergeschikt aan

het verlangen verlangd te worden.  
 Waardering krijgen kan men doen a.d.h.v. het op zich nemen van een bepaalde taak die in 

hun gezin/religieuze gemeenschap/vriendengroep/… van wezenlijk belang wordt geacht.  
 
Verlangen om gerespecteerd te worden = dubbelzinnig  

 Gerechtigde trots  
 Ijdelheid 



 
Axel Honneth neemt aan dat erkenning/gerespecteerd worden verband houdt met:  

1. Zelfvertrouwen 
Beantwoordt aan de persoonlijke sfeer (Primärbeziehungen) 

 Kind verwerft in de intieme sfeer een basisveiligheidsgevoel door de liefde van zijn 
ouders/opvoeders. Dat zelfvertrouwen ontwikkelt zich verder in de intieme sfeer met 
een partner- of vrienschapsrelatie.  

2. Zelfrespect  
Beantwoordt aan de juridische sfeer (Rechtverhältnisse) 

 Zelfrespect heeft te maken met burgerrechten die voor iedereen hetzelfde horen te 
zijn.  

3. Zelfwaardering 
Beantwoordt aan de sociale sfeer (Wertgemeinschaft) 

 Zelfwaardering heeft te maken met het aanzien dat iemand in de samenleving 
geniet. (Bv. Door het uitoefenen van een bep. beroep).  

 
Bernard Williams onderscheidt 2 types verlangens:  

1. Voorwaardelijke verlangens 
Verlangens naar zaken waarvan we persoonlijk willen genieten. Dat verlangen verdwijnt, 
wanneer we ons realiseren dat we er omwille van omstandigheden niet kan meemaken. 

2. Categorische/onvoorwaardelijke verlangens 
Verlangens van het realiseren van projecten omdat we die projecten de moeite waard vinden 
opn zich, ongeacht we de realisatie ervan zullen meemaken. Het verlangen tot voltooiing zal 
niet weggaan als blijkt dat we er bij hun voltooiing niet meer zullen zijn.  
Vb. Ouders die willen dat hun kinderen goed terecht komen.  
 
 Deze verlangens hebben een cruciale functie: Ze geven ons kracht om niet op te geven 

wanneer er moeilijkheden optreden. Ze drukken onze waarden uit, wie we zijn en ze genereren 
zelfvertrouwen.  
 
 Wanneer er zich niets meer aandient waarnaar we categorisch verlangen, kunnen we de 

behoefte om te willen blijven leven verliezen.  
 Categorische verlangens zijn dus van vitaal belang.  

 
In zijn (Bernard Williams) essay Moral Luck:  

- Rechtvaardiging van categorische projecten waaraan mensen de betekenis van hun 
persoonlijke bestaan verbinden kunnen nooit op voorhand berekend worden.  
Werk maken van een project is in die zin altijd een gok.  
Niemand kan op voorhand inschatten of onze inspanningen binnen de culturele 
verstandhouding waarin we ons bevinden gewaardeerd zal worden.  

- De status van culturen verschilt. Als je gewaardeerd wordt in een subcultuur, wilt dat niet 
zeggen dat je gewaardeerd wordt in de hoofdcultuur. Als je dus enkel in de subcultuur 
gewaardeerd wordt, is dit niet altijd voldoende om je goed te voelen.  

 
 Waardering is iets dat je te beurt moet vallen, je kan het niet voorspellen/plannen.  

De kansen op het krijgen van die waardering verschillen van verstandhouding tot verstandhouding.  
Wie zich niet erkend voelt, zal zich in een andere subcultuur terugtrekken waar ie zich wel thuis voelt.  
 
 Dit is ook belangrijk inzake mediagebruik: 

- Wil een medium de thuishaven zijn van een specifiek doelpubliek moet het de indruk maken 
dat het de idealen van de leden van de doelgroep onderschrijft en dat men hun uitgangspunten, 
vooronderstellingen, stereotiepe denkbeelden en dromen deelt. 

-  Partijdige media is eerder de regel dan de uitzondering. (Zie § 4.3) 
 



Het verlangen om je gewaardeerd te voelen is dus niet triviaal. 
Het is ook moeilijk om dat verlangen zelfstandig tegemoet te komen, want je kan het natuurlijk niet 
zomaar afdwingen.  
 

4.3  De behoefte aan identiteitsbevestiging 
 
De behoefte aan zekerheid en waardering verduidelijken waarom een redelijke en onpartijdige 
verstandhouding onaantrekkelijk kan zijn. 
 Als je die behoeften hebt, is het aantrekkelijker te participeren in een groepsverstandhouding die 

hun vooronderstellingen bevestigt.  
 
Partijdigheid blijkt eerder de regel dan de uitzondering:  

 Mensen zetten hun realiteitszin makkelijk even aan de kant als er sprake is van zaken die 
invloed hebben op hun zelfwaardegevoel.  

Vb. Succes is je eigen verdienste; maar falen is door omstandigheden.  
 Mensen met weinig zelfvertrouwen hebben de neiging zich spontaan te conformeren aan 

wat men in hun specifieke subcultuur van hen verwacht. 
 
Het bestaan van partijdige en vijandige subgroepen is geen onoverkomelijk probleem. 
 We moeten genoeg vertrouwen geven aan de mensen die maatschappelijk relevante zaken 

behartigen en hopen dat deze te vertrouwen zijn. Dan hoeven we zelf niet constant kritisch en alert te 
zijn.  
 
Als er geen ruimte wordt gecreëerd voor een positionele verstandhouding 
 2 scenario’s 

1. Situatie waarin zich een machtsinstantie ontwikkelt die van bovenaf conformisme afdwingt 
 SL die wordt gekenmerkt door tiranniek conformisme. Verschillen worden moeilijk 

geaccepteerd.  
 Homogenisering wordt geïmpliceerd.  
 In een tirannieke SL is geen ruimte voor objectieve berichtgeving, geen forum voor 

redelijk overleg.  
 Hier is veel emotionele weerstand tegen.  

2. Situatie waarin waarin er binnen de publieke verstandhouding geen verschil wordt gemaakt 
tussen de mening van mensen die ergens verstand van hebben en de mening van mensen die 
onnadenkend aansluiten bij de gangbare meerderheid. 

 Hier zal de conformiteitsdruk toenemen.  
 Veel minder emotionele weerstand tegen dit scenario.  

 
4.4  Marketinggedreven mediabeleid: inspelen op preferenties 

 
Met welke preferenties houden media rekening bij het samenstellen van hun aanbod?  
We bespreken het theorethisch kader van het marketingburea Censydiam.  
 
Censydiam:  

- Vlaams 
- Opgericht door Callebaut & Hendrickx  
- Had een sleutelrol in Vlaanderen. Ondermeer in het hervorminsgproces van de openbare 

oproep 
- Meenden dat ze rekening konden houden met de dieperliggende motieven van de consument. 

En dus te kunnen achterhalen welke emotionele betekenis een consument aan een product 
toekent, welke sfeer er rond het product wordt gecreëerd.  
(Betekenis dus niet gekoppeld aan de intrinsieke kwaliteit van het product).  

 
Het uitgangspunt van hun theorethisch kader:  



Ze namen aan dat mensen willen ontkomen aan een onbehaaglijke situatie.  
Mensen willen zich ontdoen van een combi van minderwaardigheidsgevoelens en 
driftspanning.  

 
Mensen voelen zich aangetrokken tot een product als de sfeer errond inspeelt op de strategie waarop ze 
(zonder het te weten) geneigd zijn persoonlijk minderwaardigheidsgevoelens te compenseren en hun 
driften te bevredigen.  
 Er werden 8 verschillende strategieën gevonden m.b.t. hoe mensen dit 

(minderwaardigheidsgevoelens compenseren door driften te bevredigen) doen.  
 

1. Enjoyment 
Onbeschroomd opteren voor onmiddellijke voldoening.  
Telkens als de gelegenheid zich voordoet, laten ze zich volledig gaan in het bevredigen van 
hun behoefte en genieten ervan.  

2. Control 
(Dit is exact het tegengestelde van n°1) 
Ze remmen hun impulsieve driften af, rationaliseren hun situatie op een intellectuele manier. 
Ze stellen de bevrediging van hun driften uit, ze doseren.  

3. Power (Assertion) 
Om hun minderwaardigheidsgevoelens te compenseren, kunnen mensen ook kiezen voor het 
verwerven van status, macht en prestige.  

4. Belonging 
Mensen kunnen opteren voor sociaal contact, zodat ze kunnen opgaan in een groep of net zich 
kunnen terugtrekken in hun private leven.  

5. Vitality 
Dit typeert onafhankelijke, ondernemende mensen die zich graag op een fysieke, sportieve 
manier bevestigen.  

6. Security 
Heeft betrekking op het zoeken naar rust, veiligheid. Wil weg van alle mogelijke 
verplichtingen en verantwoordelijkheden.  

7. Conviviality 
Het verlangen zich met vrienden en 
kennissen te amuseren, zich 
emotioneel bloot te geven in 
groepsverbanden en te genieten van 
het leven.  

8. Recognition  
Uniek zijn door zich op een speciale 
manier te onderscheiden (vaak 
intellectueel). Via bv. een gekke 
hobby, eigenzinnige ideeën, … 

 
 
 
 Marktonderzoek aan de hand van dit 

kader 
- Diepte-interviews waarin 

consumenten zich vrij 
identificeren/associëren met stijl en imago.  
Vb. Op basis van foto’s van honden, de hond kiezen die bij hen past.  

- Proberen (o.b.v. gerichte vragen bv.) te achterhalen hoe potentiële consumenten staan t.o.v. de 
buitenwereld.  

- Onderzoeken met welke strategie de sfeer rond het product wordt geassocieerd.  
- In functie van de vorige stap, bevragen ze dan ruimere groepen om te kunnen inschatten hoe 

groot het groeipotentieel van het product is.  



Gegeven het aantal mensen dat in principe geïnteresseerd is in het product, maar niet in het 
imago van het product 
 

 Zo kunnen we de adverteerders verduidelijken hoe ze het imago moeten aanpassen om het product 
aantrekkelijk te maken voor een groter publiek.  
 
Callebaut & Hendrickx nemen aan dat die 8 strategieën een universeel karakter hebben, MAAR 

 de symbolen op basis waarvan die strategieën verbeeld worden van cultuur tot cultuur 
verschillen.  

Vb. Hoe status tot uiting komt is afh. van het soor cultuur 
 De symbolen variëren ook mee met hun tijd. 

 
 

 
Callebaut & Hendrickx 

Richten zich niet op de interesse voor concrete producten.  
Theorie focust op de betekenis die de consument o.b.v. onbewuste motieven aan producten 
toeschrijft.  
Het soort preferenties hebben betrekking op zaken waar mensen zich emotioneel door  
aangetrokken voelen.  
Media spelen in op de preferenties van de gebruiker, zolang het gaat om impulsieve 
preferenties die door een groot aantal mensen gedeeld worden.  
 In hun model blijft het groepsdynamische karakter van menselijke motieven op de 

achtergrond.  
 Ze suggereren dat de onbewuste strategieën om minderwaardigheidsgevoelens te 

compenseren en spanning af te voeren een individueel karakter hebben.  
 

Het bevredigend karakter van iets kopen met tekenwaarde is niet zuiver persoonlijk  
 Het zal enkel voldoening schenken als anderen het erkennen als iets met tekenwaarde.  

 
Alle preferenties zijn individualistisch  
 Ook de preferentie om op te gaan in een conformistische groep. Het is uiteindelijk nog steeds het 

verlangen van een individu en dus een individualistisch verlangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. IDEOLOGIEKRITIEK 

 
Breed legitimerende groepsidealen fungeren als emblemen 
Emblematische idealen hebben een ideologisch karakter.  
Ideologische idealen maken deel uit van de belijdenis van een identiteitsverlenend groepsengagement.  

 De idealen fungeren als virtueel uniform van ‘mensen die zich aan de goede kant  



bevinden’.  
 
Vanuit een ideologisch perspectief wordt alles wat niet binnen het kader past als irrationeel gezien.  
 Problematisch is wanneer mensen zich geroepen voelen om wat ze irrationeel vinden te elimineren.  

 
5.1 Lichaam en ziel 

 
Men is er lang van uitgegaan dat de menselijke eindbestemming bepaald wordt door een 
bovennatuurlijke orde.Vandaag is dat minder het geval.  
= Dit is een relatief recente perspectiefwisseling.  

 Ging gepaard met een herwaardering van het lichamelijke en kritiek op hiërarchische 
cultuuropvattingen.  

 
Men redeneerde dat de verstandelijke inzichten zoals wiskundige wetmatigheden/conceptuele 
begrippen stabieler en onvergankelijker zijn dan de materiële zaken waarop ze betrekking hebben.  

 In het neopythagorisme en neoplatonisme werd de tegenstelling tussen materiële en
immateriële zaken geradicaliseerd.  
 Dat wat duurzaam is kreeg voorrang op het vergankelijke.  

 
 Die hiërarchische tegenstelling tussen hemelse en aardse werd gedeeltelijk door christelijke 

theologen overgenomen waardoor een denigrerende houding ten aanzien van lichamelijke in 
het Westen gangbaar werd. 
 

Meest beruchte kritiek op tegenstelling tussen het spirituele en het aardse is die van Nietzsche: 
- Hij verweet de westerse beschaving dat ze door het neoplatonisme de aarde ontrouw was 

geworden.  
- Hij wilde terug naar de voor-Socratische Griekse mentaliteit waarin tragisch bewustzijn van 

de sterfelijkheid en het noodlot moedig werd geëerbiedigd, zonder spirituele vluchtwegen. 
- Kritiek werd het symbool voor de kentering 
- De klassieke metafysica verloor haar officiële gezag en de tegenstelling tussen het aardse en 

het hemelse werd minder ernstig genomen. (= Tegenstelling lichaam >< ziel),  
 Er zijn nu weinig wetenschappers die ervan uitgaan dat het psychische zich onafhankelijk 

van het fysieke kan manifsteren.  
 
Trouw zijn aan de aarde betekende voor Nietzsche de bereidheid niet enkel rekenschap te geven van 
de vreugde, maar ook van de tragiek van ons sterfelijk bestaan. 
 
De ingrijpende wijziging in westers classificatiesysteem had binnen het domein van de moraal 
belangrijke implicaties. Toen de tegenstelling tussen hemel en aarde werd opgegeven ontstond er een 
aversie tegen het belerend karakter van de klassieke moraal en de muffe geur van kerken en 
kloostergangen. 
 

5.2 Introspectie en autonomie 
 
We gaan er spontaan van uit dat individuen vanuit zichzelf kunnen beslissen over wat ze persoonlijk 
goed/mooi/belangrijk vinden en dat die beslissingen moeilijker interpelleerbaar zijn, omdat ze 
persoonlijk zijn.  
MAAR   Hoe kan het dan dat we in domein van pol./recht/moraal wel blijken te kunnen discussiëren 
terwijl we op het niveau van het discours aannemen dat persoonlijke overtuigingen strikt persoonlijk 
en dus niet interpelleerbaar zijn.  
 
Wanneer een individu zich op zichzelf terugtrekt zou hij via introspectie vanuit wat hij in zijn diepte 
wezen aanvoelt, fundamentele waarheden kunnen afleiden. 



De idee dat mensen via introspectie toegang hebben tot hun diepere ik dat als iets subliem in onze ziel 
sluimert, is oud en werd in de loop van de geschiedenis op verschillende momenten opnieuw 
geformuleerd.  
 
Plato nam aan dat mensen door zichzelf terug te trekken en zich te concentreren op onveranderlijke 
begrippen, in staat zijn om de ultieme waarheid te schouwen.  

 Ook voor hem heeft introspectie een privaat karakter: iedereen wordt geacht het op zichzelf 
te kunnen doen, onafh. van zijn sociale/culturele omgeving.  

Maar introspectie hoeft niet te leiden tot oninterpelleerbare meningsverschillen.  
 Via introspectie heeft het individu toegang tot iets universeels. Alle mensen hebben er 

toegang toe, want iedereen beschikt over een introspectief vermogen.  
 Introspectie lijkt dan eerder een voorwaarde om tot onderlinge overeenstemming te kunnen

komen. 
 
Vanuit de Hegeliaanse, sociologische, psychoanalytische, antropologische en structuralistische visie 
lijkt het idee dat mensen beschikken over een introspectief vermogen om universele beginselen te 
beschouwen, een identiteitsbevestigende illusie. 
 Er bestaat niet zoiets als een algemeen menselijk intuïtief vermogen om universele principes te 

schouwen.  
 

5.3 De theologische fundering van de scheiding tussen kerk en staat 
 
Religie heeft een fundamentele rol gespeeld in de manier waarop we in onze publieke verstandhouding 
waarde zijn gaan hechten aan autonomie en gelijkwaardigheid.  
 
In het oude theocentrische wereldbeel bestond er een doeltreffende strategie om denigrerende houding 
van individuen en groepen te neutraliseren.   Het claimen dat het niet aan mensen toekomt om over 
iemand leven te oordelen, dat kan alleen God en dat doet hij op het einde der tijden over ieders bestaan 
met ‘het laatste oordeel’.  
 

5.3.1 Indivduele autonomie 
 
In de traditie werd aangenomen dat door je te laten dopen opgenomen bent in de schoot van de 
katholieke kerk. Als je je hield aan de verwachtingen van de gemeenschap werd je gered. De Kerk 
werd gezien als een groot vaartuig dat zelfs in de hevigste stormen stand houdt. Gelovig zijn was in tal 
van Katholieke landen vanzelfspreken. Van gelovigen werd niet veel meer gevraagd dan de natuurlijke 
cyclus van de door God gewild bestaan te respecteren 
 
In Protestantse middens werd veel meer aandacht besteed aan ieders persoonlijke geloofsovergave (= 
het is cruciaal je als autonoom individu gelovig voor Gods initiatief open te stellen). 
 Het belang dat binnen de protestantse traditie werd gehecht aan iemands private 

verantwoordelijkheid was in die zin veel groter dan in de katholieke middens. 
 
 
 

5.3.2 Gelijkwaardigheid 
 
In de middeleeuwen legitimeerde het neoplatoonse denkkader een sterk hiërarchisch wereldbeeld. 
Koningen dachten dat ze waren aangesteld bij de gratie van God.  
>< 
De Protestantse hervormers namen aan dat het voor God geen verschil maakt of iemand heerser, 
lijfeigen, priester, leek, rijk of arm is. Alleen iemand persoonlijke religieuze toewijding maakt een 
verschil.  
 



John Locke’s vrijheidsopvatting berust niet op argumenten die iedereen, ongeacht zijn religieuze 
overtuiging kan onderschrijven. Zijn argumenten zijn niet ‘redelijk’ in de zin van universeel geldig. Ze 
zijn gebaseerd op een particuliere opvatting over wat een authentieke beleving is. En die opvatting 
is protestants.   Locke vindt het absurd om mensen een bepaald geloof aan te meten omdat de 
persoonlijke instemming met wat je gelooft, van fundamentele betekenis is. (En dus niet universeel).  
 
Volgens Locke zal de scheiding van Kerk en staat tolerantie in de praktijk kunnen brengen.  

 Het is de verantwoordelijkheid van wereldlijke gezagdragers verantwoordelijk om er op toe 
te zien dat de wetten die burgerlijke belangen beschermen correct worden nageleefd.  
 Overheid kan, als iemand de wetten overtreedt, de overtreders hun burgerrechten ontnemen.  
 Wanneer iemand zich ongeoorloofd gedraagt of vreemde denkbeelden verdedigt kan de 

kerkgemeenschap dat individu vermanen, proberen te overtuigen van zijn fouten of met 
argumenten op het ‘juiste’ pad brengen.  
 Maar kerk mag zich niet moeien met burgerlijke belangen en vice versa. 

 
Locke’s argumenten voor tolerantie berusten op 2 cruciale veronderstellingen:  

1. Een authentieke religieuze beleving berust op een autonome geloofsact.  
2. Niemand kan uitmaken wat de enige waarachtige Kerk is. (M.a.w. Respect voor ieders geloof, 

want je weet niet wat het juiste is).  
 Geloof en tolerantie lijken alleen verzoenbaar wanneer men niet langer zeker is dat wat men gelooft 

het ware geloof betreft en wanneer men het daarom onredelijk vindt het kwade fysiek uit te schakelen.  
 
De liberale uitgangspunten die onze moderne westerse samenleving karakteriseren, zijn voor een groot 
deel tot stand gekomen als reactie op de verschrikkingen van de Europese godsdienstoorlogen. 
 
Als heerser kan je kiezen tussen 2 methodes:  

1. Kiezen voor homogenisering en maar 1 godsdienst dulden onder jouw bewind.  
2. Overgaan tot scheiding Kerk en staat. Dit kan alleen (Locke) als je religie als een private 

aangelegenheid beschouwd en religie relativeert (Je kan nooit weten wat het juiste is).  
 

5.3.3 Privatisering  
 
De eerste factor die het mogelijk maakt kerk en staat te scheiden, heeft betrekking op de overtuiging 
dat geloof pad authentiek is wanneer een individu er persoonlijk en uit volle overtuiging voor heeft 
gekozen en dat je dus niet zomaar iemand kan ‘redden’ door hem bv. te dopen. 
 

5.3.4 Relativering  
 
Voltaire, Diderot en d’Alembert ridiculiseerden de klerikale enggeestige interpretaties van het geloof 
en staken de draak met elke vorm van fanatisme en bijgeloof. 
 Ze vonden het onlogisch dat religies die uitgingen van dezelfde referentieteksten waarin gepleit 

werd voor vreedzaam en liefdevol samenleven, aanleiding gaven tot zo veel haat en ellende.  
De Katholieke Kerk heeft zich lange tijd tegen de bescherming van vrijheidsrechten verzet, de 
ontwikkeling van de moderne wetenschappen leidde tot de onttovering van de wereld.  
 

5.4 Vriend en vijand 
 
Privatiseren en relativeren: zijn nog steeds strategieën die worden ingezet bij het neutraliseren van 
potentiële meningsverschillen die aanleiding kunnen geven tot conflicten. 
 
Carl Schmitt:  
Het conflict dat terugging op de meningsverschillen over de eindtijdelijke rechtvaardiging werd nooit 
écht opgelost, het werd enkel irrelevant toen het zwaartepunt van de intellectuele interesse niet meer 



op klassieke theologie lag, (God wordt niet langer als “Rechter” beschouwd), maar bij de meer 
abstractere metafysische en natuurwetenschappelijke problemen.  

 De religieuze meningsverschillen verloren hun scherpte (relevantie).  
 Die relativering leidde echter niet tot een vreedzamere Europese SL.  
 Er zullen altijd haarden van potentiële conflicten blijven opduiken.  
Elk verschil dat kan leiden tot IDbedreiging kan leiden tot een radicaal conflict.  

Telkens wanneer tijdens een meningsverschil de positie van de ander wordt  
beschouwd als een negatie van de eigen besaanswijze, kan er een strijd ontstaan van  
leven op dood.  

 
Schmitt beschouwt het liberale engagement als engagement voor een conflictvrije SL.  

 Het bestaat erin alle pijnlijke tegenstellingen te privatiseren en relativeren. 
 Die neutralisering gaat gepaard met de devaluering van de factoren die tot dat  

verschil aanleiding gaven. (   Verschillen worden niet meer serieus genomen).  
 Het liberaal engagement beperkt zich in die zin tot het vrijwaren van argeloosheid.  
 Kenmerkt zich door optimistisch mensbeeld. Miskent de potentiële destructieve agressie

die zich kan enten op eender welke tegenstelling.  
 
Conflicten neutraliseren door het object te onttrekken van de publieke sfeer is ook de strategie 
waarmee discussies over kwaliteit van de media wordt lamgelegd. Mediavoorkeuren zouden een 
“private keuze” zijn en daarenboven “relatief”. 
 

5.5 De inzet voor gelijkwaardigheid 
 
De neutraliseringsstrategie heeft er voor gezorgd dat mensen met verschillende religieuze 
opvattingen vreedzaam met elkaar kunnen samenleven.  

 Toen religieuze conflicten naar achtergrond gingen, kwamen de conflicten in verband met s
standen en klasseverschillen meer op de voorgrond.  

 De strijd hiervoor leidde tot meer juridische en sociale gelijkheid.  
 Vandaag wordt de strategie ingezet om het denigrerend karakter van paternalisme en 

elitarisme in te perken en op die manier meer gelijkwaardigheid te realiseren.  
 
Aristocratie werd binnen het oude hiërarschisch wereldbeel als extreem natuurlijk ervaren.  

 De werkelijkheid werd opgedeeld in rangordes. 
 Vanaf moderne tijd was hierin een mentaliteitswijziging dankzij ons moreel engagement voor 

gelijkwaardigheid.  
- Brandpunt van deze ontwikkeling was de Franse Revolutie.  
- De gelijkschakeling van alle burgers zette zich na de revolutie versneld door.  

 
Alexis de Tocqueville 
 Was een van de weinige vroege getuigen die zich realiseerden hoe fundamenteen de 

maatschappelijk consequenties van deze omwenteling zouden zijn.  
- Studie over democratie in VSA.  
- Hij gebruikt hier de begrippen ‘gelijkheid’ en ‘democratie’ door elkaar.  
- Voor hem was democratie meer dan een politiek besluitvormingssyteem.  
- Het was de aanduiding van een cultuur waarin er geen verschillen meer zijn tussen 

rangen/standen.  
- Aristocratie beschrijft hij als het tegenovergestelde! = Ongelijkheid.  
- Hij was zich zeer bewust van het mogelijke dat met een dergelijke democratische 

gelijkschakeling gepaard kon gaan.  
Wat als iedereen gelijk is? Dan zijn we een kudde schapen met de overheid als herder? Dreigt 
er dan een dictaat van publieke opinie die elke originaliteit zal vernietigen?  
Overheid zou waken over wel en wee en dooft kritische stemmen uit.  



 
José Ortega y Gasset had soortgelijke bedenkingen 

- Hoe kan een mens zich nog beschouwen als uniek persoon in een SL waarin alles voor 
iedereen op dezelfde manier toegankelijk is?  

 
Het elitarisme van de pioniers van de niewe media had een totaal ander karakter.  

- Klassenverschillen moeten worden opgeheven door iedereen te laten participeren aan het beste 
wat de beschaving te bieden heeft 

- Bepaalde zaken zijn zo waardevol dat iedereen er van zou moeten kunnen genieten.  
- De elite die aan de publieke omroep vorm gaf, wilde mensen een verhelderend 

interpretatiekader bieden om hen zo een breed venster op de wereld te geven, naast wat 
gezonde ontspanning.  

- Ze wouden de parochiale bekrompenheid doorbreken. IJveren voor een open gemeenschap 
waarin kranten/radio/tv bij betrokken zijn.  

- Ze wilden het goede (media) populair maken en het populaire goed.  
-  Iedereen moest gelijke kansen krijgen   Dit leidde op onderwijsvlak tot een enorme 

toename van het aantal mensen met een hogere opleiding.  
 
Egalitair-liberale uitgangspunt 

- Overtuiging dat het eigen leven even betekenisvol kan zijn als dat van eender wie.  
- Mensen kunnen autonoom beslissen over wat hun leven rechtvaardigt 
- De keuze voor het soort zaken dat je keven rechtvaardigt is  

1. Een private keuze (iedereen kan dat voor zichzelf uitmaken).  
2. Een relatieve keuze (iedere keuze berust op zijn subjectieve voorkeur en die kan 

van persoon tot persoon verschillen).  
- Maakt niet uit of je jong, oud, rijk of arm bent. Iedereen is in staat een leven te leiden dat 

evenveel waard is als eender wie, want het individu bepaalt zelf wat voor hem waardevol is.  
 

5.5.1 Preferentieparadigma 
 
Niemand kan beter uitmaken waaraan ik behoefte heb, dan ikzelf. Omdat het hiërarchisch onderscheid 
tussen hemel en aarde heeft afgedaan, beschouwen we alle preferenties als gelijkwaardig.  
Iemand preferenties zijn privaat en relatief.  
 

5.5.2 Introspectieparadigma 
 
Ook hier gaat men er van uit dat mensen voor zichzelf perfect kunnen bepalen wat essentieel en 
waardevol is. De kern van ieders persoonlijkheid wordt gevormd door het vermogen om 
religieuze/ethische/esthetische betekenissen te onderscheiden. Hierdoor is elk individu onafh. van zijn 
omgeving in staat zijn uiteindelijke bestemming te bepalen. Je moet anderen hun preferenties ook 
respecteren.  
 

5.5.3 Agnostisch kader 
 
Sommige mensen respecteren vanuit een agnostisch discours het gelijkheidsbeginsel. Niemand kan 
beslissen wat in moreel/cultureel opzicht objectieve waarde heeft. Wat voor mij een aangename 
levensstijl is, kan voor iemand anders een nachtmerrie zijn. Er is geen norm, want we kunnen de 
objectieve waarheid niet weten.  
 

5.5.4 Cynische uitgangspunt 
 
Om het gelijkheidsbeginsel te respecteren volstaat het dat men zijn medemensen de indruk gunt dat dat 
zo is (Dat iedereen iets waardevols kan maken van zijn leven), ook al geloof je dit niet. Het is de 
illusie die moet worden gerespecteerd, niet de feiten. 



Je kan dit doen door je van commentaar te onthouden en te doen alsof je de autonome slaagkansen van 
je medemens wel hoog inschat, ook al is dat niet zo.  
 

5.6 De inzet voor vrijblijvendheid  
 
Het gelijkwaardigheidsdiscours wordt vooral ingezet om te voorkomen dat mensen misprezen worden. 
Want wie zichzelf er niet meer van kan overtuigen dat zijn leven waardevol kan zijn, is depressief.  
 
Sinds religie geprivatiseerd is: probleem van de rechtvaardiging valt niet meer te projecteren buiten het 
kader van het hier en nu. 
De egalitair-liberale strategie om problemen op te lossen rust op beleefdheid. 

 De regel = we vinden elke stijl en opinie die het voorwerp is van een persoonlijke keuze 
gelijkwaardig.  
 We brandmerken elke suggestie dat sommige levensstijlen beter zijn dan anderen als elitair 

of paternalistisch.  
 Het is dus een zeer politiek correct discours.  

 
Door het beschouwen van alles als gelijkwaardig, creëert er zich de indruk dat er  

m.b.t. massacommunicatie maar één ding op zit: Een marktgericht competitief mediabeleid.  
 De commercialisering van massamedia kan zich zo ongehinderd voort zetten.  

 
5.7 Randschade 

 
Onze gangbare verstandhouding heeft een paradoxaal karakter.  
 Ze werkt de ontkenning in de hand dat ze iets in de hand werkt.  

= In onze actuele maatschappelijke verstandhouding is er een morele druk om aan te neùen dat mensen 
individualistischer zijn geworden en dat ze zich weinig gelegen laten aan morele druk.  

= Het double blind karakter van deze verwachting valt niet snel op.  
 
De miskenning van de druk die uitgaat van ons actuele ethos is het sterkst onder hoger opgeleiden. Zij 
beschikken over voldoende cultureel kapitaal waardoor ze de inruk hebben dat de soxiale controle die 
uitgaat van de actuele publieke verstandhouding gering is en dat ieders persoonlijke vrijheid erg groot 
is geworden.  

 Hun job en status draagt ertoe bij dat ze een grote vrijheid hebben en dat ze zich kunnen 
ontplooiien.  

 
 
 
 
 
 
 

6. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE MEDIA 

 
6.1 Kwalitatieve berichtgeving 

 
Genuanceerde en waarheidsgetrouwe berichtgeving is cruciaal om een kritisch oordeel te kunnen 
vellen over maatschappelijke ontwikkelingen. 
De berichtgeving veronderstelt meer dan enkel feitenkennis.  



 Feiten zijn enkel relevant wanneer ze worden gepercipieerd vanuit een uitgebalanceerd
referentiekader.  
 De eerste verantwoordelijkheid van een journalist is dus om die frames fatsoenlijk uit te 

lijnen. Tot die frames op een rechtvaardige manier weergeven wat er zich in de SL voordoet.  
Als we foute info krijgen, vormen we ook foute persoonlijke opinies.  
Individuen vormen zich niet enkel een persoonlijke opinie, maar ook een idee over wat de publieke 
opinie inhoudt.  

 Ze vormen zich een idee van hoe hun ref. groep op dat nieuws betrokken is.  
Berichtgeving heef dus ook een impact op gezamenlijke percepties.  
 
Gemeenschappelijke percepties en uitgangspunten die o.b.v. verkeerde info tot stand zijn gekomen, 
zijn moeilijk te corrigeren.  

 Publieke opinies zijn minder flexibel als individuele opinies.  
 Een betrouwbaar bericht/degelijk argument kan de publieke opinie enkel doen kantelen, 

wanneer het veel publieke aandacht krijgt.  
 
Het effect van massamedia wordt vaak verkeerd ingeschat. Zo neemt men uit het gangbare 
consumentenparadigma aan dat zolang een media-aanbod gedifferentieerd genoeg is, de 
mediakwaliteit geen issue vormt.  

 Er is voor elk wat wils 
 Vanuit dit denkpunt vindt men het vreemd dat iemand zich kan ergeren aan sensationele 

berichtgeving. Je hoeft die programma’s immers niet te kijken, je kan zelf opteren voor meer 
kritische berichten.  

= Een monologische beredenering.  
 
 Wat hier over het hoofd gezien wordt is het feit dat media niet alleen tegemoetkomen aan 

individuele preferenties, maar ook ingrijpen op de gemeenschappelijke belevingswereld.  
 Mensen die zich ergeren aan leugens in de media ergeren zich niet omdat het niet met hun 

denkwijze overeenkomt, maar ze ergeren zich omdat dit de publieke opinie kan sturen in een 
richting die zij akelig vinden.  

 
Van een journalist verwachten we dat hij zal optreden als een onpartijdige observator.  

- Hij moet zich als welwillende buitenstaander een uitgebalanceerd idee vormen van de 
verschillende gezichtspunten die betrekking hebben tot dat nieuwsfeit.  

- Onpartijdig 
- Inlevingsvermogen 
- Grondige kennis van de leefwereld waarin de situatie zich heeft voorgedaan.  

Als hij de situatie onderzocht heeft, moet hij die bevattelijk maken voor zijn publiek.  
 
Tijdsdruk, prestatiedruk en gebrek aan middelen bemoeilijkt de taak van journalisten.  
 
Het is ook niet altijd goed om het onderscheid te maken tussen kwalitatief entertainment en minder 
kwalitatief entertainment.  

 Op die manier gaan mensen die van minder kwalitatief enterainment houden zich
minderwaardig voelen en denken dat zij de minder juiste optie hanteren. (Zie H4: Egalitair 
liberaal engagement).  

 
6.2  Respect voor ieders vrije keuze 

 
Het idee dat je pas vrij bent wanneer je zonder schroom of schuldgevoel kan doen wat je wil is 
populair, maar problematisch.  

 Als alle gedragingen sociaal aanvaardbaar zijn, ontstaat er een sfeer waarin onze sociale
omgeving geen enkel belang meer stelt in wat we doen.   Je doet maar…  
 Waar je naar verlangt, is trouwens ook niet iets wat je altijd noodzakelijk echt wilt.  



Vb. Dat mensen zin hebben in zoetigheid wil nog niet zeggen dat ze er zin in willen hebben. Ze willen 
gewoon niet getijsterd worden door het verlangen.  
 
Je eens goed laten gaan, kan soms fijn zijn, maar als je dat altijd doet, leidt je het leven van een junkie.  
Een vrijblijvende verstandhouding waarin alles om het even is, is geen omgeving waarin vrijheid en 
autonomie tot stand kunnen komen en waar mensen respect voor elkaar zullen tonen.  

 Het respecteren van elkaar veronderstelt allesbehalve onverschilligheid.  
 Respect veronderstelt de bereidheid je in een andere persoon’s positie te willen plaatsen om 

die zo beter te kunnen begrijpen.  
 
Men speelt via advertentiecampagnes in op behoeften en gevoeligheden waarvan we soms niet eens 
weten dat we ze hadden.  

 Google bv. weet als hallucinant veel over ons en kan zo op ons inspelen.  
 Deze nieuwe ontwikkeling kan een nieuwe vorm van paternalisme in de hand werken.  

 
6.3  Pluralistische gemeenschapsvorming en conformistische  

segmentering 
 

Toen er nog geen technische communicatiemiddelen bestonden, bespraken mensen het nieuws en de 
problemen van hun gemeenschap op openbare plaatsen. In moderne samenlevingen hebben die 
publieke fora een virtueel karakter gekregen. 

 Sociale media, blogs, radio, tv, weekbladen, kranten, …  
 
Vandaag is het media-aanbod gesegmenteerd (in tegenstelling tot in de 50s) en vormen media de 
virtuele thuishavens voor aparte doelgroepen.  
 
Katz stelde dat het tot de opdracht van een openbare omroep behoort ‘alle groepen van de 
samenleving in staat te stellen elkaar in dezelfde arena te zien en te horen met betrekking tot culturele 
en maatschappelijke aangelegenheden en gezamenlijk te luisteren naar professionele visies van 
verslaggevers en deskundigen’. 

 Met het oog op het creëren van een pluralistische gemeenschap is het zinvol een monopolie 
toe te kennen aan de openbare omroep.  
WANT 
 Segmentering leidt niet tot een samenleving waarin mensen met verschillende 

achtergronden en verschillende visies met elkaar in contact komen. 
 Segmentering leidt wel tot virtuele gated communities waarvan de bewoners zich niet 

langer interesseren in wat zich buiten hun compound afspeelt.  
 
 De impact van dit soort segmentering wordt bijzonder goed geïllustreerd door de 

ontwikkelingen in België: Walen, Vlamingen en Brusselaars hebben een heel beperkt, 
stereotiep en sterk vertekend beeld van elkaar. Ze stemmen niet op elkaars media af, waardoor 
ze zich geen genuanceerd beeld kunnen vormen van elkaars leefwereld. Ook wat Europa 
betreft: er bestaat geen massaal bezocht gemeenschappelijk virtueel forum. 

Media zouden een belangrijke rol kunnen spelen in de integratie van nieuwkomers en het creëren van 
meer begrip, medeleven en engagement voor minderheidsgroepen. De actuele segmentatie draagt 
echter niet bij tot de ontwikkeling van respect voor deze groepen. 

 Mensen worden binnen hun segment vooral geconfronteerd met meningen die ze reeds 
onderschrijven, hun eigen muziek, hun eigen problemen, … 
 

6.4 Sensatie 
 



Sensatie ontstaat wanneer er binnen een groepsverstandhouding sprake is van beroering, bijvoorbeeld 
als reactie op de schending van een vertrouwensband of als reactie op de successen en tegenslagen van 
emblematische figuren en instellingen. 

 Sensationele berichtgeving heeft deels betrekking op wat ‘de normale gang van zaken’ 
binnen de doelgroep doorbreekt, waardoor zich in die doelgroep groepsemoties ontwikkelen 
om de vertrouwensschade te herstellen. 
 Hoe grover de schending van de vertrouwensband, hoe heviger de emotionele reactie.  

 
Sensatie kan zowel berusten op  

- Collectieve verontwaardiging ☹ 
- Als op collectief enthousiasme ☺ Vb. Rode Duivels winnen een match.  

Het sensationele karakter van de ethousiasmerende gebeurtenissen lijkt te berusten op emblematische 
karakter van de atctoren. Actoren representeren een groep: Het 11tal, president, prins, …)  

 Daardoor zijn ze volgens Durkheim affectgeladen.  
 Hierdoor lijken ze een transcendent en ontaastbaar karakter te  

hebben.  
 Dat karakter garandeert nog geen duurzame toewijding van het 

publiek.  
 
Van media wordt verwacht dat ze de gemeenschap attent maken op ‘nieuwsfeiten’ die inderdaad vaak 
betrekking hebben op zaken die de ‘normale gang van zaken’ doorbreken. 
 Problemen die zich traag ontwikkelen, processen waarvan het langetermijneffect nog niet voelbaar 

is en structurele moeilijkheden die niet tot de verbeelding spreken omdat ze te ingewikkeld zijn, zijn 
minder vaak het voorwerp van berichtgeving omdat ze in een groep geen mobiliserende emotionele 
signaalfunctie hebben. 
 
Sensationele berichtgeving wordt echter problematisch wanneer  

- Groepsemoties kunstmatig worden versterkt: door de grens tussen het publieke en het 
private te doorbreken en gênante details te publiceren die drastisch kunnen ingrijpen op 
iemands publiek imago, door emotionele getuigen te selecteren, schokkende foto’s te 
publiceren of aanstootgevende details vrij te geven, zwengelen sensationele media emotionele 
groepsreacties aan. 
Vb. Zoals Story en Dag Allemaal dat doen.  

 Dit doen ze om commerciële redenen.  
Hoe meer ophef, hoe meer publieke aandacht, hoe meer je artikel verkocht zal worden.  

 Sensatie media (tabloids) sturen hun personeel er dan ook op aan om jacht te maken op onthutsend 
nieuws.  

- Zoeken naar berichten met sterke emotionele signaalfunctie.  
- Ze gaan die signaalfunctie kunstmatig versterken. 

 
Een belangrijk probleem van tabloids is het gebrek aan respect tegenover de personen waarover 
berichten gemaakt worden.  
De verstandhouding van tabloids t.o.v. hun slachtoffers is enclavistisch (Douglas):  

- Binnen de eigen groep lijkt alles zuiver en oprecht.  
- Gevaar wordt toegeschreven aan opponerende groep en aan minderheden die de 

groepsconformiteit bedreigen.  
- Er is weinig bereidheid om zich in te leven in de positie van niet-gelijken.  
- Taalgebruik beantwoord aan de restricted code. 

 De vooronderstellingen van de in-group worden impliciet onderschreven en het ‘ons’ 
gevoel wordt versterkt.  
 De is hier in-group ‘wij’, het gewone volk. 

- De suggestie is vaak dat de verdorvenheid van de ander strenge bestraffing rechtvaardigt.  
+ ‘wij’ hebben het gevoel dat politici, intellectuelen, criminelen, … zich van het gewone volk 
willen distantiëren. Met hen moet drastisch worden afgerekend.  

 



Wat in Vlaanderen voor een tabloid moet doorgaan, lijkt in het buitenland nog zeer beleefd.  
 Die geruststellende vaststelling mag ons echter niet doen wegkijken van het feit dat er naast 

de harde enclavistische mentaliteit die door tabloids in de hand wordt gewerkt, ook een 
zachte enclavistische mentaliteit bestaat waarin men op een minder brutale, maar daarom niet 
minder efficiënte manier aanstuurt op de tegenstelling tussen het gezellige, normale en 
fatsoenlijke onder-ons en de immorele, valse en bedreigende buitenwereld. 

 
Het probleem van een identiteitsbevestigend mediabeleid is dat het in alle landen, zowel vanuit 
politiek, commercieel als competitief perspectief, lucratief (d.w.z. dat het veel geld opbrengt) is. 
 
We beschouwen het als een opdracht voor de media om mensen redelijk, zelfstandig en kritisch te 
laten nadenken en met elkaar onpartijdig en onbevooroordeeld in gesprek tegaan op zoen naar datgene 
wat vanuit een universeel gezichtspunt het meest waarheidsgetrouw lijkt. 

 Om dit mogelijk te maken moe media aansturen op het creeeren van een dynamische 
verstandhouding.  
 
We kunnen tot slot besluiten dat sensationele en identiteitsbevestigende berichtgeving in morele zin 
erg problematisch is. 
 

6.5  Het publieke belang van de media  
 
Niemand wil een enclavistische verstandhouding, want deze geeft aanleiding tot tunnelvisies, 
oneerlijke justitie en populistische politiek. In deze sfeer is de bereidheid van de publieke opinie om 
zich in te leven in de positie van anderen niet groot. Er is weinig respect voor andersdenkenden.  
 
Als we kijken naar alle publieke goederen die bedreigd worden (Klimaatopwarming, ontbossing, …) 
wordt het duidelijk dat we niet inzien hoe we mensen kunnen motiveren om het algemeen belang te 
behartigen.  
 Wetenschappers stellen het als volgt: allerhande gemeenschappelijke resources waarvan het 

publieke karakter buiten discussie staat, worden met vernietiging bedreigd omdat het streven naar 
eigenbelang moeilijk te verzoenen is met de zorg voor publieke goederen. 

 Zelf wanneer het tot het punt komt dat de bedreiging van een publiek goed ook een  
bedreiging van een persoonlijk goed is, is het niet zeker dat we daar (uit eigenbelang) iets aan 
zullen doen.  
Want wat we als individu doen ‘zal toch weinig verschil maken’. 
Bv. Ik ga geen veganist worden, want ik alleen ga het verschil niet maken.  
 Dit soort redenering doet vermoeden dat private en publieke belangen aan elkaar 

tegengesteld zijn. 
 

Maar de meeste zaken die we uit eigenbelang ter harte nemen, zijn ook voor andere mensen van 
belang.  
Zelfs voor categorische verlangens (onvoorwaardelijke) handelen mensen nog uit eigenbelang.  
 
Het model dat mensen rationele keuzes maken in functie van eigen profijt blijkt vanuit 
wetenschappelijk oogpunt een goed economisch model om in sterk competitieve omgevingen of in 
markten voor private goederen betrouwbare voorspellingen te maken. In complexe situaties waarin de 
inzet geen betrekking heeft op zuiver private goederen blijkt dat model minder goed te werken.  
 
 Alternatief verklaringsmodel: mensen blijken in staat ook in situaties waarin ze niet alle 

consequenties van de initiatieven van participanten kunnen voorspellen, rationele beslissingen te 
maken die de duurzaamheid en eerlijke verdeling van de opbrengsten garanderen, op voorwaarde dat 
er geregeld informatie over ieders initiatieven en de consequenties daarvan wordt teruggekoppeld.  



- In kleine groepen waar dit soort zelfregulerende omgang met publieke goederen vorm kreeg, 
is het gebruik van die goederen vaak optimaler dan wanneer een overheid 
duurzaamheidsregels oplegt.  

- Onderling vertrouwen is een belangrijke voorwaarde om de zorg voor publieke goederen te 
garanderen.  

- De regels voor de zorg van een publiek goed hebben een publiek en geen privaat karakter. Het                 
intersubjectief denkkader van waaruit wat zich voordoet en wat iedereen geacht wordt te doen              
geïnterpreteerd wordt komt overeen met de impliciete grenzen en verwachtingen die           
kenmerkend zijn voor de verstandhouding. Als het over de inzet voor het gemeenschappelijk             
goed gaat, bewegen alle participanten zich met andere woorden in eenzelfde mentale ruimte,             
participeren ze in hetzelfde collectief bewustzijn of oriënteren ze zich op dezelfde generalized             
other zoals de deelnemers van een teamspel. Hoe beter de informatieterugkoppeling, hoe meer             
kans er bestaat dat zich efficiënte impliciete regels zullen, uitkristalliseren en hoe meer kans er               
nestaat dat de deelnemers elkaar zullen vertrouwen en de inzet voor het publiek goed relevant               
zal worden gevonden. 

- In de samenleving staat de media in voor de besproken informatieterugkoppeling.. Hoe            
betrouwbaarder en meer accuraat het beeld dat in de publieke opinie gevormd wordt over de               
doeltreffendheid en de eerlijkheid van de interactie die noodzakelijk is om publieke goederen             
(onderwijs, milieu, …) te realiseren, hoe relevanter mensen het vinden om aan de realisatie              
van publieke goederen bij te dragen. Als mensen zich van die interactie geen betrouwbaar              
beeld kunnen vormen en zich dus geen goed idee kunnen vormen over de doeltreffendheid van               
hun inzet, zullen ze geneigd zijn om zich van de realisatie van dergelijke publieke goederen te                
distantiëren en zich op zichzelf terug te trekken. In dit opzicht heeft massamedia een              
belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het engagement voor publieke goederen.  

 
Het volstaat dus niet voldoende individuen te vinden die zich engageren voor de publieke belangen, 
men moet ervoor zorgen dat die inzet gewaardeerd wordt.  
 
De verantwoordelijkheid van de media wordt vaak versmald tot hun verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de berichtgeving. Gewoonlijk wordt er veel minder aandacht besteed aan hun culturele 
verantwoordelijkheid.  

- Media moeten het publiek cultiveren over welke grenzen/verwachtingen er heersen in de 
publieke opinie.  

- Het gevolg hiervan is dat als de media er niet in slaagt de symbolische vormen in stand te 
houden, en deze dus verschralen, meteen ook onze gemeenschappelijke belevingswereld 
verschraalt.  

 
6.6  Geen regulering 

 
Er doet zich een merkwaardige ontwikkeling voor: Terwijl de aversie tegen moraliserende betoog is 
toegenomen, neemt ook de regulering toe. Die tendensen kunnen op het eerste zich niet samengaan 
omdat de ene lijkt gericht te zijn op de verruiming van de vrijheid, terwijl de andere tendens de 
vrijheid juist beperkt. 
 
Een vrijblijvende sfeer is een sfeer waarbij niemand zich tot iets verplicht voelt en niemand het 
vanzelfsprekend vindt dat de medemens zich geroepen voelt om zijn plicht te doen. Die vrijblijvende 
sfeer kan alleen maar gekenmerkt worden door een zeker wantrouwen en in een sfeer van wantrouwen 
zal er aangestuurd worden op meer regelgeving. 

. Wanneer er geen meer vertrouwen is dat burgers zich zullen gedragen als goede huisvaders 
die hun plichten vervullen, zal er voor de minste verplichting regels gecreëerd worden. 

 
Een andere akelig consequentie van de talrijke regels is dat het de moraal in de schaduw stelt van de 
wet. Zo gebeurt het vaker dat iemand zegt van zijn eigen dat hij moreel in orde is omdat hij de wet niet 
heeft overtreden. Dit geldt ook voor mensen die zeggen dat ze moreel in orde zijn omdat ze de 



beroepscodes niet hebben overtreden maar dit wilt niet zeggen dat ze effectief moreel in orde zijn. Zo 
zal een journalist bijvoorbeeld als hij een sensationeel bericht de wereld in stuurt dat een bepaalde 
persoon schaadt en/of die persoon zijn naam bezoedelt, stellen dat hij moreel in orde is omdat hij de 
beroepscode niet heeft overtreden. 
 

6.7  Perspectieven 
 
Innovatie gaat onvermijdelijk gepaard met wat Joseph Schumpeter 'creatieve destructie' heeft 
genoemd: een proces waarbij toepassingen van de nieuwe technieken, de oude technieken vernietigen. 
 
Bart Pattyn heeft persoonlijk de indruk dat de strategie om meer lezers, luisteraars of kijkers te trekken 
door de inhoud zachter, gezelliger en emotioneler te maken, haar limieten heeft bereikt. Het heeft geen 
nut om media-inhouden nog meer af te zwakken. Hij geeft een voorbeeld van de fictiereeks 'The 
Newsroom'. Hij vind dat het misschien tijd is om net zoals deze fictiereeks het roer om te gooien, je te 
excuseren voor alle rommel die je als mediabedrijf de voorbije jaren aanbood en daarna aankondigen 
dat je voortaan zult instaan voor het echte werk. Het is fictie maar het zou in het kader van 
hervormingen in de sfeer van de openbare omroep overwogen kunnen worden?  
 


