
Media als dragers van ideologie 

Marxisme: 19de eeuw: onderbouw versus bovenbouw, dominante cultuur wordt opgebouwd rond 
de waarden van de bourgouisie (bovenbouw). Onderbouw moet warden omarmen. Ze hebben zeer 
weinig contact met de bovenbouw. Later in zijn leven beseft Marx dat er mensen uit arbeidersklasse 
over bepaalde verbale kwaliteiten kunnen beschikken  mogelijkheid is tot mobiliteit  protest 
 
Media kan je inzetten voor je ideologie. 
Smaken van het publiek zorgen dat een reclame geld verdient 
Correspondent: mensen nemen abonnement  geen reclame = long journalism formats 
Media als drivers van ideologie, dat is de chauffeur, de rest moet volgen (zie reader) 

 

1. MEDIA ALS MANUPILATIE: Marxisme & ideologie 
⇒ De media bepaalt de wijze waarop we de samenleving interpreteren en deze ideeen kunnen 

zich omzetten in gedragingen (mediateksten hebben dus grote impact) 
⇒ Teksten delen sociale constructies 

 

1.1 Marxisme: kritische media-analyse -> ligt aan de basis vd kritische discours analyse 
● analyse waarin de rol van media in de sociale reproductie van ongelijkheid centraal staat. -> 

media als bovenbouw 
o Sterkte: hermeneutisch aspect vd mediaboodschap 

▪ Er is altijd iemand ah woord die stuurt naar een bepaalde richting 
▪ Diepgaande analyse van wat de onderliggende boodschap is 

o Sterkte: link tussen media-eigendom en culturele inhoud van mediaproductie 
▪ Media-eigendom is het economische level van de bovenbouw die ook nog uit 

het culturele level bestaat die de onderbouw beïnvloed, geen interactie 
tussen boven- en onderbouw maar wel beïnvloeding  

▪ “Klasse”ceiling= klasse ligt vast 
o Sterkte: link met publiek 

▪ Rekening houdend met encoding/decoding door publiek 
⊗ Zwakte: buiten invloed van klasse geen aandacht boor andere persoonlijke/publieks 

factoren (bv: gender, etniciteit enz die ook ongelijkheid in de samenleving aantonen.) 
⊗ De media te uniform beschouwen: “de” media bestaat niet 

 
Hermeunitiek= interpretatie vd tekst, discours 

→ Makkelijker bij teksten uit eigen tijd tov teksten van vroeger proberen te 

interpreteren 

Hermeneutische aspect van de mediaboodschap, veel bij de kritische media-analyse. 

De link tussen het culturele en het economische vd mediaboodschap bij kritische media-analyse komt 

vanuit het marxisme (boven en onderbouw), ze willen de tekst interpreteren en terwijl weten 

vanwaar dit mediageluid vandaan komt.-> ideologische analyse 

 

MARXISME: Marxistische theorie is een conflicttheorie: armen worden armer en de rijken worden 

rijker, de samenleving is in conflict: de bourgoise vs het proletariaat 

⇨ Hij geloofde in een revolutie waarbij het proletariaat in opstand komt en iedereen 

uiteindelijk gelijk behandeld wordt en ze alles samen bezitten = communisme 

⇨ Kapitalisme: privaat eigendom   Communisme 

 
 



 
 
IDEOLOGIE VS ECONOMIE 

● Marx: ideologische analyse van medie + heeft kritiek op puur politieke en economische kijk 
● Smythe Dalles: enkel met economische visie bezig en niet met culturele (media-econoom)   

houdt geen rekening met media-instituties erachter, focus op advertentie-gerichte media  
● Murdock: er zijn ook media die gefinancieerd worden op andere manier dan advertenties 

(publieke omroep) -> nuancering commerciele media 

o Het is belangrijk om een sterke publieke omroep te hebben want dit houdt de 

kwaliteit vd commerciele omroep omhoog 

 

Oplossing? Integreren van de analyse van de media-institutionele macht met aspecten van 

media-inhoud (boodschappen en soorten codes) en subjectiviteit.  

- Context (de organisatie die het gemaakt heeft) linken aan de inhoud.  

- De marxistisch kritische visie koppelen aan een visie die ook rekening houdt met de productie van 

media 

Je moet met media geletterdheid naar de media kijken. 

 
1.2 ideologie: marx, gramsci & Althusser 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marx: geen mobilisatie  ideologie: media in handen van elite (bovenste laag samenleving) die 
ideeën opleggen aan gewone mens + vaste samenleving 
 
Gramsci: beetje mobilisatie  ideologie vervangen door hegemonie, intellectuelen vertalen de 
ideologie naar wat er door de laag onderaan moet worden gedacht (media = mediator) 

● Italiaans denker, eerste communistische partij Italië   kritisch theoretisch denker 
 

● Vroeg zich af hoe het komt dat gewone burger niet ingaat tegen het feit dat elite hun 
ideologieën kan blijven verspreiden via massamedia 

 



● Hegemonie = dominante ideologie: creëren van ‘common sense’ dat kapitalistisch systeem 
beste is en ook enige mogelijke systeem + passieve rol van het publiek, spanning kleine 
kapitalistische elite en gewone volk  

 
 in stand houden van hegemonie is constante onderhandeling van dominante en 

alternatieve ideologie 
 

 

Althusser: meest open visie: interpellatie: bemiddelaars (=journalisten), functie media om ideologie 

uit te dragen via staatsapparaten (rechtbanken, scholen) --> repressief/sanctionerend karakter 

● dynamiek in de samenleving, boven en onderbouw met opleiding als de motor van sociale 

emancipatie, met intelligentie/opleiding als mogelijkheid om in de bovenbouw te geraken. -> 

journalisten brengen de staat naar de straat om ze te informeren 

o dominante ideologie laten doorsijpelen via onderwijs 

 

Verschil van Marx tot Althusser: dynamiek, bij Marx geen verandering mogelijk, bij gramsci al 

beetje bewegingsmogelijkheid en bij althusser een duidelijke rol voor media en onderwijs die 

verandering mogelijk maken. 

 
 
 

1.3 Evolutie in marxistische perspectieven 
Allemaal over ongelijke machtsrelaties: 

1. Frankfurther Schule: negatief over kapitalisme en tegen nazi-duitsland -> allemaal moeten 

vluchten en na de oorlog weer ontmoet.  

Ook: Marx, Althusser & Gramsci 

evolutie van gesloten definitie van ideologie naar gelijdelijk open visie naar de basis toe 

→ De elites domineren de materiële productie en de productie van ideeën. 

→ Pessimistische visie op media 

 

2. John B. Thompson: 3 delige analyse -> productiecontext & tekst & publiek 

Ideologie is voor hem negatief + niet noodzakelijk aanwezig in iedere tekst (<-> marxisme waar 

overal een common sense, ideologie achter zit) 

→ Enkel als er  iemand gestigmatiseerd wordt spreekt hij van een tekst met 

ideologie 

→ Vb; speeches van Bush die 9/11 en het westen vs het oosten gebruikte om zijn 

aanvallen in Irak te legitimeren 

Ook: Devereux: triparite methodologische aanpak om de betekenissen van teksten te 

analyseren: 

1) Vanuit hun productiecontext 

2) De ideologie die ze vertolken 

3) Hoe de betekenissen begrepen worden door hun publiek 

→ Dit is een betere aanpak voor ideologische analyse dan de voorgaande 

politiek-economische en simpele inhouds-analyses 

Ideologie wordt overgebracht in een mediatekst door:  

⇨ Legitimatie: sommige machtsrelaties legitimeren, andere niet 



⇨ Dissimilatie: Verhulling van ongelijkheden, verzwijgen van bepaalde ongelijke 

machtsrelaties (bv: genderongelijkheid) 

⇨ Unificatie: mensen verenigen (tegen een vijand) (vb: je suis Charlie)(vb: speech Bush) 

⇨ Fragmentatie: verdeling creëren (verdeel-heers politiek) (vb: trump tweets) 

⇨ Reïficatie/verdingelijking: -> oorsprong Marx kapitalisme visie, arbeiders als 

instrumenteel; dit kan een mens als ding met statische eigenschappen zien zijn of de 

ongelije sociale structuren als “natuurlijk” beschouwen 

-> link hughes: semiotiek & politiek-economische (machtsstructuren) visie mengen (ex vraag) 

 

3. GUMG (glasgow university media group): empirische voorbeelden van onevenwichtige 

nieuwsproductie naar klasse  

o Jaren 70 en 80 Engeland, uitspraken over onevenwichtig nieuws 

o focus op good news & bad news  

▪ bad news (stakingen Jaren 70): bias vd mediamakers -> altijd problemen 

aanhalen, stonden duidelijk aan de kant vd elite -> onevenwichtigheid: in de 

berichtgeving een duidelijk standpunt. 

▪ Good news: (falkan oorlog) Tatcher, media positief over haar want oorlog 

was goed gegaan, nieuwe trend om positief te zijn en oplossingsgericht te 

denken  

o Nieuws is meestal negatief -> negatieve bias 

o Kritiek op vlak van objectiviteit, interpretatie is vaak subjectief -> bias 

→ Media vertolkt de regering 

→ Cumberbatch (deel van GUMG) op elke zender andere bias maar publiek heeft 

laatste woord, verschillende lezeingen ;zegt dat een groot deel vd bias in de hoofden 

van mensen zit, niet in het nieuws zelf 

 
Kritiek op GUMG: 
⊗ Geen institutionele analyse, geen big picture  
⊗ Onduidelijkheid over objectiviteit (bestaat het wel echt?) 
⊗ Interpretatieprocessen van publiek niet belicht (doen alsof consumeren ve bepaald soort 

media lijdt tot een visie die altijd overeenstemt met die media) 
⊗ Bindende kracht van ideologie overschat (verschillende zenders hebben verschillende 

ideologiëen, businessmodel) 
⊗ Te weinig aandacht voor context mediaprocedure (het is niet het product van 1 iemand) 
⊗ Complexiteit van professionele cultuur van nieuwsmakers onderkend (freelancer, 

bedrijfssfeer,… speelt allemaal rol in nieuwscontext, er zijn grote verschillen) 
 

 

4. Stuart Hall: dominantie die niet gebaseerd is op scoiale klasse-> encoding/decoding + wet 

doet men met teksten en speeches, hoe leest men die?  

 

2. Stuart hall encoding/decoding model 
“the revolution will not be televised” -> willen een ander amerika in de jaren 60 (blackpower) en de 
activisten zullen het zelf veranderen, niet de media, de activisten zelf zijn aan zet. 

● Achtergrond Tatcher: 
o Hall: cultural studies, vanuit semiotiek verklaren dat verkiezing van Margereth 

Tatcher niet toevallig was 



o Discours van tacher als verklaring van haar winst en het meekrijgen vd arbeiders 

in haar conservatief discours -> labor als status quo 

o Tatcher heeft haar achterban (de elites) EN de arbeiders kunnen mobiliseren 

door haar woordgebruik 

o Zelfde als trump: volgers van hem zijn niet de elite -> inspelen op hun frustratie 

en dit werkt ookal heeft Trump een helemaal andere visie dan zijn stemmers 

 

Overeenkomst Althusser & Hall 

● Stuart hall: je moet afstand vd media kunnen nemen bij het analyseren ervan 
o Basis: semiothiek en structuralisme 

● Hoe kun je boven en onderbouw verzoenen? (straat en staat) 
o Door media en onderwijs (Idealogical State As) 
o leger en politie -> sancties leggen, instituties vertegenwoordigen (RSAs) 

→ Deze twee groepen creeëren een ‘web of meaning’ in onze samenleving 
 
Breuk met althusser (stuart hall) 
Althusser: ideologische functie van staatsinstellingen 
Hall: Hij vond dat 1 groep klasse niet genoeg was maar haalde er ras bij (stuart was geïnspireerd door 
althusser maar brak er ook van)  
⇨ Multiple identity aanpak: moderne ID bestaat uit meerdere 
⇨ Moderne Subjectiviteit: niet ideologisch effect van instituties maar van repressie en 

verschillende sociale discoursen 
⇨ Weinig focus op rol van media-instituties (politiek-economische niet erg belangrijk) 
⇨ Focus op ideologie uit een discour (toegepast op tatcher) 
⇨ Media-effecten niet zo groot, medieerende effecten (media-selectiviteit) 
● Toepassing: Tachterisme  

o Autoritair populisme 
o De common sense sprak veel mensen aan (het gewone volk) 
o Angst vd conservatieve vertaald naar de arbeiders (hoe heeft ze dit gedaan adhv haar 

discours? Hall onderzoekt dit) 
 
BASIS:  
- semiotiek 
- hall baseerd zich op De saussure & Barthes 

Denotatie (betkenis) & connotatie (betekenis & context & figuurlijk &…) 
Basis: !discoursen hebben dominante betekenissen die de betekenis vd booschap structurenen (en 
die hangt af van cultuur tot cultuur)! 
 

 
 



Encoding is afhankelijk van: 
- journalistieke normen 
- institutionele relaties 
-technische voorzieningen 
 
Decoding is afhankelijk van: 
- opleiding en “bagage” 
-relatie tot bredere machtsstructuren 
-toegang tot technologie 
-betekenis van mediatekst bepaald kan worden door beide processen 
 
Kritiek: 
⊗ Focus op discours, niet hegemonie -> geen oog voor relaties met staat/economie  
⊗ Bob Jessop: semiothiek draagt niet bij aan democratisering vd media 
⊗ “ a tale of two nations” : links vs rechts -> links had geen verhaal/discours meer dus 

tegenpartij heeft gewonnen (semiothiek is hier maar een kleine verklaring van) 
⊗ spanningsveld tussen sociologische en politicologische verklaringen en pure 

semiotische/hermeneutische verklaringen -> beetje een beperktere visie 
 
toepassing encoding/decoding model 
→ dominante lezerspositie 
→ overleggende lezerpositie 
→ tegengestelde lezerspositie 

 
 

3. PRAKTIJKVOORBEELD: mormonen 
mormon family values vs television - Scott 

Obv: Hall “endcoding/decoding” & Berger “realiteit is een sociaal construct” 
 
3.1 theoretisch kader onderzoek 
cultural studies:  
A. Stout:  

⇒ Media en mainstream religieuze waarden hebben een conflictueuse relatie 
⇒ Mormonen staan voor traditionele waarden en staan kritisch tov de media  en de 

effecten ervan op families enzo 
⇒ Mormonen verklaarde media in oorlog met alle traditionele waarden, religie en 

patriotisme 
→ Integreren ze hun religieuze waarden in de manier waarop ze mediateksten 

lezen/interpreteren of ontwijken ze media compleet? Ze gaan negotiated reading toepassen 
om hun waarden en media overeen te laten komen 

 
B. Hall: 3 soorten lezingen ookal presenteert media een hegemonisch-dominante positie: 

1) Preferred reading 
2) Negotiated reading 
3) Oppositional reading 
⇒ Negotiated het meest gebruikt, mogelijke betekenissen want verschillende discoursen 

aan zet die niet enkel uit tekst komen -> subjectiviteit is pluraal 
 
C. Berger & Luckmann: realiteit is een sociaal construct obv gebruik van taal met significant others. 

(sociaal constructivist paradigma) 



⇒ Religie is een individueel sociaal construct gedomineerd door persoonlijke waarden idpv 
institutionele discours 

⇒ Birmingham center (focust op politieke mediateksten en interpretatie ervan) 
⇨ Zegt dat (obv Hall) religieuze mensen doen en negotiated reading en 

interpreteren obv hun eigen ervaringen bij het lezen van een religieuze tekst. 
⇨ DUS negotiated reading van religieuze discours 

⇒ Religieuze individueën creëren hun eigen “sacred reality” obv discours met familie en 
vrienden  
⇨ “interplay” tussen religieuze leer en persoonlije invulling 

 
3.2 onderzoeksvragen 
1) Integreren mormonen hun religieuze wereldbeelden in hun ‘lezingen’ van mediateksten OF 
proberen ze de seculiere media te isoleren van hun religiebeleving? 
2) Welke strategieën worden gehanteerd om dergelijke conflicten op te lossen? 
 
3.3 Methode 
- 6 mormoonse koppels uit Utah -> sneeuwbalsteekproefmethode= dnms stellen andere dnms toe 
die gepast zijn voor  het onderzoek (dit gekozen wan’t dan weten we dat er een geleed kenniskader 
is tussen de dnms obv religie) 
- Vragen over dagelijkse tv-routine en op zoek naar conflicten 

⇨ op zoek naar patronen van discours die conflict suggereren (structuralisme) 
 
3.4 Resultaten 

Preferred doctrinal reading= doctrine: leer vd mormonen -> extreme weerstand bieden tov 
media 
Negotiated reading of doctrinal texts= selecteren wat goed is en wat niet, media-inhoud is 
geen bedreiging maar als bijdragen tot hun religigebeleving (onderscheid tussen goede en 
slechte shows) 
Resistant reading of doctrinal sicourse= persoonlijke religie beleving centraal, media en 
religie beleving kunnen met elkaar gecombineerd worden; kan negatieve media-inhoud 
filteren maar besilst zelf hoe men religie beleeft -> link  Berger: persoonlijke ‘sacred reality’ 

 
Conclusie: ook mormonen zijn in staat om zich te distantiëren (media-selectiviteit) van tv-inhoud 
en om andere strategieën in te roepen om hun tv-consumptie te verantwoorden. 

 
 

4. PRAKTIJKVOORBEELD: cnn VS bbc 
Voorbeeld van tekst productie in context 

● CNN 

o Nieuw soort zender: 24/24 breaking news 

o Eerste met allemaal nieuwe soorten technologie 

o Onorthodoxe nieuwsaanpak (geen organisatiestructuur) 

▪ Herbruiken van nieuws (begon klein als niche zender maar vanaf 1990 meer 

competitie) -> Fox, bbc world,… 

▪ kampioen in hergebruik: hergebruiken meeste eigen copyright 

materiaal in zo veel mogelijke manieren om kosten te spreiden 

en inkomsten te maximaliseren 

▪ feel for budgets: op elk niveau, elke journalist 



▪ Journalisten kiezen zelf waar ze verslag over brengen -> ze zijn verspreid over 

heel de wereld 

o Democratisch nu (politieke polarisatie medialandschap in USA) 

o Stakeholders: 

▪ Werknemers: open, gedecentraliseerd management: journalist krijgt eigen 

budget & autonomie  

▪ Kabeldistribiteurs: ‘must-carry’ contracten: moeten CNN in aanbod nemen 

(door kwaliteit programma’s)  

▪ Adverteerders: inkomstenbron -> CNN dubbele inkomst door abonneetaks 

en reclame 

▪ Network partners: wederzijdse deals, uitwisseling beelden -> CNN geeft 

nieuws, netwerk geeft lokaal beeldmateriaal terug (vrt gebruikt journalisten 

& beelden van cnn) 

▪ Politici: nadruk op korte ‘soundbites’ CNN ontvangt geen publieke subsidies 

+ moeten niet aan lobbying doen: politiekers zijn performers, geen groep die 

druk uitoefent !!! 

▪ Kijkers: bereik belangrijker dan diversiteit  

▪ Experts: begaan met TV-effecten, Dallasificatie, trivialisering nieuws vs. 

diepgang, analyse, etc.  

▪ Onder Time Warner-paraplu: CNN-merk ontwikkelen, vaste inkomsten, 

buitenlandse expansie 

o Strategie & missie 

▪ Missie: breaking news continue en onmiddellijk & globaal 

▪ Doel: globale expansie 

o Horizontale organisatie: 

▪ Organisatie-infrastructuur: beperkte bureaucratie, kleine controle kamers 

▪ Distributie-infrastructuur: 8 satellieten, wereldwijde dekking 

▪ Nieuwsinfrastructuur: globale EN regionale advertentiemarkten, financieel 

gezond 

▪ 100% controle over zendtijd, geen andere programma’s die wachten 

▪ Real-time company 

1. ‘News lies at the heart of CNN  

o  Ons nieuws is uniek; het is een globaal product voor een globale markt.  

o Wij hebben het nieuws opnieuw uitgedacht.  

2. ‘CNN de pionier, de dissident, de iconoclast  

o  We hebben de regels hertekend.  

o  We houden van risico’s, verandering, uitdagingen, we pakken het anders aan.  

3. ‘We understand the realities of life  

o  Kijkers betalen de rekening; we doen onze journalistieke job goed, we willen de 

adverteerders ook te vriend houden.  

o  Het is niet onze taak om mensen te vertellen wat ze zouden moeten denken. We 

spenderen ons geld rationeel en met mate.  

4. We zijn underdogs medialandschap in US en proud 

o  Onze onorthodoxe start heeft ons een voorsprong gegeven die we niet willen 

opgeven.  



o  Concurrentie is goed; risico is goed, zonder risico is er geen vooruitgang. 

 

● BBC 

o Grootste nieuwsredactie te wereld 

o Publieke financiering 

o Speciale status: PSB-ethos (public service broadcasting) 

▪ Belangrijke bijdrage tot de natie 

▪ Ethisch verantwoord entertainment 

▪ Betrokkenheid (emotioneel, fysisch) 

o ‘best in the business’ 

▪ zet standaarden uit 

▪ vrij van commerciele druk 

▪ creativiteit, fierheid, introspectie, geïsoleerdheid 

o ‘part of the british way of life’ 

▪ deel van Britse geschiedenis -> unieke positie 

▪ verantwoordelijkheid tov kijkers 

▪ zelfbelang: patriarchaal, welvaartstaat-idee 

o ‘defending a great heritage’ 

▪ verdedigen van een grote erfenis 

▪ soms moeilijk om machtig verleden te ‘hertalen’ naar slagvaardige publieke 

omroep 

▪ verzet tegen verandering 

PUBLIEK & RECEPTIE 
→ 3delige analyse –devereux: 3de bousteen: publiek 

We zijn lid van het publiek maar we zijn ook individu 
Publiek studies kunnen ook kritisch zijn. 
Etnografische en kwalitatieve onderzoekers hebben  het moeilijk met het woord “publiek”. 
→ 2 manieren om naar publie te kijken: 

1) Passief (effectstudies bv: hypodermic needle) ⇔ actief (hiertussen bevinden de 
auteurs zich, waarschijnlijk kunnen kaderen) 

2) Ernaar kijken als een massa (voor zover we daarvan nog kunnen spreken, op basis 
van bepaalde voorkeuren, Audience/publiek als een groep, werd gezien als 
homogeen, maar het zijn wel allemaal verschillende individuen, je kan hier 
kritisch mee omgaan, niet enkel lineair) 

 
READER: 

Vrouwen & magazines: joke hermes 
→ Hoe lezen vrouwen magazines 

Nationwide: david morley 
→ Encoding/Decoding studie, in welke mate voorspelt klasse interpratie van het publiek 

 
Jensen: media reception & Livingstone: the challenge of changing audience 

→ Geeft filosofische kijk op de turn in mediastudies naar audience -> zette zich aaf tegen effect 
studies 

→ Niet langer tekst centraal maar publiek 
 

1. audiencestudies/publieksonderzoek 
!Bij audiencestudie moet men kijken naar zowel de context als het genre en de ideologie! 



 
● Centrale vragen audience studies 

o Wat voor publiek is het, tot welk soort publiek behoor ik? 
o Welke genres intereseren mij? 
o Wat voor type kijker ben ik? (actief, reflexief,…) 
o In welke sociale situaties ben ik vooral publiekslid? (sommige genres spreken 

meer aan tot delen, anderen meer apart kijken) 
o Agency en reflexiviteit (media gebruik ter discussie kunnen trekken & actief) vb: 

hoe gebruik ik media, ben ik verslaafd, wat voor effect heeft het op mij? 

 
1.1 Drie generaties van publieksonderzoeken 
 

1. encoding/decoding paradigma (stuart hall) -> 1ste generatie publieksonderzoek 

o Aan de basis vh ontstaan van publieksonderzoek 

o focus op 2 aspecten van communicatie: encoding (makers) en decoding (publiek) 

o audience agency -> interpretaties (recontrueren of verwerpen) van media 

o shift naar inhoud- en receptieanalyse van tv-fictie ob diepte-interviews, 

observaties, focusgroepen -> hoe interpreteren mediagebruikers specifieke 

mediateksten? (zet zich af tegen kwantitatieve/constructivistische methode) 

o Spelen kenmerken vh individu een rol in die interpretatie. (klasse als belangrijk) 

 

 

2. etnografisch paradigma (antropologisch, via participerende observatie dus niet objectief, 

kwalitatief) -> 2de generatie publieksonderzoek 

o beïnvloed door het feminisme (zie joke hermes) 

o bredere intresse dan Hall: welke functies hebben specifieke media in het 

dagelijks leven? (niet enkel interpretatie) 

o Vernieuwend want mediereceptie begrijpen in de context vh alledaagseleven. 

3. constructivistisch paradigma (persoon in een context)-> 3de generatie publieksonderzoek 

o Nog in ontwikkeling 

o Beïnvloed door postmodernisme: "Under the influence of postmodern theory, the 

youngest of the three generations of reception research seeks to understand 

more about the mediascapes that define the postmodern experience."  

→ Individualisering 

o Shift van “audience psychology” naar “audience sociology” 

→ Klemtoon op discours en reflexiviteit 

→ Audience psychology: experimenten met controle groepen en onderzoek 

naar individuele medialezingen enz 

→ Audience sociology: What are the embedded problems and concerns that 

evoke a media programme or genre as a topic in a given society? What are 

the viewpoints and subject positions taken in the discourse? How, and by 

whom, is it discussed in public and how do people in everydaylife 

conversations refer to or comment on the public discussions about it?  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gemeenschappelijke kenmerken: 

- Nieuw perspectief op publieksonderzoek 

- audience als “agency VS powerful media”; resistance en reshaping vd media-inhoud 

⇨ radicale breuk van media-effecten onderzoek 

- focus op hoe mediagebruik betekenis creëert in dagelijks leven (niet enkel naar publiekscijfers 

kijken bv. Want deze zeggen weinig over interpretatie van publiek) 

 
1.2 historische mijlpalen: de belangrijkste publieksonderzoeken 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lowery & Defleur 1995 
 
 

jaren 30: wat gaan films doen met mensen? Altijd bij innovatie veel ‘resistance’ -> laggards 
(diffusion of innovation) enz 

payne fund studies: bezorgheid: wat gaan films doen met mensen? 
 the invasion from mars (orson welles):  angst voor nieuwe media 

jaren 40: limited effects theory (nuancering vd angst op individuen) 
U&G - Katz: agency, waarom gebruiken mensen media? 
the peoples choice- Lazarsfeld : 2step-flow theorie -> verkiezingsonderoek, geen 
directe beïnvloeding maar door opinionleaders 



diffusion of innovation – Rogers : deelt publiek op in 5 groepen: early adaptors, early 
majority,… 

3de generatie publieksonderzoek: in context/samenleving 
Myth today – Barthes: essays hoe amerikaanse televisie ons beïnvloedt in ons 
dagelijks leven 
Reading the romance - Radway: vrouwen en media studie, welke rol spelen romans in 
het leven van vrouwen (Hermes heeft hierop verder gegaan) 
The expert of meaning - Dallas: soap onderzoek, hoe gelezen in verschillende culturele 
contexten 
Tv culture - Fiske: media als storyteller, belangrijke onderzoeken in het amusement 
van de media 
Nationwide audience -Morley: belangrijke studies die kritisch en interpretatief zijn 

 
 Opvallende vaststellingen: 
- Mijlpalen zijn gevormd door historische en sociale context, bijvoorbeeld: oorlog, publieke opinie, 
publiek beleid 

- Mijlpalen omvatten enkel studies uit Europa en de Verenigde Staten. 

 
 
 
 
 
 
 
1.3 Drie belangrijke klemtonen in publieksonderzoek 

1. focus op alledaagse context (dus niet in labo’s onderzoeken) 
James Lull: televisiegedrag in natuurlijke omgeving, onderzoekt context en 
gedrag zoals in gezin tv kijken (kwalitatief) 
⇒ Shift weg van individuele focus  (zoals u&g) maar gedrag bekijken in 

context 
⇒ Structureel en relationeel gebruik van media onderzoeken 

👉 'structureel' gebruik van televisie, bijvoorbeeld: het creëren van 
een atmosfeer binnenshuis of het afspreken van bedtijden voor 
kinderen. 

👉 'relationeel' of 'interactioneel' gebruik van televisie, bijvoorbeeld: 
het faciliteren of vermijden van contact tussen ouders en 
kinderen of tussen echtgenoten. 

Jaren ’80-’90: hoe is media geïntegreerd in dagelijkse activiteiten? 
⇒ Mediarepertoires: hoe wordt media gebruikt doorheen de dag en hoe 

geeft men daar betekenis aan? 
⇒ Focus blijft op gezin en dynamieken erbinnen 
⇒ Bijkomende focus op andere sociale contexten van televisieconsumptie 

(bv: media in publieke ruimtes, peer groups, gevangenissen,…) 
⇒ Later focus op parasociale interactie met media-inhoud (relatie tussen 

publiek en acteurs in massamedia) - Wood 
Participerende observatie: dominante methode voor dit soort onderzoek 
⇒ Geeft diepgaand inzicht in media en communicatie in bepaalde settings 
⇒ Andere vaak gebruikte methode: kwalitatieve interviews (meer focus op 

decoding per individu) 
 

2. focus op decodings (de meeste kwalitatieve studies onderzoeken decodings) 



doel van deze kwalitatieve receptiestudies: 
⇒ onderzoeken hoe betekenis wordt geproduceerd en gedeeld 
⇒ empirisch onderzoeken hoe gebruikers interpreteren -> link Hall 
⇒ mediadiscours VGL met Publiekdiscours 

Theoretische afkomst:  
⇒ Culturele studies meest invloedrijke bron: 

👉 ‘media as sites of struggle’: ideologie en machtsrelaties 
analyseren 

👉 ‘decodings as creators of social difference’: ideologie + 
interpretatie 

⇒ Hall: Encoding-decoding model  
👉 encoding en decoding als niet perfect op elkaar afgestemd 

(interpretatie) 
👉 focus op dominante ideologie (hall) + focus op mediagebruikers 

interpretatie en kijkervaring (Morley) -> enkel Hall=te marxistisch 
⇒ David Morley: model van Hall toegepast op onderzoek van hoe mensen 

met televisie omgaan (The Nationwide study), hij keek naar hoe ver 
klasse een rol speelt in het interpreteren/readerings van tv-nieuws. 

Nieuws en melodrama’s meest onderzochte genres 
⇒ Herontdekking van plezier van tv kijken als  ‘audience empowerment’ en 

als onderzoekstopic (wat halen mensen uit entertainment?) 
⇒ 1980-1990: tv als belangrijk ontspanningsmedium (Dalles & Ang) 

Interviews meest gebruikte bij onderzoek van decodings 
⇒  focusgroepinterviews en individuele diepte-interviews (via think aloud 

technieken) 
👉 interviews als generators vd gebruikersdiscours die dan 

vergeleken gaat worden met mediadiscours (Liebes & Katz) 
 
 

3. focus op media in ‘contexts of social actions’ 
shift van media als representatie die vraagt om decoding en context naar media 
als bronnen: 
⇒ shift van onderzoek over mediagebruik zelf naar het gebruik van media 

als resources in andere sociale praktijken 
⇒ beperkt aantal studies: 

👉 Radway: onderzoek op vrouwen en media, magazine als bron 
voor advies over huwelijksleven 

👉 Jensens: nieuwsmedia als bron voor politiek en sociaal 
engagement 

⇒ Potentieel van digitale media als bronnen voor sociale interactie en 
engagement! 

⇒ Is er nogwel sprake ve audience bij sociale media? Heel actief 
 
 
2. Voorbeelden kwalitatieve receptiestudies 

❖ Nationwide (David Morley – 1980) 
Doel vd studie:  
→ Analyse vh BBC programma ‘nationwide’ 
→ Shift van tekst- naar receptieanalyse 
→ Analyse van interpretaties adhv Hall 
→ Analyse adhv de verschillende soorten readings en de interpretaties daarbinnen 

analyse interpretaties van kijkers en link socio-economische status? (marxistisch) 



hoe worden mediaconsumptiepatronen gevormd door factoren zoals klasse, geslacht & 
etniciteit? 

 
Methode:  
- 29 publieksgroepen bestaande uit scholieren, managers, vakbondsleden, of studenten. 
- Blootstelling aan twee opnames van Nationwide buiten hun vertrouwde kijkomgeving. 
→ A/h  van groepsinterviews worden kijkers' interpretaties geanalyseerd v/d stijl en 

ideologische oriëntatie van de opnames  
→ focusgroep bevragen met specifieke aandacht voor dominant, negotiated en oppositional 

interpretaties. 
 
Resultaten: 
✔ klasse/socio-economische status niet bepalend voor interpretaties (afstappen van 

neo-marxistische visie) 
✔ Er zijn nog andere voorspellers: culturele organisaties, referentiekaders en 

informatiebronnen  
✔  Niet alle interpretaties vallen binnen de 3 interpretatie types (van Hall)  
✔ de interpretaties over de stijl van Nationwide en de ideologische oriëntatie van nationwide 

zijn soms tegenstijdig binnen eenzelfde publieksgroep 
 

conclusie: toont de complexiteit van audience interpretatie van mediateksten en de 
limitaties vh encoding/decoding model. 

 
 

❖ Reading women’s magazines (Joke Hermes - 1995) 
Doel vd studie:  
- postmodern, feministisch perspectief voor het analyseren van het dagelijks gebruik van 

vrouwenbladen   vanuit frustratie over manier waarop het populaire media genre traditioneel door 
onderzoekers werd benaderd 
 
- Focus op betekenis: middenweg tussen publieksstudies die focussen op teksten en genres + 
publiekstudies die focussen op het gebruik van media in de context van machtsrelaties in het 
dagelijks leven.  

Hoe krijgen vrouwenbladen betekenis in het dagelijksleven? 
Welke interpretatieve repertoires hanteren lezers van vrouwenbladen? 

 
Methode:  
→ discoursanalyse v diepteinterviews met mannen en vrouwen 
→ etnografische benadering (systematische discoursanalyse) 

 
 
Resultaten:  
✔ Vrouwenmagazines hebben weinig tot geen betekenis voor lezers: geen culturele waarde - > 

een soort rustpauze, ze halen er emotioneel en praktisch iets uit (bv: recepten) 
✔ Ze hebben dus geen diepgaande invloed 

 
Conclusie: “Women's magazines as a text are not highly significant, but as an everyday 
medium they are a means of filling a small break and of relaxing that does not interrupt 
one's schedule, because they are easy to put down." (Hermes) 

+ “readers read unpredictable and changing combinations of magazines” 
 



 
 
3. Implicaties van mediaglobalisering en technologische veranderingen voor 
publieksonderzoek 
 
Veranderingen in televisie laatste twee decennia: 

⇒ diversificatie van televisievormen, convergentie met andere technologieën, breder bereik, 

toenemende aanwezigheid in publieke en private leven. 

Hoe moeten we nu publiekstudies doen? Is er nog relatie tekst en lezer als audience? 

→ Televisie kijken convergeert met andere activiteiten, introductie vh internet: 

→ communicatie veranderd van ‘one to many’ naar ‘many to many’ of ‘one to one’. 

 

 

3.1 The text-reader metafoor in de toekomst 

Silverstone: gaat hier onderzoek naar doen, in hoeverre hebben die (amerikaanse) platforms een 

shift veroorzaakt?  

media-flow studies  

 

A.  ‘New media environment crucially extends the scope and importance of arguments in 'active 

audience' theory by transforming hitherto marginal (and  marginalized) tendencies into the 

very mainstream of media use’ -Silverstone 

o Actief publiek met interactieve technologieën 

o een gebruiker is ook een maker nu (producer & user)  

o cross-media storytelling: veranderen van medium, verandert het verhaal en de 

betekenissen/interpretatie ervan (omgekeerde van lineaire storytelling) 

o intertekstualiteit= linken in teksten naar andere teksten, herbruiken van media,… je 

krijgt meerdere versies van 1 stuk nieuws 

o toenemend belang van selectie, keuze (door groot aanbod) 

niet langer individuele vragenlijsten maar door massa aan data kan je al onderzoek doen 

MAAR gebruikers zijn gefragmenteerd, divers, geïndividualiseerd dus trends herkennen 

blijft moeilijk. 

 

B. In welke mate kan de 'text-reader' of 'encoding-decoding' benadering toegepast worden op 

gebruikers van nieuwe media? 

o hoewel een halve eeuw van televisiepublieksstudies toont dat engagement met 

symbolische teksten gebaseerd is op een waaier van analytische capaciteiten, 

sociale praktijken, en materiële omstandigheden, worden deze inzichten niet 

toegepast in nieuwe media studies.  

o Tekstanalyse: hashtags, tot engagement zetten, ‘digital engagement’, in 

hoeverre kan de tekstreadermetafoor gebruikt worden als het gaat om studies in 

gebruik van Twitter, Instagram, welke rol heeft het in het leven van jonge 

mensen? Je hangt een beeld van je op op sociale media, dit is niet gelijk aan de 

werkelijkheid 

o Nood aan onderzoek naar Internet en andere nieuwe media gebruikers:  

 



o Focus op genres van nieuwe media idpv vorm of kanaal in nieuwe 

mediaomgeving 

o Receptiestudies: 

▪ enerzijds, veelbelovend  voor het analyseren van nieuwe media 

teksten; 

▪ anderzijds, gehinderd door het ontbreken van een gesofisticeerde 

analyse van de nieuwe media omgeving (teksten, technologie, en 

culturele vorm). 

o Text-reader & encoding/decoding toepassen op media-flow studies van nu? Ja, je 

kan nog steeds mensen individueel interviewen (vooral opinieleiders), de 

mediatekst bevat tegenwoordig data over het publiek want het publiek maakt de 

tekst zelf. 

"How do people follow hypertext pathways? (Wat doen mensen met die hyperlinks) Does it add new 

dimensions of writing? Are new practices of reading emerging? Are these more hospitable to 

alternative views, more inclusive of difference? More generally, what are the emerging skills and 

practices of new media users? How do people variously 'read' the world wide  web? What practices 

surround the use of the web, email, chat and so forth? What competencies or literacies are people 

thereby developing?" 
   hoeveel hyperlinks is voldoende/te veel in een artikel (information 

overload?)   in hoeverre leidt dit tot welke soort decodering? 

In de hypertexten kun je de gebruikers hun internetgebruik analyseren en hun profiel 

opstellen 

 
3.2 De methodologische uitdagingen 
 
1. Overbruggen vd kloof tussen wat mensen zeggen wat ze online doen en wat ze in praktijk doen 
⇒ Vastkeggen van ervaringen die privaat zijn eerder dan publiek 
⇒ Ervaringen die betrekking hebben op betekenissen eerder dan openlijke praktijken 

onderzoeken 
⇒ Zorgen dat steekproef representatief is voor hele bevolking 
⇒ Dit kan door de grote hoeveelheid data online te gebruiken (data-minening): 

o Beginnen ve bepaalde zoekterm en hoe de algoritmes hun brengen naar een 
bepaalde online context 

 
2. Relatie tussen tekst en lezer (lezer kan ook maker zijn) 
⇒ Proces van interpretatie onderzoeken, hoe? 
⇒ Via etnografisch onderzoek? Ja interviews gaan opzich maar je kan het ook gewoon lezen uit 

de tekst & data (mediatakst bevat data over publiek want gemaakt door publiek) 
o Je kan via data enkel groepen onderzoeken, niet individuen 

 
 
3. De vraag naar gevolgen of effecten 
⇒ Het ontvangen van betekenissen en de gevolgen op het dagelijksleven 
⇒ Eu Kids Online onderzoek – Silverstone: richt internet schade aan bij kinderen en jonge 

mensen? Agressieve videospelletjes een effect? Verandert internet hoe kinderen denken en 
leren?  

 
 



 
5.4 new media – teksten om te interpreteren, technologie om te gebruiken 
 
Silverstone ziet media als een tweeledig concept: 

1) Materiële vormen/technologische objecten  
⇒ Technische aspect/wetmatigheden vd media 
⇒ “the medium is the message”: een tiktok is iets heel anders dan een snapchat (de 

netwerken bepalen de inhoud) 
2) Teksten/symbolische berichten 

⇒ De inhoud zelf (vb: memes) 
⇒ Socioculturele discours 

 
Enerzijds, zijn nieuwe media en communicatietechnologieën gecentreerd rond tekst: ze hebben niet 
alleen een symbolische betekenis als objecten, maar zijn terzelfdertijd dragers van meerdere, 
verschillende, en veranderende symbolische berichten.  
 
Anderzijds, kan in de nieuwe media omgeving de receptie van media-inhouden tot op zeker hoogte 
afgeleid worden uit een analyse van mediagebruik, gezien online gebruikers in toenemende mate 
verplicht worden actief en fysiek te participeren (klikken op hyperlinks, chatten, creëren van avatars, 
etc.). 
 
 
 

Conclusie Silverstone: 
"So, although it will remain a methodological challenge to discover what participants are 
thinking or feeling when they engage with new media, it is thought-provoking that, 

increasingly, without people's physical and hence visible participation in the process of 
communication, there will be neither text nor reception in the first place." 

→ Het is een methodologische uitdaging om te onderzoeken wat gebruikers denken 
of voelen wnr ze in contact komen met nieuwe media 

→ Zonder dat mensen fysisch en zichtbaar participeren in het proces van 
communicatie, is er geen tekst en geen receptie 

→ Geen receptie/tekst als er geen stem/producer is, maar publiek is producer (geen 
duidelijke afbakening meer) 

→ De digital footprints vd gebruikers is de communicatie 

 
Kwantitatieve & kwalitatieve tekstanalyse 
 

1. Waarom is tekstanalyse belangrijk?  
Kan survey onderzoek vervangen 
Je wil weten wat de opinie van het volk is 

2. Wat is (kwantitatieve en kwalitatieve) tekstanalyse? 
Hoe kunnen ze elkaar aanvullen? Wat kan je ermee? 

o Kwantitatief geeft je meer data maar kwalitatief gaat er dieper op in. 

3. Typologieën van kwalitatief onderzoek van mediateksten 

4. Een 'logic' voor interpretatieve tekstanalyse 

o  Manier van aanpakken 



o  Veel cijfer, omgaan met reductie, grote aantallen cijfers terugbrengen tot inzichten 
(kwantitatief) 

o  Veel woorden   hiërarchie in de ideeën brengen (kwalitatief)  
▪ Moeilijk want meerdere aanpakken mogelijk maar moet toch repliceerbaar, 

betrouwbaar zijn 
▪ Het moet systematisch zijn en alle informatie benutten ( niet zoals een 

journalist gericht zoeken) 

5. Grounded theory (Glaser, Strauss, Corbin) = gefundeerde theorievorming, methode om de 
theorie te laten komen uit je gegevens, zonder vooraf bevooroordeeld te zijn door een 
andere theorie 

6. Tekstanalyse in context  in het voorbeeld worden de 2 technieken verenigd  

 

1. Waarom is tekstanalyse belangrijk? 
 
1.1 representatie en realiteit 
Hoe en waarom we mediateksten analyseren; 2 redenen: 

1. Mediateksten zijn een belangrijke bron van betekenis over de samenleving: Ze vormen 

onze percepties, attitudes en begrip van de wereld. 

2. Gezien het beperkt aantal kritische mediateksten is het belangrijk dat we analyseren hoe 

mediateksten sociale, economische en politieke relaties re-presenteren: ‘Whose version 

of ‘reality’ do we mainly see or hear about in a media setting?’ (Devereux) 

 

⇨ Mediateksten zeggen veel over sociale relaties en hoe de politieke partijen denken over 

belangrijke thema’s (zoals welvaart, klimaat, …) 

 

1.2 Voorbeeld 1: representaties van sociale klasse in mediateksten 
 
2 belangrijke trends:  

Positieve mediarepresentaties van arbeiders “happy poor” 
Negatieve mediarepresentaties van individuen die afhankelijk zijn van sociale bijstand 

o Sociale bijstand in media: 
▪ Overdreven (oppervlakkig) berichtgeving over misbruik sociale bijstand 

(deserving armoede) 
▪ Weinig verklaringen voor werkloosheid 
▪ Berichtgeving gekoppeld aan thema’s als fraude, seks, misdaad 

 
 
1.3 Voorbeeld 2: representaties van gender in mediateksten 
 
Mediateksten spelen een prominente rol in het vormen van onze percepties van wat mannelijk en 
vrouwelijk is. 
→ Er is sprake van een misrepresentatie van vrouwen in de media (kritiek van feministisch 

perspectief) + holibi’s ook ondervertegenwoordigd 
→ 2 belangrijke onderzoeksvragen: 

1. Hoe worden vrouwen geobjectiveerd en uitgebuit in media? 
2. Hoe verschilt sociale realiteit van de constructie van wat mannelijk en 

vrouwelijk is in media 
 



⇨ Media-inhouden weerspiegelen de veranderende dominante discours over wat vrouwelijk en 
mannelijk is (Bv. Shift van vrouw aan de haard naar onafhankelijke carrière vrouw). 
👉 wat niet wil zeggen dat de media-inhouden een spiegelbeeld vormen van de gender 

identiteiten in het echte leven!  
 
2. Wat is een (kwantitatieve en kwalitatieve) tekstanalyse? 
 
2.1 Doel van tekstanalyse  

* Identificeren van intenties en andere kenmerken van communicatoren 

* Detecteren van latente propaganda of ideologie 

* Beschrijven van trends in media-inhouden (kwantitatief) 

* Spiegelen van culture patronen van groepen (associaties) 

* Ontdekken van klemtonen van organisaties (kwalitatief -> discoursanalyse) 

* Vergelijken van media-inhouden met de sociale realiteit.  

 
2.2 Kwantitatieve versus kwalitatieve tekstanalyse 
 
Kwantitatieve tekstanalyse: 

o Wortels in positivistische onderzoekstraditie binnen sociale wetenschappen.  
▪ Gebaseerd op het tellen van bepaalde zaken in een sample (kijken welke 

media je wilt gebruiken).  
▪ Handig voor longitudinale studies.  
▪ Beperkt je tot de tekst, maar de veronderstelling is dat je zo inzicht verwerft 

in hoe mensen decoderen.  
▪ Het codeerinstrument moet duidelijk en transparant zijn.  

o Positivistische cultuur:  
▪ Zwart-wit 
▪ Alles is te herleiden tot binaire relaties.  
▪ We kunnen alle elementen categoriseren.  

o Tellen: kijken naar de manifeste kenmerken. Bv. wat is het aantal mannen dat 
meedoet in de show? -> Laat toe veel data te categoriseren.  

o Zegt niets over de connotatie, maar ook niets over het effect dat het zou kunnen 
hebben op het publiek.  

o Hier kijken we naar het groter geheel, patronen en manifeste kenmerken.  
o De methode van kwantitatieve inhoudsanalyse is ontwikkeld door Berelson (1952) 

en bestaat hoofdzakelijk het tellen van fenomenen:  
▪ "Research technique based upon measuring (counting) the amount of 

something (violence, percentages of Blacks, women, professional types or 
whatever) in a sampling of some form of communication (such as comics, 
sitcoms, soap operas, news shows). The basic assumption implicit in content 
analysis is that an investigation of messages and communication gives 
insights into the people who receive these messages." (Berger, 1982: 107) 

o Laat toe om bepaalde aspecten van grote hoeveelheden mediateksten te vergelijken 
in de tijd of tussen mediaorganisaties.  

o Kritiek: kwantitatieve tekstanalyse zegt niets over de effecten van teksten of de 
latente inhoud of de verschillende betekenissen die mediateksten kunnen hebben 
voor gebruikers.  
▪ Mechanische visie: pijl vanuit tekst naar de ontvanger (geen verschillende 

coderingen mogelijk. Zie Hall).  



 
Kwalitatieve tekstanalyse 

o onderzoeksbenaderingen:  
▪ semiotiek, framing, discours- en narratieve dimensies van mediateksten.  

o Kijken naar de latente kenmerken: Tussen de regels door lezen, maar daarvoor 
moeten we de juiste culturele achtergrond kennen. (obv kleine steekproeven) 
▪ Culturele patronen zijn hier dus van belang + ontdekken van associaties 

o Komt vanuit de semiotiek en de literatuursanalyse.  
o Shift van kwantitatieve naar kwalitatieve tekstanalyse = shift van empirisme naar 

discours.  
▪ “Because of its tendency to isolate specific elements of a media text, 

quantitative content analysis is not capable of analysing communications as 
dicourses." (Van der Berg & van der Veer) 
→ Een soort remidiëringsactie om de problemen van kwantitatieve op 

te lossen.  
▪ Obv semiotiek, Framing onderzoeken, de kapstok om een onderwerp/tekst 

te begrijpen is de frame, men gaat de ideologie onderzoeken -> een 
discoursanalyst is hier mee bezig 

o Focus op mediatekst als een geheel in plaats van enkel bepaalde delen of aspecten. 
Bv. Analyse van latente en manifeste elementen van teksten, maar ok het verbinden 
van mediadiscours met andere discours.  

o Kwalitatieve tekstanalyse gaat hand in hand met receptieanalyse. 
o Karakteristieken van boodschappen:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇨ Beide empirisch onderzoek  
⇨ Verschil in generaliseerbaarheid, bij kwalitatief generaliseerbaarheid niet belangrijk 

 
Kwalitatieve analyse mag ook numerieke waarden gebruiken 
 
 
3. Typologieën van kwalitatief onderzoek - Hijmans 
obv. Methoden op zoek gegaan naar methodologie, 57 empirische onderzoeksartikelen analyseren 
en methodes bekijken die ze gebruiken en welk onderzoek de onderzoekers beweren dat ze gedaan 
hebben (de labeling van hun onderzoek) 
 

3.1 achtergrond 
● Framework & logic (Krippendorff) = sensitizing concepts 

● Glaser & Strauss: vergelijkende analyse van onderzoeksartikelen 

● Gebaseerd op Gefundeerde theorievorming (grounded theory) 

labeling van analyse=verwarrend  
⇨ discoursanalyse bleek één van de onduidelijkse analyses van kwalitatieve tekst analyse 

(kan bijna elke procedure volgen) 



⇨ soms verschillende benaderingen in 1 studie gecombineerd 
 

Hijmans geeft eigen labeling: (eigen typologie) obv, 
⇨ Onderzoeksrapporten  
⇨ via reconstructieinterviews met onderzoekers -> hoe word de tekst gepresenteerd? 

(inductieve manier)  

 
 

❖ 3.2 Retorische analyse 
- Retoricus: Hoe word de boodschap gebracht? Niet wat maar HOE gepresenteerd 
- Manifeste kenmerken centraal (vorm, constructie, argumentatiestructuur,…) 
- Gedetailleerd lezen van fragmenten 
👉 Als retorisch analist moet je gedetailleerd lezen, coderen en een oordel maken 

 
 

❖ 3.3 Narratieve analyse 
- De beschrijving van chonologie: personages en hun problemen, ontwikkelingen,… 
- De verhaallijn en gebeurtenissen analyseren en de opbouw ervan, (kan ook bij nieuwsverhalen) 

-> logica nakijken 
-  Een reconstructie vd narratieve opbouw.  
👉 Hier is ervaring voor nodig, zoals het veel zien en horen  van verschillende verhaallijnen. 

 
 

❖ 3.4 Discoursanalyse 
- Beschrijven onderwerpen in mediateksten adhv latente en manifeste kenmerken van taalgebruik 

& woordkeuze 
- Teksten analyseren maar ook in verband kunnen brengen met samenleving. 
👉 Meestal over ideologie 

- Onderzoeker = competente taalgebruiker + kennis vd samenleving/context 
- Kritische discoursanalyse: activist 
 
 

❖ 3.4 Structurele semiotische analyse 
- Basisanalyse, moet je bij elke analyse gebruiken.  
- Focus op onderliggende structuren, latente betekenissen via tekens codes en binaire 

tegenstellingen (hiervoor moet je samenleving/context kennen) 
👉 Maar er zijn varianten op.  
👉 MAAR volgens hijmans, is het een aparte analyse 
❖ 3.5 Interpretatieve analyse 

- inhoud typeren= centraal DUS theorievorming= centraal 
👉 theoretische steekproeven, analytische categorieën, vergelijkende analyse 

- formeleren via types of conceptuele categorieën -> doel is vinden van nieuwe concepten 
- Samenleving recontrueren via exploratie vd tekst, tekst toetsen aan eigen ervaring. 
- Een soort etnografisch onderzoek op mediateksten. 

 
 

4. Een logic voor interpretatieve tekst analyse 
Wat? 
Pleijter student bij Hijmans, de uitdaging van goede journalistiek maar vooral: wat zijn de stappen die 
we moeten nemen voor goede, depliceerbare interpretatieve tekstanalyse?  
Zijn bedoeling is om een logische structuur voor te stellen die navolgbaar en beargumenteerbaar is.  



👉 Hij doet dit door een zestal fasen/stappen naar voren te schuiven die moeten doorlopen 
worden, om te vermijden dat men “zomaar iets doet”.  

👉 Veel kwalitatieve inhoudsanalyses zijn problematisch want niet controleerbaar en niet 
intersubjectief  

 
- Inzichten uit bestaande methodologische literatuut over inhoudsanalyse opsporen 
- Interpretatieve benadering 
⇒ “Reconstructed logic” wordt voorgesteld -> ga steeds terug, kijk naar tussentijdse 

conclusies en toets die af op nieuwe 
- Centraal idee: theoretisch perspectief aftemmen op onderzoeken materiaal 
- Planmatig: logische navolgbare uitvoering van stappen 
- Kenmerk: cyclisch, iratief verloop 

 
4.1 Zes stappen om een goede kwalitatieve tekstanalyse te bekomen. 
-> onderzoekshandelingen: waarneming, analyse en reflectie wisselen elkaar af 

⇒ iteratief cyclische verloop 
 

1. Voorbereiding 
⇨ Formulering doelstellingen, uitwerken analystisch kader, verzamelen 

achtengrondinfo, opstellen onderzoeksvragen, kwaliteitscontrole 
2. Verkenning: teksten waar je je onderzoek rond wil doen verkennen 

⇨ Inventarisatie onderzoeksmateriaal (zijn het films, intervieuws,…?), 
materiaalselectie (de eerste, ruwe, toegankelijkheid speelt hierbij een grote rol), 
verkennende lezing materiaal, kwaliteitscontrole 

3. Ontwikkeling: onderzoek kan evalueren en teksten, samenleving ook 
⇨ Ontwerpen (waarnemings)instrument (transcriptie, segmenten, parafraseringen), 

selectie testmateriaal (a-typische vs typische antwoorden op vb 
interviewvragen), uitwerken instrumenten adhv uitproberen en aanpassen, 
kwaliteitscontoles door het uittesten en aanpassen van je instrument 

4. Toepassing: coderingen registeren 
⇨ Herformulering onderzoeksvragen en selectie onderzoeksmateriaal, waarneming 

en registratie, conceptualisering, kwaliteitscontroles 
5. Integratie: conclusies trekken 
6. Rapportage: resultaten, controleren op geldigheid 

⇨ Methodische verantwoording -> essentieel voor betrouwbaarheid, 
herhaalbaarheid (geldigheid en generaliseerbaarheid), expliciteting kennisdoel 
enz, presentatie bevindingen en terugkoppelen naar onderzoeksvragen en 
kennisdoel 

-> memo’s maken na elke onderzoeksfase (logboek) 

 
5. Grounded theory (Westers) 
inductief ontwikkelen van begrippen en conceptuele uitspraken vanuit concreet 
onderzoek/data/vraag  

● Kenmerken grounded theory 
o Is theorieloos: begint gewoon van de data of een bepaalde vraag, niet van een 

theorie 
o Inductieve benadering 
o Bestaat uit categoriëen en hun threoretische betekenisvolle eigenschappen en 

hypothesen 
⇨ Algemene verbanden tussen categorieën en hun kenmerken 

o Zorgvuldig coderen van data nodig  



⇨ Obv coderen definieer je wat er gebeurd in de data 
⇨ 3 types van coderen: open coding, axial coding, selective coding 

 
1. open coding: 
Methode open coding: analyseren van datamateriaal lijn-na lijn en segment-na-segment. Waarbij 
codes zowel kunnen gebaseerd zijn op een woord, volledige zin, passage binnen een tekst of een 
volledig document.  

A. concepten 
⇒ het conceptualiseren en categoriseren van data begint de ontwikkeling vd eerste 

concepten 

⇒ conceptuele codes of in-vivo codes (de eerste codes) worden toegepast op de data en 

deze laten toe om meer inzicht te krijgen aan de percepties vd informanten zonder 

gehinderd te worden door theorie kennis 

⇒ concepten= tags om de teksten te kunnen labelen, traceren 

⇨ in-vivo code leiden tot tags 

⇨ Strauss & Corbin: "conceptual identifiers or tags to which specific occurrences, 

incidents and other phenomena are assigned." 

⇒ Resultaat van open coding:  

⇨ Lijst van concepten (sensitizing concepts) die je in volgende fase moet categoriseren 

 

B. Categorieën 

⇒ = een classificatie van concepten 

⇨ obv de condepten met elkaar vergelijken en kijken of ze naar dezelfde fenomenen 

verwijzen 

⇒ Categorieën hebben eigenschappen, dimensies en subcategorieën 

⇨ Definities volgens Straus & Corbin:  

▪ Properties/eigenschappen= definieërt en geeft de categorie betekenis 

▪ Dimension: “The range along which general properties of a category vary, 

giving specification to a category and variation to the theory." 

▪ Subcategories: verdure categorieën in een categorie voor verderdere 

verklaring en specificatie 

2. Axial coding: 

Geavanceerde codeertechniek volgend op open coding. 

⇒ Doel: organiseren van open coding categorieën obv connecties tussen verschillende 

categorieën 

⇨ Verschillende categorieën in elkaar met verband brengen en daar een label aan            

geven, een schema proberen bekomen om overzicht te creëren. 

⇒ Meer abstract niveau van analyse 

⇒ Obv 6 factoren connecties analyseren: 

1) Fenomenen 

2) Causale condities 

3) Context 

4) Interveniërende condities 

5) Actiestrategieën 

6) Gevolgen 

 



 

3. Selective coding 

Het proces van een “core category” kiezen en systematisch alle andere categorieën verbinden met 

die. 

⇒ Indeling van data in groepen -> ontdekken van patronen en modellen 

⇨ Meer verticaal analyse dan de andere coderingstechnieken (modellen en 

patronen) 

⇒ Het detecteren van een bepaald aspect, categorie waar je dan een partoon in kan vinden 

⇨ Vglbaar met statischtisch analystisch, legt ook verbanden bloot maar hier ligt de 

focus meer op het construeren van een ‘analysis story’ 

 
 
5.1 Kritiek op de grounded theory 
 

● GT Verschilt van kwalitatieve analysestrategieën op 2 manieren: 

1) Grounded t. is niet gelimiteerd tot het enkel beschrijven van data 

2) Grounded t. is niet gelimiteerd tot het exploreren en genereren van theorieën, 

maar kan ook theorieën testen. 

 

Strauss: "Coding within the framework of Grounded Theory is theoretical coding, meaning we 

work towards developing a theory as we code." 

⇨ Voldoende axiaal coderen = theorie ontwikkelen 

 

● Problemen: 

⊗ Analysemethode van GT= vaag & onduidelijk 

- Hoe kan je gelijktijdig een theorie genereren & evalueren? 

⊗ Het genereren van theorieën ≠ een exact proces 

- Coding eerder als een losse kunstvorm 

⊗ GT is enkel een toolkit voor het codeerproces (geeft geen volledige uitleg) 

 
 
 
 
 

6. Tekstanalyse in context (Esser) 
Tabloidization = aandacht voor sensatie, gecomprimeerd nieuws (kleine stukken) + kranten op 
tabloid 

Trend tabloidisering van nieuws. 
Esser doet een lange termijn en crossnationale analyse van kwalitaiteve nieuwsmedia  

* En maakt een vergelijking tussen UK en Duitsland, tegen context van USA 
 
Methode? 

er is absolute en relatieve data nodig 
afstand van het nieuws is ook nodig om de zaken van een nieuw perspectief te zien. 
Vooral inhoudelijke aspecten van tabloidisering bekeken -> concepten deffiniëren 
Multidimensionele, flexibele benadering op langetermijn & crossnationaal 

 



6.1 Wat betekend tabloidisering vd media? 
A. Kalb: “a downgrading of hard news & upgrading of scandal, sex and infotainment” 
B. Rowe: “a multi-purpose metaphor placed in service of contending arguments in which rhetoric 

often overshadows reasoned & reflexive critique” 
C. Kurtz:  

⇒ algemene afname van journalistieke standaarden 
⇒ afname hard nieuws (politiek/economie) en toename zacht nieuws 

(entertainment/sensatie) 
⇒ verbreding definitie over wat kiezers volgens de media moeten weten om te kunnen 

bepalen of een persoon geschikt is voor een publieke functie (vb: trump) 
 
D. Esser stelt een definitie voor voor tabloidisering: 

⇒ Tabloidisering = als een proces waarin de eigenschappen van de populaire pers de 
kwaliteitspers besmetten. 

⇨ Het is geen uniform proces want verschilt land per land.  
⇨ daarom crossnationaal onderzoek + longitudinaal 

 
 
6.2 Tabloidisering in historische context 
 
A. In verenigd koninkrijk vs verenigde staten : 
populaire pers zeer grootschalig, in UK overgenomen door amerika MAAR UK heeft nog publieke 
radio enzo terwijl US enkel nog commerciële heeft MAAR in US tabloids minder populair. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Duitsland:  

- minder sterke traditie tabloids 
- geen duidelijk onderscheid kwaliteit vs tabloid 
- sterke regionale pers 
⇨ tabloidisering verkoopt gewoon weg niet in duitsland. 

 
C. Verenigd Konikrijk vs Duitsland 

● Betekend dit dat er in de uk geen goede journalistiek is?  
o Nee want ook zeer kwaliteitsvolle kranten in UK maar er is gewoon ook veel 

‘rommel’ pers  
o MAAR de britse journalistiek heeft wel een minder etische houding dan de Duitse 

journalistiek. 



 
● Afname ‘hard’ + toename ‘zacht’ nieuws 

o In VK entertainment belangrijker dan culturele en intelectuele interresses van 
publiek ontwikkelen 
▪ Omgekeerde in Duitsland 

o Tabloidisering  Duitse kwaliteitspers obv studie Kepplinger: 
▪ Personalisering politici 
▪ Er zijn 5 formules voor berichtgeving 

👉 Waarvan emotie & schandaal belangrijk voor tabloidisering 
👉 Emotie/schandaal=minst gebruikte formules in Duitsland 

o Tabloidisering Britse kwaliteitspers ovb studie Golding & McLachlan 
▪ Inhoudsanalyse op lange termijn 

👉 Afname internationaal nieuws 
👉 Toename human interest 
👉 # en lengte politieke artikelen in kwaliteitspers = in tabloids 

 
● Verandering in wat de media denkt dat de kiezer moet weten 

o In Duitsland in wet onderscheid tussen individuele, privé en intieme sfeer. 
▪ In UK wordt privacy niet als recht erkend: Seks verkoopt (in de US is dit 

vooral zo voor misdaadverslaggeving). 
▪ Grote verschillen tussen UK en Duitsland tussen hoe journalisten hun job 

zien 
o Sinds de jaren ’90 ook kwaliteitspers in UK meer aandacht voor schandalen publieke 

figuren.  
o Frankfurther schule: krant = verlengstuk van de overheid (politieke elite) zie 

Duitsland -> minder onderzoek naar claims van de regering idem voor de financiële 
elite.  

 
6.3 Gevolgen 

Verschuiving richting sensatie, emotie & schandalen 
👉 UK: toename “sleaze”= woord voor corruptie van politici en in Duitsland toename 

schandalen politici 
Kan een bedreiging zijn voor democratie als er geen vertrouwen meer is in het nieuws + 
afname politiek vertrouwen (vooral in de UK) 

 
 
 

 

RETORISCHE & ARGUMENTATIE ANALYSE 
 
1.2 Een historisch en technisch perspectief op retorische en argumentatieanalyse 
 
READER: 

Liakopoulos: Er is een set v elementen aanwezig binnen argumentatie (liakopoulos legt link tussen 

retoriek en politiek) die het publiek kunnen overtuigen en sociale verandering aanzetten: 

De elementen: de data die leiden tot claim en tussen de data en claim zit een warrant met een 

achtergrond (de backing) + een tegenargument is mogelijk 

→ Anatomie ve argument: 

▪ Data 



▪ Claim 

▪ Warrant -> rechtvaardiging in argumentatie, brengt logica 

⇨ Kan feitelijk, motivationeel of autoratief zijn 

▪ Backing  

▪ Rebuttal  

 Leach: geeft een overzicht vd retorische analyse, leach geeft eerder een technische visie erop 

→ Onderdelen vd retoriek: 

⇒ Inventio: keuzo voor de ethos, pathos, logos in het argument 

⇒ Dispositio: stijl (keuze van metaforen en analogie) 

⇒ Geheugen 

⇒ Voordracht 

 

School van Athene: 

● Argument stond centraal want je moest publiek kunnen overtuigen en aansporen 

● Er bestaan goede en slachte argumenten 

● Claim= gebaseerd op data 

o Claim= enerzijds een motivatieobject (?warrant?) 

o Claim= anderzijds eigenschappen gelinkt aan het product (?backing?) 

● Met argumenten kan je inspelen op de gevoelens vh publiek 

o Een goede speech bevat: ethos (ervaring), pathos (gevoelens) en logos (feit)  

-> link eigenschappen Warrant 

o Als redenaar/speecher moet je deze goed kennen en goed gebruiken (zoals publiek 

recht aankijken enz) 

o Een analyst moet deze argumenten herkennen 

o Socrates methode: elkaars mening respecteren, consensus vinden niet noodzakelijk 

 

Mieder & Van Poecke: toepassingen op de hierboven theorieën. 

 
1.2 Wat is een argument? 
⇨ Publiek debat 

- (oudheid, spreken in politiek, orale com steeds belagnrijk als eerste indruk) 

⇨ Argument centraal  
- (hoe kom je van feiten tot een claim?) 

⇨ Overtuigen doelgroep  

- (retoricus moet zich kunnen aanpassen aan publiek) -> obama zeer goed hierin 
⇨ Speechen is weer hot  

- (Steven Toulmin) -> speech writers in politiek 

⇨ Kenmerken argument:  
- aanname als claim naar voren gebracht 

👉 en aanmanes/permissen staaf je met data en cases zodat je er een claim van kan maken 
als conclusie 

- organisatiestructuur rond te verdedigen claim  
👉 anatomie vh argument, je met de claim kunnen ontleden (zie Laikopoulos) 

- def: “inferential leap in te movement from support to assertion” 
👉 argument moet je opbouwen om iemand mee in claim te kunnen nemen 

 
1.2 Argumentatietheorie: Aristotles en Toulmin 



 
❖ Aristoteles: theorie van redeneren 

● Formeel logisch evalueren van argumenten -> goede vs slechte retoriek 
o Kairos= goede gebruik van tijd, juiste moment kiezen 
o Phronesis= common sense gebruike, 
o Argument gelijkwaardig aan redenering erachter 
        -> res: link met publiek & verba: woord 

●  universele regels in bepalen van logica vh argument: je kan hiermee je publiek overtuigen: 
o Ethos (ethiek en betrouwbaarheid vd de bron die je gebruikt of de autoriteit dat je zelf 

hebt) 
o Pathos (pathetiek, de emotie waarop je speelt)  
o Logos (de woorden, het rationele) 

● anatomie/ verschillende stadia retoriek: 
1) Inventio: een goede argumenteerder moet goede ideëen creeren , de ideëen waar heel 

je speech op gebaseerd is 
2) Dispositio: hoe gaat retoricus de speech opbouwen en welk effect heeft dit  
3) Geheugen: retoricus moeten speech uit het hoofd kennen  
4) Voorbracht: hoe brengt de aretoricus zijn speech 

 
 

❖ Moderne theorie: Toulmin 
● Argument fields: hebben eigen standaarden om argumenten te ontwikkelen en begrijpen 

(vb: politiek, recht, kunst,…) 
● Sybstantial VS analytic arguments  

o Substantial: zeer algemeen, essentieel, veel achtergrond, rode draad 
o Analytic: kleine voedende argumenten 

Toulmin rafelt argumenten uiteen in dagdagelijkse teksten. 
⇒ “the uses of arguments”: hij wilt een beter begrip creëeren vd verschillende 

elementen van argumentatie: 
actor: geïntereseerde partij die een gestructureerde mening uit 
claim: statement waar alles om draait, word gepresenteerd als een 
uitkomst ve argument ondersteund door feiten 
data: feiten/ bewijzen (de uitleg bij de claim), komen uit verleden of 
heden die je argument steunen 
warrant: legitimering vh gebruik vd data, te vgl met het perspectief 
vanuit het artikel is geschreven 
backing: ondersteunende aspect vd warrant 
rebuttal: tegenargument, de algemene regel die het argument ontkract 

 

EXTRA: Casestudy: Genetisch gemodificeerde soyabonen 
 
Identificeren en uiteenrafelen van argumenten in print media over genetisch gemanipuleerde 
sojabonen  veel verschillende meningen over  

1. bron bepalen (industrie, wetenschap, milieubeweging,…) 
2. samenvatten kernpunten van verschillende actoren 
3. kernpunten uiteenleggen in claims, data, warrants en backings 
4. alle argumenten schematisch presenteren 
5. interpreteren in context 

 
● Voorbeeld argumentatie los van context: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-> probleem met dit argument is dat het geen backing heeft 
genuanceerder statement: omdat de amazone in brand staat wil de overheid genetisch 
gemanipuleerde maïs maken -> ironisch wat dit zorgt voor het kapot gaan vd de echte maïs in het 
amazonewoud.  

 
● Voorbeeld argumentatie vanuit onderzoekshoek: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de importatie vd maïs is er gevaar voor de gezondheid vd mensen en de natuur in het export 
gebied in gevaar. 
->  Haar argumentatie hiervan gebruikte data, backing, warrant & claim  
 
 
1.3 argumentatieanalyse als inhoudsanalyse 
 
inhoudsanalyse= datareductie via coderen in categorieën via codeerframe 
→ Argementatieanalyse= vorm van inhouds analyse 
→ men gaat de grote hoeveelheid materiaal ontleden in categoriëen (data, claim, backing,…) 

A. aanvullende perspectieven 
● verschillende types van warrants: 

1. substansive warrant: wat zijn de verschillende feiten en de relaties binnnen deze 

omgeving 

2. motivational: emoties, waarden, wat zijn de beweegredenen voor deze claim? 

3. Authorative: hoe betrouwbaar kom ik over als speecher in een claim? 

● Logos, ethos pathos 
● Semiothiek ligt aan de basis van alle kwalitatieve inhoudsanalyses dus ook aan de basis van 

de argumentatie analyse 
 
 
B. Argumentative dicourse/ deliberatieve argumenten (overleg) 

- Actief 



- Sociaal 
- Gedeeld proces tussen dnms 

⇨ Werkt alleen als alle dnms toelaten overtuigd te worden 
⇨ Gericht op oplossen van meningsverschillen en elkaars meningen 

beïnvloeden 
- In specifieke sociale context 
- Standaarden nodig om kwaliteit van argumentatie te meten 

 
 
C. Tijdsspanne retorische argumentatie 
Argumentatie speelt op bepaalde contexten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

→ Forensic: focus op het verleden, vooral in een gerechtscontext 

- (schuldig of niet obv het vereleden), komt meestal emotie bij kijken 

→ Epideictic/epideïtische termen: gebruikt om iemand te herinneren op het einde ve 

levensfase/loopbaan,  

- argumenten waarbij je het positieve gaat belichten 

→ Deliberative:  democratische slv (openheid & luistern), alles mag gezegd worden maar niet elk 

argument is even goed 

- in een politieke sfeer, gericht op toekomstige acties “ik ga een muur bouwen  op de grens” 

 
 
D. Overtuigingsstrategieën 

● Karakter vd spreker (ethos) 

o Autoriteit  

o Geloofwaardigheid = kennis (belangrijk, hierdoor zijn zwakkere argumenten niet zo 

erg) 

● Publiek in bepaalde frame of mind plaatsen (pathos) 

o Emotie: medelijden, angst,… 

o Werkt kalmerend -> publiek staat meer open 

▪ Vb: Martin Luther King 

● Feiten, bewijs aanleveren (logos) 

 
 
E. Redelijkheid 



- Normatief aspect & rede/ratio nodig:  

houdt het argument wel steek? 

- Onderscheid tussen goede en slechte argumenten: 

⇨ Burden of proof rule: je moet het kunnen bewijzen 

⇨ relevantie: moet relevant zijn 

⇨ validitait: moet wetenschappelijk gesteund zijn 

⇨ logica: het moet aanneemelijk zijn 

 
F. Denkfouten/misleiding 
- misbruik van autoriteit (irrelevante expertise) 

-emoties opwekken om publiek te manipuleren  

👉 angst aanjagen (overdrijving/hyperbolen) 

👉 sentimentele appeals 

👉 bandwagon fallacy: anderen nemen het aan dus ik ook -> door ogenschijnlijke 

populariteit mensen laten geloven dat de meerderheid dit denkt 

👉 Red harring: zoals een hoax, fake verhalen (fundamenteel foute bewering) 

→ fake news moeilijk te ontkrachten want verspreid snel 

 

2. Toepassing: Obama 
Tips goede speech: spreek op het juiste tempo (pronesis), pas je aan aan het publiek, op de juiste 
manier, bepaal je moment om te spreken goed (cairos), maak je punt/claim, voeg een persoonlijke 
toets toe 
Obama gebruikt vaak de woorden: people, Europa, Russia, nations 

 
2.1 context 
“It is of utmost importance to pay attention to how politicians couch their thoughts and plans in 
words, and they in turn ought to be conscious of the effects which their words might have on the 
people whom they serve” – Tulis 
→ grote politici hebben veel impact (door hun geloofwaardigheid en autoriteit) 
→ authenticiteit van groot belang (waarheid en common sense) 
 

Obama aanpak: 
- zelf speech schrijven  
- zo authentiek mogelijk 
- gebruik van vaste zinnen “yes we can” (pathos primeert) 

 
De politieke toespraak in de plurale samenleving;  

o Inhoud: scheidslijnen benutten: wij-zij of net overbruggen 

o De toebehoorder: 

▪  stem geven & polyfinie (voor iedereen in publiek iets zeggen, zeker bij 

verdeeld publiek) 

▪ personificatie (persoonlijke verhalen meedelen) 

▪ resonerend refrein (yes we can, we the people) 

o De spreker: “kracht vd paralelle beelden” 

 
→ We the People’ is een van de belangrijkste speeches. Reactie van Obama op zijn predicant die een 

heel zwarte speech gegeven heeft over Amerika (dat er nog niets veranderd is)   scheidingslijn  



 
Obama:  heel krachtige speeches         (ex) 

o Als personificatie vd scheidslijnen (religieuze en huidskleur) 

o Zijn eigen positie was begrijpelijk (scheidslein benutten) 

o Persoonlijke ervaring als afsluiter  (personificatie) 

o Iedereen als slachtoffer van discriminatie, iedereen is gelovig (polyfinie) 

o Hij bouwt spanningsboog op (pathos) 

o Het persoonlijke is politiek -> politiek oxymoron= repeterende personificatie 

o Voordurent wisseling van decor/context/speech naar verschillend publiek (polyfinie) 

o Resonerende refrein: “yes we can” 

o Van zichzelf natuurlijk charisma (krakter vd spreker, ethos) 

● Martin Luther King 

o Je ziet bij beide argumentatie elementen in hun speeches 

 

 

 

2.2 Compositie 
 
De kracht van toespraken: (zie obama krachtige speeches) 

1. Voortdurende spanning 

2. Het persoonlijke = politiek 

3. De politieke oxymoron (repeterende personificatie; vanuit elk perspectief een verhaal 
vertellen) 

4. Voortdurende wisseling van decor, per decor een duidelijke boodschap 

5. Wisselende decors, dus genuanceerd en verzoenend 

6. Een uitweg voor iedereen 

7. Het resonerende refrein, spelen met taal, alliteratie 

8. In de beste traditie van Amerika 

9. Charisma 

 
 
 
 

NY times heeft het retorisch talent van obama onderzocht: 
 

❖ Proverbs 
 
A. QUOTES: obama gebruikt veel quotes maar nooit in exacte woorden 

⇒ Psuedo-proverbs: geeft er eigen touch aan 
B. NEW PROVERBS: Obama maakt zelf zinnen die als quotes opgebouwd  zijn 

⇒ “oppotunity does not come easy” 
⇒ zinnen beginnen met “the truth is…” “Americans know…” om autoriteit toe te 

voegen 
C. INCORPORATING PROVERBS: Steke waarden autdrukking + voorspellend naar toekomst toe 



⇒ “knowledge is power” 
⇒ “numbers dont lie” 
⇒ “a promise made is a promise kept” 

D. LIPSTICK ON A PIG:  
⇒ = zeer oppervlakkige verandering, oude politiek in nieuwe vaten 

E. FREQUENT PROVERBIAL EXPRESSIONS 
⇒ Favorieten, vaak herhaalde 
⇒ Speech “ A new beginning”, zinnen gebruiken als “turn the page” 
⇒ =Creating a sequence of enumerations by repeating statements with the same 

phrasal unit 
o vb: “real reform means” “i’ve had enough of” “this is the moment when we 

must” 
 

❖ Somatic phrases 
= By referring to parts of the human body, they add emotive metaphors to Obama’s rhetoric of 
compassion, empathy and hope. Heel veel lichaamsdelen gebruiken om iets dichterbij te brengen 
(pathos) 

⇒ “To take something to heart” 
⇒ “To (not) lift a finger”: niks doen 
⇒ “To feel (know) something in one’s bones”: ik ben er zeker van 
⇒ “To put one’s head in the sand” 

 

3. Toepassing: reclameteksten 
 
3.1 Analysemodel:  
centraal: invention vd argumentatio 

- overtuiging via ethos, pathos, logos 
- toegepast op reclameteksten  
⇨ (de waarde die je veronderstelt dat aanspreken bij het publiek koppel je aan het 

product) 
-hard en soft-sell strategiëen 
⇨ Moet je hard-sell argumenten gebruiken in crisistijden en soft sell bij economisch 

goede tijden of hangt het af van je product dat je promoot? (toulmain koppelt garry 
kronkeit eraan) 

-consumentencultuur: van modern naar post-modern 
⇨ Onderzoekers gaan consumentenculturen koppelen aan typische soorten claims die 

gemaakt worden 
-van idolatrie naar totemisme 
- Resonantietheorie:  
⇨ Vaak gebruikt in reclame.  

- Consistentietheorie:  
⇨ Geloof in de eigenschappen van het product.  
⇨ Vaak gebruikt in reclame.  

 

 
A. ETHOS 

Reclame maakt hier veel gebruik van, geloofwaardigheid creëeren via celebs & experten of via 
overeenkomst-zender-ontvanger (aantrekkelijkheid enz), ook via getuigenissen. 
→ ELM model toepassen (centrale en perifere route) 
→ Presentator in reclame via: 



o Getuigenis (testimonial) 
o Aanbeveling (endorsement) 

 
B. PATHOS 

Inspelen op emoties bij ontvanger 
→ 3 functies: aandacht, acceptatie, informatie 
→ emotionele sfeer is belangrijk voor aandacht trekken en acceptatie van reclame en 

attitudewijziging obv info 
 

C. LOGOS 
Argumentatie in boodschap, 2 types: 

1) Deductief: retorisch syllogisme, klassieke vb, argumentatie in alledaagse 
uiteenrafeling van claims (Toulmin), stapsgewijs op een logische manier de 
theorie opbouwen 

2) Inductief: adhv een concreet vb theorie bouwen (Cronkhite) 
 

 
 
3.2 Retorisch-semiotisch analysemodel (bij reclame) 

 
❖ Toulmins deductief argumentatiemodel 
Data, actor, warrant, backing, claim, rebuttal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Cronkhite persuasieparadigma 
● Inductie: overtuiging via bestaande acceptaties 

● Toegepast op consistentie theorie, overtuiging via bestaande acceptaties 

o Indien je A aanneemt (waarden), dien je B ook aan te nemen (product 

gebaseerd op waarden) -> anders ben je als individu niet consequent 

o Link “we as americans know…” 

● Motivatieobject(= de waarde die je aan de functie vh object hecht) en 

persuasieobject(= het product) 

o Link signifié en signifiant 

o Motivationele verkoopmanier kan op een rationele of emotionele manier zijn 

 



❖ Toulim-cronkhite combo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je begint bij eigenschappen waarvan je denkt dat het publiek ze belangrijk vind en associeert deze 
met het product. 

⇨ Claim opgespiltst in motivatieobject en persuasieobject 
 
 
 
3.3 Hard sell & soft sell als positioneringsstrategiëen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er zit een evolutie in, hangt af van tijdperken, hangt ook af van het product 
Tijden van crisis: meer hard sell 
Wanneer het goed gaat: meer soft sell: sfeer rond hangen 
Combo van beide gaat ook 

 
A. RECLAME IN HISTORISCH PERSPECTIEF 
Vermeerdering van soft sell 
 
Stephen Fox: cyclische afwisseling hard & soft sell 
→ Jaren 50; unique selling proposition (je bent uniek, modernisme) 
→ Golden 60: soft sell 
→ Jaren 60: economicshe recessie: hard sell 

-reclame is niet veranderd, is gewoon afhankelijk vd tijd 
 
Leis: diepgaande verandering/ evolutie 
-niet akkoord met fox 
-het is een diepgaande verandering 
-reclame is bemiddelaar bij en getuige van de sociale veranderingen 



-hard sell vervangen door soft sell (geleidelijk aan) 
1. 1890-1925: eerste persagentschappen, reclamestrategie= 

product-informatie en cultureelkader=idolatrie 
2. 1925-1946: producten als symbolen, cultureelkader=iconologie-> wat 

stelt het product voor? Is het luxe? 
3. 1945-1960: wat doet het product voor mij -> narcisisme 
4. 1966-…: marketing obv lifestyle, hoe positioneer ik mij binnen de 

samenleving? Cultureel kader= totemisme 
 
B. VERSCHILLEN IN KEUZEARGUMENTEN 

● hard sell:  
o gesloten tekst 
o hangt af v persoonlijkheid wat werkt, in dit geval: low self-monitors 

● soft sell: 
o open tekst 
o high self-monitors 

-> resonantietheorie (Schwartz): in een reclametekst moet er iets zijn dat resoneert met het publiek 
en wat er bij hun leeft/belangrijk is. 
 
C. VERANDERINGEN IN MEDIATEKSTEN 
Verschuiving van moderniteit naar postmoderniteit: andere manier van socialisatie/creatie vh ‘zelf: 
→ Verschuiving van functioneel naar emotioneel & verlangens 
→ Verschuiving van product naar ontvanger 
→ Verschuiving van gesloten naar open tekst 

 
 

4. Consumentencultuur 
 

1. Van moderniteit naar postmoderniteit 
Een feit maar ook debat erover, de overgangsperiode zou van 1945 tot 1970 zijn 
-> niet zo belangrijk, verschil tussen fox en leis wel kennen 

⇨ classificatie & framing (bernstein): framing per klasse, in een horizontale samenleving 
komt dit veel minder tot uiting 

⇨ bij het postmodern socialisatiesysteem is er sprake van zwakke framing want je gaat aan 
zelf identiteitsvorming doen, je identiteit is niet je klasse (in de moderniteit was dit wel 
het geval) 

alles van postmo en moderniteit gwn lezen niet kennen 

 
2.  van idolatrie naar totemisme 

● Idolatrie: product info 
o Mensen wouden waar voor hun geld, concrete info voor aankoop 
o Reclame educatief en expliciet 

● Iconologie: producten als symbolen 
o Wat is de betkenis vh product is belangrijk 
o Nadruk op sociale waarden consument (status, glamour) 
o Vaak gebruik van metaforen 
o Resoneren, testimonials, (on)bewuste verlangens consument 

● Narcisme: personalisering 
o Therapeutische ethos 
o Hoe word ik gelukkig van dit product 

● Totemisme: lifestyle-segmentatie 



o Tot welke groep behoor ik 
 
 
BELANGRIJK: 
Argumentatieleer van toulmin en kronheit onderscheiden, in een claim MO en PO vinden, verschil 
hard sell en soft sell kennen, ethos pathos en logos kennen, theorie en elementen van hoe je tot een 
argument komt kennen en deze kan toepassen op een voorbeeld. 
 

Narratieve analyse 
 
Readerteksten:  

⇨ Watson: inleiding over de media als storyteller 
⇨ Wester: op zoek naar boodschap in sitcoms -> toepassing vd narratieve analyse 
⇨ Vandenberghe: demografische diversiteit in het vlaamse perslandschap 

 
"We seldom think about it, but we spend our lives immersed in narratives. Every day, we swim in a sea 
of stories and tales that we hear or read or listen to or see from our earliest days to our deaths."  

(Asa Berger, 1997) 
 

● Story: 
o Wat we zien en horen 
o De som can alle gebeurtenissen die expliciet gepresenteerd zijn aan ons, evanals die 

die we veronderstellen 
● Plot: 

o Refereert naar alles wat ons gepresenteerd wordt en in de volgerde vd presentatie 
o Samen met alles wat we meenemen uit onze kennis en ervaring vd echt wereld 

 

1. De media als storytellers: nieuws 
- Snow Fall: NYTimes, investeert in nieuwe verhalen vertellen (zoals in snowfall over pro 

skieërs in lawine)  
⇒ slow journalism 
⇒ Longread: nieuwe manier om verhalen te vertellen 

- Firestorm: de Guardian, verhaal over familie in Australië in bosbranden 

 
Reader: Watson “media as storyteller” 
Het informatie aspect van een boodschap vergelijken met het narratief aspect. 

● We onderzoeken: 
o Elementen van stories: retorisch, metaforen, symbolen,…  
o Het proces van storytelling en het doel van framing 

 
● Homo narres: storytelling animal 

o Entertainende manier om betekenis van communicatie te exploreren 
o Oudste en meest universele vorm van interactieve uitdrukking 
o Verhalen bieden structuur aan en ordenen gebeurtenissen 

▪ Ze geven dus betekenis en waarde aan dingen 
 
 

● Verhalen zijn gebouwd rond achetypische protagonisten en helden en slachtoffers 
o Er gebeurd iets (inbalance) -> er komt een oplossing 
o Oplossing geeft morele waarde (onderliggend in tekst) 



→ Verhaalformats zijn beperkt maar vaak hergebruikt met een twist 
Elementen die verhalen naar boven halen: 
-> Retoriek: gebruik van taal als overtuigingstechniek 

⇒ Retorische technieken: symbolisme en metaforen 
 

● Narratieve frames: 
o Verteller: 

▪ Eerste persoons vertelling: subjectiviteit 
▪ 3de persoons vertelling: verteller heeft afstand van wat er in verhaal gebeurd 
⇨ verteller is ontastbaar maar altijd aanwezig 
⇨ de ‘strings’ moeten onzichtbaar zijn, we moeten ons inleven zonder te 

beseffen dat er een verteller is 
o Entman: Framing  

▪ =  het selecteren van bepaalde argumenten ten voordele van andere die 
worden onderbelicht om een verhaal vanuit een bepaald perspectief te 
brengen 

▪ Framing is gericht op vier zaken: het definiëren van het probleem, diagnose 
van de oorzaken, het maken van een moreel oordeel, en het suggereren van 
oplossingen -> consistente framing in een mediatekst beïnvloedt publieke 
opinie 

 
 
1.1 Verschillen in genre, code en personage 
- sommige genres hebben een flexibel format, anderen niet. 
- elke genre bezit “signifiers” -> elementen die het publiek verwacht 
- besef van deze signifiers en erkenning wanneer deze verworpen of bevestigd worden suggereert 
een actieve smanwerking tussen de schemata van de encoder en dat van de decoder. 
⇨ Publiek: samenwerking van comfort van weten wat er bij format hoort  + benieuwd naar 

wanneer verrassingselement 
 
Grondleggers 
❖ Barthes: verhalen bezitten kracht door simpliciteit. 

5 codes:  volgens hem opereren alle verhalen volgens deze codes (met hun bijhorende signifiers) 
1. Actie  

- De gebeurtenissen die plaats vinden in een verhaal 
2. Semantische code 

       - tekens & tekensystemen, door onze ervaring met teksten kan je aan de hand  
van semantiek, een aantal codes voorspellen wat er gaat gebeuren 

       - de eigenschappen vh personage 
3. Enigmatisch/hermeneutisch  

        - stem vd waarheid  
        - de oplossing vh mysterie 

4. Referentieel/cultureel  
        - plek, cultuur waar het verhaal zich afspeelt 
        - bv: hollywood films anders dan bollywood films 

5. Symbolisch/esthetisch  
       - connatieve elkement in verhalen 
       - symbolen die worden gebruikt (in woorden of objecten) vb: james bond in dure 
          auto’s 

 
❖ Propp: types in volksverhalen: deze types komen altijd terug  



- ging volksverhalen en mythes analyseren op zoek naar archetypische kenmerken: 
→ Locatie (bv het bos: plaats waar magische dingen gebeuren) 
→ Held 
→ Misdadiger 
→ Object 
→ Gever (geeft object) 
→ Begunstigde 
→ Helper 

 
1.2 Narratieve analyse van nieuws 

● Nieuws is niet gelijk aan dagelijks leven want moet ongewoon zijn 
● macro- en superstructurele eigenschappen 

o je herkent deze aan eigenschappen het nieuws (wie heeft het gedaan, hoe, wat zijn 
de gevolgen,…) 

o in het nieuws: deuntje vh nieuws, presentatoren,… 
● nieuws = een narratief met een begin en einde  

o niet perse chronologisch 
● nieuwsitem= hero-plot 

o een verhaal wordt rond een persoon gemaakt (bij nobelprijs winnaar ofzo) 
● story- & chronicle-formed news  

o story-formed nieuws: chronologisch een verhaal vertellen 
o chronichle-formed nieuws: trechtertechniek, sensationeel adhv een lead daarna pas 

verhaal met meer details 
● Taxomie vh nieuws  

o Skelet en ordening vh nieuws 
 
❖ Lewis: types van nieuwsitems: 

 4 structurele nieuwsvormen 
1) Ontwikkeling ABC: oorzaak-gebeurtenis-gevolg 
2) Gebruik van narratieve ontwikkeling (met ruimte voor afwijking) 
3) Hermeneutische code: probleem-oplossing (adhv experts) 
4) Traditionele format; info, rond centraal punt geordend (lijkt op heroplot) 

 
❖ Selucky: narratief bestaat uit meer dan begin, midden en eind: 

o "Het is beter gedefinieerd als het vertellen van gebeurtenissen ... op een 
dusdanige manier dat ze worden gerangschikt en geplaatst in een hiërarchische 
(in plaats van alleen maar temporele) relatie tot elkaar en in ondergeschiktheid 
aan het discours dat hen en zijn betekenisregime vertelt. ” 

o Je moet het zien als een soort van hervertelling vd gebeurtenissen want meestal 
weten de mensen al wat er is gebeurd maar nieuws brengt extra info (behalve als 
het niet in de buurt is dan is het verassing) 

o  Journalist moet dus in een gebalde versie het item presenteren in een bepaalde 
structuur 

 
 
1.3 Story vs discours 
Een story is een discours, maar niet elke discours is een story. 
Een story moet verteld worden maar niet elke discours is een vertelling. 
Ze zij wel beide: 
→ ‘Stories only exist as discursively told.’ 

o Een verhaal is altijd een discourse maar een discourse is niet altijd een verhaal want 



het moet verteld worden.  
→ Gebeurtenis gaat vooraf aan ‘narrative’.  
→ Nieuws = Re-constructie van gebeurtenissen.  
→ Story-specifieke vorm van discours (Story grammar, Mandler).  
→ Journalisten geven zin aan serie gebeurtenissen.  

o Zij weten perfect hoe ze het belangrijkste eerst moeten zetten.  
→ ‘Narrative’ moet geparafraseerd kunnen worden in een verhaalvorm.  
→ Theorie van de tekst – parallel met theorie van de ‘reader’. 
→ Niet elk discours = een vertelling.  

o Mondeling 
o Geschreven  
o Uitbeelden 

 
 
1.4 Narratief analytisch model 
Een model van hoe een verhaal geanalyseerd kan worden.  

Alles binnen het kader is de 
nieuwstekst en de 
verhoudingen erbinnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen de kader= netwerk van actoren en issues, het verhaal 
Buiten het kader= de realiteit namelijk de journalisten enz 
MAAR de journalist is ook de verteller in het verhaal want die brengt actoren naar voor zoals de politie, 
het slachtoffer,… en maakt hier een verhaal rond 
De journalisten halen dit uit bronnen 
 

● Buiten de rechthoek is de realiteit:  

o Real actors = bv. Sporters. (bestaan echt) 

o Implied author = degene die we denken dat het geschreven heeft (archetypisch 

beeld van de personen van wie je denkt dat het zal lezen).  

o Implied reader = het publiek dat we voor ogen hebben (archetypisch beeld) 

o In de tekst zit de verteller (dat kan ik ook zijn, dit is niet per se de auteur) <-> aan wie 

het verteld wordt.  

● Binnen kader = inhoudelijke tekst + onderlinge relatie.  

o Netwerk van actoren die in een hiërarchisch verband zitten.  

▪ Verband vinden door datajournalisten en dan kan je nieuwe/onthullende 

verhalen naar buiten brengen.  

● Journalist = verteller van het verhaal en brengt actoren naar voor.  



o Hij is ook de auteur.  

o Heeft een bepaald publiek voor ogen.  

● Hiërarchische relaties openleggen kan zowel kwalitatief als kwantitatief.  

 
 
 
 
 

 
1.5 Narrator’s discourse 
“News is, among other things, a discursive composition of received or collected pieces of information 
whichconsist primarily of actors’ discourses” 
 
 
News angle= frame, van welke “lens” je gebruik maakt om je verhaal te vertellen 
(de journalist kiest deze) 
→ interveniërend element bij een verhaal: bv verschillen in selectie, ordening en verbanden 

tussen info 
 
linking discours vd journalist: lijmt alle elementen aan elkaar om tot een verhaal te komen, adhv: 

- samenvattende statements 
- achtergronden 
- actoren aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor informatie 

 
 
2. CASESTUDY: De media als storytellers: sitcoms 
Nemen een sociale verantwoordelijkheidsrol op, te zien aan de thema’s die ze opnemen 

● tv en samenleving 
o kritiek op tv inhoud:  

⇨ amerikaans aanbod: veramerikanisering? 
⇨ Nadruk op geweld, relaties, seks,… 

 
o Cultural studies-onderzoek (Hall) 

⇨ Encoding/decoding 
⇨ Hoe men kijkt naar soaps vanuit verschillende religies 

 

o Culturele indicatoren benadering (Gerbner) 

⇨  Via indicatoren de maatschappij uitpluizen 

⇨ ‘message system’= media brengt boodschappen met zich mee 

👉 bekijkt tv als storyteller en hoe die het perspectief vd samenleving 

beïnvloed 

👉 geweld door tv als belangrijk kenmerk om te meten -> bleek geen 

invloed te hebben 

⇨ geprobeerd om een anlyse te maken vh tekstsysteem van media en dit 

als voorspeller voor de samenleving te gebruiken -> systeembenadering 

(structuralisme) 

👉 kan ook gebruikt worden om later te snappen hoe de samenleving nu 

in elkaar zat. 

 



a) 4 niveaus in boodschappen op tv (Gerbner)  

1. existence: de (grote) themas 

2. priorities: wat zijn de prioriteiten, wat komt er het meeste aan bod? 

Hoofdverhalen en nevenverhalen 

3. Values: waarden vd personages en moraal v verhaal 

4. Relationships: hiërarchische relaties tussen actoren, Gerbner zegt dat dit 

samenleving beïnvloed 

-> hier zitten risico’s aan voor scenario schrijvers want veranderingen kunnen er voor zorgen dat 

kijkers afhaken. 

⊗ Beperking Gerbner: abstracte opvatting van storytelling op systeemniveau -> eigenlijk is de 

culturele-indicatoren analyse gwn complementair aan de gedetailleerde narratieve analyse 

 

b) Een narratoloog doet niet aan deze systeem methode maar kijkt eerder naar het 

verhaal als een skelet met losse elementen. 

⇒ Waarom meer aandacht naar verhalen zelf dan naar structuur? 

- verhalen opzich geven morele code weer 

- culturele categorieën zoals die in de verhalen worden 

gethematiseerd zijn op systeem niet zichtbaar 

 
 
CS: Analyse van sitcoms 

Methode: 

o sitcom onderzoek analyse van uk, usa en nl sitcoms. 

o Adhv een transcriptie van 15 afleveringen 

⇨ Met uitgeschreven gesproken tekst & relevante non-verbale elementen 

o WOW-analyse: Gerbner analyse, ze hebben een topic lijst gemaakt adhv de 4 

niveaus van Gerbner. 

⇨ Nml: existence, priorities, values, relationschips 

 

Resultaten:  

A. Existence: 5 levensdomeinen: liefde, vriendschap, familie, werk, financiën 

B. Priorities: hoofdpersonages hebben verschillende doelstellingen te maken met deze 5 

levensdomeinen. (liefde domineert in onze Westerse samenleving) 

C. Values & relationships: veel levenslessen + normatieve uitspraken die zeggen wat je 

best doet in bepaalde situaties 

 

Conclusies:  

✔ Zenders/omroep beïnvloeden het programmetype en zo ook de waardes erin 

(vooral in ned, laaste soort verzuiling) 

✔ Sitcoms zijn simpele verhalen met overduidelijke oppervlaktestructuur en weinig 

progressie: 

▪ Relationele problematiek in de familie, vriendschap of 
werkverband.  

▪ Doelstellingen van personages hieraan gerelateerd.  
▪ Waarden en normen op relationeel vlak.  

 



CS: Livingstone (2007) 
Verschillen in genderhelijkheid tussen Nederland en USA: 
→ Livingstone vraagt zich af in hoeverre de inzichten uit audience studies van de afgelopen 

decnnia toepasbaar zijn op gebruik van internet en sociale mediaplatforms.  

⇨ Zijn artikel is reflectief -> interpretatie van teksten -> er zijn verschillende 
manieren om een tekst te interpreteren (bv. Hall). Dit is een 
uitgebreidere visie, want die van Hall was te simplistisch.  

Onderzoek: Dallas (usa) VS coronation street (uk) VS eastenders (uk) (bekende soaps) 
 

A. Dallas - Ang 
→ Structuur rond 2 hfdthema’s:  

⇨ mortaliteit en familie VS machtsrelaties en business 
→ gender-stereotypering: geen softe mannen, wel veel variaties in soorten vrouwen 
 
B. Coronation street:  
→ arbeidersfeer, post-geïndustrialiseerde steden, vaste locaties,  
→ sterke vrouwen, focus op klasseachtergrond 

⇨ groot verschil hoe vrouwen in de uk afgebeeld zijn VS usa (Dallas), in UK 
veel sterker vrouwentype 

 
C. Eastenders: 
→ spannend, arbeidersklasse focus, iets vernieuwender dan coronation street,  
→ hier is de hoofdstrijd niet zoals bij Dallas over mortaliteit maar over gender  
→ opnieuw sterkere vrouwelijke personages dan in dallas. 
→ Hier een ongelijke strijd tussen goed en kwaad (bij Dallas gelijke strijd) 

 
Dus grote verschillen tussen UK en USA -> Readers/viewers pikken deze verschillen op in 
interpretaties (readings) (parallellisme met tekst) 

o  Ontvangersstudies/ receptiestudies, hoe wordt een Amerikaanse soap ontvangen in 
Israel waar toch andere rollen gelden 

 
 

3. De media als storytellers: genderstereotypen 
Belangrijke invloed op genderrollen in de samenleving want toont dat de landen waar er nog grote 
genderstereotypering in de soaps zijn, ook genderstereotypering in de samenleving is.  
 

onderzoeksvragen: Is in Nederland is de groeiende gelijkheid van gender te zien in de soaps? 
Zijn de soaps een goede maatstaf voor de samenleving? Is er een verschil met USA?  

 
● Voorgaande studies: Genderrollen in usa & ned onderzocht 

o Vaststelling onderzoek: vrouwen en mannen worden in tv fictie geportretteerd 
volgens genderstereotypen obv 
⇨ relatieve aanwezigheid,  
⇨ activiteiten  
⇨ leeftijd 

o Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd, meer mannen in de bevolking op tv 
(relatieve aanwezigheid) 

o Mannen werken meer buitenhuis en meer gevarieerde waaier aan jobs en hoger 
inkomen (activiteiten) 

o Heteronormatieve sfeer 



o Vrouwenpersonages zijn jonger dan mannenpersonages (leeftijd) 
 

� Methode:  
Steekproef van 503 prime-time fictieprogramma's uitgezonden op de Nederlandse televisie 
tussen 1980 en 2005 (4 jaar aan onderzoek) 

Geslacht, leeftijd, seksuele oriëntering, jobgerelateerde activiteiten, gezins- en 
opvoedingsgerelateerde activiteiten werden gecodeerd voor de hoofdpersonages. 

Er werd (manueel, zeer arbeidsintensief!) gecodeerd voor emancipatie als thema in de 
programma's. 

Algemene programmakarakteristieken zoals duur, land, en productiejaar. 

 

Resultaten:  
✔ Er is een verschil tussen Nederlandse en Amerikaanse soaps bij 

gendervertegenwoordiging,  
⇨ er zijn schommelingen door de jaren heen maar meer gelijkheid de laatste jaren.  

✔ het is dus een beetje mee geëvalueerd met de veranderingen in de samenleving maar 
niet volledig, er is een status quo. De stereotypes blijven bevestigd worden (vooral in 
Amerikaanse soaps).  

✔ Emancipatie is in ned en usa wel een evenveel voorkomend thema. 
 
 

Conclusie: Nederlandse soaps zijn dus geen weerspiegeling vd groeiende (gender)gelijkheid 
in de Nederlandse samenleving.  

-> soaps bestendigen genderongelijkheid in de samenleving 

 
 

4. De media als storytellers: demografische diversiteit in het nieuws 
het nieuws is het meest beluisterd op radio, erna krant in online vorm (de websites). 

● Media is mee verantwoordelijk voor sociale exclusie of symbolic annihilation (silverstone) via 

voorstelling van bepaalde groepen in specifieke contexten en rollen 

o Media= belangrijke tool voor integratieproces van etnisch-culturele minderheden 

● Nieuwsmedia= moderne instandhouders van groepsclassificaties:  

o personen met machtsfuncties makkelijker toegang tot media en zo meebepalen wat 

belangrijk is in de samenleving. 

Zo ontstaan er groepen in de samenleving die het nieuws mijden want niet 

representatief. 

 

 
4.1 Demografische diversiteit 
= mate waarin personen volgens demografische kenmerken (bv: leeftijd, gender & etniciteit) 
proportioneel in het nieuws worden afgebeeld. 
 
3. hernemen Casestudy: 
Hypotheses: 

1) Jongeren en ouderen ondervertegenwoordigigd in nieuws 
2) Vrouwen ondervertegenwoordigd 



3) etnische minderheden ondervertegenwoordigd 
4) Bepaalde nieuwsthemas komen meer als andere voor 

 
Onderzoeksvraag: Hoe komen groepen in media voor als? elitebron, getuige of vox populi (= 
stem vh volk)? 

 
Methode: automatisch tellen & coderen van leeftijd, gener en etniciteit in 8 Vlaamse kranten 

 
Resultaten: (obv hypotheses) 

1) H1: juist -> alleen kwaliteitskranten= meer ouderen & publiekskranten= meer jongeren 
2) H2: juist ->mannen 30% oververtegenwoordigd, kwaliteitsvolle kranten iets meer 

representatie vrouwen 
3) H3: fout->etnische minderheden niet ondervertegenwoordigd als actor (niet perse goed 

want kan ook dader of slachtoffer rol zijn), wel ondervertegenwoordigd als nieuwsbron,  
4) H4: juist ->  bepaalde thema’s tonen meer jongeren, ouderen, vrouwen en etische 

minderheden  
 

✔ OV: grote ondervertegenwoordiging van jongeren, ouderen, vrouwen en etnische 
minderheden als elitebron. 

 
Conclusie:  

✔ vlaamse kranten tonen geen demografische diversiteit, vooral niet bij elitebronnen 
⇨ deze zijn gedomineerd door blanke volwassen mannen  

 
nieuws bestendigd bestaande machtsrelaties en ongelijkheden in de samenleving. 

 
 
 

FRAMES 
definitie: het kader van waaruit een nieuwstekst word gebracht, een interpreterend kader van 
waaruit een tekst moet worden gelezen en word gemaakt. 
 
Teksten in reader:  
Kitzinger -> theoretisch 
Entman -> theoretisch 
D’haenens -> toepassing 
Bosman & D’haenens -> toepassing 
Joris & D’haenens -> toepassing 
 

1.1 Wat is een nieuwsframe? 
Beelden eurocrisis conferentie geanalyseerd: visuele frames kan je enkel interpreteren als je 
culturele context hebt. 
 

● 3 benaderingen in nieuwsframe-onderzoek: (verschillende soorten van onderzoek) 

1. communicator: hoe evolueren frames in de hoofden van journalisten? 

2. publiek discours/sociale beweging: welke sociale actoren krijgen hun frames in de 

media? 

3. media-effecten: hoe beïnvloeden deze frames de attitudes, emoties en 

beslissingen/gedragingen van mediagebruikers 



⇨ attitudes kunnen worden omgezet tot gedragingen 

 

● terminologie:  

o Agendasetting theory (first-order): media bepaalt WAAROVER we denken & praten 

(onze agenda = thema) 

o Second-order agendasetting = attribute-setting: media bepaalt HOE we denken over 

een bepaald thema (lijkt op framing) 

o Cognitief frame: verwijst naar verschillende objecten, actoren, issues en relatie 

tussen deze attributies   coherente ideeën vormen: kwaad-slecht 

 
→ agendasetting-theorie: framing situeert zich in 2de orde agendasetting, dus niet enkel 

waar je over praat (1ste orde) maar vooral hoe je er over praat.   -> attribute setting 
Vb. Dutroix: pedofiel, netwerkcrimineel, gewone crimineel  hoe in media naar voor gebracht? 
 
 

● Generisch VS issue-specifieke frames 
→ Framing: 

o Benadrukt bepaalde objecten en relaties 

o Past bepaalde attributen/Standaarden op objecten toe 

→ Cognitive Framing= consistente bundel van schemata die uit een discours naar voor 

komt (schema die rond een thema/persoon word opgebouwd) 

o Obv. Dit schema worden meningen gebouwd (dus het beïnvloed informatie 

verwerking) 

(nadruk op aantallen altijd negatievere bias dan bij nadruk op persoon) 

⇨ Generisch frame= los van thema onderzocht 
⇨ Issue specifiek= frame dat maar voor 1 onderwerp gebruikt kan worden, 

inductief naar de tekst kijken om frame te ontdekken 
(issue-specifieke frames meestal bij nieuwe topics) 
 
1.2 cognitieve schemata en framing-effecten 
 

● Hoe komen cognitieve schemata tot stand? 
 

 
- zijn niet vast, veranderen mee met de tijd 
->verschuiving van frames in mogelijk naarmate we info 
verzamelen 
 
-Hoe word zo een frame “default”? -> altijd op het zelfde hameren  
 
->Als continue een thema op dezelfde manier word voorgesteld 
ontstaat een (cognitief) frame 

(negatieve info omzetten in positieve heel moeilijk) 

 
 

● Condities voor schema-activatie/ frame aanvaarding 

o Beschikbaartheid: Je moet er wel voor open staan 

o Toengankelijkheid: mensen moeten het lezen/zien 



o Toepasbaarheid/fitting: moeten passen in hun wereldbeeld 

Als condities voldaan: effect= ze gaan hun attitude/gedrag ernaar aanpassen 

 

● Types van framingeffecten/verloop 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
→ Iets word geactiveert door een beschrijving van iets in een artikel 
→ Zal eventueel visie op dat thema beïnvloeden (transformatie) -> kennis 

aanpassen/bijstellen-> je vormt er een eenheid van (formatie) 
→ Transformatie moet er zijn voor effect 

 
(hoger opgeleiden doen vooral aan transformatie, lager opgeleiden geloven langer fake news ookal 
hebben ze al nieuws gezien dat dit fake news weerlegt) 
 
 
 
1.3 Methodologische en empirische conclusies 
 
Belangrijk verschil bij elk soort onderzoek: kwalitatief & kwantitatief 
Methode: 

o Veldwerk: inhoudsanalyse + surveys 
o Experimenten: via stimuli kortetermijn effect ve frame te bestuderen 
o Kennis van ontvangers:  

⇨ thought-listing (lijsten van associaties/gedachten bij fotos) = Think Aloud 
⇨ Factor analyse 

o Pretesten: activeert schemata 
 
→ Interveniërende variabelen: oppassen hiervoor, zorgen dat je onderzoekt met homogene 

groepen. VB van verschillen: opleiding, taalkennis (meer dingen zeggen bij think aloud 
methode)  

 
o Twee-stappen-model: 

⇨ Hoe is de kennis veranderd? 
⇨ Is er een attitude verandering gebeurd? (gevolven! Verminderd/vergroot over 

tijd) 

 
● Tekortkomingen in onderzoeksdesigns 

 
VELDWERK 



Surveys te simpel om schemata te meten (om gevolgen te meten) 
Thought-listing niet continue toepasbaar want neemt veel tijd in beslag 
Standaard te ontwikkelen voor vaste issues (bv: verkiezingen) 

 
EXPERIMENTEN 

Effect direct na stimulus gementen -> hoe ga je lange termijn effecten na? 
Slecht 1 frame per keer 
Mate van abstractie schemata eerst definieëren 
Weinig controle op diffusie frame en inhoud 
Herhaalde metingen & stimuli nodig voor transformatie effect vast te leggen 

 
Beste methode blijft combo: multi-method methode 

 

● Aanbevelingen 

- Publieke discours en theorieën ontdekken (via surveys/focusgroepen/…) -> macroniveau 
met framing-effecten -> microniveau: (multi-method methode) 
- Karakteristieken nieuwsverslaggeving gedetailleerd beschouwen 
- Meer aandacht voor visuele frames (word niet genoeg gedaan) 
-lengte van tekste beïnvloed framing: lange tekste= duidelijkere framing 
 

vb. Twitter: toegankelijke berichten maar framing komt tekort aan context doordat de berichten zo 

kort zijn 

 

 

 

2. PRAKTIJKVOORBEELD: framing van EU 
2.1 wat? 

Toepassing van nieuwsframe-analyse en discours-analyse op de berichtgeving van Europa en 
Europese instellingen 
⇒ In kwaliteitskranten van 7 landen (6 eu-landen, USA) 

▪ Omdat kwaliteitskranten het nieuws bepalen en de rest volgt hen 
▪ Soort van trickle-down effect naar de andere media 

 
2.2 de Mediëring van EU 
→ Community-model: proces van een paar lidstaten naar 27 lidstaten 
→ European dream: Uitgespat, geen aaneensluitend standpunt: Irak-oorlog, Balkan-oorlog, 

neen (NL) non (FR), vluchtelingen crisis,… -> EU-landen lossen probleem niet samen op maar 
apart 

 
⇒ Mediering EU: 

- nieuwsmedia belangrijke rol 
- RMO onderzoek: skepsis overheerst over EU 
- Survey 2004: vertrouwen 70% (EU) vs. 95% (eigen land)  

 
⇨ De Vreese (2003): eigenlijk gaat het voornamelijk oncer conflicten wnr er over europa word 

gepraat + de “domestic” angle: wat hebben wij er aan? 
 
⇨ Kevin (2003): Tv-output onderzocht, reizen en historische documentaires, manieren waarop 

men europa leert kennen. -> schaarse EU presentatie 



 
 
2.3 theorie: framing en discours 
 
Definitie framing: 

A. Gamson & Modigliani: 
framing= perspectief/interpretatief pakket dat je word gegeven en hierdoor kan je dat 

een plaats geven in je gedachten/visie -> geeft organisatie aan een onderwerp 
⇨ Frame= interpretatief pakket 

B. Entman:  
Framing = aspecten worden geselecteerd en daardoor word een verhaal gekleurd en 

krijgt het een bepaald perspectief omdat niet alles kan verteld worden, of omdat men specifiek: 
een oorzaak of morele evaluatie, aanbeveling wilt belichten (journalist en bedrijf kiest dit, 
soms frame ook al mee gegeven vanuit bron) 

⇨ Frame= keuzes die mediamakers maken 
⇨ To frame= to select 

 
● Kenmerken: 

Frame & agenda-setting  
Geen eenduidige definities  
Vasterman: frames zijn terugkerende metaforen, stabiele frames, ongeacht thema, 
reframing kan ook bij bv onverwachte events 
Generisch VS onderwerpspecifiek 

 

 
 
 

● Vijf Generische Frames (Semetko & Valkenburg) 
 

1) Conflictframe 
⇨ Nadruk op het conflict & tegenstanders 
⇨ Vb: verkiezingsuitslagen 

2) Humanintrest frame  
⇨ Wie is de mens? 
⇨ VB: sportvrouw van het jaar artikel  
⇨ Scoort goed qua herinnering 

3) Economische gevolgen frame (vaak weggelaten) 
⇨ Gelijk aan het gevolgen frame 

4) Moraliteitsframe 
⇨ Wie is de goede/aan wie zijn kant sta ik? 
⇨ Moraliteitsvraag bij thema stellen  
⇨ Vb: gifaanvallen 

5) Verantwoordelijkheidsframe 
⇨ Wie is verantwoordelijk voor een issue? 
⇨ Vb: sluikstorten 

Typische vragen die op ELK thema toepasbaar zijn (ook combineerbaar) 
 
! Effecten van frames, hier wordt veel minder over gepubliceerd want gaat vooral over zeer korte 
termijn effecten + conflicterende inzichten over effect framing! 
-> vooral te onderzoeken wanneer er een nieuw onderwerp aan bod komt (bij oude onderwerpen is 
het moeilijk om effect te onderzoeken want te veel invloeden) 



-> zit veel ruis op effecten van framing onderzoek ! 
 

● Discours 
→ Discours= dominate ideologie 
 

EU: collectieve identiteit 
Melucci: 4 bouwstenen (cultuur, in- en uitsluiting, tijd, ruimte): 

⇨ In- en uitsluitingsdiscours (sommige landen mogen/willen er niet bij horen) 
⇨ Ontwikkelingsdiscours (Europa is een veranderd project) 
⇨ Cultureel discours (patrimonium, wat zijn we/onze waarden/…) 
⇨ Machtsdiscours (financieel, grootste eenheidsmarkt) 

Wat komt in deze verhalen/kranten over Europa het meeste naar voor? Wat is de visie? 

 
●  2.4 Resultaten: 

- Neutrale & positieve toon vooral 
- Meestal nationale hoek gelinkt aan EU (2/3) 
- Nauwelijks ‘vox populi’ die praten over EU (normaal volk) vooral politici: behalve een aantal 
groepen zoals studenten of zoals in Polen met de landbouw 
- Dominante thema’s: euro, grote variëteit, landbouw (Polen: uitzondering op nauwelijks normaal 
volk), naweeën 11 september 
- FRAMES:  
⇨ Heel verschillende visibiliteit/visie op EU per land 
⇨ Verschillende kijk/verwachtingen per land (negatief en positief) (problematisch) 
👉 Vooral negatief Spanje, Polen en USA 

⇨ Positieve artikelen vooral human intrest & conflict frame & economisch met visuele 
elementen zoals grafieken en foto’s 

⇨ Verschil in aangekochte artikelen TOV artikelen van redactie zelf (redactie positiever) 
 
-DISCOURS: 
⇨ Verschilt ook per land 
⇨ Positiever bij: langere artikels, artikels met grafieken/foto’s, en artikels met link met eigen 

land (power en development discours) 
▪ Culturele discours eprominent in VS, negatief in Sp, en It.  
▪ Power/macht discourse positief in Sp, negatief prominent in D en Po.  
▪ In- en exclusion discourse positief in NL en VS.  
▪ Development discourse sterk in F en It.  

o Positief discourse in langere artikelen. 
o Positief power discourse in artikelen met grafieken.  
o Positief culture discourse in artikelen met foto’s.  
o Link eigen land: Positief power discoures en positief development discours.  

 
 

● 2.5 Conclusie 
framing= sterk afhankelijk van nationaliteit bij EU 
EU’s constructie in nieuws varieert sterk: kan gevaarlijk zijn want: 

1. roept verschillende verwachtingen op per land 
2. communicatoren passen hun discours aan aan hun publiek  

Beiden kunnen rem zetten voor de vooruiting van het project Europa. 
 
 

3. PRAKTIJKVOORBEELD 2: Framing van Pim Fortuyn 



Pim Fortuyn (controversiële extreemrechtse politicus) werd continue slecht geframed 
-> demonisering vd nederlandse pers 
-> moord op Pim Fortuyn 2002 
-> reactie: nederlanders geschockeerd & empatisch 

● onderzoek 
o 2 kranten: links & rechts 

→ demonisering door media: de schuldvraag, medeverantwoordelijkheid met moord als gevolg -> 
focus van onderzoek 

→ demonisering door politici: vgling met hitler, neonazi, fascist, xenofoob 

 
● analyse 

- vergelijken framing Fortuyn VS framing extreemrechts in links & rechtse krant 
⇒ framing indicator van biased reporting 

 
A. Graad van framing: indicator voor demonisering 

» Demonisering: niet gewoon een persoon voorstellen als slecht maar als extreem 
slecht ongeacht de feiten of objectief te blijven, tegenovergestelde van 
objectieve berichtgeving 

B. Conceptuele definities: 
→ Framing, by contrast, generally refers to the way in which a specific interpretation of the 

facts is somehow ‘smuggled’ into a text. As such, framing constitutes bias, a deviation 
from objectivity.  

→ = Entman (1993: 52): “To frame is to select some aspects of a perceived reality and make 

them more salient in a communication text, in such a way as to promote a particular 
problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 
recommendation”. (d.w.z. WAT wordt er geselecteerd?) 

→ = Cappella & Jamieson (1997: 39): “News frames are those rhetorical and stylistic choices 
(…) that alter the interpretation of the topics treated.” (d.w.z. hoe wordt er 
berichtgegeven?) 

 
C. Empirische connectie: framing en subjectieve berichtgeving 

» Gan et al. over USA verkiezingen berichtgeving in frankrijk vs singapore 
▪ Resultaten: in singapore 2x meer framing dan in frankrijk 

» Soms geen waarde gehecht aan belang van objectiviteit van journalistiek 
▪ Zijn al de frames verschillend bij een onderwerp of gaan ze dezelfde richting 

uit? Word er consistent geframed? 
▪ Zo ja, dan heeft framing wel grote invloed 

o Link 5 types van framing  
▪ Link verantwoordelijkheids frame, wie is verantwoordelijk voor de moord 

van Pim Fortuyn? 

 
● Hypotheses 

o H1: meer framing in volkskrant (is links) 
o H2: Meer framing in artikels uit andere bronnen (experten enz) dan uit 

eigenjournalisten -> andere bronnen kunnen zich meer permitteren 
o H3: meer framing in achtergrondartikels (zijn langer dus meer framing) 
o H4: meer framing in artikels over extreem-rechts dan in artikels over Fortuyn 
o H5: Een steile val in de graad van framing na de moord  

 
● Methode: selectie artikelen 

o Periode 1: Januari-Maart: vroeg in de politieke carrière van Fortuyn 



o Periode 2: Maart-Tot de moord: verassende iogang in de peilingen van Fortuyn & 
vijandige reacties vd media & politici 

o Periode 3: 6 mei tot landelijke verkiezingen 15 Mei: begrafenis, arrestatie van de 
moordenaar & het profiel vd moordenaar 

 
● Resultaten 

o Meer framing in de volkskrant -> latitude of rejection: door dat je een 
ander/Specifiek standpunt vertegenwoordigd kan je meer aan “bashing” doen 

o Artikels van journalisten minder framing dan in editiorialen  
o Meer framing in achtergrondsartikelen en long journalism 
o Meer framing over extreemrechts dan Pim Fortuyn 
o In periode na de moord duidelijk minder geframed over Fortuyn 

 
● Besluit 

Beide kranten leveren zeer verschillend beeld op: in de linkse kranten klimaat gemaakt die tot de 
moord heeft geleid  
→ In periode 1 hogere framing in de volkskrant (links )dan in de telegraaf (neutraal) 
→ In  periode 2: daling in volkskrant bij framing en stijging bij telegraaf (want was nu serieuze 

politieke actor) 
→ Na moord significante daling in framing 

 
 
 
 
 
 

Praktijkvoorbeeld 3: framing van de eurocrisis 
Achtergrond: sinds 2009 europa getroffen door financiele crisis 
Gevolgen vd crisis: sputterende economie, groeiend verlangen naar nationale soevereiniteit 

● Rol media 
o Percepties van burgers afhankelijk van media want komen zelf in beperkte mate in 

contact met deze complexe materie dus beeld hant af vd media 
→ Hoe verloopt de berichtgeving over de eurocrisis en vanuit welk perspectief? Welke oorzaken 

en oplossingen schuiven de media naar voor? 
 
herh: de keuzes die je maakt bij over wat je gaat schrijven in een artikel = frames (generiek) 
→ Deze studie gaat opzoek naar de oorzaken en slachtoffers vd eurocrisis, de oplossingen hiervoor 

en de gevolgen vd genomen maatregelen -> issue-specifieke frames 
Deze frame-elementen worden onderzocht: 

o Oorzaak: de schuldige ve probleem? Belangrijk om een probleem te definiëren -> 
waar wordt de oorzaak gelegd door de journalist? 

o Slachtoffer: wie wordt er aangeduid als slachtoffer vd crisis? 
o Oplossing; gepaste oplossing bestaat uit 3 frame-elementen: 

1. De verantwoordelijke actor voor de oplossing 
2. De kortetermijnoplossing 
3. De lange termijnoplossing 

o Gevolg vd maatregel:  belangrijk in perceptie van publiek over de eurocrisis 
Deze verschillende frame-elementen vormen samen 1 frame en bepalen de beeldvorming 
over de eurocrisis  
Als je voor het frame gaat, ga je akkoord met alle frame-elementen 



 
- Framing devices:  

o Aanwijsbare en manifeste elementen van het nieuws of specifieke linguïstische 
structuren die het publiek helpen om nieuws te begrijpen. Hierbij moeten we denken 
aan visuele elementen, maar ook aan metaforen, de eurocrisis die vergeleken wordt 
met een storm.  

- Reasoning devices:  
o Latente elementen in een tekst.  

Bv. Wat is de probleemdefinitie, de oorzaak, gevolgen én wat is de oplossing binnen 
dit frame? 

 
Methode: 

o Kwantitatieve inhoudsanalyse 
o Codeerinstrument -> obv de bovenstaande frame-elementen 

▪ OV1: Welke oorzaken vd crisis komen aan bod? 
▪ OV2: Wie wordt er afgebeeld als slachtoffer? 
▪ OV3: Welke oplossing wordt het vaakst weergegeven in de berichtgeving 

over de eurocrisis? 
▪ 0V4: Welke gevolgen vd woorgestelde maatregelen worden het meest 

weergegeven? 
▪ -> opgedeeld door hypotheses (zie dia) 

o 8 kranten onderzocht en 1464 krantenartikelen 
 
 
 

doel:  
Het vergelijken van bovenstaande 4 frame-elementen op 3 niveaus: land, type, krant en 

periode: 
o verglijken vd berichtgeving tussen België en nederland 
o vergelijken van verschillen in de berichtgeving tussen krantentypes 
o nagaan of er een verschil is in de berichtgeving doorheen de tijd 

 
-> link Pim Fortuyn onderzoek: op kwantitatieve wijze frame-analyse, onderling vegelijken naar 
tijdsperiodes -> frames veranderen naar gelang vd situatie 
 
De resultaten 
 

A. Algemene berichtenkenmerken (selectie) 
✔ Meeste berichtgeving erover in De Tijd & Standaard -> vooral financiele kranten gevolgd 

door kwaliteitskranten (kwaliteitskranten het meest uitgebreid) 
✔ Vlaamse kranten kortere artikels dan Nederlandse kranten (deze doen vaker opinie) 
✔ Financiële dagbladen meer achtergrondartikelen tov publiekskranten die vooral korte 

artikelen met feiten gaven 
✔ Vlaamse kranten meer aandacht voor eurocrisis 

 
B. Oorzaken vd eurocrisis 

✔ In vlaamse kranten vaker oorzaken vermeld dan in ned. 
✔ het verschil in krant type ≠ verschil in gegeven oorzaak 
✔ In het begin vd eurocrisis werd er vaker naar oorzaken gezocht 

 
 

C. Slachtoffers vd eurocrisis 



✔ ¾ vd artikelen verwijzen naar slachtoffers 
✔ Helft vd artikelen bespreekt een specifiek land als slachtoffer (vb: Griekenland) 

 
D. Oplossingen voor de crisis 

- Wie moet er voor een oplossing zorgen?  
⇨ ¾ suggerreert de eurozone als verantwoordelijke voor de oplossing 
⇨ Nederlandse kranten duiden meer een verantwoordelijke aan de Vlaamse 

kranten 
⇨ Tussen 2010 en 2012 ernorme daling in het # artikelen dat probleemlanden 

zelf als verantwoordelijke voor een oplossing aanduiden. 
- Kortetermijnoplossingen: 2/3 vd artikelen besprak dit 
- Langetermijn oplossingen: helf vd artikelen besprak dit 

⇨ Publiekskranten minder langetermijnoplossing bespreking (in algemeen 
minder oplossingsgericht) dan financiële kranten 

⇨ Publiekskranten meer anti-eurozone dan andere types kranten 
⇨ Geen stijging in het aantreien van oplossing over de tijd heen 

 
E. Gevolgen vd voorgestelde maatregelen 

✔ 1/3 vd artikelen besprek mogelijke gevolgen 
✔ Vooral positief tov toekomst vd eurozone 
✔ In Ned. Meer aandacht voor mogelijke gevolgen van steunmaatregelen tov België 
⇨ In Ned. Wel positief beeld van gevolgen tov eurozone (in belgie minder) 

✔ Financiële en kwaliteitskranten positiever over toekomst eurozone dan publiekskranten 
✔ Geloof in versterking vd eurozone daalde over tijd  

 
F. Verschillen in framing tussen Vlaanderen en Nederland  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusie 
→ Oorzaken vd eurocrisis zijn talrijk 
→ Meeste artikels vermelden een slachtoffer 
→ Verantwoordelijke voor oplossing vooral aangeduid binnen EU  
→ Toekomst vooral positief beschreven 

👉 DUS aangezien publieke opinie grotendeels bepaald wordt door nieuwsberichtgeving 
kunnen we stellen dat zowel Nederlanders als Vlamingen de toekomst vd eurozone 
positief zien 

→ Landen: Nederland meer oplossingsgericht dan België (wrs door kritische houding tov EU door 
Nederland) 

→ Krantentypes: Duidelijk verschil in framing van eurocrisis bij verschillende krantentypes 
→ Periode: in begin van eurocrisis meer aandacht besteed aan bespreken van oorzaken MAAR 

verder in de eurocrisis niet meer aandacht besteed aan oplossingen bespreken. 



 
 
 

(KRITISCHE) DISCOURSANALYSE 
 

1. Discours analyse 
 
! De discours analyse is de basis en de KRITISCHE discoursnalayse is een onderzoeker die iets wilt 
bewijzen met de analyse -> een geëngageerde onderzoeker: analyse doen met een doel 
⇒ Discoursanalyse= een type tekstanalyse, vraagt diepgaand/begrijpend lezen (kwalitatief) & 

betkenis vd tekst in de tijdsgeest zoeken 

 
⇒ Discourse: wordt op veel verschillende manieren gebruikt in de linguïstiek en in de sociale 

wetenschappen.  (Richardson, 2007).  

o 2 verschillende betekenissen: 

▪ Talenstudies: Discourse = sociale actie en interactie tussen mensen in de sociale 

werkelijkheid.  

▪ Michel Foucault: Discourse = sociale constructie van de werkelijkheid, een vorm 

van kennis.  

 

⇒ Deze analyse is goed om latente en verborgen betekenissen uit een tekst te halen.  

⇒ Discoursanalyse is een beetje een verzameling van alle vorige analyses.  

⇒ Analyse gaat verder dan alleen taal.  

⇒ Discoursanalyse -> controversiële onderwerpen behandelen.  

⇒ Kritische discoursanalyse:  

o Analyse van teksten over de samenleving.  

o Rond de jaren ’60: Wat een moeilijke periode was.  

⇒ Ideologie.  

⇒ Close reading:  

o Dieper lezen van de tekst.  

o Samenhang met de realiteit.  

o Bronnen = teksten.  

o Zo kunnen we bv. Machtsverhoudingen achterhalen.  

⇒ Link tussen tekst en sociale omgeving en hoe die omgeving in die tekst naar voren wordt 

gebracht.  

⇒ Wie was het publiek? (receptie, audience). 

⇒ Wat is het bereik?  

⇒ Hoe wordt de tekst gelezen.  

⇒ Meerlagigheid van het begrip discours.  

⇒ Hoe wordt de tekst opgebouwd?  

⇒ Systematische kijk -> gebruik van discoursanalyse: hier zit meer in dan in een kwantitatieve 

analyse.  

⇒ Verschillende invalshoeken 

o Taal is een belangrijk middel.  

⇒ Taal in combinatie met de werkelijkheid, in zijn gebruikscontext.  

⇒ Discours -> structuralisten.  

 ->functionalisten.  



 

 
 
1.2.1 Wat is een discoursanalyse (richardson reader) 
→ Een discours= zie 2 verschillende betekenissen 
⇒ DEF: “Discourse analysis involves a close examination of tekst, including visual imagery and 

sound(kan maar vooral teks zoals hierbovent)  as well as spoken or written language. It is 
concerned with both the form of the tekst and its use in social context, its construction, 
distribution and reception. It aims to understand and elucidate the meanings and social 
significance of the tekst.” 

⇨ Houdt rekening met de context en het “engagement” van de tekst in die context 
⇨ Kijken naar constructie  
⇨ onderzoekt hoe het publiek de tekst begrijpt/leest/betekenis geeft 

 
→ Discours analyse hoort bij de shift van “language” naar “social” 
 

● Twee algemene benaderingen in het definiëren van ‘discours’ (Schriffin, 1994): 
1) “First there are those who define discourse as a particular unit of language, specifically, 

as a unit of language ‘above’ (larger or more extended than) the sentence.” 
o focus on the form language takes -> betekenis gevormd door taal 
o formalist or structuralist definition of discourse 
o look for patterns (structure organisation) in units which are larger, more 

extended, than one sentence -> structuralisme + zoeken naar stijl 
2) “The first definition of discourse is not completely adequate: it misses, or underestimates, 

the social ideas that inform the way we use and interpret knowledge. 
o focus on the social aspect of understanding 
o functionalist definition of discourse 
o study discourse as ‘language in use’: what and how language communicates 

when it is used purposefully in particular instances and contexts. -> krijgt 
betekenis door interactie persoonlijke context 

 
● Situering vd discoursanalyse 

o Diverse theoretische tradities binnen verschillende disciplines 
o Taal niet als neutraal gezien 
o Discours als belangrijk in constructie sociale leven 

 
👉 Overeenkomst = (social) constructionism/constructivism: 

o Kritische houding 
o Begrip van de wereld is relatief, historisch en cultureel bepaald 
o Kennis steunt op sociale processen 
o Relatie tussen ‘kennis’ en ‘actie/praktijken’ onderzoeken 
o ook focus op productie enzo -> de construcite vd tekst als erg belangrijk bij 

discoursanalyse 
👉 Vele varianten van discoursanalyse 

o Sociale analyses:  
⇨ kritische linguïstiek, sociale semiotiek (-> media studies, vb: vrouw beeld 

adhv reclame) – Fowler & Fairclough -> vooral focus op TAAL 
⇨ Speech-act theory (-> wat is de context en functie vd speech en welk 

engagement hangt eraan vast?); ethnomethodology (-> de structuur in een 
tekst analyseren, de betekenis achterhalen via hoe mensen de samenleving 
betekenis geven) , conversation analysis (-> conversaties analyseren) 



⇨ Poststructuralisme (Foucault) = dissectie van teksten 
 

● Thema’s in discoursanalyse 
Texas death row (voorbeeld): Ter dood veroordeelden, zij weten exact wanneer ze zullen sterven, 
hebben allerlei teksten van die  mensen bekeken, vaste patronen in die teksten, teksten meestal rond 
zelfrepresentatie, meerderheid bekend schuld en haalt er religie bij+ richt zich tot de naaste + hoe ze 
zichzelf zien (dat het een passage was maar dat ze nu rust hebben 
 

o Analyse van ‘talk & texts” OVERZICHT KENMERKEN 
a) Discours zelf: inhoud en organisatie van teksten 
b) Taal als onderdeel van constructie en als constructie 
⇨ Hoe is tekst tot stand gekomen? 

c) Discours als functie/actievorm/ taal in gebruik 
- Belang interpretatieve context 
- Vb: mijn auto is stuk -> heeft een functie 
d) Retorische organisatie van discours: linguistiek als belangrijkste 

voedingsbodem 

 
Toepassingsdomein discoursanalyse; culturele communicatie 
→ Interdisciplinair 
→ Toepassingsdomein vb: Edward T. Hall: (1950-2009) Interculturele communicatie met doelen 

(economische, diplomatieke,…) 
⇒ Cultuur= com 
⇒ Com = cultuur 
⇒ Onderzocht:  Hoe meten diplomaten van USA met diplomaten van China communiceren? 
⇒ Hoe deze culturele codes te begrijpen? 

⇨ Informele aspecten: ruimtelijke interactie, tijd, lichaamsbewegingen 
en toon 

⇒ Foreign service institute -> intercultureel cursusmateriaal (1970-1980) 
⇒ Culturele com begrijpen is zeer belangrijk 

 
 
→ Toepassingsdomein vb2;  dingen die mensen zeggen vlak voor doodsstraf 
⇒ Departement of criminal justice site onderzoeken 
⇒ 2 Nederlandse onderzoekers hebben onderzoek gedaan op wat deze mensen zeggen als 

laatste naar hun familie to of God bv. 
 

Dit zijn dus vb’en van tekstdiscours in een bepaalde context te analyseren 
 
 

1.2.3 Analyseren van discours 
● Discursive practices 

o Faircoulgh: analyse van teksten rekening houdend met hun sociale context, 
consumptie en productie!  
▪ Meerlagigheid van een tekst! 

Werkwijze: 
Tekst aan verschillende vragen onderwerpen: 

Transcriptie= ‘the sheer messiness of speech’: wat mensen zeggen is vaak niet consistent 
⇨ Transcripts van teksten maken 
⇨ Arbeidsintensief 
⇨ Intonatie, nadruk, stiltes,… kunnen allemaal betrokken worden 



⇨ Analytische notities -> inzicht is belangrijk 
Sceptisch lezen 
⇨ Feitelijke details, fragmenten, tegenstellingen 
⇨ Geen algemeen idee, afstand houden van onderwerp 
Coderen 
⇨ Organiseren categorieën 
⇨ Op zoek naar (culturele) constructie (vb: veganisme) 
⇨ Kan ook kwantitatieve dimensie hebben (vb: aantal argumenten veganisme) 
Analyseren van discours 
⇨ Patronen zoeken in data (verschillen en overeenkomsten) 
⇨ Significantie van stiltes -> kan veel zeggen 

 
Evaluatie 
⊗ Generaliseren gaat niet bij een discoursanalyse! 

-> Representativiteit minder belangrijk dan inhoud 
✔ betrouwbare en valide data? Wel belangrijk 

-> coherentie eerder werk en werk zelf 
-> afwijkende gevallen analyseren 
-> respons dnms 
-> evaluaties van lezers (transcripts/passages- open onderzoek) 

 
grote namen in discoursanalyse 
 

● Fairclough, Ruth Wodak, Teun van Dijk.  
o Belangrijke discoursanalysten.  
o Grondleggers van de kritische discoursanalysten.  

 
● Fairclough  

o Praktisch discours 
o Tekstproductie en tekstconsumptie: Het is meer dan enkel dat.  
o Hoe wordt de tekst gelezen? -> belangrijk.  
o Kritische discourse analyse geeft volgens fairclough een antw op deze vragen:  

▪ Hoe wordt de wereld (gebeurtenissen, relaties, …) gepresenteerd?  
▪ Welke identiteiten worden opgezet voor degene die voorkomen in een 

verhaal of programma? (bv. Reporters, publiek, …) 
▪ Welke relaties worden getoond tussen diegenen die betrokken zijn in het 

verhaal (Bv. Reporter-publiek; exper-publiek, … -verhoudingen).  
 

● Norman fairclough (VK) en Teun van Dijk (NL) zijn discourse analysten die het gebruik van 
taal en de uitoefening van sociale macht in combinatie hebben bestudeerd.  

o Hun werk is bekend onder de naam: Critical discourse analysis. (CDA) 
 

● Teun van dijk:  
o Onderzoek over racisme in de Britse pers.  
o Keek naar de retoriek in titels, leads, gebruik van metaforen, … bv. Britain invaded by 

an army of illegals. 
o Het militair register wordt gebruikt om het fenomeen immigratie te beschrijven.  
o Passieve zinsconstructie duidt op GB dat een evolutie enkel kan ondergaan.  

 
 
 



 
CASESTUDY: death of the dad – Melanie Philips 
tegen een soort van extreem feminisme die mannen willen veranderen en ze verachten-> meer zoals 
vrouwen: female supremacism (supremacism nieuw woord voor neg nadruk) 

- vaderschap als onbelangrijk in deze beweging 
- ouderschap moet unisex zijn (negeren de verschillen van vaderschap en 

moederschap) 
- schrijfster zegt dat moederschap hormoon/biologisch is en vaderschap een sociaal contstruct  
 

Analyse 
⇒ Constuctie identiteit melanie philips: 
⇨ De schrijfster start met te zeggen “this is not” -> preferred reading 
⇨ Ze wijst extremisme af en gaat voor balans van verantwoordelijkheiden 

⇒ Tegen vrouwelijke superioriteit 
⇒ Tegen orthodoxie en macht vd staat 
⇒ Mannen en vaderschap onder vuur 
⇨ Metaforen oorlog gebruikt ze 
⇨ ‘isms’ zijn extreem dus ze benadrukt extreminiteit 
⇨ “re-engineering men” 

⇒ boodschap: tegen natuur in gaan deugt niet 
 

tekst met ideologie ten grondslag 
⇨ is een complex retorisch werk 
⇨ schijnbaar liberaal werk maar blijkt uiterst ideologisch geloden 
⇨ tekst: resultaat van verschillende retorische strategieën en formats 

 
tekst geanalyseerd obv discoursanalyse in combo met frame analyse 

vb ex: welke analyse pas je toe en wrm? 
 

2. kritische discoursanalyse 
= je laat de politiee context meespelen in de analyse 
→ Zelfde als de gewone maar de onderzoeker is een activist, hij gaat gericht opzoek naar een 

bepaalde boodschap, bewijzen zoeken voor bepaalde meningen  
→ Methodiek is hetzelfde maar doelstelling is anders 

 
A. DEFINITIE 

Woods and Kruger (2000): 
● Critical Discourse Analysis (CDA) represents a growing body of work that adopts the 

functionalist definitionof discourse. However, in addition to accepting that discourse is 

language in use, the overall aim of CDA has been to link linguistic analysis to social analysis. 

⇨ Sociale en linguïstische analyse 

Titscher et al. (2000): 

● Specifically, CDA argues that discourse plays a role in producing and reproducing social 

inequalities. In response, CDA seeks to have an effect on social practice and social 

relationships, particularly on relationships of disempowerment, dominance, prejudice, and/or 

discrimination. 



⇨ Op zoek gaan naar wat de meerderheid over de minderheid zegt, bv: slachtoffers van 
armoede, de onderzoeker zal de bias in de tekst zoeken, kiest duidelijk de kant van het 
slachtoffer 

B. 6 algemene principes: !! 
1. CDA is concerned with social problems = altijd over sociale/maatschappelijke problemen 

2. Power-relations have to do with discourse = machtsrelaties, ideologie die achter relaties 

zit, die achter bepaalde beslissingnemende actoren zitten  

3. Society and culture are dialectically related to discourse 

4. Language use may be ideological = taalgebruik is ideologisch geladen  

5. Discourses are historical and can only be understood in relation to their context = 

historische context in rekening nemen 

6. Discourse analysis is interpretative and explanatory = interpretaties brengen en 

verklaringen voor een bepaald discours proberen te geven 

C. 4 themas: 
● discourse; 

● power and social relations in discourse;  machtsrelaties zijn belangrijk en sociale relaties 

● ideology;  

● and hegemony (= Common sense, zie eerste colleges, allesoverkoepelende centrale idee, de 
kerngedachte, dat wil men uitdragen, wat is de cement, het common sense idee dat men will 
verspreiden) 

 

2.1 theoretisch kader 
semantische kennis nodig om discours analyse te doen: 

⇨ Semantische studie van tekst en talk:  
o Sociolinguïstiek: Welke taal mensen gebruiken? Hoe spreken mensen iets uit? -> 

klasse 
o Etnografie 
o Discoursanalyse 

 
 
Culturele verschillen niet alleen discursief ook contextueel: culturele kennis, attitudes, ideologieën, 
normen, waarden, machtsrelaties, …  codes in bepaalde groepen, men kan heel vlot switchen 
tussen verschillende codes afhankelijk van de context waarin je je bevindt 

 
Intra- en interculturele teksten aanwezig en gesteund door dominante instituties zoals staat, 
regering, scholen en massamedia -> link althusser 

 
Studie van verschillende tekstlagen (structuur & coherentie binnen tekst; intertextualiteit; aard van 
de bronnen; positionering van verschillende betrokken actoren; aard van de tekst, bijv. nieuws, 
informeel gesprek, of de laatste woorden in ‘deathrow speech’) 
 
Examen! Verkiezingsadvertentie, wat is hier de ideologie en hegemonie, van waar is de tekst? 

 
 
Twee theoretici: Van Dijk & Fairclough 



● GUMG (en Hall, Altusser): analyse van constructie van publieke kennis a.d.h.v. rol van 

(nieuws)media (sleutelrol & ‘bias’). Bias is een bepaalde hoek die je kiest, vooroordeel vs. 

Diversiteit: laat veel stemmen horen, meerstemmigheid -> constuctie ve tekst is altijd 

gebiased 

● Fairclough: grammaticale, lexicale kenmerken van tekst en categorisering volgens 

modaliteiten (bijv. commitments, statements, identification) 

● Van Dijk: belang van ‘agency’, ‘in’ of ‘out’-group, overstijgt ‘lexicale’ analyse van 

woorden/teksten, focus op dragers van ideologie (lokale semantiek) 

● Allebei: Tekst-gecentreerd onderzoek >< Philo: geïntegreerde visie (productie, interpretatie 

& receptie) 

2.2 Werkwijze CDA 

A. Focus op sociale context 

⇒ Vertrekken vanuit taal 

⇒ Interpretatie van betekenis van teksten eruit halen 

⇒ Betekenis is geconstrueerd door interactie tussen producers, tekst en consumer 

→ Fairclough: sociale context eruit halen met culturele context kennen 

 

B. Wat wordt geanalyseerd? (zelfde als discoursanalyse enkel nu met doel) 

⇨ Gevoelige onderwerpen: framing, etnische onderwerpen 

⇨ Lokale semantiek: zelfpresentatie en meningsuitdrukkingen van auteur 

⇨ Stijl: 1ste persoon of 3de persoon 

⇨ Argumentatie 

⇨ Conversatiestructuren: stiltes enzo 

 

C. Terminologie  

-> activisme uit ongelijkheid: 

- Politieke correctheid 

- Raciaal 

- Cultuur en etnisch 

- Meerderheid/minderheid 

- Rol v onderzoeker: geëngageerd vs. Neutraal 

 

3. casestudy: discours van donkere vrouwen in VS – Morgan 
3.1 achtergrond: 

→ “the help” film over rassendiscriminatie 

→ AVVE = african american vernacular English / Ebonics -> geheime taal voor slavandrijvers 

(sinds 1619 bestaat het al) 

→ Spraakpatronen van donkere vrouwen warmee ze zich uiten over ongelijkheden 

 

3.2 genderaspect: 

- spraakpatroon voor 3 generaties vrouwen in Chigaco 



- verschil tussen culturen: afrikaans amerikaansse vrouwen houden je verantwoordelijk voor wat je 

werkelijkzegt en blanke amerikaanse vrouwen houden je verantwoordelijk voor wat je bedoelt te 

zeggen 

 

3.3 Stanback -> ook focus op codes gelegd 

A. Focus op traditionele sociale rollen van middenklasse afrikaans amerikaanse vrouwen 

⇨ Assertief (ebonics gekenmerkt door assertiviteit) 

⇨ Uitgesprokenheid inbinden naar standaarden in gemeenschap 

B. Code switching: in andere omgeving, andere linguïstische codes gebruiken! 

 

3.4 kenmerken AAVE 

- Signifying: beledigen ‘snappin’ 

- Reading dialect: denigreren cinversatie)partner 

- Ook liefkozende woorden/solidariteit 

-> ‘honey’ ‘girl’ ‘baby’ 

- Ask the dozens ‘ask yo momma’ 

- Smart talk 

-> open, direct & bot (er word niet tussen de lijnen gelezen) 

-> humor 

 

4.  toepassingsdomein van CDA: discours & racisme 

zie vb: teun van dijk 

● Tekst & talk over ‘them’ 

o Reproduceren eigen identiteit 

o Praten over de anderen 

● Complex systeem van etnische dominantie 

 

 
 
 
 
 

 
 


