
1.9 Symbolische vormen 
 
geïndigd met vraag: als taaltekens niet kunnen worden opgevat als aanduidingen van 
waarnemingen en als het slechts ‘markers’ zijn, hoe kunnen ze dan nog naar iets reëels verwijzen? 
 
Ernst Cassirer:  

- tekensystemen zijn inderdaad gesloten 
1. Nadenken= een facet vd werkelijkheid vertegenwoordigen door een concept en 

dat concept binnen het kader van een gesloten tekensysteem afzetten tov andere 
concepten die ook elk een ander facet vd werkelijkheid representeren.  
⇒ We spelen concepten die een aspect vd werkelijkheid vertegenwoordigen in 

een geïsoleerd regelsysteem tegen elkaar af (en we focussen ons enkel op de 
interne logica van die verhoudingen) 

⇒  Wanneer we ons iets realiseren, zullen we de aspecten die relevant zijn voor 
het tekensysteem waarvan we gebruik maken onderscheiden van irrelevante 
aspecten (of ook: verschil tussen signaal en ruis maken). 

2. De conceptuele betenis die een teken obv zijn relaties met andere tekens binnen het 
tekensysteem heeft, wordt teruggeprojecteerd op het gesymboliseerde (door het 
teken) facet vd realiteit. 

3. Waardoor dat facet vd realiteit een betekenis krijgt (die die op zichzelf niet heeft) = de 
symbolische betekenis 
⇒ Def symbolische betekenis= de betekenis die aan het teken (die dat aspect vd 

realiteit vertegenwoordigd) wordt toegeschreven in het kader can het 
tekensysteem waarin dat teken wordt uitgespeeld tegen andere tekens volgens 
de regels die gelden in dat gesloten tekensysteem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
⇒ De verschillende tekensystemen= symbolische vormen 

- Als we een aspect vd werkelijkheid (bv: appelen) in geen enkele symbolische vorm 
zouden kunnen representeren dan heeft dit aspect geen betekenis WANT iets is iets 
omdat het iets niet is (bv: een appel is geen peer)  
 

👉 Classificatiesystemen zijn ook tekensystemen/symbolische vormen: het is omdat we continue 
gebruik maken van tekensystemen, dat de realiteit voor ons een tijd- en ruimte perspectief 
heeft en dat we aan wat we zien, voelen en horen betekenis kunnen toeschrijven. (dieren zien 
enkel de onmiddelijkheid vd situatie) -> mensen zien wat ze zien vanuit een onzichtbaar 
verband en kunnen op die manier de onmiddelijkheid vh hier en nu overstijgen. 



👉 ! het verschil te maken tussen signaal & ruis gebeurd in elk tekensysteem dus zelfs de meest 
ingewikkelde symbolische vormen zullen niet alles tegelijk in rekening houden en zullen ons 
dus niet ins taat stellen om een voorstelling te vormen vd werkelijkheid op zich! 

 
 
Goffman: frame heeft veel gelijkenissen met Cassirer: symbolische vorm:  
ze erkennen beide dat er diverse frames/sybmbolische vormen zijn en stellen beide de vraag: 

Als de betekenis die we aan bepaalde aspecten vd werkelijkheid toekennen afhankellijk is 
vd symbolische vorm van waaruit we de werkelijkheid benaderen, is de werkelijkheid dan 

niet afhankelijk van individu? 
 
→ Nee, binnen het tekensysteem dat je kiest moet je je aan de vaste regels van dat tekensysteem 

houden  
→ En de keuze van tekensysteem is ook niet willekeurig (je moet tekensysteem toepassen die het 

relevantste is) 
👉Wetenschappelijk kader geeft in veel situaties betrouwbare antwoorden maar geeft nog 

steeds slechts een aspect vd werkelijkheid, volgens Cassires is het belangrijk dat de 
symbolische vormen elkaar in evenwicht houden en niet dat het 1 dominanter word dan 
het ander. 

 
DUS bepaalde tekensystemenkunnen instrumenteel ingezet worden in bepaalde domeinen (bv: 
wetenschapper gebruikt een wetenschappelijke theorie om nieuwe tech te ontwikkelen)  
= gespecialiseerde tekensystemen 
⇨ deze structureren een verstandhouding onder vakgenoten 

 
MAAR er zijn ook tekensysemen/symbolische vormen die aanleiding geven tot bredere 
verstandhoudingen dus die niet enkel op belangen steunt zoals onze gangbare soreektaal 
gemedieerde classificatiesystemen 
= intersubjectieve tekensystemen (transindividuele tekensystemen) 
⇨ geschiedenis onderzoekers/schrijvers gebruiken dit want als je wilt nagaan wat er in 

verleden is gebeurd, moet je de symbolische vormen recontrueren die aan de toemalige 
realiteit sumbolische betekenis gaven 

⇨ dit vraagt subjectief engagement (je kunnen inleven in de toenmlige leefwereld) 
⇨ Deze subjectieve inleving sluit geen objectieve ingesteldheid uit! Ze moeten nog steeds 

hun mening niet erin verwerken, ze moeten zich enkel inleven 
 
Connectie met journalistiek 
Objectieve journalistiek is hetzelfde principe:  

o journalist moet zich niet beperken tot een beschrijving van wat er zich in materieel 
opzicht voordoet maar moet uitgaan vd symbolische vormen (of frames) die in de 
specifieke verstandhouding vh gebeuren voor de betrokkenen een betekenis geven. 

o Journalist moet echter zijn/haar ideologische voorkeur buiten beschouwing laten. 
 
1.10 Taal en sociale interactie 
Taal heeft als tekensysteem een ander karakter dan de artificiële tekensystemen 

→ Artificiele tekensystemen steuenen op een overzichtelijk aantal regels/Axioma’s waar je 
als individu aanpassingen op kan maken (vb: spelregels) 

→ De mentale ruimte die we via onze omgangstaal delen heeft een publiek karakter, je kan 
er niks in veranderen als individu. 

 



 
⇨ Van artificiele tekensystemen kan je makkelijk afstand nemen (vb: het spel 

verlaten) van je omgangstaal enzo niet want je bent bepaald door deze sociale 
interactiepatronen en culturele verstandhoudingen in je gemeenschap. 

 
● Taalflexibiliteit: In onze samenleving spelen vaak verschillende verstandhoudingen door 

elkaar en maken we zonder erbij stil te staan vlot de overgang van een particuliere naar een 
universele verstandhouding 

o De modus van ons taalgebruik weerspiegelt de modus van onze sociale interactie 
▪ We weten wnr we formele of informele stijk moeten gebruiken, wnr we 

vertrouwelijk of neutraal moeten klinken,… 
o Die taalflexibiliteit zorgt ervoor dat de betekenissen van woorden en uitdrukkingen 

kunnen verschuiven in funcrie van interactiewijzigingen 
 
! Terwijl de betekenissen in een artificieel tekensysteem exact te bepalen zijn, veronderstelt de 
betekenis van een levend begrip allerlei nuances die je alleen kan kennen in de mate je vertrouwd 
bent met de gewoonten en gebruiken van de betreffende taalgemeenschap !  

→ Een levende taal gebruiken is meer dan het aaneenrijgen can concepten, het betekend 
participatie in een betekenisvolle paxis 

 
Linguistische analyses 
Het interactieaspect van taalberuik wordt in linguistische analyses vaak onderschat, de 
hoofdaandacht is vooral gericht op concepten: 

→ Spreken of schrijven veronderstelt evenwel dat iemand (1) een inhoud (2) aan iemand (3) 
in een gegeven context (4) medieert (5).  
1) De persoon die spreekt of schrijft zal niet alleen een inhoud positioneren, maar ook 

zichzelf (door zichzelf in wat hij zegt grammaticaal uit te leggen) 
⇨ Zeggen hoe hij zich verhoudt tov wat er gezegd wordt; kan hij expliciet of 

impliciet doen 
2) De inhoud van de communicatie wordt gevormd door concepten die 

interpreteerbaar zijn vanuit een gemeenschappelijk gestructureerde leefwereld… 
3) … maar ook vanuit wat de spreker of schrijver met die inhoud bij zijn toehoorders 

wil bewerkstelligen 
4) Wat iemand met taal doet, houdt ook altijd verband met een specifieke sociale 

context, waarvan zowel de spreker als de toegesprokene zich bewust zijn. 
5) Elk spreken veronderstelt verder ook dat er iets tussen spreker en toehoorder of 

tussen schrijver en lezer gebeurt. 
Taalgebruik is dus een sociaal interactieproces waaron maatschappelijke verhoudingen 
worden veronderstelt, gecreëerd, uitgedrukt of vernietigd. 

 
De functie en status vd spreker zal bepalen of een persoon recht heeft om een specifieke taaldaad 
te stellen 

→ De rol die iemand wordt toegeschreven hangt vast aan verwachtingen die in de 
gemeenschap geleden over het soort taalgebruik en de functie van dat taalgebruik in de 
gemeenschap. (vb: dokter VS journalist) 



Conclusie: 
In communicatie kunnen we de maatschappelijke functies en sociale context waarin taal 
wordt gebruikt niet buiten beschouwing laten 
Foucault: het is een illusie te denken dat mensen compleet onverwachte dingen kunnen 
zeggen 
Taalgebruik= een praxis gestructureerd door renzen en verwachtingen die gelden in een 
karakteristieke verstandhouding 

 
1.11 Groepsemotie 
tot nu toe focus vooral op cognitieve aspect van verstandhoudingen= de manier waarop 
personen die deel uitmaken van dezelfde verstandhoudingen via een gedeeld mentaal 
oriëntatiekader een gemeenschappelijke leefwereld bewonen die hun omgeving, hun 
gedre-agingen en hun sociale relaties structureert. 

→ Nu focus op de emoties die een verstandhouding kenmerken 
 

A. Monologische benadering: groepsemoties als de som van individuele emoties 
MAAR individuele emoties kunnen ook resultaat zijn van iets wat de groep overkomt idpv een 
individuele ervaring + er bestaan emoties die het karakter van groepssfeer kenmerken: 
ambiance/spirit/mood 

→ Ook een collectief kan voorwerp zijn van trots, angst, moed, hoop,… 
 

B. Durkheim: elke gemeenschap wordt gekenmerkt door een groepsbewustzijn dat moet 
worden bekeken als een gegeven waarvan het geheel niet kan worden verklaard aan de 
hand van zijn deelelementen. -> transindividuele aspecten vd sociale ontwikkeling 

 
 

3 uitgangspunten van Durkheim: 
->analyse vd relatie tussen massamedia en de publieke 
verstandhouding van betekenis: 
 

1. Hoe groter het aantal mensen die dezelfde 
gewoontes  respecteerd of dezelfde overtuigingen koestert; hoe 

groter de intensiteit zal zijn van de emoties die deze 
gewoonten en overtuigingen oproepen. 

▪ Vb: hijab geladen met transemotionele 
betekenis  

o Mensen kunnen ook voorwerp zijn van 
transindividuele emotie 

▪ Mensen die belagnrijke functies 
bekleden (zoals president als embleem 
van zijn land) -> charisma niet op 
indivuele verdiensten gebaseerd maar 
afhankelijk van institutie 

▪ Moet niet perse afhangen van institutie 
kan ook door omstandigheden 
(toevallig beroemd) 

o Triviale feiten kunnen ook geladen worden met 
transindividuele emoties 



▪ Vb: iets komt in nieuws waardoor er 
massa belangstelling ontstaat waardoor 
het erna in het journaal komt (triviaal 
tot hype) 

 
2.    In een gemeenschap met overtuigingen en emoties gepaard met sterkt groepsemoties 
ontstaat een sterke solidariteit. 

o Collectief bewustzijn – primitieve samenlevingen 
⇨ Mechanische solidariteit= alle leden vallen samen met belangen vd groep 
⇨ Solidariteit obv conformiteit: elk gedrag dat conformiteit doorbreekt tast 

intensiteit van gemeenschap(sdenken) aan en groepscohesie 
⇨ Te zien in rechtsysteem: als collectief wraak nemen op transgressor 

- God als opperste vertegenwoordiger vd samenleving en vorst 
vertegenwoordigde deze (zie punt 1 voorwerp van transindividuele emotie) 
dus bij schending/beledigen van de religieuze consensus onvergeefelijk 

o Individualisme – Moderne samenlevingen 
⇨ Organische solidariteit= uit eigenbelang en economische afhankelijkheid met 

elkaar rekening houden 
⇨ Te zien in rechtssysteem: restitutief rechtssysteem idpv repressief, wetgeving 

gericht op herstel van economische interacrtie en stimuleren van coöperatie. 
⇨ Meer ruimte voor individuele reflectie: motieven om conformatief te gedragen 

en om morele principes te respecteren, berusten niet meer op groepsdruk maar 
op inzicht en bewuste weloverdachte beslissingen 

⇨ Niet genoeg voor sociale orde, consensus universalis is nodig =morele feiten 
👉 Organische solidariteit kon volgens Durkheim mechanische niet helemaal vervangen want 

er moet een moreel bewustzijn zijn (Een verstandhouding die uitsluitend berust op de 
bereidheid van individuen om weloverwogen initiatieven te nemen, kan niet anders dan 
fragiel zijn) 

      -> hij moedigt aan deze mechanische solidariteit te cultiveren via overheid en onderwijs 
      -> gevolg: WO2, waardoor erna ele vorm van mechanische solidariteit vermeden werd &   
      geloof in de maakbaarheid ve positieve moraal = gevaarlijk 
 
Connectie met sensationele berichtgeving 
Durkheim kan ons echter wel laten begrijpen in welke zin commerciële organisaties er 
kunnen in slagen om met brede campagnes een specifieke virtuele groepsverstandhouding te 
cultiveren waarvan de emblemen te consumeren producten zijn. 
→ Sensationele berichtgeving werkt een verstandhouding in de hand die kenmerken 

vertoont van mechanische solidariteit 
 
● Vergelijkingen sensationele berichtgeving en premoderne samenleving 

o Betrekking op collectieve bewustzijn schokkeren (trangressies tonen en 
gebeurternissen met betrekking tot groepsemotie geladen emblemen) 

▪ Geven bij transgressie ook direct of indirect aan dat persoon moet boeten 
o “kwaad” heeft een geïsoleerde oorzaak, NIET ingegaan op collectieve 

maatschappelijke verantwoordelijkheid of van afstand & rationeel naar probleem 
kijken. 

senationele berichtgeving <-> moderne rechtsspraak 



o moderne rechtsspraak vraaft om respect voor de individuele rechten en nuchtere en 
objectieve analyse 

 
verder: 3 uitgangspunten Durkheim 
 
3.    Het motiverend karakter van groepsemoties 

o samenlevingen met een sterk collectief bewustzijn -> grote sociale controle en ontzag 
voor sociale gewoonten, maatschappelijke functies en publieke projecten.  

o In samenlevingen met een zwak bewustzijn is de groepsdruk gedring en is de 
gemeenschap relatief onverschillig ten opzichte van wat je met je leven aanvangt -> 
negatief effect op trevredenheid en doorzettingsvermogen vd mensen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Types zelfmoord volgens Durkheim: 
1) Egoïstische zelfmoord: resultaat van groepen met zwak collectief bewustzijn en 

de individue is geisoleerd, en komt rationeel tot de bevinding dat het leven voor 
hem geen zin meer heeft. 

- Legt ook uit wrm er minder zelfmoord wordt gepleegd in tijden 
van oorlog of politieke verkiezingen, omdat hier collectief 
bewustzijn een collectief karakter heeft. 

2) Anomische zelfmoord: normloosheid, oneindigheidsaspect. Mensenlijk 
verlangen nooit volledig te bevredigen (gedacht van altijd beter is mogelijk) -> in 
samenlevingen met hoog collectief bewustzijn waar iedereen duidelijk weet wat 
die moet bereiken om iets van zijn leven te maken, is dit niet het geval MAAR 
vanaf dat dit verwachtingssysteem weg valt (the sky is the limit) dan is er een 
anomische stituatie (zoals in economische crisisen of snelle economische groei): 
individu wordt geconfornteerd met feit dat die “geraced” heeft van ene etappe 
naar andere, zonder substantiëel iets bereikt te hebben -> anomische zelfmoord 
aanleiding 

- Komt vaak voor in beroepsgroepen met extreme ambitie om 
vooruit te komen en bij seksueel verlangen manifesteerd zich dit 
ook: de gescheiden man heeft oneindige opties en geen definitief 
karakter meer van zijn rol, oorzaak van anomische zelfmoord 
(volgens Durkheim bij de vrouw niet het geval want “de vrouw 
stond dichter bij de natuur”) 

 
!Deze studie gaat niet over het fenomeen zelfmoord maar over het fenomeen “groepsemotie” 
waarvan zelfmoord een symptoon is! 
 
Sociale –psychologen tonen aan hoe snel mechanische solidariteit vormt: zelfs leiderschap blijkt                       
het product van conformiteit, en als men als leider het vertrouwen van de groep heeft, weten ze                                 
de groep een nieuwe richting te doen inslaan. Een groep ontleent op die manier een belangrijk                              



deel van zijn coherentie en identiteit aan datgene waarvan die groep zich onderscheidt:                         
conformiteit wordt geïnspireerd door rivaliteit.  
 
● Het Monologisch paradigma stelt dat rivaliteit het product is van streven naar eigenbelang en 

als er schaarste aan goederen ofzo is dat mensen dan uit eigenbelang gaan samenwerken 
MAAR dit verklaard niet waarom individuen die om banale redenen tot dezelfde groep 
gerekend worden, de neiging tonen om ‘hun’ groep te bevoordelen, zonder dat ze daar zelf 
enig profijt aan hebben. 

 
● Henri Tajfel en John Turner: streven naar een positief zelfconcept valt samen met het streven 

naar het welzijn van de eigen groep.  
o Zelfconcept= persoonlijke eigenschappen & prestaties + de waarde van de 

groepen waar je lid van bent 
o Mensen die de neiging hebben om hun individuele identiteit via groepsparticipatie                     

te boosten, zullen intuïtief opteren voor massacommunicatie die uitgaat van een                     
mechanische verstandhouding waarin de idealen van de groep worden                 
opgehemeld en alle ellende wordt toegeschreven aan wat de groep van buitenaf                       
lijkt te bedreigen.  

 
Conclusie: 

Als het publiek zijn aandacht richt op een thema, persoon, object,… krijgt de emotionele 
waarde van dat thema, persoon, object,… een quasi sacraal karakter 
Door zich in te zetten voor deze dingen waar het grote publiek waarde aanhecht, kan het 
individu zich goed over zichzelf voelen en heeft hij het gevoel dat hij iets realiseert wat 
zichzelf overstijgt 
Groepsparticipatie kan dus mensen aanzetten om het beste uit zichzelf te halen maar ook het 
slechtste -> solidariteit obv conformiteit kan mensen tot onnoemelijk veel haat en agressie 
aanzetten 
Of het effect van groepsemotie een humaniserend of dehumaniserend karakter heeft, 
zal afhangen van de kwalitait van de pubieke verstandhouding 

 
 
1.12 Los 
herhaling: een verstandhouding berust op een vertrouwdheid met specifieke grenzen en 
verwachtingen, met gangbare interactiepatronen, met betekeniskaders ob waarvan je geacht wordt 
te kunnen uitmaken wat er in een gegeven situatie aan de hand is, met classificatiesystemen ob 
waarvan je wordt verondersteld de werkelijkheid op een specifieke manier te structureren, met 
een particuliere taal die de symbolische betekenissen van voorwerpen, wezend, personen, functies 
en instellingen bepaalt. 
 
Wat als er geen verstandhouding is? 
Dit verhaal illustreert onder andere dat wanneer er zich geen subjectieve verstandhouding heeft 
gevormd op basis van een vertrouwdheid met historisch gegroeide concepten die onze leefwereld 
en sociale interactie structureren (bv in verhaal: the strangers, de holocaust), zijn mensen niet in 
staat elkaars uiteenzettingen te begrijpen. We concluderen uit het verhaal dat wat zich in de 
realiteit voordoet slechts reëel is voor zover we er vanuit onze gangbare omgangstaal een 
symbolische betekenis aan toekennen (dit is echter geen geruststellende conclusie aangezien ze 
lijnrecht ingaat tegen het verlangen naar zekerheid).   
 

 
 



Hoofdstuk 2: Soorten verstandhoudingen 
Waarop berust het verschil tussen een formele en gemoedelijke verstandhouding? Welke 
componenten dragen er toe bij dat sommige verstandhoudingen universeel toegankelijk lijken, 
terwijl andere een exclusief karakter hebben? 
 
2.1 Formele en informele verstandhoudingen 
historisch: journalistiek is van formeel naar jovialer gegaan 
(Grens tussen entertainment en berichtgeving word vager) 
 
De consequenties van deze evolutie? 

Grenzen en verwachtingen verschuiven wanneer een verstandhouding van formeel naar 
informeel gaat 
Het soort taalgebruik weerspiegelt de aard van een verstandhouding 

 
 
Officiële taal, formeel vs informeel: 
Een woord roept naast zijn officiële betekenis ook persoonlijke betekenisconnotaties op: 

Woorden lokken associaties uit die iemand obv particuliere ervaringen in de loop van 
zijn leven aan die woorden heeft gekoppeld. 
Deze particuliere betekenissen hebben een privaat karakter 
Deze particuliere betekenissen hebben geen aankopingspunten in de officiële taal 

 
A) Vygotski: kinderen hebben weinig private betekenissen, de betekenis die kinderen aan 
woorden hecht, komt bijna volledig overeen met de officiële betekenissen. 
⇨ Taal heeft uitsluitend een sociale functie (voor kind) 
⇨ Later taal ook als tool om in een probleemsituatie indrukken te ordenen 

⇒ Gesprekken die kind met zichzelf voert als preliminaire vorm van reflectie. 
Vb: een scheur in plastiek bekertje: “water weg?” “beker kapot”. Naarmate de 
kinderen ouder worden, takelt de gramaticale structuur af en worden ze steeds 
moeilijker te begrijpen voor een buitenstaander. 

⇨ Kinderen leren eerst de officiële taal en dan de persoonlijke: de “bedtime stories” 
worden onverstaanbaar omdat er bij de steekwoorden associaties worden gelegd 
die enkel voor het kind zelf nog verstaanbaar zijn. 

 
Van sociaal verstaanbaar luidop denken  
 

                  verinnerlijking 
 
Naar persoonlijk verstaanbaar stil denken 
 

⇨ Hoe meer private associaties, hoe minder woorden er nodig zijn om in gachten plannen 
te maken, beslissingen te nemen enzo: een paar onuitgesproken sleutelwoorden zijn 
genoeg om iets ingewikkelds te bedenken 

⇨ Als je gadachten ontrafelt van hun expliciete vorm naar de associaties, merk je dat deze 
gemotiveerd worden door emoties: emoties lijken ons denken in beweging te zetten; ze 
lokken intuïties uit de associatieve denkbeelden oproepen, die op hun beurt worden 
georganiseerd tot een voor iedereen verstaanbare uitdtukking 

⇒ de weg van deze gedachten/intuïties die ontstaan zijn door private associaties 
naar logische uiteenzetting expliciteren is zeer moeilijk 

 



- mensen die elkaar goed kennen, 
begrijpen elkaar sneller (want ze gebruiken gedeelde 
referentiekaders obv vroegere gedeelde ervaringen) -> 
vertrouwelijke taal: vol met woorden die geladen zijn met private 
betekenissen samen met onuitgesproken gemeenschappelijke 
veronderstellinhen. 

(hoe intiemer verbonden, hoe minder verstaanbaar voor anderen, 
hoe meer private associaties) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een overgang bij kinderen om eerst te converseren in standaardtaal en dan deze persoonlijk 
te maken MAAR dan gaat ze zich opnieuw voor iedereen moeten verstaanbaar kunnen maken 
dus hun persoonlijke taal (die wrs gedeeld is met enkele mensen) omzetten naar standaardtaal. 
 
 
B) Basil Bernstein: maakt onderscheid tusssen de taalcodes 

Elaborated code: begrijpbaar door alle leden van de taalgemeenschap, officiëel, helder 
taalgebruik, universeel verstaanbaar, formeel, objectief en onpartijdig. 
Restricted code: enkel begrijpbaar door eigen groep, gemoedelijke sfeer, gebruik van 
enkel door insiders begrepen uitdrukkingen, geeft samenhorigheidsgevoel, partijdigheid. 

⇨ Opvoedingsstijlen: 
o in midden-klasse bij opvoeding meer gebruik van elaborated code; 

Bevelen en verzoeken worden expliciet toegelicht en problemen in 
standaardtaal en volzinnen besproken 

o arbeidsklassen: meer impliciet gemotiveerde verzoeken of bevelen en 
meer verwijzingen naar collectieve uitgangspunten  

o verschil draagt bij aan dat kinderen uit arbeidsklasse moeilijkeden hebben 
met restricted code in school naar elaborated code om te zetten 

welke code wenselijk is, hangt af van de situatie 
 
Connectie met media 
Media gaat meestal gebruik maken van elaborated code, anders zou het zich richten op een 
particuliere groep en dus niet langer objectief/onpartijdig zijn.  
MAAR: 
     - Restricted code in media is uitgaan van de impliciete vooronderstellingen van een 
particuliere doelgroep, hiermee zal je doelgroep je makkelijker vertrouwen omdat ze je zal 
percipiëren als een van hen. 



     - Lage kwaliteitsnieuws gebruikt meer persoonlijke taal dan kwaliteitsvolle taal, er worden 
scheidingen gecreëert tussen ‘wij’ en de rest. 
2.2 particuliere en universele verstandhoudingen 
Aristotles: wil je je publiek overtuigen, moet je rekening houden met het ethos van dat publiek. 
≈ Bernstein: restricted code gebruiken, is solidariteit betuigen en je opstellen als “een van hen”, 
als je in een situatie waar je verwacht word restricted code te gebruiken, elaborated code gebruikt, 
dan stel je je als vreemdeling op en verraad je de intimiteit van de in-group. 
 

● Chaim Perelman: argumentatietheorie 
o Wanneer we iemand/een publiek willen overtuigen, zullen we zelden of nooit 

uitgeen van onbetwistbare empirische zaken, we gaan veeleer uit van ganbare 
opvattingen, publieke opninies,… 
⇒ DUS de aard van argumenten in een betoog zijn publieksspecifiek 
⇒ Er zijn groepsspecifieke voorigenomen argumenten en argumenten die een 

meer universeel publiek kunnen overtuigen (deze laatste noemt hij redelijk) 
- De redelijkheid van je argumenten is afhankelijk van de doelgroep 
- Redelijkheid: overtuigt een universeel publiek = een stap terug 

kunnen zetten en iets benaderen vanuit een breder perspectief 
- Hoe universeler, hoe redelijker 

o Particuliere verstandhoudingen argumenten: je richt je op een groep en wat die als 
waar beschouwen, ongeacht wat de rest er van vindt 

👉 Argumenteren over niet-wetenschappelijke dingen: 
o Idpv de retoriek gedachte (hierboven beschreven) dat je visies moet baseren op 

opnies, groeide de gedachte dat je kennis moet baseren op empirisch verifieerbare 
feiten en dat argumenteren over waardegebonden zaken niet zinvol is. (huidig 
onderwijs/academisch systeem) 

 
Perelman: mensen blijven toch debatteren over subjectieve zaken, waarom? onderzoek: 

a) Mensen gaan bij argumenteren zelden uit van feiten, argumenten ontlenen net in de 
concrete praktijk hun overtuigingskracht aan het feit dat ze steunen op opinies waarover 
grote eensgezindheid bestaat. 

b) Het uitgangspunt van gesprekken over politiekn moraal of esthetica zijn niet empirisch 
vasstelbare feiten maar betrouwbaar geachte opinies. (komt overeen met Goffmann 
frame analysis) -> we gebruiken restricted code 

 
Link verschil tussen demonstratieve.dialectische uiteenzettingen en retorische 
uiteenzettingen: 

- Demonstratieve: obv vaststelbare feiten 
- Retorische: obv gangbare opinies 

Aristotles: bij argumentatie over subjectieve zaken kan je je niet niet daseren op 1 van de twee 
omdat er geen naakte feiten zijn waarop je demonstratieve uiteenzetting kan baseren. 
ALS we over subjectieve zaken willen discussieren moeten, zijn we aangewezen op dialectische 
redeneringen: redeneringen die bouwen op inzichten die waarover geen absolute zekerheid 
bestaat maar die in onze gemeenschap een graad van waarschijnlijkheid hebben. 



Je gaat je bij overtuigen dus baseren op de inzichten/publieke opinies van je particuliere 
doelgroep 
Bij universele doelgroepen moet je inzichten gebruiken waar een zeer brede 
eensgezindheid over bestaat 
Hoe ruimer het publiek dat je wilt overtuigen, hoe universeler de aanvaardbaarheid van je 
argumenten zal moeten zijn -> hoe redelijker 

Een redelijke verstandhouding is een verstandhouding die tot stand koment wanneer 
gesprekspartners afstand nemen van particuliere vooronderstellingen en zoeken naar bouwstanen 
ve gemeenschappelijke mentale ruimte waarin kan worden gezocht naar oplossingen die voor 
iedereen bevredigend zijn. 
  
 
Link media historisch 
Kranten hadden vroeger een uitgesproken visie (verzuiling); elke groep in de samenleving had 
zijn eigen media ‘outlet’. 

Vanaf de jaren 80: minder financiering: kranten moesten zorgen dat ze meer verkochten. 
Dus meer commercialisering: 

Media leert technieken om sterker te verbonden zijn met hun doelgroep 
 
Freud: verschil tussen controle en uitleving 
Adler: minderwaardigheidsgevoel, elk individu wordt geconfronteerd met een volwassenen 
wereld die veel meer weet dan hen -> later heeft dit nog effect: sommige mensen lossen dit op 
door zich heel authoritair te gedragen, anderen door deel uit te maken van een groep (dus kiezen 
voor power/vitaliteit vs kiezen voor control/belonging) 

Op die manier verschillende doelgroepen profileren (sfeer van enjoyment vs sfeer van 
controle) 
De tegenstellingen bestaan in alle culturen 

Het nieuws/de media gaat zich focussen op deze “huisstijlen” en zich aansluiten bij de wereld 
van je doelgroep, berichtgeving zal dichter bij de mensen zijn en taal gemoedelijker en warmer 
maar het officiële discours verdwijnt naar de achtergrond, geen onpartijdigheid (vb: weinig 
berichtgeving over afrika) 

Er is een sterke tendens om de westerse cultuur te omarmen en daardoor kunnen we 
particuliere groepen moelijk begrijpen 

Universele redelijkheid: deze particuliere groepen universeel verstaanbaar maken in onze 
multi-culturele samenleving (vanuit het universele standpunt kun je de particuliere situatie 
verstaan) -> in sensationele berichtgeving gebeurd dit niet 
 
2.3 Discursieve en theoretische verstandhoudingen 
redelijkheid: universeel publiek: een uiteenzetting als redelijk als ze een genuanceerd, onpartijdig, 
eerlijk en evenwichtig beeld geeft van wat er aan de orde is. (een particuliere groep is dus niet 
redelijk) 

Volledigheid is echter niet haalbaar, maar genuanceerd wel. 
Redelijkheid: het verbreden van de betrokkenheid van de argumenten 

 
2 vormen van redelijkheid: de discursieve en theoretische verstandhouding 



(beide gericht op een universeel publiek, de 2 manieren voor overtuiging) 
1. Discursieve redelijkheid: maakt gebruik van gewone taal maar genuanceerd, eerlijk, 

onpartijdig en evenwichtig beeld geven van wat er aan de orde is. 
- Je kan nooit alles ter sprake brengen (context naar context naar context) maar 

het is belangrijk om toch zo genuanceerd mogelijk te doen 
- In een restricted code begrijpen mensen zeer snel over wat je het hebt, die 

vanzelfsprekendheid verdwijnt wanneer mensen geconfronteerd worden met 
iemand die niet vertrouwd is met deze intieme verstandhouding 

2. Theoretische redelijkheid: geen normaal taalgebruik, theorie creëeren, aspecten vd 
werkelijkheid symboliseren in een gesloten tekensysteem en volgens de logica van de 
theorie de aspecten tegen elkaar afzetten en dat projecteer je terug op de werkelijkheid. 

- Niet alles wordt dus ter sprake gebracht, enkel aspecten vd werkelijkheid 
- Eenvoudig, strikt en artificieel 
- Universeel want de correctheid van dingen die binnen deze artificiële 

tekensystemen worden uitgevoerd, kunnen door iedereen gevolgd en 
geverifiëerd worden omdat dergelijke reglesystemenen vanwege het beperkt 
aantal factoren en omwille van de striktheid van procedures waaraan die 
factoren worden onderworpen, goed controleerbaar zijn. 

 
1. Discursieve redelijkheid  
≈ het opschuiven van argumentatie voor particulier publiek naar universeel publiek 
Als je iets impliciet/een restricted code wilt uitleggen aan iemand dan moet je: 

⇨ Opzoek gaan naar gemeenschappelijke aanknopingspunten 
⇨ Vb: onderzoeken of die persoon ook de onderscheiding ‘privaat en publiek’ 

maakt ofzoiets en vandaaruit verder verduidelijken 
⇨ Als die conceptuele onderscheidingen voor de persoon irrelevant blijken 

MOET je: 
⇨ Verdergraven tot je uiteindelijk toch op een gemeenschappelijk 

draagvlak stuit waarop je een gemeenschappelijk oriëntatiekader kunt 
bouwen  

Terwijl je zoekt naar gemeenschappelijke uitgangspunten, neem je onwillekeurig ook zelf afstand 
van je vanzelfsprekende levenswerels/levensbeeld. 

Die afstand laat je toe, bewust te worden van het particuliere karakter van wat jij 
in je vertrouwde omgeving als ‘vanzelfsprekend’ en ‘natuurlijk’ vindt. 
Je hebt het perspectief van een universeel publiek; (volgens Perelman)= het 
redelijke en onpartijdige perspectief 
Deze afstandelijkheid, is de reden waarom een rationele analyse vaak ervaren wordt als 
koud en ongeemotioneerd en de informele discours eerder als gemoedelijk wordt ervaren. 
Rationalisten temperen dus hun spontane emotionele uitingen  

MAAR een rationele blik betekend niet meteen geen enkele emotionele betrokkenheid: je kan de 
dingen nauw aan je hart voorrang verlenen en tegelijk nuchter en rationeel over nadenken en 
beseffen dat die zaken ookal zijn ze belangrijk voor jou, niet noodzakelijk iets zijn dat de hele 
wereld in vervoering brengt. 
👉 ! Discursieve redelijkheid berust op inlevingsvermogen ! (zoeken naar gemeenschappelijk 

oriëntatiekader) 



● Historische ontwikkeling discursieve redeneerstijl 
Verant: onpartijdige redelijkheid hangt samen met ontstaan van geschreven teksten: 

oraal VS geschreven redenvoering 

 
Bij de verandering van oraal naar geschreven verhaal vertelling/overtuiging, is de taal zelf 
vervormd van particulier naar universeel. De afstandelijke beschouwingen van teksten zorgde 
voor een krtisiche lezing, dit destabiliseerde het vanzelfsprekend karakter van de traditionele 
inzichten, men betwiste het gezg van allerlei gangbare opinies in de zoektocht naar een stabieler 
uitgangspunt om over de werkelijkheid na te denken. 

- Thucides’ verslag over Peloponnesische oorlog als eerste werkelijk objectieve 
geschiedschrijving en journalistieke verslaggeving 

⇨ Zijn doel was niet om te overtuigen/betoveren maar iets van blijvende waarde 
creëren 

 
! De traditie van deze redelijkheid is dus ontstaan in de Griekse samenleving ! 

⇨ Verschillend van wetenschappelijke objectiviteit (objectiviteit=abstractie), hier 
gaat het over onpartijdigheid als objectief, iedereen als evenwaardig is objectief 

 
● De beeldcultuur: de presence, stemintonatie en looks zijn weer even belangrijk geworden 

als de redelijkheid van de inhoud. 
o Vb: Nixen en Kennedy radio VS tv debat 

 

Mondelinge redevoering  Geschreven tekst 

Publiek is concreet, chemie is cruciaal  Schrijver en lezer als vreemdelingen, schrijver           
moet letterlijk uitleggen wat hij precies aan de               
orde wilt leggen om door de lezer begrepen te                 
worden 

Toezien dat het publiek geboeid blijft luisteren  Aandacht lezer behouden is minder belangrijk           
want de lezer kan het stuk herlezen.  

De redenaar heeft “gelijk” door de           
gemoedsgesteldheid die hij on the spot weet te               
creëren 

Je kan de tekst langer en ingewikkelder maken               
dan gesproken woorden. Omdat men toch           
alles kan herlezen.  

Overtuigen door in te spelen op momentane             
sympathieën of antipathieën.  

Overtuigen door goede inhoudelijke       
argumenten.  

Spreker moet interessant en kort blijven           
(intonutie, expressie enzo belangrijk)       
verdoezelen van kwaliteit argumenten       
gemakkelijk 

Moeilijker om in een geschreven tekst iets te               
verdoezelen of iets onbelangrijks als cruciaal           
voor te stellen. Geschreven tekst leent zich             
tot koele reflectie.  



Habermas: historisch onderzoek: de rationele verstandhouding speelde grote rol bij de 
ontwikkeling van de publieke opinie in de periode van de verlichting? 

- In Engeland waren de kranten niet langer enkel beperkt tot objectieve berichtgeving maar 
ookk pleidooien enzo mochten gepubliceerd worden (gevolg van onderbreking vd 
censuur) 

- Het waren opstellen waarin persoonlijke ervaringen beschreven werden vanuit het 
perspectief van een “impartial spectatot” of “observer” -> redelijkheid dus 

- Er waren klassiek gevormde auteurs die het als hun opdracht beschouwden redelijke 
inzichten voor een breed publiek kenbaar te maken -> universele redelijkheid 

⇨ Joseph Addison en Richard Steele: “impartiality, de afstandelijkheid van 
iemand die de belevingswerelden van mensen vanuit het standpunt van een 
neutrale buitenstaander observeert” -> wou redelijkheid naar een breed 
publiek vertalen, pers voor groep van mensen die tijd heeft om zich te 
bezinnen NOG NIET pers voor de massa 

- Hume inspireert zich op deze afstandelijkheid, deze onpartijdigheid was volgens hem het 
belangrijkste methodologisch uitgangspunt om waarheidsgetrouw over alles te kunnen 
nadenken en schrijven. 

⇨ Smith “the theory of moral sentiments”= het perspectief van ‘the impartial 
spectator’ is een betrouwbare toetssteen om over morele zaken te oordelen. 

 
● De vereisten van een waarheidsgetrouwe discursieve uitzetting: 
Het waarheidsgetrouwe karakter van verslaggeving is afhankelijk van: 

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

b) De eerlijkheid waarmee dat beeld wordt vertaald in een kader dat het doelpubliek 
toelaat zich te raliseren wat zich in de originele verstandhouding voordeed 

Alle betrokken partijen moeten gelijkwaardig beschreven worden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Theoretische redelijkheid 
De bouwstenen van een theoretisch kader zijn concepten waarvan de betekenis afgeleid wordt 
van hun onderlinge verhoudingen binnen een artificieel theoretisch veld ( 
⇒ Een theorie: een kleinschalig gesloten tekensysteem dat toelaat een beperkt aantal 

geabstraheerde werkelijkheidsaspecten tegen elkaar uit te spelen volgens nauwkeurif 
gedefinieerde reegms 

(zie Symbolische vormen Cassirer) 



⇨ Theorieën brengen specifieke verhoudingen geïsoleerd onder de aandacht 
⇨ Theorieën zijn niet gevormd door een brede taalgemeenschap maar door een 

beperkt aantal individuen 
- Theorieën zijn artificiele mentale constructies, gebouwd en 

verbouwd door individuen 
- Mensen die het jargon niet beheersen , gaan het waarschijnlijk 

niet begrijpen 
- Want doel van het jargon is om striktere begrippen proberen 

af te bakenen obv de positie van dat concept tov andere 
concepten in het theoretische kader van dat domein omdat 
woorden hebben in de officiËle taal vaak meervoudige 
betekenissen. 

⇨ De eenvoud van een model is gekoppeld aan: 
a) De beperking van het aantal werkelijkheidsaspecten dat binnen het 

theoretisch kader wordt opgenomen 
b) De striktheid vd spelregels ob waarvan die aspecten tegen elkaar worden 

uitgespeeld 
⇨ Bij een theorie  blijft de sociale context buiten beschouwing en hoef je om de 

betekenis van een theoretisch concept te kennen dus enkel de éénduidige def 
van dat concept te kennen of vertrouwd te zijn met de consistente logica vh 
relatiepatroon waarin dat concept binnen het theoretisch kader een duidelijk 
definieerbare positie inneemt 

 
 
 
! Aan begrippen is er geen ‘essentiële’ betekenis te geven obv 
zorgvuldige analyse !  
-> een theoretisch model legt niet alles bloot, het belicht slechts een 
bepaald aspect vd werkelijkheid en laat andere buiten beschouwing 
 
(veel onderzoekers vergeten dit en overschatten hun kennis, door 
verfijning van hun theorie lijkt het weerstand te bieden tegen 
misvattingen en lijkt het reëel te zijn) 
 

Een theoretisch model is afhankelijk van de manier waarop hij zich tot de realiteit verhoudt. 
 

Voor de wetenschappen was wiskundige exactheid heel belangrijk: historische aspect 
exacte wetenschappen: 
- fascinatie voor wiskunde werd heel groot toen duidelijk werd dat het een fundamentele 
rol kon spelen in het domein vd exacte wetenschappen 
- wetenschappers namen aan dat de logos die in de natuur werkzaam is, mathematisch 
van aard was en dat wiskunde dus beschouwt moest worden als ideaaltypisch voor ele 
rationele redenering. 
- De geometrische strategie heeft allerlei wetmatigheden haarfijn blootgelegd, wat tot 
ontzagwekkende revoluties heeft geleid. (toont dat men kan allerlei 

werkelijkheidsaspecten kan abstraheren zonder hun essentiele eigenschappen te  vertekenen) 
 



Door het succes van de exacte wetenschap, willen alle domeinen wereschappelijke 
antwoorden ontwikkelen, historische oorsprong 

Verlichtingsdenken: 
o Wouden definitief afrekenen met traditionele inzichten 
o Gezagsargumenten, gewoonten en overtuigingen vervangen door oordelen 

gebaseerd op een exacte wetenschappelijke benadering vd werkelijkheid. 
o Hervorming van classificaties, nu allemaal obv ‘de rede’ 
o Redelijkheid eenzijdig geassocieerd met exact wetenschappelijke kennis  
o Geloof dat de werkelijkheid obv exact wetenschappelijke modellen ontsluierd zal 

worden 
 

Ook mathematisch model aanpak geprobeerd in de humane wetenschappen; 
Moeilijker, want de aard van objecten die in de humane wetenschappen aan bod komen, 
wordt bepaald door de symbolische betkeenissen die aan die objecten vanuit diverse 

betekeniscontexten worden toegeschreven. Deze contexten zijn essentieel en de  concepten 
uit de humane wetenschappen mogen dus niet geabstraheerd worden. 

- Als je deze wetmatigheden wilt gaan abstraheren dan houdt je de relevantie van het 
concept in partijk niet meer in rekening in je theorie (discursieve redeljkheid is hier beter) 

Vb: geld zonder de context is papier 
 
DUS er zijn beperkingen aan die theoretische redelijkheid: kritische disantie en gelleterheid 
nodig: 
⊗ Een kritische houding tov theorieën is relevant omdat theorieën vaak de neiging 

hebben zich tot ideologieën te ontwikkelen 
⊗ De klassiek-Humanistische cultuur had een kritisch karakter. De denkstijl zelf spoort 

de onderzoeker aan afstand te nemen van wat hij doet door zichzelf te bekijken 
vanuit de positie van een externe toeschouwer 
⇨ Als experts dit soort discutsieve training missen, dan zullen ze zich sneller 

laten inpalmen door halfzachte theorieën en zullen ze sneller ideologische 
gezichtpunten ontwikkelen 

⊗ In de publieke verstandhouding zou er voldoende kritisch gedacht moeten worden 
om te voorkomen dat theorieën uitgroeien tot ideologieën. 
⇨ Dit kan door openheid naar verschillende theorieën zodat een theorie ons iets 

kan doen opmerken waaraan we bij de andere achteloos aan voorbij gingen 
⊗ Alles is eigenlijk een theorie omdat alles in een soort ‘frame’ wordt gezien, dus er 

worden altijd bepaalde aspecten over- en onder belicht, wat leidt tot een bepaalde 
perceptie vd werkelijheid 
⇨ Zo zijn gangbareframes waarvan we in het dagelijksleven gebruik van maken 

ook theoretische-inzichten, enkel zijn de betekenissen van dingen er niet zo 
strikt in afgebakend als in een artificiele theorie 

⊗ Een theorie wordt een ideologie op het moment dat je uit het oog verliest dat 
die helderheid die de theorie geeft, het resultaat is van een abstraherend proces 
en dat alles in de werkelijkheid dat niet binnen het theoretisch kader past, als 
onredelijk bestempeld. 
⇨ Zowel wetenschappelijke paradigma’s als gangbare vertogen kunnen als 

ideologie worden aangezien, als hun belang wordt overschat 
⇨ Van theorieën wordt dus snel veronderstelt dat ze redelijkheid en 

transparantie creëren, en zo wordt er bij roekeloss toepassen van die theorieën 



bijgedragen aan eliminatie van diverse vaardigheden/zaken waarvoor de 
theorie blind is. 

⇨ In dit opzicht kan theoretische rationaliteit kritisch denken verstikken 
⊗ Horkheimer & Adorno: rationalisering hoort samen met de angst voor onzekerheid 

⇨ Rationalisering is alles volgens neutrale principes efficiënt te regelen, dit 
principe gaat gepaard met een verregaande reglementering en de ontwikkelijk 
van nauwsluitende controle systemen op alle mogelijke terreinen 

Conclusie: wanneer er bij theoretische redelijkheid onvoldoende ruimte wordt gecreëerd 
voor ironisch en afstandelijk denken, verliezen we het vermogen om de kennis die een 
theorie biedt, correct in te schatten 

 
2.4 Statische en dynamische verstandhoudingen 
a) Statische verstandhoudingen:  

- Conversaties waarin we de gangbare verstandhouding bevestigen, dialogen die 
beantwoorden aan stereotiepe formules 

- Niet afstandelijk (link universele redelijkheid vs particuliere groepen) 
- Rituele vormelijkheid voorang op inhoud 
- Berusten op gestandaardiseerde interachtiepatronen en niet op individueel initiatief 

De gedragingen van mensen passen binnen een stabiel verwachtingspatroon 
 
⇒ Karakteristiek voor een statische verstandhouding is de vanzelfsprekendheid waarmee 

ieder zijn rol opneemt en zijn plichten vervult (= het belang van gewoonten). Daar 
hoort ook arbeid bij => wordt beschouwd als een binnen de kosmologisch beleefde 
werkelijkheid voorgeschreven plicht waaraan men niet kan ontkomen. 

 
Taalgebruik: Het restricted taalgebruik gaat gepaard met de verwachting dat je de 
impliciete veronderstellingen die gelden in de in-group onnadenkend zal bevestigen, 
dus is ook kenmerk van statische verhoudingen. 
⇨ In traditionele groepsovertuigingen tonen statische verhoudingen in 

taalgebruik in spreuken en gezegdes 
 

Soorten particuliere gemeenschappen met statische verstandhoudingen: 
I. Sommige particuliere gemeenschappen met een statische verstandhouding 

beschouwen zichzelf als een organisch onderdeel van een breder geheel 
⇨ De identificatie met de in-group staat de indentificatie met de 

omvattende gemeenschap niet in de weg, in tegendeel zelfs 
II. Andere paticuliere gemeenschappen met een statische verstandhouding 

bestaan uit een in-group die een front vormt tov de out-group 
⇨ De grens als een verdedigingslinie 
⇨ Ophemeling van de in-group en het in diskridiet brengen vd out-group 

 
⇒ Een statische verstandhouding desintegreert wanneer mensen geen rekening meer 

houden met wat van hen verwacht wordt. 
b) Dynamische verstandhoudingen: 
≠onverschillige verstandhouding 

- Individuele vrijheid om te zeggen en doen wat individu wilt MAAR de individuen zijn 
tegelijk op elkaar betrokken en laten zich beïnvloeden door elkaars ideeën enzo. 

- De juistheid en rechtvaardigheid vh publieke oordeel aanscherpen door samen aan 
kritische reflectie te doen. 



- Elke kritische bedenking kan publiek worden gemaakt waardoor de gemeenschappelijke 
belveingswereld gecorrigeerdn verbreedt of verdiept kan worden. 

- Om mensen de gelegenheid te geven kritische bedenkingen te uiten of zich erop de 
hoogte te stellen ervan, zijn er Fora= waar het brede publiek zich kan vergewissen van de 
info die de gangbare frames in beweging brengen. 

⇨ Media zou hier een cruciale rol kunnen spelen 
- Naast vrijheid, publieke belangstelling en fora, veronderstelt een dynamische 

verstandhouding ook discussie over de kwaliteit van wat er openbaar wordt gemaakt. 
- Deze discussie moet ordelijk verlopen want bij chaos is er makkelijker spontaan verzet 

tegen visies die een gangbaar perspectief onwaarschijnlijk kunnen maken.  
 

Journalistiek: ze moeten feiten (gangbare veronderstellingen) bijstellen. Dit vraagt een 
bereidheid van het publiek om hun vertrouwelijke gezichtspunten kritisch in vraag te 
kunnen stellen 
Cultuur:  In de sfeer van de cultuur en het entertainment impliceert een dynamische 
verstandhouding een engagement om de gangbare culturele symbolische vormen te 
verlevendigen aan de hand van studies en creaties van navorsers, auteurs, dichters, 
cineasten, choreografen en beeldend kunstenaars. 
⇨ Artisitek engagement: gaat om de dialoog van de ziener met zijn publiek, die 

het publiek iets op een alternatieve manier wil laten bekijken, voelen,… die zo 
de gemeenschappelijke belevingswereld verrijkt  

⇨ Adhv fora 
 
 
⇒  Zowel in een statische als dynamische 

verstandhouding gaat de hoofdberkommernis uit van 
dezelfde vaststelling: sterke opvattingen kunnen 
zwakke opvattingen in diskrediet brengen 

MAAR in een statische verstandhouding gaat men de impact 
van vreemde opvattingen op wat algemeen wordt aangenomen 
voorkomen, om de stabiliteit van het fanfbare denk- en 
gedragspatroon veilig te stellen. 
 
TERWIJL in een dynamische verstandhouding men de impact van overleg wilt stimuleren om de 
gangbare denk- en gedragspatronene te kunnen corrigeren en verdiepen. 
 
 
De visie op overtuigingen/opvattingen die het gangbare doorbreken 
Overtuigingen zijn geen keuzeobject en kunnen niet beschouwd worden als bezit, ze dringen zich 
op ons aan als zinvol of ontvallen ons als ze onzinnig blijken, zonder dat we daar zelf grip op 
hebben 
⇨ We kunnen niet beslissen overtuigd te zijn van iets, waarvan we weten dat het manifest 

onjuist is. 
 
👉 ! Wat we als waar ervaren, is afhankelijk van hun compatibiliteit met de feiten waarmee 

we worden geconfronteerd ! 
- Als een gedachte niet meer past in het kader van wat we werkelijk zien, dan zijn onze 
opvattingen door elkaar gehaald en kunnen we deze orde enkel herstellen door de 
betrouwbaarheid van de nieuwe info na te gaan en onze vertrouwde opvattingen, indien 
nodig, bij te stellen. 
- Als er een perfecte ‘fit’ is tussen de nieuwe info (wat we zien) en onze vertrouwde 
opvattingen, dan wordt wat we dachten bevestigd. 



⇨ Het hangt van persoon tot persoon af hoe enthousiast of terughoudend en rekening 
wordt gehouden met nieuwe info MAAR dat heeft alleen betrekking op de emotionele 
bereidheid om iets al dan niet in overweging te nemen, niet op de impact van al 
doorgedrongen nieuwe info te beperken. (dat is haast onmogelijk, gaat enkel door de 
input van nieuwe info te blokkeren) 

 
 
Bij dynamische verstandhoudingen, zorgt men ervoor dat alle 
inzichten die de publieke opinie onwaarschijnlijk maken, aan 
bod komen. (moelijke keuze want fake news ontkrachten is 
moeilijk) 
 
TERWIJL bij een statische verstandhouding men de 
vertrouwde vooronderstelling wilt immobiliseren door alle 
kanalen waarlangs alternatieve gezichtspunten zouden kunnen 
doorsijpelen afsluiten. (door geen persvrijheid bv.) 
 

Dynamische verstandhoudingen in leefwereld: 
Omdat het spontane verzet tegen visies die het gangbare onwaarschijnlijk kunnen maken, hevig 
kan zijn, kan een dynamische verstandhouding alleen veiliggesteld worden als de com niet 
chaotisch verloopt. 
⇨ Instituties die instaan voor eerlijke rechtsspreek, reguleren discussies dus strikt 
⇨ Om alle relevante inzichten die het gemeenschappelijke geizchtspunt kunnen beïnvloeden 

aan bod te laten komen 
 
In de informele sfeer zie je dit bij beleefdheidsregeles (elkaar laten uitspreken, elkaar niet 
negeren,…) 
 
⇒ Zelfexpressie= (in dynamische verstandhoudingen) een middel om wat je samen denkt, 

bij te kunnen stellen. 
⇒ Discussies draaien dus niet om te falsifiëren wat je zelf denkt, maar om de redelijkheid 

vd zaak zelf te testen (link Plato beschreven discussies) 
⇨ Zelfde principe bij persoonlijke reflectie, om bij reflectie je eingen opvattingen 

in twijfel te trekken moet je je kunnen distantiëren, kritisch nadenken 
⇨ De weerstand om kritisch na te denken over jezelf berust op de angst om niet 

geliefd te worden en op de emotionele gehechtheid aan geruststellende 
vooronderstellingen. 

 
De kans dat een dynamische verstandhouding ontstaat, is afhankelijk van de bereidheid van de                           
mensen om er een te ontwikkelen, de deelnemers moeten dus beschikken over voldoende                         
zelfvertrouwen. De behoefte om niet af te wijken van eerder in genomen standpunten (zich te                             
blokkeren van nieuwe informatie) wordt need for closure genoemd en ligt in de lijn van het                               
verlangen naar zekerheid waarop we reeds eerder zijn ingegaan.  

⇨ Een sterke need for closure gaat gepaard met een behoefte aan duidelijkheid                       
en een afkeer van zaken die ambigu of onvoorspelbaar zijn, men zal zich vaker                           
conformistisch opstellen en men hanteert een specifieker taalgebruik. 

⇨ In dit taalgebruik gaat men de positieve eigenschappen van de in-group en de                         
negatieve eigenschappen van de out-group aanduiden met generaliserende               
termen die suggereren dat het om stabiele eigenschappen gaat.  

 



👉 ! om iets te willen begrijpen moet je toelaten dat de nieuwe info het raster van je 
vertrouwde visies overhoop haalt en nagaan hoe die info in je eigen set van overtuigingen 
argumentatief geïntegreerd of verworpen worden ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Collectieve en individualistische verstandhoudingen 
 
LES: 

● Eerste definitie individualisme: Tocquelville product van het zich terugtrekken uit de slv 
o Individualisme is niet dat men opzichzel kritisch nadenkt maar dat men zich met 

gelijken terugtrekt en zich  distantiëerd vd samenleving (voelt zich niet langer 
verantwoordelijk voor het gemeenschappelijk goed) 

o Men is enkel geïnteresseerd in particuliere groep 
o Geen engagement voor de samenleving meer 

 
● Tweede definitie individualisme: product van de creatie van ruimte voor jezelf 

o De gemeenschap oefent een te grote druk uit op de personen en de indivuen 
willen zich sterker manifesteren dan de gemeenschap 

o Als het individu steker wordt, gaat de gemeenschap achteruit & als de 
gemeenschap sterker wordt, gaat het individu achteruit 

o Alle beslissingen autonoom nemen = individualisme 
o Oppositioneel paradigma 

Klopt niet perse want er kan groepsdruk en individualisme zijn, een individu kan ook sterk 
worden in een sterke groep want je voelt je gedreven om dingen te doen (voor de samenleving) 
 

● Derde def: individualisering als product van discursieve redelijkheid (voorkeur) 
o Particuliere kunnen zien van wat we doen, waar we mee bezig zijn door ons te 

distansiëren van onszelf en de samenleving om kritisch te denken en kijken wat er 
beter kan -> dynamische verstandhouding 

o Kritische redelijkheid geeft het individu de mogenlijkheid om zich los te trekken 
van zichzelf en zijn particuliere groep en naar de gehele samenleving te kijken 

o -> kosmopolitische solidariteit 
 
historisch individualisme (boek) 
individualisme volgens Alexis de Tocqueville: individualisme als negatief gedefinieerd; als een 
tekort aan belangstelling voor wat zich in de publieke verstandhouding voordoet. 
👉 Zijn het individu en de gemeenschap dan rivalen? 

Ja, volgens Durkheim die individualisme in verband brengt met non-conformisme. 
- Individualisme onstond op moment dat organische solidariteit ontstond. 

 



 
1. Individualisme kan gedacht worden als het product van discursieve redelijkheid 
⇨ Ontstaan in kritische kringen waar mensen zoals Erasmus zich in bevonden 

2. Individualisme kan ook gedacht worden als de ruimte die je krijgt om jezelf te zijn 
⇨ Individualistische verstandhouding= verstandhouding waar zelfexpressie gewaardeerd 

wordt 
(Hier wordt undividualisme als product van de creatie van ruimte voor jezelf besproken) 
 

Bernstein, bijkomende differentiatie (identiteit) 
De ontwikkeling naar dit tweede soort individualisme is volgens Bernstein het gevolg van een 
verder doorgedreven differentiatie: 

- Volgens Bernstein: naast de differentiatie van Durkheim (van mechanische naar 
organische solidariteit) was er een bijkomende differentiatie in functie van zelfexpressie: 
Men ging de functie minder belangrijk vinden dan de persoon achter de functie 

 
⇒ Bernstein stelde vast dat in deze postmoderne levenssfeer wordt iemands identiteit niet                       

meer samengebracht met zijn functie, status of taak maar wel met zijn persoonlijkheid en                           
die wordt dan in verband gebracht met zijn levensstijl, muziekvoorkeur, … : disposities                         
die via de uitwisseling en consumptie van immateriële producten en abstracte diensten tot                         
uitdrukking komen. Hierdoor ontwikkelde zich in de middenklasse een soort alternatief                     
individualisme waarin men zich ging richten op de mens achter de functie (van het                           
moderne type naar het postmoderne type organische solidariteit).  

 
Bernstein: bijkomende differentiatie (sociale interactiepatronen) 

I. Moderne samenleving – jaren 50 
Positionele samenleving, hiërarchisch en duidelijk omschreven, je identiteit werd gedefinieerd 
door je taak binnen de gemeenschap, grenzen en verwachtingen waren duidelijk, socialisering was 
top-down en expliciet. Kunst en cultuur hadden ook socialiserende rol (voksverheffing) 
 

II. Postmoderne samenleving 
Individualisering niet langer betrekking op gestandaardiseerde rollen en functies maar op de 
authenticiteit van iemands persoonlijkheid. De grenzen en verwachtingen veeel minder duidelijk. 
Socialisering minder expliciet/zichtbaar. Rollen en functies minder duidelijk omschreven dus de 
persoon zijn identiteit is meer afhankelijk van het oordeel van anderen. 
Het lijkt in de postmoderne samenleving noodzakelijk om grenzen te doorbreken om te laten 
zien wie je ‘werkelijk’ bent.  

⇨ Media wordt hier actief gebruikt om je op de hoogte te stellen vd manier waarop je 
vorm dient te geven aan je persoonlijke ID. 

→ Durkheim mening: . Een individualisme dat niet langer het product is van functionele 
taakverdeling maar van zelfexpressie zal imploderen omdat een persoon die zich op 
zichzelf terugplooit en probeert te zijn wie hij is onafhankelijk van het andere dan 
zichzelf, tot de ontdekking zal komen dat hij zuiver op zichzelf beschouwd, niets 
betekent. 

 
Bernstein over het dubbelzinnige karakter van de uitnodiging “jezelf te zijn”;   
HEEL DIT DEEL VAAG  
het beantwoord ook aan sociale verwachtingen en is ook onderworpen aan impliciete vormen 
van sociale controle dus echt individualistisch is het niet. 
De manier waarop mensen denken ‘zichzelf te zijn’ wordt nog steeds door de sociale omgeving 
ingegeven. 

 



Link media  
Media speelden in deze ontwikkeling een cruciale rol, netten en zenders gaan fungeren als de 
virutele ontmoetingsplaats van mensen die zich door een spcifiek ‘ethos’ verwant voelen 
(link hfst 1)  

→ De metaliteit van stubru luisteraars is anders dan die van radio 2 luisteraars 
 
👉 Opnieuw: zijn gemeenschap en individu dan rivalen? P138-142 

De eigenheid vd identiteit is resultaat van wat er aangeboden is in de samenleving om deze 
eigenheid te ontwikkelen. Groepsdruk en individualisme gaan perfect samen, in een sterk 
groepsverband worden er projecten als relevant gezien en een individu in deze groep voelt zich 
geroepen om deze te vervullen om identiteit te maken. Groep en identiteit versterken elkaar, 
maar de keuzes die het individu maakt zijn niet puur individualistisch. We leven in een 
samenleving waarin men het individue het gevoel geeft dat hij zich met gelijken kan terug trekken 
en kritisch distantiëren van de officiële samenleving, je persoonlijkheid kan je ontwikkelen voor 
zover je in de private sfeer kan zijn wie je wilt zijn, in de private sfeer ben je niet belast door een 
taak of functie en kan je je identiteit construeren door bv te luisteren naar de muziek dat je leuk 
vind of je kleden zoals je wilt  
 
 
Link sociale media 
Men stelt zich voortdurend in contact met kleine groepen vrienden om te weten wat die aan het 
doen zijn, wat hun gevoelens enzo zijn, dit zijn dus private kringen die gedistantieerd zijn van de 
officiële samenleving. De nationale betrokkenheid verminderd in functie vd private 
betrokkenheid. 
 
Hoe persoonlijk is de private sfeer: wat je kan doen in de private sfeer is gesuggereerd door de 
media, dus is niet zo privaat 

Individualisme dat het resultaat is vh discursief discours, waarin met zich 
vanop een afstand meer vrijer kan voelen en kan kijken wat die vrijere keuze 
heeft beïnvloed 

Wat het individu sterker maakt is weten, doorwat men beïnvloed wordt en zo weet je hoe je erop 
kan inspelen/hoe je je kan verzetten. 

Als je niet weet wat je keuzes beïnvloedt, wordt je gemanipuleerd 
Nu zie je dat in de online marketing waar obv coockies gezien wordt welke reclame werkt, bij 
welke personen. 

Laat je dingen doen, waar je zelf niet van weet waarom je ze doet = 
manipulatie 

Verschilt van verleiding: weet dat die beïnvloed word maar laat zich bewust meeslepen. 
 
DUS van de gezuilde instanties is de sociale controle minder maar nu vervangen door sociale 
media, waar “geliked” worden zeer belangrijk is. 
 
Conclusie: er is nog steeds veel sociale druk, het is problematisch als het manipulatie is 

→ probleem van privacy: privacy vd gemeenschap; big data waardoor je in bepaalde groepen 
kan geplaatst worden waarbij geweten wordt wat voor soort marketing bij je past 
(manipulatie), die kennis is moeilijk te definieren als een schending vd privacy want het is 
een hele gemeenschap (problematisch) 

 
 
overzicht individualisme vandaag  



Product van het zich terug trekken uit de samenleving 
met gelijken, jezelf zijn 
nog steeds grote sociale druk 

product van discursieve redelijkheid 
kritisch met gelijken kan terug trekken en kritisch distantiëren van de officiële 
samenleving, je persoonlijkheid kan je ontwikkelen voor zover je in de private sfeer kan 
zijn wie je wilt zijn, in de private sfeer ben je niet belast door een taak of functie en kan je 
je identiteit construeren door bv te luisteren naar de muziek dat je leuk vind of je kleden 
zoals je wilt 

Product van de creatie van ruimte voor jezelf 
 

 
2..6 Douglas’ typologie 
Typologie op de Westerse beschaving, ze baseerd zich op Durkheim, ze onderscheid een 
referentiesysteem dat statisch is en gekenmerkd wordt door een restricted code OF een 
referentiesysteel dat veranderlijk is en gekenmerkt wordt door een elaborated code 

→ Haar diverse types verstandhouding is op dit onderscheidt van referentiesystemen 
gebaseerd en op emotionele druk  

→ Douglas structureert dus obv 2 assen: 
a) Veel of weinig groepsdruk 
b) Strong grid verstandhoudingen VS weak grid verstandhoudingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Het positioneel of hiërarchisch type 
- Sterke groepsdruk & sterke grid 
- Duidelijke rolomschrijving, die toegewezen is ibv niet vervorwen eigenschappen (leeftijd, 

geslacht,…) 
- Duidelijke grenzen en verwachtingen en zware scanties bij transgressie 
- De grenzen tussen de sferen die door verschillende categoriën worden afgebakend zijn 

duidelijk (bv: man en vrouw, jong en oud) 



- In de sfeer overheerst een restricted code (om impliciete vooronderstellingen te 
bevestigen, gebruiken) 

- Respect wordt toegekend obv het trouw vervullen vd opgelegde taak en wordt in verband 
gebracht met het algemeen belang, persoonlijke ambities die niets te maken hebben met 
het realiseren van publieke belangen wordt afgekeurd 

- Vaste verwachtingspatronen & limiteert het verlangen 
- Alle functies als noodzakelijk voor goede werking vh bredere systeem 
- Als sociaal systeem zijn dergelijke groepen bureaucratisch en niet gemakkelijk te verleiden 

tot structurele heroriëntering 
- Socialisering= zichtbaar en top-down 
- Strikte regulering die vrije verkeer van ideeën bemoeilijkt (behoudt vh gangbare) 

 
2. Het geïsoleerde type: 
- Weinig groepsdruk/groepsemotie maar heel veel regels -> kafkaiaans (veel 

formulieren enzo nodig) 
- Mensen voelen zich snel geisoleerd, want worden snel aan de kant geschoven door de 

samenleving 
- Bureaucratische samenleving met veel verwachtingen zonder emoties die erin verwikkeld 

zijn 
 

3. Het individualistische type: 
- Hierarchisch is verschoven naar individualistische competititeve samenleving 
- Competitieve gemeenschap 
- Elaborated code overheerst 
- Het publieke houdt zich niet langer bezig met het private (bv: religie vd individu maakt 

niet uit); zolang er geen schade aan de samenleving wordt gemaakt 
- Alle posities zijn voor iedereen toegankelijk maar enkel met nodige kwalificaties of 

persoonlijke kwaliteiten 
- Betekenis van bestaan: hoop om betere positie te verwerven, individuele prestaties 
- Verlangen niet gelimiteerd door baste verwachtingspatronen 
- Bellah onderscheidt hier 2 vormen: van hoe mensen zich willen onderscheiden 

1) Utilitair individualistisch discours: utulitaristisch zichzelf willen verbeteren obv 
carrière, om zich zo sterk mogelijk te kunnen manifsteren 

2) Expressief individuzalistisch discours: men wil zichzelf “rijker”/interessanter 
maken, verdiepen in cultuur enzo, mens als ommuurde tuin die moet worden 
gecultiveerd 

- (Snel gevoel dat het leven dat je leidt niet de moeite waard is) -> enclavistisch kader 
 

4. Het enclavistisch type: 
- Mensen die niet goed kunnen presteren in de competititeve samenleving 
- Een individu die in interactie is met een ander individu kan die andere positieve of 

negatieve kritiek geven (ambivalente verhouding tussen mensen) 
- Sterke groepsdruk, weinig gedifferentieerde categoriëen 
- Solidariteit obv conformiteit en alles wat erzich tegen verzet 
⇨ Iedereen die zich niet conform gedraagt, wordt uitgestoten 
⇨ Collectiviteit neemt wraak op alles wat door afwijking van het gangbare 

identificatiepatroon het collectief bewustzijn schade toebrengt 
- De bundeling van emoties geeft aan de idealen vd groep een sacraal karakter (zie 1ste 

uitgangspunt Durkheim), biedt een sterke (en imaginaire) identiteitsbeleven aan de 
individuele leden. 

- Het kritisch vermogen vh individu wordt aan de kant geschoven 



- Een verwijt tegen een individu is een verwijt tegen de gehele groep, of net een verwijt 
tegen u als één tegen iedereen. 
⇨ De groep heeft altijd gelijk, het gevaar komt langs buiten, waar we ons collectief 

moeten tegen verzetten 
- Betekenis van identiteit= het goede vd in-group tov het slechte vd anderen 
- Persoonlijke ambities= gebundelde groepsambities  
- Vb: Nazi-Duitsland 

 
Massacommunicatie: 

1. Postioneel type: 
Paleo-televisie; het type openbare omroep klassieke stijl, duidelijke opvatting over wat 
bealngrijk en niet-belangrijk is EN duidelijkheid over wie kan uitmaken wat belangrijk is 
en wat niet (een aantal toegewijde intelectuelen). 
De media als fora waar diverse feledingen van de samenleving ideeën zichtbaar maken in 
het licht van hun gemeenschappelijke loyaliteit ten aanzien vd staat. 
 

2. Geïsoleerd type: 
Heel weinig communicatie (onderling) 
 
 

3. Individualistisch type: 
Enkel interesse in info die belangrijk is voor zichzelf, geen belang voor info omtrent de 
samenleving. Gepaard met 2 soorten individualistische interesses: de utilitaire en de 
expressieve 

 
4. Enclavistisch type: 

Datgene wat het conformisme verstoord is nieuws, nieuws gaat over het front en over de 
strijd tegen het kwaad dat zich onder ons bevindt. Bij afwijking van de groep door succes 
te boeken, is er een lichte grens tussen ideolisering van jou door de groep of afstoting. 
Televisie als gezellige “wij” sfeer die soms gasten uitnodigd maar enkel als die de 
restricted code kennen en respecteren.  
Enclavistische com brengt dus troost en ontspranning maar ondermijnt tegelijk de 
kritische distantie van de eigen vooroordelen en bemoeilijkt het inlevingsvermorgen in de 
positie van anderen. Het beleid gehoorzaamt hier aan de logica van een competitieve 
strategie, waar verschillende mediakanalen verschillende types van morele 
verstandhoudingen representeren waar specifieke delen vd bevolking zich ‘thuis’ voelen. 
Vb: Trump heeft hierop verder gebouwd 

 
 

 
 
 
Hoofdstuk 3: Het perspectief vh individu 
Hoe komt het dat iemand zich in sommige verstandhoudingen beter ‘thuis’ voelt dan in andere? 
Welke soort individuele behoeften zijn bepalend voor het soort verstandhouding waardoor 
iemand zich aangetrokken voelt? 
 
3.1 De behoefte aan zekerheid 
Hoe werkt de affiniteit voor een geruststellende verstandhouding die door het verlangen naar 
zekerheid in de hand wordt gewerkt? 



Winnicott: onderzoek op kinderen en hun transitionele objecten (=knuffeltjes,dekentjes) die een 
houvast bieden. Conclusie kinderen Winicott: 
⇒ Als kinderen raken snel in paniek als er zich iets onverwacht voordoet, ze hebben nog 

niet structurerende principes die ervaringen voorspelbaar maken, knuffeltjes als houvast 
⇒ Transitionele objecten hebben een dubbele natuur: product van eigen fantasie + behoren 

tot de externe realiteit 
⇒ Hun omgang met het transitioneel object leert hen dat ze invloed kunnen uitoefenen op 

hun omgeving (daarom biedt het rust) 
→ Dat besef draagt er toe bij dat kinderen zich voor de externe realiteit gaan 

interesseren. 
→ Spelen is hetzelfde: fantasie aan externe objecten, het kind schrijft 

betekenissen toe aan de externe objecten en daardoor zijn ze interessant 
 
Conclusie volwassenen Winicott: 
De interesse die volwassenen tonen voor de realiteit en het belang dat ze hechten aan concrete 
zaken, uiteindelijk niet zoveel verschilt van de interesse die kinderen tonen voor dingen waarmee 
ze spelen. 

⇒ De participatie aan het sociale leven veronderstelt dat mensen emotioneel investeren 
in wat ze binnen de omgeving verondersteld worden ter harte te nemen, zonder die 
energetische objectbezitting hebben mensen geen behoefte aan sociale interactie. 

De realiteit wordt enkel ernstig genomen als die wordt betrokken op een taak/zaak 
waarin ze emotioneel kunnen investeren, waar je samen die betekenis/emotionele 
betrokkenheid hebt voor gecreëerd 
⇒ Mensen die zich betrokken voelen in het culturele spel, zijn veel geïntereseerder in de 

samenleving en zich te engageren voor de samenleving 
We inversteren emotioneel in de realiteit, voor zover we participeren in dat spel 
(betrokken zijn op/participeren aan de samenleving gaat samen met belang hechten aan 
de dingen die volgens de samenleving aan de orde zijn) 
⇒ De externe betrokkenheid op zaken, geeft het gevoel dat er dingen werkelijk van 

belang zijn 
→ Media cultiveert tegenwoordig deze continue betrokkenheid 

 
Verschil objectieve werkelijkheid en fantasie 
Mensen zijn zich vh verschil tussen de objectieve werkelijkheid en fictie heel erg bewust. 

⇨ Kinderen weten dat de stok waarmee ze zwaaien geen zwaard is maar in het 
spel neemt het kind afstand vd werkelijkheid en richt het zijn omgeving in 
functie van zijn verbeelding in. 

Dit sluit niet uit dat wat we als de echte realiteit omschrijven niet het product is van tot 
levengekomen werkelijkheidsaspecten door symbolische betekenisprojecties! 

● Onze leefwereld  is gevormd door: 
a) Zintuigelijk vaststelbare externe objecten waaraan we 
b) Subjectieve betekenissen teoschrijven, waardoor 
c) Die externe realiteit voor ons relevant wordt 

 
Onze leefwereld = de potentiële sfeer: de sfeer die noch gereduceerd kan worden tot wat we 
ons subjectief verbeelden, noch tot wat er zich objectief aandient 
 



Het subjectieve in onze realiteit: ‘officiële’ symbolische betekenissen 
- Subjectieve betekenis binnen een gangbare interactiecontext 
- Binnen een officieel frame 
- Alleen onder de personen die deel uitmaken van dezelfde cultuur 

Deze betekenissen zijn subjectief omdat ze niet terruggaan op de betekenis vd realiteit 
zelf maar ze zijn gecreëerd vanuit een onderling feilloos gespiegelde verstandhouding 
zo unaniem dat we het gevoel hebben dat die officiele symbolische betekenissen door 
de objectieve realiteit zelf worden ingegeven 

 
 

Link kinderen Winicott: 
Kinderen leren de namen van concreet aanwijsbare dingen aan, en voor hen is een stoel, een stoel. Pas later 
ontdekken ze dat deze stoel een stoel is omdat ze in een cultuur leven die objecten met die specifieke 
configuratie en functie als stoelen heeft geclassificeerd. 

⇒ Het moment dat kinderen leren spreken, kan het zich de realiteit voorstellen als een verzameling 
van duidelijk aanwijsbare objecten en DUS kan het kind taal gebruiken als instrument om vat te 
krijgen op de realiteit 

Wanneer woorden opgevat worden als de feitelijke namen van echte dingen bieden ze net 
zoals transitionele objecten houvast 

⇒ DAN Komt de woordenschatspurt bij kinderen die gekoppeld is aan het vermogen objecten te 
categoriseren 
⇨ Ze willen heel snel heel veel nieuwe woorden leren 

 
Deze periode wordt later gezien als de periode waar alles duidelijk en ordelijk was, omdat 
voor kinderen zijn deze benamingen hetgene wat de omgeving ordent en alles een 
natuurlijke plaats geeft -> ze vertrouwen erin dat de realiteit beantwoord aan een vaste 
kenbare orde 

 
Deze periode= van korte duur: 



- Het moment dat: naambetekenis -> conceptbetekenis; is de werkelijkheid terug 
ingewikkelder 

⇨ De betekenis van woorden berust op samengestelde generaliseringen die alleen aan de 
hand van een gegeven frame of referentiekader ontcijferd kunnen worden 

 
 

NIET ALLEEN onze werkelijkheidservaring ingewikkelder daardoor MAAR OOK onze 
identiteitsbeleving wordt minder vanzelfsprekend 

 
Identiteitsbesef - Lacan 
Onze id is niet langer iets aanwijsbaar, het blijkt ook bepaald te zijn door de plaats en functie die 
we innemen in verschillende sociale interacteis en culturele betekenisverbanden. 

Particuliere eigenschappen blijken te variëren in functie van het soort interactie 
Lacan: Wie we zijn wordt niet enkel bepaald door wat we op onszelf zijn maar ook door het 
betekenissysteem, het spel, het interactieframe waar we in figureren. 

⇨ We ontlenen onze betekenis aan onze plaats binnen het kader van een 
symbolische orde. 

Volgens Lacan kan het individu dus nooit samenvallen met wat hem vanuit de symbolische orde 
wordt toegeschreven en wordt het individu zonder het te beseffen gedreven door een verlangen 
die dubbelzinnigheid op te heffen Het individu hoopt iemand te worden die ‘het’ heeft (bv: 
muziek spelen, slagen met grootst onderscheiding) en zo contingentie kan ontsnappen. De 
inschakeling in die symbolische orde brengt Lacan op die manier in verband met de 
oneindigheid van het menselijk verlangen.  
 
Conclusie 
DUS de werkelijkheid is enkel relevant voor ons omdat we aan diverse werkelijkheidsaspecten 
subjectieve betekenissen voorschrijven. 

We willen echter voorbij gaan aan dit van buitenaf toegeschreven karakter van 
betekenissen 
= het verlangen naar zekerheid 

Men gaat zoeken naar zaken die (net als een transitioneel object) houvast bieden = die ons in 
staat stelt aan het symbolische karakter vd realiteit voorbij te gaan. 

Dit zijn identiteitsbevestigende voorstellingen van zaken, ze gaan de subjectieve 
betekenissen toeschrijven aan natuurlijke, goddelijke of fysieke realiteit (vb: populisme, 
religie,…) 
Ze schrijven aan de realiteit en aan de mensen een onvervreemde eigenheid toe 

Een individu kan deze behoefte aan zekerheid niet op zichzelf tegemoet komen, hangt hiervan af 
van anderen/de samenleving 
 
Link Media 
Media kan al snel deze ‘geruststelling’ cultiveren door bv restricted code te gebruiken, wat 
impliciet de gangbare vooronderstellingen bevestigd, Mediagebruikers zien zo hun levenswereld 
bevestigd. (kan al bij hele kleine bevestigingen) 

⇨ Omgekeerd kan ook: bij kleine tekenen die erop wijzen dat onze vertrouwde 
vooronderstellingen niet als vanzelfsprekend worden beschouwd, zullen 
verontrusten 

⇨ ZEKER in gesegmenteerde samenlevingen  
⇨ Link mediakanalen die zich uitbouwen tot ‘thuishavens’ voor verschillende 

specifieke doelgroepen 
 
3.2 De behoefte aan waardering 



Verwerven van basisvertrouwen bij kinderen, positief effect op bijna alles. 
Kind heeft in beginfase onvoorwaardelijke liefde maar dan worden morele standaarden 
voorgehouden en ALS het kind hieraan beantwoord (ze iets goed doen) dan blijft liefdevolle 
aandacht gelden, ander niet. 
 

Als mensen zich gewaardeerd voelen = voelen ze zich veilig en geborgen 
Als mensen negatief commentaar krijgen = voelen ze zich in de steek gelaten, onveilig 

 
(deze standaard waarop afkeuring of waardering wordt gemeten verschilt van persoon tot 
persoon)  

Standaarden verschillen maar het psychisch waarderingseffect blijft ongewijzigd 
 

▪ Zelfwaardering functioneert als een 
levensnoodzakelijke angstbuffer. 
⇨ Dus: hoe sterker iemands zelfwaardering, 

hoe beter hij zich in angstwekkende 
situaties zal kunnen handhaven = ‘terror 
management theory’. 

 
 
Adler: initiatieven op basis waarvan mensen zelfwaardering boosten, kan zowel gebaseerd zijn op 
constructieve (engagement aan dingen die door referentiegemeenschap worden gewaardeerd) als 
op destructieve strategieën. 

⇒ Mensen die door hun omgeving geen waardering ondervinden en die bijgevolg geen 
positieve projecten kunnen aanvatten om de confrontatie met hun eindigheid te 
pareren, kunnen hun uitvlucht zoeken tot negatieve strategieën. 

 
Waardering verschilt echter van verstandhouding tot verstandhouding:  

- Wnr individu zich niet erkend voelt in verstandhouding kan die zich terug trekken in 
subcultuur 

- (media vormt thuishavens voor deze subculturen) 
- MAAR ookal heeft individu subgroep gevonden, is waarderingsprobleem nog niet perse 

opgelost  
⇨ Subgroepen zijn zich bewust van verschillen in status, en kunnen zich nog 

steeds niet gewaardeerdvoelen in de hoofdcultuur 
⇨ Negatieve stategieën in groepsverband als gevolg 
⇨ Groepen doen deze neg strategieen meestal via de media waarvan ze het 

doelgroep zijn 
▪ Vb: mensen met gewaardeerde status van hun voetstuk willen halen en 

genoegen als dit gebeurd 
 
 
De fundamentele behoefte aan waardering  
Verlangen om gerespecteerd te worden = dubbelzinnig: Gerechtvaardigde trots blijkt paar passen 
verwijderd van de ijdelheid en het engagement voor het algemeen welzijn is vaak verwant met 
zelfingenomen ambitie. 
 



Honneth: erkenning houdt verband met: 
1. Zelfvertrouwen -> de persoonlijke/intieme sfeer (Primärbeziehungen) 

In de intieme sfeer verwerft kind basisveiligheidsgevoel, en bij verdere ontwikkeling kan 
hier het zelfvertrouwen verder worden ontwikkeld door partner/vrienden relaties. 

2. Zelfrespect -> de juridische sfeer (Rechtsverhältnisse) 
Burgerechten die voor iedereen gelijken behoren te zijn. 

3. Zelfwaardering -> de sociale sfeer (Wertgemeinschaft) 
Het aanzien dat iemand in de samenleving ondervindt, zorgt voor zelfwaardering 

 
 
Williams: moed en vertrouwen zijn geënt op het besef iets te doen dat de moeite waard is. 

1. Voorwaardelijke verlangens 
Verlangens die betrekking hebben op zaken waarvan we persoonlijk willen genieten, het 
verlangen ernaar verdwijnt als blijkt dat we de realisatie ervan niet zelf kunnen meemaken. 

2. Categorische (onvoorwaardelijke) verlangens 
Verlangens die betrekking hebben op zaken die we onvoorwaardelijk willen zien 
gerealiseerd worden. 
Vb: ouders die verlangen naar het welzijn van hun kinderen 

⇒ cruciale functie!  
▪ ze geven ons de kracht om niet terug te wijken wanneer er zich 

moeilijkheden aandienen.  
▪ Ze bepalen: 

a) waarvoor we staan 
b) drukken uit wie we zijn 
c) genereren zelfvertrouwen.  

▪ niets meer waarnaar we categorisch verlangen = mogelijkheid tot 
verliezen behoefte om te leven -> link Durkheim 

! project verliest categorisch karakter als dit werd aangegaan om een gewaardeerd en 
zinvol leven te leiden ! 

👉 rechtvaardiging van de categorische projecten zijn altijd afhankelijk van extrinsieke en 
intrinsieke geluksfactoren 
⇨ volgens Williams, hebben moreelfilosofen te weinig aandacht voor de 

onberekenbare factor “geluk” 
 
 
3.3 De behoefte aan identiteitsbevestiging 
Partijdigheid blijkt de regel eerder dan de uitzondering in de samenleving. Vormt dit een 
probleem? 

Positionele maatschappelijke verhouding: nee de burgers hoefen niet allemaal continue 
kritisch en alert te zijn, zolang ze de autoriteit van de mensen die er wel verstand van 
hebben erkennen. 

 
Vandaag: geen positionele verstandhouding: 2 andere mogelijke scenario’s: 

1. Situatie waarin zich een machtsinstantie ontwikkelt die van bovenaf conformisme 
afdwingt 
⇨ Tirraniek conformisme/autoritair conformisme 
⇨ Ideaal-ik moet samen vallen met idealen vd groep 
⇨ Wij-zij grens, haat ten opzichte van alles wat gemeenschappelijke narcisistische 

zelfbeeld bedreigt 



⇨ Geen individuele verantwoordelijkheid meer voor eigen daden (link enclavistisch 
type) 

⇨ Link statische verstandhouding 
⇨ Geen ruimte voor objectieve berichtgeving of discursieve redelijkheid 

2. Samenleving waarin er geen verschil wordt gemaakt tussen de meningen van mensen die 
er verstand van hebben en de mening van mensen die zich onnadenkend aansluiten bij de 
gangbare meerderheid 
⇨ Morele en estetische onderschuidingen worden vager, alle meningen gelijkwaardig 
⇨ Er wordt hier vaak vergeten dat de conformiteitsdruk toeneemt (zie dubbelzinnig 

karakter individualisme) 
⇨ ≈ onze samenleving 

3.4 Marketinggedreven mediabeleid: inspelen op preferenties 
Focus op Censydiam met oprichetrs Hendrickx en Callebaut, Dit onderzoeksbureau speelde 
grote rol in het hervormingsproces vd ompenbare omroep en het marktonderzoek ervan; 

⇒ Idpv ervanuit gaan dat consumenten prijsbewust en kwaliteitsbewust kopen, ervanuit 
gaan dat ze zich vooral laten leiden door waarden enemoties en dat deze door 
kwalitatief onderzoek in kaart gebracht kunnen worden. 

 
Uitgangspunt vh theoretisch kader: 

- Mensen willen zich bevrijden uit een onbehaagelijke situatie: 
minderwaardigheidsgevoelens en driftspanning 

- De onbewuste manier waarop mensen dit doen kan het soort producten 
waardoor ze zich aangetrokken voelen voorspellen 

 
Callebaut en Hendrickx menen te kunnen achterhalen welke emotionele betekenis 
consument aan product toekent = de sfeer die er rond wordt gecreëerd. 

 
 

BASIS gedachte: mensen voelen zich door een product aangetrokken als de sfeer rond 
een product inspeelt op de strategie waarop ze, zonder dat goed te beseffen, geneigd zijn 
hun persoonlijke minderwaardigheidsgevoelens te compenseren en hun driften te 
bevredigen 
 
8 strategieën, om minderwaardigheidsgevoelens te compenseren & driften te bevredigen 

 



 

 
 
Callebaut en Hendrickx gaan ervan uit dat de strategieën om aan minderwaardigheidsgevoelens 
en driftspanningen te ontkomen een universeel karakter hebben! 
MAAR dat de symbolen ob waarvan de strategieën verbeeld worden cultuurspecifiek zijn! 
Herprofilering vd openbare omroep netten adhv verschillende soorten doelgroepen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkel de tv-verslaafden en de rustelozen vertonen een behoeftepatroon dat niet verenigbaar is 
met de rol vd publieke omroep 
 
Kritiek op Censydiam 



⊗ Klopt het dat er echt wel ingespeeld wordt op hun preferenties? 
Publiek kan aangetrokken worden door impulsieve interesse maar dit is niet altijd 
gelijk aan wat ze echt waardevol vinden. 

- Verlangens (wat je wilt) vs second-order verlangens (wat je echt wilt) 
⊗ Speelt men in op individuele preferenties of gelden die alleen voor grotere groepen? 

De stelling dat ‘media inspeelt op de preferenties vd eindgebruiker’ klopt niet. Idp: 
✔ Media spelen in op de preferenties van de eindgebruiker VOOR ZOVER het 

impulsieve preferenties betreft die door een groot aantal mensen worden 
gedeeld 

⊗ Censydiam stelt: de wijze waarop een netwerk zich presenteerd is hoe hij mensen 
tegemoet komt MAAR in welke mate bevredigt een verpakking echt? In welke mate 
kan tekenwaarde echt bevredigen? 

- Zal het poken van dat chique polshorloge werkelijk het minderwaardigheidsgevoel 
compenseren? 

⊗ Callebaut & Hendrickx suggereren dat de strategieen om minderwaardigheidsgevoel te 
compenseren een individueel karakter hebben 

- Het bevredigende karakter ve tekenwaarde is net in dat het bezit ervan door anderen 
erkent en gewaardeerd word. 

✔ De acht veschillende affiniteiten van het theoretisch model van 
Censydiam moeten opgevat worden als de karaktereigenschappen van 
de mentaliteit vd doelgroep waarmee een consument zich identificeert 

 
Link met Aristoteles 
Aristoteles zijn verklaring voor de overtuigingskracht ve boodschap is een betere en 
individualistischere verklaring voor de aantrekkingskract ve product dan die van het Censydiam. 

I. De redenaar moet rekening houden met het ethos vd groep 
II. Want de overtuigingskracht ligt in het tegemoetkomen aan de ideëen vh 

doelpubliek –> link restricted code & particulier publiek 
III. Een boodschap zal aanslaan als die binnen de groep wordt ervaren als een 

hartverwarende identiteitsbevestigende visie 
 
! Een marketinggedreven mediabeleid wordt goed gepraat met dat men rekening houdt mer wat 
elke eindgerbuiker waardevol vindt, maar men creëert eigenlijk virtuele thuishavens voor 
specifieke doelgroepen waarin de groepsdruk bepalend is voor wat ‘in’ of ‘out’ is (en er weinig 
plaats is voor orginele meningen) !  -> statische verstandhouding 
 
Conclusie – media vandaag:  
Terwijl we vandaag aannemen dat onze samenleving pluriformer en individualistischer is 
geworden, komen de preferenties waarmee rekening moet worden gehouden om een voldoende 
groot marktaandeel te verwerven overeen met de behoefte naar zekerheid en waardering 

Ontwijken van alles wat de gangbare opvattingen tegen gaat 
Identiteitsbevestigende sfeer 

 
Hoofdstuk 4: Ideologiekritiek 
Opinies over dingen die we waardevol vinden, kun je niet met gemak in twijfel trekken want als 
ze onstabiel blijken, worden alle zaken die adhv die opinie/overtuiging verantwoord worden, 
onzeker.  

Door onze affiniteit voor stabiliteit en waardering zullen we dus hevig tegen gaan bij het 
in twijfel trekken van deze soort opinies 
!de overgang van een discursieve redelijke uitleg naar een ideologisch discours is gradueel! 

 



Groepsvisies hebben daarom een onaantastbaar karakter 
- Het gezag van groepsvisies draagt ertoe bij dat bepaalde argumenten 

overtuigen nog voordat hun relevantie grondig is aangetoond.  
- Breed legitimeterende groepsidealen fungeren als emblemen, emblematische 

idealen hebben een ideologisch karakter. 
 
Ideologische idealen zijn identiteitsverlenend in groepsengagement 

Fungeren als virtueel uniform van ‘mesen die zich aan de goede kant bevinden’ 
 
👉 GEVAAR ve ideologie (vglbaar met gevaar ve theorie) 

o Als te serieus genomen: alles wat volgens het ideologisch perspectief niet in het 
kader past, word beschouwd als irrationeel 

o Echt probleem als mensen zich geroepen voelen om alles wat irrationeel is te 
elimineren 

 
Ideologiekritiek bestaat uit het testen van verantwoordingsvertogen vanuit een perspectief 
waarin het bezwerende gezag van emblematische idealen krachteloos is geworden. 

Door  ons te verplaatsen in tijd 
 
4.1 Lichaam en ziel 
De relatief recente perspectiefwisseling: herwaardering vh lichamelijke met kritiek op 
hiërarchische cultuuropvattingen 
 
Evolutie: 

I. Homeros: geen domeinafbakening tussen het psychische en het fysieke (ziel en lichaam 
geen onderscheid) 

II. Psyche als iemands geestelijk vermogen: spirituele voorang op materiële 
III. Neoputhagorisme & neoplatonisme: enkel hetgene dat opzichzelf, ongenaalbaar en 

tijdloos zichzelf kan zijn is volmaalt = God; alles is hier trapgewijs uit voortgekomen en is 
dus van lagere orde -> hiërarchische kosmologie (ideëen dichterbij God dan zintuigelijke 
wereld) 

IV. Christelijke theologen: hiërarchische tegenstelling tussen hemel en aarde verder toegepast 
V. Moderne tijd: afstand vh religieuze wereldbeeld maar meerwaarde vh spirituele blijft 

VI. Nu: onderscheid aardse en hemelse officieel opgegeven (tevredenheid van Nietsche) en 
de psyche niet langer als van bovennatuurlijke aard 

- Driften  en begeerten niet langer als iets negatief -> vervangen door 
preferenties en behoeften (tot teleurstelling van Nietzsche) 

- MAAR enkel op niveau van discours blijkt “pleasure” belangrijk, op niveau vd 
partijk nog steeds emotionele impulsen inperken om samenlevingstaak te 
vervullen 
 

Randschade vd ideologie (ideologiekritiek) 
Pleasure ideologie is een facede, het is van “bordkarton” 
Er is geen werkelijke bevrijding, DE problemen waar mensen in de samenleving nog steeds 
meekampen (omdat het niet echte pleasure gebaseerde samenleving is maar enkel in discours) 
worden onder druk vd pleasure-ideologie vaak vertekend of toegedekt. 
 
 
4.2 introspectie en individu 
stelling: wnr een individu zich op zichzelf terugtrekt, zou hij via introspectie vanuit wat hij in zijn 
diepste wezen aanvoelt, funcamentele waarheden kunnen afleiden 



Vertrouwen in het autonome beslissingsvermogen van mensen 
 
Evolutie: 

a) De neoplatoonse traditie: onafhankelijk van sociale of culturele omgeving kan individu 
via introspectie toegang krijgen tot iets universeel. 
⇨ Enkel mensen die zich laten verwarren door het zintuigelijke, zorgen voor 

irrationele onenigheid 
b) Klassiek metafysisch kader: elk individu heeft een levendgevend principe dat zich op het 

einde der tijden zal trachten te verenigen met zijn oorsprong 
c) Nu: mensen beschikken over een intuïtif vermogen dat hen toelaat obv introspectie uit te 

maken wie ze zijn 
 
MAAR: er bestaat niet zoiets als een algemeen menselijk intuïtief vermogen om universele 
principes te beschouwen 
 
Randschade 
De vooronderstelling dat individuele keuzes en preferenties een onaantastbaar karakter hebben 
(door die betekenisvolle introspectie) zorgt ervoor dat er geen discussie kan zijn over wat 
individueen belangrijk vinden. 

Hier heeft de introspectie-ideologie een impact op de discussie over de kwaliteit vd media 
- Als er uit gegaan word dat preferenties rusten op een autonome 

oninterpelleerbare keuze is er geen ruimte voor de discussie over wat we 
belangrijk vinden als gemeenschap om aan de komende generaties door te geven. 

 
 
 
4.3 De theologische fundering van de scheiding tussen kerk en staat 
Religie heeft een fundamentele rol gespeeld in de manier waarop we in onze publieke 
verstandhouding waarde zijn gaan hechten aan autonomie en gelijkwaardigheid. 

Het is belangrijk voor mensen uit te kunnen gaan vd gedachte een gerechtvaardigd leven 
te kunnen leiden  

DUS als er een bedreiging is tegen eender wat hun identiteit of zelfrespect vertegenwoordigd 
zullen individuen en groepen scherp reageren. 

⇒ In de meeste verstandhoudingen zijn scripts/grenzen en verwachtingen die het 
escaleren van conflicten moeten voorkomen 

 
Evolutie: 

a) Oude theocentrische wereldbeeld 
- Alleen God kon echt oordelen, al de rest werd dus gerelativeerd 

b) Theocentrische levenswereld (tegen einde Middeleuwen) 
- Eer gekoppeld aan maatschappelijke status was ook belangrijk 
- Discrepantie: wat men betekend voor God & reële status 
- Deze discrepantie zorgde voor spanningen (te veel materiële toon bij de kerk) 

c) De reformatie 
- Protestantisme: kritek op aflaten praktijk & luthers kritiek 
- Zorgde voor breuk bij religie 
- Protestantse kritiek gaf vorm aan onze moderne notie van individuele autonomie 

en gelijkwaardigheid: 
o Individuele autonomie: 



▪ Katholieke kerk geloofde dat je gewoon aan de sacramentele 
verplichtingen moest voldoen en dan was je “gered”, reflectie 
werd ontmoedigd 

▪ Protestantisme stond voor persoonlijke geloofsovergave, 
persoonlijke verantwoordelijkheid voor religieuze reflectie 
 

o Gelijkwaardigheid: 
▪ In Middeleuwen neoplatoonsdenkkader met sterk hiërarchisch 

wereldbeeld, pausen en koningen hadden meerwaarde 
▪ Protestantisme: alleen persoonlijke religieuze toewijding maakt een 

verschil; iedereen had evenveel kans om gerechtvaardigd te 
worden, respect voor elk individu en waardering voor het gewone 
leving als centraal 

 
Locke: pleidooi voor tolerantie 
Vrijheidsopvatting gebaseerd op een particuliere opvatting over wat een authentieke beleving is 
en die opvatting is protestants. 

⇒ Locke vindt het absurd om mensen een bepaald geloof aan te meten omdat de 
persoonlijke instemming met wat je gelooft van fundamentele betekenis is. 

 
Tolerantie in pratijk: scheiding kerk en staat 

● Locke’s argumenten voor tolerantie berusten op twee cruciale veronderstellingen 
1) dat een authentieke religieuze beleving berust op een autonome geloofsact 
2) dat niemand kan uitmaken wat de enige waarachtige kerk is. 

Geloof en tolerantie lijken alleen verzoenbaar wanneer men niet langer zeker is 
dat wat men gelooft het ware geloof betreft en wanneer men het daarom onredelijk 
vindt het kwade fysiek uit te schakelen 

Neutraliserings strategieën 
De liberale uitgangspunten die onze moderne westerse samenleving karakteriseren, zijn voor een 
belangrijk deel tot stand gekomen als reactie op de verschrikkingen van de Europese 
godsdienstoorlogen. 

Dialoog tussen verschillende kerken kunnen tot verzoening leiden = illusie 
 
Mogelijke strategieën om religieuze conflicten in te perken: 

1. Slechts 1 godsdienst dulden 
2. Scheiding kerk en staat (kan alleen maar obv 2 voorwaarden) 

a) Privatisering: overtuiging dat geloof pad authentiek is wanneer een individu 
er persoonlijk en uit volle overtuiging ervoor moet kiezen en er niet in 
gedwongen kan worden 

b) Relativering: Voltaire, Diderot en d’Alembert staken de draak met elke vorm 
van fanatisme en bijgeloof. Dit is in de moderne slv zo door de onttovering vd 
wereld door de moderne wetenschappen. 

 
De ontwikkelingen hebben in het Westen tot de overtuiging geleid dat elke religie in een liberale 
verstandhouding perfect inpasbaar is. 
 
4.4 Vriend en vijand 
Privatiseren en relativeren: zijn nog steeds strategieën die worden ingezet bij het neutraliseren van 
potentiële meningsverschillen die aanleiding kunnen geven tot conflicten. 
 



Carl Schmitt: Conflict dat terugging op de meningsverschillen over de eindtijdelijke 
rechtvaardiging werden nooit écht opgelost ⇒ deel ervan werd enkel irrelevant (zwaartepunt: niet 
meer op klassieke theologie; God wordt niet langer als “Rechter” beschouwd.) 
 MAAR elk verschil dat aanleiding kan geven tot identiteitsbedreiging kan aanleiding geven tot 
een radicaal conflict. 

Kleine conflicten kunnen aanleiding geven tot een levenswereld met slechts 2 soorten 
mensen: vrienden en vijanden (omdat mensen hun identiteit zo gaan beschermen, zie 
begin 4.3) 

 
Het liberale engagement = engagement voor conflictvrije samenleving 

o Alle pijnlijke tegenstellingen privatiseren en relativeren  
o Vrijwaren vd argeloosheid -> (Randschade) 

 
Randschade 
De tendens om conflicten te neutraliseren door het object vd discussie te privatiseren en 
relaticeren is een strategie waarmee men discussies over de kwaliteit vd media lamlegt. 

Men doet dit: men suggereert dat mediavoorkeuren het voorwerp zijn ve private keuze en 
dat ze relatief zijn 

Zo worden dingen die vroeger belangrijk werden gevonden, nu gerelativeerd 
 
4.5 De inzet voor gelijkwaardigheid 
Vandaag wort de neutraliseringsstrategie ingezet om het denigrerende karakter van paternalisme 
en elitarisme in te perken.  
 
Evolutie: 

I. Aristocratie werd als normaal ervaren in het oude hiërarchische wereldbeeld 
⇨ Neoplatonische kosmologie gerechtvaardigde rangorde in de samenleving 
⇨ Hiërarchische macrokosmos weerspiegelde in elk afzonderlijke domein 

II. De tocqueville 
⇨ Ziet dat aristocratie gaat vervangen worden door democratie en uit zijn angst 

voor de gevolgen van democratie 
⇨ Angst voor individualisme (organische solidariteit) en gebrek van initiatief van 

burgers omdat bureaucratische moeilijk te overwinnen is 
⇨ Overheid waakt over vrede maar dooft elk persoonlijk en kritisch initiatief uit 

III. Het elitarisme vd pioniers vd nieuwe media 
⇨ Egagement om klassen op te heffen en te ijveren naar open gemeenschap waar 

iedereen betrokken is 
⇨ Pioniers zagen het als hun taak om de ‘hogere’ cultuur en kennis tot de lagere 

bevolking te brengen 
⇨ ‘om het goede populair te maken en het populaire goed’ 

IV. Hervorming/omwentelling: (Franse Revolutie) zintuigelijke behoeftes werden op niveau 
vh discours niet langer afgekeurd 
⇨ Had ook effect op het moreel engagement voor gelijkwaardigheid 

De gelijkschakeling vd burgers zette zich na de revolutie versneld door 
V. Uitbouw vd welvaatsstaat 

⇨ Economisch en cultureel gelijkheidsstreven 
⇨ Vervagende betekenissen van onderscheidingen 
⇨ Geen hiërarchisch onderscheid meer tussen hoge en lage cultuur 

▪ Superiotiteit van europese cultuur opgeborgen door strijd tegen racisme 
en elitarisme 

Creërde gevoel dat alle smaakvoorkeuren volstrekt gelijkwaardig zijn 



Gelijkheidstreven in bepaade aspecten: (klassiek gelijkheidsstrijden) 
- In de rechtsstaat: iedereen gelijk voor de wet 
- Vanuit democratisch oogpunt: iedereen kan mening geven en druk uitoefenen of zelf 

deelnemen aan bestuur 
- In sociologisch perspectief: iedereen kan vanuit materieel opzicht een menswaardig leven 

leiden 
VI. Egalitair- liberaal uitgangspunt: iedereen kan een leven leiden dat even waardevol is 

als dat van om het even wie. 
⇨ Mensen kunnen autonoom & zelfstandig beslissen wat hun leven rechtvaardigt, 

de keuzen voor het soort zaken die het eigen leven rechtvaardigen wordt dus 
gepercipieerd als: 

1) Een private keuze 
2) Een relatieve keuze  

⇨ Elk misprijzen moet geneutraliseerd worden 
⇨ Zelfrechtvaardiging voltret zich op het ogenblik dat het individu zich op een 

authentieke (gewone leven eren, link protestantisme) en bewuste manier engageert 
voor een specifiek project dat hij beschouwt als levensvervullend 

⇨ In tegenstelling tot bij klassieke gelijkheidstreven: draagvlak vh actuele 
gelijkheidsstreven zeer breed 

 
Moderne gelijkheidsstreven 
⇨ Idealiseert geen specifieke levensstijl die moet leiden tot het ware geluk 
⇨ Een specifieke geluksbeleving die kan worden afgeleid van om het even welke 

levensstijl op voorwaarde dat iemand heel autonoom voor die levensstijl heeft 
gekozen 

 
 
 
Onderbouwing van moderne gelijkheidsstreven: 
 

❖ Het preferentieparadigma: 
-  Niemand is beter in staat om uit te maken waaraan ik behoefte heb dan ikzelf 
- Alle preferenties zijn gelijkwaardig want privaat en relatief 
 

❖ Het intospectieparadigma: 
- Ook de gedachte dat mensen de bestemming van hun leven autonoom bepalen 
- Omdat wnr mensen zich op zichzelf terugplooien ze perfect kunnen inschatten wat essentieel 
en waardevol is (introspectie-ideologie) 
 

❖ Het agnostisch kader: 
- Niemand is in staat uit te maken wat in moreel of cultureel opzicht objectieve waarde heeft 
- Iemand mening over een aangename levenstijl niet respecteren is pretentieus 

❖ Het cynische uitgangspunt: 
- Het gelijkwaardigheidsbeginsel kan ook worden gerespecteerd door mensen die totaal niet 
geloven dat andere mensen hun keuzes de moeite waard zijn/juist zijn 
- Kunnen het gelijkheidsbeginsel respecteren door simpelweg hun commentaar voor hunzelf te 
houden en doen alsof ze de autonome slaagkansen van hun medemensen wel hoog inschatten 
 
Randschade 
Het blijkt niet noodzakelijk het belang van gelijkwaardigheid zelf dat mensen motiveert: wat ze 
ook en misschien vooral nastreven, is een wereld waarin ze zelf niet meer kunnen worden 
gekwetst 



Ze willen een vrijblijvende sfeer: zonder schuldgevoelens kunnen doen wat ze fijn vinden 
 

❖ De besproken kaders (hierboven) hebben een aantal zaken gemeen: 
⊗ Ze berusten op fictieve vooronderstellingen 
⊗ Ze miskennen het intersubjectieve aspect (van wat goed en waardevol is) 
⊗ Ze blokkeren discussie en dialoog (zoals introspectie-ideologie) 
Ze passen echter in de liberale neutraliserings-strategie die erop gericht is een 
vrijblijvende verstandhouding in de hand te werken. 

⊗ Hun effect op langetermijn is dat ze mensen van elkaar vervreemden 
⊗ Sociale interesse/erkenning voor esthetische en morele ervaringen ondergraven 
⊗ Zorg voor symbolische vormen ondermijnen 

 
4.6 De inzet voor vrijblijvendheid 
Het is voor ieder van ons belangrijk dat we er in ons hart van overtuigd zijn dat het leven dat we 
leiden op een of andere manier de moeite waard is. 
 
Evolutie: 
Sinds religie geprivatiseerd is: probleem van de rechtvaardiging valt niet meer te projecteren 
buiten het kader van het hier en nu. 

De egalitair-liberale statergie om het waarderingsprobleem op te lossen: 
- Elke stijl en opinie die het voorwerp zijn van persoonlijke keuze zijn gelijkwaardig 
- Geen hiërarchie bij preferenties omdat ze subjectief en privaat zijn 
- DUS regel in ons politiek corecte discours: meningen kunnen enkel als 

gelijkwaardig worden gerespecteers ALS je ze NIET CONFRONTEERT. 
 
 
Randschade: 
Als voorkeuren als levenloze objecten door onze gedachten zweven zonder met elkaar in 
confrontatie te komen, ontstaat een argeloze sfeer waar alles even interessant en waardeloos lijkt. 

Parallele bevindingen worden niet op elkaar betrokken: werjeklijkheid opgedeeld in 
opzichzelf bestaande relaties met geen onderlinge relaties 

Over elk standpunt kan blijvend gerelativeerd worden, niemand kan bewijzen dat collectieve 
verontwaardiging al dan niet het resultaat is van manipulatie 

Commercialisering van massamedia kan zich ongehinderd voortzetten 
 
MAAR de neutralisering heeft ertoe bijgedragen dat in moderne samenlevingen het fysiek geweld 
is teruggedrongen. 
MAAR dan nog zijn er goede redenen om ideologische taboes te doorbreken idpv isoleren en 
respecteren: om bv discussies over de kwaliteit vd media te starten. 

- Een gemeenschap waarin niemand zich minderwaardig voelt is de ethetische utopie die 
verdedigd wordt maar dit blijkt enkel op het niveau vd discours te zijn idpv in de praktijk 

4.7 Randschade 
Onze gangbare verstandhouding heeft een paradoxaal karakter: morele druk om aan te nemen dat 
mensen individualistischer zijn geworden & weinig gelegen laten aan morele druk. 

Verschil tussen wat mensen op niveau vh discours beweren en wat ze op niveau vd 
partijk geloven en doen 
In de actuele samenleving spiegelen mensen zich aan de manier waarop ze door de 
generalized other worden gepercipeers, ze zijn bang voor uitsluiting 

 
De miskenning van die druk, is het sterkst bij hoger opgeleiden. 



⇨ Wrs omdat ze over (cultureel) kapitaal beschikken dat hen het gevoel geeft dat ieders 
persoonlijke vrijheid erg groot is geworden. Ze ondervinden zelf weinig weerstand dus 
gaan ervan uit dat dit voor iedereen zo is. 

 
Nochtans zijn de impliciete eisen die binnen onze actuele verstandhouding gelden om een 
geslaagd leven te leiden ook voor hen relatief hoog. (goede jobprestaties, schoonheidsideaal,…) 
⊗ Degene die moeite hebben of die niet privileges hebben in de samenleving ervaren sneller 

de sociale druk vh actuele ethos 
⊗ Het tragische is dat de burgers die zich misprezen voelen, zich moeilijk kunnen verzetten 

tegen de idealen die in de vrijbijvende verstandhouding gelden OMDAT er een sfeer 
heerst dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn geluk, niet de maatschappij. 

⊗ De elite weigert zich nog op te werpen als de leidende klassen waartegen de mensen die 
misprezen worden zouden kunnen klagen/zich verzetten  

⊗ de elite creëert voor zichzelf de indruk dat er helemaal geen leidende klasse meer bestaat. 
 
Dus de verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf waardoor men de aandacht afleidt vh 
meritocratische ethos dat ertoe bijdraagt dat het tal van mensen ontbreekt aan moreel 
gewaardeerde projecten, aanzien en respect 

 
Gevolg: in die zin biedt de argeloze verwarring voor mensen die men met die verwarring in 
bescherming wilt nemen, weinig hulp. 
 
 
 
 


