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Les 1 – INLEIDING VAK 
 
Definitie (media)cultuur 
Empirisch onderzoek gericht op culturele betekenissen die mensen toekennen aan media  
 wat doen mensen met media? – actief mensbeeld/ constructivistisch  NIET gericht op effecten ! 
 
Voorbeeld: games & geweld 
− Effectstudies: blootstelling aan media heeft effect op denken/doen 

↔ 
− Cultuurwetenschappen: betekenis die mensen zelf toekennen aan games VB plezier, ontlading 
 verschillende benaderingen om media te onderzoeken – de ene niet beter/slechter (toch debat) 
 Henry Jenkins (2006) – war between effect and meaning 
     – visie: kijken naar betekenis ipv effecten – zegt niets over wat ze buiten experiment doen  
     – gamecultuur = wat ze ermee doen, welke betekenis heeft het voor hun, passief/actief, 
                                    waarden/normen/symbolen/gebruiken – welke sociale rol hebben ze 

 
Definitie cultuur: 
= gedeeld stelsel van waarden, normen, symbolen, taal en gebruiken 
 brede sociologische betekenis – collectieve betekenisgeving 
 mens is cultuur-scheppend wezen    VB twee personen op eiland maken cultuur 
 dieren: fight/flight ↔ mensen: minder – wij vallen terug op cultuur 
 doel: orde creëren, betekenis geven aan chaotische/betekenisloze wereld 
! mensen buiten cultuur/maatschappij hebben geen kader om werkelijkheid betekenis te geven 
 
Kenmerken cultuur: 
− Verschilt per tijd, plaats, groep  gevolgen voor kleding, gedrag… 
− Sociale constructie – beperkend & bevrijdend 
 wij maken cultuur maar als het er is, bepaalt het ons ook 

− Geen waarheid buiten culturele betekenis die mensen eraan geven 
VB bij onderzoek naar religie niet relevant te denken of God bestaat of niet 
 waarheid is irrelevant, wat mensen als waarheid zien is belangrijk ! 

− Bron van sociaal handelen 
− Cultuursociologie – bestudeert gedeelde culturele betekenissen & gevolgen voor handelen 
 
Soorten cultuur 
• Hoogcultuur 

= kunst van/voor de hogere klassen    geïnstitutionaliseerde smaak 
VB Picasso, schilderij van bal, abstracte kunst… 

• Volks-/populaire cultuur 
= kunst van/voor het gewone volk    niet-geïnstitutionaliseerde smaak 
VB tuinkabouters, schilderij van dorpsfeest/zigeuners… 
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Spanning tussen hoog- & volkscultuur: 
∼ beschavingsoffensief: culturele elite vs het volk 
− 15de eeuw (Norbert Elias) 
 elitaire waarden/normen/gebruiken druppelen naar lagere klassen = trickle down  
 opvoeding van het volk door aristocratie 
  hoogcultuur neemt dan afstand – niet meer speciaal als volk overgenomen heeft +/- 

− 20ste eeuw  
 opkomst & verspreiding massamedia VB radio, film, tv, games 
 sprake van mediacultuur – fase 1 mediatisering 
     VB Marilyn Monroe, Hollywood… 

 cultuur niet meer te begrijpen zonder media ! 
 
Mediacultuur 
= waarden/normen/gebruiken die actief/collectief gevormd worden in relatie tot media 
Sinds opkomst mediacultuur is er 
− morele kritiek 
− cultuurpessimisme = einde hoogcultuur/beschaving 
 
Kritiek: 
− standaardisering – Benjamin 

VB foto’s: beperken aandacht voor authentieke 
− commodificatie – Adorno 

VB Hollywood: commerciële massaproducten, geen kunst maar comodity/handelswaar 
− infantilisering – Postman 

VB TV: culturele dood – publiek behandeld als kinderen – inhoud niet belangrijk, vorm wel 
− vervreemding – Baudrillard 

VB cultuur verdwijnt achter TV-beelden, zien het niet meer authentiek/onafh. voor wat het is 
 
Kritische positie 
 moreel standpunt – niet empirisch 
      gelinkt aan eigen sociaal-culturele positie – NIET aan politieke positie 

− Links-progressief 
VB Cultuurindustrie – Horkheimer & Adorno     kritiek: cultuur is handelswaar geworden  

− Rechts-conservatief 
VB Amusing ourselves to death – Neil Postman 

 
Uitgangspunten van vak: 
− Voorbij morele waardeoordelen – naar onthechte empirische studie van populaire cultuur 
− Je kan niet wetenschappelijk beslissen of ene cultuur beter is dan andere 
 vaak intellectuele, hoogopgeleide elite die kritiek geven op mediacultuur 
 wel mogelijk (botsende) morele waardeoordelen te onderzoeken 

− Cultuursociologie = methodisch agnosticisme 
 
Centrale dimensies van mediacultuur: 
− Mediaproductie & culturele betekenis 
− Mediatekst & culturele betekenis 
− Mediapubliek & culturele betekenis 



4 
 

DEEL 1 – Productie: cultuurindustrie, ideologie & ongelijkheid 
 
Grote organisaties produceren cultuur VB Walt Disney, Sony, News Corporation, Facebook… 
Kritisch perspectief: mainstream mediateksten reproduceren bestaande ideologieën 
 ook ongelijkheid VB genderverhoudingen (in sprookjes) 
 
Les 2 – Mediacultuur & morele paniek 
 
VB bij shootings in Amerika wordt telkens boosdoener gezocht  media  
 Trump legt oorzaak bij video games (terugkerend verschijnsel) 
 
Angst voor media-effect op samenleving 
 herkenbaar doorheen de tijd: nieuwe generatie vormt bedreiging voor sociale orde/status quo ! 
− 18de eeuw: lezen – elite zag het als een verslaving – bibliophobia want ‘je wordt wat je leest’ 
− Vandaag: smartphones – niet goed voor jeugd > moeten meer buiten komen 
 
Morele paniek 
= paniek over nieuwe media door gevoel bedreiging van normen & waarden/beschaving 
 zegt niets over medium zelf maar over nieuwheid van het medium (strijd met oude media) ! 
 
Voorbeelden 
 angst voor effecten media is terugkerend patroon 
− Goethe (1774) – Die Leiden des Jungen Werthers 
 onbeantwoorde liefde > depressie > zelfmoord  meer echte zelfmoord > paniek! 

− Strips ’50 – conservatieve oudere generatie ertegen  
 niet aan kinderen gevraagd wat de betekenis voor hun is 

− Horrorfilms ‘80 – gezien als het ultieme kwaad  verderf voor jeugd 
− Rock muziek & shooter games – angst jongeren minder afkeer geweld > school shootings 
 Columbine shootings 1999 

− 13 reasons why (2017) – angst voor meer zelfmoord door het te zien 
 
Computer games 
 nog altijd maatschappelijk debat – is aan het dalen (minder nieuw) 
Wetenschappelijke basis: 
1. moeilijk causaliteit vast te stellen  wel correlatie  

VB gamers hebben meer agressieve gedachten – niet door games veroorzaakt ! 
2. geen monocausale relatie, wel complex samenspel van variabelen 

VB ook verwaarlozing, laag zelfbeeld, weinig sociale contacten… 
3. veel studies in laboratorium  kan je niet generaliseren (agressie ≠ geweld) 

VB gamen activeert deel hersenen met agressie 
4. Catharsis hypothese 
 het omgekeerde kan ook 
VB gamen leidt niet tot geweld maar fungeert als virtuele uitlaatklep 

 
Morele paniek 
Theorie – Stanly Cohen (1972) 
Case: mods & rockers ’60 (rebelse groepen)  elk klein opstootje werd in media opgeblazen 
Durkheimiaanse paradox: nood aan folk devils/outsiders om eigen waarden te bevestigen 
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Stappen morele paniek: 
1. Concern – incident gebeurt    

VB shooting 
2. Hostility – generaliseren & framen als sociaal probleem – wij  vs zij 

VB al vaker gamers die geweld tonen 
3. Consensus – stakeholders sluiten bij elkaar aan (vormen front – moral entrepreneurs) 

VB ouders, politici, journalisten… 
4. Disproportionality – alles wordt opgeblazen & uit context getrokken  symbolization 

VB het komt niet meer goed met de jeugd 
5. Volatility – issue verwatert, krijgt minder aandacht 
 
Waarom terugkerend fenomeen? 
 permanent modern verschijnsel !!! 
 nieuwe mediavormen bedreigen aspecten moderne cultuur: 

• Dominante mediavormen VB leescultuur 
• Civilisatie (beschavingsniveau, beheersing over emoties) VB seks, geweld 
• Elite cultuur (hogere kunsten) VB kunsten 

 
Bedreiging moderne mediacultuur 
= dominante mediavormen komen onder vuur te staan 
VB Griekse cultuur: geheugen bedreigd door schrift – kennis onthouden was belangrijk 
 kwam uit een spreekcultuur – taal was het medium ! 
VB vandaag: games – van leescultuur naar beeldcultuur 
       gedachtenexperiment Steve Johnson – stel het omgekeerd voor: van gamen naar lezen 
            leidt tot sociaal isolement, passief, niet complex… 
 
Bedreiging civilisatie 
= inhoud van nieuwe mediavormen bedreigt moderne civilisatieproces 
 nadruk in onze beschaving ligt op beheersing  
 
Psychische model – Sigmund Freud 
 3 psychische instanties 

− Id  = het dierlijke – levensdrift, seksualiteit, doodsdrift 
− Super-ego  = wat ons weerhoudt om ‘Id’ te doen (+/- geweten) 

      representeert de samenleving – wat je leert in opvoeding 
− Ego  = bemiddelaar – afweging tussen laten gaan of inhouden 

 verklaart persoonlijkheidsstoornissen  
 sterk ontwikkeld super-ego in onze samenleving – geeft veiligheid maar ook neuroses/frustraties 
 verklaart paniek over seks/geweld: verleidt publiek om zich te laten gaan 
 
Processen van civilisatie – Norbert Elias (1939)  
 onderzocht etiquetteboekjes door jaren heen 
− meer onderdrukking driften/emoties 
− meer schaamte 
− ontwikkeling eten, snuiten, dood/seks… 
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Historisch-sociologische verklaringen: 
 na de Middeleeuwen 
1. Toenemende interdependentie 

= mensen meer afhankelijk van elkaar  je kan niet-acceptabel gedrag niet veroorloven 
2. Staatsvorming & monopolisering geweld 

= overheid reguleert geweld – enkel leger mag in bepaalde situaties geweld gebruiken 
3. Civilisatie als manier om je te onderscheiden 

= beheersing gezien als status 
 
Inhoudelijke verklaring: 
Ongeciviliseerde kinderen zijn meest kwetsbaar  
 grootste paniek dat ze slachtoffer worden – hebben nog geen ontwikkeld zelfdwang/super-ego 
 
Bedreiging elitaire cultuur/kunst 
= media/massacultuur vs hoogcultuur 
 
Focus op massacultuur – 20ste eeuw: kunst > massaproductie 
 ‘echte’ cultuur verdwijnt   VB musea weg 
 ‘echte’ cultuur verwatert   VB opkomst popart 
 verdwijning experts & autoriteiten – mening dat amateurs kunst kapotmaken 
 
Andrew Keen (2007) – The cult of the amateur  
 hoe nieuwe (user-generated) media onze cultuur kapot maken 
 
Les 3 – Cultuurindustrie 
 
Morele kritiek op mediacultuur onder sociale wetenschappers 
 kritisch perspectief van media & samenleving is ook thema in onderzoek 
 klassieke (kritische) theorie: erosie van hoogcultuur, macht & invloed cultuurindustrie… 
The culture industries – David Hesmondhalgh (2013) 
 
Perspectief cultuurindustrie 
Cultuurindustrie  
 centrale pilaren 20ste eeuw: radio, film & advertising  
 extra: nieuws, digitale media 
 
Markt landschap: 
 vrije markt – MAAR werkelijkheid: enkele bedrijven aan de macht 
• Traditionele media 

= top down productie: onderscheid producent & consument – geen interactie, participatie… 
− 4 grootste mediabedrijven hebben 70% van de markt in massamedia (oligarchie) 
− magnificent seven:  

Vivendi, Walt Disney, Comcast, News Corporation, Time Warner, Sony,  Bertelsmann 
• Digital media 

= co-productie: consument produceert content van eindproduct (UGC) – interactie 
− ondanks actieve rol van consumenten hebben bedrijven heel veel macht 
− Google, Facebook, YouTube, Twitter 
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Oligarchie: 
• Merger mania 

= kleine bedrijven opkopen & ontwikkeling combineren 
 groot geworden via mergers, niet door product die ze maakten 
VB Google creëerde zo eerste meta-zoekfunctie / Facebook – eerste echte SoMe platform 

• Verticale integratie 
= autonomie vergroten door alle segmenten in productieproces te kopen 
VB bedrijf opkopen ipv uitbesteden zoals AI voor algortimes – goedkoper & efficiënter 

 
Sacha Cohen kritiek op algoritmes – grootste propagandamachine ooit 
 verdienmodel gebouwd op verspreiden van fake news & conspiracy theories 
 verpest onze cultuur – cultuurindustrie 2.0 

 
Kritiek 
Enlightenment as mass deception – Horkheimer & Adorno (1944) 
 tijdens WO2 was massamedia (film, radio, reclame) belangrijk bij verspreiden propaganda 
 vluchtten naar VS – opkomst Hollywood, popcultuur… 
 is propaganda in open samenleving ook geen probleem? 
      iedereen consumeert zelfde media & al dan niet beïnvloed door reclame 
 
Ideeën – problemen die ze zagen: 
− Einde van kunst/cultuur 

= gevaar als kunst massaproduct is – geen product meer van individuele kunstenaar 
 kunst moet individueel/authentiek/reflectief-kritisch & verheffend zijn 

− Einde van Verlichtingsidealen (= geloof in vooruitgang) 
 idealen: vrijheid, gelijkheid & emancipatie  
 hun perspectief: juist ontwikkelingen in samenleving in andere richting 
     VB geen vrijheid op YT want autoplay met algoritme, gelijkheid weg door oligarchie 
     emancipatie weg door meer capitalisme want we zijn slaven van cultuurindustrie… 

 
Invloed Max Weber – standaardisering van cultuur 
− Rationalisering van moderne instituties 
 typisch proces voor moderne samenlevingen   VB bureaucratie, bedrijfsorganisatie, fabriek 
 bureaucratie: regels gegeven & uitgevoerd door ambtenaren 

− Effectiviteit 
− Instrumentele rationaliteit – Weber 

= zo snel mogelijk van a naar b  via standaardisering (sneller & efficiënter) 
 rationeel zijn – niet te veel extra’s errond, zo simpel mogelijk 

− Scientific management – Taylor 
= Taylorisme: product maken met zo min mogelijke tijd, kosten, arbeid 

− Vervreemding & dehumanisering 
 door alle regels & fragmentering van Taylorisme (visie van Weber) 
VB ambtenaar denkt niet aan mentaal welzijn, regels zijn regels – samenleving als ijzeren kooi 
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Relevantie Horkheimer & Adorno 
− Standaardisering verplaatst zich via cultuurindustrie naar privédomein 
 instrumentele rationalisme is in cultuursector geslopen 
↔ Weber is gericht op organisaties, niet privésfeer – zegt dat daar nog vrijheid is 

− Complexe/authentieke kunst > standaard amusement 
 narratieve opbouw zijn nu formules gebaseerd op wat werkt om consumenten te binden 
     VB Marvelfilms worden uitgemolken omdat het werkt 
     VB zijn kinderacteurs echt popsterren of passen ze gewoon in de succesformule? 
 gericht op effect 
     VB tear jerker films: niet echt jouw emoties maar zo geregeld door industrie 

 
Invloed Karl Marx – commodificatie van cultuur 
− kapitalistische modus van productie 
− vroeger: arbeider uitgebuit & vervreemd 

nu: consument vervreemd van kunst 
− warenfetisjisme = betoverd door commodities – cultuur is commodity geworden 
 Horkheimer & Adorno hierop gebaseerd VB Disney is droomfabriek 

− vals bewustzijn (fabriek) = happy consciousness (cultuur) 
 consumenten niet bewust van feit dat ze uitgebuit worden 

− schijndiversiteit VB verschillende Marvel films 
 consument gevoel/illusie geven dat ze keuze hebben terwijl ze hetzelfde consumeren 

− pseudo-individualisme 
= mensen denken dat ze individuen zijn in samenleving – fout 
 iedereen zit in zelfde systeem & kunnen niet buiten markt stappen 

 
Kritieken: 
− Geen wetenschappelijke theorie maar cultuurpessimisme/morele paniek 
− Oorzaak: bedreiging van kunst/hoogcultuur  
 +/- bedreiging van hun eigen positie in samenleving 

− Gaat voorbij aan interpretaties van publiek/consument 
 houden geen rekening met mening publiek – zeggen het zelf uit hun perspectief 
VB kritiek Fiske – populaire cultuur gemaakt door mensen, niet door industrie 

 
Bruikbaarheid perspectief – toepassing 
 markt pusht ideologie van schijndiversiteit & pseudo-individualisme 
 illusie in stand gehouden door marketing 
VB Apple ‘think different’ terwijl iedereen Mac heeft  “I culture” 
VB MMORPGs (massively multiplayer online role-playing game)  
       oneindige opties, choose your own destiny 
VB gamekarakters ontwerpen als verlengde/deel van zichzelf  gevoel van individuele vrijheid  
       emotioneering (emoties in game creëren) & karakters zijn commodities 
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Les 4 – Ideologie & hegemonie 
 
WAT IS IDEOLOGIE 
= natuurlijk voelende overtuigingen, maar bevestigen status quo & klassen/onderdrukking– White 
 
Klassiek idee – Karl Marx 
Visie: economie als basis met ideologie/cultuur als superstructuur 
            menselijk denken/handelen kan je herleiden tot hun economische positie 
            op basis van klasse kan je succes voorspellen 
 
Ideologische hegemonie 
= dominante ideologie – bevestigt belangen van heersende klasse 
 vals bewustzijn 
     = arbeidersklasse gaat erin mee & beschouwt ideologie als natuurlijk – kennen geen alternatieven 
     VB denken dat ze hogerop kunnen geraken door harder te werken  Marx wil bewust maken 
 doel ideologie: verhult uitbuiting/ongelijkheid in samenleving 
 
Kritiek: Antonio Gramsci & Louis Althusser 
Kritiek op Marx   te veel focus op economische aspect – wel akkoord met dominante ideologie 
Hun visie   meer kijken naar ideologieën & hoe het in onze cultuur zit 
 
Gramsci 
− Verleg focus van economie naar ideologie 
− Ideologisch conflict 

= niet enkel heersende klasse maar verschillende klassen en hun belangen 
 constante strijd tussen dominante ideologie & alternatieve 

− Onderzoek 
= rol van mediateksten, tv-programma’s, games… in reproduceren & verspreiden ideologieën 
Center of Contemporary Cultural Studies (Birmingham School) 
 verbreding: keken ook naar klasse, etniciteit & gender 
! we komen er constant mee in contact dus logisch dat we ze reproduceren 

 
Althusser 
− Ideologie verspreid zich via instituties / state apparatuses 

VB scholen, journalisten, mediateksten… 
 geschiedenis niet objectief want geschreven door witte, heteroseksuele, westerse mannen ! 

− Mensen/subjecten zijn effect van ideologieën 
= we accepteren alles gewoon 
 mensen wel veel actiever/reflectiever dan deze theorie beweert ! 

 
HOE WERKT IDEOLOGIE 
Neoliberalisme – casus      dominante, hegemone ideologie – vooral jaren 1980-1990 
 
Kenmerken: 
− vooral politieke ideologie – door verspreiding ook een cultureel principe 
− vrije markt & individuele verantwoordelijkheid staan centraal 
− weg met staatsinterventie: politiek die samenleving beïnvloedt – maakbaarheid samenleving 
− willen vrije markt: individuen kunnen eigen leven maken – maakbaarheid individu 
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Gevolgen: 
− deregulering van markten & omarming kapitalisme 
− wegvallen sociaal vangnet / verzorgingsstaat 
 neo-darwinisme = iedereen verantwoordelijk voor zichzelf – survival of the fittest 
 er is geen samenleving, enkel individuen 

− nadruk op consumptie 
 
Culturele principes: 
− individuele verantwoordelijkheid 
− zelf-discipline – fysiek en mentaal om succesvol te zijn 
− jezelf overwinnen 
 het is een soft power (Foucault)  
      = we hebben het geïnternaliseerd, niet opgelegd door staat 
 
Hedendaagse kritiek – Loic Wacquant, Naomi Klein… 
= het is een illusie & kan daardoor gevaarlijk zijn 
 ideologie verhult ongelijkheid   VB arme kinderen hebben lagere kans op school 
 het omringt ons dus moeilijk niet te reproduceren ! 
       het kan anders – in sommige landen komt dit niet zo aan bod 
 
HOE MANIFESTEERT HET ZICH IN MEDIACULTUUR 
Voorbeelden 
Reality shows – Redden 
 zowel tekst/narratief als het format van realityshow is neo-liberaal 
 rechtstreekse verheerlijking neo-liberalisme – dus niet zo onschuldig! 
VB Expeditie Robinson = solidariteit wordt instrumenteel uit eigenbelang 
VB The Apprentice (Trump) 
= mensen concurreren in opdrachten – telkens viel iemand af – leert ons dat egocentrisme goed is 
 
Games 
 capitalist fairy tale – Rettenberg (2008) 
VB World of Warcraft – neo-liberalisme verborgen achter premoderne fantasie 
− hiërarchische bedrijfsideologie – verschillende levels in guilts/clans 
− consumptie van goud & status – speciale objecten/wapens in je bezit 
 
Afvalprogramma’s 
∼ neo-liberale, maakbare lichaam 
 er vindt naturalisering plaats van neo-liberale ideologie – gezien als normaal 
VB The Biggest Loser – zo veel mogelijk afvallen 
 connotatie van vet = geen verantwoordelijkheid nemen, geen wilskracht 
 biografisch narratief = persoonlijke problemen overwinnen door af te vallen 
 sociale bevestiging = ritueel om transitie te vieren, goedkeuring/applaus van het publiek 
 
Plastische chirurgie 
 collectief vals bewustzijn 
     = het is een reproductie van/conformeren naar (Westerse) ideologie 
VB iemand die zich meer zichzelf voelt na operatie  legitimatie: het is ‘natuurlijk’, universeel 
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Verschillen tussen mannen & vrouwen in mediateksten 
− Vrouwen – passief, verzorgend, emotioneel 
− Mannen – actief, werkend, rationeel 
! in games kan/kon je vaak enkel man spelen 
 
Nuancering 
Theorie:  je kan niet aan ideologie ontsnappen 
Realiteit:  strijdigheid van ideologieën (Gramsci) = pluriforme samenleving 
           conservatief vs progressief, traditioneel vs geëmancipeerd 
VB Dove campagne – meer diversiteit in lichamen 
VB Lara Croft – actieve heldin vs passief lustobject  strijdigheid BINNEN één mediatekst ! 
Protest: ‘woke’ als cultureel verzet tegen hegemone ideologie 
                 = op hoogte van samenleving/wereld & kritisch zijn tov onderdrukking 
 
Les 5 – Smaak & ongelijkheid 
 
Smaak 
VB muziek, kleding, merken, voeding, media… 
Vaak gezien als individuele eigenschap/identiteit  eigenlijk gecreëerd door media consumptie ! 
 
Sociologisch:  
 smaak is gedeelde vorm van culturele kennis – ook groepsidentiteit 
     DUS niet alleen persoonlijk/individueel maar ook gebonden aan cultuur 
• Neo-tribes – Maffesoli (1996) 

= nieuwe ‘lichte’ gemeenschappen gecentreerd rond levensstijl/smaak ipv kerk/klasse/politiek 
VB keuze iPhone/Samsung niet enkel qua functionaliteit – ook identiteit merk waarbij je aansluit 

• Subculturen – Thornton (1999) 
− sluit mensen in én uit   VB mental/punk/disco groepen – invloed op taal, rituelen, kledij… 
− smaak/levensstijl gelinkt aan klassepositie ! 

 
Gedeelde vorm van culturele kennis: 
− Consumptie mediacultuur 
 we delen het met elkaar & kan je begrijpen/verklaren vanuit culturele klasse van iemand 

− Smaak  
= mentaal frame waaruit we interpreteren & evalueren 
 gelinkt aan gender, etniciteit, leeftijd & (culturele) klasse – bepaalt jouw smaak! 

 
Spanning tss hoge & lage (media)cultuur 
= drijvende kracht achter civilisatieproces (Norbert Elias) 
    media/kunst gebruikt door hogere elite voor status & onderscheiding van gewone volk 
• high brow = kunst, architectuur, literatuur, beheersing emotie, etiquette… 
• low brow = ordinair, vulgair, kitsch 
 
Trickling down theorie – Simmel 
= lagere klassen nemen smaak over van culturele elite 
 elite neemt afstand – zoekt nieuwe dingen voor klasse onderscheiding/superioriteit tonen! 
VB aardappelen, Van Gogh… – vanaf dat volk het overneemt, zoeken ze naar andere opties 
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Pierre Bourdieu – Distinction – A social critique of the judgement of taste 
 onderscheid tss high & low brow cultuur  empirisch goed ondersteund 
 theorie: ongelijkheid meer en meer uitgedrukt in cultureel kapitaal (naast economisch kapitaal) 
       cultureel kapitaal = kennis, smaak & praktische vaardigheden 
              definieert sociaal-culturele status ! 
VB het gaat niet over auto’s, landgoed… maar over wijnsmaak, kennis over specifieke filmgenres… 
 
Schema: 
1. Eerste kwadrant 

VB Van Gogh – was arm maar veel kennis 
over kunstgeschiedenis & buitenlandse kunst 

2. Tweede kwadrant 
 beste groep – maatschappelijk succes 
VB Britse royalty – veel belang aan kennis  
kwestie van prestige (kennis over vanalles) 

3. Derde kwadrant 
 slechtste groep – sociale ongelijkheid 
VB Turbo kids – hebben van niets veel +/- 

4. Vierde kwadrant 
 goed voorbeeld van sociale mobiliteit 
VB Elvis – weinig smaak/kitsch – wel veel 
welvaart (visie hogere klasse) ondanks arm geboren 

 
Cultureel kapitaal verwerven: 
− Milieu van ouders  

= cultureel erfgoed/kapitaal overgenomen 
 aangeleerd > wordt tweede natuur = habitus = esthetische dispositie (geeft vorm aan smaak) 
 habitus is onbewust proces – zit in vocabulaire, accent, mimiek… 

− Opleiding 
= kennis verwerven 
 zorgt voor sociale & culturele mobiliteit 
 je blijft er wel bewust van   VB cultureel kapitaal verworven maar je blijft er onzeker over 

 
Manifesteren van cultureel kapitaal 
 centrale kritiek van Holt (1998) op Bourdieu: theorie verfijnen 
      niet enkel kijken naar high/low-brow maar daarbinnen ook onderscheid tussen hoog/laag ! 
 
Beter kijken naar: 
1. Wat mensen consumeren van (media)cultuur 

= high- of low-brow    in UK, Frankrijk.. sterkere klassenverschillen ! 
 sterkste onderscheid in muzieksmaak VB metal vs klassieke muziek 
VB exclusieve wijn vs huiswijn – niet enkel kwestie van geld maar ook smaak/kennis erover 

2. Hoe consumeren 
= gedrag (aankoop & gebruik) 
− Manieren – etiquette, hoffelijkheid… 
− Taal – vocabulaire, symboliek, abstract taalgebruik… 
− Fysiek – bewegingen, gezichtsuitdrukkingen… 
 creativiteit nodig in operationaliseren om te meten ! 
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3. Evaluatie (media)cultuur 
= wat ze er aantrekkelijk aan vinden   VB bij kunst, literatuur, interieur, eten… 
 conceptueel vs figuratief (plaatje) / symbolisch vs letterlijk / afstand vs betrokkenheid / 
kritisch vs referentieel / esthetisch vs functioneel / authenticiteit vs betrouwbaarheid 
VB low brow – referentieel  meer belang aan wat het zegt over jouw eigen leven 
(artikel analyse Holt interpreteren vanuit die verschillen) 

 
Distinctie – symbolisch geweld: 
Vanuit maatschappelijk perspectief hoogcultuur wel degelijk universele standaard !! 
 geïnstitutionaliseerd in scholen, musea, cultuursubsidies…  
 reproduceert culturele ongelijkheid > sociale uitsluiting (individueel & maatsch.)  exclusief 
 
Is Bourdieu achterhaald?  kritiek 
− Argument 1 – interne ontwikkelingen in kunst & cultuur 
 onderscheid tss high/low-brow gedreven door kunst zelf  
 grenzen vervagen VB dadaïsme, pop-art… – link met massaproductie 
 media cultuur gaat meer op kunst lijken ! VB games meer en meer gezien als vorm van kunst 

− Argument 2 – opkomst culturele omnivoor ipv high-brow snob 
= ontwikkeling dat hogere elite steeds meer hoog én laagcultuur combineren 
 best of both worlds = eclectisch  meer culturele omnivoren 
 Cohort replacement = jongere hoogopgeleide generatie is vaker cultureel omnivoor! 

 
Les 6 – Conclusie deel 1 
 
− Theorie morele (media)paniek – Cohen 

= hoe paniek manifesteert in cyclus & hoe het te verklaren is 
− Case bibliophobia 18de eeuw – Furedi 

= morele paniek over media (jongeren lezen massaal romans) + effecten 
− Theorie cultuurindustrie – Horkheimer & Adorno 

= macht mediabedrijven – iedereen consumeert zelfde door massaproductie via standaardisering 
− Case games – Aupers 
 commodificatie & pseudo-individualisme – oude theorie > case toont hedendaagse toepassing 

− Theorie ideologie & hegemonie – Athusser + Gramsci 
= we zien hegemone ideologieën als natuurlijk maar enkel in belang van heersende klasse 

− Case neoliberale ideologie – Rettberg – games + Redden – reality-TV 
= je ziet het overal, daardoor geïnternaliseerd – focus op maakbaarheid van het leven +/-  

− Theorie cultuurconsumptie & ongelijkheid – Bourdieu 
= consumptie (van media) is verbonden aan sociaal culturele klasse 

− Case media- en commerciële producten – Holt 
= niet enkel kijken naar high/low-brow maar daarbinnen ook onderscheid 
 welke media, hoe consumeren & hoe evalueren 

− Theorie cultureel omnivorisme – Peterson & Kern 
= hoogopgeleiden met veel cultureel capitaal zijn geen snobs meer maar culturele omnivoren 

− Case opleiding/muzieksmaak 
= smaak als gedeelde vorm van culturele kennis – gecreëerd door media consumptie 
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DEEL 2 – Tekst: genre & culturele betekenis 
 populariteit van genres enkel te begrijpen vanuit moderne maatschappelijke ontwikkelingen die 
ze reflecteren & voeden 
 
VB Uncle Tom’s cabin 
 roman weerspiegelt/beïnvloedt weerstand tegen racisme – civil war – afschaffing slavernij VS… 
 
Uitgangspunt: niet zuiver fictief – ook fictie is gegrond in maatschappelijke ontwikkelingen  
 cultuur beïnvloedt genres & teksten + omgekeerd  wederkerige relatie tss fictie & onze cultuur 
 gemeenschappelijk element tss genres & moderne cultuur = cultuurkritiek 
 
Les 7 – Reclame & cultural branding 
 
Culture branding & reclame 
 theorie van waarom we door reclame beïnvloed worden/het aantrekkelijk vinden 
     = het resoneert met de cultuur waarin we leven 
      aantrekkingskracht van grote merken enkel te begrijpen via culturele narratief 
 
Semiotiek – Ferdinand de Saussure (grondlegger) 
= betekenis van taal 
 signifier – taal, tekens, beelden… & signified – waar het naar verwijst 
 taal is niet doelloos, heeft altijd (culturele) betekenis 
       reclame als teken systeem – taal: vertelt vaak cultureel verhaal 
 
Stelling: relatie tss signifier & signified is arbitrair  
 het zijn afspraken/culturele conventies, geen echte natuurlijke relatie  
 het verandert wel wat MAAR afspraken zijn wel bindend & het definieert ons 
Abstracte taal is moeilijker te interpreteren – je hebt taal maar je kan wel met woorden spelen 
 
Roland Barthes – grondlegger semiotische analyse van reclame 
Ordes van significatie: 
• Denotatie 

= benoemen 
VB teken (foto) verwijst naar actrice / koffie = koffie 

• Connotatie 
= secundaire betekenis, associaties 
VB roos = liefde, romantiek / koffie = gezelligheid 
 hier meer onenigheid over – minder makkelijk vast te leggen omdat het polysemisch is  
       polysemisch = 1 object met verschillende betekenissen 
       reclame richt hierop – product linken aan elegantie… van actrice 
 we kopen producten vooral voor betekenis, minder omdat je het nodig hebt 

• Mythologie 
= verhaal – er zit meer in dan connotatie  
 vertelt iets over de cultuur waarin je leeft, het land, masculiniteit… 
 je kan met connotaties een verhaal vertellen ! 
     VB sigaretten roken = vrijheid, masculiniteit, jouw eigen ding doen… 
 mythologie want het is fictief – om mensen erin mee te laten gaan ! 
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Heeft invloed op consumptiegedrag !   VB connotatie: salueert naar Franse vlag met eerbied / 
mythologie: Franse staat open voor iedereen, gelijkheid qua etniciteit… 
 
Douglas Holt (2006)    bouwt voort op Ferdinant & Barthes 
Theorie over culture branding: 
− Eerste verklaring 

= grote iconische merken vooral bekend door mythologie over historisch culturele context  
 brand symbolism = connotatie VB Jack Daniels 

− Kritiek 
= succes reclame niet alleen duiden via teksten maar ook via bredere culturele context 
 niet enkel historisch element maar ook intertekstualiteit 
 intertekstualiteit = verwijzingen naar andere culturele contexten/producten 
       in markt zetten, in situatie waar andere culturele feiten de mythe ondersteunen 

− Derde verklaring 
= culture branding ondersteund door cultural agents = celebrity endorsement 
 cultural agents = bekende personen consumeren product & steunen publiekelijk  
      je moet het wel koppelen aan de juiste personen ! 
 bevestigt culturele mythe  

 
VB Jack Daniels – mannelijkheid + Amerikaanse ideaal van zoeken naar new frontiers 
 verhaal is een nationale mythologie – mythe want geen nationale identiteit wel poging te creëren 
       de mythologie maakt het aantrekkelijk, niet bewuste reden waarom mensen het kopen 
 werkt het ook bij Europeanen?  connotaties via experimentele studie onderzoeken 
 semiotisch gezien kopen mensen enkel iets als het iets met hun doet, als het betekenis heeft 
 
Counterculture branding – voorbij massaproductie 
= mensen kopen producten om in te gaan tegen mainstream producten 
 verzetten tegen massaproductie is juist meer en meer onderdeel geworden in reclame ! 
VB hippies, baby boomers die rebelleren tegen bestaande kapitalistische systeem  
 toen echte politieke kritiek – nu door reclame gebruikt om kritische burgers aan te spreken  
 boodschap “koop ons product als je jezelf wil zijn en niet zoals al de anderen” 
 
Analyse bierreclames – Houtman (2014)  inductief onderzoek 
 hypothese: mythes van biermerken hebben effect op koopgedrag 
 resultaat: constant nadruk dat bier los staat van massaproductie, dat het artisanaal is ! 
 manieren om authenticiteit te tonen – aantrekkelijker maken: 

1. Ambachtelijk productieproces 
 artisanaal/mensen ipv machines + liefde boven winst 

2. Natuurlijk product 
 niet chemisch – connotatie natuur MAAR bijna geen enkel bier nu nog natuurlijk 
 duurzaam – politieke connotatie VB fairtrade 

3. Historische wortels 
 bestaat al lang, lange traditie – cultureel erfgoed ipv product  maakt het betrouwbaar 
VB Stella Artois sinds 1366 

4. Lokale wortels 
 enkel lokaal te koop, niet internationaal geëxporteerd – gekoppeld aan specifieke regio 
VB Affligem gekoppeld aan dorp, mozzarella van Italiaanse oma’s, Irish pub 

 allemaal belangrijke narratieven om consumenten te overtuigen & aan merk te binden 
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Tegencultuur & reclame – Thomas Frank 
Rebellious consumption 
 tegencultuur ’60 (hippies) verzet tegen kapitalistische systeem, bureaucratie & politieke kritiek 
 politieke kritiek nu geïncorporeerd in grote bedrijven – kunnen zo ook kritische mensen 
aanspreken als potentiële consumenten – “als je een rebel wil zijn, koop dan ons product” 
 tegenculturele boodschap in rebellious consumption 
 
Verklaringen 
− Maatschappijkritiek ’60 is culturele motor van consumptiemaatschappij  paradox 
− Kritiek op conformistische massaproductie 
− Kritiek op gerationaliseerde massaproductie 
− Kritiek op manipulerend kapitalistisch systeem 
 
Subcultural branding – Dick Hebdige (1979) 
 boek The meaning of style – muziek, kleding… 
 niet echt politiek maar vooral op basis van stijl 
 
Gebaseerd op niche-branding 
 the long tail = kleine groep mensen kopen producten 
 gericht op subcultuur – mensen gaan merken toe-eigenen ! 
     VB vroeger Adidas, Tommy Hilfiger heel populair in rapcultuur (nu meer gericht op de massa) 
     VB Lonsdale (sportkledij enz)  opgenomen door gabbers (vaak drugs) & rechts extremisten 
       kan dus ook verkeerd aflopen – je kan niet voorspellen welke link gelegd wordt 
 
Subcultural branding inzetten om segment te bereiken  
MAAR betekenis kan andere dynamiek & connotaties krijgen VB sport > drugs 
 
Conclusie 
Aantrekkingskracht reclame = betekenis die het heeft voor mensen 
 connotaties & culturele betekenissen – cultural branding/counterculture/subculture 
 
Les 8 – Fantasy & science fiction 
 
FANTASY 
VB Game of thrones, Lord of the rings, The hunger games, World of warcraft, Everquest…  
 oude maatschappijen, magie & mystiek heel belangrijk = idealisering van het verleden 
Kenmerken: 
− relatief nieuw genre (half 20ste eeuw) 
− transmediaal = je vindt het in verschillende vormen & teksten 
− resoneert met bredere culturele ontwikkelingen & stromingen 
 fantasy = exponent van romantische beweging 
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Moderniteit & romantisch onbehagen 
 wortels 18de/19de eeuw 
Kern:  
− Romantiek ontwikkelde kritiek op modernisering 

= verspreiding & dominantie van wetenschap, technologie, industrie…in de samenleving 
 wetenschap geeft inzicht in werkelijkheid, GEEN zin & betekenis aan ons bestaan (religie wel) 

− Vervreemding 
= je voelt je niet meer thuis in de wereld 
 technologie vervuilt de natuur – romantici zien voordelen wel maar zorgt voor vervreemding 

− Uiting van romantische verbeelding in kunst & fantasy 
 geen hoogcultuur maar populaire vorm van romantiek 

 
Modernisering vs romantiek: 
− Rede ↔ ervaring  – we moeten zintuigen voeden 
− Alledaagse ↔ andere wereld  – meer betekenisvolle wereld 
− Cultuur ↔ natuur  – contact maken met natuur (menselijke & letterlijk) 
− Wetenschap ↔ mystiek  – spannend & betekenisvol, moet je niet uitsluiten 
− Massaproductie ↔ ambacht  – massa is vervreemding 
 
VB William Blake – Dark satanic mills 
Samuel Coleridge – suspension of disbelief (uitlaatklep nodig voor betekenis) 
 je weet dat het niet echt is maar als lezer moet je jouw ongeloof tijdelijk opzij zetten 
 
J.R.R. Tolkien 
= oervader fantasy VB Lord of the Rings & 100% romanticus 
 belang van fantasy in onze samenleving – wereld creëren met eigen cultuur/taal/wezens  
       fantasy kan het meer dan alle andere genres (schrijver = mythe maker) 
 resoneert op dieper niveau met onvrede in moderne samenleving tov wetenschap/tech/industrie 

− Hoe minder je je thuis voelt in samenleving, hoe meer affiniteit met fantasy genre 
− Er ontbreekt iets aan betekenis in echte wereld 

 
Romantische erfenis: 
− Mordor: metafoor voor moderne industrialisering – duidelijk onderscheid tss goed & kwaad 
− Ring: symbool voor ontembare kracht van moderne technologie  niet meer te beheersen 

(Tolkien maakte het mee in WO1) 
− The Shire: symbool voor belang van natuur & gemeenschap  onbevlekte natuur 
− Mysterie, magie en betovering 
 
Onderzoek – Sociologische analyse van aantrekkingskracht fantasy in online games 
 World of warcraft – Aupers (2006) 
 belangrijk element: romantiek in fantasy 
 mensen halen betekenis uit games – onderdeel ervan – spelen met vrienden, de teksten… 
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Moderne onvrede & romantiek 
3 sociologische verklaringen voor fantasy 
− Ambachtelijkheid ipv vervreemdende arbeid 
 Marx: kapitalistisch systeem vervreemd mensen van arbeid 
 in game kan je beroepen echt zelf uitvoeren – hoe arbeid zou moeten zijn 

− Gemeenschap & gedeelde moraal ipv anomie 
 we leven niet meer in kleine gemeenschappen – sociale cohesie verdwenen (Durkheim) 
 in game nieuwe gemeenschappen – onderdeel van groep, samen punten te scoren 
      je kan kiezen voor moraal goed/slecht (in werkelijkheid niet meer zo duidelijk) 
 anomie = voelen dat je niet echt deel uitmaakt van gemeenschap 

− Virtuele ‘hertovering van de wereld’ 
 McDowell: religie, magie & mystiek verdwijnen meer en meer  geeft zingevingsproblemen 
 in game kan je tijdelijk in zo’n dingen geloven zonder je echt te bekeren 
      magie volgens gamedesigners populairder omdat het meer betekenis & agency geeft 

 
SCIENCE-FICTION 
Moderne onvrede & science fiction 
 kritiek op de toekomst 
 in het begin vrij positief, focus op kansen – nu meer negatief 
      sciencefaction = hoe huidige technologische ontwikkelingen verkeerd kunnen lopen  
           VB Black mirror 
VB a tale of two dystopias: twee cultuurkritische sciencefiction romans 
 Nineteen eighty-four 1984 (George Orwell) & Brave new world Fukuyama (1999) 
 
Science fiction vs science faction 
NINETEEN EIGHTY-FOUR 1984 – surveillance society – George Orwell (1948) 
= totalitaire staat waarin overheid alles ziet wat burgers doen (big brother) 
 gebaseerd op auteur zijn huidige wereld: communistisch bewind USSR Stalin 
 staatssurveillance – media ingezet om burgers te controleren 
 propaganda & mindcontrol 
 war = peace bereiken 
 freedom = slavery van je eigen gedachten 
 ignorance = strength 
 
Surveillance samenleving 
 het is een feit – science fiction geeft er commentaar op & komt vaak voor in het genre 
 Michel Foucault – dreiging foltering weg maar andere sociale controle komt op 
      panopticon (Jeremy Bentham) 
          = centrale wachttoren met zicht op alle gevangeniscellen die hun niet kunnen zien 
               weten niet of ze bekeken worden dus moeten zich altijd gedragen 
 kennis is macht – informatie inzamelen over burgers & zo controleren (onderdrukking +/-) 
 
Internet & surveillance capitalism – Zuboff (2018) 
 alles online wordt geobserveerd door bedrijven/staat & info verkocht aan adverteerders 
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BRAVE NEW WORLD – Huxley (1932) 
 gaat over de maakbare mens – van humanisme naar posthumane samenleving 
 alles is artificieel om samenleving rustig & geordend te laten verlopen 
VB baby’s geproduceerd in fabrieken, klassenmaatschappij obv hersencapaciteit, menselijk geluk via 
designer drugs om negatieve emoties tegen te houden  
 kritiek: zo verliezen we onze menselijkheid – worden soort van robots 
 
OUR POSTHUMAN FUTURE – Fukuyama (2002) 
 voorspelling van Huxley uitgekomen +/- 
 humanisme vs posthumanisme 

− humanisme = zijn wie je bent 
− post/transhumanisme = worden wie je wil zijn – soort van project 
 verbetering mens via technologie – we nemen geen genoegen met wie we zijn  
 via farmaceutica, plastische chirurgie, biotechnologie, nanotechnologie & AI 

 
VB cyborg  Fukuyama zegt dat we al cyborgs zijn omdat we ons lichaam niet meer accepteren 
− Maakbaar lichaam 

= gemakkelijk correcties maken VB artificiële organen, pacemakers, hoorapparaten, 
geslachtsverandering, plastische chirurgie, body art (tattoos, piercings)… 

− Maakbare geest 
 neurotransmitter revolution 
     = farmaceutische oplossingen om niet meer te leven met negatieve gevoelens  
 medische noodzaak > mood management (niet meer echt psychologisch, gwn goed voelen) 
VB designer drugs, antidepressiva, anti-ADHD… 

 
Transhumanisme 
= tussen science fiction & science faction 
VB software om blinden via scherm te laten lezen  ontwerper gelooft mogelijk onsterfelijk worden 
 sciencefaction of toch fiction want wilde theorie? 
 
Implicaties evolutie 
= van toeval naar menselijk ontwerp  we verliezen onze menselijkheid 
− positief – sterker, niet meer ziek 
− negatief – menselijkheid verliezen 
 ontsnappen aan evolutie – technische ipv natuurlijke selectie & culturele mutaties ipv natuurlijke 
 
Conclusie 
− Fantasy & science fiction zijn geen zuivere fictie 
 mythologie in verhalen weerspiegelen onvrede/angst/kritiek op modernisering 
 industrialisering, wetenschap, technologische vooruitgang 

− Lezen voedt moderne onvrede 
− Gebaseerd op empirisch onderzoek 
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Les 9 – Paranoia thriller 
Complottheorieën spelen steeds grotere rol in films/games…  resoneren met onze cultuur 
 
• Complotdenken over mediacultuur 

VB geheimzinnige groep achter de schermen van muziekindustrie – beheerst door Illuminati 
 alles wat we zien bevat geheime boodschappen 

• Verspreiding via mediacultuur 
 verspreid via allerlei (online) media – geen censuur op internet 
 creëert echochambers waarbij je altijd wel iemand vindt die het met jou eens is  
VB complottheorieën over coronavirus 

• Complotdenken in mediacultuur 
 groeiend genre = paranoia thriller  speelt steeds grotere rol (bestond al in detective series) 
VB Davinci code, x-files, Homeland… gaat over complotten in moderne instituties bij elite 
 

Complotdenken als cultuurverschijnsel 
Vaak gezien als paranoïde persoonlijkheidsstoornis 
= onzichtbare vijanden zien in maatschappelijke instanties met macht & controle over jouw leven 
 meestal niet in directe kring maar onbekenden ! 
 Sigmund Freud – visie: komt door verdringing van interne vijand VB homosexualiteit 
 
Het wantrouwen tov anderen/maatschappij komt steeds meer voor ! 
 niet weten wie je kan vertrouwen – belangrijk onderdeel van onze samenleving 
 wantrouwen > hogere kans op paranoïde + wie paranoïde is heeft sowieso wantrouwen 
VB veel kritiek op overheid enz. > meer gevoelig voor complottheorieën 
 meeste complottheorieën in landen die niet echt democratisch zijn VB Polen 
 
Uitgangspunten 
• Popularisering 
 kleine (marginale) groepen > mainstream – niet meer gebonden aan bepaalde profielen 

• Normalisering 
 persoonlijkheidsstoornis > hyper-rationaliteit (nu normaal kritisch zijn & ervoor open staan) 

• Transformatie 
 exotische Ander > moderne instituties 

 
Popularisering & normalisering 
Visie 1: irrationeel, zoeken vooral verificatie ipv falsificatie, gevaarlijk (extreem rechts & radicaal) 
Visie 2: naïef als je er niet in gelooft 
 
Bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op complotdenken 
 ook vaak documentaires gemaakt door amateurs om complot te bewijzen 
− VB Watergate schandaal – Nixon die inbrak in bureau om documenten te stelen  
 polarisatie in samenleving – eenmalig incident vs teken van corrupt systeem 
 media steeds meer transparantie & bericht wel over beide kanten dus reden waarom 
complottheorieën meer bestaan ! 

− VB klokkenluider Edward Snowden NSA  
 regering verzamelt data van burgers door verbond met grote technologiebedrijven 
 gezien als complot tegen het volk – geheimzinnig & gaat in tegen privacy 
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− VB 9/11 niet veroorzaakt door terrorisme maar door regering zelf om oorlog te beginnen 
 complotdenkers graven diep om bewijzen & experts te zoeken die bevestigen 
 in NL 30% die rekening houdt met rol van regering in 9/11 

− VB dood Dianna waar koninklijk huis rol in speelde  
 45% in NL geloven dat het mss wel zou kunnen 

− VB New World Order  
= verbond tss belangrijke spelers in maatschappij met geheime plannen voor nieuwe wereldorde 
 50% gelooft dat het bestaat 

− Donald Trump eerste president die openlijk conspiracy predikt & fake news omarmt 
VB bestorming van het Capitool, groepen als Qanon… 

 
Transformatie 
 moderne samenleving & mediateksten zijn 2 handen op 1 buik 
• Altijd: Ander die achter de schermen van onze samenleving het individu controleert 
• Traditioneel: exotische Ander – mensen die buiten samenleving staan VB communisten, joden… 
 gezien als bedreiging voor samenleving 

• Modern: meer en meer over onze EIGEN instituties/media 
 vijand staat niet meer buiten samenleving maar heeft het in de hand 
 vaak gezien als samenwerking/coalitie van meerdere groepen 
 van zekerheid naar onzekerheid over aard van complot 

 
Voorbeelden 
− VB The Manchurian Candidate 

= traditioneel: exotische Ander – angst voor communisme 
 door Rusland gebrainwashte soldaat probeert Amerika van binnenuit te saboteren 

− VB JFK vermoord  CIA/FBI verdacht – interne vijand 
− VB All the President’s Men 
 vijanden in US regering  resoneert met tijdsgeest (kwam uit na Watergate schandaal) 

− VB the X files 
 van secure paranoia – duidelijk wie vijand is VB Russen 
     naar insecure paranoia – onduidelijk complot, vijand binnenin 
 reflectie van wantrouwen in samenleving MAAR het voedt het wantrouwen ook !!! 

− VB Homeland  
 insecure paranoia: personen in eigen institutie blijken uiteindelijk vijand te zijn  
 niets is wat het lijkt 

 
Steeds meer en meer complottheorieën in mediateksten 
Dimensies – Barkun (2003) 
− The truth is out there 
− Nothing is what it seems 
− I want to believe 

 
= 
= 
= 
 

Sociologische verklaringen – Aupers (2012) 
− Onbetrouwbare kennis 
− Sociale systemen zijn ondoorgrondelijk 
− De onttovering van de wereld
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Onbetrouwbare kennis 
Rol van media in toenemend wantrouwen tov autoriteiten:  
 vroeger vertrouwen in priesters voor waarheid, dan wetenschap 
− Tegenstrijdige berichten van experts in media 
 tonen vaak beide kanten ! 
 streven naar disconsensus > alles wordt betwist – delegitimatie van waarheidsclaims 

− Geen censuur op internet 
 platform voor alternatieve verhalen – amateuristische theorieën, kritiek, in twijfel trekken… 

− ‘Waarheid’ wordt ‘informatie’ 
 epistemologische onzekerheid = weten we nog wel wat waar is? 

 
Kennisparadox: 
Complottheorieën streven naar waarheid MAAR dragen ook bij aan postmoderne verwarring ! 
 
Sociale systemen zijn ondoorgrondelijk 
= komt voort uit gevoel dat je macht wel voelt maar niet weet waar die ligt  onzichtbaar geworden 
 
Voorbeelden 
− moderne instituties vervreemden van burgers – je kan er geen gezicht op plakken 
 globalisering politiek – mondiale wetgeving staat nóg verder van burger (new world order) 

− voeding gemaakt aan andere kant wereld, niet lokale boer 
− wereldleiders zijn aliens 
 voorbij representatie: complotdenken als vorm van sociale verbeelding 
 oorzaak: vervreemding/alienation 

− The matrix, the Truman show…  
 mensen met gevoel dat wereld niet echt is  sentiment dat veel mensen hebben ! 

 
De onttovering van de wereld 
= complottheorieën geven betekenis 
    secularisering & religieuze substitutie +/- religie voor atheïsten 
 
Fundamenten van religie: 
− Geloof in onzichtbare machten die invloed hebben op ons leven 
− Toeval vs intentie  
 complotdenkers geloven niet in toeval, alles is intentioneel (met een reden/is veroorzaakt) 
 je kan het lijden in deze wereld verklaren 

− Zingeving – I want to believe 
 
Les 10 – Mediatekst & postmodernisering 
 belangrijke stroming 
     = genres bestaan niet meer in hun zuivere vorm 
      worden gemixt & er komen geen nieuwe genres bij 
 
Postmodernisme 
= einde van het moderne geloof in vooruitgang – geen nieuwe dingen 
 na middeleeuwen (stilstand in vooruitgang) opeens opening met renaissance  
       modernisme = vooruitgang – nieuwe stromingen, genres, stijlen 
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Kenmerken 
− Politiek – einde van de grote politieke idealen – Lyotard 

VB liberalisme, socialisme, communisme… 
 geen nieuwe bijgekomen, we zijn nog steeds bezig met oude politieke idealen  
 postmodernisme zegt dat ‘samenleving maakbaar vanuit 1 ideaal’ ideologie voorbij is  

− Wetenschap – einde moderne waarheidsvinding – Rorty 
 absolute universele kennis is niet bereikbaar  
      alle kennis beïnvloed door cultuur – dingen an sich kunnen we niet kennen ! 
      cultuur staat tussen ons & werkelijkheid – waardevrije kennis bestaat niet  
 postmodernisme zegt dat wetenschap niet meer vooruit gaat 
      modernisme dacht dat eigen onderzoek nodig was ipv oude idealen/theorieën te volgen 

− Kunst – einde moderne vernieuwing – Jameson, Baudrillard 
 geen vernieuwing, enkel combineren – er zijn geen nieuwe stromingen te vinden VB muziek 
 modernisme was opvolging van allerlei nieuwe stromingen 

 
Fredric Jameson – Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism (1991) 
= literatuurcriticus & (neo)marxist 
Visie: kunst is dood – einde van vernieuwing & kritische conversatie over/via kunst 
− Kannibalisering van het verleden = teruggrijpen naar oude dingen/stijlen 
− Recycling van oude stijlen 
− Commercialisering kunst  bestaande kunst is verbonden met kapitalistisch systeem 
− Dominantie kapitalisme ondermijnt aandacht voor kunst 
− Consumptie ipv kritisch denken  
 geen interesse meer in diepere boodschap/maatschappijkritiek > nu consumptieartikel 
VB pop art – verheven tot kunst 

 
Jean Baudrillard – The Illustion of the End (1994) 
Visie: betekenis van hogere kunst begraven onder bombardement van tv beelden 
            wat we op tv zien wordt belangrijker dan wat we in musea vinden 
           + vindt ook dat we niet meer weten wat de waarheid is  
            we zien alleen beelden die geselecteerd & bewerkt zijn  
                 VB oorlogsbeelden zijn games (the matrix) 
Cultuurkritiek: niet het einde van alles maar juist dat alles traag voort blijft gaan 
 blijft groeien op een dood lijk 
 
Postmodernisme en media tekst  
Collins – Television and Postmodernism (1992) 
 leunt op Baudrillard 
      tv-beelden zijn simulaties waarin realiteit verdwijnt 
          + bombardement van tekens > ondermijnt stabiele betekenis 
Collins verwerpt cultuurkritiek 
 te normatief & pessimistisch 
 eigen visie: niet het einde maar verandering van mediateksten & betekenissen 
       eclecticisme in mediateksten = nieuwe betekenissen maken 
             postmoderne teksten kenmerken zich met eclectische combinatie van genres 
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Eclecticisme 
= kunst/cultuur die gebruik maakt van bestaande stromingen/genres/stijlen 
 vernieuwing zit in combinatie van stijlen 
 begint al de norm te worden in onze media 
 
Hoe te bereiken 
1. Cross-over 

= vermenging van genres  vroeger waren alle genres gescheiden 
VB The name of the rose – historische roman, filosofisch & detective  een van de eerste! 
VB Twin Peaks – horror, comedy, science fiction, fantasy, detective 
VB Red hot chili peppers – punk, funk, soul 
 
Nieuwe betekenissen 
 dingen tegenover elkaar zetten – schokkend contrast 
− radicale stijlbreuken 
− absurde verbindingen 
− emotionele reacties VB film Trainspotting 
 

2. Intertekstualiteit 
= verwijzen naar andere teksten/regisseurs, vertrekkende vanuit jouw eigen stijl 
 expliciete verwijzingen naar andere genres/oude werken 
 visie: er bestaat genoeg om mee te werken, niets nieuw maken maar nieuwe betekenis ! 
VB Quentin Tarantino – pulp fiction, kill bill, django unchained… 
− stijl: nouvelle violence – oude Western scènes, martial arts van Bruce Lee… 
− scenes VB Alfred Hitchcock films 
− acteurs VB John Travolta 

 
3. Vermenging van hoog- en laagcultuur 

= postmoderne teksten maken onderscheid niet tussen beiden    (culturele omnivoor) 
 kunst integreert steeds meer media cultuur 
VB rock opera Metallica + orkest / games obv La Divina Commedia / strips obv Rembrandt 
 

4. Recycling & retro 
Visie Jameson: kannibalisering van het verleden 
= teruggrijpen naar oude dingen/stijlen 
 achterliggend sentiment: nostalgie als postmoderne emotie (Baudrillard) 
      recyclen om gevoel van vooruitgang terug te krijgen 
      simulatie van verleden – veel dingen van 50s-90s gebruikt & naar verwezen 
VB retro kledij, architectuur met verschillende stijlen door elkaar 
 

5. Ironisch citeren 
= bewust verwijzen naar bestaande clichés 
 dubbele boodschap: weten dat consument weet dat het een cliché is 
 ironisch bedoeld – overdreven gepresenteerd 
VB iemand met fonkelend gebit in tandpasta-reclame 
 boodschap is NIET ‘wat een mooi gebit’ maar begrijpen dat het vroeger zo was in reclame 
VB in reclame zeggen ‘ik hou zoveel van jou’  je gelooft het niet, cliché (intertekstueel) 
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DEEL 3 – Publiek: consumptie, identiteit & gemeenschap 
Betekenis van mediateksten voor publiek & wat ze ermee doen 
 interpretaties vaak te verklaren vanuit onze economische positie/gender/… 
 VB muziekconsumptie, mode, sociale media… 
 VB identificatie met celebrities als significante ander 
 
Les 11/12 – Het (inter)actieve publiek 
 
Cultuurindustrie 
 neo-marxistische interpretatie – Horkheimer & Adorno (Dialectic of enlightenment) 
= er is veel mis met cultuurindustrie – betekenisloos, commercieel, oppervlakkig… (tov hoogcultuur)     
    mensen worden minder reflexief, minder intellectueel, minder serieuze discussies… 
    invloed op maatschappelijk & academisch debat 
 
Visies: 
• Neil Postman (1984) – Amusing Ourselves to Death 

= TV maakt ons dommer (dumbing down) > cultuurdood  zelfde visie als Horkheimer & Adorno 
• Neal Gabler (1998) – Life: The Movie 

= mensen kunnen werkelijkheid niet meer beleven zonder het te zien als entertainment 
 je leven gaan zien als een film met jou in de hoofdrol 
 contact met werkelijkheid verloren 

• Nicholas Carr (2010) – The Shallows. 
= internet maakt ons dommer/oppervlakkiger – kunnen niet meer denken, lezen, onthouden 
 associatief denken ipv lineair, niet diepgaand concentreren op kwaliteitsvolle literatuur/film 
       je springt van het ene naar het andere op het internet – geen concentratie meer 
       je hoeft niets meer te onthouden omdat je het toch kan opzoeken 

• Louen – elke nieuwe mediavorm is een amputatie van onszelf 
 
Academische kritiek 
• Centrale visie 

= het is té deterministisch – media heeft niet zo veel invloed op onszelf  
 ook onderwijs, samenleving, politiek… hebben invloed op ons gedrag 
 media determinisme is té eenzijdig 

• Soort van morele paniek 
 nieuwe media breekt altijd met oude media & zorgt daardoor voor angst 

• Té passief mensbeeld 
 burgers enkel gezien als ontvanger & zich in lijn met teksten gedragen 
 FOUT – wij zijn geen effecten van media  

• BETERE VISIE: (inter)actief publiek 
 wij doen ook iets met teksten – hebben ideeën over, geven betekenis eraan… 

 
Alle visies zien media als iets simpel/standaard formule  
 eigenlijk worden ze complexer dus meer gedwongen om er actief over na te denken ! 
      onder andere door meer complexe massamedia & interactiviteit van nieuwe media 
 
Theorie: everything bad is good for you – Steven Johnson (2005) 
 kritiek op voorgaande visies dat publiek dommer wordt door massamedia 
 visie: jongere generaties zijn slimmer door meer blootstelling aan complexe mediateksten ! 
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Ontwikkelingen die bijdragen aan complexiteit teksten – smartening up 
1. Toename verhaallijnen 
2. Verdwijning flashing arrows 
3. Uitbreiding sociale netwerken 
 
Toename verhaallijnen 
= structuur van het verhaal wordt complexer doordat er meerdere verhaallijnen door elkaar lopen 
 jongere generaties zijn eraan gewend – je moet altijd bij de les blijven (cognitief werk) 
 
Kenmerken 
− Complexere verhaallijnen 
− Meer intratekstualiteit = verwijzingen naar andere afleveringen binnen series 
 je moet onthouden wat er eerder gebeurd is om betekenis te begrijpen 

− Meer intertekstualiteit = verwijzen naar andere films/series/genres 
 
VB Starsky & Hutch – 2 verhalen dus eenduidig 
 detective: begint met persoonlijke anekdote, dan moord, dan weer persoonlijk 
VB Hill street blues – inzicht in alles afwisselend 
 politiebureau met complexere personages, sociale relaties & verschillende moordzaken 
 als kijker moet je meer onthouden & actiever aangezet om erover na te denken 
VB The sopranos – enorm veel personages & verhalen gelijktijdig door elkaar 
 ook een beetje postmodernistisch – veel genres door elkaar 
 
Verdwijning flashing arrows 
Vroeger: 
− veel audiovisuele cues die helpen om verhaal gemakkelijk te interpreteren 

VB enge muziek of onfris uiterlijk om te tonen dat iemand slecht is 
− meer morele eenduidigheid (goed vs kwaad) 
− soms ook geïnstitutionaliseerd in genre 

VB horror films – inzoomen op het raam, afgelegen kamperen, groep splitsen… 
 
Nu:  
Verdwijnt allemaal meer ! 
 complexer: producenten ondersteunen interpretatie niet meer 
 nu meer kijker in het ongewisse te laten, plot niet verklappen, focus op onzekerheid  
     VB Homeland – is ze paranoïde of echt een complot op het spoor 
 je moet meer cognitief werk verrichten 
 
Kenmerken 
− Narratieve complexiteit & uitstel closure 

= niet meer op einde iets afwerken/oplossing tonen  uitrekken over meerdere afleveringen 
− Minder morele eenduidigheid 

= niet duidelijk wie goed/slecht is 
− Meer morele ambiguïteit van personages 

= sympathieke slechteriken waarmee je je identificeert VB Dexter seriemoordenaar 
 het werkt activerend, op basis van ‘filling in’ 
     = bewust dingen weggelaten zodat mensen nadenken 
 wekt ook veel gesprekken op – discussiëren over hoe het in elkaar zit 
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Vroeger was culturele elite wat meer arthouse – daar was het al vaag 
 nu is arthouse stijl mainstream geworden (dus ook low brow) VB David Lynch films – Twin Peaks 
 
Uitbreiding sociale netwerken 
= complexe relaties van veel personages die ingewikkeld netwerk vormen 
VB netwerk in serie Dallas 
VB reality shows: focus op echte netwerken & hun sociale relaties ipv fictieve  
 
Visie Johnson: je kan er wat van leren – ziet het als een experiment 
− omdat je alle relaties in de gaten moet houden draagt het bij aan onze sociale intelligentie 
− draagt bij aan emotionele intelligentie (EQ)  belangrijker geworden in onze samenleving 

− identificatie – je leert emoties van anderen begrijpen 
− empathie – inleven in deelnemers 
− reflectie op motieven – waarom gedragen ze zich zo & wat zou ik doen 

 visie mag je wat bekritiseren omdat het wel heel extreem & eenzijdig is ! 
 
Games 
Vergelijkbare ontwikkelingen in games VB Pong – Atari (1972) 
 steeds complexer & maken ons cognitief actiever 
      Horkheimer zou dit het toppunt vinden van ons dom maken +/- 
 
Evolutie     VB Pong > Space Invaders > Doom > Call of Duty > Assassins Creed 
 in het begin was er niet echt iets om over te reflecteren, later wel 
 vanaf first person shooters was er al wat meer cognitieve arbeid ! 
 
Kenmerken 
− Narratief is niet fundamenteel veranderd – nog steeds geweld, oorlog, schieten, masculiniteit… 
− Structuur/vorm wel veranderd 
 complexer & zet aan tot reflectie 
 je moet dingen analyseren, keuzes maken, strategisch denken, problemen oplossen… 

 
Conclusie 
Mediacultuur is een belangrijk debat  worden mediateksten simplistischer of juist complexer? 
 dumbing down of smartening up / passief of actief publiek 
 
 
MASSAMEDIA & PUBLIEKSSTUDIES – Hall (1980) 
Publieksstudies  wat doet (inter)actieve publiek met mediateksten 
 
Theoretische perspectieven 
• Massamedia & passief publiek 

− Hypodermic needle theory – 1930 
= het kijken naar media had directe/monocausale invloed op bewustzijn – geïnjecteerd 
 achterhaalde theorie – geen rekening met individuele verschillen 

− Cultuurindustrie – 1950 
= standaardisering & commodificatie van cultuur  
 publiek gaat het imiteren, geen betekenisgeving 
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• Massamedia & actief publiek – 1970/80 
− Centre for Contemporary Cultural Studies (Brimingham School) 

= kritiek op cultuurindustrie/ideologische hegemonie/effect studies 
 ontwikkelde nieuw model: actief, gedifferentieerd publiek 
      = mensen geven betekenis, interpreteren & reflecteren  
         + verschillende achtergronden geven verschillende interpretaties 
 visie: verschillen in betekenis kan je empirisch bestuderen – was vernieuwend ! 

 
Encoding/decoding model – Stuart Hall (1973) 
− Encoding  

= implementeren van een ideologie in een tekst door producent 
 inhoud meeste dominante theorieën in die tijd 

− Decoding 
= betekenis die door consument toegevoegd wordt – je kan er patronen in vinden per groep 
 concurreert vaak met encoding 

 
Uitgangspunten: 
− Polysemie  

= één tekst kan evenveel betekenissen hebben als er personen zijn ! 
− Lezing hangt samen met socio-economische of culturele positie 

VB – homo-erotische interpretatie van Star Trek 
− Ideaal-typische lezingen – types van decoderen 
 eigen positie in de samenleving heeft invloed op hoe je mediatekst interpreteert/benadert ! 
− Preferred reading 
− Negotiated reading 
− Oppositional reading 

 
• Preferred reading / dominante, hegemonische lezing 

= interpretatie valt samen met ideologie/intentie van de makers  boodschap accepteren 
VB kijkers van de serie Dallas zijn fan omdat ze erover dromen 
 boodschap in tekst: kapitalisme, rijkdom, glamour, luxe & intriges 

• Negotiated reading 
= lezer bewust van dominante lezing maar zoekt interpretatie gelijkaardig aan eigen leven 
 boodschap niet zomaar overnemen maar onderhandelen 
VB Dallas – weten dat het overdreven is maar fan omdat ze identificeren met personage 

• Oppositional reading 
= lezer bewust van dominante lezing maar verzet zich tegen boodschap  
 +/- kijken omdat je het haat, om er kritisch over te zijn 
 komt meer voor bij minderheidsgroepen 
VB Dallas – mensen die heel negatief waren over politiek in VS 

 
Actief publiek 
Na 1980 was dit het nieuwe paradigma 
 belang van interpretaties ipv effect van mediateksten 
 hoe mediateksten gebruikt worden om vorm te geven aan (sociale) identiteit 
 ook veel onderzoek naar fan-cultuur 
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INTERNET: PARTICIPATORY CULTURE – Jenkins (2006) 
Nieuwe wending: van passief naar interactief  
 interactief – ook zelf content maken / co-producenten 
     Time Magazine 2008 Person of the year = you 
 actief publiek mss al aanwezig in massamedia maar internet zorgde voor grotere evolutie 
 
Kenmerken 
− Open/non-hiërarchische structuur 

= iedereen met internetaansluiting kan iets posten – revolutionair ! 
− Participatory culture 

= niemand is uitgesloten + onderscheid tss professionals/amateurs verdwijnt + consumenten 
hebben productiemiddelen overgenomen dus grote organisaties bepalen media niet meer +/- 

 
Participatiecultuur – Jenkins (2006) 
 einde van onderscheid tss productie & consumptie / encoding & decoding 
 platformen = infrastructuur waar wij het eindproduct aan toevoegen – user generated content 

− Prosumption 
= wij zijn prosumenten want we produceren & consumeren andere teksten mee 

− Produsage 
= we zijn produSers – producers & users 

 we halen er ook betekenis uit 
 
CASE-STUDY COMPLOTDENKERS (YOUTUBE) – Aupers (2020) 
= complotdenkers op internet en hoe ze omgaan met mediateksten 
 actief bezig met decoderen van bestaande mediateksten VB optredens, interviews… 
       worden zo gemonteerd dat je een alternatief verhaal ziet 
 dit is oppositional reading 
VB optreden Katy Perry met Dark Horse – droeg outfit met een kruis 
 link naar geheim vennootschap van tempeliers / paard – link naar openbaring in bijbel… 
 preferred reading: amusement  vs  oppositional reading: ritueel wordt uitgevoerd 
 
Internet is ideale plek om publiek actief te maken – actief jouw eigen verhaal te schrijven 
− Algemene verklaring: habitus van wantrouwen  
 vooral mensen die wantrouwen zijn hiermee bezig 

− Specifieke verklaring: ideologische positie 
 christelijke VB satan, antisemitische VB Rothschild familie, neomarxist VB economische elite & 
sci-fi lezing VB shape-shifting aliens 

 
Conclusie: twee perspectieven: encoding / decoding  vs  participatory culture 
 
Les 13 – Celebrity cultuur 
 
Fan- en celebrity cultuur 
 focus op rol van beroemdheden in onze laat-moderne cultuur ipv teksten 
 vrij nieuw verschijnsel – gemediatiseerde celebrities als rolmodel vanaf ‘50/’60 ipv culturele elite  
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Ontwikkelingen 
− Verzet tegen traditie 

= ouders niet langer rolmodel met bijhorende religie, cultuur… 
 verzuiling achterhaald – we kiezen ons eigen leven = reflexieve identiteit 
     (verzuiling = VB wie katholiek is, stemt op bepaalde partij, doet bepaalde dingen) 

− Identificatie met celebrities 
= zichzelf identiteit geven via media VB muzieksmaak  
 toen vooral rebelse muzikanten 
 hier ontstaat kiem van celebritycultuur 

− Stromingen/subculturen – Campbell 2007 
− rock – lagere klassen, veel druggebruik VB Stones 
− beat-bohemians – arthouse, psychedelisch VB Beatles 
− folk – VB Bob Dylan 

 
Soorten beroemdheden 
 invloed van mediatisering 
• artiesten/beroemdheden 

= achievement-based stardom – gebaseerd op talent, vernieuwende kunst 
VB Robert De Neiro, Al Pachino 

• celebrities 
= attributed celebrity – geen aanwijsbare kwaliteiten, bekend doordat die bekend is in media 
 celebrities zijn gemediatiseerd ! 
 veel die niet echt iets kunnen, sommigen wel achievement-based stardom 
VB Paris Hilton, Kim Kardashian 
 microcelebrities = exponent van mediacultuur 

 
Celebrities – een nieuwe statusgroep   – artikel Kurzman (2007) 
Visie Max Weber over statusgroep 
= bepaald door levensstijl die hooggewaardeerd wordt door de rest van de bevolking 
VB traditionele statusgroepen – aristocratie, ridders in Middelleeuwen kastensysteem India 
 hun levensstijl wordt geïmiteerd, wordt naar verlangd 
 statusgroepen zijn traditioneel, stabiel & generationeel VB prins/koning 
 
Analyse Max Weber 
− dacht dat sociale status ging verdwijnen & economische klasse belangrijker (+/- Marx) 
− daardoor ook verdwijning van charisma = uitstraling die mensen jou toekennen 
MAAR 
Blinde vlek  Kurzman zegt dat kapitalisme juist motiveert tot nieuwe statusgroepen 
 
Visie Kurzman over statusgroep  
− Gecommodificeerd 

= het is een product van de markt/media/marketing  
 doen ze zelf ook actief om de status te behouden – self-branding ! 

− Instabiel & kortstondig 
= als je er niet actief mee bezig bent, kan je snel status verliezen 
 status is niet automatisch overdraagbaar (maar generatie kan wel helpen) 
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Overeenkomsten Kurzman & Weber 
 privileges die hun kenmerkend maken 
1. Interactionele privileges 
2. Normatieve privileges 
3. Economische privileges 
 
Interactionele privileges 
= iedereen wil met jou omgaan, in jouw buurt zijn    je wordt gezien als superieur aan anderen 
 Weber: charisma is propaganda / nu is schrijft media het aan jou toe  
 
Interactie via media 
− intimate strangers 

= ongelijke relatie tss celebrities & publiek – wij kennen hun wel maar zij ons niet 
− para-sociale relaties  

= relaties die je ontwikkelt naast jouw andere sociale relaties 
 
Interactie face-to-face 
= symbiose met hogere symbolische orde 
 heel andere ervaring voor beide personen (fan is enthousiast maar celebrity niet)  
 celebrities maken +/- deel uit van heilige orde waar iedereen deel van wil uitmaken 
 grote afstand in interactie tss publiek & celebrities VB trouwen vaak met andere celebrities 
 
Normatieve privileges 
= celebrities bepalen waarden/normen in onze samenleving – nieuwe rolmodel 
VB mode, haardracht, lichaamsvorm… 
 moeilijk om hun rol wetenschappelijk aan te tonen in ontwikkeling van normen in samenleving 

− Maken de norm 
= celebrities worden serieuzer genomen op moreel/politiek domein dan anderen 
VB Oprah Winfrey, Bono (U2) 

− Staan buiten de norm 
= normeloosheid wordt geromantiseerd VB geweld, drugs, seksueel misbruik…  
 verandert nu wel wat door VB me-too 
 aanbidding kan omslaan in jaloezie VB moord op John Lennon 
 

Christopher Lasch – Culture of narcissism 
Visie: in een post-traditionele samenleving is er geen sociale bevestiging van identiteit > leidt tot 
gevoel van doelloosheid, leegte > oplossing: zoektocht naar een publiek/applaus (bevestiging)  
 is een maatschappelijk verschijnsel geworden ! 
      celebrities krijgen altijd bevestiging – dat is wat iedereen wil (we zijn allemaal narcisten) 
      celebrities als ideale projectie-figuur voor eigen zoektocht naar waardering  
 
Democratisering van beroemdheid 
= door media kan iedereen (micro)celebrity zijn maar je moet er wel veel voor doen 
 nu vooral veel nieuwe celebrities/influencers via YouTube 
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Economische privileges 
= wie beroemd is kan gemakkelijker veel geld verdienen (ookal kunnen ze niets) 
Voordelen: 
− meerwaarde binnen eigen beroep 
− meerwaarde aan willekeurig product = celebrity endorsement/branding VB Nespresso & Clooney 

 
Artikel Driessens (2013) – celebrity capital 
 verschillende vormen van kapitaal: economisch, sociaal, politiek 
       als je ene kapitaal hebt, krijg je niet per se het andere VB rijk maar niet per se culturele smaak 
 celebrity kapitaal overtijgt alle andere vormen – ze krijgen het allemaal (convertible) ! 
 visie Driessens: reden waarom celebrities zo aantrekkelijk zijn 
 
Les 14 – Mediacultuur & globalisering 
 
Culturele globalisering = van nationale grenzen naar mondiaal 
 mediacultuur niet meer gebonden aan nationale grenzen – is transnationaal geworden 
 de meeste dingen die we consumeren zijn niet bij ons geproduceerd 
 invloeden herkenbaar van bepaalde landen op bepaalde media VB Amerika op muziek 
      nu ook meer en meer uit Zuid-Amerika, Afrika, Azië 
 langlopend, historisch sociologisch proces van mondialisering 
 
Achtergrond 
− Moderne exploratie van de wereld sinds 15de eeuw 

VB ontdekking van Amerika, Azië… 
− Kolonialisme speelde belangrijke rol hierin 
 positieve aspect: nieuwe culturen/leefstijlen leren kennen – vorm van mondialisering 
MAAR kolonialisme is wel gekenmerkt door opleggen van eigen cultuur (nu veel kritiek op) 

− Migratie 
 
Rol van media 
Globalisering zit in onze opvoeding – TV, internet, sociale media 
 transnationalisering: nieuws, leefstijl, mode, muziek  
       niet meer lokaal > mengsel met andere delen van de wereld 
− Global village 

= je woont niet in een dorp maar hele wereld is direct beschikbaar voor ons als consumenten 
− Kosmopolitisch burgerschap 

= we zijn in eerste plaats wereldburgers – niet gebonden aan land waar we wonen  
 heel open, tolerante houding naar andere culturen 

− Toegang tot andere culturen 
= we kennen veel over verschillende culturen  
 grote culturele diversiteit in grootsteden – unieke maatschappelijke situatie 

− Ontworteling traditie, tijd & plaats 
= je zit niet meer vast onder klokkentoren – geconfronteerd met verschillende levensstijlen 
    je denkt automatisch in termen van diversiteit 
= je kan alles van andere culturen in een mum van tijd naar jou brengen 
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Onderzoek Achterberg, Houtman & Heilbron (2011) – Cultural globalization of popmusic 
 evolutie van popcharts onderzocht in 4 landen  ontwikkelden 3 theoriën/hypotheses 

− Cultureel imperialisme 
− Hogere culturele diversiteit 
− Glocalisering 

 
Cultureel imperialisme 
= verspreiding van cultuur wordt gezonden vanuit het Westen naar andere delen van de wereld  
VB vooral vanuit VS – McDonalds, Hollywood, muziekindustrie – zijn heel dominant ! 
 hypothese onderzoek: muzieklijsten worden meer Amerikaans 
 
Kritiek 
− erfenis van kolonialisme 
 niet meer letterlijk andere culturen onderdrukken  
     > WEL superioriteit tonen & lokale producten uit de markt duwen 

− leidt tot homogenisering & standaardisering 
− content/brands VB overal McDonalds – McDonaldization (George Ritzer) 
− stijl – overal control, predictability, calculability & efficiency 

− leidt tot einde diversiteit ! 
 
Multiculturalisering & hybridisering 
= verspreiding populaire cultuur vanuit knopen in mondiaal netwerk/global cities (Sassen) 
     het aanbod wordt diverser 
     dit is in strijd met cultureel imperialisme!!! 
 hypothese onderzoek: muzieklijsten worden diverser 
 
Voorbeelden: 
− mode  Parijs, Milaan, New York, Japan… 
− culinaire culturen  chinees, italiaans, mexicaans, thai, japans… 
 neokoloniale accenten – VB Indonesisch eten populair in NL omdat het een kolonie was! 

− films  Hollywood & Bollywood maar ook Scandinavische, Koreaanse, Belgische films… 
− momenteel heel veel culturele import vanuit Aziatische landen ! 

VB Gangnam style uit Zuid Korea, anime & manga strips/tekenfilms/games uit Japan 
 
Glocalisering 
= globalisering + lokalisering 
Paradox  door globalisering hechten mensen meer waarde aan eigen cultuur 
                     VB traditie, geschiedenis, plaats, levensstijl… 
Onderliggend sentiment: de wereld is te groot & onoverzichtelijk geworden 
 weinig houvast qua gebruiken/cultuur, onduidelijk waar macht ligt … 
 verlangen naar eigen identiteit +/-  anti-globalisme & neo-nationalisme bewegingen 
 
Conclusie onderzoek 
− dominantie Amerikaanse muziek is stabiel, behalve in Frankrijk  sterk nationaal georiënteerd 
− toegenomen diversiteit in alle landen door de tijd heen 
− na 1989 was er een toename in nationale popmuziek  trend glocalisering 


