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DEEL 1 – ONDERSTEUNENDE THEORIEVORMING 
 
Voorbeelden: 
− Covid Safe Ticket – H5    manier van overheid om ons te controleren 
− Vrijheidskonvooi in Brussel – H7    connective action – hoe betogingen evolueerden 
− Geen e-mails meer na werkuren – H9    overgang scheiding werk/privé naar always-on principe 
− Fictiereeks Twee zomers – H10    genderverhoudingen 
− Sidney Poitier – H11    casting van eerste zwarte acteur met Oscar – invloed op wereldbeeld 
 
Doel cursus: 
− Rol van diverse media (massamedia & interactieve online media) 
− Relevante maatschappelijke processen 
− Historisch verband met media 
− Rol van betekenis van media 
 
H1. Inleiding mediasociologie 
Gaat over: traditionele sociologische perspectieven binnen COM-wetenschappen, evoluties, inhoud 
van mediasociologie, fundamentele begrippen & processen 
 
Mediasociologie = studie van relatie tss media & maatschappij     – subdiscipline com.wet. 
− ruimere sociale processen op niveau van de samenleving 
− niet naar individu kijken maar naar interactie met andere personen & hoe dat jou verandert 
      individu niet los van sociale systemen – je bent er resultaat van 
 
Belangrijke begrippen: 
• Sociale structuur    abstract 

= overkoepelend patroon/sociale relaties van sociale instituties die samenleving vormen 
∼ invloed van instituties op ons leven 
 beïnvloedt de menselijke ervaring & sociaal handelen 
 impliciete & expliciete afspraken die sociale orde garanderen MAAR varieert in tijd & ruimte 

• Sociale institutie 
= door samenleving ontworpen & opgelegde handelingspatronen/afspraken 
VB gezin, onderwijs, religie, economie, politiek, media, gender, etniciteit… 
 onzichtbare sociale context die beïnvloedt hoe je in het leven staat – determineren ons 
 ordenen samenleving door het verhullen van essentiële functies 
VB gezin > voortplanting & opvoeding, religie > zingeving, media > opvoeding, info, ontspanning… 

• Sociale categorie    concreet 
= groep van mensen die bepaalde kenmerken delen 
VB mannen, vrouwen, 20-jarigen, katholieken… 

 
Kenmerken samenleving: 
− Leven in samenleving heeft impact op actoren VB attitude over LGBTQ+  niet overal aanvaard 
− Samenlevingen evolueren – permanente staat van verandering VB homohuwelijken legaal 
− Samenlevingen verschillen VB sommige landen doodstraf op homoseksualiteit 
− Toch heeft iedereen eigen biografie   = gebeurtenissen die leven van mensen typeren 
 niet 100% afhankelijk van samenleving, je hebt nog individuele mening & niet weerloos  
VB iemand die tegen stroom inzwemt qua mening, gedrag 
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Wetenschappelijk veld 
• Psychologie – individuele mentale processen 

VB aantrekkingskracht van Tinder app, impact op beleving… 
• Sociologie – sociale processen in samenleving 

VB historisch sociale context, gebruik door sociale groepen, impact op idee van relatie(vorming)… 
 
Heersende denkbeelden: 
 hoe media & maatschappij/sociale structuur elkaar vormgeven 
• Media als vormende kracht    heel ambitieus 

= beïnvloedt denken/handelen + richting waarin maatschappij evolueert 
 uni-directionele beïnvloeding: media → maatschappij  
 creëert meer aanhang voor denkbeelden in media – geeft vorm aan toekomst 
VB veel geweld & polarisatie in samenleving doordat je het zo veel in media ziet 

• Media als afspiegeling   heel bescheiden 
= doorgeefluik van wat in samenleving al dominant aanwezig is  
 uni-directionele beïnvloeding: maatschappij → media 
VB media & samenleving gelijk – als je het veel ziet in media, is het veel aanwezig in samenleving 

• Media als representatie/circulaire relatie  
= complexe wisselwerking, interactief proces    visie van sociologie – combinatie van beiden 
− Vormend 

= mediaproductie blijft selectief proces – representaties 
 geconstrueerde interpretaties van werkelijkheid > informeert sml dus invloed mogelijk 

− Afspiegeling 
= topics niet uit de lucht gegrepen maar uit debat of trends 
VB polarisatie – erkent dat media een element is dat meespeelt in invloed op denken 

 
Historische relatie tss mediastudies & sociologie 
Oorsprong mediasociologie: 
− Sociologie mee aan oorsprong van com.wet. 
 ontstond uit bezorgdheid – studie van pers & propaganda 

− Evolutie COM naar sociaal psychologische invloeden – studie van individuele effecten  
 gebruikt wel nog sociologische denkbeelden voor rol van media 

− Com.wet. werden zelfstandiger 
− Sociologie behoudt focus op verdeling van macht & controle in sml + vorming van sociale 

structuur & instituties  permanente bron van inspiratie 
− Oprichting van mediasociologie als sub-discipline (mix tussen sociologie & com) 
 toenemende prominentie & relevantie van media 

 
Sociologie van de moderne maatschappij 
Historische evolutie samenleving: 
 voortdurende, niet-lineaire sociale verandering 
− Feodaliteit 

= leenstelsel – verplichte diensten voor een heer in ruil voor bescherming en levensonderhoud 
 sociale processen:  
     secularisering = religieuze autoriteit onder druk & rationalisering = wetenschap werd dominant 
− Moderniteit (17de eeuw – 1980) 

= vooruitgang, verlichtingsdenken 
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 moderniteitsconcept onder zware druk/kritiek 
− Post/late moderniteit 

= kritiek op moderniteit 
 rationaliteit van moderniteit heeft negatieve consequenties VB milieuvervuiling 
 samenlevingen evolueren op verschillende manier/tempo naar moderniteit 
      diversiteit & pluraliteit ipv uniformiteit in vooruitgang 
 ondermijning van traditionele pijlers van moderniteitsdenken door massamedia, vrij verkeer, 
globale migratiestromen… 

 
Anthony Giddens – Late/hoge/reflexieve moderniteit 
= invulling van concept moderniteit  
 erkent negatieve én positieve consequenties van evolutie van post-feodale naar moderne sml 
VB sociale ongelijkheid, milieuvervuiling… 
 visie: geen eenduidige weg naar moderne samenleving ! 
 
VB klimaatdebat 
− Modernisme: techno-optimisten = technologie zal het oplossen   VB De Wever 
− Postmodernisme: eco-pessimisten = minder met auto rijden enz   VB klimaat mars 
 
Sociologische metaprocessen 
 overgang van traditionele post-feodale naar moderne samenleving (fundamentele verandering) 
1) Industrialisering 
2) Urbanisering 
3) Bureaucratisering 
4) Kapitalisme 
5) Consumentisme 
6) Globalisering 
7) Mediatisering   (sommigen voegen dit toe) 
 
Industrialisering – begin 18de eeuw 
= goederen/diensten niet meer zelf voorzien maar verwerkt op grote schaal voor de massa 
 ontkoppeling van mens en natuur 
 efficiëntere productie gevoed door technologische ontwikkelingen 
      kleine zelfstandigen kunnen er niet tegenop  
      kloof klassenverschillen tss fabriekseigenaars en arbeiders uitgediept 
 
Urbanisering 
= mensen trekken naar stad + bevolkingstoename + platteland opgeslokt door uitbreiding stad 
 verstedelijking hand in hand met industrialisering 
 steeds meer individualisering & ontheemding = lossere, geïndividualiseerde relaties & 
oppervlakkige interacties – niet iedereen kent elkaar meer, steeds meer anoniem 
 
Bureaucratisering 
= dataficatie van samenleving  
 ontstaan door idee dat nieuwkomers geregistreerd & gecontroleerd moeten worden 
      problematisering van landlopers & zigeuners zonder verblijfsadres 
 hiërarchische organisatie obv onpersoonlijke regels & procedures – noodzakelijk door complexe 
samenleving 
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Kapitalisme 
= economische organisatie – winstmaximalisatie in vrije markteconomie via investeringen 
 gezien als minste kwaad & heeft veel vormen 
 visie Karl Marx & Friederich Engels = systeem van uitbuiting  
      – ongelijke machtspositie waardoor kapitalistische klasse de arbeiders kan exploiteren 
 visie Max Weber = drijvende kracht van vooruitgang  
      – voedingsbodem tot zelfontplooiing via competitie & innovatie 
 
Consumentisme 
= way of life – verlangen naar consumptie & er persoonlijke voldoening uit halen 
 veel dingen die niet levensnoodzakelijk zijn (maar wel handig) kopen 
 motor van kapitalisme – massaproductie > materialistische levensstijl & massaconsumptie 
 schijnbaar vervullend – geeft ons genoegen als we iets kopen  
      consequenties: er zit vaak iets van uitbuiting achter als het goedkoop is VB Zalando 
 
Globalisering 
= globale samenleving – geografisch verspreide populaties in contact 
 alles wat we doen en consumeren komt van overal in de wereld 
 ook consequenties VB virussen verspreiden zich sneller door migratiestromen 
 
H2. Decompositie van media: industrie, inhoud technologie & publiek 
Gaat over: mediaproblemen & 4 fundamentele bouwstenen – economische, technologische, 
inhoudelijke & receptieve dimensies van media 
 
Media = multidimensionaal 
 communicatiewetenschap geïnspireerd door vele wetenschappen 
       komt door complexiteit van media ! 
 basis model: zender > boodschap > kanaal > ontvanger 
     = industrie/mediabedrijf > inhoud > technologische infrastructuur > publiek 
 meeste studies beperkt tot één element 
      te eenzijdig voor relatie/samenspel tss media & sml 
      nood aan meer omvattende aanpak 
      media staat altijd in ruimere maatschappelijke context ! 
 
Onderzoek: 
− Zender = professionele mediaproductie als industrie 

VB bevragen van programmamakers DIW/koks, observeren van maakproces… 
− Boodschap = analyseren mediateksten/inhoud als representatie 

VB programma zelf analyseren – kwantitatief & kwalitatief – hoe vaak vrouwen uitgenodigd 
− Kanaal = complexe technologische omgeving  

VB hoeveel mensen kijken online, direct live… 
− Ontvanger = studie welke impact op (welk) publiek 

VB effect van kijken, wat leren ze, hoe ervaren ze het, hoe consumeren ze het… 
 
 
 
 



6 
 

Media als industrie – Zender 
 
INLEIDING 
Media is ingebed in economische logica – heeft impact op mediaproductie 
 schaarse middelen ingezet om te voldoen aan bepaalde noden en anderen onvervuld 
VB eigendomsstructuren, financiële transacties, beleidskeuzes & machtsverhoudingen 
 
Visies 
• Media economie – Max Weber 

∼ kapitalisme als drijvende kracht 
= vrije marktprincipe & concurrentie  efficiënte productie & kwalitatief hoogstaande media 
 neoliberale logica 
 visie: hoe media vandaag bestaat is goed – we krijgen steeds betere media 
     VB VRT dankzij concurrentie van VTM veel beter geworden 

• (Kritische) politieke economie – Karl Marx 
∼ kapitalisme als uitbuiting 
= sociale (machts)relaties aan basis van productie, distributie & consumptie van middelen 
 visie: veel problemen in mediaproductie/consumptie 
      nadruk op ongelijke macht – stelt alternatieven voor: wil positieve, sociale verandering 
          VB vrije markt > iedereen kan kanaal oprichten > eigenlijk minder media dan vroeger 
 dominante visie 
 
Kenmerken – kritische politieke economie van media: 
− Subset van politieke economie 
− Neomarxistisch geïnspireerd 
− Normatief karakter ∼ diagnose 

= wetenschap blijft niet afzijdig, doet uitspraken over wereldbeeld 
− Prescriptief karakter ∼ remedie 

= adviseert/schrijft voor hoe situatie zou moeten zijn 
− Visie: informatie moet publiek goed zijn & diversiteit prioriteit 
 iedereen gratis toegang tot nieuws – we betalen onrechtstreeks met persoonlijke data 
 sceptisch over vrije markt 

 
Commercialiseringsprocessen: 
 observaties van kritische economen: verregaande commercialisering van media = problematisch 
• Privatisering 

= diensten nu door bedrijven/private investeerders aangeboden ipv overheid     VB Ivago, TF1… 
• Liberalisering 

= markt wordt opengesteld voor commerciële spelers     VB VTM, Play… concurrentie voor VRT 
• Deregulering 

= versoepelen van regels     VB vroeger veel regels over reclame op TV, nu veel minder 
• Verzelfstandiging 

= commerciële druk op publieke media     VB zijproducten voor winst: Sporza quizboek 
 
 
 
 
 



7 
 

Kritiek van politieke economie: 
− Falende vrije markt 

= publieke & commerciële media afhankelijk van commerciële belangen (reclame) 
    ∼ commerciële logica VB inspelen populaire dingen bij publiek voor kijkcijfers & adverteerders 
 ondermijnt kwaliteitsvolle, diverse media als publiek goed 
     VB NL maakte vrouwenvoetbal bekender door het als personages voor te stellen 
      openbare omroep kan vrij risicoloos zo’n dingen doen 

− Falende overheden 
= in theorie overal vrijheid maar in praktijk vaak autoritaire regimes zonder vrije pers VB Rusland 
 perspectief overheid vs commercieel landschap met beperkt perspectief door concentratie 

− Mediaconcentratie 
= verstrengeling van mediagroepen – titels maken deel uit van eenzelfde mediagroep  
 bedrijfseconomisch goed: verschillende publieken aanspreken & efficiënter content maken 
     VB kranten met zelfde/gelijkaardige inhoud 
 gevaar: verregaande concentratie 
 Vlaanderen – 3 grote spelers: DPG, Mediahuis, de Vijver media, VRT & Roularta Media Group 
     + onderling verbonden met elkaar VB Streamz als samenwerking 

 
Mediaconcentratie 
Soorten: 
• Horizontale  

= dingen binnen zelfde fase/specialisatie samennemen – kunnen ≠ mediatypes zijn 
 marktaandeel vergroten 
VB krantenproducent neemt andere producent van kranten/TV/radio over 
VB DM + HLN > De Persgroep / De Persgroep + vtm (is ook crossmediaal) 

• Verticale  
= verschillende fases samennemen – contentproductie + aggregatie + distributie 
 positie versterken – efficiëntie & controle 
VB De Mol gemaakt door Woestijnvis, uitgezonden door VT4, uitgestuurd via Telenet 
VB De Persgroep (krantproductie) + vtm (tv uitzending) 
VB Telenet investeert in Callboys / DPG + Telenet > samenwerking Streamz 

• Cross-mediale  
= verschillende mediatypes 
VB krantenproducent die online nieuwswebsite overneemt 
VB fusie Persgroep (kranten) & Medialaan (vtm) tot DPG media 

 

 
 kolommen = types media / rijen = fases in mediaproductie 
 elk type media heeft elke fase nodig om bij publiek te geraken 
 dingen kunnen zowel horizontaal als verticaal tegelijk zijn soms !!! 
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Achterliggende principes: 
 wereldwijd – door synergie verdwijnt diversiteit deels 
• Economies of scale 

= marktaandeel vergroten voor lagere marginale kost (= kost per extra eenheid geproduceerd) 
 sneller voorbij break-even 
VB CD maken is goedkoper per eenheid als je groot aantal maakt 

• Economies of scope 
= krachten bundelen geeft lagere overhead kost per betrokken partij  = creatie synergie 
 mogelijkheid van cross-selling & cross-promotie 
VB sportcontent van HLV gebruiken voor DM / Telenet + DPG richten Streamz op 

 
Gevolgen: 
− Beperkt aantal media hebben controle over informatie-doorstroming 
− Synergieën tussen redacties 
− Verschraling van het aanbod 
 eigenlijk vroeger meer informatie door groot aanbod aan aparte media 
 nu krijgen we minder perspectieven – beperkt nieuwsaanbod & grotere kans op fouten 

 
Verklarende factoren voor mediaconcentratie: 
− Mogelijkheid tot schaalvergroting & internationaliseren 
− Voorbereiding op digitaliseringsgolf 
− Floppende megamerken  leidde tot deconvergentie = dingen terug afstoten ipv concentratie 
 
Kritiek op kritische politieke economie 
− Vooral gericht op productiezijde – beperkt perspectief 
− Veronderstelt kettingreactie 

∼ leidt mediaconcentratie wel tot verschraling? 
    VB wel veel copy-paste MAAR zo kunnen ze zich ook beter concentreren op beter core-news 
∼ heeft verschraling impact op publieke opinie? 
    VB wel minder eigen journalisten maar wel meer internationale toegang met ander perspectief 

− Opletten voor economisch determinisme  
= alles willen verklaren vanuit economisch perspectief 

 
POLITIEKE ECONOMIE VAN RECLAME 
VB cookies – veel bedrijven die het moeilijk maken om te ontwijken 
 
Onderzoek: 
− Vroeger: manipulatieve karakter van reclame VB hoe verleiden om te kopen 
 kritiek op promotie van consumentisme & individualisme 

− Heropleving: gebruikersdata inzetten voor online marketing 
 advertentiepraktijken kritisch bekijken 
 reclame als primaire inkomstenbron – data wordt doorverkocht aan andere bedrijven 
     VB ook welke sites je ervoor bezocht 
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Waardeketen commerciële media: 
 allemaal onderlinge wisselwerking ! 
 financiering heeft impact op productie, distributie en regulering van reclame 
− adverteerder – creatief/reclamebureau – mediaplanner en/of mediacentrale/reclameregie – 

omroeporganisaties 
 mediaplanner doet voorstel over media mix 
 mediacentrale kijkt welke media best zijn voor advertentie OF verkopen reclameruimte 

− omroeporganisaties – transmissie – publiek/doelgroep 
 + efficiëntie gemonitord door media auditor 
 
Cookies: 
 groot deel van internet gratis doordat we betalen met onze data via tracking cookies 
 wordt doorverkocht aan bedrijven voor gepersonaliseerde reclame 
 actualisering: nu in principe uitschakelbaar, dan kunnen bedrijven niet zien wat je elders doet 
      MAAR je doet natuurlijk wel nog veel op die platformen zelf dus nog altijd veel data 
 
Hoe TV winst maakt: 
 publiek betaalt indirect zenders via telecomproviders maar is niet genoeg 
− reclameruimte verkopen aan adverteerders 
− commodificatie van publiek / audience commodity – Dallas Smythe 

– kritische traditie met focus op economische rol van massamedia 
 commodificatie  
      = omzetten in commoditeiten die gekocht/verkocht kunnen worden 
      adverteerders willen reclame dicht bij top programma’s 
 visie: media produceren het publiek als commoditeit – publiek wordt verkocht 
      audience labour = je levert arbeid door ernaar te kijken 
      MAAR publiek kan wel weerstand bieden ! 
      eigenlijk zou je ervoor betaald moeten worden want je creëert waarde 
           kritiek: kijktijd als currency ipv publiek & je kan kijken en werken niet vergelijken 

 
Publiek als currency voor audience commodity  
 onderhandeling met risico op overdrijven 
 oplossing: onafhankelijke partijen meten kijkcijfers (valuta) = audimetrie 
     VB CIM – centrum info over media 

 
Gespannen verhouding tss advertentiemarkt & commerciële media: 
 beiden hebben elkaar nodig ! 
− onderlinge concurrentie mediabedrijven 
 willen publiek commercieel aantrekkelijk maken 
 kan gevolgen hebben voor type inhoud geproduceerd 

− journalisten durven niet kritisch zijn tegenover adverteerders 
 vatbaar voor inmenging 

       VB adverteren in nieuwsmedia – journalist moet objectief zijn maar doet het dan mss niet 
 risico op (zelf)censuur ! 
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Soorten (zelf)censuur: 
• Instrumentalistische vorm 

= (in)directe inmenging van specifieke adverteerder  beleid wil com controleren 
VB van bovenaf (baas) gezegd dat journalisten er niet over mogen schrijven 

• Structuralistische vorm 
= introspectie in streven naar aantrekkelijke positie op advertentiemarkt  onpersoonlijk 
 komt vaker voor & werkt ook beter 
VB als journalisten zelfcensuur doen – anticiperen erop 

 oplossing: counter-mechanismen zoals regulering, deontologische codes, redactionele 
onafhankelijkheid & journalistieke integriteit 
 
VB vliegmaatschappij is adverteerder – krant schreef toch over pechvliegtuig en namen dus risico 
 maatschappij respecteerde de redactionele afhankelijkheid 
VB Hongaarse regering wou advertentie in alle West-Europese kranten plaatsen 
 gaf veel geld maar journalisten vonden dat het tegen hun kritiek inging dus toen niet gepubliceerd 
 
POLITIEKE ECONOMIE VAN HET INTERNET 
VB betaalmuur om artikels te lezen 
 
Ontstaan internet 1990 als nieuw massamedium: 
 gedecentraliseerd obv privaat initiatief, diverse info & globaal toegankelijk 
• optimistisch discours = iets dat ons allemaal samenbrengt 

∼ utopie van vrijheid, verbinding, openheid & transparantie 
• pessimistisch discours = machtsonevenwicht met beperkt aantal grote spelers 

∼ marktgedreven, geprivatiseerd, met veel reclame 
 uitkomst: +/- in het midden 

− verregaande commercialisering met ruimte voor individueel initiatief 
− machtsonevenwicht die toegang tot info exclusief houden 

 
Impact op traditionele media: 
− alternatief distributiekanaal maar met veel nieuwe concurrenten 
 multi-channel aanpak interessant voor adverteerders want geeft totaalpakket 

− initieel alles gratis & financiering via reclame 
 slecht business model dus nu via (volledige/gedeeltelijke) paywall 
 generatie die opgroeide met journalistiek die gratis is, gaan niet snel betalen (digitale piraterij) 

 
Economische geschiedenis:  
− 1990 – grote hype waar alles goed ging 
 informatiesnelweg, booming business met roekeloze investeringen 

− 2000 – dot.com bubble waar internetbedrijven failliet gingen 
 economische terugslag door onvoldoende inkomsten (zeepbel), slechts enkelen blijven over 

− 2010 – web 2.0 – opnieuw hype via enkele sterke spelers 
 heropleving vertrouwen, vooral interactieve, dynamische platformen voor prosumers 
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Hoe sociale media winst maakt: 
− tweevoudig productieproces 
 P1 = opzetten platform – eerst veel investeringen nodig VB infrastructuur, marketing… 
 P2 = commodificatie gebruikersgegevens – als alles in elkaar zit, kan je gewoon wachten 

− kosteloze surplus door gebruikers – internet prosumer commodity (Christian Fuchs) 
 Marxistisch perspectief 
= gebruikers creëren winst voor platform via data verkocht aan adverteerders 
∼ playbour – verstrengeling entertainment/werktijd 
 kapitaalsaccumulatie = als inkomsten P2 de kosten van P1 overstijgen 

 
Paralellen tss internet prosumer commodity (Fuchs) & audience commodity (Dallas Smythe): 
1. Geformuleerd binnen de context van kritische politieke economie 
2. Vertrekken vanuit werking commerciële media: verkopen reclameruimte aan adverteerders 

(reclamebestedingen primaire inkomsten commerciële media) 
3. Gericht op commodificatie van publiek: monetaire waardering van mediagebruikers 
4. Stellen dat publiek vermarkt wordt aan adverteerders (meerwaardecreatie):  

kijktijd (Smythe) dan wel gebruikersgegevens (Fuchs) 
5. Gebaseerd op notie van audience labour, het publiek verricht de arbeid  

(door te kijken en te leren over producten) 
6. Bekritiseerd omwille van de problematische parallel tussen labour en mediaconsumptie:  

kan je ‘tv kijken’ of ‘apps gebruiken’ zomaar gelijkstellen aan loonarbeid? (eerder playbour) 
Verschillen: 
7. Vanuit Smythe: context televisie, professionele productie vereist 
8. Vanuit Fuchs: context sociale media, gebruikers zorgen voor content (2-voudig productieproces) 
 
VB Zynn – nieuw platform +/- TikTok 
 je werd betaald om naar video’s te kijken en anderen te laten deelnemen 
 kleine lettertjes toonden dat het niet haalbaar was door criteria die je moet halen 
 
Media als inhoud – Boodschap 
 
Representatie: 
= inhoud als resultaat van selectief, constructief proces  
 relatie tss media en maatschappij – afspiegeling, vormende kracht of representatie 
 metafoor raam: je ziet maar een stuk van de realiteit – venster op samenleving 
 kan impact hebben op hoe we over iets denken 
VB artikels met verschillende insteek over zelfde topic – er op andere manier over laten denken 
 
Mediateksten = tekst, beeld & geluid 
 dominante stromingen in analyse = semiotiek, discoursanalyse, inhoudsanalyse… 
 
Semiotiek 
= studie van tekens en hoe die samen betekenis creëren    
 soort tekens & samenhang ervan – vooral letterlijk, slecht klein beetje interpretatie 
 structuralistisch perspectief 
VB artikel: euthanasie is niet goed  afleiden uit totaalbeeld van tekens, niet afzonderlijk 
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Ferdinand de Saussure: 
• signifiant/betekenaar = wijze van representatie VB ‘boek’/emoji 
• signifié/betekende = concept waarnaar verwezen wordt VB echt boek/emotie 
 conventionele relatie tss beiden – aangeleerd/sociale constructie 
 moeilijkheid zit erin dat niet iedereen het op zelfde manier interpreteert VB emoji 
 
Charles Peirce: 
Gradatie in de mate waarin tekens een arbitrair karakter hebben 
• icoon ∼ betekenaar = betekende (fysieke gelijkenis)  

VB vuurteken voor brandgevaar / foto tijger / 🚹🚹🚹🚹 
• index ∼ betekenaar < betekende (vage samenhang maar kan je nog wel afleiden)  

VB rook / brandschade / pootafdrukken / schoen & hak als verwijzing naar geslacht 
• symbool ∼ betekenaar ? betekende (arbitrair verband)  

VB woord ‘vuur’ / ‘tijger’ / ♂ ♀ 
 
Roland Barthes: 
• denotatie = letterlijk, onmiddellijk betekenisniveau VB Poetin 
 gaat vaak samen met connotatie – moeilijk tegen houden 

• connotatie = associatieve betekenissen VB oorlog, dictator 
 cultureel bepaald 

• mythe = associaties gedeeld binnen cultuur – dominante connotaties 
 verwijst vaak naar iets echt 
VB foto Afrikaans jongetje dat salueert naar Franse vlag – beeld dat kolonies blij zijn met 
kolonisatie  bevestigde dat idee 

 polysemie = gelaagdheid – tekst/beeld kan verschillende betekenissen hebben 
     VB brand in flatgebouw > 9/11 > aanval op het Westen 
     VB ‘Flandrien’ > beeld van sterke wielrenners met karakter door zwaar fysiek werk 
     VB legitimatie oorlog Oekraïne via mythe van denazificatie 
 
Semiotiek – structuur: 
• Syntagmatische dimensie  

= significantie van elk element tegenover andere aanwezige tekens ∼ letterlijk wat je ziet 
 interactie tss alle tekens in het beeld – feitelijke interpretatie +/- 
VB paracommando’s met rugzak wandelen door winkelstraat 
VB voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht van een schotel 

• Paradigmatische dimensie  
= relatie individuele betekenaar met alternatieve betekenaar ∼ interpretatie 
 zie je niet direct – is het verhaal dat de foto vertelt – verhaal van tekens samen 
 hoe een tekst van betekenis zou veranderen als één teken veranderd wordt 
VB paracommando’s die bewaking doen OF shoppen tijdens werktijd 
VB neutraal hoeveel euthanasie er is OF kritiek op moord 
VB 3 verschillende menu schotels 

 
Kritiek: 
− Geldigheid: speculatief – kan je wel ware betekenis vatten? 
− Betrouwbaarheid: subjectief – mening van één onderzoeker vs publiek 
− Negeert de context waarin de tekst ontstond 
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Discoursanalyse 
Discours = manier van praten/schrijven over onderwerp – focus op taal als sociale actie 
 sociale realiteit is geconstrueerd door discours 
 onderzoekt ook motivaties & denkbeelden van auteur 
VB Poetin zijn narratief over oorlog is patriottisch & benadrukt de denazificatie constant 
− Descriptief niveau  

= taalgebruik begrijpen in licht van hoe realiteit benaderd wordt 
− Kritische discoursanalyse  

= ingrijpen op sociale en politieke structuren – pijnpunten blootleggen 
 
Kenmerken: 
− Gevormd door gemeenschappelijke veronderstellingen  
− Instrument om onderwerp te begrijpen/plaatsen & mensen te overtuigen 
− Richtinggevend voor acties over het onderwerp  
 beïnvloedt wat & hoe we denken – niet onschuldig 
VB door Oekraïne als bedreiging te kaderen, zet het aan tot steun voor inval 

− Dominant discours impliceert macht – Michel Foucault 
 relatie tss taal & macht VB hoe politici over iets spreken, zorgt dat mensen het geloven 

− Heeft gevolgen ! 
VB over euthanasie praten als recht > legalisering & normaliseren / als moord > verbieden 
VB Oekraïne als vrijheidsstrijders > helpen / als fascisten > uitschakelen 

 
Inhoudsanalyse 
= objectivistische, positivistische benadering – realiteit is extern aan subject 
 vaak kwantitatief VB tellen hoe vaak bepaalde woorden gebruikt worden – euthanasie vs moord 
 fundamenteel verschillend van voorgaande methoden – die vroegen deel creativiteit 
 
Werkwijze: 
− Willekeurige steekproef uit populatie van mediateksten – representatief 
− Systematisch coderen (woorden/beelden) via codeboek – vooraf bepaald 
− Generaliseerbare uitspraken formuleren 
 beschrijvend VB 10% praat over moord 
 verklarend VB vroeger meer conservatief 

 
Voordelen: 
− Betrouwbaarheid 

= zelfde conclusies bij ≠ onderzoekers 
 systematiek via codeboek 

− Makkelijk repliceerbaar 

Nadelen:  
− Weinig/geen diepgang 
 oppervlakkig & reductionistisch 

− Codeboek ≠ interpreteren 
 beperkte exporteerbaarheid 

 
Overzicht 

 Semiotiek Discoursanalyse Inhoudsanalyse 
Reikwijdte Betekenis uit 

structuur tekst 
Betekenis uit 
onderliggende ideologie 

Betekenis uit voorkomen 
(aantallen) 

Epistemologie Subjectivistisch Objectivistisch 
Methodologie Kwalitatief (diepgaande analyse van handvol 

teksten) 
Kwantitatief 
(representatieve steekproef) 
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Media als technologie – Kanaal 
= hoe we media consumeren 
 
Evolutie van media-innovaties  steeds ‘rijkere’ media – meer mogelijkheden 
VB schrift > boekdrukpers > krant > telegraaf > telefoon > radio > tv > internet 
 
Processen bij verspreiding: 
• Digitalisering  

= digitale media worden deel van ons dagelijks leven 
 massamedia opereren in combinatie met elkaar 
 technologische convergentie = technologieën smelten steeds verder samen – compatibel 

• Interactiviteit  
= mogelijkheden die internet biedt om zelf ook actief te zijn 
 feedback loop = geen beperkingen van tijd/ruimte VB on-demand selectie van media 
 toevoeging van eigen inhoud VB tekst, beeld, geluid 

• Mobiliteit  
= meer draagbaarheid (miniatuur formaat) & draadloze connectiviteit aan hoge snelheid VB 4G 
 always on principe = op elk moment & plek internet raadplegen en/of meldingen krijgen 

 
Relatie tss technologische evolutie & samenleving  theorieën: 
• Diffusie  = mediatechnologie beïnvloedt samenleving – push 
• Social shaping  = technologie komt voort uit samenleving – pull 
• Affordances  = het is een wisselwerking 
 
Diffusionisme – Everett Rogers ∼ diffusion of innovations 
 ruime interpretatie van innovatie  
     VB idee, handelingswijze, product… dat gebruikers nieuwe mogelijkheden bieden 
 focus op verspreidingsproces – wie, op welk moment, waarom? 

− Innovators – interesse in nieuwigheden, avontuurlijk 
− Early adopters – opiniemakers, open houding 
 kloof overbruggen om succesvol te zijn met mediatechnologie ! 
− Early majority – geïnspireerd door success, moeten het eerst zien 
− Late majority – argwanend maar volgt massa 
− Laggards – behoudsgezind, grens van adoptiepotentieel 

 
Adoptie afhankelijk van:  
 relatief voordeel, compatibiliteit met waarden, ervaringen & noden, complexiteit niet te groot, 
vooraf testbaar, positieve resultaten 
 
Kritiek:  
− Technologisch determinisme = technologie heeft impact op maatschappij  
 technologie vervreemd van sml – ontstaan in externe research & development processen 
 technologie vloeit van buitenaf de samenleving in 

− Adoptie als lineair proces met duidelijk start- en eindpunt  FOUT – verandert steeds 
− Onduidelijke afbakening van ‘innovatie’ 
− Houdt niet stand voor veel nieuwe media 
 veel apps die kloof niet overbruggen en toch succesvol zijn VB Tinder, Strava 
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Social shaping of technology (SST) 
= samenleving bepaalt technologie 
 omgekeerde redenering van diffusionisme 
 
Kenmerken: 
− Technologie als resultaat van sociale processen 
− Innovatie heeft open karakter – dynamische rol voor gebruikers 
− Technologie als sociale constructie – wij bepalen wie/hoe/wat gebruikt 
 
VB SMS: functie bestond wel maar niet gepromoot – uiteindelijk ontdekt en veel gebruikt 
VB teletekst: in NL veel gebruikt op mobiel – goedkoop om nieuws te checken 
 mooie voorbeelden van hoe mensen bepalen welke technologie populair wordt 
 
Kritiek: effect van sml op tech als loutere sociale constructie  zeer beperkte, lineaire visie 
 
Affordances 
∼ middenweg tss twee anderen 
= technologie heeft inherente capaciteiten (affordances) maar mensen moeten die ook (h)erkennen 
 perceived affordances = wat publiek als mogelijk ziet & gebruikt 
      perceptie afhankelijk van omgeving & ervaring gebruiker 
      relatieve vrijheid voor gebruikers om vorm te geven aan technologie 
VB smartphone: veel tools maar slechts fractie ervan wordt gebruikt 
 
Overzicht 

Diffusie Social shaping Affordances 
Technologie > samenleving Samenleving > technologie Technologie ↔ samenleving 
Realistisch perspectief 
= wereld onafh. van waarnemer 

Radicaal nominalisme 
= kenm. bestaan als percepties 

Middenweg ertussen 

Ambitieuze visie Bescheiden visie Wisselwerking 
Media als vormende kracht Media als afspiegeling Media als representatie 

 
Media en de impact op publiek – Ontvanger 
= wat doet media met ons – is er wel een impact?  audience research 
 
Visies op mediapublieken – basismodellen – Frank Webster: 
• Massa ∼ audience as mass 

= massapubliek met economische waarde 
 hoe meeste (media)bedrijven ernaar kijken 
 onderzoek met strategische/commerciële waarde – publieksmetingen ∼ eyeballs 

• Uitkomst ∼ audience as outcomes 
= wat is het effect van media op individu/samenleving 
 passief publiek 
 academisch onderzoek – effectstudies VB propaganda, geweld… 

• Agent ∼ audience as agent 
= publiek heeft zelf ook inbreng en doet iets met media – weerstand & onderhandeling 
 actief publiek 
 academisch onderzoek – cultural studies VB U&G – selecteren & interpreteren 

 receptiestudies = tussen outcomes & agent VB encoding/decoding 
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Effectstudies 
Ontstonden eind 19de eeuw in tijden van industrialisering & urbanisering 
 bezorgdheid over hoe massamedia effect had 
     VB fabrieksarbeiders die socialistische kranten lazen / propaganda bij wereldoorlogen… 
 morele paniek = vermeende bedreiging van orde, normen & waarden door nieuwe media 
 reactie: groeiende nood aan sociaalwetenschappelijk inzicht 
 
Onderzoeken 
− Mass Society Theory – Ferdinand Tönnie 

= evolutie in samenlevingsvormen zorgt dat elite angst heeft voor ‘gevaarlijke’ massa 
− Traditionele, rurale gemeenschappen rond samenwerking = Gemeinschaft 
− Stedelijke vorm vol onbekenden, uitbuiting & formele transacties = Gesellschaft 
 vatbaar voor boodschappen van massamedia 

− Charles Cooley – belang van com in constructie wereldbeelden 
 via sociale interactie, telefonie, print, & film 
 POS: brede verspreiding info, gemeenschapsgevoel, zelfactualisatie 
 NEG: oppervlakkig begrip, morele paniek 

− Payne Fund Studies  
= fysieke & emotionele effecten van films op kinderen 
 gemengde resultaten maar vooral de negatieve kregen aandacht 
 daardoor waarschuwingen en censuur ingevoerd ∼ Motion Picture Production Code 

− Radio 
 revolutionair medium – mensen hechten er veel geloof aan 
 kritiek op strikt geformatteerde & vluchtige boodschappen 
 bezorgdheid over mogelijke propagandistische karakter 
VB War of the Worlds – Orson Welles, Bye Bye Belgium – fake reportage over splitsing 

− Voorlichtingscampagnes WO2 – Carl Hovland 
 slechts beperkte impact op attitudes 

− Presidentsverkiezingen – Paul Lazarsfeld 
 relativeert directe effect dat algemeen gedacht werd – eerder indirect 
 two-step flow communication model – via opinieleiders 

− Televisie 
 bijstelling theorie naar limited effects 
− Bobo Doll Study – Albert Bandura 

= sociaal leren via modelgedrag  korte termijneffecten 
− Cultivatietheorie – George Gerbner 

= attitudes zoals op tv bij intensieve kijkers  lange termijneffecten 
 
Effecten worden vaak overdreven in de media uit angst VB games & geweld 
 onderzoek geeft heel genuanceerd beeld – hangt van veel factoren af 
 toch nog veel ideologische standpunten in onderzoek 
 
Culturele studies 
− Publiek als reflexieve agent die betekenis geeft aan inhoud obv zijn achtergrond 
− Teksten geplaatst in veranderlijke historische context  sociaal, economisch & macht 
− Kwalitatieve, etnografische benadering 
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Receptiestudies 
 afgeleide van cultural studies  
= betekenis die je toekent aan media is afhankelijk van jouw achtergrond 
 publieken zijn reflexieve agenten – onderhandelen inhouden 
 reactie tegen passief karakter van effectstudies 
 
Encoding/decoding model – Stuart Hall 
= publiek niet als weerloos slachtoffer (van TV) 
 interpreteren teksten via ingebouwde genrekenmerken & eigen ideeën/ervaringen 
 ondersteund door studie David Morley – The Nationwide Audience 
     = focusgroep over verschillen in interpretatie bij personen met verschillende achtergronden 
      vond verschillen ook binnen homogene groep qua achtergrond 
 soorten lezingen: 

− dominant-hegemonische positie = aanvaardt betekenis maker – symmetrie/incorporatie 
− onderhandelende positie = accepteert grote lijnen maar niet met alles eens  
− oppositionele positie = afwijzing betekenis maker – asymmetrie/weerstand 

 
Later meer focus op: 
− identity politics – Reading the romance – Janice Radway, Decoding Dallas – Ien Ang… 
− context waarin teksten gelezen worden: alledaagse leven 
 
Conclusie 

 
 
H3. Traditionele sociologie als inspiratiebron 
Gaat over: invulling van het practiceconcept 
 
Herhaling: 
− Sociologie lag mee aan de wieg van communicatiewetenschappen 
− Verschuiving naar sociaal-psychologische modellen  
 door effect van boodschap/propaganda op mensen 

− Verzelfstandiging communicatiewetenschappen 
− Sociologische theorieën overgenomen/aangepast 
− Sociale structuur, institutie & categorie 
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Structure-agency debat 
= mate waarin we beïnvloed worden door sociale structuur 
• Sociale structuur 

= handelingsvrijheid is een illusie   VB ons handelen wordt bepaald door media, religie… 
 we zijn eigenlijk weerloze marionetten van instituties – je kan er niet aan onderuit 
 structuralistische theorieën  
 visie macrosociologen – Marx & Weber 
     = we worden gedetermineerd door economische structuren (sociale klasse) 

• Agency / handelingsvrijheid 
= sociale structuren beïnvloeden ons maar we geven ons eigen handelen vorm 
 we kunnen dingen veranderen – als veel mensen tegen structuur ingaan, dan verandert het 
 voluntaristische theorieën = individuen maken de structuren & zijn er niet aan gebonden 
 visie microsociologen – Giddens & Bourdieu 
     = knippen de macrosociologische structuren door – je kan er uit breken 

 
Kenmerken: 
− Stabiele sociale structuur maar niet in steen gebeiteld 
− Sociale verandering via agency om sociale structuur te wijzigen 
− Trage veranderingen in evolutie, geen revolutie 

 
VB etniciteit (institutie) 
− Macro = jouw positie gaat jou heel het leven achtervolgen VB achtergesteld blijven 
− Micro = er is nog wel discriminatie maar voorbije 100 jaar wel al veel veranderd 
VB Rosa Parks doorbrak structuur – zolang iedereen regels volgt, blijft structuur in stand gehouden 
 
Giddens & Bourdieu 
− belangrijkste sociologen 20ste eeuw 
− zitten ongeveer tussenin debat – creëren brug tussen beide uitersten 

= structuren bestaan maar omdat wij ze elke dag bevestigen 
 
Anthony Giddens – Structuration theory 
• Agency 

= vrije keuzes maken in samenleving – dus ook keuze om structuur wél te volgen 
• Sociale structuur 

= gedrag gedetermineerd door structuren 
VB gender – conformeren aan wat verwacht wordt: jongens moeten sterk zijn 

 complexe wisselwerking ertussen ! 
 
Structuration theory: 
− Oplossing = dualiteit van structure & agency 
 ons handelen als de veruiterlijking van de interactie tss beiden 

− Centrale these = sociale structuur bestaat in sociale interactie  
 handelen (re)produceert structuur ∼ two sides of the same coin 

− structuur bepaalt ons handelen   VB regels opstellen, bestaande structuur reproduceren 
 structuralistische theorie 

− handelen bepaalt de structuur   VB regels volgen, structuur produceren/bestendigen 
 voluntaristische theorie 
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VB verkeer – regels produceren sociale structuur én wij volgen die ook dus daardoor werkt het  
MAAR ook regels die niet gevolgd werden en daardoor kwam er een nieuwe regel 
VB etniciteit – regels rond segregatie werden lang gevolgd waardoor structuur lang bleef bestaan  
 enkel op grote schaal niet volgen zorgt voor verandering 
 
Agency 
= handelingsvrijheid, actie    NIET altijd verzet – je kan ook kiezen structuur te volgen 
 actoren als goed geïnformeerde agenten 
 er is agency als er een alternatief voor het handelen was (maar niet gekozen) 
 
Processen in stratificatiemodel: 
− Reflexiviteit  = we kunnen nadenken over wat we doen – onszelf & sociale leven monitoren 
 vroeger moesten we minder nadenken – pad was min of meer bepaald voor jou 

− Rationalisatie  = we kunnen ons handelen uitleggen 
− discursief bewustzijn  = reden onder woorden kunnen brengen 
− praktisch bewustzijn  = obv tacit knowledge, actie omdat het vanzelfsprekend is 

− Motivatie  = dieper liggende reden/behoefte waarom je iets doet – impliciet 
 
Onderscheid tss agency met: 
− Beoogde gevolgen ∼ wat je bedoelde/plande 
− Niet-beoogde gevolgen ∼ onvoorziene gevolgen 
 vaak bij aggregatie van bepaald handelen 
       mogelijk niet-intentioneel mechanisme van sociale reproductie 
VB concentratie van bepaalde mensen in wijken 
VB aanslag was onbedoelde aanzet voor WO1 / sms onbedoeld massaal gebruik 

 
Sociale structuur 
= constellatie van regels & middelen in samenleving 
 regels & middelen worden geproduceerd door handelen 
 handelen reproduceert regels & middelen 
 
Soorten regels: 
• Oppervlakkige / expliciete     VB stoppen voor een rood licht 

= zwakke regel want als het geen wet was zouden mensen het niet volgen 
• Intensieve / impliciete     VB hand geven bij ontmoeting 

= dingen die we uit onszelf doen, vanzelfsprekend 
 heel belangrijk in samenleving   VB rabbijn die het niet wou doen, kreeg kritiek 
 geven zekerheid in sociale interacties = ontological security 

 
Sociale instituties: 
 zorgen voor stabiliteit   VB gezin nog altijd hoeksteen van sml ondanks alternatieve vormen 
 in stand gehouden door dat iedereen het samen reproduceert 
      door dagelijks handelen (agency) bestendigen we sociale instituties (structure) 
      op micro + macroniveau & durée (dagelijks) + longue durée (institutionele tijd) 
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VB boek ‘De 7 vinkjes’ – nodig om succesvol te zijn in sml vandaag 
 cliché: hoog opgeleid(e ouders), hetero, man, blank, spreekt ABN, woont in randstad 
 zegt dat je kwaliteit eerder moet zoeken in diegenen die structuren konden doorbreken 
     VB iemand die zich uit armoede wist op te werken 
 
Pierre Bourdieu – Field theory          +/- zelfde visie als Giddens 
Probeert brug te maken tss agency (subjectiviteit) & sociale structuur (objectiviteit) – interactie  
 handelen is resultaat van neigingen obv subjectieve ervaring van objectieve structuren 
 internalisering van sociale structuren – reproductie via routines 
 
Begrippen: 
• Doxa  

= collectief, onbetwist, onbewust begrip van de wereld = vanzelfsprekendheden 
 kan bij een groep zijn of zelfs een hele samenleving 
VB jongens die sterk zijn en meisjes die gevoelig zijn 
 zorgt voor practice = manier waarop we ons dagdagelijks gedragen 

• Formule:   [(habitus)*(kapitaal)] + veld = practice 
• Habitus 

= manier waarop we structuur internaliseerden – onszelf geleerd hoe we ons moeten gedragen 
     aanleg voor doorgronden en uitvoeren van sociale spel 
     we zijn marionet van habitus   MAAR wel ruimte voor verandering 
= gestructureerde structurerende structuur  maar in principe wel dynamisch 

− gestructureerd = gebaseerd op wat we gezien hebben 
− structurerend = we geven er zelf vorm aan – hoe we het uitvoeren 
− structuur = systematisch geordend resultaat ervan 

• Veld 
= gestructureerde sociale ruimte met interacties, transacties & gebeurtenissen 
 samenleving als lappendeken van gespecialiseerde velden 

− politiek / economisch / culturele veld 
− heeft (in)formele regels die we moeten volgen   VB loon, belastingen ontduiken… 
− analogie met voetbalveld 
 je hebt andere positie op basis van veld   VB leider in scouts, student op school… 
 sml is veld met spelers met eigen rol/karakteristieken & eigen hiërarchie 
 manier waarop we ons gedragen kan verschillen obv positie op velden 

• Kapitaal 
= hulpbronnen die we bezitten en kunnen inzetten    zorgt dat je succesvol bent in het leven 
 vaak wie veel cultureel kapitaal heeft, heeft weinig economisch kapitaal 
o Economisch = geld/bezit    relatief makkelijk te verkrijgen 
o Symbolisch = sociaal + cultureel kapitaal    moeilijker - geen duidelijke regels wat werkt 
 heeft intrinsieke waarde 
o Sociaal = groot netwerk   VB lidmaatschap, familie… 
o Cultureel = kennis die we hebben    manier om je te onderscheiden van anderen 
 objectified VB boeken, kunstwerken, films gezien, musea bezocht, muziek… 
       institutionalized VB diploma’s 
 embodied VB manier van spreken – ABN, gedrag… 

 
 



21 
 

Onderlinge transformatie van kapitaal: 
− Intergenerationele reproductie VB elite geeft kapitaal door aan kinderen 
− Eigen verwerving & omzetting  

VB Sanda Dia door eigen intelligentie opgewerkt, ondanks lagere afkomst – was niet genoeg 
om ‘het te maken’ – moest ook juiste mensen leren kennen (dus lid van studentenvereniging) 

 
Relevantie van Field Theory voor mediaonderzoek: 
− Mediaconsumptie kan je bestuderen vanuit objectified cultureel kapitaal – wie/wat kijk/volg je? 
− Mediaproductie als veld, in relatie tot andere velden  journalistiek als sociaal veld 
− Mediaconcentratie  economisch & symbolisch kapitaal verenigen binnen één mediagroep 
− Journalistiek onderzoeken 

− zit in cultureel én economisch veld – double dependency = afhankelijk van beiden 
 verschil in focus per titel 
 verschillende journalisten – generalisten & specialisten 

− je wordt gesocialiseerd tot journalist (via opleiding maar vooral ook op werkvloer) 
− economisch kapitaal VB kijkcijfers, sociaal VB netwerken, cultureel VB opleiding & know-how 
− Alles samen zorgt voor macht van consecratie  

= legitimiteit om aan te duiden wat we waarover moeten denken 
 
H4. Mediatisering als mediasociologisch perspectief 
Gaat over: recente ontwikkelingen, mediatisering, rol & evolutie van media in relatie tot sml 
 
Mediatisering  
= wederzijdse beïnvloeding tss media & samenleving 
 vaak gezien als ‘veel media-aandacht’ in dagelijks taalgebruik – slechts één aspect ervan 
− Kwantitatieve verandering = meer media 
− Kwalitatieve verandering = hoe communicatie verloopt binnen samenleving 

VB oorlog RU-UA – geen sympathie voor Poetin, wel voor Zelenski – manier hoe media ingezet 
wordt, speelt rol in hoe oorlog verloopt  oproep om te helpen werd wijd verspreid & gesteund 

 
Samenleving wordt veranderd door media: 
 media als vormende kracht 
• Sociale implicaties 

= manier van communiceren met elkaar – heeft invloed op manier van omgaan 
VB veel jongeren hebben nu bel-angst doordat ze opgegroeid zijn met berichten 

• Politieke 
VB Zelenski zet media in zodat er steun komt van het Westen 

• Culturele 
VB SoMe geeft idee dat Oekraïners mensen zijn zoals wij – zorgt voor culturele verbondenheid 

• Economische 
VB monopolie van Meta, Google, Apple – geeft bedrijven heel veel macht & rijkdom 

 
Mediatiseringsperspectief ontstond uit nood voor omvattende benadering 
 zender, boodschap, kanaal, ontvanger – vaak apart bestudeerd  
 zo kan je nooit begrijpen wat media met samenleving doet – je moet het samen bestuderen! 
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Traditionele benaderingen – Couldry & Hepp 
• Tekstuele analyse – media inhoud 
• Politiek-economische analyse – organisatie  
• Effect/receptiestudies – impact 
• (Technologie) 
 
Stig Hjarvard – institutionaliseringsperspectief 
Visie: 
Mediatisering als sociologisch metaproces 
 verschillende metaprocessen vormden onze samenleving 
 van internet nog niet duidelijk of het evenveel effect had 
       Hjarvard vindt van wel – vroeger gelinkt aan andere instituties maar nu institutie op zich 
       link met Giddens zijn Structuration theory ! 
 
Mediatisering als omvattend proces 
 effect van media isoleren op bepaalde instituties 
 invloed van media zou op elk vakgebied bestudeerd moeten worden – multidisciplinair benaderen 
 
Mediatisering als proces dat organisatie van sml & omgang met elkaar fundamenteel veranderde 
 Hjarvard vindt dat we naar meso-benaderingen moeten gaan 
• Macro  

= media heeft sml compleet veranderd  grand theory / algemene wetmatigheden 
• Meso 

= nutteloos zonder theorie maar macro is overdreven  middle-range theory 
 zoeken naar invloed van media op specifieke domeinen van samenleving 
 invloed van media op afzonderlijke instituties – interacties ertussen 

• Micro  
= je kan enkel uitspraken doen over dat specifieke dat je bestudeert  lokaal 

 
Mediatisering als historisch proces  
 beknopt in cursus maar iets langer bij stilgestaan in les – nodig voor H7 
• Ontstaan 

19de eeuw – 1920 (interbellum) 
= opkomst van eerste kranten 
Doel: publiek overtuigen 
Kenmerken: 
− Nieuw medium, nog niet zo ingrijpend als vandaag 
 wel massaal gelezen want was het enige dat mensen hadden 

− Geen zelfstandige institutie – behoorde tot bepaalde politieke zuil 
 afhankelijk van politiek als institutie 
VB DS (katholiek), HLN (liberaal), DM (socialistisch) 

− Geen objectieve journalisten – geschreven in functie van partijprogramma 
 voorpagina zegt hoe je over iets moet denken 
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• Tussenfase 
1920 – 1980 
= media maakt zich wat los van politieke afhankelijkheid door opkomst van radio & TV 
Doel: publieke dienstverlening 
Kenmerken: 
− in begin had enkel overheid uitzendrechten VB BRT 
 moesten voor iedereen spreken dus heel objectief, divers beeld = omvattende pers 
 media begon daardoor uit zichzelf eigen wetten in te voeren VB objectiviteit 

− concurrentie dwong kranten om te volgen door verminderde lezers 
 moest breder publiek aanspreken 
 meer aandacht voor dingen die ons verbinden – media als culturele institutie 

 
• Huidig systeem 

1980 – nu 
= monopolie van overheid verschoven naar commerciële spelers/markt 
Doel: publiek laten consumeren 
Kenmerken: 
− kranten moesten heroriënteren en allianties aangegaan VB wisselen nu zelfs artikels uit 
 mediatisering = media maakt zich los van andere instituties – hebben eigen wetten 

− vandaag bepalen media wat erin komt 
− media worden semi-onafhankelijke institutie MAAR ook geïntegreerd in andere instituties  
 wordt gebruikt door andere instituties  
      VB politiek wendt media aan via woordvoerders om toch plek te krijgen in media 
 je moet kennis hebben van spelregels media om te weten hoe je het moet aanpakken 

− ontstaan opleidingen over/rond media – media wordt beroep op zichzelf 
 relatie tss media en publiek eigenlijk omgedraaid – media bedient publiek naar hun noden 

 
Overzicht 

Periode Institutioneel karakter Dominante 
logica 

Mediasysteem Bedoeling & objectieven 

Tot 
1920 

Media als instrumenten 
van andere instituties 

Gestuurd door 
particuliere 
interesses 

Partijpers Overtuiging ifv specifieke 
belangen 

1920 -
1980 

Media als culturele 
institutie 

Publieke sturing Publieke radio & 
tv (monopolie), 
omvattende pers 

Representatie van 
maatschappelijke belangen 
in een publieke arena 

1980 -
heden 

Media als semi-
onafhankelijke institutie 
& geïntegreerd in andere 

Media 
professionalisme 

Commerciële/ 
competitieve 
logica 

Bedienen van publieken, 
verkopen aan doelgroepen 

 
Illustratie artikel – kritisch stuk over verandering van media 
 van publiek als burger (jij bepaalt wat ze moeten weten – nieuws als product) 
 naar publiek als consument (vertellen wat ze willen horen – marktdenken) 
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Belang van media logica 
Semi-zelfstandigheid 
= staan niet helemaal los van andere instituties – hebben ze wel nog nodig (en omgekeerd)  
 afhankelijk van: 

− economie VB advertentie-inkomsten 
− politiek VB bepaalt spelregels publieke omroep 

VB wie CEO wordt van VRT, wat er in de programma’s aan bod komen (meer diversiteit) 
 maar ook eigen spelregels in medialogica  
 
Media logica  
= werken volgens eigen spelregels 
 bepaalt onderwerpen, personen, formattering, context… 
 proces waar media eigen wetten & regels hebben en die opleggen aan politiek 
VB De zevende dag – spelregels van media volgen, kritische vragen van journalisten, kort houden… 
 
Enkelvoud of meervoud: 
• X  Eenvoud – is er maar één logica voor alle media? 

     kritiek op medialogica 
•  Meervoud – diversiteit van media met verschillende logica 

     tegenkritiek/bijstelling Hjarvard 
 
Essentie: 
• Media > sml = mediatisering 
 media die andere sociale instituties beïnvloeden 
 sociale actoren moeten zich schikken naar media om belicht te worden 

• Sml > media = relativering 
 media hebben andere instituties nog altijd nodig voor toegang tot hun omgeving 

 
Aspecten van mediatisering – Schulz 
 hoe het ons dagelijks leven beïnvloed 
• Extensie 

= uitbreiding – we kunnen vandaag veel meer met dezelfde technologie + er is meer 
VB smartphone met oneindig veel apps 

• Substitutie 
= vervanger – wat we vroeger zonder media deden, doen we nu (ook) via media  
VB spelletjes vroeger met kaarten spelen en nu online games 

• Amalgatie 
= fusie – activiteiten die vroeger niets met media te maken hadden, zijn er nu sterk gelinkt aan 
VB nu autorijden met radio aan, gaan lopen met podcast in oortjes 

• Accommodatie 
= aanpassing – activiteit nu volledig geschikt naar media en er diepgaand door veranderd 
 meest ingrijpende ! 
 sterk gelinkt aan medialogica 
VB wielrenwedstrijden vroeger veel langer, nu flauw afkooksel door entertainment 
 in begin schreven enkel kranten erover maar nu ook radio en televisie (saai om te volgen) – 
wedstrijden korter gemaakt en geplooid naar kijkgedrag van publiek/wetten van de media  
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DEEL 2 – CONCRETE STUDIEVELDEN 
 
H5. De informatiemaatschappij 
Gaat over: informatiemaatschappij – impact op sml, digitale ongelijkheden 
 
Informatiemaatschappij 
= sterk gebruik van informatie(technologieën) VB smartphone, livestream, bankkaart, identiteitskaart 
 MAAR ≠ diepgaande veranderingen in samenleving 
 
Kritiek – Frank Webster 
Visie: wel kwantitatieve verandering, sceptisch over kwalitatieve verandering 
 
Revoluties: 
 golven van technologische innovatie 
1. Agrarische  

= (feodaliteit) eigen landbouw > meer efficiëntie > veel nieuwe beroepen 
2. Industriële  

= (moderniteit) fabrieken met massaproductie > nieuwe uitvindingen & jobs VB trein, vliegtuig… 
3. Informatie  

= ? echt radicale verandering of voortzetting van bestaande processen? 
 
Visie: meer info ≠ leven in informatiemaatschappij  overschatting technologische innovaties 
WEL: 
− Digitalisering = kwantitatieve verandering – meer informatie & ICT 
− miniaturisatie – erfenis van industriële revolutie 
− innovatie via wetenschappelijke kennis – vroeger trial & error 
NIET: 
− kwalitatieve verandering – niet per se beter geïnformeerd want ook meer desinformatie 
− ingrijpende veranderingen op manier van leven 
 
Webster bekritiseert 3 kernauteurs: Bell, Giddens & Castells 
 
Kernauteurs informatiemaatschappij 
Daniel Bell – postindustriële maatschappij 
Visie: pionier – gelooft in informatierevolutie  gedateerd ! 
 postindustriële maatschappij = informatiemaatschappij 
 
Revoluties naar huidige samenleving: 
 door toename in productiviteit – zijn eigenlijk verwoven met elkaar 
1. Landbouweconomie   – pre-industrieel 

= primaire sector (mens-natuur) 
2. Geïndustrialiseerde economie   – industrieel 

= secundaire sector (mens-machine) 
3. Diensteneconomie   – postindustrieel 

= tertiaire sector (mens-mens)  zorgmaatschappij 
 goede evolutie volgens Bell – energie richten op zaken als zorgen voor elkaar 
 rationalisatie & automatisatie > meer surplus > meer welvaart > minder sociale ongelijkheid 
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Kritiek: 
• Teleologisch denken 

= van geschiedenis denken dat het naar een bepaald doel toewerkte 
• Fallacy of historicism 

= identificeerbare trends in de geschiedenis 
• Surplus zorgde niet enkel voor meer diensten maar ook meer producten 
• Technologisch determinisme 

= technologie als motor van sociale verandering, geen uiting ervan 
VB emancipatie door uitvindingen zoals afwasmachine – zorgden voor meer tijd 
 negeert sociale structuur, cultuur & politiek 
 heel eendimensionale visie – kan ook omgekeerd zijn 
     VB vrouwen eerst gaan werken, dan pas oplossing gezocht en afwasmachine ontworpen 
 

Anthony Giddens – reflexieve moderniteit 
 eerder gedateerd, tot corona kwam 
 
Evolutie: 
1. Premoderne, traditionele samenleving 

= veel ontologische zekerheid, weinig opties  geen keuzestress 
2. Moderne, post-traditionele samenleving 

= veel onzekerheid, veel opties, risico’s afwegen  constant keuzes maken obv info 
 reflexiviteit ! 

 
Paradox:     individualisering (eigen keuzes maken) ↔ individuatie (identificatie via kenmerken) 
= meer keuzevrijheid MAAR ook meer (onbewuste) controle 
 vroeger: sociale controle (viel weg door urbanisering) 
 nu: reizen (mits ID), shoppen (mits bankkaart), stemmen (mits geregistreerd burgerschap) 
 
Samenleving georganiseerd via systemen obv gedetailleerde data – cruciaal! 
VB rusthuizen voorzien als ouderencijfers stijgen 
MAAR creëert surveillance 
= mensen controleren  letterlijk via camera’s vs. onrechtstreeks via covid-safe ticket 
 goede bedoelingen (BE) maar toch bezorgdheid want je weet niet wat ermee gebeurt 
VB Panopticon – Michel Foucault 
 
Types surveillance: 
• State     VB ID, burgerschap, camera’s 
 door evolutie van de natiestaat: bij vorming veel vijandigheid tegenover elkaar 
= controle via: 

− allocatieve middelen = administratie van gegevens om goed te kunnen plannen 
− autoritatieve middelen = handhaving via macht & controle 

VB Holocaust mogelijk door misbruik van registratiesysteem DUI 
 verregaande monitoring bedoeld als pro-actieve bescherming MAAR weinig transparantie ! 

• Corporate     VB cookies 
= info over consumenten(gedrag) > gepersonaliseerde ads > meer inkomsten 
 Big Techplatformen veel gebruikt dus zeer veel info gekend MAAR weinig transparantie ! 
 Zuboff – Surveillance capitalism 
 recht van privacy maar in realiteit weinig autonomie – onbewust gepusht 
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Manuel Castells – netwerkmaatschappij 
Globalisering 
= globale, vervlochten netwerken van mensen/instituties/landen  netwerkmaatschappij 
 voor- en nadelen VB pandemie maar ook snelle vaccinontwikkeling door info-overdracht 
 ontstaan 1970 – economische recessie > herstructurering economie > nieuwe technologieën 
 noodzakelijk voor bedrijven want geeft zekerheid om te blijven bestaan 
 
Globale economie & arbeidsdeling bij natiestaten: 
 type producenten 
• High-value producers = informatiegebaseerde economie (Westerse landen) – tertiaire sector  
• High-volume producers = massaal produceren van goederen (Azië) – secundaire sector 
• Raw material producers = ontginning ruwe grondstoffen (RU & M-Oosten) – primaire sector 
• Redundant producers = globaal gemarginaliseerd (Afrika) – hebben niks van bovenstaande 

 
Nieuwe sociale stratificatie: 
 onderscheid tss arbeiders & kapitalistische klasse verdwijnt MAAR nieuwe ongelijkheid 
 informatiekapitalisme: 

− Groep met beperkte/geen toegang tot digitale netwerken & vaardigheden 
 vroegere arbeidersklasse – working poor   VB handarbeiders, retail 
 zwakke positie – verdienen heel weinig door automatisering & outsourcing 

− Groep met toegang tot digitale netwerken & sterke vaardigheden 
 vroegere kapitalistische klasse   VB bedienden, managers, onderzoekers 
 sterke positie – verdienen veel door infoverwerking, com, strategisch inzicht 

 
Assumptie: sociale positie is maakbaar, kan groeien 
Kritiek: 
− overschat macht van informatiewerkers – zijn gewoon radar in groot deel 
 technologisch determinisme 

− oude tegenstellingen zijn niet (volledig) verdwenen – Castells denkt van wel 
 kapitalistische klasse blijft met geconcentreerde belangen & dominante aandeelhouders 
 rijksten hebben het meestal gewoon geërfd + geprivilegieerde posities 

 
Digitale kloof & ongelijkheden 
 
Kloof tss haves & have-nots vandaag achterhaald – multidimensionaal probleem 
 obv socio-economische klasse, gender & leeftijd 
 op economisch, cultureel, sociaal & persoonlijk vlak 
− digitale kloof van 1e graad = toegang 
− digitale kloof van 2e graad = vaardigheden  nadruk huidig debat 
 
Veel studies naar achterstelling in toegang tot digitale netwerken & onderontwikkelde vaardigheden 
 jongeren goede medium-related skills maar minder goede content-related skills 
 ouderen betere content-related skills maar minder goede medium-related skills 
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Multiple Access (divides) Model – Jan van Dijk 
= verschillende facetten/barrières van toegang & bijhorende ongelijkheden 
• Motivational access 

= emotionele & rationele factoren die jou kunnen weerhouden  
VB angst om iets fout te doen, geen nood eraan voelen 

• Material access  
= kostprijs & kennis van aankoop  oude debat – digital divide van de 1ste orde 
 achterhaald in het Westen – de meesten hebben wel een smartphone 

• Skills access 
= vaardigheden  hier is het Westerse debat nu – digital divide van de 2de orde 
> Medium related 

− operationele  = weten wat je moet doen VB browser gebruiken 
− formele  = structuur begrijpen VB hoe terugkeren naar Google 

> Content related 
− informatie  = gepast gebruik maken VB info zoeken, wel/niet betrouwbaar 
− communicatie  = hoe sociale relaties via internet VB email, forum, overheid contacteren 

> Meta-vaardigheid 
− strategische  = alles combineren om doelgericht resultaat te bereiken VB solliciteren 

• Usage access 
= usage gaps – verschillende klasse/demografisch gebruiken internet op andere manier 
VB hoge socio-economische status > informatie & bankzaken vs. lage SES > entertainment 
 Mattheuseffect = wie sterk staat wordt sterker, zwakken worden zwakker 
 kan leiden tot knowledge gap = hoge SES beter geïnformeerd 

 
H7. Media, politiek en democratie 
Gaat over: mediatisering van politiek – ondersteuning actief burgerschap, sociale media & 
burgerprotest 
 
Media is belangrijke voorwaarde voor democratie  
 democratie = relatief recent idee dat we met zijn allen mee beslissen over beleid 
 zorgt voor gedeelde democratische cultuur = voortdurend aan herinnerd dat we een stem hebben  
 dankzij mediatisering op de hoogte van beleidsbeslissingen – geïnformeerde burgers 
 
Kritiek:  
− gedeelde democratische cultuur is aan het dalen 

VB minder verkiezingsopkomst, vertrouwen in overheid, leden van politieke partijen… 
− samenleving meer versnipperd – culturele diversiteit + individualisering 

VB info ≠ per kanaal – BE Turken kijken eigen tv (niet altijd juist) 
− ideologische polarisering 

= vooral gelijkgezinde info zien op SoMe – filter bubble 
 geen gemeenschappelijk verhaal dus ieder zijn eigen waarheid 
VB vooral in de VS heel sterk aanwezig – zien totaal andere dingen obv politieke voorkeur 

 
Visies op rol van burger: 
• Representatieve democratie  

= stemmen bij verkiezingen 
 visie van arbeidsdeling – vertegenwoordigers die onze belangen behartigen na stemming 
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• Representatieve democratie met ruimte voor burgerinitiatief 
= af en toe de mening van het volk vragen +/- 
VB Antwerpen budget waar burgers mee kunnen kiezen wat ze doen 

• Burgerparticipatie 
= samenkomen in werkgroepen en maatregelen voorstellen 
 romantische visie – voortdurende betrokkenheid 
 voorstanders: goed want politici zijn geen representatie van bevolking 
 tegenstanders: slecht want burgerraden gaan niet divers zijn, niet iedereen gaat meedoen 

 
Daalt engagement wel? 
− Ja want minder opkomst enz. (zie boven) 
− Nee want  
 we komen wel massaal op straat voor globale issues – new politics ipv klassieke kanalen 
 opkomst populisme: extremen meer kiezers doordat burgers niet akkoord zijn met beleid 
      academici zien het als hernieuwde politieke belangstelling ! 

 
Mediatisering van politiek 
VRIJE media & democratie onlosmakelijk met elkaar verbonden  niet overal persvrijheid 
 
Manieren van media organiseren: 
• Persvrijheid quasi-onbestaande   VB China 

− enkel staatsmedia (met censuur), amper commerciële 
− ook veel censuur op sociale media VB dokter veroordeeld na waarschuwing over Covid 

• Media steeds meer aan banden   VB Oost-Europa 
− in theorie persvrijheid MAAR 
− commerciële media & staatsomroep loyaal aan overheid (staatsvriendelijke eigenaars) 
− vermenging politieke & economische macht 

• Sociale visie op persvrijheid   VB West-Europa, UK 
− commerciële vrije media & openbare omroep 
 toch diversiteit ondanks mediaconcentratie 
 openbare omroep steeds meer ter discussie – krijgt minder geld & verliest slagkracht 

− overheid kan dingen vragen aan omroep maar niet alle content bepalen 
 bedoeling om pluriformiteit te garanderen 

• Liberale visie op persvrijheid   VB VS 
− geen inmenging van overheid – zelfregulerende markt  
 in theorie weerspiegelt de markt de diversiteit van de samenleving 

− mediaconcentratie mogelijk ten koste van diversiteit nieuws 
− gevaar dat commerciële media besluiten om topics niet aan bod te laten komen 
 zo missen we belangrijke informatie VB coronamoeheid 

 
(rest gaat verder over sociale visie op persvrijheid) 
 belangrijk om betrouwbare berichtgeving te houden in publieke omroep – hoog vertrouwen 
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Schema – verhouding actoren in systeem van persvrijheid: 

 
 
− Media afh van politiek als bron en wetgeving die ze moeten volgen 
− Media afh van economie voor adverteerders (commerciële media) 
− Media afh van publiek voor legitimiteit, product aankopen, vermarktbaar publiek 
 legitimiteit vooral belangrijk voor publieke omroep – kijkcijfers voor bestaansreden 
 rest vooral belangrijk voor commerciële media 

− Politiek afh van media voor media-aandacht 
− Politiek afh van economie bij relevantie voor kiezers 
− Politiek afh van publiek door druk van potentiële kiezers 
− Economie afh van media voor producten vermarkten (producenten) 
− Economie afh van publiek als consumenten 
− Publiek afh van media voor informatie over staat & publieke debat 
 
Link met Stig Hjarvard – institutionaliseringsperspectief (H4) 
= media minder afhankelijk van politiek – semionafhankelijke actoren 
 
 Fasen in proces van wederzijdse beïnvloeding: 

1. Media afhankelijk van politiek 
= media zijn primaire bron van politieke info 
VB politici konden gewoon media-aandacht ‘bestellen’ 

2. Toenemende onafhankelijkheid 
= journalisten kiezen meer zelf wat ze belangrijk vinden 
VB ook luchtiger, populair nieuws 

3. Rollen omgedraaid, politiek afhankelijk van medialogica 
= moeten spelregels van media volgen 
VB beperkte praattijd in debat 

4. Politiek neemt medialogica zelf over 
= exposure wordt deel van politiek 
VB spreken meer in slogans ipv langdradige uitleg 

 
Kritiek: 
− Media niet volledig los van politieke druk 
 soms nog lineair proces – doorgeefluik van machthebbers 
     VB samen met beleidsmakers maatregelen publiceren  pas heel laat weer kritische blik erop 
 ook debat omdat ministers eigenlijk geen kritiek mogen hebben maar gebeurt soms wel 
     VB politici kritisch over bepaalde programma’s 

− Uniform gegeven vs. in praktijk veel verschillende werkwijzen + relaties tss media & politiek 
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Impact mediatisering op politiek – Hjarvard 
− Bepaalt agenda 
− Herstructureren van politieke com 
− Personaliseren/conversationaliseren van politiek 
− Vermengen van politiek en populaire cultuur 
− Verschijnen van nieuwe politieke commentatoren 
 
Bepaalt agenda 
Media hebben rol van agendasetters – bepalen wat er op politieke/maatschappelijke agenda komt 
 politici proberen dat ook maar media kan nadruk wat beter kiezen 
 
Tweedelige agendasetting: 
• First level = selectie van belangrijke topics ∼ WAT 
• Second level = framing – op welke manier komt het aan bod ∼ HOE 
 
Herstructureren van politieke communicatie 
Vroeger: politici com via praatprogramma’s, kranten… 
Nu: com rechtstreeks naar publiek VB Trump op Twitter  klassieke media moesten hun rol herzien 
 
Evolutie klassieke media: 
1. Gatekeeping = bepalen welke informatie doorstroomt naar publiek 
 nieuws selecteren & maken 

2. Gatewatching = belangrijkste kiezen om op te focussen 
 context bieden bij al circulerend nieuws – toegevoegde waarde 

 
Personaliseren/conversationaliseren van politiek 
= politici zijn personages geworden – personal brand 
 
Actualisatie van dramaturgische metafoor – Erving Goffman: 
− Forward front stage 

= wie je bent op het publieke toneel, formeel   VB Bart De Wever in het parlement 
− Middle region 

= laatste jaren vervaagt grens – formats in media tonen tussenvorm met aandacht voor beiden 
VB BDW in De Slimste Mens, tijdens marathon / Conner Rousseau in The Masked Singer 

− Deep backstage 
= weg van mediapubliek, persoonlijk leven   VB in zijn huis in Antwerpen 

 
Politici steeds meer gedwongen tot mediatiseren – moeten er als persoon ook staan 
 ook meer gestemd voor een persoon ipv partij 
MAAR docu over BDW kreeg veel kritiek omdat die onpartijdig horen te zijn 
 risico op ondermijnen van politieke issues & ernst? 
 politici willen middle region meer opzoeken, media zoeken deep backstage 
 
Conversational politics 
= informele gesprekken, direct, tussen de mensen staan 
   VB spreken vaker dialect MAAR kan ook vals gevoel van betrokkenheid geven 
 veranderde presentatie van politiek in media   VB geen stijve interviews & mededelingen meer 
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Vermengen van politiek en populaire cultuur 
− Politieke thema’s in populaire programma’s  
 soaps worden +/- politieke opvoeding VB euthanasie, seksuele geaardheid… 
 politiek verpakken in entertainmentformats – middle region VB BDW in De Slimste Mens 

− Opkomst politieke verhalen – vaak eerder negatief beeld (propaganda) VB corruptie, complotten 
− Opkomst satire – sceptisch tov beleid & aanklagen van eigenbelang 
 mensen onthouden er veel van & goed om op de hoogte te blijven 

− Celebrity politics = gebruik maken van bekendheid voor politiek 
 soorten: 

− Politieke dynastieën = bekendheid via geboorte VB familie Bush, Kennedy 
− Beruchte politici = bekendheid door schandaal/excentriciteit VB Trump, Zelenski 
− Charismatische figuren = bekendheid door publieke optredens VB Obama 
− Switch celebrities naar politiek = BV’s die in politiek stappen VB Goedele Liekens 
− Politici & celebrities = populariteit meepikken – vaak samen in media VB BDW & Alloo 

 
Spanningsveld door celebrity politics: 
− Zorgt het voor erosie?  niet representatief, meer vorm ipv inhoud, mooi prater wint 
− Steunt het politiek?  representatief + iem met symbolisch kapitaal > issues op agenda zetten 
 
Verschijnen van nieuwe politieke commentatoren 
Vroeger: klassieke tripartite 
− Politici als beleidsmakers 
− Journalisten als kritische reporters 
− Politieke wetenschappers/academici als expert 
Nu: veel meer actoren met onduidelijke rollen – politieke media-adviseurs, oud-journalisten… 
        VB oud-politici  hebben ervaring maar niet meer verbonden dus meer onafhankelijk 
 
De publieke sfeer – Jürgen Habermas 
Gedeelde democratische cultuur 
 media zorgt voor informatie en verbondenheid 
 MAAR ook voor polarisatie doordat verdeelde media niet zelfde werkelijkheid tonen 
 
Publieke sfeer  
= ruimte van vrij, rationeel debat + los van overheid & economische belangen 
 idee dat we kunnen debatteren over richting van de toekomst 
 vrij van manipulatie & censuur 
 transparant: politieke beslissingen openlijk gedeeld & mogelijkheid tot kritiek 
 nodig voor correct functioneren van moderne democratie – niet vanzelfsprekend 
 
Evolutie: 
1. Feodale samenleving  

= adel en clerus zijn elite  slechte periode 
2. Transparantie & inspraak   18de-19de eeuw 

= kapitalistische elite (klasse van machtige ondernemers) 
 eisen inspraak in politiek & transparantie 
 ontstaan van salons = café waar gediscussieerd werd over actualiteit & kranten gelezen 
      krant (vrije, onafhankelijke pers) als controleorgaan voor politieke beslissingen 
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3. Moderne samenleving   20e-21e eeuw 
= neergang/vervuiling publieke sfeer door economische belangen 
 expansie kapitalisme: ondernemers steeds machtiger VB FB via lobbyen invloed op publiek 
 media als controlemechanisme ondermijnd door commercialisering 

− niet meer vertrouwen op open debat & verslaggeving van alle belangrijke dingen 
− meer entertainmentverhalen om lezers aan te trekken & minder ernstige problemen 
− afhankelijk van reclame 
 kan je linken aan H2 Media als industrie 

! Westerse media minder vrij dan we denken – altijd iemand die wereldbeeld beïnvloedt 
 
Kritiek op Habermas: 
− Romantiseert publieke sfeer in 18de-19de eeuw  
 ideaalbeeld meer genuanceerd want enkel hogere sociale klasse kwam in de salons bvb 

− Te simplistisch  
 negeert grote grijze zone: maatsch. middenveld tss wel/geen inspraak & burgerprotest 

− Te negatief over huidige staat van media 
 media brengen wel ernstige issues + publieke, onafhankelijke media blijven bestaan 

 
Herformulering van publieke deliberatie: 
− Formeel traject – sterke publieke sferen gelinkt aan beslissingsprocessen 
 beslissingsmacht 

− Informeel traject – circulatie van ideeën/opinies & vorming collectieve identiteiten 
 cruciaal voor goede democratie – media moet beide trajecten overbruggen ! 

 
Burgerschap, media & engagement 
 
Belangrijke begrippen 
− Citizenship = burgerschap 
− Civil society = organisaties die druk uitoefenen op politiek – maatschappelijk middenveld 
− Civic agency = je kan jouw vrijheid gebruiken om iets in sml te veranderen 
− Civic culture = mate waarin je in staat bent om agency uit te oefenen hangt hiervan af 
 
Citizenship 
= rol in sml met rechten & plichten 
VB inspraak, aanklacht doen, wet volgen, bijdragen aan maatschappij, stemplicht… 
 burgerschapsrol is reflexief project – we kunnen nadenken over inspraak die we hebben 
 meeste burgers zijn wel geen actieve burgers ! 
 

Actief burgerschap: 
− Algemeen goed nastreven 
− Besluitvorming kritisch benaderen 
− Inspraak concreet invullen 

 
Soorten citizenship 
• Citizenship received 

= rechten die je hebt verworven – vroeger om gestreden VB holebi huwelijk toegelaten 
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• Citizenship achieved 
= received gebruikt om andere rechten te bekomen 
VB steunend op holebi huwelijk proberen om adoptierechten uit te breiden 

 
Civil society 
= maatschappelijk middenveld   VB vakbonden, mutualiteiten, NGO’s, jeugdbewegingen… 
 tss staat & markt dus niet enkel gedetermineerd door die twee instituties 
 lidmaatschap alleen al maakt groepen sterker om druk uit te oefenen op politiek  
 los ervan kan je rol in middenveld opnemen maar daarvoor heb je juiste informatie nodig  
      media bezorgt die informatie 
 
Civic agency 
(agency = zelf richting geven aan leven en samenleving) 
Civic agency = mogelijkheid om aan sml iets te veranderen – actief burgerschap 
VB stemmen, betogen, debatteren, lid zijn van organisaties… 
 culturele factoren (civic culture) bepalen mee of je actieve rol opneemt – habitus 
 
Civic culture 
= maakt dat je civic agency wel/niet opneemt  krijgt vorm in onderwijs, familie, religie, media… 
 
6 normatieve dimensies die invulling citizenship bepalen: 
 media +/- overal een rol 
• Identiteit 

= jij als deelnemer van democratie – persoonlijke aspecten 
∼ MEDIA: beperkte rol 
VB LGBTQ en vrouwen sneller actief door gevoel van niet dezelfde rechten te hebben 

• Kennis 
= weten wat er leeft in sml  
 betrouwbare info & verwerkingscapaciteit nodig voor participatie 
∼ MEDIA: informatieverspreiding over besluitvorming – belangrijk ! 

• Waarden 
= mate waarin je democratische waarden steunt 
− substantieve = fundament van democratie 

VB (pers)vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid, solidariteit & tolerantie 
− procedurele = olie van machine, uitwerking VB openheid, discussie, verantwoording… 
∼ MEDIA: persvrijheid 

• Vertrouwen 
= vertrouwen in (politieke) instituties MAAR ook gezonde dosis wantrouwen nodig 
∼ MEDIA: belangrijke rol in vertrouwen/wantrouwen politiek 
     wereldwijde studies tonen dat politiek amper vertrouwen krijgt 

• Communicatieve ruimten 
= publieke ruimten waar je openlijk kan communiceren/discussiëren over beleid 
∼ MEDIA: belangrijke rol in voorzien van online ruimten 

• Geroutineerd handelen 
= alle andere dimensies combineren tot concrete handelingen die regelmatig gebeuren 
 actief burgerschap   VB stemmen, issues aankaarten in opiniestukken… 
∼ MEDIA: gebeurt vaak in gemedieerde ruimten (online) 
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+ 
Rol van media in alle aspecten: 
− Informeren – juiste kennis verspreiden  maar gebeurt nog niet goed genoeg 
− Communicatieve ruimten voorzien voor kennis delen & debatteren  

VB De zevende dag, commentsectie op website, fora… 
 
Klassieke vormen van burgerschap via media 
Kranten 
= klassieke media – gingen hand in hand met ontwikkeling democratie 
 recht: persvrijheid 
 rol: waakhond – werking politiek controleren & beantwoording democratische waarden 
 Westerse landen hebben heel breed perslandschap 
 
Audiovisuele media 
 vroeger enkel staatsmedia, daarna liberalisering (niet zomaar iedereen kon iets oprichten) 
 sterktes: snelheid & beelden 
      visuele objectiviteit = omdat je het ziet zal het wel waar zijn 
           VB meer vertrouwen in nieuwslezer dan journalist omdat je er een gezicht op kan plakken 
 wel niet zo sterk als vroeger – meer vertrouwd met manipulatie, deep fakes… (mediawijsheid) 
 spanning tss nieuwswaarde & aantrekkelijkheid 
 
Onderzoek – relatie tss kijkers van actuaprogramma’s & actief burgerschap  
 meer interesse & stemintentie (connection) MAAR niet meer concrete actie (action) 
 media geven enkel gevoel van connectie, geven amper aandacht aan burgerparticipatie 
 
Relatie tss media & burgerparticipatie: 
− Indirect – participatie door media als informatiebron 
− Direct – participatie binnen media  

VB lezersbrief, voxpop, peilingen 
 momenteel zeer weinig mogelijkheden hiervoor en al zeker niet om eigen ideeën te delen ! 

 
De online belofte 
Desillusie van online public sphere – ideale internet niet uitgekomen 
 realiteit ligt tss vrije toegang voor iedereen vs. dominantie van commerciële belangen 
 veel desinteresse, fragmentering filter bubbles, polarisatie hate speech, desinformatie fake news 
 
Online discussiemodellen – Freelon 
• Liberaal model 

= eigen mening delen en geen oog hebben voor andere meningen – niet naar elkaar luisteren 
 vaak negatieve gevolgen VB flaming – online scheldpartijen op HLN, Twitter… 

• Communautair model 
= iedereen is heel lief voor elkaar en niet echt discussies – schouderklopjes geven 
 collectieve identiteit verstevigen met doel op mobilisatie 
 intra-ideologisch = denkbeelden verfijnen met gelijkgestelden – ideologische homofilie 
VB FBgroep pro vegetaris me, sociaal mediaplatform van Trump (Truth social) 
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• Deliberatief model 
= discussie maar ook naar elkaar geluisterd en overwogen 
 gezamenlijk streven naar algemeen belang & consensus 
 inter-ideologisch = buiten jouw filterbubbel 
      bestaat nog niet veel VB De Correspondent (journalist doet mee met discussie) 
      democratie is beter met discussie tss andersdenkenden dan in zelfde bubbel blijven zitten 
 ideaal model volgens Habermas 

 
Types publieke sferen/sectoren: 
− Pre/proto-politieke domein  VB discussies 
− Journalistieke domein  VB opiniestukken 
− Advocacy actoren  VB NGO’s 
− Alternatief activisme  VB vaak over 1 issue 
− Overheid  VB e-government communicatie 
 
Connective action – Lance Bennett & Alexandra Segerberg 
Sociale bewegingen als bottom-up burgerprotest  gebeurt meer en meer ! 
 (sociale) media spelen belangrijke rol – laten het snel groeien 
      MAAR doen ook niet alles – geen technologisch deterministische visie denken 
 protesten vroeger geleid door organisaties terwijl ze nu uit het volk komen 
 
Kernelementen sociale beweging: 
− Georganiseerd & volgehouden – ondanks spontaan ontstaan 
 sociale beweging is een overkoepelende categorie, GEEN organisatie 

− Veel verschillende uitingen VB straatprotest van sympathisanten, virale content 
 media nodig om ruimere publieke opinie te beïnvloeden en uiteindelijk politiek 

− Voldoet aan WUNC-principes – Charles Tilly (als het slaagt) 
VB kan je (half) toepassen op coronabetogingen 
• worthiness  = waardigheid nodig, respectabel  VB erkende actrices 
• unity  = zelfde symbolen & ordelijk VB #metoo 
• number  = brede aanhang VB protesten 
• commitment  = duidelijk engagement & weerstand VB proces aanspannen 

 
In welke mate kan je burgerprotesten vergelijken met vroegere betogingen? 
 beiden uit onvrede met politiek MAAR burgerprotesten associëren zich niet met middenveld 
 is het meer dan slacktivism (amper moeite doen) of clicktivism? 
 
Soorten sociale beweging: 
• Collective action  

= klassieke, georganiseerde betogingen   VB raketbetogingen, vakbonden 
 door organisatie uit middenveld ∼ organizationally brokered 
      continue, intensieve inzet om het in leven te houden 
 steunt op relatief homogene collectieve identiteit  
 vaak één slogan maar vrij abstract/statisch ∼ collective action frames 
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• Connective action 
= protest ontstaan op sociale media   VB MeToo 
 geen sturing vanuit formele organisatie 
 sociale media slechts als kanaal ter ondersteuning 
 grote personaliseerbaarheid – thema toepassen op eigen situatie ∼ personal action frames 

− symbolische inclusiviteit – makkelijk ermee sympathiseren via persoonlijk verhaal 
− technologische openheid – op alle platformen bruikbaar 

o Crowd-enabled 
= blijft op sociale media, gaat niet breder 
 bottom-up structuur – weigeren zelfs vaak organisaties 
VB je suis charlie 

o Organizationally-enabled 
 hybride vorm – meest interessante vorm van sociale beweging 
= organisaties starten grote lijnen op achtergrond maar persoonlijke invulling blijft 
    blijven op achtergrond om niemand af te stoten die zich niet met org wil associëren 
VB black lives matter, MeToo 

 
Kritiek op connective action: 
− Te vrijblijvend VB makkelijk petitie ondertekenen of iets delen 
− Geen duidelijke agenda > geen politieke uitbouw VB geen stappen om beleid te veranderen 
− Inconsistentie 
 mensen proberen verenigen/controleren via flexibele action frames 
 open campagne verzoenen met conventionele politieke doelen 

 
Case: De Arabische Lente 
Dé nieuwsgebeurtenis van 2010 
 eerste gebeurtenis met actieve inzet van sociale media & invloed op verloop ervan 
 
Essentie: 
Dictatoriale regimes in veel Arabische landen + grote kloof tss arm en rijk 
 dictators hebben media in handen 
 GEEN vrije publieke sfeer MAAR sociale media was moeilijk te controleren 
      opbouw online civil society waar vrije/politieke com mogelijk was 
      klachten vonden zo weg naar de hele wereld 
      regimes schatten sociale netwerken verkeerd in: 

− gebruikten ze zelf voor controle 
− niet verwacht dat verhalen massaal gedeeld werden & oproep om te protesteren 
 pogingen tot blokkeren nutteloos of vonden andere com manieren 
 ban zou ook economische schade veroorzaken, wanorde, wanbeleid toegeven… 

 ontstaan van gedecentraliseerde (zonder leider), bottom-up initiatieven als protest 
 
Discussie onder mediasociologen: 
 eens over belangrijke rol SoMe – maar… 
• Technologisch determinisme = sociale media zorgde voor (geslaagde) revolutie 
• Platformen hebben het gefaciliteerd MAAR voedingsbodem bestond al 
 activisme bestond al lang maar dankzij technologie tot uiting & mensen geconnecteerd 
 iedereen kon stem laten horen – onmogelijk op staatsmedia 
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Overzicht landen: 
− Tunesië 2011 

Aanleiding: straatverkoper stak zichzelf in 
brand als wanhoopsdaad 
SoMe: incident gaat viraal 
Gevolg: straatprotesten > president vlucht 

− Egypte 2011 
Aanleiding: incident in Tunesië + foltering 
tot dood na blogpost over corruptie 
SoMe: blogpost viraal + FB support groep 
Gevolg: mobilisatie van jongeren 

 
Rol van digitale media in 5 fasen: 
1. Connecteren 

= communities van activisten opgestart 
2. Verspreiden 

= beelden/informatie over aanleiding van verzet massaal verspreiden 
 bewustzijn gecreëerd – getoond dat ze niet alleen waren  nationaal & internationaal 

3. Coördinatie 
= bereidheid tot actie omzetten in fysieke straatprotesten 
 zorgden voor demonstraties – vooral van werkloze, hoogopgeleide jongeren ! 

4. Internationaal 
= via sociale media werden internationale nieuwsagentschappen op de hoogte gesteld 
 opkomst citizen journalism/burgerjournalistiek – heel de wereld kreeg te zien wat er 
gebeurde 

5. Gevolg 
= protest neergeslagen OF langdurig conflict ontstaat OF politieke verandering (T & E) 

 
Rol sociale media: 
 positief – VB YT Gore Policy (cencuur op geweld) > liet tijdelijk content van die landen wél toe 
                   – Speech to tweet-dienst > via telefoon bericht inspreken waarna het getweet werd 
 negatief – VB FB Identity Policy > ID burgers gebruikt door beleidvoerders voor represailles  
 
Rol (internationale) traditionele media: 
− spreekbuis voor regime (nationaal) 
− brachten verhaal & informeerden publiek 
− pikten in op burgerjournalistiek   VB Al Jazeera – goede reputatie & netwerk burgerjournalisten 
 
EXTRA – Oorlog in Oekraïne  eerste TikTok oorlog 
 belangrijkste bron info over heel de wereld – negatieve & positieve gevolgen 
 elk conflict heeft zijn eigen sociaal media platform  bepaalt de loop van de oorlog 
Denkoefening: oorlog 20 jaar geleden evenveel steun? – wss niet want minder empathie 
 
 
 
 
H8. Media en generaties 
Gaat over: generaties (verschillende levensfasen) 
 generatiestrijd vandaag hot topic    
     VB jongeren vs. ‘boomers’ in klimaatdebat, woke-debat, wie te redden van Corona… 
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(Media)sociologie 
Kindertijd > jeugd > jonge volwassenheid > middenvolwassenheid > oudere leeftijd 
 vooral aandacht voor de uitersten, rest is ‘normaal’ dus weinig zorg nodig 
 
Begrip ‘generatie’: 
− Algemeen taalgebruik  = afzetten tegen mensen van andere leeftijdsfase 
 levensfase soms ook generatie genoemd = organisatie van verwantschap, los van tijd 

− Sociologie  = cohort/sociale generatie  
= gem kenmerken uniek voor mensen met zelfde geboorteperiode/SES/historische gebeurtenis 
 basis voor gemeenschappelijk bewustzijn 
 heeft impact op hoe je in het leven staat – andere visie op wereld 

 
Levensloop ∼ human life cycle 
= bestaat uit verschillende trajecten VB onderwijs, gezin & transitiemomenten VB kleuter naar lager 
 vaak leeftijdsgebaseerd (door wetten) – brengt verwachtingen met zich mee 
 
Soorten generaties 
 jaartallen verschillen soms 
• Stille/vooroorlogse generatie (niet in cursus) 
• Baby Boomers   na WO2 

= economische heropleving, hebben het altijd goed gehad 
VB zien COVID als Apocalyps op einde van hun generatie – wereld sterft met beste generatie 

• Generation X   ’60-‘80 
= viel altijd overal tussen, economische crisis, veel werkloosheid, nooit kunnen genieten 

• Generation Y – Millennials – Dotnets   ’80-‘00 
= science fiction waarmee ze opgroeiden werd realiteit 

• Generation Z (niet in cursus) 
 
Media en generaties: 
 in mediaonderzoek context van sociale generatie & leeftijd in rekening gebracht 
 mediagebruik ≠ generatie – andere manier van omgaan met media VB krant vs digitaal 
 kennismaking met media ≠ per leeftijd – andere visie erop 
      VB mobiele telefoon kwam op latere leeftijd bij baby boomers, in jonge volwassenheid bij Gen X 
      en altijd al geweest bij Gen Y/Millennials 
 
Onderzoek – longitudinale studie van nieuwsconsumptie in Zweden 
 geldt voor alle West-Europese landen 
 rekening houdend met sociale generaties (leeftijd) & mediageneraties (mediatijdperken) 
 resultaat: mediagebruik zowel gebonden aan levensfase als sociale generatie 
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Mediatijdperken 
 wanneer iets gebeurde in medialandschap 
1. Traditionele mediatijdperk   ’86-‘90 

= krant dominant, audiovisuele media zijn van publieke omroep 
2. Commercialiseringstijdperk   ’91-‘95 

= markt open naar commerciële spelers – invloed op publieke omroep 
3. Digitaliseringstijdperk   ’96-‘01 

= opkomst internet 
4. Cross-mediatijdperk   ’02-‘06 

= klassieke media experimenteren op het internet 
5. Alomtegenwoordige mediatijdperk   ’07-‘11 

= opkomst mobiele telefoon met internet – media niet meer verbonden aan een plek 
6. … 
 
Evolutie mediagebruik: 
− Binnen generatie (rij) relatief kleine verschillen 
 eens ermee opgegroeid, blijf je het gebruiken ondanks nieuwe mediatypes 

− Tussen generaties (kolom) grote verschillen 
 VB niet mee opgroeit dus niet of minder gebruikt 

 

       
 
Sociologie van de kindertijd 
Kindertijd = sociale constructie (niet objectief) 
 relatief modern concept want vroeger mini-volwassenen 
 ontstond door welvaartsamenleving: kregen tijd om kind te zijn – onschuld & kwetsbaarheid 
 
Benaderingen 
 beiden nog altijd actueel 
• New sociology of childhood 

− Visie: child-centrism = actief, competent, reflexief persoon  kwaliteiten ondersteunen 
 door opvoeding verliezen ze onschuld & creativiteit 
 erkent ‘kindertijd’ als sociale constructie 
• Corruptievisie = via opvoeding op rechte pad brengen 
• Leeg blad = via opvoeding cultuur, normen & waarden inschrijven 

− Media als positief – vaardigheden ontplooien 
− Parental mediation = ouderlijke inmenging in mediaconsumptie 
 strategieën: 
• Actieve mediatie = praten over geziene content 
• Restrictieve mediatie = regels opleggen 
• Co-viewing = samen kijken  geeft beeld dat waar je naar kijkt oke/goed is 
• Participatief leren = samen ontdekken & van elkaar leren 

VB Het Geluidshuis – leuk voor kids maar ook ouders door inside jokes 
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• Traditioneel functionalistisch sociologisch perspectief 
− Visie: adult-centrism = onvolmaakte mens – zo snel mogelijk volwassen worden 
 zonder opvoeding ben je reddeloos verloren 

− Media als negatief – risico’s & morele paniek 
− Parenting out of control = surveilleren 

 
CASE – Mediatisering van spel 
 kindertijd als ruimte om te spelen – materialistische dimensie: speelgoed 
 consumentisme = kinderen direct aangesproken in reclame 
 nieuwe categorie in ads ‘tweens’ tss kinderen en jeugd 
 
Mediatisering – Stig Hjarvard 
 media als semi-zelfstandige sociale instituties – impact op andere instituties 
 mediatisering ook impact op spel 

− technologisch: digitalisering 
− economisch: media/marktlogica in verkoop van spellen 
− symbolisch: narratieven & figuren 
− communicatieve affordances : com & interactiemogelijkheden 

 soorten mediatisering: 
• Directe mediatisering 

= offline gezelschapsspelletjes online + videogames direct online 
• Indirecte mediatisering  

= tekenfilms > speelgoed, of omgekeerd + speelparken rond mediafiguren VB Disneyland 
 
Case – evolutie Lego: 
− Ontstaan: braaf speelgoed waar je mee leert bouwen 
− Crisis: kinderen vonden het niet meer leuk – veel meer aanbod van speelgoed 
− Oplossing: nieuwe markten aangesproken VB legoland, merchandise, stores… 
 omarmden medialogica (branding) – wisselwerking VB Lego Movies 

• Imaginarization = wat er nagebouwd wordt 
 evolutie: echte wereld repliceren > fantasie > populaire cultuur 

• Narrativization = mate van voorgekauwd verhaal aangeboden 
 evolutie: volledig open > licht sturend VB brandweer > voorgekauwd VB Star Wars 

• Virtualization = mate van tastbaarheid 
 evolutie: tastbare blokjes > toevoeging media & ICT OF online games 
     VB Lego technics = programmeren en laten bewegen OF Lego universe 

 
Sociologie van de jeugd 
Jeugd = 10 tot 20 jarigen ongeveer  Westers, sociaal construct 
 sociologen vermijden ‘adolescentie’ want is eerder psychologisch & biologisch 
 ‘jeugd’ niet overal hetzelfde – historische & culturele verschillen   VB culturen al snel ‘volwassen’ 
 
Vaak negatieve associaties: 
− Rebelleren > morele paniek – bezorgdheid vaak gereflecteerd in onderzoek 
− ‘wij vs zij’ – mentale afstand & vergelijkingen met andere leeftijden 
− in simplistische categorieën gestoken VB digital natives – vs. digital immigrants (adults) 
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CASE – Bedroom culture – onderzoek Sonia Livingstone 
 deels achterhaald (hoeveelheid tech) maar ook niet (inzichten) 
= evolutie ‘90/’00 media-apparaten verhuisden van gem leefruimte naar slaapkamers 
− vrije tijd meer binnen dan buitenshuis 
− opkomst communiceren via fora 
− meer privacy, autonomie en identiteit opbouwen ! 
− soorten omgeving: 

• mediarijke slaapkamer   VB eigen radio, computer, spelcomputer 
• mediarijke omgeving   VB enkel eigen wekkerradio maar wel gedeelde tech 
• beperkte media omgeving   VB niets op eigen kamer en weinig gemeenschappelijk 
 vandaag bestaat dit type niet zo veel meer dankzij beleid VB grote verandering bij corona 

 
Sociologie van de oudere leeftijd 
Sociaal construct  historische & culturele verschillen 
− Vroeger: zeer veel respect voor ouderen 
− Nu: marginalisering van ouderen   VB hebben hulp nodig, dragen niet bij aan sml 
 moderne sml gericht op individuele dynamische prestaties ipv eerdere verwezenlijkingen 
 wel heel diverse groep 
 in veel oosterse culturen juist positieve associatie   VB wijsheid, respect… 

 
Ageism = leeftijdsdiscriminatie  
 negatieve stereotypering van ouderen – vaak gezien als een probleem VB economische impact 
 othering = ouderen als bezit + simplistische categorieën VB actief vs. ondersteund 
      ook vaak polarisering tov jongeren 
 
CASE – representatie van ouderen in media 
Veel onderzoek naar beeldvorming/framing van ouderen in mode/lifestyle bladen 
 afwezigheid van oudere mensen VB vaak max. 50 jaar 
 wel vrij positief beeld MAAR niet zo realistisch – problematisch want herkennen zich er niet in 
      laatste jaren shift naar meer realistische beeldvorming & mentale issues ipv fysieke issues 
 
H9. Media en sociale relaties 
Gaat over: onderhouden van sociale interacties 
 
Smartphone/IT is belangrijk geworden in ons dagelijks leven & invloed op sociale relaties 
 academisch debat of het juist goed of slecht is 
 MAAR studies tonen wel impact aan ! 
 
Sherry Turkle – auteur ‘Alone Together’ (negatief) 
Onderzocht impact van IT op menselijke interacties 
 
Evolutie visie in haar boeken: 
1. 1984 – Second Self 
 periode: opkomst eerste computer 
 techno optimist – interactie met machine is exploratie van het zelf 
     VB manier waarop je apps op smartphone ordent 
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2. 1995 – Life on the screen 
 periode: opkomst internet en chat rooms 
 techno optimist – online interacties maken experimenteren met identiteit mogelijk 

3. 2011 – Alone Together 
= je ben alleen, ook al ben je in de nabijheid van anderen – nooit volle aandacht voor wie er is 
 periode: opkomst mobiele technologie, geen vaste plek meer 
 techno pessimist – afhankelijk geworden van IT (slinger doorgeslagen) 

 
Boek: Alone Together 
Focus op: 
• The robotic moment  

= impact van vermenselijking van technologie VB Furby 
− Meer en meer robotica met implementatie van menselijke aspecten 
 interactie krijgt levend karakter – illusie van menselijk contact 

− Ook apps VB Tinder 
 comfortabel, beheersbaar, voorspelbaar karakter 
 je verleert om op normale manier met mensen om te gaan 

− Moeilijk grens trekken wat wel/niet wenselijk is VB knuffelrobots in rusthuizen 
• Networked  

= impact van technologie op menselijke interactie 
− ‘Always on’ principe = altijd en overal bereikbaar  veroorzaakt (voortdurende) stress/druk 
 paradox want nog nooit zo (on) bereikbaar – nooit 100% met elkaar bezig 

− Phubbing = gesprekspartner negeren door bezig zijn met smartphone 
 online contact belangrijker dan fysieke 

− Gemanagede communicatie 
 kiezen wat je van jou(w leven) toont 
 schuilen voor elkaar – zo verleren we hoe we in interactie kunnen gaan met elkaar 
     VB niet meer willen/durven bellen omdat er geen controle is 

− Objectiveren van menselijke contacten VB swipen op tinder 
 
Visie Turkle: smartphone niet weggooien maar wel meer nadenken over omgang met IT 
 evolutie sneller dan onze reflecties erover – behoeften afwegen tegen nadelen 
 misschien moeten we correcties invoeren  
 
Lee Rainee & Barry Wellman – auteurs ‘Networked individualism’ (positief) 
Visie: impact van IT op sociale relaties is genuanceerd – focus op positieve aspecten 
 samenleving doordrenkt met IT gekenmerkt door networked individualism 
 
Networked individualism: 
− Individualism = veranderen & doorbreken van structuren VB gezin, geloof, werk 
 (losse) netwerken komen in de plaats     link Giddens’ moderne sml 

− Networked = veel meer contacten & die efficiënt beheren 
 
Triple revolution – ondersteunen het beheren van gefragmenteerde netwerken 
1. Social network revolution 
2. Internet revolution 
3. Mobile revolution 
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Social network revolution 
= verbreding van sociale netwerken – strong ties (hecht contact) naar weak ties (infrequent) 
 weak ties verbreden sociaal kapitaal ! 

− Bonding social capital 
= waar we primair op terug vallen  strong ties – relatief homogeen 

− Bridging social capital 
= interactie met heel diverse mensen  cruciaal voor cohesie in sml 
 heel positief: makkelijker om met elkaar verbinding te maken ! 

 online en/of offline connecties 
 sociale media faciliteren contacten over heel de wereld 
 
Internet revolution 
(Verspreiding van internet vaak overschat – tv & radio kenden een snellere opgang) 
 eerst via packet switching, dan satellietverbinding, dan glasvezel en nu draadloos 
Internet versterkt networked individualism 
 meer verbonden met elkaar 
 meer persoonlijk karakter van IT gebruik – individualisering (persoonlijke toestellen & accounts) 
      vroeger was het een familie ding   VB pc in living, gedeeld e-mail adres 
      asynchroon mediagebruik 
 
Mobiele revolutie 
= los van tijd en ruimte   VB werken vanop vakantie, overal bellen 
 App economy = vermarkten van apps – drijfveer van populariteit mobiele communicatie 
     + cloud-toepassingen = gecentraliseerde servers 
 versterkt networked individualism 

− Hyperindividuele toestellen 
− Epicentrum van digitale communicatie 
− Gericht op personen ipv plaatsen 
− Flexibele omgangsvormen – soft time & soft location = kan steeds bijgesteld worden 

 
Kritische bedenkingen 
− FOMO = druk om bereikbaar te zijn en alles te volgen 
− Metiquette = sociale normen lopen achter op technologie   VB gsm aan de kant leggen 
 
Romantiek als sociaal construct 
Verschilt in tijd en ruimte – eerder Westerse, recente uitvinding 
 media bieden sociale structuur waarbinnen we romantische agency kunnen opnemen 
 
The transformation of intimacy – Anthony Giddens: 
1. Traditionele samenleving 
2. Vroeg-moderne samenleving 
3. Laat-moderne samenleving 
 
Traditionele samenleving 
Huwelijk (rationeel) ≠ passionele liefde 
 huwelijk voor economische redenen – hogere welvaart verwerven, allianties 
 liefde beleef je buiten het huwelijk – minnaars 
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Vroeg-moderne samenleving 
Huwelijk + passionele liefde (langzame infiltratie) 
 meer vrijheid om te trouwen met wie je wil, niet enkel rationeel 
 ging samen met ontwikkeling romanticisme – reactie op rationaliseringsdenken 
 romantische idealen verspreid in cultuur VB Pride & Prejudice  
 
Laat-moderne samenleving 
Huwelijk = passionele liefde 
 vrij recente ontwikkeling – loskomen van tradities (gepersonaliseerde levensloop) 
 massamedia (structuur) projecteren romantische gevoelens op ons – brainwashed hoe het moet 
     VB levenslang toegewijd huwelijk met één persoon 
 weinig ruimte voor agency – nu weer wel meer! 
 algemeen wel veel complexer om relaties aan te gaan & minder barrières om te stoppen 
 
Onderzoek: kijken naar romantische genres zorgt voor meer geloof in romantische idealen 
 genres socialiseren/leren ons hoe te gedragen in de liefde 
 
OPMERKING: vaak gevoel dat we vandaag veel progressiever zijn MAAR eigenlijk helemaal niet! 
 in middeleeuwen veel meer 
 
Mediatisering van romantiek 
Rol van massamedia in vinden van een partner 
 media krijgt meer en meer belang – verbondenheid via CMC VB Tinder 
 
Evolutie dating via massamedia: 
1. Krantenadvertentie 

= vooral mannen, niet sociaal aanvaard, hopeloos 
2. Video dating 

= via bureau, werd door ander geslacht gekocht, ook een beetje hopeloos 
3. Automatisering 

= matching door computer (experimenten) – via gegevens matchen 
 bescheiden/weinig succes + Operation Match eerste commerciële initiatief 

4. Datingsites 
= online computerdating via gegevens 
 échte opkomst ervan, bij massa-adoptie van het internet 
Generaties: 
• Online advertenties VB WeMatch – gewoon zelf plaatsen zoals in krant 
• Algoritme-gebaseerd VB OK Cupid – computer matcht obv gegevens 
• Smartphone, location based VB Tinder – apps, gelijkaardig aan 2de generatie 

 
Connotatie online dating: 
− Vroeger – hopeloos, iets voor freaks, kunstmatig, gevaarlijk 
− Nu – veel meer sociaal geaccepteerd, bijna geen stigma meer 
 relatief snel geëvolueerd, onder andere door media die het positief voorstelden 
 onderzoek: iedereen gebruikt het, enkel conservatieven minder + positievere connotaties 
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Commercialisering: 
− Verdienen geld met abonnementen of advertenties 
− Tweevoudig productieproces   ∼ politieke economie van SoMe – internet prosumer commodity 

= moeilijke opstart + daarna doen gebruikers werk voor jou (geven data vrij & wordt verhandeld) 
 
Algoritmes & romantiek 
Veel datingsites claimen wetenschappelijke methode (similariteit) MAAR vaak niet objectief 
 
VB Tinder algoritme – deels geheimgehouden 
 werkt via een aantrekkelijkheidsscore (Elo-score) 

− hoger als je veel likes krijgt (door mensen met hoge ranking) 
− hoger als je veel online bent  goed voor adverteerders 

 in begin aantrekkelijk aanbod, daalt met de tijd 
 focus op uiterlijk als balans tussen succes en falen  doel vaak terug te laten komen 
 
Gebruikerservaringen 
Onderzoek vond 
− Ambigue situatie: ontevreden door beperkt format (complexe persoonlijkheid niet in algoritme) 
− Genderverschillen: hetero mannen minder gecontacteerd want oververtegenwoordigd 
− Impact op zelfbeeld: positief én negatief 
− Assessment mindset = elkaar objectiveren 
 date als controle tegen impression management (= beter voorstellen) 

 
H10. Media en gender 
Gaat over: gender – relatie met media als productiecontext, technologie, representatie & publiek 
 heel actueel 
 
Begrippen: 
− Geslacht = biologisch   VB man OF vrouw 
− Gender = sociologisch   VB continuüm tss mannelijkheid & vrouwelijkheid 
 sociaal construct via opvoeding – rollenpatronen en verwachtingen 
 cisgender = als geslacht en gender overeenstemmen 

 
Theoretische perspectieven 
 
Golven van feminisme 
• Socialistisch 
• Liberaal 
• Radicaal  
• Etnisch 
• Postmodern 
 
Socialistisch feminisme 
Probleem = vrouwen onderdrukt door ongelijke verdeling materiële/economische factoren 
− Patriarchisme:  dominantie van man in samenleving 
− Kapitalisme:  vrouwen niet/onderbetaald (man werkte in fabriek) 

Oplossing = revolutie van hele systeem naar absolute gelijkheid 
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Liberaal feminisme 
Probleem = kleine fouten in systeem die voor ongelijkheid zorgen 
Oplossing = gerichte oplossingen voor concrete fouten – streven naar gelijke rechten 
 geleidelijke verandering via democratische middelen VB stemrecht, glazen plafond, quota… 
 
Radicaal feminisme 
Probleem = mannen an sich – onderdrukking van vrouwen door mannen via geweld, objectivering 
Oplossing = patriarchaat omverwerpen 
 
Etnisch feminisme 
Probleem = andere feministische stromingen negeren etnische verschillen 
 tegenreactie op radicaal feminisme   VB hoofddoek als onderdrukking vs. keuze om te dragen 
Oplossing = etnische verschillen erkennen 
 
Postmodern feminisme 
Probleem = geslacht an sich – verschil is aangeleerd (media!) 
 tegenreactie op radicaal feminisme   VB gender is wat we doen, niet wat we zijn 
Oplossing = genderidentiteit bepaald door geslacht, gevoel, presentatie & seksuele oriëntatie 
 er is geen duidelijk verschil tss man en vrouw + gender kan veranderlijk zijn 
 dominante visie vandaag ! 
 
Illustratie: Bangladesh heeft verschillende visies op feminisme 
 veel geweld tov vrouwen, vervolging voor holebi’s MAAR veel vrouwen in hoge posities 
 
Historische evolutie 
1. Eerste golf (eind 19de – begin 20ste eeuw) 

= strijd voor gelijke rechten via lobbygroepen & publicaties VB stemrecht, onderwijs, werk… 
 socialistische & liberale feminisme 

2. Tweede golf (1960 – 1970) 
= tijdens burgerrechtenbewegingen – ongelijkheid nog niet opgelost VB abortus, seksueel geweld 
 verankering in academische feministische theorievorming + breed protest 
 focus op blanke vrouwen uit middenklasse 
∼ privé wordt politiek debat 
 radicaal feminisme 

3. Derde golf (1980 – …) 
= opkomst globalisering & diversiteit 
 postfeminisme als reactie op geprivilegieerde Westerse feminisme  
      betekenis feminisme vanuit individuele context ipv globale beweging/invulling 
 etnisch & postmodern feminisme 

+ 
4. Vierde golf – iets nieuws of verderzetting radicaal feminisme? 

= focus op seksuele intimidatie & misogynie VB MeToo beweging & online hate speech 
 
Alternatieve onderverdeling – stromingen:  
• Nadruk op gelijkheid = gelijke rechten   VB liberaal feminisme 
• Nadruk op verschil = tegemoetkoming aan objectieve verschillen   VB andere vormen 
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Dubbele rol van media 
− Portrettering van status quo – bevestigen bestaande onderdrukking & objectivering 
− Steunt emancipatie – zetten issues op agenda 
VB programma Lady Bouwers: toont vrouw in mannelijke rol maar wel seksueel geobjectiveerd 
 
Laura Mulvey – Male Gaze 
Onderzoek hoe vrouwen in films aan bod komen = weerspiegelt onderbewuste patriarchie 
 concept ‘mannelijke blik’ – vrouw als object van mannelijke begeerte 
 komt voort uit psychoanalyse – scopofilie = kinderlijk plezier in mensen controleren/aanstaren 
 
Vormen male gaze: 
• Via mannelijke protagonist = indirect 
• Via camera/toeschouwer = direct 
 
Ervin Goffman – toepassing op reclame: 
VB man als machtig, onafhankelijk, sterk   vs.   vrouw als afhankelijk, geseksualiseerd, fragiel 
 
Judith Butler – Queer Theory 
 veel invloed op manier hoe we vandaag naar gender kijken 
 grondlegger postmodern feminisme 
 
Visie: 
− Gender/identiteit als dynamisch gegeven 
 bepaald door wat we doen; performatief (= toneel) 
 normering van mannelijkheid/vrouwelijkheid is sociale constructie 

− Tegen heteronormativiteit als dominante norm – Foucault 
 zou gelijk verdeeld moeten zijn in samenleving 

− Gender is veranderlijk 
 omstandigheden waarin je je mannelijk/vrouwelijk voelt VB vrouw herstelt thuis iets 
 oproep tot gender trouble = bewust andere/beide rollen aannemen om open te breken 

 
Boek Gender Trouble: 
− vrouwen zijn geen homogene groep – verschil meer uitgediept dan het echt is 
 verschillen in etniciteit, sociale klasse… 

− gendersocialisatie: biologisch geslacht > cultureel bepaald gender > bepaalt seksuele oriëntatie 
 
Niveaus van gendersocialisatie: 
 essentialisme latent aanwezig 
• Sociaal-structureel = geïnstitutionaliseerd VB vrouwen dromen niet van hoge politieke positie 
• Sociaal-interactief = manier van belonen/straffen VB in boom klimmen – trots of bezorgd 
• Cognitief-motivationeel = hoe je zelf omgaat met identiteit & socialisatie VB toch ballet als man 
 veroorzaakt door socialisatieagenten: gezin, onderwijs, media… 
 
Kritiek: 
− Biologie negeren  tegenkritiek: later erkend maar stelt ervaring van realiteit in vraag 
− Vrijblijvend karakter van gender trouble ipv strijd voor beter beleid  moeten samenwerken 
− Ontoegankelijk  bereikt slechts select, marginaal publiek 



49 
 

Gender en representatie 
Onderzoek (inhoudsanalyses) wijst op enkele problemen in media: 
− Kwantitatief: vrouwen ondervertegenwoordigd   VB ook straatnamen! 
− Kwalitatief: misrepresentatie van vrouwen – stereotypering 
 
Kenmerken representatie: 
− NIET neutraal – gekleurde versie van realiteit 
− Actieve selectie van wat aandacht krijgt 
 het onder/foutbelichte draagt bij aan normalisering van bestaande constructie 
      media als vormende kracht/moulding force 
 mogelijke consequenties voor wie onder/fout gerepresenteerd wordt 
 
Toepassing: reclame 
 belangrijke bron van beïnvloeding! 
 meestal conservatief – gaan niet snel stereotypen doorbreken, vaak vrouwonvriendelijk 
 sinds 1960 verandering in reclamewereld – vrouw meer economisch onafhankelijk 
 
Onderzoek: NOW studie – National Organization of Women 
= analyse van reclameboodschappen in VS – representatie van vrouwen 
Resultaat toonde vrouwen vooral: 
− ondergeschikte rollen, afhankelijk van mannen – huisvrouw 
− visueel aantrekkelijk maar niet zo slim – vamp 
− eenzijdige representatie van oudere, niet-blanke en LGBTQ+ vrouwen 
 
Kantelpunt (1980-1980) 
= opkomst derde type – supervrouw (assertief, ambitieus) 
 kritiek: onrealistisch, perfect ideaalbeeld 
 feminism commodification = feministische reclame (bedoeld om meer te verkopen) 
 
Strategieën feminism commodification 
• Erkennen van feministische onvrede 

= stereotypen & ideaalbeelden erkennen en doorbreken VB goed voelen ipv schoonheid 
 kritiek: komt op hetzelfde neer – nog altijd focus op een ideaal VB perfecte silhouet 

• Gebruik van meer authentiek-uitziende modellen 
= gewone lichamen gebruiken 
 kritiek: blijft uitzondering + vaak schoonheidsproducten (terwijl schoonheid relatief is) 

• Verschuiving van seksuele objectivering naar subjectivering 
= seksuele macht van vrouwen 
 kritiek: internalisering van male gaze, focus op perfecte lichaam, via consumptie > controle 

• Zichzelf zijn & plezieren 
= zelf-objectivering – power feminity 
 kritiek: enkel schijn, onderbewust nog mannelijke goedkeuring 

• Articulatie van feminisme & vrouwelijkheid 
= feministische slogans & beelden uit context halen en in reclame koppelen aan consumptie 
 kritiek: stereotypen normaliseren 
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• Erotiseren van mannelijke lichamen 
= female gaze, ontwikkeling van nieuw manbeeld  pink economy = homoseksuele nichemarkt 
 kritiek: stereotype ideaalbeeld dat juist vermeden moet worden 

• Queer chic 
= representatie holebi’s 
 kritiek: onrealistische fetisjering, heel expliciet – kan homofobe reflexen opwekken 

• Omkeren van genderpatronen 
= machtige vrouwen & zorgende, afhankelijke mannen – komisch effect 
 kritiek: stereotype van ‘zeurende vrouw’ en onhandige mannen 

• Wraak als thema: ‘battle of the sexes’ 
= conflict tss genders – stereotypes uitvergroot 
 kritiek: stereotypering, nadruk op conflict 

• Plezierig afbeelden van genderverschillen 
= conflict tss genders – stereotypen plezierig tonen – komisch effect 
 kritiek: goedbedoelde grap mogelijk kwetsend 

 
Gender en media-industrie 
 
Structurele marginalisering van vrouwen in nieuwsorganisaties: 
− Kwantitatief: vrouwen ondervertegenwoordigd 

VB minder vrouwelijke journalisten + stoppen vaak na 30ste  (work-life balans & machocultuur) 
− Kwalitatief: segregatie – stereotype rollen voor vrouwen 

− Verticale segregatie = weinig in hogere posities 
− Horizontale segregatie = vaak over soft news VB lifestyle, gezondheid, onderwijs 

 
Kanttekening: 
− Subtiel verschillende belichting nieuws 
 vrouw = human-oriënted (mens in verhaal) 
 man = issue-oriënted (algemeen, cijfers) 

− Minder vrouwelijke bronnen in nieuws 
 of juist wel voor vrouwelijke topics (soft news) 

− Minder vrouwelijke experts in nieuws 
 
Conclusie:  
− schuld van media voor ondervertegenwoordiging? 
− OF afspiegeling van genderonevenwicht in samenleving? 
 zou slechts deel van verklaring zijn want ook in Scandinavië maar daar betere representatie 

 
H11. Media en etniciteit 
Gaat over: etniciteit – media als representatie & publiek 
 
Laatste jaren heel actueel – ‘woke’ concept & cancel culture voor racisme, stereotypen, #MeToo… 
VB Black lives matter zorgde voor aandacht andere topcis: zwarte piet vs. roet piet, Leopold 2… 
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Perspectieven op etniciteit 
 
Begrip ‘ras’ is een cultureel construct 
 vroeger: bevolkingsgroepen biologisch verschillend  
      ∼ hiërarchie tss rassen (rassentherorieën) > uitbuiting & Holocaust 
 na WO2: geen biologische verschillen tss culturen 
     ∼ van ‘ras’ naar ‘cultuur’ 
 
Cultuur als primair kenmerk van identiteit 
= essentialistische benadering van culturele verschillen 
 mensen herleiden tot één element van hun cultuur 
 leidt tot uitsluiting – gezien als onverenigbaar ‘wij’ vs. ‘zij’ 
      racisme vandaag !   VB islamofobie, aziatische fobie (door coronavirus) 
VB onderzoek VRT – essentialistische benadering van cultuur 
 begrippen eigenlijk heel dynamisch en onderhevig aan verandering 
 
New ethnicities benadering 
= afstand nemen van essentialisme & reductionisme 
 etnische identiteit als culturele constructie met dynamisch karakter 
− etnische identiteiten zijn sociale constructies ! 
 dynamische identiteitsvorming – permanent in verandering 
 erkent verschillende identiteiten, los van etniciteit ! 

− diaspora = uitgezworven bevolkingsgroepen (globaal gegeven) 
 contexten kunnen sterk verschillen 

 
Etniciteit & representatie 
 
Media als spiegel of vormende kracht? 
 VRT verplicht om diverse representatie te tonen – cruciaal in integratieproces 

− wil mensen verbinden via homogeniteit VB wielerwedstrijden 
− MAAR moeten ook oog hebben voor diversiteit/heterogeniteit 
 iedereen moet zich erin kunnen herkennen 

 
Problematische mediarepresentatie: 
 zowel bij etnische minderheden als bij vrouwen 

− Kwantitatief: weinig personen met migratieachtergrond in beeld 
− Kwalitatief: stereotype weergave van indien wel in beeld 

 onderzoek naar representatie belangrijk ! 
− vaak enige bron van info 
− onder/fout belichting  zorgt voor normalisering 
− mogelijke consequenties voor die personen VB self-fulfilling prophecy = je ernaar gedragen 

 
Aspecten in mediarepresentatie: 
• Kwantiteit 
• Kwaliteit 
• Oplossingen – strategieën tegen misrepresentatie 
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Kwantiteit  onderbelichting 
Probleem in heel West Europa  kan zorgen voor illusie van afwezigheid in sml 
Oplossing via streefdoelen: 
 diversiteit in aanbod, beeldvorming & personeel 
 meestal behaald MAAR vooral in fictie 
 échte diversiteit in sml ligt veel hoger – blijvende onderbelichting 
 
Kwaliteit  stereotypering 
= manier van beeldvorming – misrepresentatie 
− in-group vs. out-group principe 

= van eigen groep denken dat die heel divers is & andere groepen allemaal hetzelfde 
 oorzaak: homogeniseren van eigenschappen van de ander 
 gevolg: beperkte, stereotype representaties 

− gevolgen voor minderheid én meerderheid ! 
− meerderheid: indirecte impact 
 leren zo over minderheid > normalisering & internalisering > invloed op gedrag tov 
minderheden > die gaan het dan ook internaliseren 

− minderheid: directe impact 
 leren zo over meerderheid & eigen sociale positie > internaliseren > ontwikkelen 
tegenidentiteit 

 
Mondiale misrepresentatie: 
• Onderzoek Galtung & Ruge – welke kenmerken zorgen dat iets nieuws wordt (selectiecriteria) 
 belangrijkste is culturele nabijheid 
      = waar we mee kunnen relaten OF in eigen land gebeurd (geografische) 
 MAAR daardoor andere belangrijke gebeurtenissen onderbelicht VB begin van covid 

• Onderzoek – aandacht voor aardbevingen in UK 
 meer toeristische & cultureel gelijkaardige landen (ipv hoogste dodenaantal of dichtste) 

 
Orientalism – Edward Said: 
= stereotype beeld van Midden-Oosten in media  verklaard door koloniale overheersing 
− Oprechte verwondering over ‘the other’ – anders dan wat we gewoon zijn 
− Doelbewuste stereotypering – kolonialisme rechtvaardigen via negatief beeld OF verheerlijking 
 NEG: als hulp voor te stellen voor primitieven, barbaren, niet-geciviliseerd 
 POS: naïef-romantisch beeld, verheerlijking VB harems 

− (Essentialisering van culturele eigenschappen – culturele dingen herleiden tot hun identiteit) 
 
Strategieën tegen misrepresentatie 
Probleem: meeste media zijn commercieel + behoudsgezind (blij publiek geeft zekerheid) + (top van) 
mediabedrijven zijn nog altijd heel ‘witte’ sectoren (elite bevestigt status quo) 
 
Strategie niveaus – Fürnisch 
• Zender/productie 
• Boodschap/inhoud 
• Kanaal/technologie 
• Ontvanger/publiek 
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Productie 
− Macro:  

− protectionistische model in BE 
= werken met quota & subsidies voor diversiteit  MAAR essentialistisch beeld van ID 

− vrije marktmodel in VS 
= automatisch diversiteit  MAAR door concentratie juist minder diversiteit 

− Micro: divers personeel  MAAR heeft niet per se effect op inhoud 
 
Inhoud 
− Counter-stereotyping 

= stereotype omdraaien VB Afro-Amerikanen in actieve rol ipv onderdanig 
 MAAR daardoor vaak andere stereotypen bevestigd VB gewelddadig 
     + typecasting = steeds zelfde stereotype rollen moeten spelen 

− Succesverhalen tonen 
= minderheidsgroepen tonen dat ze meer kunnen dan het hokje waarin ze geplaatst worden 
 MAAR geen goede afspiegeling – uitzondering dus herkennen zich er niet in 
    + molensteen van representatie: druk want alles wat je doet wordt gelinkt aan etniciteit 
    + tokenism = indruk wekken van inclusiviteit via één allochtoon personage MAAR zorgt ervoor  
                            dat eigenschappen als algemeen gezien worden voor die groep 

− Diasporamedia 
= diversiteit van groep tonen door meer allochtonen te tonen in media & meer aandacht geven 
aan individuele identiteit ipv etniciteit 
 staat tegenover new ethnicities benadering ! 

 
Technologie 
Minderheden moeten toegang hebben tot technologie (& info) – vaak minder kansen daarvoor 
 actieve participatie in online dialoog & discussie 
 MAAR ook veel online hate speech 
 
Publiek 
− Nood aan mediageletterdheid 

= media kritisch analyseren & evalueren 
 kennis nodig over hoe media gemaakt wordt 

− Publiek als actieve, kritische burgers 
− Hele populatie moet toegang hebben tot media & info 


