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Televisie Studies

Prof. dr. Sofie Van Bauwel

Democratainment
‒ 11 november: geen les, verlof

‒ 18 november: feedback groepsoefening

Praktisch

Geef twee voorbeelden van televisieprogramma’s die volgens jou 
bijdragen tot de democratie en burgerschap en geef aan waarom

Oefening 4:televisiecontent en 

burgerschap 
Algemeen: soms enkel beschrijving wat men doet, maar niet de 
waarom aangegeven.

Aanbrengen van thema’s => wat bewerkstelligen? (diversiteit tonen, 
samenhorigheid aangeven, bewustwording, hoe overheid werkt, 
normen meegeven, collectiviteit, aanzetten tot actie, …)

Oefening 4:televisiecontent en 

burgerschap 

Fictie Factual
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Leesteksten

‒ Hartley, J. (2004). Democratainment. In R.C. Allen & A. Hill 
(Eds.) The television studies reader (pp. 524-¬533). London: 
Routledge.

‒ Hartley, J. (2009). Less popular but more democratic? In G. 
Turner & J. Tay (Eds.) Television Studies After TV: 
Understanding Television in the Post-Broadcast Era (pp. 20-
30). London: Routledge.

Geef je favoriete non-fictieprogramma ooit

1. 5 vermeldingen

(* Richard Attenborough)

Taboe

2. 3 vermeldingen

De Mol

Down the Road

Planet Earth

3. 2 vermeldingen

De Columbus

De Rechtbank

Louis Theroux

‒ Werkelijkheid = observatie, ervaring en indirecte kennis =>

‒ Veelheid aan formats

Factual?

Factual? Geef je top 3  van slechte programma’s ooit (fictie en / of non-fictie) die je 
gezien hebt. 

aantal keer vermeld
hoogste notering in de top 
3

1. Love Island 13 33

2. Temptation Island 9 23

3. Thuis 6 15

4. FC de Kampioenen 6 14

5. De Buurtpolitie 7 12

Familie 6 12
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Factual?
‒ Abstract vs ervaringsgericht

‒ Zakelijke vs persoonlijke

‒ Rationeel vs  emotioneel

‒ Analytisch vs intuïtief

‒ Universeel vs contingent

‒ Cognitief vs affectief

‒ Woord vs beeld

‒ Belangrijk vs onbelangrijk nieuws

Factualiteit

‒ 3 vormen van documentaire beelden (Corner)

‒ Illustratief (illustratie, ondersteuning structuur, getuigen uit tweede
hand, etc.)

‒ Observationeel (gewijzen, fly-on-the wall, camera als getuige, etc.)

‒ Symbolisch/associatief (compositie, framing, editing, muziek, 
associatieve beelden, etc.)

‒ 6 manieren van aanspreken (Corner)

‒ Commentaar (‘voice of god’, voice-over)

‒ Presentator (directe aanspreking)

‒ Interview speech in het shot (komt zeer vaak voor, soms two-shot, als
marker voor authenticiteit)

‒ Interview speech als voice-over (‘first-hand’)

‒ Overheard interchange (natuurlijk alsof de camera niet aanwezig is)

‒ Dramatische dialoog (reconstructie eventueel met eigenlijke gelijk of 
beelden met muziek etc.)

Factualiteit
‒ Commerciële media omgeving: veranderingen

‒ Ophrah-ization ( > Arabische televisiemarkt, Pan-arab market)

‒ ‘Ordinary people opening up’

‒ Life verslaggeving (1950 En direct de)

‒ Verandering in journalistieke principes
‒ Emotionalisering

‒ Personalisering

‒ Visualisering

‒ Narrativisering (storytelling en climax-building)

‒ Conversationalisering

‒ Invulling democratie (‘Citizenship is not a spectator sport’ Putnam) 

‒ Nood aan ANDERE soort informatie:
‒ Hoe participeren

‒ Hoe gelijkgezinden vinden

‒ Hoe inbreng in besluitvorming hebben

Factual

‒ Infotainment: genre mix

‒ Manier van representeren belangrijker dan inhoud

‒ ‘Sleazoid infotainment culture’ (Bernstein) 

‒ Dumbing down’ discourse (Thussu)

‒ Profilering van ‘all news channels’

‒ Nieuws als entertainment => globalisering van infotainment

‒ Hollywood based television culture

‒ Society as spectacle (cfr. Kellner)

‒ Personality driven shows

Infotainment

‘40: candid camera

‘50: celebrity  programs (Miss America 1954), talk show 
(The Tonight Show 1954-)

‘80: game & talent shows, News bunny (GB, Life TV)

Infotainment
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Docusoap

- Presentatie van ‘realiteit’ als entertainment

- ‘Post-documentary (cfr. Corner)

- ‘For television news is a cultural artefact; it is a sequence 

of socially manufactured messages which carry many of the 

culturally dominant assumptions of our society. From the 
accents of the newscasters to the vocabulary of camera 

angles; from who gets on and what questions they are 

asked, via selection of stories to presentation of bulletings, 

the news is a highly mediated product.’ (Glasgow University 
Media Group, 1976)

Factual entertainment
‒ Concurrenties BRTN  => Nederlandse zenders

‒ 1989: VTM

‒ Dorpstraatjournalistiek wetstraatjournalistiek

‒ Journaal = inzet concurrentiestrijd 

‒ VRT: vernieuwingsoperatie

Nieuws

“Relatively little attention to politics, economics, 
and society, and relatively much to diversions like sport 
scandals and popular entertainment.” (Sparks, 2000)

Tabloidisering Tabloidisering

Tabloidisering
‒ Debat staat centraal

‒ Democratisch rationeel en onpartijdig

‒ Habermasiaanse invulling publieke sfeer

‒ Deliberatief overleg doel an sich
‒ Beter begrip

‒ Eventueel consensus

‒ Debat op verschillende niveaus & plaatsen

‒ Verwachtingen burgers
‒ Geëngageerd & geïnteresseerd

‒ Actief info zoeken

‒ Bereidheid tot (rationeel) debat

Talkshow
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Talkshow Talkshow

Late night talkshow Freakshows

Talkshow
‒ Onderwerpen (late night vs. day time)

‒ Twee, zelfs drie publieken:  
‒ Live audience

‒ (Taped audience; e.g. canned laughter)

‒ Publiek thuis 

‒ Elk publiek heeft haar eigen rol, maar staan in relatie tot elkaar 

‒ ‘Entertainende’ conversatie

‒ Vaak weinig kritisch

‒ Specifieke rol van de presentator: 
‒ Zelf een ‘celebrity’

‒ Brugfunctie

Talkshow
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‒ Narrativiteit: 2 onderdelen (story en plot)

‒ Closure => moraal

‒ Impact op het morele denken?

‒ Morele verbeelding: mens als verhalend wezen
(cultuurproducten als verhaal)

‒ “As we tell stories about the lives of others, we learn 
how to imagine what another creature might feel in 
response to various events. At the same time, we 
identify with the other creature and learn something 
about ourselves.” (Martha Nussbaum)

Televisiecontent & moraal

‒ Moraal (wat ‘zou moeten’, gedrag/actie, gevolgen)

‒ Narratief biedt drie soorten inzichten:

‒ Morele items

‒ Morele perspectieven

‒ Menselijke aard

‒ Narratief is een ‘laboratorium’ => oefenen van morele
keuzes, totale vrijblijvendheid

‒ ‘Accordingly, it is with narrative closure that the greatest 
pressure for the text’s preferred reading may be actived’ 
(Thwaites, Davis & Mules, 2002)

Televisiecontent & moraal

‒ Liefde, vriendschap, familie, omgangsvormen, autoriteit, 
geweld, dood, overtuiging, heldendom, goede leven, fair 
play en politiek (cfr. T. Krijnen, 2008) 

‒ => genre specifiek

‒ Nieuws/actualiteit: politiek, omgangsvormen

‒ Drama/soap: liefde, familie, vriendschap, omgangsvormen

‒ Lifestyle programma’s: het goede leven, omgangsvormen

Televisiecontent & moraal Televisiecontent & moraal

‒ ‘Emotions are forms of evaluative judgment that ascribe 

to certain things and persons outside a person’s own 

control get importance for the person’s own flourishing. 

[…] emotions always involve though of an object 

combined with thought of the object’s salience or 

importance; in that sense, they always involve appraisal 

or evaluation.’ (Nussbaum, 2001: 23)

‒ Morele kwesties brengen emoties mee

‒ Emotie duidt op belang

‒ Belang wordt gewaardeerd op basis van de emoties

=> link publiek

Televisiecontent & moraal

Kan televisie maatschappelijke verandering teweeg 
brengen, of volgt het maatschappelijke tendensen? 

Televisiecontent & sociale 

verandering
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‒ Meeste televisie content = hegemonisch

‒ “Unable to achieve social change on its own”

‒ Maar kan/moet wel een rol daarin spelen

‒ Hoe?
- Verschillende repertoires aanreiken
- Een pluralistische representatie
- Normative practices in vraag stellen

Televisiecontent & sociale 

verandering

Televisiecontent & sociale 

verandering

Televisiecontent & sociale 

verandering

Televisiecontent & sociale 

verandering

‒ Fiske: sites of resistance

‒ Productiezijde:

‒ Programma’s met een maatschappelijke kritiek 

‒ Tekst zelf

‒ B.v. satire

Televisiecontent & cultureel verzet

‒ Niet gericht op het volledig (om)verwerpen

‒ Onderdeel van de hegemonische orde

‒ Maar erosie: ‘subversion from within’

Televisiecontent & cultureel verzet
























