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A 
SAMENVATTING 

ansluitend bij de aloude kwestie betreffende het bevorderen van het 

democratisch gebruik van televisie ten behoeve van publieke communicatie, 

heeft dit proefschrift tot doel om te onderzoeken wat de mogelijkheden en 

beperkingen zijn van actualiteiten-talkshow programmering in de televisiejournalistiek, op een 

moment waarop de logica van de vrije markt de overhand neemt. 

1. Achtergrond van de studie 

Er zijn redenen voor dit onderzoeksonderwerp. In de eerste plaats televisie zelf. De 

audiovisuele eigenschappen van televisie maken dat kunnen lezen of schrijven niet meer als 

belemmering fungeert, en televisie is daarmee van alle mediatechnologieën waarschijnlijk het 

eenvoudigste medium met de grootste aantrekkingskracht op de massa. Hoewel dit iets 

positiefs voor publieke communicatie zou kunnen suggereren, is de positie van televisie op het 

gebied van de journalistiek, wanneer deze met de print media wordt vergeleken, totnogtoe van 

twijfelachtig gehalte geweest. Naast structurele controle zijn, in naam van het publieke belang, 

uitzendreglementen altijd streng geweest, tot de grote ommezwaai in de tachtiger jaren deze 

oude greep verslapte. Toch maakte deze ommezwaai het medium niet eerder bruikbaar voor 

publieke communicatie. In plaats daarvan heeft de globale trend tot privatisering en de 

overgang naar een vrije markteconomie van televisiesystemen die in de late tachtiger en begin 

negentiger jaren verdere opgang deed, geleid tot een verdere toename van het gebruik van 

televisie als vooral een technologie voor escapistisch vermaak. Het nieuws, door velen gezien 

als het vlaggenschip van de democratie, neemt eerder af en wordt "ver-amuseerd" temidden 

van heftige zenderconcurrentie. 

Parallel aan bovenstaande tendens is een toenemende vervaging van eerder 

duidelijk te onderscheiden televisiegenres en een toenemende populariteit van gemengde 

programmering waar te nemen. Mogelijkheden tot interactie tussen zenders en ontvangers 

door het gebruik van televisie tezamen met andere communicatietechnologieën, met name de 

telefoon, worden tevens gerealiseerd. Deze nieuwere ontwikkelingen wakkeren verwachtingen 

weer aan, hoewel met twijfel doortrokken, over de rol van televisie in publieke communicatie; 

een rol waarnaar steeds meer wordt verwezen als iets van betekenis in wat vaak wordt 

samengevat als "tele-democratie". Van alle beschikbare typen programma's, lijkt het 
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programmeren van publieksparticiperende actualiteiten-talkshows een optimaal gebruik van de 

technologische eigenschappen van hybriditeit voor de televisiejournalistiek aan de dag te 

leggen. In het bijzonder brengt de deelname van het publiek een "verwatering" van 

organisatorische beheersing met zich mee, aangezien het onvoorziene omstandigheden met 

zich meebrengt die nauwelijks helemaal door middel van programmering kunnen worden 

beheerst. Zulke onvoorziene omstandigheden kunnen worden versterkt, en organisatorische 

beheersing verder verzwakt, wanneer het programma live wordt uitgezonden. 

Dit maakt het tot een sterk contrast met de traditionele televisiejournalistiek, die 

tientallen jaren door conventionele generieke en sociale grenzen in toom is gehouden. Met 

haar nadruk op journalistieke objectiviteit, wordt de conventionele journalistiek nu tenslotte 

bekritiseerd vanwege een gebrek aan openheid en relevantie voor het gewone publiek. 

Publieksparticiperende actualiteiten-talkshows lijken daarentegen wel die openheid en 

relevantie te beloven, doordat het publiek bij de uitleg van informatie wordt betrokken. 

Wanneer het publiek een in het oog springende rol wordt toebedacht terwijl de onbevangen 

presentator de rol van de gastvrije gastheer/vrouw aanneemt, vervagen grenzen tussen zenders 

en ontvangers, tussen toeschouwers en actoren. 

Het huidige proefschrift verkent dus de mate waarin publieke communicatie op 

televisie nieuw leven kan worden ingeblazen door middel van publieksparticiperende talkshow 

journalistiek. De nadruk ligt op het niveau van programmering, waar professionele 

inspanningen daadwerkelijk van gewicht kunnen zijn. Dit is van bijzonder belang aangezien 

structurele controle door de staat in onbruik is geraakt, en op dit moment steeds meer van 

professionele zelfregulatie af is gaan hangen, zoals vaak wordt beweerd wanneer het op het 

waarborgen van diversiteit van opinie aankomt— de kern van de zaak voor publieke 

communicatie. Het onderzoek is zowel theoretisch, in Deel 1, als empirisch, in Deel 2. 

2. Het theoretisch onderzoek: het plaatsen van 
publieksparticiperende talkshows in de televisiejournalistiek 

In Deel 1 werd een lans gebroken, hoewel met enige omzichtigheid, voor de 

democratische betekenis van publieksparticiperende talkshow journalistiek in het kader van de 

geschiedenis van het gebruik van televisie omwille van publieke communicatie. Deel 2 

onderzoekt in hoeverre een dergelijke democratische betekenis ook opgang kan doen in 

Taiwan, een samenleving waar publieksparticiperende discussie over actualiteiten tot 

recentelijk niet mogelijk was, volgend op de sterke toename van het aantal televisiezenders en 
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het schoorvoetend loslaten van controle van de staat op televisie. Met deze twee delen 

tezamen, heeft het proefschrift tot doel om de vinger te leggen op publieksparticiperende 

talkshow journalistiek als een unieke vorm van televisiejournalistiek met nieuwe 

mogelijkheden en beperkingen die met de marktwerking samengaan. 

Met als doel om de theoretische mogelijkheden van talkshow journalistiek te 

onderzoeken, bestaat Deel I uit vier hoofdstukken waarvan de eerste twee zijn gewijd aan 

televisietechnologie en het gebruik daarvan, en de laatste twee aan het genre van de 

publieksparticiperende talkshow. In Hoofdstuk 2 wordt televisie eerst besproken als een 

distributietechnologie en daarna als een culturele omgeving met technologische eigenschappen 

in het licht van participerende democratie, vooral wat zo levendig wordt voorgesteld door de 

term "electronic town meeting". Er wordt gesteld dat, in tegenstelling tot print media, televisie 

in het algemeen expressief is en een brede, als niet een diepe, publieksparticipatie bevordert. 

Hoofdstuk 3 onderzoekt hoe televisie op het gebied van de journalistiek is toegepast- een 

ambacht dat is gegrondvest langs een traject van moderniteit dat zich sterk bezighoudt met 

culturele legitimiteit en een strikt onderscheid tussen het publieke en het private, fictie en non-

fïctie, informatie en amusement. Het steeds meer hybridiserende karakter van televisie wordt 

hier beschouwd als een veelbelovende mogelijkheid voor discursieve openheid, een 

eigenschap die in de traditionele televisiejournalistiek lang is genegeerd. 

Hoofdstuk 4 gaat verder met de beschouwing van het nogal brede en ambigue 

"genre" van de talkshow als een perfecte belichaming van de hybriditeit van televisie, in al 

zijn 'tot-zich-nemende', 'projecterende', en 'zelfverwijzende' mechanismen. De neiging om 

betrokken te worden als inherent aan communicatief gedrag beschouwend, legt het hoofdstuk 

een verband tussen publieksparticiperende talkshows en eerdere toepassingen van 

publieksparticipatie, wat de vinger legt op het samenspel tussen de markt en liberale 

democratie. De kracht van publieksparticiperende talkshow programmering wordt zichtbaar 

gemaakt door de tweevoudige rol die het lijkt te spelen in publieke communicatie door de 

inherente toepassing van publieksparticipatie. De eerste is de rol van publieke spreekruimte, 

die kan worden voorgesteld als elektronische gemeenschap gevuld met dorpspraat of 

buurthuis-discussie. De tweede is de rol van een nog-te-legitimeren journalistieke toepassing 

die in groot contrast staat tot de traditionele rol van de journalistiek met een andere esthetiek, 

zodat de niet-participerende kijker wordt geholpen wijs te worden uit het leven/de realiteit in 

al zijn heterogene authenticiteit. 
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Hoofdstuk 5 neemt het thema van het ambivalente samenspel tussen de markt en 

liberale democratie weer op door voorbeelden uit de Verenigde Staten aan te halen. Het 

onderzoekt hoe, door een steeds toenemende marktcompetitie, dezelfde industriële behoefte 

om het publiek te binden die leidde tot de opkomst van publieksparticiperende talkshow 

journalistiek, het "genre" op een of andere manier uitbuit, in een dergelijke mate dat 

televisiejournalistiek wordt verlaagd tot iets wat meer praat- dan berichtgevings-georiënteerd 

is. In plaats van meer betrokken en bekommerd om publieke aangelegenheden, wordt het 

publiek zo in feite met nog meer cynisme en voyeurisme vervreemd van het publieke discours. 

De veronderstelde eenvoud in de toepassing van publieksparticipatie blijkt dus uiteindelijk 

weg te vallen tegen de complexiteit achter de industriële noodzaak tot risico-minimalisering en 

winstmaximalisatie. 

3. Het empirisch onderzoek: "2100: All People Open Talk" 

Om verder vat te krijgen op het ambivalente karakter van op de vrij markt gebaseerde 

publiekparticiperende talkshow journalistiek, onderzoekt Deel 2 van dit proefschrift "2700: 

All People Open Talk", de eerste actualiteiten-talkshow in Taiwan ooit, en totnogtoe de langst 

lopende in zijn soort. Taiwan is een interessante casus vanwege de sociaal-politieke overgang 

in termen van liberale democratie die het heeft ondergaan, en het land staat zodoende open 

voor de ervaring van de aantrekkelijkheden van publieksparticiperende talkshow journalistiek. 

De keuze voor 2700 is vooral vanwege het feit dat door critici én aanhangers wordt beweerd, 

dat het in termen van zowel publieksbereik als advertentieopbrengst het meest succesvolle 

programma is met een relatief groot kijkerspubliek. Verder wordt 2700 op alle werkdagen 

(maandag t/m vrijdag) live en op prime time uitgezonden, is het sterk gehybridiseerd met 

meerdere toepassingen van publieksparticipatie, en wordt het door een nieuwkomer in de 

televisie-industrie uitgezonden. 2700 vertegenwoordigt met andere woorden het beste de 

stoutmoedigheid van een vorm van media-ondernemerschap die zich beweegt in een 

gemeenschap van opkomende maatschappelijk bewegingen gewapend met een slimme 

erkenning van de hybridische eigenschappen van televisie. 

In principe als inleiding tot een beschrijving van de opkomst van "2700: All 

People Open Talk", beschrijft Hoofdstuk 6 hoe bepaalde economische, sociale en politieke 

omstandigheden noodzakelijk zijn voor de opkomst van publieksparticiperende actualiteiten-

talkshows op de televisie. 2700s opkomst wordt dan ook gezien als een aanwijzing dat 

mededingende politiek in Taiwan enige vorm heeft gekregen, en dat privatisering en de vrije 
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markteconomie van de televisie naar een volwassen niveau zijn gegroeid tegen de achtergrond 
van zendervermenigvuldiging. 

Het empirisch onderzoek naar 2100 dat hierop volgt heeft tot doel om te 

onderzoeken of 2100 informatie openbaar maakt en relevant voor wat het publiek bezighoudt, 

door hen bij het participerende format te betrekken. Door de twee begrippen openheid en 

relevantie uit elkaar te trekken, namelijk als respectievelijk zender-georiënteerd en ontvangst-

georiënteerd, wordt onderzocht hoe 2100 een tweeledige rol van publieksparticiperende 

talkshow in publieke communicatie speelt als zowel een publieke spreekruimte als een 

journalistieke toepassing. Het onderzoek is dus noodzakelijkerwijs zowel inhoud- als 

ontvangst-georiënteerd. 

Door middel van een verzameling van programma-episodes die twee periodes van 

verkiezingscampagne en twee periodes van normale gang van zaken dekt, verkent het 

onderzoek de zender-specifieke eigenschap van openheid door drie dimensies in 2100 te 

onderscheiden, namelijk de dimensie van diversiteit, de retorische dimensie, en de 

participerende dimensie. De dimensie van diversiteit richt zich op de breedte van de 

behandelde onderwerpen, terwijl de retorische dimensie zich richt op de opzet van de 

onderwerpen en de bemiddelende rol van de presentator. Met deze twee dimensies wordt 2100 

in de rol van publieke spreekruimte onderzocht als een professioneel instrument voor 

publieksparticipatie. Gebaseerd op deze benadering van "instrumentualisering", richt de 

participerende dimensie zich op de vraag hoe de ondeskundige spreker bijdraagt aan een 

publiek discours dat door een retorische en diversiteit-gerelateerde nadruk wordt 

gekarakteriseerd. 

Door middel van de inhoudsanalyse wordt vastgesteld dat 2100 een 'discursieve 

situatie' is, waar actualiteiten worden gebracht op een wijze die meer is bedoeld om mensen 

ergens bij te betrekken dan om te overtuigen. Het is een mijlpaal in de geschiedenis van de 

Taiwanese televisie dat zowel de rol van buiten-parlementaire gemeenteraadsvergadering als 

die van het buurthuis wordt gepromoot. Beperkingen ten aanzien van openheid komen echter 

voort uit een drang naar brede participatie binnen een zeer beperkte tijd, het vasthouden aan 

conventionele nieuwswaarden, en een gebrek aan diversiteit van gasten en interacties tussen 

elite-gasten en gewone sprekers. 

Geruggesteund door een op een vragenlijst gebaseerde telefonische survey die 

door een professioneel onderzoeksbureau in Taipei is uitgevoerd, gaat het proefschrift verder 
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met de exploratie van relevantie als een ontvangst-georiënteerde eigenschap in 2100, door te 

onderzoeken of het programma het nieuws relevanter maakt ten aanzien van wat de kijkers 

bezighoudt en interesseert. De telefonische survey trok steekproeven uit de volwassen 

populatie van 18 jaar en ouder behorende tot de metropool Taipei. 1804 pogingen tot 

telefonisch contact werden ondernomen waarvan 633 pogingen succesvol waren, wat leidt tot 

een steekproef van 633 respondenten. De vragenlijst probeert vat te krijgen op wat kijkers 

bezighoudt en interesseert door twee aspecten te benadrukken: kijkgedrag en kijktevredenheid. 

Kijkgedrag heeft betrekking op frequenties en voorkeuren gerelateerd aan demografische 

eigenschappen zoals geslacht, leeftijd, beroep en opleiding. Kijktevredenheid heeft betrekking 

op 2100 als een informatiebron en toepassing van publieksparticipatie. Voor wat betreft de 

eerste is dit gebonden aan de keuze van onderwerpen, berichtgeving in verkiezings/niet-

verkiezings perioden, het optreden van de presentator, en de vaakst voorkomende wijze 

waarop de discussie wordt gebracht: de juxtapositie. Voor de laatste geldt dat dit betrekking 

heeft op de tevredenheid van kijkers met het optreden van niet-deskundigen, of deze 

representatief zijn of niet, en het voorhanden zijn van de mogelijkheid tot participatie zoals dat 

door hen wordt ervaren. 

Het ontvangst-gedeelte van de studie laat zien dat kijkers veel meer verdienste zien 

in 2100 als een bron van informatie dan als een publieksparticiperend programma, echter 

weinigen zouden willen zien dat de spreektijd die voor niet-deskundigen wordt uitgetrokken 

werd gereduceerd. Men is het erover eens dat de onderwerpen die door 2100 worden 

behandeld van belang zijn, en dat de juxtapositie van concurrerende gezichtspunten helpt om 

grip op de onderwerpen te krijgen. Desondanks heeft men het gevoel dat onderwerpen die 

hoog op de agenda staan te veel aandacht krijgen, en heeft men de neiging om op ongeregelde 

tijden te kijken, vooral wanneer onderwerpen persoonlijk interessant zijn, en vooral die 

onderwerpen waar 2100 meer bedreven in is (politieke aangelegenheden en berichtgeving over 

verkiezingscampagnes). Hoewel het programma zowel mannen als vrouwen trekt, is er een 

neiging om onderwerpen die mannen bezighouden vaker te behandelen dan die vrouwen 

bezighouden. Samengevat, moet 2100 zich nog waarmaken als een informatiebron die 

daadwerkelijk in staat is om te bieden wat de kijkers echt bezighoudt, in een dergelijke mate 

dat vaker naar het programma zal worden gekeken. Noch is het programma vooralsnog 

voldoende relevant voor normaal niet-uitgesproken en latente zorgen en interesses van kijkers, 

zoals wordt gereflecteerd door de vrouwelijke kijkers in hun minder sociaal-erkende 

gezichtspunten en voorkeuren voor gespreksonderwerpen. 
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4. De conclusie van het proefschrift 

Met het empirisch gedeelte van de studie, dat 2100 meer als een media-

fenomeen dan een maatschappelijk nut in de Taiwanese gemeenschap kenschetst, 

concludeert het proefschrift dat uit 2100 iets waardevols valt te leren. Functionerend als een 

openbare arena voor discussie over actualiteiten, laat 2100 zien dat de retorische en speelse 

aspecten van communicatiegedrag, die het traditionele denken zo lang heeft vergeten, het 

verdienen om door het goede medium en het goede format te worden behandeld om 

daarmee hedendaagse publieke communicatie te kunnen dienen. Technisch gezien is het 

tegenwoordig geen enkel probleem meer om verschillende mediatechnologieën te 

combineren tot een meer interactieve vorm van publieke communicatie. Hoewel gedreven 

door de mondaine intentie om een zo groot mogelijk gedeelte van het kijkerspubliek te 

"veroveren", is 2100 indrukwekkend in de flexibiliteit die het laat zien ten aanzien van de 

uitvoering van publieksparticipatie zonder op beheerstechnieken terug te vallen. Door 

televisie met andere informatietechnologieën zoals de telefoon, de fax en de computer te 

combineren, is 2100 inspirerend in de verschillende wijzen waarop het tot dusverre heeft 

geprobeerd om televisie dichter bij de gewone man/vrouw te brengen, de keuze van wijze 

van participatie vrijlatend, hoewel het programma toch vooral aan "publieke 

aangelegenheden" zoals traditioneel gedefinieerd is gewijd. 

Hoewel de kracht van 2100 wordt onderkend, worden zowel de nieuwswaarden 

die 2100 strikt volgt als de moeilijkheden verbonden aan talkshow programmering 

verantwoordelijk gehouden voor de beperkingen die 2100 laat zien in het toegankelijk maken 

van het publieke discours voor de ondeskundige spreker. In het bijzonder nieuwswaarden die 

zich richten op 'grote man'- en 'grote plaats'-politiek, die geacht worden de bewezen en 

grootste algemene delers in nieuwsprogrammering te zijn, dienen goed tot doel om kijkers 

ergens zo veel mogelijk bij te betrekken. Aangezien dit vaak nieuwswaarden zijn die door de 

concurrenten van 2100 worden gedeeld, draagt 2100 bij aan een media-fenomeen dat zich nog 

steeds te veel aan nieuwswaarden hecht, terwijl dit in het algemeen niet is gerelateerd aan het 

leven van alle dag/de realiteit van de gewone man/vrouw. 

Hoewel de waarde van publieksparticiperende talkshow journalistiek wordt 
onderkend, pleit het proefschrift voor een versmalling van de schaal waarop 
publieksparticipatie plaatsvindt naar meer specifieke onderwerpen en kleinere doelgroepen. 
Aangezien vrije markt-gebaseerde programma's ertoe neigen de schaal waarop 
publieksparticipatie plaatsvindt te vergroten, in een mate waarin de nadruk niet op 
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publieksparticipatie maar op de illusie van verhitte participatie die kan worden gecreëerd, 
suggereert het proefschrift dat inspanningen boven op het programmerings-niveau 
noodzakelijk zijn. 
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