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1. Inleiding 
 
Het centrale onderwerp van deze paper is het fenomeen reality-tv dat het afgelopen 
decennium ook het Vlaamse televisielandschap is binnengeslopen en het programma-
aanbod een danig ander uitzicht heeft gegeven. Tal van factuele formaten met een 
zeer sterke aanspraak op realiteit en authenticiteit en een grote betrokkenheid op de 
private levenssfeer hebben een al dan niet prominente plaats verworven in het 
uitzendschema van de verschillende Vlaamse omroepen. In een zeer korte tijdspanne 
hebben de nieuwe programmaformules een succesvolle opmars gemaakt en zijn zij 
uitgegroeid tot een niet te miskennen onderdeel van het televisiebestel. Ondanks hun 
gevestigde positie en de inburgering van de term reality-tv, die te pas en te onpas in 
de mond wordt genomen, blijkt er echter nog steeds weinig klaarheid te bestaan rond 
de lading die het recente fenomeen eigenlijk dekt. Het vertrekpunt van deze paper ligt 
dan ook in de vaststelling dat er rond reality-tv in feite sprake is van een dubbele 
controverse. Enerzijds heerst er immers een breed maatschappelijk debat rond de 
betekenis, de waarde en de implicaties van deze televisievormen maar anderzijds 
lopen de meningen ook uit elkaar omtrent de meer fundamentele vraag wat men 
precies onder het begrip kan of dient te begrijpen. Het spreekt voor zich dat beide 
discussies onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: een verhelderend beeld van het 
concept reality-tv kan de beoordeling ervan meer inzichtelijk en genuanceerd maken. 
Het opzet van deze paper beoogt dan ook in de eerste plaats duidelijkheid te scheppen 
in de verschijningsvormen van reality-tv, met als casestudy Vlaanderen. Daartoe zal 
overgegaan worden tot een kwalitatieve analyse van de programma’s uitgezonden 
door de Vlaamse omroepen in de periode 2002-2003, om te komen tot het opstellen 
van een typologie die zo nauwkeurig mogelijk het huidige aanbod in kaart brengt. 
Deze bevindingen zullen vervolgens worden teruggekoppeld naar een aantal 
wezenlijke punten uit de bredere maatschappelijke discussie, zoals de forum- en 
informatiewaarde van reality-tv alsook mogelijke ethische (morele) bezwaren. 
 
 
2. Wat is reality-tv? 
 
 
2.1 Een algemene positionering 
 
Het uitklaren van het begrip realiteitstelevisie begint met dit algemeen te positioneren 
binnen het brede aanbod aan programma’s dat te zien is op het scherm. Daarbij kan 
men zich beroepen op een tweetal verhelderende dimensies, namelijk de as 
factueel/fictie enerzijds en de as publieke/private sfeer anderzijds. (Biltereyst, 2000: 
52-53) Aan de hand van deze categorieën kan reality-tv dan in ruime zin omschreven 
worden als een factuele vorm van televisie met een klemtoon op (elementen uit) de 
private levenssfeer. 
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Het factuele karakter van reality-tv betekent geenszins - hoewel de term 
‘realiteitstelevisie’ zelf hier voor verwarring kan zorgen - dat in de formaten die 
onder deze noemer vallen ‘dé realiteit’ of een objectieve representatie daarvan wordt 
weergegeven. Het essentiële verschilpunt tussen fictie en non-fictie heeft immers niet 
zozeer te maken met de mate van mediatie (en het gebruik hierbij van filmische 
middelen) maar ligt meer genuanceerd in de mentale houding die wordt aangenomen 
tegenover de geprojecteerde wereld. Terwijl fictie een bepaalde stand van zaken in 
beschouwing neemt, beweert non-fictie dat het voorgestelde feitelijk bestaat of heeft 
plaatsgevonden in de ‘echte’ wereld. Factuele programmavormen getuigen dus van 
een assertieve houding ten opzichte van het vertoonde gebeuren en indexeren het ook 
als non-fictie. (Plantinga, 1997: 18, 33; Biltereyst, 2000: 52-53) 
 
Reality-formaten zijn daarnaast in hoofdzaak betrokken op de private levenssfeer, 
hetgeen zich uit in een sterke aandacht voor de intieme, huiselijke of persoonlijke 
omgeving van mensen en een klemtoon op spontaniteit en emotionaliteit. (van 
Zoonen, 2001: 671 en Biltereyst, 2000: 71) Het in de kijker plaatsen van de 
subjectieve uitspraken, handelingen, ervaringen en emoties van gewone burgers 
veruitwendigt en draagt tegelijk bij aan wat Dovey omschrijft als een trend in de 
populaire media naar first person media (Dovey, 2000: 1). De grenzen tussen de eens 
duidelijk afgebakende categorieën van het private en het publieke vervagen steeds 
meer en hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de stroom van reality-
programma’s die het televisieaanbod sinds meer dan een decennium zijn komen 
vervoegen. (van Zoonen, 2001: 672)  
 
Men dient zich er echter wel voor te hoeden deze algemene situering van 
realiteitstelevisie in absolute zin op te vatten. De beschreven positionering gaat 
immers voorbij aan een zeer essentieel aspect van reality-formaten,  hun hybride 
samenstelling. Eigen aan dergelijke programma’s is immers dat zij een soort van 
mengvorm zijn, waarbij typische kenmerken aan andere genres worden ontleend en 
samengebracht. Dit brengt niet enkel het overstijgen van de grenzen tussen de 
verschillende genres met zich mee, maar plaatst zo ook de scheiding factueel/fictie en 
publiek/privaat enigszins op de helling. Dit hybride karakter maakt reality-tv tot een 
erg open en tegelijk complexe vorm van televisie en werpt de vraag op of het wel 
terecht is het te beschouwen als een genre op zich. Dit lijkt op z’n minst 
problematisch. (Glynn, 2000: 2; Dovey, 2000: 95-96) 
  
 
2.2 Reality-tv gedefinieerd 
 
De algemene situering van realiteitstelevisie in het huidige televisielandschap is tot 
op zekere hoogte verhelderend maar maakt nog niet duidelijk wat voor soort 
programma’s nu concreet onder die noemer vallen. Als men enkele in de literatuur 
vaak aangehaalde definities van reality-tv naast elkaar legt, komt duidelijk naar voor 
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dat hierover geen eensgezindheid bestaat. Een overzicht van de belangrijkste 
omschrijvingen brengt een tweetal fundamentele tegenstellingen aan het licht.  
 
Zo kan men aan de ene kant een onderscheid maken tussen een enge opvatting over 
datgene wat reality-tv nu precies inhoudt tegenover een ruime interpretatie. In het 
eerste geval verwijst de term realiteitstelevisie naar een welbepaalde, beperkte groep 
van programma’s die op inhoudelijk en/of vormelijk vlak gemeenschappelijke 
kenmerken hebben. Een typisch voorbeeld is de definitie van Nichols: “Reality-tv 
includes all those shows that present dangerous events, unusual situations, or actual 
police cases, often re-enacting aspects of them and sometimes enlisting our 
assistance in apprehending criminals still at large.” (Nichols, 1994: 45; ook Dovey, 
2000: 80-81) Een dergelijke omschrijving beschouwt in principe enkel de 
oorspronkelijke verschijningsvorm van het fenomeen als reality-tv. Concreet gaat het 
dan om de zogenaamde ‘reality crimeshows’, programma’s die de activiteiten van 
politie en andere hulpdiensten of publieke beroepen centraal stellen en daarbij 
focussen op eerder dramatische of spectaculaire gebeurtenissen. Hoewel een strikte 
afbakening het begrip meer hanteerbaar maakt, dient men toch oog te hebben voor de 
ontwikkelingen die zich voltrekken binnen realiteitstelevisie. Het vast houden aan één 
specifiek soort programma, zoals in dit geval de originele (Amerikaanse) formaten, 
om reality-tv te typeren staat haaks op de verruiming die de term heeft doorgemaakt 
sinds zijn ontstaan en is bovendien in sterke mate contextueel bepaald. Afhankelijk 
van de specifieke markt zijn immers andere formaten dominant binnen het aanbod. 
Een definitie die zich sterk situeert binnen een specifieke tijdruimtelijke omgeving 
heeft bijgevolg ook maar een beperkte gebruikswaarde.  
 
Een ruimere interpretatie van realiteitstelevisie treft men aan bij Biltereyst: “Reality-
tv groeide uit tot een koepelbegrip voor verschillende sub- en menggenres zoals 
docudrama, docusoaps, real-life-soaps, survival -, verborgen camera -, openbare 
biecht -, home video - en opsporingsprogramma’s met gedramatiseerde onderdelen, 
evenals heel wat andere factuele ‘human interest’ programma’s met de klemtoon op 
het alledaagse leven. Telkens werd een hoge klemtoon gelegd op authenticiteit, 
realiteit en op gewone burgers.” (Biltereyst, 2000: 41)  Een omschrijving zoals deze 
van Biltereyst biedt zonder twijfel een meer accuraat beeld van de waaier aan 
programma’s die vandaag met de term reality-tv worden aangeduid en is bijgevolg 
minder contextgebonden en op grotere schaal toepasbaar dan de enge bepalingen. 
Realiteitstelevisie groeit zo uit tot een soort overkoepelend begrip dat op zich niet 
verwijst naar een welbepaald programma maar wel naar een verzameling van 
verschillende subgenres. De vraag blijft dan wat de bindende kracht is tussen deze 
uiteenlopende formaten. In dat verband haalt Biltereyst enkele gemeenschappelijke 
aspecten aan, die grotendeels samenhangen met de eerdere positionering van reality-
tv in het factueel-private kwadrant.  
Aan de andere kant ligt er ook een tegenstelling binnen de definiëring van reality-tv 
in het overwegend vormelijke dan wel inhoudelijke karakter van de bepaling. Een 
typisch vormelijke omschrijving treft men aan bij Kilborn:“Reality programming will 



 
 

6

involve (a) the recording, ‘on the wing’, and frequently with the help of lightweight 
equipment, of events in the lives of individuals or groups, (b) the attempt to simulate 
such real-life events through various forms of dramatized reconstruction and (c) the 
incorporation of this material, in suitably edited form, into an attractively packaged 
television programme which can be promoted on the strength of its ‘reality’ 
credentials.” (Kilborn, 1994: 423) Deze ruimere opvatting duidt op enkele wezen-
lijke aspecten van reality-tv. Elk reality-formaat draait om ‘real-life-events’, gebeur-
tenissen uit het leven van een individu of een groep mensen, die vervolgens, aldus de 
programmamakers, op een authentieke wijze worden vastgelegd en weergegeven. Die 
‘uit het leven gegrepen’ voorvallen, die bij de kijker een hoge mate van betrokken-
heid teweeg brengen, worden louter geregistreerd in de alledaagse omgeving van 
mensen of gesimuleerd. Volgens Kilborn kan het ‘echte leven’ immers ook worden 
nagebootst via dramatische reconstructie of worden vaak bepaalde ‘levensechte’ 
situaties of confrontaties tussen mensen bewust gecreëerd of uitgelokt en vervolgens 
geregistreerd. De auteur onderscheidt naast de zogenaamde ‘reality bite’ nog een 
tweede wezenlijk kenmerk: de ‘packaging’, ofwel het verwerken van het beeld-
materiaal in een aantrekkelijke programmavorm. Ook deze kan ongetwijfeld uiteen-
lopende gedaantes aannemen. (Kilborn, 1994: 423-425; Biltereyst, 2000: 42) 
 
Tot slot biedt Dauncey’s omschrijving van reality-tv een voorbeeld van een 
thematische definitie:“Thematically, it is possible to divide the French reality 
programming into three main types, namely (1) everyday dramas of courage, (2) 
talking about feelings and (3) civic action.” (Dauncey, 1996: 95) Dauncey voegt in 
zijn classificatie dus nog twee categorieën toe aan de formaten die centraal staan in 
Nichol’s definitie. De ene behelst een erg cultuurspecifiek programmatype dat binnen 
de Franse context nadruk legt op de topics liefde, seks en gezinsrelaties terwijl de 
andere doelt op programma’s die de burgerzin van de kijker aanspreken, bijvoorbeeld 
in het opsporen van criminelen. Hoewel een dergelijke omschrijving enerzijds een 
aanvulling kan vormen op de vormelijke benadering van reality-tv is zij anderzijds 
sterk contextueel bepaald en biedt zij verder weinig inzicht in de specifieke 
verschijningsvormen die reality-tv kan aannemen. 
 
 
3. Reality-tv: context en controverse 
 
3.1 Oorsprong en opkomst van reality-tv 
 
De bakermat van reality-tv ligt in het sterk gedereguleerde Amerikaanse televisie-
landschap van de jaren ’80.  Het in de Verenigde Staten hoog in het vaandel gedragen 
ideaal van de vrije markt heeft er een hoogcompetitief omroepbestel in de hand 
gewerkt. Om zich in een dergelijke context te handhaven is het absoluut noodzakelijk 
een zo efficiënt mogelijke productie, in dit geval van televisieprogramma’s, te 
verwezenlijken en voortdurend te innoveren. Dit is een ideale voedingsbodem geble-
ken voor de ontwikkeling van nieuwe formaten en meer in het bijzonder reality-tv, 
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dat met zijn grote aantrekkingskracht naar de kijker toe enerzijds en lage productie-
kosten anderzijds, een passend antwoord bood op de eisen die een competitieve 
omgeving stelt. (Kilborn, 1994: 426) De eigenlijke start van reality-tv wordt 
doorgaans toegeschreven aan het format Unsolved Mysteries, uitgezonden door NBC 
in 1987. Al gauw volgden de andere netwerken met tal van imitaties van dit 
oorspronkelijke programma zoals Rescue 911 (CBS), Real Life Heroes (CBS), Cops 
(FOX) en America’s most wanted (FOX). (Dovey, 2000: 81 en Kilborn, 1994: 426) 
Homogenisering in de programmatie van de diverse zenders heeft er dus toe geleid 
dat de nieuwe formaten op vrij korte tijd een plaats weten te verwerven in het prime-
time televisieaanbod, naast de traditionele genres. (Dovey, 2000: 82) Maar daarbij 
komt dat zodoende een situatie ontstaat waarin men voortdurend op zoek moet gaan 
naar nieuwigheden, wil men de concurrentie een stap voor zijn. Dit heeft sommige 
producenten, voornamelijk in het zeer sterk gedereguleerde televisielandschap van de 
Verenigde Staten, ertoe gebracht de grenzen van het toelaatbare steeds verder af te 
tasten en te verleggen (wat door de makers niet noodzakelijk als een belemmering 
maar wel als een troef in de promotiestrategie wordt beschouwd). In Europa doet de 
geleidelijke liberalisering van de audiovisuele markt in diezelfde periode de vraag 
naar content sterk toenemen. Dit blijkt echter problematisch in het Europese 
omroepbestel, dat traditioneel de productie overliet aan de monopoliehoudende 
openbare zenders (in-house productie) en hierdoor de ontwikkeling van een eigen 
sterke, onafhankelijke productiesector heeft afgeremd. Om hun zendtijd te vullen 
grijpen de nieuwe spelers in het Europese televisielandschap dan ook op grote schaal 
naar content van Amerikaanse makelij, waar wel een dergelijke autonome program-
ma-industrie tot stand is gekomen. (Pauwels, 2000: 25-48) Dit leidt onder meer tot 
een instroom van reality-shows waarvan sommige zonder enige wijziging worden uit-
gezonden door de Europese kanalen, zoals Rescue 911, Unsolved Mysteries en Cops.  
 
Het massaal overwaaien van producties uit de VS wekt in het Europese 
omroeplandschap, waar traditioneel een cultureel-educatieve logica en de idee van 
maatschappelijke dienstbaarheid heerst, een zekere terughoudendheid op. De vrees 
dat het kijkerspubliek een typisch Amerikaanse visie op de realiteit krijgt voorge-
schoteld, met nadruk op criminaliteit, geweld en actie, en de bekommernis om de 
kwaliteit van de geïmporteerde content, gevoed door de link tussen reality-tv en 
commercialisering, leidt tot de roep om andere strategieën in het brengen van reality-
tv. Een eerste aanzet hiertoe vormen de initiatieven van de EU om de ontwikkeling 
van een eigen competitieve contentsector te stimuleren, al blijken die na meer dan 
tien jaar nog steeds weinig succesvol in het wegwerken van het handelsdeficit tussen 
de VS en Europa. (Pauwels, 2000) De beperktheden van een Europese interne markt 
en productiesector hebben echter niet verhinderd dat er nationaal een aantal zeer 
populaire formules tot stand zijn gekomen, die vervolgens naar landen binnen én 
buiten Europa werden geëxporteerd. Hierbij kan men denken aan de docusoap en 
formaten als Big Brother en De Mol, die erin slaagden het ‘eenrichtingsverkeer’ van 
de VS naar Europa op de internationale televisiemarkt om te buigen. (Biltereyst, 
2000: 22) Dat deze eigen producties wel degelijk van belang zijn blijkt uit het feit dat 
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nationale zenders binnen Europa tijdens prime time voornamelijk grijpen naar ‘home 
made’ programma’s omwille van hun populariteit bij het eigen kijkerspubliek. (De 
Meyer, 2001: 163) Een andere praktijk die ingang heeft gevonden als antwoord op de 
dreigende ‘Amerikanisering’ van het televisieaanbod, bestaat erin in de VS 
aangekochte producten aan te passen aan de plaatselijke context. Naast lichte 
programmawijzigingen groeit zo ook het gebruik waarbij een bepaald formaat wordt 
aangekocht en vervolgens een concrete invulling krijgt, rekening houdend met de 
specifieke productie- en receptiecontext.  (Kilborn, 1994: 428-430; Dovey, 2000: 81-
82) Hoewel men de betekenis van Amerikaanse producties voor het Europese 
televisielandschap in het algemeen en de doorbraak van reality-tv in het bijzonder 
moeilijk kan veronachtzamen, heeft zich dus in Europa ook een meer geëigende vorm 
van realiteitstelevisie ontwikkeld. In dat verband moet nog gewezen worden op het 
feit dat verschillende Europese zenders eerder al programma’s uitzonden die in de 
richting van reality-tv gingen. Het betrof dan formaten die pasten binnen de traditie 
en het dienstverlenend karakter van de publieke omroepen, zoals de gekende 
opsporingsprogramma’s Crimewatch UK en Témoin No. 1, maar ook de 
entertainende Candid Camera formaten. (cf. infra) 
 
 
3.2 Reality-tv, een controversieel fenomeen 
 

De controverse die is ontstaan rond het fenomeen realiteitstelevisie betreft 
allesbehalve één duidelijk omlijnde kritiek. Hier staan twee belangrijke discussie-
punten uit het brede debat centraal, namelijk de maatschappelijke betekenis van 
reality-tv enerzijds en de ethische implicaties van reality-reeksen anderzijds. 
  
Met de maatschappelijke betekenis van reality-tv wordt hier in de eerste plaats 
verwezen naar de rol die de recent opgekomen formaten kunnen vervullen in het licht 
van de zogenaamde ‘civil society’-functies van de media, zoals daar zijn het verlenen 
van een forum en verstrekken van informatie, waarbij de participatie van de burger en 
de toegankelijkheid in algemene zin wordt bevorderd. Meningen over de mate waarin 
en/of de manier waarop de besproken televisievormen aan deze aspecten tegemoet 
komen, blijken onlosmakelijk verbonden met een bredere visie op de media en hun 
betekenis in de huidige samenleving. Men zou in algemene termen twee tegen-
gestelde, uiterste visies en daaraan gekoppelde denkkaders kunnen onderscheiden en 
een derde, meer genuanceerde, tussenpositie. (Biltereyst, 2000: 30; Dovey, 2000: 83) 
 
Aan de ene kant is er de overtuiging, vanuit een liberaal-pluralistisch perspectief op 
de media, dat de nieuwe factuele formaten het publiek meer inspraak en macht 
verlenen (reality-tv als ‘empowerment’). Aanhangers van deze opvatting interprete-
ren de recente ontwikkelingen binnen het programma-aanbod als een uitbreiding en 
democratisering van het publieke discours. Reality formaten bevorderen niet enkel de 
toegang van de ‘gewone’ man (en de subjectieve stem) tot het maatschappelijk debat, 
maar maken aldus het aanbod aan factuele informatie ook toegankelijker en 
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begrijpelijker en houden de kijker een spiegel voor. Bovendien heeft die verruiming 
van het publieke forum een bevrijdend karakter, wat zich uit in het aan het woord 
laten van bevolkingsgroepen (zoals minderheden) die voorheen niet de openbaarheid 
konden bereiken en het bespreekbaar maken van onderwerpen waarop voorheen een 
taboe rustte. (Biltereyst, 2000: 30-31; Dovey, 2000: 86-87; Dauncey, 1996: 96-99)  
 
Hiertegenover staat een kritische opvatting die, vanuit een politiek-economisch 
perspectief op de media, meent dat de commercialisering van het omroepbestel leidt 
tot ‘tabloidisering’ en de productie van wegwerptelevisie ofwel ‘lowest common 
denominator television’(Dauncey, 1996: 97; Dovey, 2000: 83) met reality-tv als 
meest extreme uitspatting van deze trend. (reality-tv als Trash TV) (Biltereyst, 2000: 
30; Dovey, 2000: 83). Het forum dat reality-programma’s aanbieden, wordt louter 
aangewend ter exploitatie van de deelnemers en ter vermaak van het kijkerspubliek, 
dat zich in een voyeuristische positie ziet gedrongen. Daarbij wordt vanuit een zucht 
naar sensatie en spektakel steeds verder binnengedrongen in de private levenssfeer 
van mensen. Het centraal stellen van de subjectieve stem leidt bovendien tot een erg 
gepersonaliseerd, gedramatiseerd en gefragmenteerd beeld van maatschappelijke 
thematieken, waarbij achtergrond, duiding en abstracte analyse verdwijnen met als 
gevolg dat de kijker een steeds beperkter en meer stereotiep beeld heeft van de 
problemen in de samenleving. Het feit dat bovendien vooral spectaculaire 
gebeurtenissen of extreme gevallen aandacht krijgen en de bestaande wet en orde 
enkel wordt bevestigd, kan hier enkel nog toe bijdragen. (Dauncey, 1996: 99-100; 
Glynn, 2000: 7-8; Biltereyst, 2000: 31; Nichols, 1994: 60) 
 
Er zijn echter ook denkpistes die een meer genuanceerd standpunt innemen en de 
opkomst van realiteitstelevisie niet zonder meer bejubelen of verwerpen. Hierbij 
erkent men enerzijds dat de vastgestelde trends passen binnen de evolutie van de 
samenleving naar een consumptiecultuur, waarin ook mediaproducten en steeds meer 
terreinen van het private leven handelswaar worden (ook aangeduid als ‘co-
modificatie’), afgestemd op het vermaak van zoveel mogelijk consumenten. 
Anderzijds weigert men de doorgedreven commercialisering op zich negatief te 
beoordelen en ziet men dit niet onmiddellijk als een bedreiging voor het ‘civil 
society’-project van de media. Immers, veel blijft afhankelijk van de concrete 
invulling die er in de specifieke formaten aan wordt gegeven. Toch mag deze meer 
positieve benadering van populaire televisieformaten ook het blijvende belang van 
andere, meer traditionele vormen van factuele informatie en kennis niet miskennen. 
(Bondebjerg, 1996: 44-45; Biltereyst, 2000: 32-33) 
 
Op ethisch vlak vormt de manier waarop reality-tv het recht op privacy van mensen 
onder druk zet een belangrijk onderdeel van het debat. De fundamentele verbonden-
heid van het recht met de individuele waardigheid van een persoon maakt dit gegeven 
immers tot een zeer delicate kwestie. Het recht op privacy verwijst doorgaans naar de 
bescherming van de intieme sfeer rond een gegeven persoon, hetgeen cultureel 
bepaald blijkt. In België gaat het concreet onder meer om het relatieleven, alle 
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overtuigingen, de gezondheidstoestand van een individu, seksuele aangelegenheden 
en het naakte lichaam. Kortweg kan men stellen dat elk persoon met betrekking tot al 
deze elementen beschikt over ‘the right to be left alone’. Het is enkel het individu zelf 
dat kan bepalen waar voor hem of haar de grenzen liggen en strikt genomen kan het 
zelfs op geen enkele wijze afstand doen van het privé-leven, omdat dit onlosmakelijk 
verbonden is met de eigen persoonlijkheid. (Neels, college 21.12.01) Reality-reeksen, 
die haast per definitie het private publiek maken, plaatsen zo het recht op privacy op 
de helling en creëren een zekere spanning tussen de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer enerzijds en het recht op vrije meningsuiting vanwege de media ander-
zijds. Het aantal geschillen tussen mensen die zich geschonden voelen in hun privacy 
en de producenten of omroepen, neemt volgens de Nederlandse advocate Zaborsky-
van Boxtel dan ook recht evenredig toe met het aantal reality-formaten. (Zaborsky-
van Boxtel, 1996: 5-6) In dat verband is de notie van de ‘informed consent’ 
uitgegroeid tot een belangrijke ethische toetssteen, al werpt de praktische 
haalbaarheid van het criterium de nodige vragen op. (Gross, Katz en Ruby, 1988: xii) 
De meeste problemen ontstaan, aldus Zaborsky, ‘in de grijze zone tussen een 
duidelijke en onvoorwaardelijke toestemming en de expliciete weigering’. Dan 
dienen de concrete omstandigheden, gaande van de plaats van opname (privaat of 
publiek) over de aard van het reality-programma en de weergave (ingetogen of 
sensationeel) tot de schade berokkend aan het individu, uitsluitsel te geven over de 
behoorlijkheid van het handelen. (Zaborsky-van Boxtel, 1996: 6, 10) 
 
4. Naar een genuanceerd begrip van reality-tv 

 
4.1 Wat is reality-tv: een afbakening 
Een eerste stap in de verdere verfijning van het concept realiteitstelevisie is het 
opstellen van een afgebakende omschrijving. Hier zal een ruim begrip vooropstaan, 
dat voortbouwt op de eerder vermelde algemene positionering en de definities van 
Biltereyst en Kilborn. Een dergelijke opvatting onderkent de voortdurende verbreding 
van het aanbod en behelst als zodanig verschillende concrete verschijningsvormen. 
Dit betekent echter niet dat realiteitstelevisie vervalt tot een alomvattend container-
begrip dat alles wat enigszins factueel is en de private stem van de ‘gewone’ man 
centraal stelt onder een zelfde noemer verenigt. Op die manier zou reality-tv immers 
vereenzelvigd worden met de trend naar ‘first person media’ in het televisielandschap 
en belanden formaten die onderling grondig verschillen, zowel wat betreft hun 
wezenlijke opzet als hun relatie tot de conventionele programmacategorieën, in een 
zelfde, ruime verzameling. Bijgevolg kan men realiteitstelevisie best zien als een 
verzamelterm voor een reeks van vrij recent verschenen formaten die in hun opzet op 
de meest concrete en wezenlijke wijze uiting geven aan de postmoderne trends die 
zich binnen een bredere context in de maatschappij, media en het televisiebestel 
voltrekken, zonder hiermee samen te vallen. Daarbij gaat het om overwegend nieuwe, 
eigen- en andersoortige programmaformules die niet meer louter te herleiden zijn tot 
een traditioneel en eenduidig genre of categorie en die zich hoofdzakelijk beroepen 



 
 

11

op hun beeldmateriaal en de specifieke productiewijze en/of opnamestijl ervan om 
een hoog realiteitsgehalte te claimen. Uiteraard biedt een zulke afgebakende 
omschrijving nog geen genuanceerd zicht op de concrete verschijningsvormen die het 
fenomeen kan aannemen. Precies hierin ligt dan ook de zin en de meerwaarde van 
een typologie, die de verschillende gedaantes die reality-tv kan aannemen, schetst.  
 
 
4.2 Uitwerking van de typologie 
 
De onderstaande uitwerking overloopt een achttal types van reality-tv en besteedt in 
een eerste luik voor elk geval afzonderlijk aandacht aan het opzet, de realiteitsclaim 
en de concrete verschijningsvormen. Dit houdt telkens een bespreking in van de 
‘reality bite’, zowel op het filmische als het ante-filmische niveau, en enkele 
toepassingen hierop. (Boggs, 1991: 81-164; Corner, 1996: 28-30; Corner, 2000: 207-
231; Leurdijk, 1999: 109-114; Nichols, 1991: 34-75, Pauwels, 2000: 18 (4); 
O’Donnell, 1999: 2-6) Een tweede onderdeel focust op de verpakking van het 
programma, waarmee voornamelijk wordt geduid op de verdere verwerking van het 
beeldmateriaal (montage, andere aspecten van de camerahandeling) of het hieraan 
toevoegen van elementen (presentator, non-diëgetisch geluid) met het oog op het 
afleveren van een aangenaam en op de kijker afgestemd product. (Boggs, 1991: 81-
164 en 195-230; Bondebjerg, 1996: 34-35; Kilborn, 1994: 423-425; 35-35 en 109-
114; Pauwels, 2000: 3-4 (7)) Tot slot zullen enkele bedenkingen aan bod komen bij 
de maatschappelijke betekenis en ethische implicaties van de formaten.  
 
Type 1: De gecreëerde microleefwereld (met spelelementen) 
 

1.1 Opzet, realiteitsclaim en verschijningsvormen 

Het basisopzet van dit type formaten houdt in dat men een bepaalde groep mensen 
samenbrengt op een voor hen onvertrouwde locatie waar ze al dan niet volledig 
geïsoleerd van de buitenwereld dienen te (over)leven. De setting kan zowel een reeds 
bestaande omgeving zijn als een speciaal door de producenten gecreëerde ruimte en 
de duur van het verblijf varieert van één avond over enkele weken tot een paar 
maanden. Het beeldmateriaal waarop deze programma’s zich beroepen steunt op de 
professionele, vaak onafgebroken registratie van het gedrag dat zich binnen dit 
kunstmatige opzet ontwikkelt. Daarbij gaat het enerzijds om het schijnbaar spontaan 
tot stand gekomen leven in de setting maar anderzijds worden ook bepaalde 
handelingen expliciet en kenbaar uitgelokt en gedirigeerd door de makers, doorgaans 
in de vorm van opdrachten aan of gesprekken met de participanten. Hun realiteit-
gehalte ontlenen deze formaten bijgevolg grotendeels aan de opnamestijl, die 
pretendeert louter te observeren wat zich voor het oog van de camera voltrekt en aan 
het vermeend natuurlijke, ‘menselijke’ gedrag dat de in beeld gebrachte personen 
vertonen. Het feit dat de deelnemers meestal ‘gewone’ individuen zijn versterkt 
verder de herkenbaarheid en mogelijkheid tot identificatie bij het kijkerspubliek. De 
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meest duidelijke toepassing op dit type vindt men in de zogenaamde real-life-soaps, 
zoals Big Brother (Kanaaltwee), Expeditie Robinson (VT4) en Temptation Island 
(VT4 en Kanaaltwee). Waar het eerstgenoemde programma de deelnemers in een 
speciaal gecreëerde woning plaatst, belanden ze in de andere series op een exotisch 
eiland. Hun doen en laten wordt vervolgens geregistreerd, in Big Brother en 
Temptation Island permanent, door het waakzame oog van talloze camera’s, 
aangebracht in de desbetreffende ruimte of bediend door professionele filmploegen 
die zich voor de duur van het opzet aan de zijde van de deelnemers nestelen. De tot 
dit type behorende formaten delen een bijzonder complex programmaconcept, 
waarbij elementen, ontleend aan verscheidene andere, traditionelere genres worden 
gecombineerd tot een andersoortig geheel. In de eerste plaats dragen deze 
programma’s kenmerken van de soap: serialiteit, een vrij statisch gedefinieerde 
omgeving, meervoudige verhaallijnen (gebaseerd op de belevenissen van en relaties 
tussen de deelnemers als individuen en soms als groep), dialoog en conversatie. 
(O’Donnell, 1999: 2-6) Vanuit dit perspectief kan men de kandidaten ook 
beschouwen als personages in de vertelling die de series eigenlijk zijn. Ondanks de 
wezenlijke overeenkomsten met de soap onderscheidt dit soort reality-series zich 
echter fundamenteel van deze feuilletonvorm door hun duidelijk afgebakend begin en 
einde, hetgeen eerder een kenmerk is van de telenovela. Het opzet verleent de 
formaten immers een overkoepelend conceptueel en narratief kader, doorgaans 
uiteengezet bij aanvang van het programma door de presentator die hierbij vragen 
opwerpt met een betogende functie. Het verhaal dat vervolgens op gang komt, 
vertoont sterke overeenkomsten met een typisch dramatische structuur: een stabiele 
toestand wordt verbroken zodat men in een fase van conflict of crisis terechtkomt, 
waaruit een streven volgt om de evenwichtige situatie van in het begin te herstellen 
door een oplossing voor het conflict te zoeken. (Plantinga, 1997) In dit type van 
reality-series belandt de kijker echter samen met de deelnemers onmiddellijk in de 
conflictsituatie, waarna de focus ligt op de wijze waarop de deelnemers vervolgens 
met de onvertrouwde omstandigheden omgaan en hoe getracht wordt het evenwicht 
te herstellen. Het beëindigen van de conflictsituatie is tegelijk ook een narratieve 
afsluiting waarbij de kijker een antwoord krijgt op de vragen die aan het begin van 
het programma werden opgeworpen.  
 
Verder kan men de real-life-soap ook in zekere zin beschouwen als een televisiespel, 
aangezien de kandidaten er niet alleen in een onvertrouwde omgeving terechtkomen 
maar tegelijk voor een uitdaging worden geplaatst, waarvan het welslagen hen een al 
dan niet materiële beloning oplevert. Big Brother en Expeditie Robinson bevatten een 
uitgesproken competitief element en verlopen volgens het concept van een afvalrace. 
Binnen dit kader moeten de deelnemers regelmatig concrete (fysieke, cognitieve of 
creatieve) opdrachten verrichten, waarvan de uitkomst repercussies heeft op het leven 
buiten de concrete uitvoering ervan. Tot slot doen deze formats met momenten ook 
denken aan een talkshow. Naast de conversaties tussen de kandidaten onderling 
duiken immers eveneens interacties op met de al dan niet fysiek aanwezige 
programmamakers. Deze kunnen de vorm aannemen van echte gespreksituaties, 
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fragmenten van interviews waarbij enkel de deelnemer en zijn antwoorden worden 
weergegeven (en deze schuinweg van de camera lijkt te kijken) of een betoog  
richting camera (waarbij de blik rechtstreeks naar de kijker is gericht). Big Brother 
(wekelijks) en Expeditie Robinson (aan het einde van de reeks) organiseren in dit 
verband een heuse live (studio)show met de supporters van de kandidaten als publiek. 
 
 
1.2 Verpakking  
 
Hoewel de verpakking in al deze real-life-soaps grote proporties aanneemt, duiken er 
hier en daar toch wezenlijke verschillen op in de onderscheiden parameters. Zo 
hanteren alle vermelde series de figuur van een presentator. Maar terwijl het duo in 
Big Brother zich beperkt tot het aan elkaar praten van de wekelijkse live show, die 
plaatsvindt in een aparte studioruimte, staat dit in de andere formaten in het gebeuren 
zelf en initieert en stuurt het daar zichtbaar het verloop van het opzet. Wat betreft de 
toevoeging van non-diëgetisch geluid worden de beelden nu en dan vergezeld van 
een commentaarstem, die overwegend neutrale en contextuele informatie verschaft 
maar toch ook interpretatieve gedachten durft te uiten. Een ander aspect is het 
gebruik van muziek in een herkenbare begin- en eindgeneriek en/of in het verdere 
programmaverloop, waar het dan de concrete beeldinhoud ondersteunt of versterkt 
(door o.a. mee een sfeer te creëren of een toon te zetten, een dramatisch of 
emotioneel moment te benadrukken, vaste onderdelen te begeleiden of overgangen te 
verzachten). Big Brother valt enigszins op in het rijtje door de relatief geringere 
toepassing van non-diëgetische klanken, waardoor de nadruk des te meer komt te 
liggen op de observatie van het in beeld gebrachte gebeuren. Het mooi afgerond 
conceptueel en narratief karakter van de hier behandelde formaten brengt tot slot op 
het vlak van de camerahandeling met zich mee dat het geproduceerde beeldmateriaal 
op een doorgedreven wijze is versneden en geordend om er als zodanig een voor de 
kijker boeiend verhaal van te maken.1 Hoewel in de montage de continuïteit in tijd en 
ruimte zoveel mogelijk wordt bewaard, duiken ook cinematografische principes op 
die hieraan afbreuk doen, zoals flash-backs en alternerende montage (tussen twee 
locaties in Expeditie Robinson en Temptation Island). Andere voorkomende tech-
nieken zijn afwisseling van gezichtspunten, close-ups om bepaalde emotionele 
gelaatsuitdrukkingen te accentueren, slow-motion om ‘het moment’ te benadrukken 
of suspense op te bouwen, of versnellende montage en afwisseling van beeldgroottes 
om dynamiek en spanning te creëren, dit laatste voornamelijk bij de uitvoering van de 
opdrachten, die doorgaans meer actie met zich meebrengen (het voor het overige 
eerder trage verloop van de formaten leent zich niet erg tot een hoge frequentie van 
de cuts). Het soapaspect brengt het gebruik van cliffhangers (het afbreken van een 
scène op het spannendste moment) met zich mee evenals flash-forwards die 
vooruitblikken op verdere ontwikkelingen (onmogelijk in Big Brother door de 
                                                 
1 In Big Brother is dit minder vergaand gezien de dagelijks uitgezonden samenvattingen. Bovendien 
wordt de kijker tot op zekere hoogte de mogelijkheid geboden om de gebeurtenissen in het huis 
permanent te volgen via de ‘live stream’ op televisie of het internet. 
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gelijktijdigheid van het opzet en de uitzending) en (in Expeditie Robinson) een 
voorstelling van de personages tijdens de intro(muziek) in de vorm van een aaneen-
schakeling  van (medium)close-up shots met vermelding in betiteling van hun respec-
tievelijke namen. 
 
 
1.3 Bedenkingen  
 
Wellicht geen ander reality-formaat is de laatste jaren zo fel besproken als Big 
Brother (De Meyer, 2001: 115-167; Raes in De Morgen, 14.10.00; Mathijs, 2002), 
hetgeen de aandacht enigszins heeft afgeleid van de andere verschijningsvormen. In 
het volgende zullen een aantal wezenlijke punten uit het debat (zoals eerder vermeld) 
naar voor komen die gelden voor al de besproken programma’s. De beoordeling van 
de forum- en informatiewaarde van het hier besproken type wordt enigszins 
bemoeilijkt door de complexe samenstelling van de real-life-soap. Immers, 
afhankelijk van hoe men dit soort formaten beschouwt - als sociaal experiment, 
documentaire of eerder als soap, spel of talkshow - dicht men deze een meer of 
minder vergaande maatschappelijke betekenis toe. Zo kan men in eerste instantie 
opwerpen dat dit type reality-tv de subjectieve ervaring en kennis die ‘gewone’ 
mensen opdoen in een bepaalde crisissituatie, centraal stelt en dit gedurende een 
betrekkelijk lange periode. Aan de kijker wordt een grote openheid gelaten om zich 
met de vertoonde personages of gebeurtenissen te identificeren en ieder kan uit de 
programma’s halen wat hem of haar relevant lijkt. Hierbij hoeft het commerciële 
karakter van de real-life-soaps en het feit dat ze wezenlijk gericht zijn op vermaak 
niet te verhinderen dat mensen er met momenten voor zichzelf levenslessen uit 
kunnen trekken. Niettemin werpt het opzet van de formats een aantal fundamentele 
vragen op bij de betekenis van de aangeboden fora en informatie. Zo worden de 
deelnemers zorgvuldig geselecteerd en als het ware getypecast voor het programma 
zodat niet bepaald een groep mensen de hoofdrol speelt die als enigszins 
representatief voor ‘de bevolking’ kan doorgaan. Het gaat meestal om overwegend 
jonge individuen (wat aansluit bij het doelpubliek van de series en de kanalen die ze 
uitzenden) die in het beste geval gelijk verdeeld zijn naar geslacht. Daarenboven 
verloopt het doen en laten van de bewoners van de setting binnen een georchestreerd 
opzet en worden bepaalde handelingen, al dan niet kenbaar, gemanipuleerd door de 
makers. Dit in combinatie met de alomtegenwoordigheid van de camera’s maakt 
claims omtrent het ‘echte’ of authentieke karakter van het gebeuren op zijn minst 
twijfelachtig. Voor de doorsnee kijker is het daarbij in elk geval moeilijk uit te maken 
in hoeverre de participanten onder deze omstandigheden werkelijk zichzelf zijn, 
aangezien hij deze enkel ‘kent’ via hun dagelijkse of wekelijkse optreden in het 
betreffende programma. Tot slot brengt de verwerking (o.a. montage) van het 
beeldmateriaal met zich mee dat de makers in sterke mate bepalen wat de kijker te 
zien krijgt, waarbij de deelnemers vaak in typetjes worden gedrongen en de klemtoon 
durft te verschuiven naar die voorvallen die de ‘nodige’ dramatiek en sensatie met 
zich mee brengen. Hoewel dit deels voortvloeit uit het soapgehalte van de formaten 
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en conflictsituaties geenszins voor de kijker verdoezeld moeten worden, ondermijnt 
een al te sterke focus hierop - puur ter vermaak - de geloofwaardigheid van de real-
life-soap als forum voor debat en informatie.  
 
Op ethisch vlak rijzen voornamelijk vragen bij het grensverleggende karakter van de 
crisissituaties waarin de deelnemers zich zien geplaatst. Het opzet van de real-life-
soap is problematisch met betrekking tot de privacy, bewegingsvrijheid en indivi-
duele waardigheid van de betrokkenen in het algemeen. Een eerste bedenkelijk aspect 
ligt in het gebruik van een (quasi) geïsoleerde setting, waarbij de banden met de 
buitenwereld worden doorgesneden. Expeditie Robinson gaat op dit vlak het verst: de 
kandidaten moeten er zien te overleven op een onbewoond eiland en worden hierbij 
in hun primaire behoeften beknot, hetgeen nu en dan moreel aanvechtbare taferelen 
oplevert. Hoewel Big Brother en Temptation Island een luxueus huis respectievelijk 
vakantieverblijf ter beschikking stellen, en de deelnemers voor opdrachten ook buiten 
dit strikte ruimtelijk kader kunnen treden (dit alles in Big Brother weliswaar pas sinds 
de twee laatste seizoenen van het format), is hun conflictsituatie niet minder 
problematisch. Big Brother, met zijn totalitaire trekjes, en Temptation Island, dat 
onder het mom van een ‘relatietest’ sterk met de emoties van mensen speelt, 
bedreigen in dit opzicht eveneens de waardigheid van de participerende individuen. 
Bij deze controversiële uitdaging komt bovendien nog is de vrijwel permanente 
registratie van de bewoners, die haast geen enkel moment kunnen ontsnappen aan het 
waakzame oog van de camera (in Expeditie Robinson wordt ’s nachts niet gefilmd 
maar is wel iemand aanwezig van de productie) wat hen (naast de geldende spelregels 
en de ruimtelijke isolatie) des te meer beperkt in hun bewegingsvrijheid en de 
formaten ontvankelijk maakt voor een aanduiding zoals gluurtelevisie. De fundamen-
tele verbondenheid van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met de 
individuele waardigheid van een persoon maakt overigens het vooraf tekenen van een 
contract waarin afstand wordt gedaan van het recht op privacy (zoals in Big Brother) 
erg dubieus. (Neels, college 21.12.01; Raes in De Morgen, 14.10.00)  
 
 
Type 2: De reflexieve uitdaging 
 

2.1 Opzet, realiteitsclaim en verschijningsvormen 

Dit type van realiteitstelevisie situeert zich wat betreft zijn opzet als het ware 
halverwege tussen het eerste type en het meer traditionele spelprogramma. Immers, 
net zoals elke game show doet, combineren deze formaten een fantasie-element met 
realistische aspecten. (Goedkoop, 1985: 299-300) Het eerste komt voornamelijk tot 
uiting in de georchestreerde en onvertrouwde situatie waarin de kandidaten zich 
bevinden, meer concreet de uitdaging (of het conflict) waarvoor zij zich zien 
geplaatst, een beloning en de aanwezigheid van een (almachtig) presentator die het 
geheel leidt, al komen deze niet steeds (samen) voor. Het realistische luik van het 
typische spelprogramma ligt dan weer doorgaans in het gegeven dat de deelnemers, 
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die de gestelde uitdaging(en) aandurven, ‘gewone’ mensen zijn, waarmee de kijker 
zich kan identificeren. (Goedkoop, 1985: 288) Precies op dit vlak gaan de hier 
besproken formaten echter een stap verder dan de traditionele game shows, wat hen 
dan ook eerder tot een onderscheiden type van realiteitstelevisie maakt. Meer dan 
louter de uitdaging, die zich hier overigens vaak in de actuele wereld situeert en niet 
in een gecreëerde setting, zit er in deze formaten ook een reflexief onderdeel 
ingebouwd, waarbij het (spel)opzet zelf en de manier waarop de betreffende 
individuen dit ondergaan en ervaren, wordt centraal gesteld. Dit kan op verschillende 
manieren, onder meer door observerende registraties van het leven buiten het 
concrete spel, typische interviewsituaties of een betoog richting camera (mogelijk 
eigenhandig bediend). Het publiek leert de deelnemer(s) in kwestie en de 
persoonlijkheid die erachter schuilt aldus op een meer vergaande wijze kennen, wat 
nog wordt versterkt door de vaak lange periode gedurende dewelke de kandidaten 
worden gevolgd. De betrokkenheid en de mogelijkheid tot identificatie bij de kijkers 
nemen hierdoor toe. Dit alles geldt ook enigszins voor het eerste type. Het feit dat 
niet de microleefwereld die ontstaat ten gevolge van het opzet maar in de eerste 
plaats het spel zelf en de manier waarop het wordt gespeeld deze programma’s 
inhoud verleent, maakt de reflexieve uitdaging echter tot een onderscheiden type 
realiteitstelevisie. Dit type kent uiteenlopende verschijningsvormen met onder meer 
De Mol (VRT), Witte Raven (VRT), The Road Ahead (TMF), Spoorloos (VT4) en 
sinds kort een ware wildgroei aan wat men reality-datingprogramma’s zou kunnen 
noemen zoals The Bachelor (Kanaaltwee), Olivier de Rijke (VTM), De Begeerde 
Vrijgezel en Twee vrouwen, drie miljard mannen (VT4). Terwijl sommige van deze 
formats, zoals De Mol en de datingshows (op Twee vrouwen… na) net als de real-life-
soap werken met een groep deelnemers en het concept van een afvalrace, plaatsen de 
andere een beperkt aantal mensen, eventueel de presentatoren zelf, voor een 
uitdaging. Het gegeven van de geïsoleerde setting komt, zij het in minder 
uitgesproken mate, enkel nog voor in The Bachelor, Olivier de Rijke en De Begeerde 
Vrijgezel. De uitdaging in enkele andere verschijningsvormen (The Road Ahead, 
Twee vrouwen…) verlangt daarentegen precies dat men zich ruimtelijk verplaatst.  
 
2.2 Verpakking 
 
Het grote aantal verschijningsvormen binnen dit type brengt met zich mee dat er op 
het vlak van de verpakking variaties optreden. De Mol en de datingshows vertonen 
sterke gelijkenissen met de real-life-soaps - en dan vooral Expeditie Robinson en 
Temptation Island - wat betreft de toevoeging en de rol van de presentator, het 
gebruik van non-diëgetische klanken en de camerahandeling. (cf. supra) De 
formaten worden gepresenteerd aan de kijker als een aangenaam en filmisch verpakt, 
mooi afgerond conceptueel en narratief geheel dat zich ontwikkelt over meerdere 
afleveringen. Spoorloos en Witte Raven wijken hier van af in die zin dat ze geen 
serialiteit kennen en dat de presentator er respectievelijk de hoofdfiguur is of totaal 
ontbreekt (dit laatste geldt weliswaar ook voor Twee vrouwen,…). Het opmerkelijkste 
buitenbeentje is The Road Ahead waarin het presentatorduo de uitdaging zelf aangaat, 
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voice-over volledig ontbreekt en het feit dat de twee avonturiers alles zelf filmen met 
behulp van een enkele digitale camera een aantal beperkingen oplegt aan de 
camerahandeling. De ruwere opnamestijl geeft echter de kijker wel nog meer dan in 
de andere formaten het gevoel, vaak vanuit een subjectief standpunt, het geheel van 
zeer nabij en onmiddellijk te beleven en verleent het afgeleverde product des te meer 
een aura van authenticiteit.   
 
 
2.3 Bedenkingen 
 
Het feit dat de tot dit type behorende formaten doordrongen zijn van het spelelement 
en in de eerste plaats een vermakelijk en boeiend verhaal willen vertellen sluit niet 
noodzakelijk uit dat deze, zeker in de ingebouwde reflexieve momenten, enige 
informatieve waarde hebben. De ervaringen van de deelnemers kunnen immers niet 
enkel voor henzelf maar ook voor de kijker van betekenis zijn. Toch blijkt uit de 
voorafgaande selectie (typecasting) van kandidaten, het opzet en het uiteindelijke 
televisieproduct dat het de makers niet (en nog minder dan in het eerste type waar het 
publiek een beeld krijgt van de microleefwereld die tot stand komt) in de eerste plaats 
te doen is om de creatie van een breed forum voor debat of informatie. Wat de 
ethische kwestie betreft kunnen voornamelijk vragen rijzen bij de manier waarop 
deze formaten (en dan hoofdzakelijk diegene met ‘gewone’ mensen in de hoofdrol) 
de bewegingsvrijheid van de betrokkenen onder druk zetten. Die moeten namelijk 
gedurende een langere periode meedraaien in het opzet en dienen zich te schikken 
naar de regels en het ritme van het spel wat er toe leidt dat deze als het ware met 
momenten worden geleefd. Hoewel de deelnemers in die zin onvermijdelijk een deel 
van hun privacy prijsgeven gaat dit type reality-tv niet zo ver permanent te 
registreren. De verschijningsvorm die wellicht nog de meeste morele bedenkingen 
oproept is die van de datingshow (op Twee vrouwen… na), die eveneens werkt met 
een geïsoleerde setting, zij het enkel gedurende een bepaald onderdeel van het opzet 
en niet in de strikte zin zoals bij het eerste type, en daarnaast de emoties van de 
kandidaten bespeelt. Wat dit laatste betreft heerst er zeer recent een debat, onder meer 
naar aanleiding van reeksen zoals Olivier de Rijke (gebaseerd op het Amerikaanse 
origineel Joe Millionaire), omtrent de zogenaamd nieuwe trend in reality-tv om 
mensen voor schut te zetten. In dit programma blijkt de steenrijke vrijgezel naar 
wiens gunst de vrouwelijke kandidates dingen in werkelijkheid een doodgewone 
wegenwerker, wat slechts op het einde aan de uiteindelijke uitverkorene wordt 
meegedeeld. Er zijn echter nog andere, buitenlandse voorbeelden, zoals de Britse 
serie ‘There’s something about Miriam’ waarin de te ‘veroveren’ vrouw achteraf een 
transseksueel bleek te zijn. Hiermee lijken programmamakers de grenzen toch weer 
wat verder af te tasten en lenen zij zich opnieuw tot de kritiek dat reality-tv mensen 
en emoties uitbuit ter vermaak van het publiek.  (De Tijd, 02/12/03) 
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Type 3: De registratie van bestaand leven of gegeven 
 
 
3.1 Opzet, realiteitsclaim en verschijningsvormen 
 
In dit type formaten draait het om de professionele registratie van een gebeuren dat 
herkenbaar is als een bestaand gegeven in de actuele wereld en overwegend plaats 
grijpt los van enige zichtbare interventie of opzet van de makers. De camera legt als 
het ware het gedrag van mensen vast in hun natuurlijke omgeving of een (voor hen 
en/of de kijker) vertrouwde situatie. Voor hun authenticiteitclaim beroepen deze 
programma’s zich dan ook sterk op het (schijnbaar) ongedwongen karakter van 
hetgeen zich op het ante-filmische niveau voltrekt. Het gebruik van de opnamestijl en 
de bijhorende aanspraak op de realiteit, eigen aan de observerende documentaire 
traditie, dient bij de kijker het gevoel te bestendigen dat hij het geheel onopgemerkt  
aanschouwt en de gevoerde conversaties eerder toevallig hoort, als het ware afluistert. 
Concreet betekent dit dan dat er geen direct, kenbaar spoor valt te bemerken van 
enige inbreng of interventie van de makers in het verloop van de gebeurtenissen of, 
anders gezegd, dat men beweert dat de afgebeelde zaken zich precies op dezelfde 
manier zouden hebben voorgedaan moest de camera(ploeg) niet aanwezig zijn 
geweest (hoewel ook in meer of mindere mate elementen opduiken die deze gedachte 
verstoren). Over het algemeen ligt in deze formaten de nadruk sterk op de 
herkenbaarheid van en de identificatie met de in beeld gebrachte individuen 
(doorgaans ‘gewone’ mensen), gebeurtenis(sen) en/of situatie.  
 
Een typische toepassing zijn de populaire docusoaps die een stevige positie hebben 
weten te verwerven in het Vlaamse televisielandschap2. Zoals reeds uit de benaming 
blijkt, ligt de eigenheid van dit soort formaten in de versmelting van typisch 
documentaire ambities met elementen uit de traditionele fictieve soap. Het eerste uit 
zich in het streven de kijker een representatief beeld te verschaffen van (een deel van) 
de werkelijkheid, waarbij uiteenlopende leefwerelden worden centraal gesteld. Zo 
werpen sommige series een blik achter de schermen bij de werking van maatschappe-
lijke instellingen, de organisatie van evenementen en/of de uitoefening van bepaalde 
beroepen terwijl andere een zicht geven op het wel en wee binnen een bepaalde 
vakantiebestemming of focussen op bijzondere gebeurtenissen in het dagelijks leven 
van ‘gewone’ mensen. De meest recente trend binnen het veld van de docusoap 
betreft ten slotte series die de private persoonlijkheid van bekende (Vlaamse) figuren 
blootleggen. Steeds grijpen de producenten terug naar de observerende opnamestijl 
van de Direct Cinema, die het publiek de illusie geeft dat de camera als een fly-on-
the-wall (cf. de Britse fly-on-the-wall documentaire) de ante-filmische gebeurtenissen 

                                                 
2 Een ander voorbeeld is Judge Judy (VTM), waarbij de makers de claim leggen een bestaand 
gegeven, namelijk de beslechting van een rechtszaak, te registreren. Terwijl dit format nog 
grotendeels lijkt opgezet, kent men in de VS met Court TV, een zender die (naast politieseries zoals 
o.a Cops) daadwerkelijke processen uitzendt, een meer uitgesproken (en controversieel) voorbeeld 
van dit type. (De Standaard, 22.11.03; www.courttv.com) 
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registreert. De fysieke nabijheid van de camera en eventueel schokkende bewegingen 
van het beeld alsook locatiegeluid geven de toeschouwer hierbij de indruk met zijn 
neus op de feiten te zitten. De fly-on-the-wall ambities van de docusoap komen wel 
met momenten in het gedrang, wanneer de gefilmde subjecten bijvoorbeeld in de 
richting van de camera kijken en/of spreken of op een meer expliciete manier naar de 
beeldproducenten verwijzen (hetgeen hun aanwezigheid verraadt). (MacDougall, 
1975: 111-112; Winston, 1995: 197-205) Maar niet tegenstaande deze documentaire 
ambities, vertonen de formaten ook gelijkenissen met de traditionele soap: een in 
meer of mindere mate statisch gedefinieerde omgeving (met een ‘natuurlijk’ 
karakter), meervoudige en (ogenschijnlijk) gelijktijdig verlopende verhaallijnen, een 
focus op interpersoonlijke relaties en dialoog (al komt actie ook voor, zeker in de 
politieseries) en serialiteit.  (O’Donnell, 1999: 2-6) 
 
 
3.2 Verpakking  
 
Het specifieke opzet van deze programmavormen brengt met zich mee dat de 
verpakking beperkt blijft. Zo ontbreekt doorgaans de figuur van een presentator, al 
komt non-diëgetisch geluid, in de vorm van voice-over commentaar en muzikale 
toevoegingen, daarentegen wel voor. Beide elementen stroken niet echt met de 
gedachte, eigen aan de observerende traditie, de toeschouwer zoveel mogelijk zelf te 
laten interpreteren wat hij ziet, in plaats van hem vanuit een autoritair standpunt mee 
te delen (of op te leggen) wat te denken bij het voorgeschotelde beeldmateriaal of er 
een bepaalde connotatie aan mee te geven. Hoewel voice-over en muziek in de 
docusoap inderdaad bepaalde interpretaties kunnen overbrengen, bekleden deze 
technieken vaak een functionele rol. Zo helpt het commentaar de kijker om de dingen 
(tijdruimtelijk) te plaatsen en bevordert muziek, in de begingeneriek en ter 
begeleiding van beeldovergangen, de toegankelijkheid van de formaten. Op het vlak 
van de camerahandeling wordt het beeldmateriaal ook hier danig versneden tot een 
vlot en boeiend verhaal. Alternerende montage voert de kijker, dikwijls aan een hoge 
frequentie, heen en weer tussen de verschillende plots (eigen aan de docusoap met 
zijn meervoudige verhaallijnen). Filmische beeldtechnieken waaronder slow motion 
en afwisseling van beeldgroottes, zoals het in close-up nemen van personen, komen 
opnieuw voor.  
 
 
3.3 Bedenkingen 
 
Op het vlak van de maatschappelijke betekenis van de docusoap rijzen in de eerste 
plaats vragen bij de documentaire ambities van dit soort formats. Kenmerken die 
traditioneel met de documentaire worden geassocieerd, zoals het formuleren van een 
duidelijke probleemstelling of argumentatie, of het ondernemen van een kritisch 
onderzoek ten overstaan van de actuele wereld die men tracht te representeren, 
blijken immers grotendeels afwezig. De nadruk komt daarentegen eerder te liggen op 
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een nauwgezette registratie van wat zich voor het oog van de camera voltrekt en 
daarbij wordt een grote openheid gelaten aan de kijker om zich met deze of gene 
verhaallijn, personage of situatie te identificeren. Duiding en een ruimere contextua-
lisering bij het ante-filmische gebeuren blijven doorgaans achterwege of krijgen 
althans een ondergeschikte rol toebedeeld. Bovendien kan men niet uitsluiten dat de 
hoofdrolspelers in dergelijke docuseries hoofdzakelijk worden geselecteerd op basis 
van hun telegenieke kwaliteiten en dat zij vervolgens een performance vervullen. Dit 
brengt mogelijk de representativiteit van de weergegeven publieksgroep in het 
gedrang. In dat zelfde verband werpt zich ook de vraag op of de specifieke gebeurte- 
nissen die worden belicht op enigszins accurate wijze aansluiten bij de werkelijke 
gang van zaken of problemen van de particuliere leefwereld waarop de docusoap 
focust (of brengen de producenten met andere woorden eerder een leven zoals het er 
op televisie hoort uit te zien?). (Kilborn, 2001; De Bock, 2001) Het feit dat het opzet 
van de docusoap te kaderen valt binnen een bredere verschuiving naar infotainment 
brengt met zich mee dat de uiteindelijke evaluatie samenhangt met de beoordeling 
van deze trend. Zolang er sprake is van een evenwichtig aanbod lijkt de aanpak van 
de docusoap op zich niet problematisch. Precies hier wringt misschien het schoentje, 
gezien de sterke opmars en populariteit van deze series.  
 
Een heel andere kwestie is de mate waarin en de wijze waarop het opzet van dit soort 
series, waarbij de programmamakers zich gedurende een langere periode nestelen in 
een bepaalde leefwereld en daar de subjecten op de voet volgen, inbreuken maakt op 
de privacy van de betrokkenen en hun bewegingsvrijheid of werkzaamheden belem-
mert. Hoewel het onderwerp van de ene docusoap al meer vragen opwerpt dan het 
andere (denk aan het vrij onschuldige karakter van reeksen die een bijzonder moment 
in het leven van mensen belichten, zoals een huwelijk of een bevalling, versus series 
die de politiediensten volgen of het uitgangsleven van jongeren in beeld brengen), 
mag het haast onvermijdelijke karakter van de indringing en de toestemming van de 
gefilmde individuen in geen geval uitgroeien tot een vrijgeleide voor de producenten. 
Recent ontstond er heisa rond de docusoaps die de activiteiten van de politiediensten 
centraal stellen (Het leven zoals het is…politie (VRT), Patrouille (VT4) en Zware 
Voet (VTM)). Een tweetal incidenten, waarbij een cameraman tijdens een interventie 
werd neergeschoten en een dronken bestuurder die vluchtmisdrijf had gepleegd 
zowaar vrijuit ging ten gevolge van de aanwezigheid van een cameraploeg tijdens 
haar ondervraging, hebben ervoor gezorgd dat dit soort series zwaar onder vuur is 
komen te liggen. Dergelijke voorvallen brachten immers een aantal pijnpunten op de 
voorgrond. Zo blijkt het opzet van deze series in sommige gevallen de werkzaam-
heden van politie en justitie te hinderen en is het onder meer strijdig met het geheim 
van het onderzoek en de wet op het politieambt, die voorschrijft dat verdachten of 
gearresteerden aan de publieke belangstelling moeten worden onttrokken. In een 
antwoord op deze ontwikkelingen werd de samenwerking tussen media, gerecht en 
politie ter discussie gesteld en ontstond de roep om duidelijke afspraken en juridische 
en deontologische richtlijnen.(De Standaard, 13/01/03; 17/01/03; 15/03/03; 14/11/03) 
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Type 4: De gereconstrueerde realiteit 
 
 
4.1 Opzet, realiteitsclaim en verschijningsvormen 

Dit soort formaten steunt in hoofdzaak op professioneel geproduceerd beeldmateriaal 
van handelingen die in feite herkenbaar geënsceneerd zijn met het oog op de 
uitzending ervan in het betreffende televisieprogramma. Toch ligt het realiteitsgehalte 
er hoog, aangezien het geregistreerde gedrag een reconstructie vormt van gebeurte-
nissen, van welke aard ook, die werkelijk hebben plaatsgevonden in de actuele 
wereld. Dit gegeven kan expliciet vermeld worden door een presentator of in de vorm 
van een betiteling maar doorgaans duikt een nog meer overtuigend ‘bewijs’ op, 
namelijk de betrokkenen zelf. Zij geven in de vorm van een getuigenverklaring tekst 
en uitleg bij het vertoonde beeldmateriaal en het valt ook voor dat zij zichzelf 
vertolken in de heropvoering van het gebeuren. Dit versterkt de authenticiteit maar 
voor de kijker wordt het zo ook eenvoudiger om zich in te leven in hetgeen de 
afgebeelde personen is overkomen. In de meeste gevallen draait het in deze formaten 
hetzij om criminele daden hetzij om andere dramatische gebeurtenissen in het 
alledaagse leven van ‘gewone’ mensen zoals ziekte, ongevallen of (natuur)rampen. 
Het aanbod op de Vlaamse zenders is wat dit betreft zeer gering, met slechts twee 
enigszins illustratieve programma’s, namelijk Moord en Mysterie (VT4) en 
Ooggetuige (VRT). Het betreft in beide gevallen een soort opsporingsprogramma’s, 
waarbij de participatie van de kijker wordt ingeroepen om bepaalde misdaden te 
helpen oplossen (cf. Dauncey’s civic action-formaten). Deze formaten zijn echter 
geen ‘zuivere’ voorbeelden van het hier besproken type3, aangezien de reconstructies 
er slechts een beperkt onderdeel vormen van het ruimere programmaopzet. Terwijl 
Ooggetuige de gebeurtenissen volledig terug opvoert (in de vaste rubriek ‘Opsporing 
Verzocht’), met behulp van acteurs of eventueel de ‘echte’ slachtoffers zelf, blijft in 
Moord en Mysterie de toepassing beperkt tot een erg gefragmenteerde, visuele 
illustratie van datgene wat de presentator of direct betrokkenen aan informatie over 
de betreffende kwestie verstrekken. In een tweede luik van Moord en Mysterie wordt 
de bovennatuurlijke gave van professionele paragnosten aangewend om zo, op een 
zeer geëigende wijze, een nieuw licht te werpen op de behandelde zaak. Dit optreden 
kan ook in zekere zin worden beschouwd als een reconstructie van het gebeuren, zij 
het dan niet visueel maar verbaal. De betrokkenen toetsen deze bevindingen deels aan 
de feiten en verlenen de bijdrage van de paragnosten zodoende geloofwaardigheid.  
 
 
4.2 Verpakking 
 
Dit soort formats steunt doorgaans op een presentator (een al dan niet betekenisvolle 
figuur) die het geheel aan elkaar praat en op de kijker afstemt. Dit doet hij en/of zij in 
de vermelde Vlaamse (‘onzuivere’) versies vanuit een studioruimte, die in Moord en 

                                                 
3 Een ‘zuiver’ voorbeeld is bijvoorbeeld Rescue 911. 
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Mysterie mee de dramatische sfeer van het programma, reeds gezet in de intro, verder 
ondersteunt (donkere achtergrond met bewegend beeld van een blauw zwaailicht). 
Verder wordt ook non-diëgetisch geluid toegevoegd in de vorm van een voice-over 
bij de reconstructies, afkomstig van betrokkenen, de presentator of een onbekende 
stem, die vooral feitelijke gegevens verstrekt ter informatie. Soms verwoorden de 
slachtoffers ook hun subjectieve ervaring van het gebeuren, hetgeen de inlevingsmo-
gelijkheden bij de kijker intensifieert. Achtergrondmuziek wordt dan weer aangewend 
om een sfeer van spanning te creëren, zoals hier in Moord en Mysterie. Tot slot zijn 
de keuzes op het vlak van de camerahandeling voornamelijk ingegeven door de 
overweging de kijker te informeren omtrent de precieze omstandigheden van het 
gebeuren. In Moord en Mysterie valt in het onderdeel met de helderzienden de 
alternerende montage op tussen beiden terwijl zij aan het werk zijn en het gebruik 
hierbij van cliffhangers en close-ups, hetgeen (in combinatie met dramatische 
achtergrondmuziek) een gespannen sfeer creëert. 
 
 
4.3 Bedenkingen 
 
De maatschappelijke waarde van de hier besproken formaten ligt eerst en vooral in 
hun dienstverlenende karakter. Naast hun op zijn minst impliciet informatieve en 
moraliserende uitwerking verlenen deze programma’s de ‘gewone’ man de kans om, 
steunend op een gevoel van solidariteit, de hulp van het publiek in te roepen in het 
oplossen van criminele feiten. De typische afsluiting van een aflevering, waarbij 
wordt verwezen naar succesvolle ontwikkelingen in onderzoek naar aanleiding van 
binnengekomen tips, dienen bij de kijker het gevoel te versterken dat zijn 
medewerking effectief hulpvol kan zijn. Precies dit opzet rechtvaardigt als het ware 
het gebruik van ensceneringen - en de eventuele verdere dramatisering - van real-life-
events en werpt weinig ethische bedenkingen op. Niets sluit echter uit dat in de meer 
‘zuivere’ illustraties van dit type reality-tv een heel andere toepassing van reconstruc-
ties kan voorkomen, die meer vragen opwerpt. (cf. infra: bedenkingen type 6)   
 
 
Type 5: De verborgen camera 
 
 
5.1 Opzet, realiteitsclaim en verschijningsvormen 
 
De formaten die onder deze categorie thuishoren beroepen zich voor hun visueel 
materiaal hoofdzakelijk op beelden, voortgebracht door verdekt opgestelde appara-
tuur, meestal miniatuurcamera’s. Dit vernuftige toestelletje kan gezien de beperkte 
omvang op de meest onwaarschijnlijke plaatsen aangebracht worden, om vervolgens 
ongemerkt te registreren wat zich voor zijn oog voltrekt. Het realiteitsgehalte van dit 
soort formaten ligt dan ook grotendeels precies in het feit dat de opnames plaats 
vinden buiten het medeweten van de gefilmde individuen om, wat hun handelingen of 
de situaties waarin zij betrokken zijn een meer authentiek karakter verleent. Immers, 
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in tegenstelling tot de andere besproken types, kunnen de programmamakers in deze 
gevallen op een erg geloofwaardige wijze claimen dat het afgebeelde gedrag niet is 
beïnvloed door de aanwezigheid van de camera(crew) in de omgeving. Hoewel het 
vertoonde bijgevolg des te meer als natuurlijk en ‘menselijk’ overkomt, betekent dit 
echter niet onmiddellijk dat het zich spontaan ontwikkelt. Vele van deze formaten 
laten zich daarentegen karakteriseren door hun vergaande opzet, waarbij de makers 
de gestelde handelingen expliciet en kenbaar uitlokken en sturen. Het feit dat de 
betrokkenen meestal ‘gewone’ mensen zijn, al dan niet in hun vertrouwde omgeving, 
verhoogt opnieuw de mogelijkheden tot identificatie vanwege de kijker. Hoewel het 
gebruik van de verborgen camera in velerlei programma’s en met verschillende 
bedoelingen opduikt, ligt de voor dit opzet meest relevante toepassing in de gekende 
en wijdverspreide Candid Camera formaten. Het Vlaamse televisielandschap kent 
eveneens een traditie van dergelijke programma’s waarin mensen zonder dat ze het 
aanvankelijk beseffen in de maling worden genomen, met als recent voorbeeld Gene 
en Ushi (VT4). Een andere verschijningsvorm is Make my day (VT4), waarin de 
producenten een spelelement in de leefwereld van een bepaald persoon brengen, 
buiten diens medeweten om.  
 
 
5.2 Verpakking 
 
In dit soort formaten verschijnt doorgaans de figuur van een presentator die het 
geheel toegankelijk moet maken voor de kijker, mogelijk vanuit een studioruimte (in 
Make my day erg betekenisvol, namelijk een soort regiekamer). In Candid Camera 
formaten staat de presentator vaak met beide voeten in het feitelijk geregistreerde 
gebeuren zelf en lokt, in naam van de makers, zichtbaar de betreffende situaties uit. 
De toevoeging van non-diëgetisch geluid uit zich in de vorm van muziek, in de 
begingeneriek maar ook tijdens de verdere duur van het programma. Het voice-over 
commentaar wordt enkel gebruikt in Make my day. De neutrale en soms interpretatie-
ve uitingen dienen de opeenvolging van gebeurtenissen begrijpelijk te maken zoals in 
andere formaten de fysiek aanwezige presentator doet. Wat betreft de camerahande-
ling is de montage er in beide formaten voornamelijk  op gericht van een aflevering 
een continu, mooi afgerond (narratief) geheel te maken. De toepassing van 
miniatuurcamera’s maakt het hierbij mogelijk om de gebeurtenissen vanuit diverse 
perspectieven te tonen. Make my day hanteert naast alternerende montage, slow- en 
fast-motion ook een split screen, telkens de deelnemer voor een dilemma komt te 
staan. Daarbij verschijnt enerzijds de presentatrice en anderzijds een freeze frame van 
de betrokken kandidaat in beeld.  
 
 
5.3 Bedenkingen 
 
De tot dit type behorende formaten richten zich voornamelijk op het vermaak van de 
kijker en niet zozeer op het verstrekken van informatie. In die zin is hun maatschap-
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pelijke betekenis eerder gering, hetgeen op zich niet problematisch valt te noemen. 
Een meer relevant discussiepunt omtrent deze programma’s heeft betrekking op het 
gebruik van de verborgen camera praktijk, een toepassing die vandaag de dag min of 
meer gebanaliseerd lijkt maar niettemin ethische vragen opwerpt. In journalistieke 
kringen is het vergaren van informatie via verdekte opnames in de regel uitsluitend 
toegestaan wanneer er sprake is van een ‘pressing social need’, met andere woorden 
indien er voor de maker geen andere en voor de betrokkene(n) minder schadelijke 
weg openstaat om de gegevens te verzamelen, en er bovendien een algemeen belang 
mee wordt gediend. Een dergelijk strikte bepaling maakt de ongeremde toepassing 
ervan in (onder andere) reality-reeksen het voorwerp van kritiek. (Neels, college 
14.12.01; Zaborsky-van Boxtel, 1996: 10) Een veelgehoorde - en tot op zekere hoog- 
te terechte - bedenking aan het adres van candid camera formats luidt dat ze de 
gefilmde personen ridiculiseren en eigenlijk publiekelijk in verlegenheid brengen of 
verder nog, in zekere zin ‘uitbuiten’ ter vermaak van de kijker. (cf. type 2) In het 
geval van Make my day zou men dan weer vragen kunnen opwerpen bij de 
doorgedreven registratie van de deelnemer en de inbreuken die hierbij worden 
gemaakt op zijn of haar privacy, hoewel het vrij onschuldige opzet (de kandidaat 
beleeft de dag van zijn leven en wordt er nog voor beloond ook; de vertoonde beelden 
staan louter in functie van het spelverloop) enigszins milderend werkt. Een cruciaal 
gegeven in dit soort televisie ligt bijgevolg in het respect voor de wil van de in beeld 
gebrachte mensen: hen op de hoogte brengen van de registratie evenals het bieden 
van de mogelijkheid al dan niet toestemming te verlenen voor de uitzending ervan, 
vormen essentiële condities voor een verantwoord gebruik van de verhulde opname.   
 
 
Type 6: De bestaande, spectaculaire realiteit maatschappelijk geregistreerd 
 
 
6.1 Opzet, realiteitsclaim en verschijningsvormen 
 
In tegenstelling tot de eerder vermelde types betreft het hier formaten die voor hun 
beeldmateriaal hoofdzakelijk steunen op reeds bestaande producten die los van het 
concrete programmaopzet in de maatschappelijke sfeer tot stand zijn gekomen. Dit 
visueel materiaal vindt doorgaans zijn oorsprong in toevallige amateuropnamen, tot 
stand gebracht door ‘gewone’ mensen, maar evenzeer in datgene wat journalisten en 
‘maatschappelijk functionele’ registratiemiddelen, zoals bewakingscamera’s of appa-
ratuur in politievoertuigen, opleveren. De realiteitswaarde van dit type ligt bijgevolg 
grotendeels in de claim dat de afgebeelde gebeurtenissen alle hebben plaatsgevonden 
buiten het concrete opzet van het programma en los van de aanwezigheid van de 
camera (die vaak incidenteel registreert) of enige kenbare interventie van de makers. 
Bovendien creëert de specifieke productiewijze van het materiaal een bijkomende 
sfeer van authenticiteit. Zo indiceren tal van vormelijke aspecten de ‘echtheid’ van de 
fragmenten: een vaak mindere beeldkwaliteit, wat zich concreet uit in een geringe 
scherpte en helderheid (mogelijk te wijten aan de ruw korreligheid van de film), de 
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‘real time’ registratie, het on-screen verschijnen van de datum en lopende opnametijd, 
stuntelige of bruuske bewegingen van de camera, een ongewone framing alsook 
onzuivere klanken en locatiegeluid. Tot slot wordt door getuigen of betrokkenen aan 
het woord te laten (in de vorm van een voice-over commentaar, een betoog richting 
camera of een interview) opnieuw beklemtoond (‘bewezen’) dat de feiten wel 
degelijk werkelijk hebben plaatsgevonden. Bovendien verhoogt dit de herkenbaarheid 
van het gebeuren en draagt het in zekere zin de boodschap “it could happen to you” 
over. De meest illustratieve formaten voor dit opzet binnen het Vlaamse 
televisieaanbod zijn Shocking USA, Explosief (Kanaaltwee) en Pas op 
voor…(vandalen, (auto)dieven, oplichters) (VT4). Zoals de titels van de vermelde 
programma’s reeds doen vermoeden, staan hier voornamelijk spectaculaire, 
sensationele of bijzondere gebeurtenissen in het alledaagse leven van ‘gewone’ 
mensen centraal, zoals verschillende soorten rampen, ongevallen, criminele daden 
maar ook, zij het beperkt, minder dramatische voorvallen (cf. enge opvatting van 
reality-tv).  
 
 
6.2 Verpakking 
 
Het ruwe beeldmateriaal waarop dit type reality-tv steunt wordt doorgaans vergezeld 
van een presentator, die hoofdzakelijk de verschillende fragmenten aan elkaar praat. 
In Shocking USA heeft deze figuur (hoewel niet steeds aanwezig) een meer betekenis- 
volle rol: hij is sheriff, hetgeen hem de nodige autoriteit en geloofwaardigheid 
verleent om het publiek ook tips te verschaffen die de vertoonde drama’s kunnen 
helpen voorkómen, en hij verschijnt in een (soms geënsceneerde) omgeving die 
aansluit bij de behandelde thematiek. Daarnaast wordt ook non-diëgetisch geluid 
aangebracht in de vorm van een commentaarstem die de afgebeelde gebeurtenissen 
contextualiseert en interpreteert of - wanneer verstrekt door betrokkenen of getuigen - 
deze weer tot leven brengt en de inlevingsmogelijkheden van de kijker versterkt. 
Ondanks het belang van de beelden in deze formaten krijgt het publiek dan ook met 
momenten veel uitgelegd. Verder worden muzikale elementen in de begingeneriek en 
tijdens de duur van het programma gehanteerd om mee de dramatische toon te zetten, 
spanning op te bouwen en het spectaculaire karakter van de in beeld gebrachte zaken 
te accentueren. Dit wordt ook op het niveau van de camerahandeling bewerkstelligd 
door de fragmenten aan een hoge frequentie te monteren, wat in combinatie met het 
reeds dynamische karakter van de in beeld gebrachte gebeurtenissen, het geheel een 
haastig verloop geeft (in het beste geval zijn de fragmenten per aflevering 
gegroepeerd rond een topic). De kijker wordt van het ene sensationele voorval naar 
het andere geloodst, waarbij het veelvuldige herhalen en in slow-motion vertonen van 
het ‘cruciale’ moment het spektakelgehalte van het ante-filmische gebeuren 
maximaal in de verf zet. Daarnaast zorgt de onderbreking van de fragmenten met 
getuigenissen van betrokkenen, doorgaans in de vorm van een interviewsituatie, niet 
alleen voor een verdere dramatisering maar bovendien creëert men zo een zeker 
uitstel, waardoor geleidelijk naar een climax kan worden toegewerkt. De klemtoon 
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ligt in deze formaten duidelijk op de actie die volgt uit een crisistoestand en de 
uiteindelijke afloop, die meestal positief is. De betrokkenen weten zich immers, al 
dan niet met de hulp van anderen, uit de crisissituatie te redden waaruit haast 
onvermijdelijk volgt dat de in beeld gebrachte personen worden voorgesteld als 
helden en slachtoffers. 
 
 
6.3 Bedenkingen 
 
Hoewel dit soort reality-tv wel het potentieel bezit om maatschappelijk betekenisvol 
te zijn, komt dit niet als zodanig tot uiting. De focus ligt duidelijk op het 
spektakelgehalte van de in beeld gebrachte conflictsituaties en het weergeven van 
dramatische voorvallen louter om hun sensationeel karakter maakt dat de kijker er 
doorgaans niet veel wijzer van wordt. Een ruimer kader of enige diepgang ontbreekt 
en in het beste geval worden behulpzame tips gegeven of kan men er als toeschouwer 
impliciet bepaalde levenslessen uit trekken, al lijkt dit hier niet het voornaamste 
oogmerk. Op ethisch vlak rijzen bedenkingen bij de manier waarop deze formaten 
soms erg dramatische voorvallen in het alledaagse leven van mensen opvoeren ter 
vermaak van de kijker, hetgeen ook geldt voor bepaalde ‘zuivere’ vormen van type 4 
(cf. supra), waar het dan uiteraard gaat om reconstructies. Wat in dit verband wel 
enigszins milderend werkt, is het gegeven dat de gebeurtenissen vaak een goede 
afloop kennen waardoor het verhaal een positieve inslag krijgt. Een ander 
problematisch aspect ligt in het gebruik van materiaal geproduceerd door bewaking- 
of politiecamera’s. Dit roept immers vragen op omtrent de bescherming van de 
identiteit van de geregistreerde individuen. In tegenstelling tot opsporingsformaten, 
waarin dergelijke beelden ook soms opduiken, kunnen deze programma’s zich ter 
legitimatie niet beroepen op een dienstverlening naar het kijkerspubliek toe. Des te 
meer lijkt het in deze gevallen aangewezen om rekening te houden met de wil en de 
rechten van de betrokkenen in verband met hun privacy. Het moet gezegd worden dat 
in de besproken programma’s de crimineel of verdachte in kwestie doorgaans 
onherkenbaar is gemaakt voor de kijker.  
 
 
Type 7: Het homevideoprogramma 
 
 
7.1 Opzet, realiteitsclaim en verschijningsvormen 
 
Dit soort formaten is zonder twijfel één van de meest voorkomende en gekende types 
van realiteitstelevisie. Het gehanteerde beeldmateriaal bestaat uit amateuristische en 
toevallige opnames van humoristische voorvallen in een huiselijke of herkenbare 
omgeving, tot stand gekomen buiten het concrete opzet van het programma. De 
authenticiteit van deze registraties ligt voor een groot deel precies in hun incidenteel 
en amateuristisch karakter (cf. vormelijke aspecten type 6) en in de spontaniteit van 
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de vertoonde gedragingen, die zich ogenschijnlijk onverwacht voordoen voor het oog 
van de camera. Daarbij komt nog dat het meestal gaat om herkenbare individuen, 
‘gewone’ mensen, in vrij alledaagse situaties en in een vertrouwde omgeving, wat de 
mogelijkheid tot identificatie en inleving vanwege de kijker met de betrokkenen 
bevordert. In Vlaanderen bestaat er reeds sinds 1990 een eigen versie, met name 
Videodinges (VTM), en recent is daar nog een tweede formaat Staat het erop? (VT4) 
aan toegevoegd. Hoewel het in beide formaten voornamelijk gaat om het ludieke van 
de beelden wordt er in Videodinges nog een spelelement aan het opzet toegevoegd, 
waarbij de maker van het ‘grappigste’ filmpje een prijs in de wacht kan slepen.  
 
7.2 Verpakking  
 
De verpakking van dit materiaal houdt onder meer in dat de figuur van een 
presentator wordt toegevoegd die de verschillende videofragmenten aan elkaar praat, 
al dan niet vanuit een studioruimte. Verder dient non-diëgetisch geluid, in de vorm 
van een (vaak onbekende) commentaarstem en muzikale deuntjes, het humoristische 
effect van de vertoonde gebeurtenissen te ondersteunen. Tot slot wordt op het niveau 
van de camerahandeling het ingezonden beeldmateriaal herwerkt tot een hoog aantal 
zeer korte videoclips die telkens uitsluitend focussen (bijvoorbeeld door herhaling) 
op het vermakelijke en authentieke gehalte van de betreffende, toevallig geregistreer-
de voorvallen, zonder veel meer. Er ontbreekt dan ook elke vorm van narratieve 
structuur in het verloop van het programma, de filmpjes zijn willekeurig geordend en 
verschijnen hoogstens gegroepeerd volgens een welbepaald topic (vakantie, dieren, 
kinderen,…). 
 
 
7.3 Bedenkingen 
 
Deze homevideo formaten vertonen een hoog entertainment gehalte en streven 
uitsluitend vermaak na, ontleend aan de humoristische situaties waarin individuen 
zich bevinden. Precies het gegeven dat het forum, aangeboden door dit soort televisie, 
enkel wordt aangewend ter ridiculisering van het publiek (cf. type 2, 5), heeft ertoe 
geleid dat deze formaten ook wel met de term ‘realityslapstick’ worden aangeduid. 
Hoewel het inderdaad vaak gaat om leedvermaak bij beschamende of pijnlijke 
situaties, staat hier tegenover dat de betrokkenen zelf het videomateriaal hebben 
ingezonden, hetgeen deze kritiek danig mildert.  
 
 
Type 8: De ontlokte productie 
 
8.1 Opzet, realiteitsclaim en verschijningsvormen 
 
Dit type formaat baseert zich voor het vertoonde materiaal volledig op kleinschalige 
producties van ‘gewone’ mensen. Het onderscheid met het gebruik van bestaande 
beelden ligt in het gegeven dat het hier gaat om opnames en gedragingen die expliciet 
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en kenbaar vanuit het programmaopzet werden geïnitieerd met de eventuele uitzen-
ding ervan voor ogen. Een vaak voorkomende toepassing in het televisielandschap op 
deze ontlokte productie (die op zich reeds lang bestaat binnen het domein van het 
wetenschappelijk beeldgebruik (Pauwels, 1996: 85-89)) vindt men in de zogenaamde 
videobrieven of - dagboeken. Deze stellen de betrokkenen in staat om op een zeer 
geëigende manier hun specifieke leefwereld in beeld te brengen. Naar Brits voorbeeld 
startte de VRT voorjaar 2002 met een bescheiden vorm van de videobrief, namelijk 
Barometer. Hierin draait het volledig rond de inzendingen van doorsnee individuen 
die met een minimum aan vaardigheden een bepaalde boodschap op visuele wijze 
overbrengen. Het realiteitsgehalte van deze filmpjes ligt deels in hun specifieke 
productiewijze (cf. camerahandeling type 6, 7), deels in het gegeven dat de personen 
in beeld ‘gewone’ en dus voor de kijker vaak heel herkenbare mensen zijn die zich in 
hun vertrouwde omgeving bevinden. Zij adresseren het publiek overwegend op een 
rechtstreekse wijze, daar zij hun betoog voeren met de blik gericht naar de camera.  
 
8.2 Verpakking 
 
Barometer kent een vrij sobere verpakking met weliswaar een  presentator wiens rol 
hoofdzakelijk beperkt blijft tot het aan elkaar praten van de verschillende fragmenten. 
De keuze voor fotograaf Michiel Hendryckx is betekenisvol, in die zin dat het gaat 
om iemand met een laag profiel die bovendien als professioneel beeldproducent uit-
stekend geplaatst is om een ‘deskundige’ keuze te maken uit het ingezonden 
materiaal. Door de filmpjes vanuit zijn woonkamer aan te kondigen - hij zit er dus 
evenzeer als een ‘gewone’ mens - wordt de huiselijke, intieme en vertrouwde sfeer 
van het programmaopzet geaccentueerd en de authenticiteit van de vertoonde beelden 
en de band met de kijker versterkt. De toevoeging van non-diëgetisch geluid aan het 
beeldmateriaal blijft naast muziek in de begingeneriek beperkt. De nadruk komt des 
te meer te liggen op hetgeen de in beeld gebrachte individuen verkondigen en de 
interpretatie die de kijker zelf daaraan geeft. Op het vlak van de camerahandeling 
blijft de toepassing van filmische beeldtechnieken beperkt. Per aflevering worden een 
zes à zeven videobrieven gepresenteerd, gereduceerd (met vaak ruwere overgangen te 
wijten aan de geëigende productiewijze) tot een betoog van circa drie minuten en 
doorgaans zonder enige inhoudelijke overeenkomsten. Afwisseling van beeldgroottes 
komt wel voor, zij het vaak (narratief) minder betekenisvol en eerder te wijten aan de 
specifieke opnameafstand.  
 
8.3 Bedenkingen  
 
De maatschappelijke betekenis van de videobrief, zoals voorgesteld in Barometer, 
ligt relatief hoog. Dit formaat legt de nadruk op het informatieve en moraliserende 
karakter van de verschillende bijdragen en in zekere zin vervult Barometer dan ook 
een dienstverlenende functie, aangezien het kan leiden tot een bewustmaking bij de 
kijker rond uiteenlopende maatschappelijk relevante zaken en eventueel oplossingen 
kan aanbieden. Daarnaast verschaft het ook een relatief uniek forum aan de doorsnee 
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burger die zich rechtsreeks tot het publiek kan wenden. Uit de samenstelling van de 
videobrieven blijkt overigens dat men er naar streeft een enigszins representatief 
beeld te schetsen van de samenleving, voor zover dit mogelijk is. Toch mag men de 
forumwaarde ook niet overschatten: de voor de kijker niet altijd doorzichtige selectie 
van filmpjes en de daaropvolgende reductie van het geproduceerde materiaal, 
verlenen de makers heel wat controle en beperken de spreektijd sterk. Gezien het 
dienstverlenende karakter, de vrijwillige deelname en de eigenhandige productie 
roept dit type in mindere mate ethische bedenkingen op.   
 
5. Ter besluit: visueel overzicht van de typologie 
 
5.1 Schema 1: overzicht naar bron en ante-filmische niveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit schema verwijst naar het opzet en de realiteitsclaim, zowel op het filmische als 
het ante-filmische niveau, van de afzonderlijke soorten reality-tv. Wat onmiddellijk 
opvalt is dat het merendeel van de programmavormen steunt op materiaal geprodu-
ceerd door de makers zelf, terwijl enkel de drie laatste types beelden hanteren die 
afkomstig zijn van een externe bron. Zij kunnen zich dan ook - veel sterker dan de 
eerste groep formaten - beroepen op de specifieke omstandigheden waarbinnen hun 
beeldfragmenten totstandkwamen en de hieraan verbonden filmische parameters om 
een hoog realiteitsgehalte te claimen. Op het ante-filmische niveau onderscheiden de 
types waar de gestelde gedragingen expliciet en kenbaar geschieden met het oog op 
de opname of het opzet (pro-filmisch) zich van de formaten met een klemtoon op ge-
beurtenissen die zich (schijnbaar) onafhankelijk van de cameraregistratie of het 
bewustzijn ervan voltrekken (a-filmisch). Deze laatste tweedeling mag men echter 
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niet in absolute termen opvatten: het gaat eerder om een kwestie van gradatie, aange-
zien de invloed van de camera(ploeg) op de omgeving nooit volledig uit te sluiten 
valt en de a-filmische formaten bovendien in meer of mindere mate en al dan niet 
expliciet pro-filmische elementen bevatten (getuigenissen, opdrachten, enz.). Wat 
betreft de realiteitsclaim van deze formaten kan men overigens stellen dat de term 
reality-tv op zich enigszins ongelukkig gekozen is. Deze impliceert immers een 
zekere pretentie en wekt bepaalde verwachtingen die onmogelijk als zodanig kunnen 
worden ingelost. Elke vorm van reality-tv, hoe vergaand de betrachting ook om de 
kijker het gevoel te verlenen toegang te hebben tot het ‘echte leven’ of op zijn minst 
de authenticiteit van de geprojecteerde wereld te accentueren, is uiteindelijk steeds 
een televisieprogramma en dus het resultaat van een productieproces geleid en ge- 
stuurd door mensen met een bepaalde visie en belangen. Veel hangt dan ook af van 
het precieze opzet en de mate waarin de makers hun invloed op het gebeuren en de 
verwerking ervan onderkennen. Hoe absoluter de claim op de realiteit, des te ontvan-
kelijker men zich opstelt voor kritiek. Aan de andere kant moet men vermijden in 
sommige gevallen de producenten beweringen te verwijten die ze nooit hebben geuit. 
 
5.2 Schema 2: overzicht naar maatschappelijke betekenis en verpakking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaand visueel overzicht maakt duidelijk dat hoewel reality-tv in zich de 
mogelijkheid draagt de participatie van de (gewone) burger aan het publieke forum te 
bevorderen alsook het traditionele discours aan te vullen met meer toegankelijke 
vormen van informatieverstrekking, hieraan binnen het huidige Vlaamse aanbod niet 
zonder meer wordt voldaan. Het open karakter van de formaten, waarbij de kijker er 
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als het ware kan uithalen wat hij zelf relevant acht, belet niet dat het opzet en de 
invulling van heel wat types expliciet gericht zijn op humor, spektakel of kortweg 
vermaak (cf. type 2, 5, 6, 7 en supra). Een aantal andere gevallen claimt weliswaar 
een grotere maatschappelijke betekenis, en voldoet hier tot op zekere hoogte aan, 
maar streeft tegelijk in meer of mindere mate naar een boeiend verhaal en ziet zo zijn 
forum- en informatiewaarde enigszins teruggedrongen (cf. type 1 en 3, supra). 
Uiteindelijk hebben immers nog steeds de programmamakers de touwtjes in handen 
en worden vele keuzes beïnvloed door de overweging een product af te leveren op 
maat van de kijker gesneden, hetgeen zich al dan niet doorzet in de mate van 
verpakking.  Programma’s die zich wel uitdrukkelijk toeleggen op kennisverruiming 
of dienstverlening naar het publiek toe zijn zeldzaam en blijven beperkt tot 
‘onzuivere’ voorbeelden of kleinschalige experimenten (cf. type 4 en 8, supra). Het 
potentieel van reality-tv om het publieke forum te verruimen - iets wat overigens 
slechts mogelijk is als er tegelijk meer traditionele vormen van informatieverstrek-
king blijven bestaan die een complementaire rol vervullen (en o.a. meer duiding en 
context verschaffen) - lijkt nog niet ten volle verwezenlijkt. Een uitdaging naar de 
toekomst toe ligt dan ook in het experimenteren met nieuwe verschijningsvormen van 
reality-tv (in plaats van enkel voort te bouwen op bestaande succesformules) die de 
participatiemogelijkheden van de burger verder uitbreiden en een breder maatschap-
pelijk forum trachten aan te bieden.  
 
 
5.3 Schema 3: overzicht naar vrijheidsgraden en omgeving/situatie 
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Dit laatste schema heeft betrekking op de gevolgen van het opzet van de besproken 
types voor de privacy en de waardigheid van de betrokkenen. Hoewel elke vorm van 
reality-tv haast per definitie inbreuk maakt op de private levenssfeer van mensen 
illustreert het overzicht duidelijk dat er wezenlijke verschilpunten zijn tussen de 
onderscheiden categorieën. Zo laten de formaten waarin de makers zelf instaan voor 
de productie van het beeldmateriaal precies door hun opzet en de daarmee gepaard 
gaande registraties weinig bewegingsvrijheid aan de gefilmde subjecten in vergelij-
king met de drie laatste types, waar het gebruikte materiaal onafhankelijk van het 
opzet of door de hoofdpersonages zelf wordt voortgebracht. Zeker in de gevallen 
waar de betrokkenen gedurende lange periode op de voet worden gevolgd en eventu-
eel permanent onder het oog van de camera vertoeven kan de vrijheid van handelen 
danig belemmerd of beperkt worden. Bovendien plaatsen bepaalde formats de deelne-
mers in een onvertrouwde - al dan niet geïsoleerde - omgeving en/of situatie hetgeen 
in meer of mindere mate bijdraagt aan de inkrimping van hun privacy (isolatie, 
deprivatie, dwingende (spel)regels, enz.). Vanuit dit perspectief komen vooral de 
eerste twee types als grensverleggend naar voor (wat niet verhindert dat elke vorm 
van reality-tv eigen specifieke problemen stelt op ethisch vlak of concreet ten aanzien 
van de privacykwestie (zoals de bescherming van de identiteit, cf. types 3, 6)), niet 
toevallig formaten die de laatste jaren heel wat discussiestof hebben opgeleverd. Een 
voortdurend en genuanceerd maatschappelijk debat, waarin critici consequente en 
gefundeerde vragen en bedenkingen opwerpen en producenten zich niet ontdoen van 
hun verantwoordelijkheden door zich te verschuilen achter de vrijwillige deelname 
van de betrokkenen, is een essentieel gegeven om al te grote excessen in het Vlaamse 
televisielandschap te vermijden. Het is de taak van de programmamakers om, in hun 
eigen belang, zelf de grenzen van behoorlijkheid te trekken vooraleer de betrokkenen 
dit doen en juridische middelen gaan aanwenden om wanpraktijken aan de kaak te 
stellen. Een goede verstandhouding en wederzijds respect zijn hierbij onontbeerlijk. 
 
 
6. Algemeen besluit 
 
De in deze paper voorgestelde typologie van reality-tv in Vlaanderen maakt duidelijk 
dat spreken over dit fenomeen in algemene termen niet echt verantwoord is. Reality-
tv kan op zichzelf niet worden afgedaan als verwerpelijke of daarentegen aan te 
moedigen televisie, daarvoor bestaan er te veel en te uiteenlopende formaten. Het ene 
type stelt zich al meer bloot aan maatschappelijke kritiek dan het andere, net zoals de 
ene specifieke verschijningsvorm al meer vragen opwerpt dan de andere. Dit gegeven 
draagt reeds bij aan de nuancering van het debat. Wat de toekomst zal brengen is 
moeilijk sluitend te voorspellen. Gezien de verwevenheid van reality-tv met een 
aantal bredere tendensen binnen media en samenleving enerzijds en het grote aantal 
formaten dat onder deze noemer valt anderzijds, ligt het einde van dit soort televisie 
echter niet bepaald in de lijn van de verwachtingen. De meest prangende vraag luidt 
daarentegen eerder in welke richting het fenomeen zal (moeten) evolueren. In dat 
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verband zijn nog vele wegen onbegaan en blijft een voortdurend maatschappelijk 
debat aangewezen om verdere evoluties in het aanbod op hun waarde te evalueren en 
eventuele buitensporigheden te voorkómen. Bovendien maakt de centrale rol die 
‘gewone’ mensen spelen in de nieuwe televisievormen van het bevorderen van een 
mediageletterd publiek een wenselijke zaak. Tot slot bestaat er een absolute nood aan 
verder onderzoek op dit terrein, waarvan de bevindingen enkel maar kunnen 
bijdragen aan een beter en meer genuanceerd inzicht in de betekenis van reality-tv. 
Zeker wat betreft het opzet van deze paper geldt het belang van het opvolgen van de 
ontwikkelingen die zich (razendsnel) voltrekken en een voortdurend bijschaven.
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