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1. Inleiding 
 
Deze working paper combineert een theoretische verkenning van het werk 
van Foucault en Laclau & Mouffe met een toepassing van dit werk op een 
uitzending van het televisieprogramma Jan Publiek. De probleemstelling 
van deze paper betreft de toepasbaarheid van de theoretische concepten van 
deze discours-theoretici in de analyse van een Jan Publiek-uitzending over 
prostitutie. Gepoogd wordt te toetsen of de theorieën van Foucault en 
Laclau & Mouffe voldoende aanknopingspunten bieden om als 
zogenaamde 'sensitizing concepts'1 te dienen voor een kwalitatieve 
inhoudsanalyse.  
 
De keuze voor een televisie-uitzending is gebaseerd op het belang van dit 
medium als bron en vindplaats van discours. Een praatprogramma als Jan 
Publiek, waarbij een vast panel van gewone mensen samen met 
ervaringsdeskundigen discussieert over prostitutie is een momentopname 
binnen de (verschillende) discours over prostitutie, zoals die zich in onze 
samenleving voordoen. Daardoor vormt televisie in dit opzicht een 
dankbaar studieobject, hetgeen verklaart waarom één van de domeinen 
waar de kritische discoursanalyse succesvol is gebleken, zich binnen de 
communicatiewetenschap situeert. Particuliere mediateksten worden in 
deze interpretatieve benaderingswijze beschouwd als toegankelijke 
elementen van een discours: 
 

'[...] the analysis of media political discourse (and indeed of any 
sort of discourse) should have a duality of focus: on communicative 
events, and on the order of discourse' (Fairclough, 1998, p. 143) 

 
Het denken van Foucault wordt in deze paper aangewend om de kennis en 
macht van de verschillende actoren - en het gebrek aan kennis en macht - in 
een discussieprogramma te analyseren. Traditioneel beschikte een 
presentator van een tv-programma immers over de quasi-volledige 
souvereine macht om gasten - bij voorkeur experten - aan het woord te 
laten of niet. Nieuwe programmaformats, inclusief de trend om steeds vaker 
gewone mensen aan bod te laten komen op televisie, veranderen echter dit 

                                                 
1 Deze term is ontleend aan Blumer, zie (Blumer, 1969) 
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traditionele concept van discussieprogramma’s. In deze paper zal worden 
aangetoond dat er niet alleen meer verscheidenheid is ontstaan bij de (keuze 
van) gasten, maar ook dat de machtsrelaties complexer zijn geworden. 
 
Terwijl het werk van Foucault, en meer specifiek zijn denken rond 
autoriteit en bekentenis, gebruikt wordt voor de analyse van procesmatige 
aspecten van de uitzending, wordt het werk van Laclau & Mouffe 
aangewend om op de inhoudelijke aspecten van de uitzending in te gaan. In 
dit tweede deel wordt namelijk de identiteitsconstructie van de prostituée 
als uitgangspunt gekozen, waarbij op basis van het conceptueel kader van 
Laclau & Mouffe op zoek wordt gegaan naar de knooppunten in het 
discours over de prostituée. De identificatie van knooppunten gebeurt eerst 
op basis van een literatuuronderzoek over de identiteit van prostituées en 
wordt gevolgd door een analyse van deze knooppunten in de Jan Publiek-
uitzending. 
 
Om onze doelstelling te realiseren is een overzicht van beide 
discourstheoriën onvermijdelijk. Sensitizing concepts kunnen en mogen 
niet volledig losgeweekt worden uit de theoretische kaders die ze hebben 
voortgebracht. Het is echter niet onze bedoeling om een theoretische 
discussie over het werk van Foucault en Laclau & Mouffe te voeren. Het 
theoretisch overzicht staat in functie van de toepassing en van de 
toepasbaarheid van een aantal concepten uit de discourstheoriën van deze 
auteurs. 
 
Vooreerst wordt een beknopte verduidelijking gegeven van de in deze 
paper veelvuldig gebruikte termen: discours, discoursanalyse en kritische 
discoursanalyse. Vooral de term discours kent een uitgebreid gamma aan 
mogelijke betekenissen, zodat een eerste situering noodzakelijk is. 
 

1.1 Discours en (kritische) discoursanalyse toegepast 
 
Discoursanalyse (DA) is een interdisciplinaire stroming die op het einde 
van de jaren '60 en in het begin van de jaren '70 is ontstaan als een 
kruisbestuiving tussen linguïstiek, literatuurstudie, antropologie, semiotiek, 
sociologie, psychologie en communicatiewetenschap (Van Dijk, 1988, p. 
17). Het interdisciplinaire karakter van DA heeft niet alleen een grote 
theoretische en empirische verscheidenheid tot gevolg gehad, maar heeft 
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tegelijk een veelheid aan invalshoeken en benaderingen doen ontstaan, die 
niet altijd even gemakkelijk te verzoenen zijn. Illustratief hierbij is de 
discussie over de definitie van discours (in het Nederlands wordt deze term 
soms ook als ‘vertoog’ vertaald) an sich, waarbij steevast wordt gewezen 
op de terminologische spraakverwarring. In Fairclough is een overzicht 
terug te vinden van de verschillende manieren waarop de term 'discours' 
gebruikt wordt. ''Samples of spoken dialogue, in contrast with written text'; 
'spoken and written language'; 'situational context of language usage'; 
'interaction between reader writer and text'; 'notion of genre' (for example 
newspaper discourse).' (Fairclough, 1992, p. 3) 
Ondanks deze verschillende invalshoeken hebben de invullingen van 
discours wel twee gemeenschappelijke elementen, die in de meeste 
definities van DA terug te vinden zijn. Bijvoorbeeld Wodak gebruikt de 
volgende definitie: 'Discourse may thus be defined as 'text in context' (Van 
Dijk, 1990, p. 164) on the one hand; as a 'set of texts' on the other 
(Dressler/Merlini-Barbaresi, 1994, p. 6ff). […] Van Dijk (1990, p. 164) 
points to an additional decisive aspect, which is that discourse should be 
understood as action: ‘I understand 'discourse' … both as a specific form 
of language use, and as a specific form of social interaction, interpreted as 
a complete communicative event in a social situation.' (Wodak, 1996, p. 
14) 
De meest wezenlijke eigenschap van DA is het belang dat aan de context 
van een tekst wordt gehecht. De tekst is ingebed in algemene conventies 
van representatie en cultureel ingeburgerde wijzen van zien en teksten. Het 
doel van DA ligt in het geven van expliciete en systematische 
beschrijvingen van ‘discoursen’. In deze beschrijvingen zijn steeds twee 
dimensies aanwezig: een tekstuele en een contextuele, waarbij deze laatste 
dimensie volgens van Dijk varieert van cognitieve processen tot socio-
culturele factoren (Van Dijk, 1988, p. 24-25). Anderen spreken - in 
navolging van Foucault - over discours als een sociale praktijk, zoals 
bijvoorbeeld in de formulering 'het medisch discours'. Het 
gemeenschappelijke uitgangspunt en de meest fundamentele 
vooronderstelling van DA blijft echter de context-afhankelijkheid, of dit nu 
de macro-context of de micro-context is. 
Het naar voren brengen van deze contextafhankelijkheid heeft twee - 
onderling nauw verwante - voedingsbodems, namelijk het anti-
fondationalisme en het anti-essentialisme. Het anti-fondationalisme gaat 
van de basisveronderstelling uit dat 'truth is not discovered, but fabricated' 
(Sayyid, 1998, p. 250). In deze stroming wordt geëxpliciteerd dat 
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fenomenen geen ultieme grond - zoals de wil van God, de menselijke 
natuur, of sociale cycli - hebben. In het anti-essentialisme wordt bovendien 
ontkend dat fenomenen verklaard kunnen worden door onveranderlijke en 
vaststaande eigenschappen. Ook hier wordt erop gewezen dat: 'the 
"whatness" of any given entity is socially constructed.' (Sayyid, 1998, p. 
250) 
Hiermee wordt tegelijk één van de grote twistpunten binnen DA 
aangeraakt, namelijk de verhouding tussen tekst en context in functie van 
de begrenzing van het begrip context. Binnen DA is een ruim spectrum aan 
standpunten aanwezig, gaande van een sociolinguïstische visie waarbij de 
tekst zelf als context beschouwd wordt tot de Foucauldiaanse interpretatie 
waarbij teksten gebruikt worden om zogenaamde 'ordres de discours' op te 
sporen (Merquior, 1988, p. 80). Discours wordt dan gezien als een 
totaliteit van interacties (binnen een bepaald domein, op basis van 
uitspraken), of om de woorden van Foucault te gebruiken: 'Discursieve 
praktijken [zijn] verzamelingen van anonieme en historische regels, altijd 
specifiek bepaald naar tijd en plaats, en die, in een bepaalde periode en 
binnen een sociaal, economisch, geografisch of linguïstisch gebied, het 
raamwerk definiëren binnen welk de enuntiatieve functies worden 
uitgeoefend.' (Geciteerd in (Merquior, 1988, p. 80))  
Ook wij kiezen in deze paper voor een eerder macro-contextuele aanpak, 
waarbij de maatschappelijke discours over prostituées en prostitutie mee in 
beschouwing worden genomen bij de analyse van een uitzending over dit 
thema. 
 

1.2 De casus: 'Prostitutie: weldaad of schande' 
 
De uitzendingen van het programma Jan Publiek startten op 9 januari 1997. 
In het eerste seizoen van dit programma, waar 21 uitzendingen werden 
geproduceerd, nodigde de redactie per uitzending drie of vier zogenaamde 
'bekende Vlamingen' en een 40-tal deskundigen en ervaringsdeskundigen 
uit. Pas tijdens het tweede seizoen, dat startte op 4 september 1997, werd 
een vast panel met 20 'onbekende Vlamingen' samengesteld, dat tijdens 16 
opeenvolgende uitzendingen in de studio aanwezig was. Ook in dat seizoen 
nodigde de redactie telkens drie of vier 'bekende Vlamingen' en een aantal 
extra praatgasten uit. 
De uitzending 'Prostitutie: weldaad of schande' is gesitueerd in dit tweede 
seizoen. Ze werd live uitgezonden op 20 november 1997. Naast het vaste 
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panel met de 20 'onbekende Vlamingen' en Pascal Deboosere, Kristel Van 
Dijck, Reddy Demey en Jean-Marie Dedecker - aanwezig in de 
hoedanigheid van Bekende Vlaming - zijn er zeven uitzendingspecifieke 
praatgasten in de studio aanwezig. Twee van hen, Isabelle en Peter, zijn 
prostituée. Yolande is ex-prostituée en woordvoerdster van de vzw 
Pandora. Zij wordt vergezeld door Roxanne, die in het midden laat of ze 
prostituée is, maar wel zegt 'het vak zeer goed te kennen'. Twee andere 
praatgasten, Romeo en Katrien, zijn klant. De laatste praatgast is Rita, wier 
huwelijk beëindigd is nadat gebleken is dat haar man prostituées bezocht. 
Naast het studiodebat worden aan de kijkers en aan de aanwezigen in de 
studio een aantal reportages getoond. In deze uitzending zijn dit er vier, 
waarvan er twee over in de studio aanwezige praatgasten (Peter en Romeo) 
gaan. De twee andere reportages gaan over prostitutie als seksuele 
hulpverlening bij gehandicapten. 
Tenslotte wordt in deze uitzending ook een televoting georganiseerd, met 
als vraagstelling 'Keurt u prostitutie goed?' 82% van de bellers antwoordde 
hierop positief.  
De uitzending duurt ongeveer 70 minuten. 
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2. Foucault 

2.1 Foucault ‘s concepten 
 
2.1.1 Over kennis en macht 
 
De discourstheorie van Foucault steunt op de begrippen kennis en macht, 
en hun onderlinge verwevenheid. Zijn analyse van het subject brengt hem 
bij de praktische kennis van het subject, en tot het bekijken van het subject 
als een machtsinstrument, als een product van overheersing, en niet als een 
instrument van persoonlijke vrijheid (Merquior, 1988, p. 107). In de ogen 
van Foucault worden subjecten namelijk niet door een discours 
vertegenwoordigd maar gecreëerd.  
Discours is sterk verbonden met macht, omdat de kennis die door een 
discours geproduceerd wordt ook macht genereert. Het discours creëert 
kennis en kan een 'waarheidsregime' produceren (Hall, 1993, p. 295). De 
subjecten van het discours worden hier aan onderworpen ('subjected to it'), 
waardoor de producenten van het discours macht verwerven over deze 
subjecten. Foucault maakt een duidelijk onderscheid tussen kennis, 
discours en ideologie (Hall, 1993, p. 292). Dit laatste begrip wordt namelijk 
door hem verworpen, op basis van het argument dat ideologie verwijst naar 
het onderscheid tussen ware (wetenschap) en valse uitspraken (ideologie): 
'[Ideology] always stands in virtual opposition to something else which is 
supposed to count as truth. Now I believe that the problem does not consist 
in drawing the line between that in a discourse which falls under the 
category of scientificity or truth, and that which comes under some other 
category, but in seeing historically how effect of truth are produced within 
discourses which in themselves are never true or false.' (Foucault, 1972, p. 
118) 
Macht wordt door Foucault op een specifieke manier ingevuld, omdat hij 
sterk de klemtoon legt op de produktieve zijde van macht in plaats van op 
de repressieve zijde, zonder het bestaan van repressie te ontkennen. 'Macht 
produceert realiteit: domeinen van objecten en rituelen van waarheid. Het 
individu en de kennis die men ervan kan verkrijgen maken deel uit van deze 
produktie' (Merquior, 1988, p. 108). Macht werkt niet alleen in de vorm 
van beperken en onderdrukken van mensen, maar juist ook in het 
stimuleren en trainen van personen. Macht produceert plezier, vormt kennis 
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en produceert discours. Het zijn volgens Foucault juist deze positieve 
aspecten die macht voor mensen aanvaardbaar maakt. Zou macht alleen 
maar repressief functioneren, dan zouden mensen niet overtuigd kunnen 
worden om te gehoorzamen (Foucault, 1972, p. 119).  
Het is volgens Foucault bovendien onmogelijk om binnen een patroon van 
overheersing een precieze groep actoren aan te wijzen die dit duidelijk zo 
wilden en bedoelden. Hij verzet zich tegen het bestaan van een 
veralgemeende machtstrategie, maar erkent wel dat er geconsolideerde 
relaties van dominantie en onderwerping zijn. Foucault spreekt van een 
strategie zonder strategen (Sayyid, 1998, p. 263).  
De interesse van Foucault gaat uit naar de formatie van een discours en 
naar de articulatie van de discours met andere sociale praktijken die buiten 
het discours staan (Merquior, 1988, p. 32). Het discoursconcept wordt door 
Foucault gebruikt om de productie van kennis in een specifieke historische 
periode te verklaren. Foucault huldigt hierbij het uitgangspunt dat kennis 
niet zomaar de resultante is van zelfstandige subjecten, maar dat kennis zelf 
een discursieve praktijk is. Theoretische objecten worden geconstrueerd in 
een discours en zijn nooit intrinsiek waar of vals (Howarth, 1998, p. 271). 
Machtsverhoudingen hebben volgens Foucault vooral te maken met de 
productie van ‘waarheid’. Waarheden worden geproduceerd in een veelheid 
van discours. Discours wordt niet gevormd door 'a common object of 
investigation, or a shared style in producing statements, nor by a constancy 
of concepts, or reference to a common theme', maar wel door de regelmaat 
van de verspreide uitdrukkingen ('regularity of dispersed statements') 
(Howarth, 1998, p. 271). Dit betekent niet dat alle statements binnen een 
discours gelijklopend hoeven te zijn, maar wel dat de relaties en verschillen 
tussen de statements onderling systematisch en niet at random dienen te 
zijn (Hall, 1993, p. 292). 
 
2.1.2 Van archeologie tot genealogie 
 
Om de discoursformatie te onderzoeken maakt Foucault gebruik van wat 
hij noemt 'archeologie' en 'genealogie'. Discours bestaat namelijk uit 
opspoorbare uitspraken, die zich op specifieke plaatsen bevinden en 
gehanteerd worden door diegenen die geautoriseerd zijn om te spreken. 
Foucault zal op zoek gaan naar als vanzelfsprekend aanvaarde (culturele of 
sociale) praktijken en verschillende herkomsten ervan blootleggen om de 
vanzelfsprekendheid ervan te ontmaskeren en te de-essentialiseren. 
Met de archeologische methode onderzoekt Foucault de discursieve 
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bestaansvoorwaarden voor de productie van ‘statements’, objecten, 
theoretische thema's en strategieën in verschillende tijdperken. De focus 
van deze methode is gericht op de regels voor de vorming van discursieve 
praktijken, en het resultaat is een beschrijving van de 'discursive orders' en 
de bestaansvoorwaarden hiervan. Kennis bestaat uit tal van statements en 
instituties. De manieren waarop kennis is opgebouwd worden zichtbaar 
door de relatie(s) tussen deze statements en instituties in kaart te brengen 
(Kendall, 1999, p. 26-27). Deze archeologische methode heeft echter te 
lijden onder een aantal problemen, zoals de voorkeur voor pure 
beschrijving ten nadele van interpretatie, het 'outsider'-standpunt van de 
archeoloog en de dubbelzinnige status van de onderliggende regels van de 
discoursformatie (Howarth, 1998, p. 286). 
Deze problemen hebben Foucault - geïnspireerd door Nietzsche - tot de 
ontwikkeling van een tweede - genealogische - methode gebracht. Deze 
benadering gaat niet de formatieregels op zich bekijken, maar bestudeert 
het totstandkomen van deze formatieregels. Zij richt zich op de politieke en 
historische constructie van ‘objectiviteit’. Het is niet de bedoeling om een 
onveranderlijke realiteit te bevestigen, maar juist om de eventualiteit van de 
realiteit aan te tonen, en soms deze realiteit aan te vechten. Met genealogie 
legt Foucault veel meer nadruk op macht, op de strategieën om tot een 
bepaalde discours te komen (Kendall, 1999, p.34). De genealogische 
methode is dan ook veel meer dan de archeologische kritisch en betrokken, 
en meer interpretatief dan beschrijvend (Howarth, 1998, p. 286). 
De twee methoden zijn volgens Foucault complementair, zoals ook 
Howarth beknopt stelt: 'Archaeology delimits a field of practices for 
investigation whereas genealogy endeavours to account for their 
emergence and installation.' (Howarth, 1998, p. 287) 
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2.1.3 Foucault’s benadering van sexualiteit: over bekentenis-
processen en autoriteit 
 
'Histoire de la sexualité' is Foucault's laatste grote werk, en bestaat uit drie 
delen: 'La volonté du savoir', 'L'usage des plaisirs' en 'Le souci de soi'. In 
het licht van de hier te analyseren aflevering van Jan Publiek over 
prostitutie kan dit werk van Foucault natuurlijk niet onvermeld blijven. In 
'Histoire de la sexualité' bekijkt Foucault seks niet als een praktijk, maar 
'als het thema van een veelvormige discursieve praktijk' (Merquior, 1988, p. 
118). Hierbij verzet Foucault zich tegen de zogenaamde 
onderdrukkingshypothese, die stelt dat 'heel lang, ja tot op heden, we een 
victoriaans regime [zouden] te verduren hebben gehad. Ingetogen, 
stilzwijgend en schijnhelig zou de gekroonde preutsheid op het blazoen van 
onze seksualiteit prijken.' (Foucault, 1984, p. 9) 
 

'De vraag die ik zou willen stellen, luidt niet: waarom worden we 
onderdrukt, maar waarom beweren we zo hartstochtelijk, met 
zoveel wrok jegens ons naaste verleden, ons heden en onszelf, dat 
we onderdrukt worden?' (Foucault, 1984, p. 14) 

 
Foucault ziet seks als ons permanente geheim, waarover we steeds moeten 
praten (Karskens, 1986, p. 155). Of zoals Merquior verder opmerkt: 'Hij 
wilde vasthouden aan een historische analyse van een bijzondere ervaring: 
het zelfbesef van het individu als een subject van seksualiteit' (Merquior, 
1988, p. 123). Op basis van tekstanalyses gaat Foucault kijken hoe 
verschillende culturen technieken ontwikkelen die sociale normen in 
verband met seksueel gedrag doen verinnerlijken. Foucault zal dus 
proberen, door middel van zijn archeo-genealogische methode, het discours 
van seks en de achterliggende technieken van de macht te relateren aan de 
houding van het subject ten opzichte van seksualiteit in de hedendaagse 
Westerse Wereld. 
Foucault legt een belangrijke rol weg voor de biecht en het zelfonderzoek 
in het Christendom. Terwijl voor 1550 het toezicht van de Kerk op seks 
slechts beperkt kon gebeuren in de jaarlijkse biecht, worden op het concilie 
van Trente (1545-1563) nieuwe procedures gekozen om het kerkelijk 
personeel te zuiveren. Dit hield in dat uitgebreide technieken van 
zelfonderzoek, biecht en oefenen van het geweten in de seminaries en 
kloosters werden geïntroduceerd. De vroegmoderne Westerse mens ging de 
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zondigheden van zijn intenties nauwkeurig onderzoeken, en de 'vleselijke 
gevoelens' bestuderen (Merquior, 1988, p. 119). Foucault stelt dat dit 
biechtgedrag - ondanks een vergaande secularisatie - tot op heden een 
integraal bestanddeel is van het moderne leven: 'De uitwerkingen van de 
bekentenis zijn wijdverbreid: in de rechtspraak, in de medische 
wetenschap, in de pedagogie, in de gezins- en liefdesverhoudingen, in de 
meest banale dagelijkse orde, alsook in de meest verheven riten.  We 
bekennen onze misdaden, we biechten onze zonden, onze gedachten en 
verlangens op […] We bekennen of we zijn gedwongen te bekennen […] De 
Westerse mens is een bekentenisdier geworden.' (Foucault, 1984, p. 61) 
De individuele, subjectieve bekentenis wordt ingeschreven in het 
wetenschappelijk discours, en wordt een geordende en gereglementeerde 
waarheid. Deze verbinding komt tot stand door het bekentenisproces te 
koppelen aan een beoordeling (zoals biografische vragenlijsten, hypnose, 
vrije associatie, ...), door de opvatting dat seks een overal werkzaam maar 
verhuld object is en door de methode van de ‘hermeuse’, waarin de 
waarheid pas duidelijk wordt voor de spreker als ze geduid wordt door de 
bevoegde autoriteit (Karskens, 1986, p. 155). 
 
2.1.4 Dé Foucauldiaanse aanpak? 
 
Zoals bijna alle discourstheoretici pleit ook Foucault voor een zo open 
mogelijk theoretisch kader, afgestemd op de specifieke onderzoeksvragen, 
wat de methodologieontwikkeling uitermate bemoeilijkt (Howarth, 1998, p. 
288). Alhoewel Foucault binnen o.a. Cultural Studies vaak lukraak gebruikt 
wordt om een diepere bedoeling of boodschap te vinden in teksten of 
objecten heeft dit alleszins nooit aan de basis gelegen van zijn eigen 
onderzoek. Foucault zoekt niet zozeer naar de ‘meaning’ maar veeleer naar 
het ‘management’, de strategie, achter het totstandkomen van statements en 
objecten (Kendall, 1999, p. 121). Met andere woorden: ‘Use Foucault’s 
methods to present culture as a set of governmental practices aimed at 
producing certain sort of persons, not as a collection of phenomena which 
hold meanings like a bank from which people withdraw and into which they 
deposit.’ (Kendall, 1999, p. 139) 
Het werk van Foucault is zeker niet kritiekloos gebleven. Foucault houdt in 
zijn analyses bijvoorbeeld geen rekening met gender2 of etniciteit. Het 

                                                 
2 Zelfs zijn verwijzingen naar vrouwen en vrouwelijke seksualiteit zijn tot een 
minimum beperkt (Braidotti, 1991, p. 98). 
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subject is volgens Foucault machteloos, want onderworpen aan discours en 
aan disciplinaire macht. In Foucaults’ benadering is bovendien weinig 
ruimte voor intentionele sociale verandering. Veranderingen zijn niet 
bewust door bepaalde groepen of subjecten veroorzaakt; niets kan volgens 
hem ontsnappen aan de disciplinaire macht (Brouns, 1995, p. 70-71).  
 

2.2 Wisselwerking tussen bekentenis- en autoriteitsposities: een 
Foucauldiaanse benadering van ‘Jan Publiek’ 
 
Publieksparticipatie in praatprogramma’s op radio en televisie is een trend 
die zich al vanaf de jaren '70 aankondigt. Waar tot voordien ‘gewone 
mensen’ enkel aan bod kwamen in quizzen en amusementsprogramma’s 
wordt in televisieprogramma’s als Echo en Terloops via o.a. 
straatinterviews gepeild naar de meningen van niet-bekende mensen. 
Terwijl Echo nog een programma was dat werd geklasseerd als ‘Nieuws uit 
eigen land’ en voornamelijk gericht op ‘Actualiteiten en andere dingen 
door een plezierige bril bekeken’ (Van Der Straeten, 1972, p. 42-43) is 
Argus eerder de eerste in een reeks praatprogramma’s bij de openbare 
omroep waar gewone mensen ook aan bod komen.  
Het discussieprogramma Jan Publiek (VRT) is de opvolger van een aantal 
live praatprogramma’s, waarbij Jan Van Rompaey telkens als 
presentator/gastheer optreedt (Argus (met co-presentator Jessica De 
Caluwé), Zeker Weten en Schermen). Over de lijn die in deze programma’s 
zit, zegt van Rompaey zelf: 
 

‘Ik denk dat het typische van al die programma’s is dat het aandeel 
van de gewone man altijd maar groter wordt’. (Interview met Jan 
Van Rompaey, 30 november 1998) 
 

In Zeker Weten is er sprake van een panel van vier ‘gewone mensen’, bij 
Schermen is het aandeel van gewone mensen die tijdens de uitzending aan 
het woord gelaten worden al toegenomen. Bij Jan Publiek gaat het om een 
panel van gewone mensen (en vanaf het tweede seizoen zelfs om een vast 
panel van 20 personen) die hun mening kunnen geven over uiteenlopende 
thema’s (één thema per uitzending). Naast deze ‘onbekende Vlamingen’ 
werden bij elke uitzending ook een viertal ‘bekende Vlamingen’ 
uitgenodigd, plus een aantal (ervarings)deskundigen. Als Van Rompaey 
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gevraagd wordt naar de bedoeling van deze formule van zijn programma 
antwoordt hij: 
 

‘Wel ik vond het nogal belangrijk dat twee dingen, ten eerste dat 
gewone mensen hun zeg kregen, maar ten tweede dat dat gebeurde 
in een vorm waarbij nuances mogelijk waren. En in een vorm 
waarbij ten derde bovendien wat ze zeggen kon worden geduid en 
eventueel gecorrigeerd of uitgelegd door een aantal mensen die we 
ook inviteerden, verschillenden per thema, altijd anderen, en die 
dus dat wat die 20 mensen zegden konden relativeren’. (Interview 
met Jan Van Rompaey, 30 november 1998) 

 
‘Gewone mensen’ kunnen dus hun mening verkondigen, maar de makers 
van het programma vinden het wel belangrijk dat die meningen 
genuanceerd of gerelativeerd worden. Wié de nuances leggen of de zaken 
relativeren wordt (uiteraard) door de programmamakers zelf bepaald. De 
presentator, Jan Van Rompaey, is uiteraard vertrouwd met het medium, en 
heeft ondermeer door jarenlange ervaring een grote expertise opgebouwd. 
Deze expertise, die niet zozeer inhoudelijk maar eerder procesmatig is, 
verschaft hem ook autoriteit. Ondersteund door een technische ploeg is hij 
tijdens de uitzending diegene die de touwtjes in handen houdt: hij stelt de 
vragen, hij geeft spreektijd, hij bepaalt de volgorde van de beurten. Het 
panel van onbekende Vlamingen krijgt echter relatief veel ruimte en tijd. 
Vergeleken met televisieprogramma’s van een aantal jaren geleden is er 
dan ook een duidelijke verschuiving zichtbaar: de kennis van gewone 
mensen wordt minstens evenveel waarde (waarde in de zin van tijd, ruimte 
of ‘waarheid’) toegekend als de kennis van traditionele deskundigen 
(wetenschappers of bewindvoerders). ‘The media reposition themselves to 
provide a critical forum instead of reifying processes of scientific discovery 
in terms of truth, thereby moving, in Foucauldian terms, from a regulatory 
to a discursive institution, which includes rather than excludes the laity’ 
(Livingstone, 1996, p. 97). Terwijl het vroeger voornamelijk deskundigen 
waren die in praatprogramma’s duiding gaven bij de ervaringen (en 
meningen) van gewone mensen, zijn het nu die gewone mensen zelf die een 
forum krijgen. In de uitzending van Jan Publiek merken we op vele 
momenten dat gewone mensen (m.n. de panelleden) hun verhaal kunnen 
vertellen of hun mening kunnen geven. De twee onderstaande voorbeelden 
illustreren de verscheidenheid in de uitingen: 
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‘PL173 (v, 52 jaar): [...] Ik had een club in Gent en ik gaf 's nachts eten 
en over 't algemeen als de meisjes gedaan hadden met werken, was er in 
Gent nie veel open tot 's morgens zes uur en ik had ze bijna alle nachten. 
D’er kwam toch altijd één alleen of met hare laatste cliënt of, of met een 
paar cliënten, en ik heb daar veel gehoord en gezien en geleerd. 
 
PL7 (m, 28 jaar): In de tijd waarin dat eigenlijk seks heel agressief 
geconsumeerd wordt, valt het mij op hoe hypocriet wij nog en hoe 
grappig dat wij, tussen aanhalingstekens, vinden om over seks of over 
prostitutie te praten. 

 
Het panel in Jan Publiek kan bovendien direct of indirect (via de 
presentator) vragen stellen en (aan de hand daarvan) oordelen vellen. 
Volgens Livingstone neemt het studiopubliek in dergelijke discussie-
programma’s namelijk een zoektaak op zich, het studiopubliek mag (en 
wil) meezoeken naar meer kennis (Livingstone, 1996, p. 54-55). De 
gastheer of presentator leidt hen hierin (en speelt in zekere zin een 
heldenrol), aan experten wordt eerder een tweederangsrol toebedeeld. In de 
relatie tussen expert – leek gebruikt Foucault zelf de term ‘herderlijke 
macht’ (of hermeuse): de kennis van een professional wijst je de weg naar 
het ‘goede’, ‘gezonde’, ‘normale’ leven en lijkt daarin op een herder of 
pastoor (Brouns, 1995, p. 70).  
De zoektaak, het zoeken achter ‘de waarheid’ of het zoeken naar meer 
kennis4, die de panelleden op zich nemen komt in het volgende fragment 
naar voor. In de uitzending wordt een anonieme vrouwelijke klant (van 
mannelijke prostituées) aan het woord gelaten, daarna vraagt de presentator 
naar een oordeel hierover bij de panelleden. Eén van de panelleden wil zelf 
een vraag stellen. 
 

‘Presentator: Ja, ja. Zijn wij toleranter, panel, voor, voor eum, mannen 
die naar de hoeren gaan als voor vrouwen? 
[...] 
Presentator: Euh, [PL14]? 
PL14 (v, 48 jaar): Ik vind dat kleinburgerlijk geredeneerd. 

                                                 
3 PL staat hier voor vast panellid, de afkorting wordt gebruikt om het onderscheid 
duidelijk te maken met de praatgasten (die enkel met de voornaam die in de 
uitzending gebruikt wordt genoemd worden). Tussen haakjes wordt het geslacht en 
de toenmalige leeftijd van de panelleden vermeld. 
4 ‘De wil tot weten’ is de titel van de nederlandse vertaling van Foucault’s 
‘Histoire de la Sexualité 1- La volonté de savoir’. 



15 
Kleinburgerlijk Vlaanderen is weer aan het woord hé. 
Presentator: Door wie bedoel je? Wie, wie redeneert zo kleinburgerlijk? 
PL14 (v, 48 jaar): Vrouwen? Waarom zouden vrouwen niet naar 
mannelijke prostituees mogen gaan? Euh, ik ik vind dat allemaal zo, ik 
vind dat een beetje seksistisch gedacht daarom.  I-i-ik had graag een een 
vraag aan het het hoerenpanel , sorry dat het is niet negatief bedoeld, 
maar zit daar ook een mannelijke prostituee tussen? 
Presentator: ja, die gaan we zo meteen nog wel even aan het woord 
laten.[praten tegelijk] 
PL14 (v, 48 jaar): Maar d'er is daar een vraag die mij intrigeert, euh...’ 

 
Terwijl de presentator wil aangeven dat het zijn taak is om mensen het 
woord te geven en de volgorde in beurtwisselingen te bepalen, heeft het 
bewuste panellid wel aangegeven dat zij met een vraag zit waarop ze een 
antwoord geformuleerd wenst te krijgen. Zij eigent zich via de vraag 
“maar zit daar ook een mannelijke prostituee tussen?” de rol van 
vragenstelster toe, een rol die tot voordien meestal enkel voor de 
presentator was weggelegd. Het geijkte vraagpatroon van de meeste 
praatprogramma’s is namelijk de volgende (Heritage, 1991, p. 98): 
 

Interviewer: vraag 
Gast: antwoord 
Interviewer: vraag 
Gast: antwoord 

 
In de bewuste uitzending wordt meermaals van dit standaard vraagpatroon 
afgeweken. Bovendien geeft het panellid met de formulering van haar 
vraag impliciet aan dat ze zich vragen stelt bij de getuige-keuzes van de 
redactie. Ze houdt zich klaar om hierover een oordeel te vellen; ze bereidt 
zich al voor om eventueel kritiek te kunnen spuien op de redactionele 
programmavoorbereiding. Want, stel dat er geen mannelijke prostitué in de 
uitzending gezeten had? 
In het geval van Jan Publiek, en die van vele hedendaagse 
televisieprogramma’s, zijn er naast experten met professionele kennis ook 
heel wat leken-deskundigen die in de uitzending aan bod komen omwille 
van hun ervaring(en). In de uitzending over prostitutie worden bijvoorbeeld 
zowel prostitué(e)s als hun (mannelijke en vrouwelijke) klanten aan het 
woord gelaten. Wetenschappers of politici komen zelfs niet aan bod. Deze 
leken-deskundigen leggen in zekere (Foucauldiaanse) zin een bekentenis af. 
Vooral als het gaat over emotionele en/of privé-onderwerpen geven de 
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praatgasten zichzelf bloot. Of, om bij Foucault te blijven: zij gaan te biecht. 
De biecht, oftewel het doen van een bekentenis tegenover een bepaalde 
autoriteit, is een fenomeen dat allang niet meer beperkt is gebleven tot het 
kerkelijk domein. Mensen biechten of bekennen in het openbaar en in 
privé, aan ouders, opvoeders, artsen. Zoals Foucault stelt, is de ‘westerse 
mens [...] een bekentenisdier geworden’ (Foucault, 1984, p. 61). En hier 
zien we dat de autoriteit niet meer ligt bij degene die spreekt, maar bij 
degene die luistert; niet meer bij degene die weet en antwoordt, maar bij 
degene die ondervraagt en niet geacht wordt het te weten (Foucault, 1984, 
p. 64). Met betrekking tot deze prostitutie-uitzending van Jan Publiek krijgt 
de bekentenis nog een andere dimensie. Want, zo meent Foucault: ‘De 
bekentenis is de algemene matrix geweest die de productie van het ware 
vertoog over de seks beheerst en dat is ze ook in onze tijd nog’ (Foucault, 
1984, p. 65). 
De bekentenis gebeurt telkens tegenover een bepaalde autoriteit, een 
toehoorder, of zoals in deze uitzending, meerdere toehoorders. Degenen die 
toehoren hebben een ruime interpretatiemogelijkheid: zij kunnen 
(ver)oordelen, vrijspreken of vergeven. Maar, en in die zin is de functie van 
de toehoorders hermeneutisch volgens Foucault, zij kunnen door de 
ontcijfering van de bekentenis ook een waarheidsvertoog tot stand brengen, 
namelijk juist door betekenis te geven aan de bekentenis (Foucault, 1984, p. 
69). In het onderstaande fragment wordt de bekentenis afgelegd door een 
mannelijke prostituée. De bekentenis gebeurt ten overstaan van de 
presentator, de traditionele autoriteit in een tv-programma, maar uiteraard 
ook ten overstaan van het studiopubliek en de kijkers: 
 

‘Presentator: We vragen het aan Peter. Peter, waarom is dat betaalde 
seks, terwijl het misschien niet hoeft? 
Peter: Euh, hier in België is dat euh zeker belangrijk. Want, ja, 
onbetaalde homoseks vind je niet rap. 
Presentator: Nee, maar maar, ik bedoel euh, de klanten zijn bereid om er 
veel geld voor te geven. 
Peter: Ja, zelfs getrouwde mannen zijn daarvoor bereid. 
Presentator: Wat euh, wat bied jij hen dan? 
Peter: Eum dat is, ja da-dat hangt af van de personen en van euh de prijs 
dat ze willen betalen. 
Presentator: Ja maar, allez, waar gebeurt het? In het park zelf? 
Peter: Nee dat gebeurt niet in het park. Dat is, ja, dat is ten eerste al niet 
veilig voor de rijkswacht, qua controle  Dat gebeurt waarschijnlijk op 
kamers. En als de cliënt mij echt aanstaat, dan is dat privé bij mij thuis. 
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Presentator: Maar wat euh, en wat wat bied jij de cliënt? 
Peter: Ik zeg, dat hangt af van de prijs wat ze willen betalen. 
Presentator: Alles dan wat, als ze maar betalen, kan dan alles? 
Peter: Nee voor euh, de-het minimumbedrag 3000 frank hebde nie alles. 
Presentator: Wat heb je dan? 
Peter: Dat is...[praten tegelijk] 
Presentator: Ik dring een beetje aan want we moeten weten waarover we 
praten want anders heeft het natuurlijk geen zin.’ 

 
De presentator ondervraagt de gast en dwingt hem bijna om zoveel 
mogelijk details prijs te geven (‘want anders heeft het natuurlijk geen 
zin…’); dit alles ten bate van de uitzending en de kijkers.  
In de uitzending(en) van Jan Publiek heeft echter niet alleen de presentator 
autoriteit. Ook de vaste panelleden kunnen de rol van ondervrager (zoals 
hierboven reeds geïllustreerd) op zich nemen, waardoor zij zich bijna 
expliciet autoriteit toe-eigenen. In het volgende fragment ondervraagt een 
panellid een mannelijke klant. 
 

‘PL3 (v, 22 jaar): Ja, 't is een tof verhaal, maar eigenlijk vind ik Romeo 
toch wel een beetje naïef zo hij zegt van "ja, die meisjes doen iets meer 
voor mij", en ja, u doet zo alsof u daar een relatie mee hebt.  Die meisjes 
die, die hebben tien zulke mannen op één nacht of zo.  Ik bedoel, je weet 
toch ergens wel dat jij toch maar een nummer bent, euh... 
Presentator: Ja, daarom vroeg ik ook of hij, of ie niet naïef was, vroeg ik 
[praten tegelijk] 
PL3 (v, 22 jaar): Stoort jou dat echt niet? 
Presentator: Hij zegt "neen", dus je bent toch maar een nummer in de rij 
zeg-zegt [PL3]? 
Romeo: Ik voel me zeker geen nummer, dat niet, nee.’ 

 
Alhoewel de presentator nog tracht zijn moderatorrol op te nemen, richt het 
panellid de vraag wel direct aan degene die de bekentenis aflegt. Zij is 
degene die interpreteert en ze geeft hiermee betekenis aan de bekentenis 
van de praatgast.  
Net zoals autoriteit niet slechts één persoon toebehoort, kunnen andere 
personen zich ook in de bekentenispositie begeven. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk dat de presentator zelf een bepaalde ervaring of eigenaardigheid 
opbiecht, het kan ook zijn dat een panellid zichzelf bloot geeft door iets te 
bekennen of bepaalde gevoelens uit te spreken, zoals in het fragment 
hieronder. 
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‘Presentator: Ja, ja. Goed, we gaan eens even naar het euh, eum [PL14]? 
PL14 (v, 48 jaar): Euh ik ben nog nooit in die situatie geweest maar ik 
denk als mijn vriend zou zeggen dat ie van een prostituee vandaan kwam, 
dan zou ik niet gechoqueerd zijn door het feit dat ie van een prostituee 
kwam maar dan zou ik eerder gechoqueerd zijn over mezelf en mezelf in 
vraag beginnen te stellen. Ik ben nu euh nogal vrij ruimdenkend op 
sommige punten maar ik zou dat ten persoonlijke titel denken van "oké ik 
denk dat ik op seksueel vlak, wat heeft die vrouw meer? Wat kan die meer 
dan ik?" en dan is het natuurlijk, dan komen we eventjes terug op het 
begin van een aantal gesprekken, dat je open euh gesprekken moet 
kunnen voeren met je partner.’ 

 
Dat mensen, min of meer gewillig, een bekentenis afleggen in een Jan 
Publiekuitzending, kan verklaard worden doordat we constant op zoek zijn 
naar ons ‘ware zelf’ en dat we die zoektocht willen delen met anderen. We 
doen ons uiterste best om zo nauwkeurig mogelijk die dingen te zeggen die 
het moeilijkst uit te spreken zijn. Wij zijn, wat Foucault noemt, 
‘bekentenisdieren’ (Foucault, 1984, p. 62). Praatprogramma’s met ethische 
en/of gevoelsmatige onderwerpen waar ervaringen van gewone mensen in 
de focus staan worden dan ook vaak gecategoriseerd onder de noemer 
‘therapy genre’ (Livingstone, 1996, p. 62-63), praatprogramma’s als 
alternatief voor een ‘goed gesprek’. Het praten of het benoemen van 
specifieke problemen zou mensen een aanzet kunnen geven tot het oplossen 
van deze problemen. Het therapeutisch effect van een praatprogramma 
bestaat zowel uit het aan de orde stellen van bepaalde problemen, als aan 
het feit dat ervaringen van mensen herkend, gedeeld en gelegitimiseerd 
kunnen worden (Carpentier, 1998, p. 121). En daarnaast wordt er naar de 
praatgasten ook geluisterd: daarmee genieten ze van de belangstelling van 
zowel de presentator, als die van het studiopubliek en de kijkers thuis.  
De bekentenis wordt namelijk ook nog eens aangehoord door honderd-
duizenden televisiekijkers. Zij hebben dan wel geen rechtstreekse 
mogelijkheid tot vragen stellen, zij worden wel geconfronteerd met een 
bekentenis. In die zin hebben ook televisiekijkers een zekere autoriteit, ook 
zij geven betekenis aan een bekentenis. Mensen (zowel deelnemers aan 
praatprogramma’s als de kijkers ervan) zoeken verklaringen, maar ook 
verantwoording voor hun keuzes, meningen of gedragingen. In 
tegenstelling tot de autoriteit van de kijkers thuis, die weg kunnen zappen, 
of met iets geheel anders kunnen bezig zijn, heeft het studiopubliek bij Jan 
Publiek echter geen enkele ontsnappingsmogelijkheid: 
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‘Die mensen zitten daar, en ze kunnen niet weg, ze moeten wel 
luisteren. Ik denk dat dat ja da’s een extreme vorm van mensen 
dwingen te luisteren’. (Interview met Jan Van Rompaey, 30 
november 1998) 
 

De wisselwerking tussen bekentenis- en autoriteitsposities situeert zich dan 
ook enkel in de opnamestudio: alle aanwezigen (zowel presentator, als 
panelleden en praatgasten) hebben de mogelijkheid en krijgen de kans om 
een bepaalde rol op zich te nemen. Soms zijn zij toehoorder, soms 
bekenner, soms ondervrager. Ondanks het feit dat de presentator 
traditioneel ondervraagt blijkt deze rol niet exclusief voor hem weggelegd 
te zijn. Er bestaat wel een zekere hiërarchie in de verschillende 
autoriteitsposities die de deelnemers innemen. De grenzen tussen deze 
verschillende posities worden echter regelmatig doorbroken. 
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3. Laclau en Mouffe 
 

3.1 Laclau en Mouffe's concepten 
 
In de discourstheorie van Laclau en Mouffe krijgt de identiteit van een 
fenomeen betekenis in zijn relatie met andere fenomenen (Howarth, 1998, 
p. 272). Om deze reden spreken Laclau en Mouffe over discours als een 
geheel van differentiële posities. Het begrip discours wordt door hen ook 
omschreven als een gestructureerd geheel dat het resultaat is van articulatie 
(Laclau, 1985, p. 105). Articulatie wordt op zijn beurt gedefinieerd als: 
'Any practice that establishing a relation among elements such that their 
identity is modified as a result of the articulary practice.' (Laclau, 1985, p. 
105) 
In een latere publicatie definieert Laclau discours als 'a structure in which 
meaning is constantly negotiated and constructed' (Laclau, 1988, p. 254). 
Deze systemen zijn dus niet vast en gefixeerd, maar kunnen 
geherdefinieerd of gere-articuleerd worden. Wel zijn ze gedeeltelijk 
gefixeerd, de overvloed aan betekenis zou anders elke betekenis 
onmogelijk maken (Laclau, 1985, p. 112). Deze systemen blijven ook niet 
beperkt tot het innerlijke of het mentale, maar zijn materieel. Een 
differentiële positie (en bijgevolg een relationele identiteit) wordt bepaald 
door zowel de linguïstische als de niet-linguïstische objecten. Objecten zijn 
dus steeds objecten van discours (Laclau, 1985, p. 107). Dit betekent niet 
dat objecten niet (fysisch) bestaan buiten het discours, maar wel dat een 
discours nodig hebben om betekenis te krijgen. Om dit te verduidelijken 
gebruiken Laclau en Mouffe het voorbeeld van de aardbeving en de 
vallende steen: 'An earthquake or the falling of a brick is an event that 
certainly exists, in the sense that it occurs here and now, independently of 
my will. But whether their specificity as objects is constructed in terms of 
'natural phenomena' or 'expressions of the wrath of God' depends upon the 
structuring of a discursive field.' (Laclau, 1985, p. 108) 
Naast articulatie en discours gebruiken Laclau en Mouffe nog een aantal 
andere specifieke concepten, zoals elementen, momenten en knooppunten. 
Elementen zijn differentiële posities die (nog) niet in een discours 
gearticuleerd zijn, terwijl momenten differentiële posities zijn die al wel 
gearticuleerd zijn (Laclau, 1985, p. 105). Laclau en Mouffe verwijzen soms 
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ook naar elementen als 'floating signifiers' (Laclau, 1985, p. 113). Hierbij is 
het van wezenlijk belang dat de overgang van elementen naar momenten 
nooit volledig is. Betekenis is nooit volledig open, noch volledig gesloten. 
Een identiteit (geconstrueerd door een discours dat op zijn beurt uit 
momenten5 bestaat) is namelijk nooit veilig voor elementen vreemd aan dat 
discours. Er is steeds een surplus, een overschot aan elementen. Dit surplus 
noemen Laclau en Mouffe het 'field of discursivity' (Laclau, 1985, p. 111). 
Binnen dit veld proberen verschillende discours de dominantie te 
verwerven. 
Zoals hoger reeds gesteld is betekenis wel gedeeltelijk gefixeerd (en dus 
gedeeltelijk gesloten). Want 'a discourse incapable of generating any fixity 
of meaning is the discourse of the psychotic' (Laclau, 1985, p. 112). Deze 
punten waar het discours wel (gedeeltelijk) gefixeerd is, noemen Laclau en 
Mouffe 'nodal points' of knooppunten, naar analogie van het concept 
'points de capiton' van Lacan. Knooppunten zijn geprivilegieerde 
betekenaars die de betekenis van een keten van betekenis vastleggen 
(Laclau, 1985, p. 112). 'The practice of articulation therefore, consists in 
the construction of nodal points which partially fix meaning; and the 
partial character of this fixation proceeds from the openness of the social, 
a result, in its turn, of the constant overflowing of every discourse by the 
infinitude of the field of discursivity.' (Laclau, 1985, p. 113) 
 
In de discourstheorie van Laclau en Mouffe spelen nog twee andere 
begrippen een sleutelrol, namelijk antagonisme en hegemonie. Traditioneel 
wordt antagonisme gezien als een botsing tussen sociale agenten die over 
een volledig uitgebouwde identiteit beschikken. Laclau en Mouffe stellen 
echter dat antagonisme juist belet dat sociale agenten deze volledig 
uitgebouwde identiteit kunnen bereiken (Howarth, 1998, p. 275): 'the 
presence of the 'Other' prevents me from being totally myself. The relation 
arises not from full totalities, but from the impossibility of their 
constitution.' (Laclau, 1985, p. 125) In de interpretatie van Laclau en 
Mouffe zit zowel een positief als een negatief element: antagonisme vormt 
identiteiten, maar destabiliseert ze ook (Howarth, 1998, p. 275). De 
antagonistische identiteiten hebben elkaar nodig, maar bedreigen elkaar 
tegelijkertijd.  
Op de vraag hoe antagonismen discursief worden geconstrueerd, verwijzen 

                                                 
5 Laclau en Mouffe definiëren discours dan ook als een systeem van momenten 
(Laclau, 1985, p. 111). 
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Laclau en Mouffe naar de logica van de equivalentie en de creatie van 
equivalentieketens. In dergelijke ketens worden verschillende identiteiten 
aan elkaar gelijkgesteld of equivalent gemaakt, en tegenover een andere 
negatieve identiteit geplaatst (Howarth, 1998, p. 277). Laclau geeft een 
voorbeeld van een mogelijke equivalentieketen: 'For instance, if I say that, 
from the point of view of the interests of the working class, liberals, 
conservatives, and radicals are all the same, I have transformed three 
elements that were different into substitutes within a chain of equivalence.' 
(Laclau, 1988, p. 256) 
De equivalentielogica creëert uiteindelijk dus op basis van een 
equivalentieketen verschillen. Daarnaast onderscheiden Laclau en Mouffe 
ook nog een logica van het verschil, waarbij bestaande equivalentieketens 
worden doorbroken, en de elementen worden opgenomen in een andere 
discursieve orde (Howarth, 1998, p. 277). 
Het tweede centrale begrip naast antagonisme is hegemonie; een begrip dat 
ontleend is aan het werk van Gramsci. Hij definieert dit begrip in functie 
van de vorming van evenwichten en het zoeken naar compromissen, eerder 
dan als dominantie. Hegemonie verwijst naar het proces waarbij een sociale 
groep andere groepen beïnvloedt, en compromissen afsluit in ruil voor de 
instemming met de autoriteit en het leiderschap van deze sociale groep 
(Showstack-Sasson, 1982, p. 13-14). Het vereist met andere woorden dat er 
rekening gehouden wordt met de belangen en opvattingen van groepen 
waarover de hegemonie uitgeoefend wordt, zodat het afsluiten van een 
compromis mogelijk wordt. Howarth beschrijft de invulling van dit begrip 
door Laclau en Mouffe als volgt: 'hegemonic practices are an exemplary 
form of political articulation which involves linking together different 
identities into a common project' (Howarth, 1998, p. 279). Het doel van 
hegemonische projecten is om zogenaamde knooppunten te construeren en 
te stabiliseren, die de basis vormen van een sociale orde (Howarth, 1998, p. 
280). Het hegemoniebegrip van Laclau en Mouffe lijkt sterk op de 
invulling die Gramsci eraan geeft. Het belangrijkste verschil met de theorie 
van Gramsci is echter dat deze laatste nog wel vasthoudt aan de essentiële 
rol van de arbeidersklasse en aan de dominantie van de economische 
activiteit (Howarth, 1998, p. 280). Laclau en Mouffe verwerpen deze 
marxistische restanten in het werk van Gramsci als essentialisme (Laclau, 
1985, p. 138). 
Hegemonische praktijken veronderstellen een open systeem waardoor 
articulatie mogelijk wordt. In een gesloten systeem zou er alleen sprake zijn 
van herhaling en kan niets gehegemonizeerd worden (Laclau, 1985, p. 
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134). Louter articulatie is echter niet voldoende om van hegemonie te 
spreken, volgens Laclau en Mouffe dient de articulatie tot stand te komen 
door een confrontatie van antagonistische, articulerende praktijken: 'In 
other words, that hegemony should emerge in a field of criss-crossed by 
antagonisms and therefore suppose phenomena of equivalence and frontier 
effects. But, conversely, not every antagonism supposes hegemonic 
practices.' (Laclau, 1985, p. 135) 
Laclau en Mouffe stellen expliciet dat er twee voorwaarden zijn om te 
spreken van hegemonische articulatie: de aanwezigheid van antagonistische 
krachten en de instabiliteit van de grenzen tussen de verschillende 
antagonistische kampen. Laclau geeft als voorbeeld de betekenaar 'vrouw': 
 

'For example, I would say that the concept of hegemony is perfectly 
relevant to feminism because feminism can only exist in a 
hegemonic space. Consider the signifier 'woman': what is its 
meaning? Taken in isolation it has no meaning; it must enter into a 
set of discursive relations to have some meaning. But, on the one 
hand, 'woman' can enter into a relation of equivalence with family, 
subordination to men, and so on; on the other hand, 'woman' can 
enter into discursive relations with 'oppression', 'black people', 
'gay people', and so on. The signifier 'woman' in itself has no 
meaning. Consequently, its meaning in society is going to be given 
only by an hegemonic articulation.' (Laclau, 1988, p. 254) 

 

3.2 De discourstheorie van Laclau en Mouffe en de identiteit van de 
prostituée 
 
Laclau en Mouffe pleiten vanuit hun discourstheorie - met als basis de 
verwerping van het essentialisme - voor de articulatie van de theoretische 
concepten binnen elke specifieke empirische onderzoeksvraag. Deze 
discourstheorie levert dus geen eenduidig theoretisch en methodologisch 
kader - hetgeen niet zonder kritiek is gebleven (Howarth, 1998, p. 290-291) 
- maar biedt wel een veelheid aan zogenaamde 'sensitising concepts' aan, 
die toestaan om de aandacht toe te spitsen op mogelijk relevante elementen 
in het empirisch materiaal (Van Den Bergh, 1997, p. 189).  
 
In deze paper wordt het conceptueel kader van Laclau en Mouffe gebruikt 
om de identiteit van de prostituée te analyseren, met als invalshoek de 
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discursieve strijd van de prostituée als object versus de prostituée als 
subject. 
Het eerste - object-gerichte - discours wordt gekenmerkt door een lange 
aaneenschakeling van identiteiten: de prostituée wordt (in meer of mindere 
mate) gezien als zondaar, als echtbreekster, als verleidster, als een moreel 
verderfelijk persoon, als crimineel, als verslaafde, als rustverstoorder, als 
oorzaak van maatschappelijke destabilisatie, als infectiebron, als gestoorde 
vrouw, als deviant persoon, als nymfomaan, als een frigide vrouw, als 
lesbische vrouw, als (lust)object, als onderdrukte vrouw, als slachtoffer, 
enzovoort.  
In de jaren '80 zijn twee momenten belangrijk in de constructie van de 
object-gerichte identiteit van de prostituée. Ten eerste zorgde het 
verschijnen van Aids voor hernieuwde aandacht voor het knooppunt van de 
prostituée als infectiebron. De komst van deze nieuwe infectieziekte zorgde 
- mede onder invloed van grimmige voorspellingen - voor een grote 
maatschappelijke mobilisatie (Mooij, 1993, p. 212). In een eerste periode 
na de ontdekking van HIV en Aids, waarbij vooral gedacht werd in termen 
van risicogroepen, kregen niet alleen homo- en biseksuele mannen en 
injecterende druggebruikers, maar ook prostituées dit etiket opgekleefd 
(Knops, 1996, p. 66). De redenering dat de veelvuldige seksuele contacten 
van prostituées een theoretisch risico voor de volksgezondheid inhielden, 
leidde de overheid tot het subsidiëren van epidemiologisch onderzoek en 
van preventieactiviteiten van organisaties zoals Payoke, Pasop, Adzon, 
Espace P en Vikina (nu Stiep). Nadat uit het epidemiologisch onderzoek 
bleek dat slechts 1% van de Belgisch-Europese, niet-injecterende 
prostituées effectief besmet was met HIV (Mak, 1996), verminderde de rol 
van het knooppunt ‘infectiebron’.  
De publicatie in 1992 van het boek van De Stoop over vrouwenhandel (De 
Stoop, 1993) leidde echter tot de opkomst van een nieuw knooppunt binnen 
dit object-gerichte discours, namelijk ‘het discours over de prostituée als 
slachtoffer van de mensenhandel’. Naar aanleiding van het boek van De 
Stoop startte in oktober 1992 een parlementaire onderzoekscommissie 
onder grote mediabelangstelling haar werkzaamheden, die in maart 1994 
resulteerden in een eindrapport. Een nieuwe wet gericht tegen de 
mensenhandel dateert van 13 april 19956 (Praats, 1996, p. 2). Het Centrum 
voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding werd belast met het 
'bevorderen, coördineren en het opvolgen van het beleid van de regering 

                                                 
6 Belgisch Staatsblad, 25/4/95, p. 10822-10827 
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inzake deze problematiek' (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding, 1997, p. 5) en sommige organisaties zoals Payoke werd 
de mogelijkheid verleend tot burgerlijke partijstelling in processen van 
mensenhandel. Ook maakte de overheid fondsen vrij voor organisaties als 
Payoke-Asmodee, Pag-Asa en Sürya, met de bedoeling hulp te verlenen 
aan de slachtoffers van mensenhandel.  
Tegenover deze object-gerichte identiteit staat de identiteit van de 
prostituée als subject. Niet enkel armoede of dwang kan een reden zijn om 
prostituée te zijn of te blijven, maar ook het streven naar onafhankelijkheid, 
financiële autonomie of seksuele zelfbepaling worden als reden genoemd 
(Vanwesenbeek, 1991). Hierbij wordt het beeld naar voren geschoven van 
de onafhankelijke, zelfbewuste en mondige vrouw, die het recht opeist om 
over haar eigen lichaam te beschikken. Getuigen van een dergelijke 
emancipatiebeweging zijn de verschillende (zelf-)organisaties van (en met) 
prostituées, zoals Coyote, HIRE en PONY in de US, ECP in het UK en de 
Rode Draad in Nederland, die - 'voor het eerst in de lange geschiedenis van 
de prostitutie' (Van Mens, 1992, p. 92) - in de jaren '70 zijn ontstaan. 
Vanwesenbeek onderscheidt bij prostituées een aantal mechanismen die 
bijdragen aan de eigen subjectivering: arbeidsethos, verzet tegen het milieu 
waarin ze zijn opgegroeid, de mogelijkheid om grenzen te stellen en het 
objectiveren van klanten (Vanwesenbeek, 1994). De mogelijkheid om 
grenzen te stellen en het objectiveren van klanten leidt tot een beeld van de 
prostituée die macht bezit over haar klanten: zij is in staat om nee te zeggen 
tegen klanten of tegen bepaalde verzoeken van klanten (Carpentier, 1997, 
p. H4-9)). 
 
Dit discours heeft twee knooppunten, die bijvoorbeeld duidelijk terug te 
vinden zijn in het programma van Coyote, een Amerikaanse organisatie van 
prostituées: ‘de klemtoon op het zelfbeschikkingsrecht’ en ‘de 
herdefiniëring van prostitutie als werk’. '[...] prostitution is work, and the 
master concept of work should replace the master concept of crime as the 
fundamental stance of society toward prostitution.' (Jennes, 1990, p. 405) 
 
Het subject- en de objectgerichte discours, met als respectieve knooppunten 
professionaliteit en zelfbeschikking enerzijds en slachtofferschap 
anderzijds, kunnen in het kader van de theorie van Lacau en Mouffe gezien 
worden als antagonistisch. Prostituées vertalen namelijk deze knooppunten 
door een onderscheid te maken tussen een 'goede prostituée' en een 'slechte 
prostituée', waardoor het antagonistische karakter van deze identiteiten 
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bevestigd wordt: het is immers niet mogelijk zichzelf een 'goede prostituée' 
te vinden zonder het besef dat er 'slechte prostituées' bestaan. Zoals 
Scrambler stelt: 'For many women sex workers 'being a prostitute' is not in 
itself shameful. They do not accept, even if they are not impervious to, 
society's ubiquitous cultural norms around (hetero-)sexual relations. Often 
they have their own sub-cultural, or counter-cultural notions of 
honour/dishonour. These may be related to distinctions between 'good 
whores' and 'bad whores'. Good whores are variously defined as women 
who maintain a code of fair work, ask for money in advance, leave their 
clients feeling satisfied, use healthy practices like washing clients and 
insisting on condoms, remain emotionally (and sexually) detached, never 
provide services not negotiated beforehand, and warn other women about 
dangerous or unreliable clients.' (Scambler, 1997, p. 109) 
 
Vanuit het standpunt van de slachtoffers van de vrouwenhandel wordt dit 
onderscheid anders ingevuld, maar blijft het antagonistisch van aard. In dit 
standpunt wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'echte prostituée' en de 
'prostituée die gedwongen werd'. Het onderstaande fragment van Payoke, 
een organisatie die ook de belangen behartigt van prostituées, illustreert dit: 
'Dat er veel aandacht is voor het verschijnsel vrouwenhandel in de pers is 
positief. Maar nog al te vaak worden er verkeerde linken gelegd. 
Slachtoffers van vrouwenhandel noemt men prostituées, dit is een 
stigmatisering. Slachtoffers van vrouwenhandel zijn geen prostituées. 
Sommige vrouwen zijn in een situatie verzeild geraakt waarin ze niet 
anders konden dan seksuele diensten verlenen. Daarentegen zien we een 
groeiende groep van slachtoffers van mensenhandel die in andere sectoren 
terecht komen: als dienstmeisje, als au-pair, in een schijnhuwelijk, ...' 
(Payoke, 1997, p. 94) 
Het bovenstaande citaat van Payoke verwijst impliciet naar de hegemonie 
van het object-gerichte discours. De belangenverdedigers en 
zelforganisaties van prostituées - en de prostituées zelf - zijn er niet echt in 
geslaagd om het subject-gerichte discours voet aan wal te laten krijgen. Het 
blijft vaak bij een pleidooi om, zoals Vanwesenbeek het stelt, bij 
prostituées: 'meer dan op hun objekt-zijn, de nadruk te leggen te leggen op 
hun subjekt-zijn [...] en om meer dan aan hun slachtofferstatus, stem te 
geven aan hun kracht.' (Vanwesenbeek, 1994, p. 387) 
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3.3 De identiteit van de prostituée en de prostitutie-uitzending van Jan 
Publiek 
 
Op basis van het bovenstaande theoretische kader wordt de prostitutie-
uitzending van Jan Publiek geanalyseerd, waarbij de aandacht toegespitst 
wordt op de manier waarop over prostituées gepraat wordt. De basisvraag 
hierbij is in welke mate het discours van de prostituée als object erin slaagt 
om een hegemonische positie te verwerven, ten koste van het discours van 
de prostituée als subject. Aandachtpunten zijn de knooppunten rond 
slachtofferschap, professionaliteit en zelfbeschikking. 
Cruciaal voor deze uitzending is de aanwezigheid in de studio van twee 
prostitué(e)s: Isabelle en Peter. Daarnaast komen ook Yolande (een ex-
prostituée en woordvoerster van de Antwerpse vzw Pandora) en Romeo 
(een klant) in het eerste deel van de uitzending aan het woord. Deze vier 
gasten spelen in deze uitzending een belangrijke rol in verband met het 
beklemtonen van de subjectpositie van de prostituée, in die mate zelfs dat 
het bij één van de aanwezige bekende Vlamingen de opmerking (over 
Isabelle en Peter) uitlokt dat 'dat hier toch twee zelfbewuste prostituées 
[zijn]' (Kristel Van Dijck). 
De uitzending start (na een korte inleidende discussie) met een in 
reportage-vorm geplaatste getuigenis van Romeo, een klant die zijn 
gevoelens van vertrouwen, tederheid en vriendschap namens enkele 
prostituées beschrijft. Hij opent deze uitzending met het beeld van de 
prostituée als gesprekspartner of zelfs als vriendin. Dit stuit vrij snel op 
verzet van één van de vaste panelleden:  
 

PL3 (v, 22 jaar): 'Ja, 't is een tof verhaal, maar eigenlijk vind ik die 
Romeo toch een klein beetje naïef zo, hij zegt van "ja, die meisjes doen 
iets meer voor mij", en ja, u doet zo alsof u daar een relatie mee hebt. Die 
meisjes die, die hebben tien zulke mannen op één nacht of zo. Ik bedoel, je 
weet toch ergens wel dat jij toch maar een nummer bent, euh …' 

 
Deze reactie wordt echter snel opgevangen door één van de twee aanwezige 
prostituées, Isabelle, die door de presentator gevraagd wordt te reageren op 
de vermeende naïviteit van Romeo: 
 

'Presentator: Is je buur nu niet een beetje naïef als hij zegt dat hij een 
relatie kweekt met zo'n prostituée, bestaat dat echt? 
Isabelle: Neenee, hij is op een paar goede hoertjes gevallen. 
Presentator: Maar, zijn, hoeveel zijn d'er zo van dat soort? 
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Isabelle: [lacht] te weinig, te weinig, 'k zou best wel een school willen 
beginnen, maar ik vrees dat dat dan aanzetting tot ontucht gaat worden.' 

 
Niet alleen ontkracht zij (gedeeltelijk) de kritiek van één van de vaste 
panelleden, maar in één beweging verwijst zij naar het knooppunt van de 
professionele prostituée (de 'goede prostituée'), die een kwaliteitsvolle 
dienstverlening nastreeft en dus interesse voor het privé-leven van de klant 
laat blijken. Tegelijk verwijst ze half grappend naar scholing, dat zoals Van 
der Poel stelt, een belangrijke symbolische rol speelt in het ontstaan van 
een professie (Van der Poel, 1994, p. 83). 
Het is echter niet zo dat er een coalitie bestaat tussen Romeo en Isabelle. 
Vooral als Romeo zegt (soms) niet (meer) te moeten betalen, reageert ze 
uitermate negatief. 
 

'Presentator: Waarom wil jij d'ervoor betalen? 
Romeo: in den beginne wel. 
Presentator: Ja, maar goed, maar nu nog? Je betaalt? Of betaal je niet 
meer? 
Romeo: Soms niet. 
Presentator: Ja. 
Isabelle: [lacht] 
Presentator: Isabelle gelooft het blijkbaar niet. Isabelle of je (buur)? 
Geloof je hem niet dat het euh? 
Isabelle: Ik heb een hekel aan dat soort klanten, ja. 
Presentator: Waarom? Die niet betalen? 
Isabelle: Euh, omdat ze soms denken omdat je tof en lief bent, en meevoelt 
met hun-hun leven dat er iets meer is. Dat zijn de rotste klanten. En ook 
diegenen die een arm hoertje uit de goot willen vissen, de rotste klanten.'' 

 
Ook in dit fragment slaagt zij erin om de subject-gerichte identiteit te 
beklemtonen, ten eerste door nogmaals te verwijzen naar het beeld van de 
professionele prostituée, die zich weliswaar emotioneel betrokken toont, 
maar tegelijk het financiële aspect van de klant-prostituée-relatie niet uit 
het oog verliest. Ten tweede sneert ze naar klanten zich paternalistisch ten 
opzichte van een prostituée opstellen en 'haar uit de goot willen vissen'. 
Verschillende vaste panelleden en bekende Vlamingen ondersteunen het 
beeld van de professionele prostituée: 
 

• 'PL7 (m, 28 jaar): […] dat is een, een bedrijf of een zaak, niet meer en 
niet minder.' 

• 'PL1 (v, 17 jaar): […] want hij moet ook zijn brood verdienen.' 
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• 'Kristel Van Dijck: […] dat is gewoon een handelstransactie: kopen 

en verkopen. Zoals euh, een loodgieter zijn handen verkoopt, zoals ik 
iedere dag mijn stem verkoopt-verkoop, verkoopt hij […]' 

• 'PL8 (m, 34 jaar): Hoeren oefenen een beroep uit.'  
• 'PL15 (m, 49 jaar): Waarom inderdaad zoals er maatschappelijk 

werkers zijn, ook geen sekswerkers opleiden?' 
 
Tegen dit subject-gerichte discours komen verschillende reacties, die 
steunen op het object-gerichte discours. Eén vast panellid trekt met een 
semi-religieus discours de professionaliteit van prostituées in twijfel door 
hen onwaardig te noemen: 
 

'PL16 (m, 49 jaar): … maar ik ben de mening toegedaan dat, wie zijn lijf 
verkoopt, zijn ziel verkoopt … en wie zijn ziel verkoopt, verkoopt zijn 
waardigheid. 
Presentator: Daar daar, wacht daar vragen … Isabelle zit te lachen. 
Maar verkoop je niet een stukje van je waardigheid? 
Isabelle: Vergeet het. Ik doe liever da werk dan dat ik privéhoer ben, 
levenslang, die ook nog kuisvrouw, wasvrouw, euh plasvrouw d'erbij is - 
[lacht] - en dat voor een loontje van een ventje dat 60.000 verdient of zo. 
Nee nee, dank u feestelijk.' 

 
Deze harde reactie van Isabelle, die de eigen (financiële) onafhankelijkheid 
bevestigt maar tegelijk het traditionele gezin aanvalt, raakt een aantal 
deelnemers in de eigen identiteit. Twee vaste panelleden wachten tot de 
uitzending bijna voorbij is om hierover op een nog hardere manier hun 
ongenoegen te uiten: 
 

'PL10 (m, 37 jaar): … als je spreekt over begrip voor de hoer: euh in dat 
geval helemaal niet, want als u Yolande [bedoelt Isabelle] hoort praten, 
zij wil wel heel veel respect voor haar beroep en heel veel positieve 
dingen ho-euh horen, maar ze heeft niet eens respect voor de, laat me 
zeggen die 95 percent van de gewone mensen die geloven in een gewoon 
leven. Als zij echt het burgerlijk leven uitmaakt en belachelijk maakt, dan 
ja, dan moet … 
Isabelle: Pardon? 
PL10 (m, 37 jaar): ik dringend mijn mening herzien en denken dat alle 
hoeren gewoon hoeren zijn, niet allen van buitenuit, afin niet alleen in de 
kut, maar ook in de persoon. 
Presentator: Niet boos worden, niet boos worden.' 
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'PL12 (v, 46 jaar): […] Maar ik zou toch ook ne keer graag willen zeggen 
wat die mevrouw dus, die, euh die prostituée daar, met haar blond haar, 
he. [bedoelt Isabelle] Euh, daarstraks heeft ze mij toch ergens op mijnen 
teen gestampt, want ik kijk op niemand nie neer. 
Isabelle: Dat heb ik ook niet gedaan. 
PL12 (v, 46 jaar): Ik kijk nu op de mensen daar, ja, maar ik kijk op 
niemand daar niet neer. Ieder doet wat dat hij wilt, eh maar ik vind toch 
als zij, dat zij zich toch een beetje laatdunkend daarstraks uitlaat over de 
vrouwen, euh zoals ik dus een vrouw ben, kindjes verzorgen voor mijne 
man, euh gaan werker voor in feite nooit, euh misschien nog geen tiende 
van wat die madam daar verdient en dat stoort mij. Want ik vind, dat is 
hier precies of iedereen euh moet akkoord zijn dat hoererij dat dat 
toegelaten is en blijkbaar is dat nu moreel verantwoord. Dus dat is 
allemaal heel doodnormaal en dat stoort mij.' 

 
Ook op een ander moment wordt verwezen naar het discours van de 
prostituée als bedreiging voor het traditionele gezin. In de studio is 
namelijk ook Rita aanwezig, een vrouw wiens huwelijk na 20 jaar 
geëindigd is omdat haar echtgenoot prostituées bezocht. Na haar getuigenis 
wijst één van de vaste panelleden op de verantwoordelijkheid van de 
echtgenoot: 
 

'PL8 (m, 34 jaar): Dit is een relationele discussie, lijkt mij zo. Het het lijkt 
dat dat in in de relatie problemen zijn, maar betrek daar de de hoeren nie 
nie. Ik snap eigenlijk dat verband niet. 
Presentator: Ja 
PL8 (m, 34 jaar): Hoeren oefenen een beroep uit 
Presentator: Ja 
PL8 (m, 34 jaar): en dat is hun recht, dat is een aanbod dat ze doen en je 
gaat daar op in als je die vraag hebt. Maar hier gaat het over een 
echtelijk, euh, echtelijk probleem …' 

 
Een tweede (korte) reactie tegen het subject-gerichte discours komt van een 
ander vast panellid, die wijst op het negatieve manbeeld dat in het subject-
gerichte discours van de getuigen naar voren komt. Zoals hierboven reeds 
gesteld, zegt Vanwesenbeek dat het objectiveren van mannen een methode 
van prostituées is om de eigen subjectiviteit te versterken. 
 

'PL11 (v, 41 jaar): In heel die prostitu-euh prostitutie eum, komt toch heel 
veel aan bod dat eum het mannenbeeld heel negatief euh naar voor wordt 
gebracht. Het lijkt mij dus eum hoeren of gewezen hoeren euh, hebben het 
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allemaal over mannen eum, men twijfelt aan de mannen, men twijfelt aan de 
relationele mogelijkheden van mannen, ook deze dame die dan met haar man 
heeft meegemaakt dat ie dat ie naar prostituées ging, euh spreekt over de 
mannen willen zo en zo. Die mannen komen er allemaal zo negatief uit dus 
het blijkt dat toch die euh prostitutie iets doet aan aan de negativiteit van het 
manbeeld.' 

 
De meest fundamentele reacties tegen het subject-gerichte discours draaien 
echter rond het knooppunt slachtofferschap. In eerste instantie zal de 
presentator proberen te wijzen op het potentieel slachtofferschap van de 
aanwezige prostituées, door zowel aan Isabelle als aan Peter vragen stellen 
over de gevaren van het beroep. Beiden reageren hierop echter 
zelfverzekerd: 
 

• 'Isabelle: … Ja, als iemand mij kwaad wil doen, ik kan euh, evenveel 
risico lopen door euh, een sigarettewinkeltje open te houden' 

• 'Peter: In het begin vond ik dat gevaarlijk. Nu ja, nu voel ik mij 
daarbij thuis en ge voelt de cliënt aan.' 

 
Een tweede invalshoek hierbij is het interview met Yolande, die momenteel 
actief is in de vzw Pandora. Eén van de doelstellingen van deze vzw is om 
prostituées die willen stoppen te begeleiden. In dit interview wordt door 
Yolande verwezen naar een aantal problemen van de prostituée, zoals het 
misbruik van legale en illegale drugs en het mogelijk slachtoffer worden 
geweld.  
 

'Presentator: stellen zij het niet vaak te rooskleurig voor? Isabelle zit hier 
ook te te glimlachten alsof het allemaal rozengeur en maneschijn is. Dat, 
dat is het toch niet, Yolande? Je hebt toch al wat meegemaakt in die 
richting? 
Yolande: Euh, ik denk euh, dat, dat ze dan heel veel geluk heeft gehad, 
want euh, euh wat wij d'er eigenlijk van weten … dat is euh, inderdaad, 
eum, alle mannen zijn niet zo lief, euh, er zijn zelfs mensen die nie-nie fris 
zijn, en u moet het allemaal euh …' 

 
Dit interview wordt echter afgesloten door een interventie van Isabelle, die 
deze problemen relativeert en nogmaals verwijst naar prostitutie als arbeid: 
 

'Isabelle: … het helemaal niet eens met Yolande. Miserie is er overal. 
Moest ik alle dagen aan de band staan 40 jaar lang, sorry maar dan zou 
ik wel tien keer meer kierewiet zijn of dat ik vandaag ben.' 
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Het thema vrouwenhandel komt zeer snel na het interview met Yolande 
voor een eerste keer aan bod. Eén van de panelleden verwijst hierbij 
expliciet naar de uitspraken van Yolande om dit thema ter sprake te 
brengen. 
 

'PL3 (v, 22 jaar): Ja, de ergste problemen die u aan haalde was vrouwen 
die d'eruit willen en affectieve problemen hebben, en zo, maar ik vraag 
mij af of … d'er worden toch boeken en artikels geschreven over die die 
ongelooflijk euh, erge vrouwenhandel die d'er in het prostitutiemilieu zit. 
Euh, ik weet niet hoe dit juist zit, maar krijgen jullie euh, geen wanhopige 
vrouwen, euh over de vloer, die eum … 
Presentator: die te maken hebben met vrouwenhandel, ja? 
PL3 (v, 22 jaar): Ja, dat wordt zo af … 
Presentator: Ja. 
PL3 (v, 22 jaar): Ja dat wordt toch zo in de pers afgeschilderd en daar 
moet toch iets van waar zijn, ik bedoel …' 

 
Dit gespreksonderwerp wordt vrij snel afgebroken om de reportage over 
een vrouwelijke klant te starten. Later zal een ander vast panellid echter op 
het thema vrouwenhandel terugkomen en de hoop uitdrukken dat dit 
belangrijke thema nog verder besproken zal worden. In de interventie van 
PL9 ontstaat een duidelijke equivalentieketen tussen slachtoffers van 
vrouwenhandel, zwarte prostituées ('zwartjes') en de prostituée als 
potentiële infectiebron. 
 

'PL9 (m, 37 jaar): Hier hebt ge mensen die bewust kiezen voor da beroep. 
Ge hebt mensen die d’er bewust naartoe gaan, dus ik, en en als ge daar uzelf 
kunt mee verzoenen en of da ge da dan vertelt in uw relatie of niet, ik vind dat 
is een persoonlijke aangelegenheid. Wat ik veel erger vind en en ik hoop dat 
dat nog aan bod komt, dat is de gedwongen prostitutie. 
Presentator: Ja 
PL9 (m, 37 jaar): Dat vind ik veel erger en en ik vind dat dat veel meer 
aandacht zou moeten krijgen dan twee hoertjes die hier nu een nummertje 
zitten op te voeren en en tegen mekaar op zitten te vertellen hoe leuk en hoe 
goed ze het vinden.  
[...] 
PL9 (m, 37 jaar): […] het moet altijd op basis van een vrije keuze zijn, maar 
helaas zijn er teveel dames en vooral, u hoort het: de zwartjes zijn 
goedkoper, waarom? Omdat zij waarschijnlijk onder druk van pooiers zitten, 
euh onder druk van van euh, mensen die ze die ze geïmporteerd hebben, we 



33 
we hebben de de vrouwen allemaal gelezen in de kranten. Ik denk dat daar 
iets aan zou moeten gebeuren. Want het is niet alleen, vind ik, erg voor die 
mensen, ’t is ook nog gevaarlijk… 
Presentator: Ja 
PL9 (m, 37 jaar): […] want die gaan waarschijnlijk zo ver dat ze zelfs 
onveilige seks gaan doen waardoor dat ze eigenlijk ook hun klanten kunnen 
gaan besmetten en en allerlei situaties kunnen hierdoor ontstaan. 
Presentator: Ja Isabelle, zeg het eens, zeg het eens aan aan ons want jij bent 
daar aan het praten met ...?  
Isabelle: Euh, gedwongen prostitutie dat is bullshit ofterwijl stierestront. Van 
de twintig hoeren die ne pooier hebben, die kik ken, zijn d’er negentien die 
d’er zelf voor gekozen hebben. 
Presentator: Maar je kunt toch niet ontkennen dat er ook vrouwenhandel is 
dat sommige vrouwen ... 
Isabelle: De meeste Tsjechische vrouwen smeken mij, ik ben twee jaar 
geleden naar Praag nog op vakantie geweest, ze smeekten mij van 
“alstublieft neem mij mee naar België”. Ze willen gewoon hier prostituée 
worden. 

 
De reactie van Isabel op deze uitspraken is ontkennend. Zij wijst - vanuit 
het eigen subject-gerichte discours - op de vrijwilligheid en autonomie van 
potentiële prostituées, en staaft dit aan de hand van haar reiservaringen in 
Tsjechië.  
 
Ondanks de lange uiteenzetting van PL9 over gedwongen prostitutie en 
vrouwenhandel, wordt dit thema relatief beperkt besproken. Dit wordt ook 
expliciet opgemerkt door een vast panellid in de laatste interventie van deze 
uitzending: 
 

'PL3 (v, 22 jaar): [...] Maar ik denk toch dat we één belangrijk aspect 
vergeten: dat prostitutie niet allemaal rozengeur en maneschijn zijn. 
Presentator: Dat is gezegd, hoor. 
PL3 (v, 22 jaar): En dat je gaat kijken in de Zakstraat en in an-andere 
straten waar die dingen gebeuren dat je heel veel ellende en heel veel 
miserie en heel veel onfaire en onfrisse praktijken zal zien en ik vind ook 
dat daar eigenlijk een beetje aandacht aan besteed zou moeten worden.' 

 

4. Besluit 
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In de theoretische verkenning van het werk van Foucault en van Laclau & 
Mouffe werd reeds relatief bescheiden naar de kritiek op hun conceptuele 
kaders verwezen. Vooral het gebrek aan methodologische richtlijnen is  
voor velen een doorn in het oog. Ook de conceptuele vaagheid en de soms 
ondoorgrondelijke definities, vervolledigd met het niet geringe aantal 
paradoxale stellingen, leveren moeilijkheden op bij het doorgronden én 
aanwenden van deze theorieën. Maar deze conceptuele openheid biedt ook 
een reeks voordelen. Het standpunt dat elke onderzoeksvraag specifiek is, 
en ook als dusdanig benaderd moet worden, is meer dan verdedigbaar. 
Vooral in de kwalitatief-interpretatieve onderzoeksbenadering heeft het 
gebruik van dergelijke 'sensitizing concepts' wel degelijk zijn nut bewezen, 
mede omdat daardoor de onderzoeksspecifieke aspecten beter tot hun recht 
kunnen komen. Ook binnen de communicatiewetenschap zijn verschillende 
auteurs zoals Fairclough (Fairclough, 1995; Fairclough, 1998) en Bell 
(Bell, 1998) erin geslaagd om discourstheorie aan te wenden binnen hun 
interdisciplinair onderzoek.  
Ook bij de analyse van de prostitutie-uitzending van Jan Publiek hebben 
beide theoretische kaders afdoende bewezen zich te lenen tot het 
ondersteunen van concrete toepassingen. Met betrekking tot de concepten 
die Foucault ons aanreikt, zijn we vooral gaan kijken naar de manieren 
waarop in een praatprogramma als Jan Publiek omgegaan wordt met kennis 
en macht. De concepten van Laclau en Mouffe hebben we vooral gebruikt 
om dat wat er gezegd wordt tijdens de uitzending over prostituées dieper te 
analyseren. We hebben er dus voor gekozen om in eerste instantie vooral te 
kijken naar het proces, in tweede instantie meer naar de inhoud van de 
uitzending. 
 
Jan Publiek is een programma met een concept dat in sterke mate steunt op 
het aan het woord laten van gewone mensen. Het zijn niet (alleen) meer de 
experten die de belevingswereld van gewone mensen - leken - duiden, maar 
de leken zelf die hun ervaringen beschrijven en standpunten uiteenzetten. 
Het is opvallend dat in de prostitutie-uitzending geen experten (in de 
traditionele betekenis van het woord) aanwezig zijn. De redactie van Jan 
Publiek heeft daarentegen wel een aantal leken-deskundigen uitgenodigd 
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verschijnsel 
prostitutie. Op basis van de authenticiteit en particulariteit van hun 
ervaring, en niet op basis van hun vermogen tot het poneren van 
wetenschappelijk onderbouwde, geaggregeerde stellingen, krijgen deze 
getuigen of ervaringsdeskundigen de kans om aan het televisiekijkend 



35 
publiek hun ervaringen bloot te geven. Naast deze praatgasten wordt een 
groot deel van de studio gevuld met het vaste panel, gewone mensen die 
verondersteld worden 'een mening te hebben' over het besproken 
onderwerp. Ook in dit geval is er sprake van authenticiteit en particulariteit, 
echter niet van de ervaring, maar wel van het standpunt. 
Een uitzondering op de afwezigheid van de experten is de presentator. Hij 
is echter geen inhoudelijk expert (ondanks de redactionele voorbereiding) 
maar een procesexpert, vertrouwd met het medium televisie en ondersteund 
door een technische ploeg, die ondergeschikt is aan hem. Deze proces-
expertise wordt ondersteund door het concept van de ‘neutrale’ moderator, 
die het op de achtergrond blijven van (het tonen van) een inhoudelijke 
expertise legitimeert. De presentator 'mag' geen inhoudelijke uitspraken 
doen, aangezien hij dan het risico loopt kant te kiezen, en het proces in 
gevaar te brengen. Ook de ‘bekende Vlamingen’ kunnen nauwelijks 
inhoudelijke experten genoemd worden, maar worden meer dan de andere 
aanwezigen geacht vertrouwd te zijn met het medium televisie.  
Op basis van zijn procesexpertise beschikt de presentator over de autoriteit 
om vragen te stellen en te beslissen over de beurtwissels. Het zijn vooral de 
ervaringsdeskundigen die door de presentator ondervraagd worden. Zij 
worden geacht hun ervaringen te bekennen, aan de aanwezigen in de studio 
en aan de kijkers thuis. Deze ervaringen - gecombineerd met door de 
redactie voorbereide reportages - dienen als stimulans voor de vaste 
panelleden en ‘bekende Vlamingen’, om hun standpunten te kunnen 
formuleren. Op basis van deze stimuli gaan zij op zoek naar de 'waarheid' 
achter het fenomeen prostitutie. 
Deze beschrijving van de meest gebruikelijke en verwachte rollen doet 
vermoeden dat een gelijkwaardige situatie tussen de verschillende 
deelnemers ver te zoeken is. De getuigen worden ondervraagd door de 
presentator, die hen allerlei bekentenissen probeert te ontlokken. De vaste 
panelleden worden gestimuleerd door deze minutieus voorbereide 
bekentenissen om op een zeer kort tijdsbestek een mening te formuleren. 
De presentator lijkt de heerser in de arena te zijn, hij staat in het middelpunt 
van de schijnwerpers, ondervraagt en beslist over de (duur en de volgorde 
van de) beurten van de deelnemers. Maar hij is zeker geen alleenheerser. 
De macht in de studio is namelijk niet zo ongelijk verdeeld als een 
oppervlakkige analyse zou doen vermoeden. Eén van de opvallende 
resultaten van deze working paper is dat de verschillende rollen (van 
bekentenis en autoriteit) verschuiven. Ten eerste blijft het praten over 
persoonlijke ervaringen - het getuigen of biechten - niet beperkt tot de 
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'speciaal daarvoor uitgenodigde' getuigen, maar ook de panelleden klappen 
uit de biecht. Ook de autoriteit van de presentator is verre van onbetwist. 
Vaste panelleden grijpen een beurt aan om vragen te stellen aan getuigen, 
en nemen hiermee ook de rol van de ondervrager/presentator op zich. Zelfs 
de procesexpertise - in dit geval de getuige-keuze van de redactie – wordt 
in vraag gesteld als één van de vaste panelleden vraagt of er misschien ook 
nog een mannelijke prostituée in de studio zit. Juist deze wisselwerking 
tussen bekentenis- en autoriteitsposities vormt één van de opvallende 
kanten van de programmaformule van Jan Publiek. Dit doorbreken van de 
traditionele expert-leek verhoudingen is qua beeldvorming potentieel 
emancipatorisch en kan als dusdanig ingepast worden in een discours over 
de uitdieping van democratie en participatie. 
 
Het uiteindelijke resultaat van de interactie tussen de aanwezigen is een 
uitzending die meerdere discours weergeeft. In deze uitzending over 
prostitutie vinden we zowel een subject-gericht als een object-gericht 
discours over de prostituée. Het subject-gerichte discours is hier opvallend 
aanwezig, vooral omdat een aantal (doorde redactie uitgenodigde) 
praatgasten dit discours met verve verdedigen. Deze praatgasten 
confronteren de andere aanwezigen met een aantal knooppunten, zoals ‘het 
zelfbeschikkingsrecht’ en ‘de arbeidsethos’, die zich in een antagonistische 
relatie bevinden ten opzichte van het met hegemonische aspiraties beladen 
object-gerichte discours. 
De confrontatie tussen de twee antagonistische posities verloopt vaak in het 
voordeel van het subject-gerichte discours. Een aantal vaste panelleden gaat 
bijvoorbeeld het beeld van de prostituées als 'professional' beamen en 
versterken. Het is ook niet eenvoudig om een object-gerichte discours te 
hanteren in een uitzending waar het onderwerp van het object-gerichte 
discours in de studio als subject (lijfelijk) aanwezig is. 
Op een aantal momenten in de uitzending zal het subject-gerichte discours 
een overwicht krijgen. Dit overwicht blijft echter niet onbetwist: enkele 
panelleden zullen de balans terug naar het object-gerichte discours laten 
overhellen door het beeld van de prostituée als onwaardige vrouw te 
belichten of door te wijzen op het belang van vrouwenhandel en 
slachtofferschap. De laatste, licht protesterende uitspraak van PL3 is 
hiervan een mooie illustratie: 'Maar ik denk toch dat we één belangrijk 
aspect vergeten: dat prostitutie niet allemaal rozengeur en maneschijn 
zijn.' 
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De programmaformule van Jan Publiek koestert het evenwicht tussen 
verschillende meningen, waardoor er ruimte ontstaat om dominante 
discours te contesteren. De bewaking van het evenwicht tussen de discours 
gebeurt op diverse manieren: door de selectie van de praatgasten, door de 
selectie van de onderwerpen van de getoonde reportages, door de 
vormelijke segmentatie die optreedt door het tonen van deze reportages en 
door de rol van de 'neutrale' moderator, die optreedt als een bewaker van 
het evenwicht. Zoals het bovenstaande citaat van PL3 illustreert, 
beschouwen ook sommige panelleden zich als bewaarders van dit 
evenwicht; het zwakke protest van de presentator, die zich geroepen voelt 
het evenwicht te verdedigen ('Dat is gezegd, hoor'), stuit alleen maar op een 
herhaling van dezelfde kritiek: '[...] en ik vind ook dat daar eigenlijk een 
beetje aandacht aan besteed zou moeten worden.' 
Dit streven naar evenwicht, en het naast elkaar plaatsen van antagonistische 
discours wordt vaak blootgesteld aan de kritiek van 'post-modern 
ecclectisme' oftewel 'cafépraat'. Op basis van deze analyse kan dit streven 
naar evenwicht ook gezien worden als een tweede opvallende kant van deze 
programmaformule, juist omdat het toestaat een dominant discours te 
betwisten. In dit concrete geval biedt deze contestatie ruimte voor een 
subject-gericht, potentieel emancipatorisch, discours. 
 
De concepten van zowel Foucault als Laclau & Mouffe bieden ook 
mogelijkheden om naar de receptiekant van de mediatekst te kijken. De 
kijkers thuis bevinden zich in een zekere autoriteitspositie: zij zijn eveneens 
toehoorders van de uitzending van Jan Publiek en geven zelf betekenis aan 
alle meningen die in de uitzending opgevoerd worden. De kijkers kunnen 
echter niet zelf actief deelnemen aan de op het scherm gevoerde discussies 
(en bekennen), maar via het systeem van televoting kunnen zij (of in ieder 
geval de gemotiveerde kijkers) wel hun mening kenbaar maken. 
Belangrijker is dat de kijkers thuis ook discussie- en 
bekentenismogelijkheden hebben: 
 

 ‘[...] eigenlijk is dat wel de belangrijkste factor [van de filosofie 
van het programma]: het laten doordruppelen van genoeg 
meningen, en genoeg genuanceerde meningen, genoeg soorten 
meningen, dat ook de mensen thuis nog door kunnen discussiëren’ 
(Interview met Jan Van Rompaey, 30 november 1998) 
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