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‘Ik was echt verbaasd
dat Duitsland al zover is
op dit gebied’

Theoretische uitgangspunten
1. De netwerksamenleving zonder enkelvoudig centrum
(Frissen, 2003).
2. Ontwikkelingen komen tot stand via ketens van interactie
die mensen met elkaar vormen op basis van zelforganisatie

Onderzoeksvraag
Wat gebeurt er met verhalen
over zonne-energie in
vertelgemeenschappen op internet
naar aanleiding van de documentaire
‘Here comes the sun’?

Dataverzameling
Selectie van 94 blogposts waarin mensen
verwijzen naar ‘Here comes the sun’ en
waarvoor geldt:
• het is een persoonlijke uiting
• het is voor iedereen toegankelijk
• de blogspot maakt gebruik van reeds

‘Met veel
instemming
gekeken’

bestaande, elders beschikbare content
• er is een mogelijkheid voor anderen om te
reageren

Onderverdeling van data in 3 categorieën:

(Leeuwis & Aarts, 2011).

• Posts zonder reacties, waarin in de post

3. Zelforganisatie vindt plaats rondom zogenoemde

verwezen wordt naar ‘Here comes the sun’ .

attractoren (Coleman et al, 2007).

• Posts met reacties, waarin in de initiële post

4. Attractoren zorgen voor relatief stabiele denkwijzen:

(en eventueel ook in reacties) verwezen

discoursen.

wordt naar Here comes the sun.

5. Discoursen ontwikkelen zich via massa-zelfcommunicatie

• Posts met verwijzing naar Here comes the

(Castells, 2007).

sun in reactie(s) op een initiële post, waarin

6. Interventies tbv verandering van dominante discoursen

niet naar Here comes the sun verwezen wordt.

kunnen gericht zijn op:
• Ontwikkelen en versterken van nieuwe attractoren.
• Veranderen van de context, het attractorlandschap
(Coleman et al, 2007).
discourse

Attractor B
Zonne-energie
is oplossing

‘Precies dezelfde visie als wij
reeds hadden gebracht!’

Attractor A
Fossiele brandstoffen
verdienen de voorkeur

Conclusies
Achtergrond

• ‘Here comes the sun’ leidt tot nieuwe inzichten over de transitie

In dit onderzoek wordt de doorwerking onderzocht van de

• Het biedt met name argumenten aan mensen die zich reeds

Tegenlicht documentaire ‘Here comes the sun’ over energietransitie
van eindige fossiele hulpbronnen naar een energievoorziening
gebaseerd op zonne-energie. De bedoeling van de documentaire is
dat hij nieuwe inzichten en vragen oproept bij de kijkers en dat zij
die op hun beurt bediscussiëren in nieuwe contexten.

naar zonne-energie.
positief uitspreken over zonne-energie.
• De documentaire draagt niet direct bij aan een dialoog tussen
mensen met verschillende perspectieven.
• ‘Here comes the sun’ draagt wel indirect bij aan het debat over
zonne-energie.
Het latente discourse (‘zonne-energie is goed en haalbaar’)
wordt versterkt t.o.v. het huidige dominante discourse (‘fossiele
brandstoffen verdienen de voorkeur’).

‘Ik wist niet dat het al zo ver was met
zonne-energie! Mooie ontwikkeling’

• Hervertelling gaat gepaard met reductie van de complexiteit
van de boodschap omdat slechts een zeer beperkte hoeveelheid
issues wordt doorverteld. Het aantal doorvertelde issues is groter
wanneer sprake is van interactie.

