
 | MA Thesis: Internettelevisie  | Niels Roza – 0169323 | Begeleider: Mirko T. Schaefer 

“Is er iets op internet vanavond?” 
Internettelevisie: de convergentie tussen televisie en internet en de nieuwe vormen van 

gebruik en vorm die deze betekent.

MA Thesis | Niels Roza 

Keywords: internettelevisie, internet, televisie, media, interactie, participatiecultuur, convergentie,  Web 2.0., 

distributie.

| Studentnummer 0169323 | Begeleider Mirko T. Schaefer | Nieuwe Media & Digitale Cultuur|

| Universiteit Utrecht 2008 |

11



 | MA Thesis: Internettelevisie  | Niels Roza – 0169323 | Begeleider: Mirko T. Schaefer 

Inhoudsopgave

                                       pag.
 1. Hoofdstuk 1 : Wat is Internet TV?                                                             

 1.1. Introductie   1-2
 1.2. Naar een definiering van internettelevisie  2-5

 2. Hoofdstuk 2: Noties van televisie en internet

 2.1. Broadcasting en flow.    6-7
 2.2. Verdere ontwikkelingen van televisie: 

 a) verpersoonlijking            8-10
 b) Vormen van interactiviteit            10-12

 2.3. Nieuwe positionering van het publiek: actief en participerend                          13-14
 2.4. Internettelevisie: 

 a) Nieuwe businessmodellen & content                                          14-17
 b) Reclame en sponsoring                                                                                      17-19

 3.  Hoofdstuk 3: Casestudies internet TV | Joost & Miro.

 3.1. Joost     19
 a) Interface          19-20
 b) Functionaliteit           21-22
 c) Programmering en content                     22-23
 d) Distributie   23

 3.2. Miro   23
 a) Werking en gebruik     25
 b) Distributie   26
 c) Functionaliteit          26-27
 d) Content            27-28

 4. Hoofdstuk 4 : internet en televisie in de toekomst         29-30

 5. Conclusies                    31-32

 6. Literatuur         33-36

22



 | MA Thesis: Internettelevisie  | Niels Roza – 0169323 | Begeleider: Mirko T. Schaefer 

1 |   Wat is Internet TV?

1.1. Introductie

This is the Internet, after all, not cable TV. Let's keep it that way! 
(Cory Doctorow over internettelevisie van Miro)
http://www.boingboing.net/2007/10/31/miro-kicks-joosts-as.html

Het internet wordt door sommigen gezien als het ultieme medium dat ons oude vertrouwde 
massamedium televisie zal vervangen. Fanatieke internetters zweren bij  de mogelijkheden 
van het web om digitale media tot zich te nemen, en de kreet “Kill your television!” is voor 
velen  aanleiding  geweest  zich  te  ontdoen  van  de  beeldbuis.  Zijn  televisie  en  internet  te 
verenigen tot internettelevisie, of is de televisie zoals we deze kennen en gebruiken voorgoed 
afgeschreven?

Het internet is in de laatste jaren sterk in opmars,  zowel wat betreft aantal gebruikers als 
datavolume /verkeer. Complete seizoenen van populaire televisieseries worden verspreid over 
peer 2 peer netwerken die zo'n 70% van al het dataverkeer op het internet uitmaken1.  De 
schending van licentierechten die hiermee gepaard gaat, dwingt producenten na te denken 
over nieuwe distributiekanalen en modellen omdat het publiek het internet in toenemende 
mate gebruikt voor de consumptie van media. De oude instituten van televisieproductie en 
uitzending  verliezen  terrein  aan  oprukkende  online  media  voorzieningen.  De  traditionele 
strategieën van televisieproducenten voldoen niet langer door de groeiende concurrentie van 
nieuwe communicatiekanalen en platformen. 
Het  internet  brengt  zowel  nieuwe  vormen  van  mediagebruik  als  nieuwe  strategieën  van 
producenten om hier aan tegemoet te komen en er economisch gewin uit te halen. Het concept 
convergentie  cultuur  (convergence  culture)  is  gebaseerd  op  de  diverse  verbanden  en 
samenwerkingen tussen commerciële, mainstream- en publieke of grassroots media  (Jenkins: 
2006).  Het  internet  speelt  een  sleutelrol  in  deze  convergentie,  omdat  het  talloze  nieuwe 
communicatiemiddelen en tactieken biedt die zowel door het publiek als door professionele 

1 Bron: Ipoque Internet Study 2007 
http://www.ipoque.com/news_&_events/internet_studies/internet_study_2007 
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mediabedrijven ingevuld worden. Het internet ligt dus ten grondslag aan veranderingen in 
culturele zin en verschuivingen in de machtsrelatie tussen producent en consument. Iedereen 
kent inmiddels het voorbeeld van videowebsite YouTube, die drijft op de grootschalige inbreng 
van de gebruikers. Naast amateurvideo's staat YouTube bol van fragmenten uit commerciële 
TV-series  waar  copyrights  op  rusten.  Door  de  enorme  schaal  van  het  platform  is  de 
verspreiding van deze series nauwelijks bij te houden, laat staan te controleren. Onder het 
motto  ‘if  you  can’t  beat  them,  join  them’  proberen  traditionele  mediaproducenten  en 
televisiestations  deel  te  nemen  aan  deze  nieuwe  cultuur  die  draait  om  participatie  van 
gebruikers.  
De Nederlandse publieke omroep lijkt zich bewust van de mogelijkheden (of noodzaak) op zoek 
te gaan naar manieren om haar reguliere mediabestel uit te breiden naar het internet. De 
online  televisie-portal  van  Uitzending  Gemist  zeer  populair.  Het  biedt  de  mogelijkheid 
gemiste programma's van hele publieke omroepbestel terug te kijken op ieder gewild moment. 
Daarnaast  biedt  de  omroep  diverse  digitale  themakanalen  die  zowel  via  een  digitaal 
abonnement  op de televisie  bekeken kunnen worden als  via  een internetverbinding en de 
computer.  Het scala aan publieke themakanalen wordt op internet zelfs gepresenteerd als 
zijnde  een  extra  net:  Nederland  4. Het  Britse  BBC  heeft  een  eigen  online  videospeler 
ontwikkelt; de 'iplayer', om haar eigen programmering via internet toegankelijk te maken voor 
inwoners van Groot-Brittannië. Deze toepassing is vrij van reclame en past binnen het BBC-
model waar het publiek een vast licentiebedrag betaald. De BBC iplayer is vergelijkbaar met 
het  Nederlandse  'Uitzending  Gemist',  maar  biedt  tevens  de  mogelijkheid  voor  live 
programma's,  wat  het  een  'televisie-achtige'  toevoeging  geeft.  Dit  is  opvallend  aangezien 
internetmedia meestal via een on demand (op aanvraag) principe werken. Het is de vraag of de 
live optie  passend is  bij  het gebruik van de internetcomputer als medium, of  dat  het  een 
typische  gebruiksfunctie van televisie is. 

1.2. Naar een definiëring van internettelevisie.
In  de  verschuiving  van  televisie  naar  het  internet  ligt  nu  juist  de  problematiek  van  het 
fenomeen  internettelevisie  verscholen.  Daar  waar  televisie  en  internet  met  elkaar  in 
aanraking komen ontstaan nieuwe toepassingen van beide media. Wat kunnen we nu precies 
verstaan onder de ogenschijnlijk eenduidige term van internettelevisie?
Er  is  recentelijk  veel  onderzoek  gedaan  naar  de  veranderende  status  van  televisie (o.a. 
Uricchio: 1998, Van Vliet: 2001, Kim & Sawhney: 2002, Shin: 2004, Gripsrid: 2004, Caldwell: 
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2004). Wanneer er over digitale televisie wordt gesproken, is er sprake van een verzamelnaam 
voor verschillende nieuwe vormen van televisie. Als we het concept nauwer gaan specificeren 
passeren vooral twee termen of toepassingen van digitale televisie de revue; Internet Protocol 
TV (IPTV) en internettelevisie.

De  term  IPTV staat  dus  voor  televisie  via  het  Internet  Protocol;  wat  het  een  specifieke 
toepassing van digitale televisie maakt. Deze digitalisering biedt een aantal toevoegingen en 
veranderingen voor de consumptie van televisie. Met een toegenomen bandbreedte wordt de 
kwantiteit van beschikbare kanalen verhoogd, de beeldkwaliteit neemt toe en de kijker kan 
beschikken  over  interactieve  functies2.  De  ontvangst  verloopt  normaliter  via  een 
televisietoestel met een set-topbox3 (decoder), maar diverse andere systemen en media kunnen 
ook overweg met het IP. De Xbox spelcomputer van Microsoft4 en diverse mobiele apparaten 
als telefoons en PDA's (Personal Digital Assistant) beschikken over internettoegang.
Bij IPTV verloopt de programmering net als bij reguliere televisie, via gesloten of toegewijde 
communicatiekanalen. Op die manier wordt er controle uitgeoefend en kan een hoge kwaliteit 
van  programmering gewaarborgd  worden.  Doordat  de  inhoud  ontvangen  wordt  op  een 
televisietoestel ligt de transmissie en de inhoud in handen van de producent of uitzender die 
het signaal van begin tot eind beheert. 
Internettelevisie wordt soms gelijkgesteld aan IPTV (Einav:  2001).  Eén opvatting is dat 
internettelevisie  kan  worden gedefiniëerd  alszijnde iedere  vorm van digitale  video  op  het 
internet.  Een  andere  uitleg  van de  term is  dat  het  internet  alleen als  distributienetwerk 
gebruikt wordt om een traditionele vorm van televisie uit te zenden. Het Internet Protocol (IP) 
werkt  dan  als  transmissienet  dat  de  analoge  kabel  vervangt.  In  de  praktijk  levert  het 
simpelweg  aan  elkaar  koppelen  van  de  begrippen  televisie  en  internet  een  complexer 
fenomeen  op  dan  de  som  van  beide  media.  Internettelevisie  refereert  naar  een  breder 
raamwerk van uiteenlopende online video waarbij de inhoud niet uitgezonden wordt naar een 
traditionele  televisieomgeving,  maar  naar  de  computer  (Shin:  2007).  Het  IP  hoeft  in 
internettelevisie niet een gesloten of toegewijde verbinding te vormen en om die reden kunnen 
er  diverse  bronnen  van  programmering  aangesproken  worden.  Daarom  bestaat 

2 Door deze interactieve functies, die geïmplementeerd kunnen worden, wordt soms ook gesproken over interactieve televisie 
(iTV) (Baaren: 2007), Kim en Sawhney: 2002). Interactiviteit kan dan worden gezien als een ervaring die voortvloeit uit digitale IPTV 
(Shin: 2006. p.2).
3 De set-top box is een decoder kastje dat boven op de televisie geplaatst wordt. Het decodeert het digitale signaal naar analoog 

zodat het op een standaard televisie geschikt wordt. 
4 Op de Consumer Electronics Show in 2007 werd IPTV als nieuwe toepassing gedemonstreerd voor de Xbox 360. De service moet 
worden voorzien door een Internet Service Provider (ISP) en is niet een service van Microsoft.
http://www.youtube.com/watch?v=2YCEjqAbe_U 
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internettelevisie vaak uit  niche  content van kleine en middelgrote producenten. Daarnaast 
speelt productie door amateurs (user generated content) een grote rol in internettelevisie. De 
communicatiekanalen van internet zijn niet volledig te beheren zoals bij (IP)TV, waardoor de 
diversiteit  qua  inhoud,  programmering  en  genre  toeneemt.  In  deze  thesis  beschouw  ik 
internettelevisie  als  software  applicaties  die  op  de  computer  gebruikt  worden  en  via 
internettechnologie video content verzamelt en aanbiedt.

Het IP als netwerk biedt nieuwe mogelijkheden voor informatieoverdracht, maar het internet 
als technisch én cultureel medium lijkt volgens andere principes te werken omdat het geen 
massamedium meer is zoals televisie. Internet staat voor enerzijds een individualisering van 
media  en tegelijkertijd  voor  het  aansporen  van  collectieve  gebruiksvormen en participatie 
mogelijkheden. De convergentie tussen producenten en consumenten is een complex fenomeen 
dat door het internet aangedreven wordt. In deze thesis ga ik nader in op de samenhang van 
internet en televisie binnen het fenomeen van internettelevisie. Dan rijst de vraag in hoeverre 
internettelevisie überhaupt nog op te vatten is als een vorm van televisie, en op welke wijze 
eigenschappen van televisie en internet een rol spelen. Hieruit vloeit de volgende hoofdvraag:

“Hoe verhouden de media televisie en internet zich tot elkaar in het fenomeen Internettelevisie  

en welke ontwikkelingen zijn waarneembaar in de verschillende vormen ervan?”

Methode:

Om tot een antwoord te komen op de hoofdvraag richt ik mij in het volgende hoofdstuk op het 
medium televisie en de transformaties en innovaties die het reeds heeft ondergaan. Aan de 
hand van Raymond Williams' analyse van televisie zal ik het  broadcasting-model bespreken 
en  de  bijbehorende  communicatieve  werking  schetsen.  De  verschillende  technische 
ontwikkelingen rondom televisie, uiteenlopend van de afstandsbediening en de videorecorder, 
tot digitale en interactieve televisie (iTV), zal ik bespreken in relatie tot de wijze waarop deze 
innovaties deel zijn gaan uitmaken van het begrip televisie. 

Nadat het communicatiemodel,  het gebruik en de economische structuur van televisie zijn 
besproken, richt ik mij op het internet als participatiemedium. Ik zal beargumenteren dat het 
internet  volgens  een  netwerkmodel  werkt  waar  participatie  van  gebruikers  en  een 
deregulering van inhoud cruciaal zijn. Daarna behandel ik de nieuwe vormen van content en 
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programma's die hierbij aansluiten; oftewel de verschijningsvormen van internettelevisie.

De verschillen tussen televisie  en internet   zijn naar  mijn  idee onder te  verdelen in  drie 
globale groeperingen die in deze thesis besproken zullen worden. Deze verschillen staan in een 
onderlinge relatie met elkaar en vloeien uit elkaar voort:

Communicatie-infrastructuur →  Internet  en  televisie  zijn  gebaseerd  op  afwijkende 
modellen van communicatie.
Gebruikersmodel → Internet en televisie spreken beide andere vormen van gebruik aan.
Programmering en inhoud → Bij de structuur en het gebruik van Internet horen andere 
vormen van programmering en inhoud vergeleken met televisie.

In hoofdstuk drie bespreek ik twee verschillende,  populaire diensten van internettelevisie; 
Joost en Miro. Aan de hand van een structurele analyse zal inzicht ontstaan in de uitvoering 
en opvattingen van internettelevisie,  en zal  tevens blijken wat de invloed van traditionele 
televisie is. Aspecten als functionaliteit, interface, publieksparticipatie, interactiviteit, content 

en commercialisering zullen besproken worden.

Aansluitend zal ik in hoofdstuk vier vanuit mediatheoretisch perspectief internettelevisie op 
basis  van de casestudies proberen te duiden en iets te  zeggen over mogelijke toekomstige 
vormen van internettelevisie, en in welke richting televisie zich zal begeven.
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2. |  Noties van televisie en internet. 

2.1. Broadcasting en flow.

Zoals in voorgaand hoofdstuk al beknopt weergegeven is, versta ik onder internettelevisie een 
uiteenlopende reeks van toepassingen die een vorm van video aanbieden via internet op de 
computer. Voor ik verder in ga op de specificiteit van internettelevisie, is het nodig om 
aandacht te schenken aan het fenomeen televisie om aan te geven wat de kenmerken van dit 
medium zijn, en hoe het zich onderscheidt van het  internet.
Een  belangrijke  contextuele  benadering  van  televisie  is  de  klassieke  analyse  die  door 
Raymond Williams gegeven wordt  in  zijn  boek  Television:  Technology  and Cultural  Form 

(1974). Het gedachtegoed van Williams is gebaseerd op het principe van een ‘sociale vorming 
van  technologie’.  Media  en  technologie  dragen  geen  bepalende  uitkomsten  in  zich,  maar 
worden gevormd door specifieke sociaal-culturele en historische processen (Lister:  2003,  p. 
72-73, p.80-84). Het belangrijkste punt dat uit zijn analyse naar voren komt, is het belang van 
het  technologische  netwerk  dat  broadcasting heeft  voortgebracht  en  de  grote  vormende 
invloed  ervan  op  het  regulerende  en  economische  model  van  massacommunicatie. 
Broadcasting als  communicatienetwerk  verloopt  van  een  centrum  naar  een  groot  massa 
publiek. Dit is de one to many structuur, die typerend is voor twintigste-eeuwse massamedia. 

Naast zijn analyse van het broadcastingmodel van televisie heeft Williams onderzoek gedaan 
naar de receptie van televisieprogrammering. Op basis van dit onderzoek heeft hij het concept 
flow bedacht.  Met  flow  doelde Williams op het geheel  van uitzendstrategieën en televisie-
ervaring. Door televisie programmering vanuit clusters en genres te benaderen, in plaats van 
als losse televisieteksten,  benadrukt Williams het belang van de aaneenschakeling van de 
programmering. Hij beschouwt flow als een constante stroom van programma’s en beelden die 
in  elkaar  overvloeien  zodat  de  kijker  blijft  kijken  en  op  ieder  moment  kan  instappen. 
Reclameboodschappen, introducties (bumpers)  en TV presentatoren staan in dienst van de 
flow, om deze in stand te houden. Flow is van vitaal belang voor het economische model van 
broadcasting.  Het  onder  de  aandacht  brengen  van  advertenties  en  het  creëren  van  een 
voortdurende  uitzending  zijn  strategieën  van de  instituten  van  massacommunicatie.  Deze 
strategieën  sluiten  aan  bij  de  door  Williams  aangeduide  oorspronkelijke  functies  van 
massamedia en televisie:  het efficiënt verspreiden van informatie naar alle burgers en het 
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creëren van een gedeelde nationale of regionale identiteit (Gripsrud: 2004, p.21x).

William Uricchio benoemt enkele innovaties die een verstoring van de flow van de uitzender 
naar  de  kijker  als  gevolg  hadden.  De  videorecorder  en  de  afstandsbediening  stellen  de 
consument in staat een persoonlijke flow van televisie te ervaren (Uricchio: 1998, 2004). Het is 
de vraag hoe deze notie van flow zich verhoudt tot de nieuwe technologische ontwikkelingen 
waarvan internettelevisie een uitkomst is. Uricchio spreekt over het ‘televisuele’ (televisual) 
als term om bepaalde kenmerkende aspecten te benoemen die het medium definiëren. Toch 
stelt hij dat het moeilijk is om televisie te definiëren:

“Caught between the “taken-for-grantedness” […] and the recurrent innovation and sometimes  
radical redefinition […] television’s identity is a highly unstable affair.” 
(William Uricchio: “Television’s Next Generation”:  2004, p.166)

De Personal Digital Recorder (PDR) heeft verdere veranderingen in flow van televisie met zich 
meegebracht.  Naast  het  principe  van  time-shifting dat  al  langer  mogelijk  was  met  de 
videorecorder,  biedt  de  PDR  ook  controle  over  de  tijdstippen  en  volgorde  van  de 
televisieprogrammering (Van Vliet: 2001, p. 5). Een zeer succesvolle toepassing van een PDR 
is het Amerikaanse TiVo systeem, dat automatisch selectieve programma's opneemt. Het biedt 
de mogelijkheid om een persoonlijk mediaprofiel aan te maken met behulp van intelligente 
filter  technologie,  die  zowel  door  de  gebruiker  als  door  uitzenders  kan  worden  ingesteld. 
Echter de PDR biedt ook de optie voor de gebruiker om reclameblokken te omzeilen (Van Vliet: 
2001,  Boddy:  2004).  Uricchio  voorziet  dat  de  huidige  veranderingen  in  flow,  in  zijn 
herdefiniëring  van  Williams’  oorspronkelijke  concept,  zich  begeven  naar  een  toenemende 
geautomatiseerde controle. Zogenaamde adaptieve systemen,  kunnen suggesties maken voor 
toekomstige programma’s. Dit betekent voor Uricchio een fundamentele verschuiving in de 
controle over flow:

“Control --which was once seen as a domain of the television programmer and, following the widespread 
use of the RCD, as the domain of the viewer -- is now shifting to an independent sector composed of  
meta data programmers and filtering technology (variously constructed as search engines and adaptive 
interfaces).”

(William Uricchio: “Television’s Next Generation”:  2004, pp. 175).

Enerzijds bieden nieuwe vormen van televisie meer controle voor de gebruiker over de wijzen 
van gebruik. Tegelijkertijd wordt deze controle vaker geautomatiseerd, wat de vraag oproept 
in hoeverre interactieve televisie functies bijdragen aan het vergroten van de keuzevrijheid 
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van de televisiekijker.

2.2. Verdere ontwikkelingen van televisie

 a) Verpersoonlijking
De drang om voorbij de one to many structuur van broadcasting te komen, gaat terug tot het 
begin van de jaren zeventig. Er ontstond een voorkeur voor een interactief model met een 
tweezijdige structuur, die resulteerde in verschillende pogingen om interactieve televisie op de 
markt  te  brengen.  De  behoefte  aan  interactieve  televisie  werd  echter  overschat  waardoor 
vroege experimenten van onder andere Microsoft (Web TV, Ultimate TV, Direct TV) weinig 
succes behaalden (Boddy: 2004). De innovaties van digitale televisie richten zich voornamelijk 
op  twee  aspecten,  die  als  toegevoegde  en  nieuwe  gebruiksfuncties  voor  televisie  gelden; 
interactie en verpersoonlijking.

De verpersoonlijking van de televisie-ervaring wordt mogelijk door de functies die de set-top 
box  en  PDR  mogelijk  maken;  het  principe  van  time-shifting en  op  de  kijker  afgestemde 
programmering.  Digitale  televisie  maakt  het  principe  van  narrowcasting  mogelijk;  het 
afstemmen van televisieprogrammering op de persoonlijke wensen van de kijker. 
Lisa Parks benadrukt dat  Personal  TV een industriële en technologische praktijk is die de 
individuele culturele smaken van consumenten isoleert, om deze beter verkoopbaar te maken 
aan adverteerders (Parks: 2004, p.135). Parks benoemt de nieuwe vorm die uit de televisie-
internet convergentie voortkomt  flexible microcasting. Deze term is met name gebaseerd op 
industriële modellen die aan de voortdurend veranderende en flexibele smaak en wensen van 
consumenten proberen tegemoet te komen (Parks: 2004, p.135-136). Harry van Vliet noemt 
Personal TV als een service die in dienst staat van de kijker om diens persoonlijke tijdschema 
van televisieconsumptie op een makkelijke manier in te richten. Een adaptieve agent kan 
leren van het mediaprofiel van de kijker om de inhoud optimaal af te stemmen (Van Vliet: 
2001,  p.9).  Raymond Williams  sprak over  broadcasting  als  een reactie op de toenemende 
welvaart  en  mobiele  privatisering  (mobile  privatization)  van  burgers.  De  huidige 
verpersoonlijking en flexibilisering van nieuwe vormen van televisie kan worden opgevat als 
een tegemoetkoming aan de steeds mobieler wordende sociale identiteit. 
Een andere trend in de verpersoonlijking van media is de nieuwe mogelijkheid om via internet 
te  publiceren.  De  gebruikers  van  internet  zijn  in  staat  zelf  video's  te  creëren  met  
toegankelijke en goedkope webcams of videocamera's, en deze video’s worden vervolgens op 
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videowebsites  als  YouTube  op simpele  wijze  gepubliceerd.  Het  fenomeen van persoonlijke 
publicatie van media zoals dat op YouTube gebeurt, wordt door José van Dijck voorzien van de 
term  homecasting.  Zij  gebruikt  deze  term als  een  nieuw domein  van  mediaproductie  dat 
bestaat naast gevestigde vormen als broad- en narrowcasting (Van Dijk: 2005). Narrowcasting 

vormde een eerste aanpassing van het televisiemodel,  met de introductie van satelliet-  en 
digitale televisie. Het staat voor een gerichter aanbod van programma's en genres, afgestemd 
op  de  wensen  van  de  gebruiker.  In  het  broadcastingmodel  dient  een  zo  groot  mogelijk 
massapubliek te  worden bereikt met een homogene programmering.  In  homecasting staan 
door  gebruikers  zelf  geproduceerde  media  centraal;  de  zogeheten  user  generated  content  

(publieks gegenereerde inhoud). Zij  stelt dat  homecasting  niet gezien moet worden als een 
opvolger of mogelijke vervanging voor broadcasting, maar dat home-, narrow- en broadcasting 

met  elkaar  verweven  zijn  (Van  Dijck:  p.3-4).  De  belangrijkste  verschillen  tussen  de  drie 
vormen zijn  dat  broadcasting verbonden is  met  een  nationale  identiteit,  narrowcasting is 
gericht op de persoonlijke lifestyle en homecasting is gebaseerd op persoonlijke expressie en 
identiteitsvorming. Homecasting is in tegenstelling tot broad- en narrowcasting gebaseerd op 
het  internet,  wat  betreft  productie  en  distributie.  Daarom  is  homecasting een  typisch 
fenomeen dat  verbonden is  aan internettelevisie,  omdat het  een ruimte biedt  voor  directe 
participatie.

Jostein Gripsrud voorziet ondanks bovengenoemde ontwikkelingen een voortdurend bestaan 
van de huidige instituten van broadcasting in de opkomende informatiemaatschappij. Zij stelt 
dat  de  maatschappelijke  omstandigheden  waar  de  sociaal-culturele  instituten  van 
broadcasting op gebaseerd zijn, nog steeds relevant zijn (Gripsrud: 2004 p. 211-213).

“Broadcast  media  relate  to  fundamental,  elementary  social  and  psychological  needs  (or  
wishes or desires) that are not likely to go away in the foreseeable future”
(Gripsrud, “Broadcast Television: The Chances of it's Survival in a Digital Age”: 2004, p. 212)

Gripsrud noemt een aantal redenen waarom digitalisering van televisie een vaak overschat 
fenomeen is. Ten eerste is de verhoogde capaciteit van digitale netwerken die een veelvoud 
aan zenders mogelijk maakt niet nieuw. Satelliettelevisie beschikt bijvoorbeeld al langer over 
een enorm aanbod van kanalen. Kijkers beperken zich bovendien eerder tot een select aantal 
kwaliteitszenders, bij voorkeur in de eigen taal en afkomstig uit nationale of regionale 
herkomst (Gripsrud: 2004, p.215-216). Ook de mogelijkheid tot time-shifting is niet nieuw, 
aangezien mensen gewend zijn aan het gebruik van de videorecorder. De convergentie van 
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hardware waarmee televisie kan worden gekeken brengt volgens Gripstud ook geen 
significante verandering voor de manier waarop het medium gebruikt wordt. Televisie is ook 
een sociaal gebeuren dat gebonden is aan ritmes en tijdschema's. Hoe meer zenders er 
beschikbaar zijn des te groter de afleiding. Een gevolg zou kunnen zijn dat kwalitatieve 
zenders verspreid raken tussen een groeiend aantal kanalen met trash formats. Toch gelooft 
Gripsrud dat kijkers hierdoor juist de beperkte hoeveelheid kwaliteitszenders extra zullen 
waarderen (idem: p. 220).

b.) Vormen van interactiviteit
De   genoemde  ontwikkelingen  en  innovaties  van  televisie  gebruiken  een  vorm  van 
interactiviteit om nieuwe ervaringen tot stand te brengen. Maar wat betekent interactiviteit 
nu precies  als  communicatief proces in het model van televisie? IPTV kan worden opgevat als 
een digitale vorm van reguliere televisie (Einav: 2001, Shin: 2006, Kim & Sawhney: 2002). 
Analoge televisie en IPTV delen een aantal  fundamentele aspecten;  de infrastructuur van 
broadcasting, de commerciële exploitatie en het kijkgedrag van de gebruiker (Van Vliet: 2001). 
Deze  bestaande  structuren  zijn  moeilijker  te  implementeren  op  het  internet,  omdat  de 
communicatiekanalen  zo  vertakt  zijn.  Kim  en  Sawhney  gaan  in  op  de  invoering  van 
interactiviteit in het televisiemodel. Zij stellen dat interactiviteit een lastig begrip is omdat 
het  vaak wordt  benaderd vanuit  technologische mogelijkheden van media.  Daarnaast  zijn 
mediatechnologieën  historisch  gezien  gestructureerd  langs  het  éénwegs-transmissiemodel, 
waar  broadcasting  televisie  een  vorm  van  is.  Hierdoor  is  tot  recentelijk  relatief  weinig 
aandacht geweest voor het begrip van interactiviteit. Interactiviteit wordt meestal behandeld 
vanuit  twee  benaderingen;  de  communicatie  en  de  media  environment methode  (Kim  & 
Sawhney:  2002,  p.  218).  De eerste variant handelt over interactiviteit als “feedback die in 

verband  staat  met  eerdere  boodschappen,  welke  weer  verband  houden  met  voorgaande  

boodschappen” (Rafaeli, 1988) uit (Kim & Sawhney: p. 218). In de tweede benadering staan de 
manieren centraal waarop het publiek controle kan uitoefenen over het communicatieproces 
(idem, p.218-219). In het geval van televisie kunnen hieronder ook zaken vallen als het sturen 
van  brieven  naar  een  redactie  of  telefonische  communicatie  binnen  een  programma.  De 
auteurs wijzen echter beide methoden af omdat ze interactiviteit reduceren tot een functioneel 
model  en  niet  gaan  over  machtsrelaties.  In  navolging  van  Rafaeli  (1988:  p.115)  wordt 
verondersteld  dat  interactiviteit  gaat  over  de  verplaatsing van  controle  over  productie  en 
distributie van informatie,  van het centrum naar de periferie (idem, p.221).  Interactiviteit 
gaat daarom in feite over 'emancipatie van de gebruikers' die wordt bereikt doordat zij invloed 
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kunnen uitoefenen op de controle over informatiesystemen. Zij concluderen dat deze vorm van 
interactie  niet  bereikt  wordt  in  interactieve  toepassingen  van  televisie/IPTV.  Een 
paradigmatische clash of tegenstelling tussen het model van massacommunicatie en dat van 
interactiviteit ligt hier aan ten grondslag:

“Due to this built-in bias, the TV communication model limits interactivity to mechanical 
transactions, while the center retains control. In interactive TV, ‘interactivity’ is artificially 
grafted onto TV without taking into consideration the contradiction between interactivity and 
TV.”   
(Kim & Sawhney: 2002, “A machine-like new medium – theoretical examination of interactive 
TV”. Media, Culture & Society p.224)

Omdat televisie gebonden is aan  gecentraliseerde structuren en instituten wordt interactie 
beperkt  tot  'mechanische  transacties'  (idem:  p.224).  Daarom  is  interactieve  TV  in  twee 
opzichten gelijk aan reguliere TV: de systeemstructuur en de ideologische basis ( idem, p.227). 
Interactieve  televisie  is  dus  op  te  vatten  als  een  'schijn'interactie  omdat  de 
keuzemogelijkheden  op  voorhand  bepaald  worden  door  de  producent.  Hierdoor  is  de 
mogelijkheid tot interactie niet gelijkwaardig aan de mogelijkheid tot participatie . 

Galloway en Thacker trekken een soortgelijke conclusie aan de hand van de benoeming van 
twee  modellen;  het  feedbackmodel  en  het  interactiemodel  (Galloway  &  Thacker:  2006, 
p.142-145).  Massamedia  als  televisie  horen  tot  het  feedback  model,  waarbij  de  feedback 
asymmetrisch  steeds  één  richting  op  beweegt.  Als  voorbeeld  stellen  ze  het  meten  van 
kijkcijfers of publieksinterviews door producenten en uitzenders. Andersom gesteld kan het 
praten  tegen  het  televisietoestel  opgevat  worden  als  feedback  van  het  publiek  naar  de 
uitzender. Echter fysiek en direct contact tussen de partijen is niet mogelijk in dit model. De 
controle over de communicatie ligt altijd bij één partij (idem. p. 143). In navolging van Kim & 
Sawhney stellen Galloway & Thacker dus dat ware interactie niet past in het televisiemodel, 
dat alleen vormen van feedback toelaat.
Het  internet  is  een  gedecentraliseerd  netwerk,  dat  kan  worden  aangeduid  als  een 
interactiemodel (Galloway  &  Thacker:  2006).  De  deelnemers  of  peers op  internet  zijn 
onderling  verbonden  en  zijn  in  staat  fysiek  over  en  weer  te  communiceren.  Galloway  en 
Thacker  leggen het  logische verband van dit  principe met de werking van het  technische 
protocol van het IP, wat het distributienetwerk van internettelevisie is. Doordat beide partijen 
van  producent  en  consument  elkaar  op  technisch  niveau  kunnen  beïnvloeden  is  er 
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onvermijdelijk sprake van een interactiemodel. Het betekent tegelijk ook dat de controle van 
instituten over gebruikers toeneemt (idem, p. 143-144).

De technische architectuur van netwerken maakt het delen en verspreiden van media, kennis 
en informatie vele malen efficiënter dan in het oude model van massacommunicatie (Benkler: 
2006, p.30). Hierdoor verandert de elitaire status van producenten en uitzenders, omdat het 
onderscheid tussen de deelnemers van het communicatienetwerk vervaagt. Dit gegeven laat 
zich  ook  zien  op  het  niveau  van  hardware.  De  netwerkrouters  en  computerservers  van 
producenten  zijn  min  of  meer  gelijk  aan  die  van  het  publiek,  terwijl  de  TV-stations  en 
kabelnetwerken van producenten totaal afgeschermd zijn van de consumenten (idem: p.30). 
Het publiek en de producenten van media staan dus in het interactiemodel van internet in 
gelijke fysieke verhouding tot elkaar als communicatieve actoren. Dit principe is belangrijk 
omdat het de emancipatie van de gebruiker kan vergroten door een gelijke verdeling van de 
technologische middelen. Het internet bezit de potentie om de kapitalistische structuur van 
productie,  distributie  van  informatie,  cultuur  en  kennis  te  decentraliseren.  Het 
interactiemodel  van  Galloway  en  Thacker  is  gebaseerd  op  het  technische 
communicatienetwerk (IP).
Naar mijn idee schept dit model de voorwaarden die verdere participatie mogelijkheden kan 
realiseren. Belangrijk om hier op te merken is dat de interactie waar Galloway & Thacker 
over spreken niet gelijk staat aan de 'functionele' interactie van Kim & Sawhney. Fysieke, of 
gelijkwaardig  interactiviteit  wordt  pas  mogelijk  wanneer  het  feedbackmodel  van 
massacommunicatie plaats maakt voor het interactiemodel, waar het internet toe behoort.

Bovenstaande laat zien dat het principe van interactie in communicatie niet een vergroting of 
verbetering van participatie  voor  de gebruiker  hoeft  te  betekenen.  Er  kleven idealistische 
verbeeldingen aan het idee van 'interactie', terwijl deze interactie evenzogoed gebruikt kan 
worden voor commerciële doeleinden of om controle over informatiesystemen uit te oefenen. 
Interactie  in  zowel  televisie  en IPTV blijft  functioneel  en biedt  geen  participatie  van  het 
publiek. Toch is participatie door het publiek van televisie wel mogelijk via andere wegen dan 
de  directe  gebruiksfuncties  in  televisie.  Wat  betekent  participatie  op  het  internet  en  hoe 
verhoudt  deze  zich  tot  de  genoemde  interactie  in  televisie?  Collectieve  processen  van 
betekenisgeving  door  televisiepublieken  bestaan  buiten  de  directe  functionaliteit  van  de 
televisie (traditioneel, interactief, of IPTV). Op internet komt deze participatie in een verdere 
stroomversnelling. 
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2.3. Nieuwe positionering van het publiek: actief en participerend

In het oude televisiemodel van massacommunicatie is de communicatie tussen producent en 
consument hiërarchisch gecontroleerd, en lijkt er geen ruimte te zijn voor publieksparticipatie. 
Toch kan het publiek ook hier een actievere rol worden toebedeeld, hetgeen is gedaan in het 
concept van de active audience van John Fiske. In Television Culture  demonstreert Fiske hoe 
de  betekenissen  en  ideologische  ladingen  van  populaire  media  opnieuw  geïnterpreteerd 
worden door de kijker, die in staat is de dominante ideologie te her-configureren ten behoeve 
van het persoonlijk plezier en betekenisgeving (Fiske:  1980, 1987).  Het concept van  active 

audience kan gezien worden als een vorm van participatie omdat het het publiek in staat acht 
te onderhandelen over de betekenis van televisieteksten. Deze betekenissen worden door  de 
publieken  van televisie  in  collectieve,  participerende  processen  gemaakt.  De  betekenissen 
kunnen vervolgens van invloed zijn op de producenten, omdat deze economisch afhankelijk 
zijn van de wil van het publiek. Het publiek bepaald uiteindelijk zelf wat populair is of wordt.

De  mogelijkheid  tot  participatie  van  gebruikers  in  internetmedia,  is  een  veel  besproken 
onderwerp en is aangeduid als participatiecultuur (Raessens: 2004, Jenkins: 2006). Henry 
Jenkins spreekt over een grassroots participatiecultuur die het internet mogelijk maakt. Het 
internet  stelt  gebruikers  in  staat  deel  te  nemen  aan  de  productie  van  populaire  cultuur 
waardoor het publiek als een collectieve grassroots gemeenschap een tegenmacht vormt voor 
professionele  producenten  van  populaire  media.  De  participatie  van  active  audience  zoals 
Fiske deze omschrijft, wordt door Jenkins verder doorgetrokken door te benadrukken dat het 
publiek nu ook zelf als producent van populaire media kan optreden. Een belangrijk element 
in  deze  convergentie  cultuur (Jenkins:  2006)  is  de  groei  aan  communicatiekanalen  en 
platformen waar media nu op circuleren.  Een televisieprogramma is niet langer enkel een 
wekelijkse  uitzending  op  televisie,  maar  verrijkt  met  online  discussie  fora,  interactieve 
websites  waar verhaallijnen doorgroeien,  en door  fans gecreëerde alternatieve narratieven 
(fan art), die samen een transmedia storytelling vormen van populaire cultuur (Jenkins: 2006). 
Hier uit kunnen nieuwe varianten van populaire media ontstaan, die commercieel interessant 
kunnen zijn voor producenten. Convergentie cultuur werkt op die manier twee kanten op en 
bestaat binnen een spanningsveld tussen producent en consument.  
Het nieuwe internet, waar deze vormen van publieksparticipatie tot uiting komen, wordt wel 
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aangeduid  als  Web 2.0. De  term is  bedacht  door  Tim O'Reilly  en  wordt  gebruikt  om te 
refereren naar internettoepassingen die gebaseerd zijn rondom de participatie van gebruikers. 
Online diensten voor vriendennetwerken, bekend onder het fenomeen van social networking, 
zijn  een  populaire  toepassing  van  Web  2.0.  Hier  staat   het  toegankelijk  maken  van 
persoonlijke  profielen  voor  anderen  centraal.  Een  andere  toepassing  die  draait  op  de 
collectieve inbreng en participatie van gebruikers is de online burger-encyclopedie Wikipedia.
O’Reilly  onderstreept  het  belang van de toegevoegde waarde van gebruikers.  Des te  meer 
gebruikers deelnemen aan een online systeem, hoe effectiever deze wordt. O’Reilly spreekt van 
een architecture  of  participation,  oftewel  de gebruikersparticipatie  zelf  is  wat het  netwerk 
vormt (O'Reilly: 2005). 

Wanneer het nu over internettelevisie gaat, vereist het domein van participatiecultuur van 
internet  nieuwe modellen om televisie  aan te  bieden en te  kijken.  We hebben gezien dat 
eerdere  innovaties  omtrent  TV  principes  als  time-shifting al  mogelijk  maakten. 
Verpersoonlijking  van  content  resulteert  in  vormen van  narrowcasting  die  nichepublieken 
aanspreken.  Deze  nichepublieken  worden  zichtbaar  op  het  internet  en  versterkt  door 
participatie  structuren.  Collectieve  gemeenschappen  omtrent  interesses  en  culturele 
stromingen  kunnen  zich  op  internet  manifesteren  in  websites  en  online  toepassingen. 
Internettelevisie heeft dan als taak om deze nichepublieken te voorzien van videocontent  en 
distributieplatformen  om  deze  aan  te  bieden.  Narrowcasting  krijgt  nieuwe  betekenissen 
omdat de specifieke publieken in de participatiecultuur van internet duidelijk gezicht krijgt en 
aanspreekbaar wordt gemaakt.
In de volgende paragraaf zal ik schetsen hoe producenten van internettelevisie omgaan met 
bovengenoemde mogelijkheden en bedreigingen en hier nieuwe structurele modellen omtrent 
content en vorm voor creëert. 

2.4. internettelevisie

 a)  Nieuwe businessmodellen & content

We hebben gezien hoe IPTV verbonden is  met de gecentraliseerde vorm van productie en 
uitzending  van  media.  De  contentproviders  van internettelevisie  bestaan uit  verschillende 
bronnen van productie. Einav benoemd vijf domeinen van contentbronnen in internettelevisie: 
grote TV stations en lokale kabelzenders, Hollywood film en TV producenten, onafhankelijke 
web videomakers en  syndicators,  licentiehouders van webvideo’s en  User generated content 
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(Einav: 2001 p. 216-218). De amateurvideo's vieren hoogtij op YouTube en talloze andere web 
platformen, de vraag is alleen of dit als een vorm van televisie beschouwd kan worden. Er is 
immers  geen  onderscheidt  tussen  producent  en  consument.  In  lijn  met  de  logica  van 
convergentie cultuur is de grassroots   productie van het publiek, levendig op internet. Grote 
mainstream  televisieproducenten  en  uitzenders  (broadcasters),  zijn  erg  zoekend  naar 
geschikte businessmodellen om internettelevisie commercieel levensvatbaar te maken. Deze 
groep heeft echter te maken met de complexiteit van van internationale televisiemarkt. Het 
model van massacommunicatie is  zoals eerder genoemd nauw verbonden met de economie 
van televisie. De derde groep die Einav benoemt; onafhankelijke producenten en syndicators, 
is een interessante partij voor internettelevisie omdat zij wendbaar is en kan inspelen op het 
onstabiele medium van internet.
John  Caldwell  stelt  dat  digitale  technologieën  een  fundamentele  inkomstenbron  van 
broadcast televisie bedreigt:  de syndicatie van programma's. Er moet aandacht komen voor de 
impact van internet gebruik als  surfing  en  browsing om te begrijpen hoe het gebruik van 
televisie  getransformeerd  wordt  in  de  internet/televisie  convergentie  (Caldwell:  2004,  p. 
42-43). Als het gaat over internettelevisie wordt er vaak gesproken over content in plaats van 
de term  'programmering' zoals die bij traditionele televisie hoort. Door de programmering los 
te  koppelen  van  statische  distributiekanalen  als  televisiezenders,  en  als  'losse'  content  te 
behandelen, sluit deze beter aan bij de veelvoud aan platformen en systemen waar deze op 
ontvangen kan worden (Caldwell: 2004, p.49). 
Internettelevisie  diensten  geven  gebruikers  de  mogelijkheid  om diverse  content (beeld  en 
geluid)  uit  uiteenlopende  bronnen  van  het  internet  te  plukken  en  te  verzamelen  in  één 
programma.  Deze  vorm  van  mediagebruik  noemt  hij  Meta-browsing.  Hierdoor  verliezen 
producenten niet alleen inhoudelijke controle over hun content maar ook de controle over de 
distributie ervan die vaker in de handen van gebruikers zelf beland (Caldwell: 2004, p.43). 
Echter worden er nieuwe modellen bedacht door producenten om content syndicatie mogelijk 
te maken over internetplatformen. 
Het Amerikaanse Next New Networks is een voorbeeld van een producent die zich primair 
richt  op  internettelevisie.  Het  bedrijf  produceert  diverse  internet  shows die  over  diverse 
platformen  op  internet  'gesyndiceert'  worden.  Syndicatie  betekent  het  binden  van  een 
specifieke catalogus van programmering aan vaste distributiekanalen. In broadcasting zijn dit 
de vaste netten en televisiestations, maar voor internettelevisie moet er gezocht worden naar 
vervangende platformen voor  distributie,  die  ook economisch winstgevend moeten kunnen 
zijn.
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Twee belangrijke strategieën zijn te ontdekken in het businessmodel van Next New Networks:
 

 1. het  verspreiden  van  de  webkanalen over  een  grote  hoeveelheid  platformen om een 
groot bereik te behalen (syndication)

 2. Het integreren van sponsoring en advertenties in de content (product-placement).

De afzonderlijke programma's van Next New Networks hebben een website als basis. Hier 
kunnen  de  episodes  bekeken  worden,  weblogs  en  artikelen  gelezen  worden  en/of  kunnen 
gebruikers participeren in fora. Kenmerkend van videowebsites en andere Web 2.0 diensten is 
het  principe  van  inloggen  met  een  persoonlijk  profiel.   Steeds  meer  professionele 
mediabedrijven vestigen zich in dit domein en onderhouden profielen waarop hun content  te 
zien  is.  De  shows  van Next  New Networks  onderhouden zodoende  profielen  op  populaire 
websites als YouTube, Veoh, DailyMotion, Joost en Miro. De doelgroep van deze shows zijn nu 
niet afhankelijk van een enkele bron van consumptie, zoals een traditioneel televisiekanaal, 
maar de content kan op een scala van platformen verkregen worden. Een belangrijke tactiek 
van de individuele shows is het aanmoedigen van de kijkers om zich te abonneren op een feed 

van  het  programma.  Zo'n  feed  bestaat  uit  een  link  die  gekoppeld  kan  worden  aan  de 
verschillende genoemde webdiensten. Met deze strategie nestelt het programma zich in het 
mediaprofiel van een gebruiker die automatisch nieuwe programma's voorgeschoteld krijgt in 
zijn of  haar favoriete online mediaplatform. Vervolgens kan deze  content  ook nog eens op 
diverse hardware platformen bekeken worden zoals ipods, mobiele telefoons en PDA's. 

Een  andere  producent  of  station  van  internettelevisie  is  Revision3.   Zij  produceert  eigen 
programma's voor het web zoals een traditioneel TV station dat doet. Revision3 produceert, 
creëert en distribueert een scala aan programma's specifiek ontworpen als internettelevisie. In 
een  beschrijving  van  zichzelf  benadrukt  de  organisatie  haar  unieke  positie  in  het 
medialandschap  van internet:

“Unlike aggregators, mash-ups, and user-generated video sites, Revision3 is an actual TV network for the web, 
creating and producing its own original, broadcast quality shows. [...] The content is designed for a new 
audience: passionate committed fans who want to watch shows that entertain, educate and help 
expand their life experiences. ”

About Revision3 : http://revision3.com/about/ 
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Ze presenteert zichzelf als een vernieuwend concept dat wordt aangestuurd en gepresenteerd 
door  dezelfde  'toegewijde  fans'  als  het  publiek en  de  doelgroep  van  het  netwerk.  Volgens 
Revision3  wil  het  publiek  professioneel  geproduceerde  programmering  maar  dan  wel  [...] 
“unexpected, edgy, smart and real”. De doelgroep is in feite zeer specifiek en richt zich naar 
eigen zeggen op jonge trendy mensen (18-34 jaar) met een voorliefde voor technologie5.  De 
genres van haar shows worden geschaard onder 'technologie, moderne cultuur en muziek'.

b) Reclame en sponsoring
Revision3 heeft  met succes  diverse  sponsoren aan zich weten te binden.  Het economische 
model van het bedrijf biedt interessante mogelijkheden voor sponsoren en adverteerders en 
een aantal  van de  “succes  verhalen”  zijn  te  vinden op de  website.   Een  van de  verhalen 
beschrijft hoe van een zeker thee product  in een van de uitzendingen gedronken werd in een 
van de populairste shows 'Diggnation', waarna de verkoop van dat product aanzienlijk steeg. 
Vervolgens heeft de thee fabrikant speciale 'Diggnation' weggeefsetjes geproduceerd die in de 
volgende  uitzendingen  getoond  werden.  Een  ander  voorbeeld  is  hoe  een  nieuw  mobiel 
videostreaming systeem van sponsor Verizon, gebruikt en besproken wordt in de  show.  Dit 
soort technologische nieuwigheden is de primaire interesse van de kijkers van het station, 
waardoor extreem gerichte vorm van reclame ontstaat.
Dit  principe  van  product  placement  is  al  genoemd  als  strategie  om  traditionele 
reclameblokken te vervangen. William Boddy voorziet nieuwe vormen van programma's waar 
advertenties steeds vaker in geïntegreerd worden.  In plaats van de bekende reclameblokken 
die te omzeilen zijn, zullen gesponsorde programma's en  product placement in programma's 
vaker toegepast worden (Boddy: 2004, p.122-127). Advertenties  blijven namelijk een cruciale 
rol spelen als inkomstenbron van televisieproducenten. De overtreffende trap is de complete 
sponsoring of productie van een programma door een merk of sponsor. 
Een  van de  shows  van Next  New Networks;  'Indy  Mogul',  maakt  vaak  gebruik  van  deze 
strategieën  voor  sponsoring  van  online  media.  Korte  advertenties  zitten  in  de  stream 

'gebakken' van het programma maar sluiten inhoudelijk goed aan bij de doelgroep, die vrij 
specifiek is. In de uitzendingen van Indy Mogul worden low budget tips en trucs getoond voor 
het produceren van eigen digitale video's.  Met een zeer klein budget wordt elke week een 
speciaal effect gedemonstreerd of in elkaar geknutseld met instructies, zodat kijkers deze zelf 
kunnen recreëren. De kijkers van Indy Mogul vormen een gemeenschap die participeren op 

5 http://revision3.com/advertise/   
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het internetforum en ook inzendingen instuurt van gemaakte videoproducties. Deze worden 
vervolgens  getoond  in  de  show  en  kijkers  leveren  zelf  eigen  tips  en  adviezen  aan  via 
videoboodschappen. Zodoende leunt de inhoud van Indy Mogul grotendeels op de inbreng en 
participatie van de gebruikers. De advertenties en sponsoring van Indy Mogul bestaan vaak 
uit aankondigingen en  trailers  van binnenkort te verschijnen Hollywood films. Zo werd de 
trailer  van de film Sweeney Todd als commerciële onderbreking getoond in de uitzending en 
wordt vervolgens een special effect uit de film nagebouwd in het programma. Op die manier is 
de  sponsoring  van  het  programma  onderdeel  geworden  van  de  uitzending  zelf,  wat  een 
vernuftige en effectieve vorm van product placement oplevert.

In  het  volgende  hoofdstuk  behandel  ik  twee  casestudies  van  internettelevisie  waar  deze 
nieuwe vormen van programmering, distributie en content besproken zullen worden. Joost en 
Miro zijn twee recente applicaties van internettelevisie die beide aanzienlijke media-aandacht 
hebben  opgeëist.  Interessant  is  dat  beide  diensten  verschillende  doelstellingen  lijken  te 
hebben en volgens afwijkende principes werkt wat betreft; content, gebruik en technologie ten 
behoeve van economische, dan wel idealistische doeleinden. Hoewel  beide platformen op te 
vatten zijn als internettelevisie, lijkt Joost de strategieën en modellen van broadcast televisie 
te implementeren. Miro daarentegen, lijkt zich te hebben verzoend met de participatiecultuur 
van het internet, en de vraag is welke overeenkomsten met televisie zij überhaupt nog bezit.
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3 | Casestudies internet TV | Joost & Miro.

 3.1. Joost
Joost is een nieuw internettelevisie platform dat zich momenteel nog in de béta fase bevindt. 
De applicatie wordt gedownload en geïnstalleerd op de computer en begint na opstarten direct 

met het tonen van full-screen televisie. Op Joost is geen amateur content vinden maar alleen 
kanalen afkomstig van professionele mediaproducenten. Zo zijn er belangrijke deals gesloten 
met Viacom en CBS, waar o.a. MTV en Paramount Pictures onder vallen. Opvallend genoeg 
zijn de grootste en bekendste van deze kanalen afgeschermd voor continenten buiten Noord-
Amerika. Door middel van reclame en sponsoring wordt de inhoud van de programmering 
betaald. De internettelevisie van Joost is gratis te gebruiken.

Joost  lijkt  te  zijn  ontworpen  met  de  gedachte  om  een  volwaardige  televisie-ervaring  te 
simuleren. In een interview verklaart de Joost CTO (Chief Technology Officer): 

“Yes, we are TV... […] With our product you get full-blown tv on your screen. With Joost  you 
go through simple interactive menus with ‘next channel’, previous channel’, channels  with your 
own choice. You can play and play and play and it never stops. That’s completely  different from 
the  interactive  searching,  downloading  and  then  watching  little  videoscreens  like  with  
YouTube”
(Dirk-Willem van Gulik, “Interview Netkwesties” 04-02-2007)

 a) Interface
De  interface  van  Joost  is  ontworpen  met  gebruiksvriendelijkheid  als  uitgangspunt.  De 
applicatie  start  in  een  gestroomlijnd,  donkergrijs  menu  met  kleurige  iconen  van  de 
verschillende  kanalen.  Nadat  een  kanaal  is  geselecteerd,  verschijnt  er  een  submenu  met 
episodes  van  programma's,  die  eenvoudig  met  het  muis  scrollwiel  doorgebladerd  kunnen 
worden. Als een programma geselecteerd is wordt deze direct full-screen afgespeeld. Als de 
muiscursor bewogen wordt verschijnt onder in beeld een eenvoudig navigatiemenu, waarmee 
de stream gestopt kan worden of doorgeklikt kan worden naar het volgende programma. Ook 
is een korte beschrijving te lezen over het afgespeelde programma of van de content provider. 

Joost is te gebruiken als een zogenaamde stand-alone software  client.  Dit betekent dat deze 
eerst gedownload en geïnstalleerd moet worden op de computer. Hiermee wordt eigenlijk de 
eerste stelregel  van het  Web 2.0 principe dat  het web als  platform gebruikt wordt om de 
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toepassing te draaien in plaats van in een gesloten software omgeving (O'Reilly: 2005). Zeer 
recentelijk heeft Joost bekend gemaakt bezig te zijn met de ontwikkeling van een web-based 
versie die vanuit een web browser gebruikt wordt, en waar geen aparte software installatie 
voor vereist is6. 
Tijdens de uitzendingen in Joost verschijnen er korte pop-ups van aankomende programma's 
op het huidige kanaal of juist op andere kanalen. Wanneer één programma afloopt volgt de 
volgende  automatisch  wat  doet  denken  aan  de  flow  van  een  traditionele 
televisieprogrammering.  De  suggestie  wordt  gewekt  dat  er  sprake  is  van  het  push-
mechanisme  waarbij  het  idee  van  een  passieve  houding  van  de  televisiekijker  wordt 
aangesproken. De industriële strategieën van een flow van televisie zoals Williams (1976) deze 
beschreef, lijkt opnieuw te worden gesimuleerd in internettelevisie.

Fig.1. Joost interface: channel navigatie

b) Functionaliteit
De televisie-ervaring staat dus hoog in het vaandel bij Joost. Het zo trouw mogelijk nastreven 
van  de  televisie-ervaring  is  volgens  Van  Gulik  de  core  business van  Joost.  Iedere 

6 Sinds Joost in 2006 is opgestart, is er veel concurrentie bijgekomen waarvan de meeste internetplatformen zijn die in een 
webbrowser opereren. Joost kan niet achterblijven en verzint nieuwe strategieën:
                 http://www.alleyinsider.com/2008/6/joost_ceo_we_ve_figured_it_out_this_time   
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functionaliteit  die  hier  buiten  valt,  is  van  ondergeschikt  belang.  Qua  functionaliteit  en 
interactie is de gebruiker beperkt tot het zappen tussen kanalen. Toch is er ook ruimte voor de 
gebruiker om favorieten op te slaan en een ‘persoonlijke plek’ te creëren in een aparte sectie in 
de applicatie genaamd:  My Joost. Met deze functie lijkt Joost te willen proberen een ruimte te 
scheppen  die  kan  worden  ingevuld  met  persoonlijke  instellingen  en  participatie  van 
gebruikers. Zo kunnen hier zogeheten widgets worden geplaatst. Het concept van  widgets  is 
populair en bestaat uit kleine mini-applicaties die als grote iconen op één plek samenkomen. 
Vaak zijn  deze  widgets gekoppeld  aan een RSS  feed waardoor ze  real-time  geactualiseerd 
worden. Hoewel het idee van Joost is om derde partijen widgets te laten ontwerpen is er tot op 
heden  één  externe  widget beschikbaar  afkomstig  van  Coca-Cola.  Met  de  zogeheten  ‘Coke 
Bubbles’ is het mogelijk om een fragment uit een video te markeren, deze te voorzien van een 
persoonlijke boodschap en dan te sturen naar vrienden. De omslachtigheid waarmee dit proces 
gedaan moet worden en het feit  dat het alleen vanuit de Joost applicatie gedaan worden, 
belemmert de gebruikersvriendelijkheid ernstig. De beoogde participatie komt hier dan ook 
nauwelijks van de grond. Het problematische ligt in het feit dat Joost zich buiten het het 
domein  van  participatie  van  Web  2.0  om  begeeft.  De  gebruiker  wordt  verplicht  de 
communicatieve functies binnen Joost te gebruiken  In werkelijkheid is deze  functie een als 
participatief element vermomde vorm van reclame.
Interactiviteit  is  een  kenmerkend  element  van  nieuwe  media.  Twee  dimensies  van 
interactiviteit zijn de ideologische en instrumentele varianten (Lister et al.: 2003, p.20-21). De 
instrumentele opvatting van interactiviteit betekent dat de gebruiker invloed uitoefent op de 
mediatekst en een actieve participant (user) wordt. De ideologische notie van interactiviteit 
stamt  van  het  neo-liberalisme,  waarbij  de  toename van  keuzevrijheid  voor  de  consument 
wordt aangeprezen (meer zenders, meer keuze) (idem: 20-21). De interactiviteit in Joost kan 
dan  worden  gezien  als  een  'schijn'interactie  die  slechts  consumptie  aanmoedigt.  Deze 
mentaliteit van staat haaks op die van de Web 2.0 ideologie, waar instrumentele interactie 
tussen gebruikers centraal staat. Met een personal video recorder  als TiVo, heeft de gebruiker 
ook een ogenschijnlijk grote mate van controle en interactieve mogelijkheden. De realiteit is 
dat veel informatie van het persoonlijke mediaprofiel voor commerciële doeleinden gebruikt 
wordt,  zoals  het  aanbieden  van  gerichte  reclameboodschappen  (Baaren:  2007,  p.14).  De 
strategie van product-placement is ook geïmplementeerd in Joost. 
Korte  commerciële  boodschappen  verschijnen  regelmatig  in  beeld  als  een  regulier 
reclamefilmpje. Het logo van de merknaam verschijnt als een groot icoon boven in beeld, en 
wanneer er op geklikt wordt wordt het huidige kanaal verlaten en beland de gebruiker in een 
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specifiek  'kanaal'  van  de  betreffende  sponsor.  Zo  heeft  Nike  een  serie  korte  episodes 
geproduceerd  waar  de  losgeslagen  MTV  figuren  de  'Sanchez  Boys'  bekende  voetballers 
bezoeken.

c)  Programmering en content

De programmering van Joost  is  een  combinatie  van  narrow-  en  broadcasting.  Er  is  geen 
ruimte  voor  amateur  content in  Joost  maar  er  worden  wel  specifieke  doelgroepen  en 
subculturen aangesproken. Toen de eerste testversies van Joost op internet verschenen, werd 
er in weblogs en nieuwsberichten veel gepraat over wat voor programmering op het platform 
zou  verschijnen.  Het  leek  erop  dat  de  pijlen  van  Joost  gericht  waren  op  het  sluiten  van 
licenties  met  grote  productiebedrijven  en  broadcasters.  Een  van  de  grote  problemen  met 
mainstream  televisieprogrammering  is  dat  deze  nauw  verbonden  zijn  met  bestaande 
advertentiemodellen en distributiekanalen, welke zijn afgestemd op winstgevendheid.  Het is 
niet direct duidelijk hoe content eigenaren geld kunnen verdienen aan het uitzenden via Joost. 
In een interview met Joost baas Mike Volpi stelt hij: dat Joost gezien moet worden als een 
extra zender en distributieplatform die producenten nieuwe kanalen biedt om programmering 
op uit te zenden. In de licentiedeals die Joost sluit worden de advertentie-inkomsten gedeeld 
met  de  content  eigenaren.  De  voornaamste  inkomstenbron  van  broadcast producenten  en 
uitzenders  wordt  nog  altijd  behaald  op  reguliere  televisie.  Dit  betekent  dat  de  nieuwste 
primeurs  en  meest  recente  (en  populaire)  programmering  eerst  op  televisie  uitgezonden 
worden.  Joost  wordt  hierdoor  vaak  opgezadeld  met  zogenaamde  back-end catalogi  van 
uitzenders; oude series en programma's die op de plank liggen. Producenten kunnen er zo nog 
iets aan verdienen en de distributie en uitzendkosten zijn nihil. Voor Joost betekent het echter 
content waar gebruikers niet warm voor lopen, wat de populariteit van haar internettelevisie 
niet ten goede komt. Dit is het principe waar vormen van  internettelevisie vaak gebruik van 
maken;  het  re-purposing (veranderen  van  strekking/bestemming)  van  bestaande 
programmering. Joost produceert geen eigen content en is dus in feite een  broadcaster dat 
uitzend via een digitaal platform. Een bijkomend heikel punt zijn de geografische beperkingen 
van  programmering binnen een internationaal distributieplatform als internettelevisie. Veel 
content van grote mediabedrijven als Viacom en CBS worden afgeschermd voor gebruikers die 
geen  Amerikaans  IP-adres  bezitten.  De  oude  spelregels  en  economische  controle  van 
broadcasting vormen een beperking voor Joost. 

Een  directe  concurrent  van  Joost  is  de  succesvolle  commerciële  onderneming  van 
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internettelevisie het Amerikaanse  Hulu.   Een project van de grote mediaconglomeraten Fox 
en NBC dat populaire shows uit hun catalogus via internet uitzendt. De programma's kunnen 
direct van de website bekeken (gestreamed) worden, mits de gebruiker zich binnen de grenzen 
van Amerika bevindt,  en de  programma's  worden ondersteund door advertenties  zoals  bij 
reguliere televisie.  Hulu is later dan Joost gelanceerd en wordt gezien als een felle concurrent 
in de strijd om wie de meest succesvolle internettelevisie kan leveren. Fox en NBC zijn grote 
mainstream mediabedrijven en weer directe concurrenten van CBS en Viacom, die gelinieerd 
zijn aan Joost. Het feit dat Hulu in direct contact staat met haar eigen content catalogus en 
deze de gebruiksvriendelijkheid van het direct bekijken vanuit de webbrowser biedt, lijkt het 
enkele voordelen te geven. 

d) Distributie

Het distributie netwerk van Joost is weliswaar gedecentraliseerd maar de oorsprong van de 
content is nog altijd gecentraliseerd. In principe vervult Joost een functie van intermediair die 
een vergelijkbare rol  heeft als een traditioneel  televisiestation. In feite is  Joost een online 
broadcaster  die kanalen opzet  en alle  programmering beheert  en zelf  uitzend.  Vanuit  een 
centrale server van Joost worden de programma’s gestreamed en opgedeeld in pakketjes die de 
kijkers vervolgens zelf verspreiden via het p2p netwerk. Joost maakt dus gebruik van een 
gedecentraliseerd  netwerk  hoewel  er  wel  een  aanwijsbaar  centrum  van  productie  en 
distributie is.

Hier past Joost binnen het model van broadcasting waar ook vormen van IPTV (met set-top 
box  en  televisietoestel)  bij  horen.  Video  on  demand;  oftewel  programmering  op  aanvraag, 
betekent dat alle content op een centrale server (productie of uitzend centrum) staat van waar 
uit gedownload wordt. 

3.2. Miro

Miro is  de nieuwe naam voor een nieuw internettelevisie platform dat voorheen de naam 
Democracy  Player droeg.  Miro  en  de  achterliggende  Participatory  Culture  Foundation7 

positioneren  zich  als  een  alternatieve,  open-source  beweging  die  zich  afzet  tegen  de 
commerciële massamedia. De doelstelling van Miro is om online video toegankelijker en open-
source te maken en op open technische standaarden te baseren:
7Homepage van de idealistische moederorganisatie van Miro: Participatory Culture Foundation. Deze zet zich in voor onder meer 

open-source software en andere vormen van openheid van internet en mediatechnologie. http://participatoryculture.org/ 
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“As television moves online, we face a crucial decision. Will it be open like the internet? Or will 
it be controlled by a small number of gatekeepers like cable and broadcast television? We think 
the answer should be obvious: let's make television more open and exciting than it's ever been.”
Miro mission : http://www.getmiro.com/about/mission/ 

Op de website van de Participatory Culture Foundation (PCF) worden Joost en Miro letterlijk 
in twee kolommen naast elkaar gezet en ‘kritisch’ vergeleken8. Joost  content gebruikt DRM 
(Digital  Rights  Management)  en  is  dus  gesloten,  Miro  doet  dit  niet  en  gebruikt  open  en 
gangbare  videoformaten  die  vrij  gedownload  kunnen  worden.  De  content in  Joost  is 
commercieel  en  wordt  bij  voorhand  geselecteerd,  in  Miro  kan  iedereen  zijn  eigen  content 

publiceren. Het Joost marketing budget: “many dollars”, Miro: “zero dollars” enzovoorts… De 
echte mainstream mediaproducenten die wel in Joost zitten, zijn dus niet te vinden in Miro. 
Dit is logisch omdat Miro een idealistisch project is zonder winstoogmerk. Er is dan ook  geen 
advertentiemodel  aanwezig waar producenten geld aan zouden kunnen verdienen.
De PCF achter Miro is een hechte gemeenschap met bredere idealen en projecten. Het bouwen 
van een sociale gemeenschap achter de applicatie van Miro is een belangrijk onderdeel ervan 
en deze is reikt tot buiten het domein van de software. PCF is een vrijwilligersorganisatie en 
op de website worden pogingen ondernomen om gebruikers aan zich te binden. Men kan zich 
opgeven  om  campagne  te  voeren,  reclame  te  maken,  T-shirts  te  verspreiden  of  om 
softwarevertalingen te maken. Daarnaast biedt de Miro site een handleiding ‘how to make 
internet  TV’.  Met  een  helder  stappenplan  wordt  gebruikers  uitgelegd  hoe  ze  zelf  video’s 
produceren,  een  RSS  feed  kunnen  opstellen  en  deze  beschikbaar  te  stellen  in  Miro.  De 
doelstelling hierachter is om letterlijk de mogelijkheden en aantallen kleine, onafhankelijke 
en  amateur  videoproducenten  te  vergroten.  Miro  hangt  hier   een  soort  anti-televisie 
mentaliteit  aan,  dat  internettechnologieën  omarmt.  Joost  hanteert  een  andere  tactiek  om 
televisie  een  nieuwe  richting  in  te  duwen  door  zich  te  verzoenen  met  de  gevestigde 
televisieindustrie. 

a) Werking en gebruik

Het bekijken van programma’s gaat met Miro via een ander principe dan bij Joost. Een van de 
belangrijkste verschillen zit hem in de wijze waarop de programmering wordt aangeboden. In 
Miro moet de gebruiker eerst zelf kanalen zoeken, toevoegen en programma’s selecteren. Dit 

8 http://www.getmiro.com/articles/miro_vs_joost.php   
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gebeurt aan de hand aan subscripties op kanalen en RSS feeds die bijhouden wanneer nieuwe 
content beschikbaar wordt. Per kanaal kan de gebruiker aangeven of er automatisch nieuwe 
programma’s gedownload worden of dat dit handmatig gebeurt. Video’s worden gedownload 
naar  de  harde  schijf  en  kunnen  pas  daarna  bekeken  worden.  Deze  manier  van  gebruik 
verschilt  drastisch met Joost waar de programmering direct begint na het starten van de 
applicatie en de shows elkaar automatisch opvolgen, zoals we dit gewend zijn van televisie. 

De interface  van Miro  ziet  er  voller  en gecompliceerder  uit  dan bij  Joost  en oogt  minder 
gebruiksvriendelijk.  Doordat de  content  eerst  zelf  door de gebruiker moet worden gezocht, 
toegevoegd en vervolgens gedownload moet worden, heeft de gebruikservaring weinig meer 
van doen met die van televisie. Het pull  principe dat verbonden is met het databaseprincipe 
van het computermedium laat geen ruimte voor het passieve push mechanisme van televisie. 

 Fig. 2. Miro gebruikersinterface.

b)  Distributie

Net als bij Joost wordt de video content door de gebruikers zelf gedistribueerd over een peer 2 

peer netwerk. Een essentieel verschil met Joost is dat de content niet verspreid wordt vanuit 
centrale servers, maar dat iedere gebruiker video kan 'uitzenden'. Dit is mogelijk doordat Miro 
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een  aantal  open  technologische  standaarden  ondersteunt;  RSS  synchronisatie  en  het 
Bittorrent protocol als p2p netwerk. Hier kan nieuwe content vanuit ieder punt ontstaan en 
verspreid worden. Een torrent bestand kan door een ieder worden aangemaakt en is niets 
anders dan een link naar de file die de media bevat. Vervolgens kan deze worden ‘gevoed’ aan 
andere  gebruikers  middels  het  RSS  principe.  Om  die  reden  is  het  BitTorrent  protocol 
uitermate geschikt voor televisieshows, die erg tijdsgebonden zijn. Waar in Joost de kanalen 
zijn  geprogrammeerd  door  Joost  zelf  en  zijn  gevuld  met  programmering  van  externe 
producenten,  kan  in  Miro  iedere  gebruiker  zijn  eigen  ‘kanaal’  starten  en  aanbieden.  De 
Bittorrent / RSS (Really Simple Syndication) combinatie heeft inmiddels een naam gekregen: 
Broadcatching9.  Deze  combinatie  van  Bittorrent  technologie  en  RSS  synchronisatie  lijkt 
uitermate effectief maar is nog niet breed opgepakt door producenten10.

c) Functionaliteit

De kanalen in Miro kunnen worden doorzocht met de Miro guide. Alle kanalen (feeds) in Miro 
hebben een korte omschrijving en zijn gemarkeerd met een  rating  systeem met sterretjes 
gebaseerd op de stemmen van gebruikers. De lijst met kanalen kan ook worden gerangschikt 
via  een  aantal  filters  met  namen  als;  top  rated,  popular  en  Channels  you'll  ♥.   De 
waarderingen van gebruikers is dus een  belangrijk middel om de  content  van Miro aan te 
bieden. Met de Add functie worden kanalen toegevoegd en verschijnen ze in de rechterkolom 
van de Miro interface. In deze kolom bevinden zich alle kanalen en mediabronnen waar de 
gebruiker  zich op geabonneerd heeft.  Ook  lokale  bronnen zoals  video's  op  de  harde schijf 
kunnen hier worden toegevoegd.   Miro doet ook dienst als Bittorrent cliënt,  waarmee alle 
mediabestanden kunnen worden binnengehaald. Om de gedownloade mediabestanden af te 
spelen  maakt  Miro  gebruik  van  de  open-source  videospeler  Videolan  of  VLC.  Het  is  ook 
mogelijk om Miro te gebruiken als mediabibliotheek om alle video's af te spelen die zich op de 
computer  bevinden.   Deze  veelvoud  aan  functies  geeft  de  gebruiker  de  vrijheid  om  de 
applicatie zelf in te richten naar eigen smaak. Naast de genoemde integratie van internet 
technologieën als Bittorrent en RSS  is Miro ook te gebruiken als zoekmachine voor de meeste 
videowebsites. Zonder de applicatie te verlaten kan men de databases van Youtube, Veoh, 
Metacafé,  Google  Video  en  Blip  doorzoeken  op  internetvideo’s.  De  resultaten  worden 

9      In zijn blog schrijft Scott Raymond over de praktische toepassingen van broadcatching in combinatie met televisie . 
h  ttp://web.archive.org/web/20040213093750/http://scottraymond.net/archive/4745  

10 Het Nederlandse Swarm TV experimenteert momenteel met een op broadcatching gebaseerde applicatie. 
     Zie: http://swarmtv.nl/ 
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weergegeven  in  Miro  en  kunnen  hier  ook  worden  gedownload.  Dit  functionele  model  is 
gebaseerd op het principe van meta-browsing (Caldwell: 2004). Miro werkt hier als een content 

aggregator  (verzamelaar),  die  de  gebruiken  die  bij  internet  horen  (browsen  en  surfing) 
integreert. Er is geen sprake van een primaire functie van televisie, zoals in Joost het geval is. 
De veelvoud aan functies in de toepassing en de vrijheid in hoe deze gebruikt worden, is juist 
datgene waar mee geprofileerd wordt.

d)  Content

De catalogus van Miro beslaat voornamelijk uit zogeheten webkanalen en pod-/webcasts van 
amateurs en kleine onafhankelijke producenten. Deze opzet lijkt in contrast te staan met de 
commerciële benadering van professionele programmering in Joost. De programma catalogus 
overlapt wel ten dele met die van Joost in dat beide platformen veel specifieke niche content 
en special interest  kanalen aanbieden.  Dit komt overeen met de strategie van narrowcasting 

waarbij  specifieke  webkanalen   worden  aangeboden,  met  thema's  als  koken,  yoga  en 
technologisch snufjes. Net als Joost produceert Miro zelf geen content, maar is een uitzender 
en distributieplatform van internettelevisie. Het grote verschil tussen de twee  echter, is dat 
Miro niet afhankelijk is van licentiedeals met grote producenten om aan  content  kanalen te 
komen.  Zoals  eerder genoemd kan iedere gebruiker zijn  eigen RSS  feed van internetvideo 
publiceren, het zij professionele of amateur content. 

Interessant is dat Miro een aantal speciale, aangepaste versies van haar applicatie aanbiedt, 
die in samenwerking met  enkele instituten zijn ontwikkeld. Deze worden co-branded players 

genoemd en  komen  voorgeprogrammeerd  met  instellingen  en  kanalen  van  de  betreffende 
mediaorganisatie. Eén van deze organisaties is een speciale internettelevisie station dat eigen 
programma's produceert en distribueert; 'Revision3'.  Door zich te binden aan Miro creëert een 
ideaal platform dat klaar is voor gebruik en alle content overzichtelijk maakt voor het publiek. 
Voor Miro ook geen slechte zet, aangezien zij op deze manier nieuwe potentiële gebruikers 
aanspreekt,  en  in  lijn  met  haar  missie;  bijdraagt  aan  de  'democratisering  van  media'.
De eerder genoemde specifieke nichecontent,   zoals Revision3 en Next New Networks deze 
produceren, lijkt beter tot zijn recht te komen op Miro dan op Joost. Omdat deze producenten 
van internettelevisie hun eigen content beheren en distribueren op zoveel mogelijk platformen, 
hebben zij ook controle over de sponsoring en reclame in hun programma's. Een platform als 
Joost vormt een tussenschakel tussen producent en publiek die een eigen commercieel model 
hanteert.  
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4 |  internet en televisie in de toekomst

Als  we  terugkeren  naar  de  hoofdvraag,  welke  antwoorden  zijn  er  uit  de  bevindingen  uit 
bovenstaande casestudies van internettelevisie te verkrijgen? 

“Hoe verhouden de media televisie en internet zich tot elkaar in het fenomeen Internettelevisie  

en welke ontwikkelingen zijn waarneembaar in de verschillende vormen ervan?”

Het eerste obstakel  of  vertrekpunt dat  geaccepteerd moet  worden is  dat  beide media van 
televisie  en  internet  niet  gezien  kunnen  worden  als  stabiele  platformen  met  een  vaste 
identiteit. Ons begrip van televisie als medium wordt voortdurend bijgesteld in het licht van 
technologische ontwikkelingen en innovaties. De introductie van kabelnetwerken die multi-
kanaal  systemen  mogelijk  hebben  gemaakt,  de  videorecorder  en  recente  PDR's  die 
tijdschema's van uitzenden  verpersoonlijken, tot aan de digitalisering die  narrowcasting en 
nieuwe uitzendplatformen mogelijk maakt, hebben de definiëring  van televisie opgerekt en 
zijn er onderdeel van geworden (Uricchio). Er is gebleken dat deze innovaties voornamelijk 
technische ontwikkelingen betreffen die als industriële strategieën zijn ingezet om televisie te 
'optimaliseren'.  Interactiviteit  is  een  begrip  met  idealistische  connotaties,  maar  de 
instrumentele interactie die werkelijke participatie betekent van beide kanten, moet in het 
televisiemodel plaatsmaken voor 'functionele' interactie (Kim & Sawhney).

De  ontwikkelingen  en  toepassingen  van  het  internet  verlopen  via  andere  wegen.  De 
industriële  invloeden  lopen  sterker  uiteen,  en  de  economische  modellen  van  televisie  en 
broadcasting zijn niet eenvoudig te vertalen naar het internet.

De communicatiemodellen van beide media zijn sterk verschillend, wat van grote invloed is op 
de  wijze  waarop  toepassingen  van  internettelevisie  vorm  krijgen.  Het  technische 
interactiemodel dat Galloway en Thacker beschrijven, maakt een efficiënt netwerk voor het 
delen  van  informatie  en  stimuleert  participatie  tussen  gebruikers  (Benkler:  2006). 
Mogelijkheden tot participatie in traditionele televisie zoals beschreven door Fiske als active 

audiences,  zijn  naar  mijn  idee  vormen  van  symbolische  en  culturele  betekenisgeving.  De 
convergence  culture  (Jenkins:  2006)  die  plaatsvindt  tussen producent  en  consument  wordt 
aangedreven  door  internet  platformen  en  toepassingen  en  deze  maakt  een  scherpere 
participatiecultuur mogelijk.

Als we de casestudies van internettelevisie in deze thesis; Joost en Miro, maar ook andere 

3030



 | MA Thesis: Internettelevisie  | Niels Roza – 0169323 | Begeleider: Mirko T. Schaefer 

genoemde  voorbeelden  zoals  de  producenten  van  internettelevisie  Revision3  en  Next  New 
Networks, samenvatten vallen een aantal zaken op. 

De economische en industriële structuren van televisie zijn bijzonder invloedrijk en zijn een 
bepalende factor voor de vorm die internettelevisie hier binnen heeft gekregen. Caldwell stelt 
dat  syndication  een bepalende strategie van  broadcast televisie is,  die bedreigt wordt door 
door  de  televisie  /  internet  convergentie.  Hij  beschrijft  diverse  tactieken  van  mainstream 
producenten die hier op ingaan, zoals branding, re-purposing content, syndication en ziet deze 
als 'symptomatisch' verbonden aan de televisie als instituut. Re-purposing speelt een grote rol 
in Joost door bestaande oudere programmering een langer leven te geven. Syndication is een 
strategie die in Miro maar met name ook bij internettelevisie producenten Revision3 en Next 
New Networks gehanteerd wordt. In veel van de shows van beide producenten die beschikbaar 
zijn op Miro worden kijkers geattendeerd op de mogelijkheid tot subscriptie op de (RSS)feed.  

Het abonneren op  feeds  van programma's kan daarom gezien worden als een vervangende 
strategie van internettelevisie voor  syndication om televisiecontent aan de man te brengen. 
De interface van Miro is geheel ingericht volgens het principe van abonnementen via feeds. De 
distributiekanalen van internet zijn niet te controleren zoals in reguliere televisie, en om die 
reden moeten de strategieën minder dwingend zijn en ruimte bieden voor gebruikers voor een 
persoonlijke gebruikerservaring met participatiemogelijkheden.  Kijkend naar Joost kunnen 
een aantal zaken opmerken die ervoor zorgen dat zowel de mogelijkheden als de vereisten van 
het internet als distributienetwerk niet optimaal benut wordt. Men zou zo ver kunnen gaan 
door te zeggen dat Joost reguliere broadcast televisie over een nieuw distributienetwerk (Peer 
2 peer ) en ontvangen op de computer (hoewel  streaming  naar televisie in ontwikkeling is). 
Ontvangst per computer is niet de vereiste om over internettelevisie te kunnen spreken, het 
protocol  van  Internet  (IP)  is  zoals  is  genoemd,  immers  niet  voorbestemd  tot  één 
ontvangstmedium.  Echter,  het  zijn  de  industriële  structuren  van  syndicatie en 
gecentraliseerde  communicatie  die  onlosmakelijk  verbonden  zijn  met  massacommunicatie 
waar traditionele televisie toe behoort.  Hoewel Joost digitale,  online internettelevisie is en 
zelfs op technisch niveau haar gebruikers laat 'participeren' in het P2P netwerk, verloopt de 
dienst nagenoeg volledig via de structuren van broadcasting.  Het gedecentraliseerde netwerk 
(P2P) wordt toch gecontroleerd door het gebruik van centrale servers en broadcast content die 
geografisch,  economische  beperkingen  kent.  Deze  beide  aspecten  zijn  niet  in  lijn  met  het 
internet als interactiemodel waar hiërarchische communicatie geen plek heeft. De noodzaak 
voor  participatie  van het  publiek van populaire cultuur en televisie  is  een van de peilers 
waarop de populariteit van het internet, ook als audiovisueel  medium, berust.  Hier is  ook 
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Joost zich van bewust en toont met de implementatie van diverse interactieve functies. De 
'functionaliteit'  van  deze  interactie  is  duidelijk  te  herkennen  en  betekent  geen  ware 
instrumentele interactie (Lister: 2003) of ruimte voor een participatiecultuur (Jenkins: 2006). 

De  innovatie  strategieën  van  product-placement,  branding,  multi-functionaliteit  (meta-
browsing  en content  aggregating  (verzamelen)) gecombineerd  met  open  technologieën  en 
protocollen die Miro heeft geïntegreerd lijken succesvol. De vraag is of Miro überhaupt dan 
nog televisie te noemen is. Het is ten slotte een idealistische organisatie zonder winstoogmerk, 
terwijl televisie als commercieel instituut hier per definitie niet in past. Ik zou willen stellen 
dat Miro een platform of medium is waarop diverse vormen van audiovisuele  content  op te 
verzamelen en ontvangen is. De gebruikerservaring,  content  en distributiemethoden komen 
niet overeen met televisie.  Op deze gebieden lijkt Joost wel de werkingen van televisie te 
implementeren (dan wel  simuleren).  De moeilijk om televisie te definiëren zit  hem in het 
medium zelf. Het zijn de producenten en instituten rondom televisie die ten grondslag liggen 
aan  de  vormen  die  televisie  als  fenomeen  aanneemt.  Zo  lijken  hier  de  producenten  van 
internettelevisie (Revision3 en Next New Networks) het meest effectief in het omzetten van de 
genoemde  strategieën  naar  levensvatbare  economische  modellen.  Als  televisie  dan 
commercieel moet zijn,  en niet werkelijk kan voortbestaan uit alleen de goede bedoelingen 
van  open-source  bewegingen  en  stichtingen  als  de  Participatory  Culture  Foundation,  dan 
geven deze nieuwe producenten van internettelevisie een blik op de toekomst van televisie.
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5 | Conclusies

In deze thesis heb ik gekeken naar de wisselwerking tussen televisie en internet en de manier 
waarop  beide  media  samenkomen  (convergeren)  in  internettelevisie.  Televisie  is  geen 
eenduidig medium en is onlosmakelijk gekoppeld aan een dominante communicatiestructuur 
die  tot  uiting  komt  in  het  fenomeen  broadcasting.  Innovaties  van  televisie  hebben 
verpersoonlijking  en  vormen  van  narrowcasting  gebracht,  maar  deze  ontwikkelingen  zijn 
desondanks  ondergebracht  onder  de  parasol  van  televisie  als  commercieel  medium.  Het 
internet  heeft  nieuwe  vormen  en  toepassingen  van  mediagebruik  geïntroduceerd  en  de 
participatiecultuur  rondom  populaire  cultuur  waar  televisie  toe  behoort  doen  opbloeien. 
Hoewel het concept van participatie in televisie in de vorm van active audiences er al langer 
was, heeft de participatiecultuur rondom Web 2.0 en convergentie cultuur de relatie tussen 
producent  en  consument  drastisch veranderd.  De communicatiestructuur  van  televisie  als 
massamedium is gebleken  onlosmakelijk  te zijn met de controle over inhoud en economische 
regulering, waarbij communicatie volgens een feedback model verloopt. Het internet bezit een 
technisch compleet ander communicatienetwerk dat gekenmerkt wordt door interactie tussen 
actoren. Deze fundamentele verschillen maakt dat participatie en instrumentele interactie op 
internet kan bestaan en dat traditionele televisie hier geen ruimte voor biedt. 

De casestudies van Joost  en Miro als  toepassingen van  internettelevisie  reflecteren deze 
bevindingen. Het matige succes van Joost tot nu toe valt te verklaren aan de hand van een 
verkeerd  gekozen  communicatiestructuur  die  hoort  bij  broadcasting,  toe  te  passen  op het 
medium van  internet.  Miro  voldoet  beter  aan  de  participatie  van  het  publiek  door  haar 
communicatiekanalen  toegankelijk  en  open  te  maken.  Miro  is  meer  geïntegreerd  in  het 
internet  terwijl  Joost  deze  bewust  buiten  haar  applicatie  lijkt  te  sluiten.
De  nieuwe  producenten  van  internettelevisie  Revision3  en  Next  New  Networks,  laten 
daarnaast zien makkelijk aansluiting te vinden met Miro als distributieplatform, doordat deze 
ruimte laat voor innovatieve strategieën van deze partijen. Slimme sponsoring methoden en 
nauwe aansluiting bij nichepublieken blijken succesvol voor nieuwe vormen van televisie die 
geschikt zijn voor het internet.
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Aanbevelingen tot verder onderzoek:

In dit onderzoek heb ik in kaart willen brengen het fenomeen van internettelevisie. Hiervoor 
ben  ik  op zoek gegaan naar  kenmerken die  beide  media  identificeren.  Voor  elk  van deze 
ondernemingen kunnen diepgaander aparte onderzoeken gedaan worden. Omdat ik mij heb 
gericht tot het concept van internettelevisie met een afgebakende definiëring; namelijk video 
content  over  het  internet  naar  een  computer,  worden  bepaalde  onderwerpen  buiten 
beschouwing gelaten. Deze thesis richt zich voornamelijk op de relatie tussen instituties van 
televisie  en  de  vorm  en  inhoud  van  het  medium.  Het  zou  interessant  kunnen  zijn  om 
internettelevisie  te  benaderen  met  een  invalshoek  vanuit  de  gebruikerservaring. 
Internettelevisie is zo sterk in ontwikkeling dat nieuwe applicaties voortdurend verschijnen 
met  daarin nieuwe vormen,  functies  en  gebruiken.  Daarom is  een breder  onderzoek naar 
internettelevisie gekoppeld aan andere culturele vormen van het internet ook  aan te bevelen. 
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