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Inleiding	  
“Iedereen had het erover, zonder het geheim te kunnen delen. De spraakmakende 

slotaflevering van de populaire hitserie Breaking Bad, die afgelopen zondag werd 

uitgezonden in Amerika. In Nederland wordt het laatste seizoen pas volgend jaar uitgezonden, 

dus alleen de online kijkers weten hoe het afloopt.” (Matthijs van Nieuwkerk, De Wereld 

Draait Door, 4-10-2013) 

 

In september 2013 werd met spanning uitgekeken naar de ontknoping van het laatste seizoen van de 

Amerikaanse dramaserie Breaking Bad. Mensen konden niet wachten om de laatste ontwikkelingen 

met elkaar te bespreken en het platform voor digitale televisie Netflix lanceerde zelfs een heuse anti-

spoiler Twitter-applicatie voor mensen die achter liepen (Murphy Kelly, 2013). Ook in Nederland was 

de serie populair, terwijl het laatste seizoen nog niet op televisie kon worden bekeken.1 Desalniettemin 

werd de laatste aflevering besproken in De Wereld Draait Door met de bekende fan Wilson Boldewijn, 

een gesprek dat illustratief is voor een aantal ontwikkelingen in het gedigitaliseerde medialandschap.  

 De digitalisering heeft gezorgd voor grote veranderingen binnen het medialandschap. Zo is de 

mate van controle die de kijker wordt toebedeeld bij het bekijken van televisie groter geworden door 

een aantal technologische ontwikkelingen. Hierbij wordt onder meer gedoeld op de komst van digitale 

televisie, waarin reclame kan worden doorgespoeld of het kijken via Video-on-Demand-diensten zoals 

Netflix. Deze ontwikkeling is volgens Manuel Castells problematisch voor een industrie die voor een 

groot deel afhankelijk is van advertenties (Castells 2006, 59).  

 Binnen deze televisie-industrie in transitie ontstaan problemen doordat de traditionele 

manieren van televisiedistributie, die zijn ontwikkeld vóór de digitalisering, niet meer aansluiten bij de 

moderne vraag van de consument. De Australische mediawetenschapper Tama Leaver heeft dit in 2008 

geconcludeerd in zijn onderzoek naar de “tyranny of digital distance.” Hiermee doelt hij op de 

verwachting van synchrone globale mediadistributie die niet wordt ingelost door verouderde grenzen in 

het politieke en economische domein (Leaver 2008, 145). Het internet heeft geleidt tot een toename 

van de snelheid van de interacties en een verbreding van de fancultuur (2008, 145). Leaver onderzocht 

de serie Battlestar Galactica, waar ruim zes maanden zaten tussen de Amerikaanse première van de 

serie en de Australische uitzending. Hierdoor ontstond er een situatie waarin veel Australische fans hun 

toevlucht zochten bij piraterij om toch toegang te krijgen tot de afleveringen die buitenlandse fans al 

wel hadden kunnen kijken. De verouderde distributiepraktijken van televisiecontent sloten niet goed 

aan bij vraag van de Australische kijker, zo concludeerde Leaver (2008, 151).  

 Na 2008 is het medialandschap verder veranderd, mede door de verregaande integratie van 

sociale media in de samenleving (Boekee 2012, 6), maar het fragment uit De Wereld Draait Door geeft 

aan dat de tyranny of digital distance (in het vervolg TODD genoemd) nog steeds aanwezig is. De 

hoofdvraag van dit onderzoek is dan ook op welke manier kijkers van Breaking Bad in het huidige 

medialandschap met een TODD te maken hebben. Om dit te onderzoeken zal de officiële 

Facebookpagina van Breaking Bad ten tijde van het laatste seizoen als casus dienen. Deze pagina 

                                                
1	  Met	  ‘het	  einde	  van	  Breaking	  Bad’	  worden	  de	  laatste	  acht	  afleveringen	  van	  de	  serie	  bedoeld,	  seizoen	  5B.	  	  
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vormt een platform waarop kijkers en producenten met elkaar in verbinding staan en waar de relatie 

tussen fans en het culturele object aan de oppervlakte komt. Tijdens het uitzenden van het laatste 

seizoen tussen augustus en oktober 2013 hebben de fans een aantal berichten vanuit de Breaking Bad-

Facebook op hun tijdlijn gekregen. Dit zijn berichten die door de makers2 zijn geplaatst en een analyse 

van deze berichten laat zien op welke manier fans van Breaking Bad, die geen legale toegang hebben 

tot de nieuwste afleveringen, te maken hebben met de TODD. Hiervoor zal er een discoursanalyse 

worden gedaan van de berichten van de makers zelf op de Facebookpagina. Aanvullend hierop zal 

kwantitatief onderzoek worden gedaan over de manier waarop de fans reageren op de berichten van de 

makers. Daarbij zijn de reacties onder de berichten gedownload en is gekeken naar het tijdstip van 

reageren. Dit is een explorerend onderzoek omdat de TODD nog niet op deze manier nader is 

onderzocht.  

 Eerst zal er een theoretische inbedding worden gegeven over de TODD met op de achtergrond 

de digitalisering van het medialandschap. Vervolgens zal aan de hand van de vijf thema’s de activiteit 

op de Facebookpagina van Breaking Bad worden geanalyseerd: spoilers, het opbouwen van 

kijkersloyaliteit, liveness, eventfulness en piraterij. De TODD is een concept waarbij meerdere thema’s 

samenkomen. Leaver onderzocht Battlestar Galactica op het gebied van spoilers, het opbouwen van 

kijkersloyaliteit en piraterij. Om de moderne problematiek rond de TODD beter te kunnen begrijpen 

worden in dit onderzoek liveness en eventfulness aan de TODD toegevoegd. Aan de hand van de laatste 

twee thema’s kan getoond worden op welke manier de TODD zich via sociale media manifesteert in 

het huidige digitale medialandschap.  

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2	  Waarschijnlijk	  zijn	  het	  niet	  de	  directe	  makers,	  als	  in	  de	  producenten	  of	  bedenkers,	  die	  achter	  de	  
Facebookberichten	  zitten,	  maar	  andere	  medewerkers	  van	  de	  zender	  of	  de	  productiemaatschappij.	  In	  dit	  
onderzoek	  worden	  zij	  als	  onderdeel	  gezien	  van	  de	  producenten	  of	  makers.	  	  
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1.	  Breaking	  Bad	  en	  de	  theorie	  van	  de	  tirannie	  
  

Breking Bad is gecreëerd door Vince Gilligan en werd uitgezonden op de Amerikaanse zender AMC. 

De serie gaat over de scheikundeleraar Walter White die op zijn 50e wordt gediagnosticeerd met een 

terminale vorm van kanker. Hierop besluit hij om zijn scheikundekennis in te zetten om in korte tijd 

veel geld te verdienen met het maken en verkopen van crystal meth, een populaire drug in Amerika. 

Het eerste seizoen van Breaking Bad ging in 2008 in première en de serie sloot het laatste vijfde 

seizoen af in september 2013. Het laatste seizoen sloot af met een recordaantal kijkers en won vele 

prijzen, waaronder tien Emmy’s. Breaking Bad heeft ook een Facebookpagina en hier zijn op het 

moment van schrijven meer dan zeven miljoen fans bij aangesloten (zie afbeelding 3). Deze personen 

geven hiermee aan dat ze de serie leuk vinden en krijgen berichten van de makers op hun persoonlijke 

tijdlijn te zien. Hierbij wordt het leuk vinden van de pagina gezien als een uiting van fandom. In het 

vervolg van het onderzoek zullen deze personen dan ook als fans worden aangezien. 

 

 

Afbeelding 1 Aantal leden van de Facebookpagina op 22-01-2014 

Via Facebook kunnen gebruikers een profiel aanmaken en in contact komen met andere gebruikers. 

Onderdeel van dit proces is aangeven waar je geïnteresseerd in bent, welke sporten je doet en ook 

welke films je leuk vindt. Dit wordt door Facebook aangemoedigd, die aan je vraagt wat je leuk vindt. 

In dit geval heeft dit geresulteerd dat er ruim zeven miljoen mensen zijn die gezegd hebben Breaking 

Bad leuk te vinden.  

 Voor televisieprogramma’s is het in het bijzonder interessant om aanwezig te zijn op sociale 

netwerksites omdat dat dit ze in staat stelt om direct in contact te staan met de kijker. De makers 

kunnen zo inzicht krijgen in “how and why audiences react to the content (Jenkins 2008, 63).” 

Hiernaast is het ook een manier om de bekendheid van de show wereldwijd te vergroten.  

 De online aanwezigheid van televisieseries heeft echter ook een keerzijde. Dit toont Tama 

Leaver aan in zijn artikel “Watching Battlestar Galactica in Australia and the Tyranny of Digital 

Distance” uit 2008. Ondanks de toegenomen mogelijkheden in het gedigitaliseerde medialandschap 

werd de distributie van culturele objecten in Australië nog steeds begrensd, stelt Leaver:  

 

 “The technical possibility and viewer desire for near-synchronous distribution of television in 

 digital formats is currently at odds with aging Australian models of broadcast dates, and 

 ideas about viewers being mainly passive.” (2008, 151)  

 

Volgens Henry Jenkins vormt deze begrenzing een probleem doordat weinig mensen hun televisie 

geïsoleerd en alleen kijken: “For most of us, television provides fodder for so-called water cooler 

conversations. And, for a growing number of people, the water cooler has gone digital (2006, 26).” 
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Leaver stelt daar bovenop: “Nobody likes to arrive at the water cooler only to discover they’ve missed 

the source of today’s most interesting topics of conversations (2008, 150).”  Met deze digitale water 

coolers worden niet alleen internetfora bedoeld, maar ook sociale media als Twitter en Facebook. De 

televisie-industrie heeft deze water coolers omarmd en de integratie van sociale media in televisie is 

bijvoorbeeld zichtbaar wanneer er hashtags in beeld verschijnen. 

 Voor het publiek is toegang tot deze water coolers van groot belang. Zowel Jenkins (2006, 

135) als Jostein Gripsrud (2013, 20) zien de online activiteiten van televisiefans als een belangrijk 

onderdeel van de culturele publieke sfeer. Gripsrud roemt deze uitingen als een voorbeeld van de 

egalitaire belofte van het internet (2013, 20). De Zweed Peter Larsen vergelijkt de online ruimtes 

waarin over televisieseries wordt gediscussieerd met de ideale publieke sfeer volgens Habermas. De 

stimulatie van culturele kritiek is hierbij een belangrijk onderdeel van het mediaverwerkingsproces, 

aldus Larsen. Kijkers worden niet alleen gestimuleerd om de inhoud van de show aan hun eigen leven 

te spiegelen, maar leren ook te kijken naar de esthetische constructie van de serie (2013, 166). 

Bovenstaand laat zien dat het van belang is voor fans om onderdeel te zijn van de digitale water 

coolers. Fans die de nieuwste afleveringen van Breaking Bad niet kunnen zien worden hierin echter 

belemmerd omdat spoilers altijd op de loer liggen.  
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2.	  Spoilers	  
 “Dan praten we erover en dan is het stilstilstil, dat is vervelend want dat loopt gewoon niet 

 parallel.” (Wilson Boldewijn, De Wereld Draait Door, 4-10-2013) 

 

In Amerika zit er drie uur tijdverschil tussen de oostkust en de westkust. Zodoende kunnen kijkers aan 

de oostkust een aflevering drie uur eerder zien dan kijkers aan de westkust van Amerika. Dit was geen 

probleem zolang mensen vanaf verschillende locaties niet zoveel met elkaar in contact kwamen. De 

digitalisatie van de samenleving heeft er echter voor gezorgd dat mensen over de hele wereld 

makkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Hierdoor is het spoilen van televisieseries een groter 

probleem geworden (Jenkins 2008, 30). Volgens Henry Jenkins is spoiling “any revelation of material 

about a television series that might not be known to all of the participants of an internet discussion list 

(2006, 333).” Alhoewel spoiling niet alleen gebeurt op het gebied van televisie en ook niet alleen op 

internet is deze definitie erg bruikbaar voor dit onderzoek.   

 Spoilers zijn dus een steeds groter probleem aan het worden door de globalisering van de 

fangemeenschap. Zo hebben internationale fans van Amerikaanse content te maken met een dilemma, 

doordat ze wel willen participeren in online gemeenschappen, maar niet geconfronteerd willen worden 

met spoilers (Jenkins 2006, 141). De integratie van sociale media bij televisie heeft dit versterkt 

doordat spoilers niet meer alleen op specifieke fanfora te vinden zijn. Daarom ontwikkelde Netflix 

bijvoorbeeld de spoilerblock-app voor Twitter (zie afbeelding 2). Mensen die achter liepen op Breaking 

Bad zagen per ongeluk via Twitter spoilers voorbij komen en daardoor werd hun kijkervaring 

verminderd. De applicatie zorgde ervoor dat mensen alsnog met een gerust hart hun twittertijdlijn 

konden lezen (Murphy Kelly, 2013).  

 

 
Afbeelding 2 "Now you can check your feed without fear." 
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Afbeelding 3 Like this post if you saw it coming 

 

Voor Facebook bestaat deze applicatie nog niet, waardoor de Facebookfans van Breaking Bad na de 

laatste aflevering geconfronteerd werden met het volgende bericht (zie afbeelding 3). Dit bericht is een 

week na de laatste aflevering geplaatst en laat zien dat er iets is gebeurd met het personage Lydia. 

Omdat niet iedereen de laatste aflevering op dat moment had kunnen zien is dit bericht volgens de 

definitie van Jenkins spoilermateriaal. De fans van Breaking Bad bevinden zich namelijk over de hele 

wereld en de laatste afleveringen waren nog niet overal legaal te kijken. Aan de hand van een tool van 

de website www.socialbakers.com is onderzocht waar de zeven miljoen fans vandaan komen en het 

resultaat is te zien in tabel 1 (zie bijlage voor een uitgebreider overzicht.). Hierin wordt duidelijk dat 

meer dan de helft van de fans van Breaking Bad niet uit Amerika komt.  
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Tabel 1: Verdeling fans van Breaking Bad (www.socialbakers.com op 12-12-13) 

# Country Local Fans % of Fan Base 

1 United States 3112671 44.7 % 

2 Germany 421500 6.1 % 

3 Canada 335982 4.8 % 

4 United Kingdom 323695 4.7 % 

5 France 286705 4.1 % 

6 Australia 221481 3.2 % 

7 Brazil 217126 3.1 % 

8 Mexico 172383 2.5 % 

9 Spain 160171 2.3 % 

10 Turkey 123555 1.8 % 

11 India 102650 1.5 % 

12 Poland 100245 1.4 % 

13 Italy 82933 1.2 % 

14 Argentina 81561 1.2 % 

15 Netherlands 71577 1.0 % 

 

Fans van Breaking Bad die de laatste aflevering nog niet hebben gezien worden op deze manier 

geconfronteerd met informatie die ze nog niet hadden kunnen weten. Dit leidt tot een vergroting van de 

TODD en tot een verminderde kijkervaring van de serie.  

 Dat spoilers ook zorgen voor minder activiteit van fans wordt gesuggereerd door Adrian 

Benton en Shawndra Hill. Zij onderzochten de relatie tussen spoilers en kijkersactiviteiten door tweets 

bij The Voice in Amerika te verzamelen. Zij concludeerden dat er via #TheVoice significant meer 

Twitteractiviteit was tijdens de uitzending aan de oostkust van het land, dan drie uur later aan de 

westkust. Dit kwam mogelijk door het spoilereffect waar de westkust mee te maken heeft (2014, 11). 

Wanneer deze tweets worden gezien als uitingen van fans, betekent dit dat de asynchrone distributie 

van mediacontent leidt tot minder fanactiviteit in de gebieden waar de content later wordt uitgezonden. 

Activiteiten van fans zijn belangrijk omdat de media-industrie steeds meer wordt geleid door het 

affective economics-model, waarbij fans een economische opwaardering hebben gekregen.    
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3.	  Het	  opbouwen	  van	  kijkersloyaliteit	  
 “Hoe gaat het dan in die community in de wereld die dat wel weet, hebben jullie contact met 

 elkaar?” (Matthijs van Nieuwkerk, De Wereld Draait Door, 4-10-2013) 

 

Het traditionele verdienmodel van de televisie-industrie, gebaseerd op advertenties en kijkcijfers, is in 

het gedigitaliseerde medialandschap aan verandering onderhevig. Dit model wordt steeds meer 

vervangen voor een model gebaseerd op wat Henry Jenkins affective economics noemt. Bij affective 

economics wordt de waarde van het kijkerspubliek niet meer primair bepaald door de kwantiteit, maar 

door de kwaliteit. In een tijd waarin de reguliere kijker minder televisie kijkt op de manier waarop de 

industrie het wil, zijn het de fans die nog wél bereid om zich aan een programma te verbinden. De 

televisie-industrie is daarom in gaan zien dat een fan waardevoller is dan een normale kijker: “they 

spend more of their social time talking about them; and they are more likely to pursue content across 

media channels (Jenkins 2006, 76).” In de strijd om de loyaliteit van de kijker wordt het pleasen van de 

fan steeds belangrijker. Dit heeft invloed op de televisieprogrammering doordat de televisie-industrie 

shows produceert “that demand and reward immediate attention, and they want to build up viewer 

loyalty by intensifying the affective appeal of their programs (Jenkins 2006, 75).” Leaver erkent deze 

ontwikkeling ook: 

 

 “For producers, advertisers and sponsors, despite some shows with high numbers of loyals 

 not necessarily being ratings winners in terms of overall viewership, the dedication which 

 loyals attach to particular television programmes is increasingly seen as more valuable.” 

 (Leaver  2008, 147) 

 

Affective economics is volgens Leaver ook zichtbaar bij Battlestar Galactica, waarbij de producenten 

het publiek wilden bedienen door extra content rond de serie te maken. Dit hield niet alleen traditioneel 

materiaal in zoals promo’s en trailers, maar ook podcasts van de makers en webisodes: korte 

afleveringen die bedoeld zijn om online te kijken. Hiernaast werden fans gestimuleerd om zelf aan de 

slag te gaan met Battlestar Galactica en werd hen de tools, zoals elementen van de soundtrack en 

digitale effecten, gegeven om hiermee aan de slag te gaan. Maar, zo stelt Leaver, dit alles was niet voor 

elke fan beschikbaar. Wanneer Australische fans de webisodes wilden kijken kregen ze de volgende 

boodschap te zien: “We’re sorry, but the clip you selected isn’t available from your location.” Leaver 

concludeert daarop dat “they (de zender NBC) implied that the primary audience of the show was not 

global, but American (2008, 149).” Dat terwijl cultural attractors als Battlestar Galactica en Breaking 

Bad een wereldwijd publiek aantrekken.  

 Cultural attractor is een term van de Franse mediawetenschapper Pierre Lévy waarmee hij 

culturele objecten bedoelt, waarbij “fans and critics cluster around texts they see as rich occasions for 

meaning-making and evaluation (Jenkins 2006, 323).” Breaking Bad is een voorbeeld van een cultural 

attractor, waarbij het de makers is gelukt om genoeg diepte te creëren dat het loyale kijkers aantrekt 

(Jenkins 2006, 97). Dit is niet alleen te zien aan de manier waarop het fans uit verschillende landen 

aantrekt (zie bijlage 1), maar ook door de constructie van het narratief. Het narratief van Breaking Bad 
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is namelijk een exponent van de serialization-trend op televisie, waarbij elke aflevering onderdeel is 

van een doorlopend verhaal. Loyale kijkers dienen hierdoor elke aflevering gezien te hebben om het 

programma te begrijpen (Jenkins 2008, 78). Doordat de verhaallijnen bij serials doorlopen, in 

tegenstelling tot televisieseries met vooral self-contained afleveringen, kan de complexiteit en diepte 

van de televisieserie toenemen. Deze complexiteit is volgens Jason Mittel onderdeel van een trend 

binnen televisie waarbij narrative complexity het medium televisie onderscheidt ten opzichte van 

andere media (2006, 30). Programma’s als Lost en The Wire bevatten verhaallijnen van meerdere 

afleveringen of soms seizoenen waarbij elke aflevering belangrijk is om de serie te kunnen begrijpen. 

Deze complexiteit nodigt fans op hun beurt uit om de laatste ontwikkelingen te bespreken met andere 

fans en dit gebeurt in een gedigitaliseerd medialandschap bij de digital water coolers.  

 De komst van het internet heeft een toename van de snelheid van de interacties gefaciliteerd 

en een verbreding van de fancultuur (Leaver 2008, 145). Vooral bij televisieseries werkt dit, door de 

regelmatigheid waarmee nieuwe afleveringen worden gedistribueerd, een fandom in de hand dat sterk 

aan tijd is gebonden. Matt Hils noemt dit just-in-time fandom: 

 

 “By this I mean that practices of fandom have become increasingly enmeshed within the 

 rhythms and temporalities of broadcasting, so that fans now go online to discuss new episodes 

 immediately after the transmission time – or  even during ad-breaks - perhaps in order to 

 demonstrate the ‘timeliness’ and responsiveness of their devotion.” (Hills 2002, 178) 

 

In bovenstaand citaat stelt Hills dat de nieuwe technologieën en media er voor hebben gezorgd dat 

fandom steeds meer wordt beïnvloed door het uitzendschema. Dit is ook zichtbaar in het bericht in 

afbeelding 4. Hierin wordt gesuggereerd dat hoofdpersoon Walt samenwerking krijgt van zijn vrouw 

Skylar. Het bericht is vier dagen na de aflevering “Rabid Dog” op de Facebook geplaatst. De makers 

roepen hun fans op om hun mening te geven over de gebeurtenissen, “Leave your thoughts in a 

comment below”  illustreert dit. De reacties van de fans zijn onderzocht op just-in-time fandom.   

  
Afbeelding 2 What's one more? 
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De 2870 reacties onder het bericht “What’s one more?” zijn gedownload via de Excel plug-in Data 

Explorer. In grafiek 1 is te zien dat alleen in de eerste dagen er sprake is van een levendige discussie 

over het programma. Wanneer wordt gekeken naar het aantal reacties per uur in grafiek 2 wordt 

duidelijk dat alleen in de eerste uren wordt gereageerd op het bericht en op elkaar. De tijd waarin de 

fans reageren wijst erop dat er sprake is van just-in-time fandom. 
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Just-in-time fandom is ook zichtbaar bij een analyse van het bericht in afbeelding 5. Een week na de 

laatste uitzending werd gevraagd aan de fans: “What moment are you still talking about?” Er kwamen 

9676 reacties op en in grafiek 1 en 2 is te zien dat deze reacties in korte tijd zijn geplaatst. Ook op dit 

bericht wordt er extreem veel gereageerd in de eerste uren en vervolgens bloed de discussie als snel 

dood.  
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De manier waarop door fans wordt gereageerd op Facebook kan worden gezien als een vorm van just-

in-time fandom. Aan de hand van het ritme van de premières wordt er voor een korte tijd gereageerd op 

de laatste ontwikkelingen aan de hand van berichten van de makers. De grafieken tonen aan dat timing 

bij de digitale water cooler van groot belang is. Fans die door de digital distance de laatste aflevering 

nog niet kunnen bekijken, worden dus ook uitgesloten van de discussies op de Facebook van Breaking 

Bad. Wie een aantal maanden, of eigenlijk dagen, wacht met kijken zal merken dat de water cooler 

verlaten is. Hierdoor wordt de TODD voor deze fans vergroot. Bij deze vorm van fandom wordt 

onderdeel zijn van de liveness van programma’s als Breaking Bad steeds belangrijker.     
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4.	  Liveness	  	  
  “Amerika weet hoe het afloopt, wij moeten nog even wachten. Jij weet inmiddels ook hoe het 

 afloopt neem ik aan.” (Matthijs van Nieuwkerk, De Wereld Draait Door, 4-10-2013) 

  

Alhoewel televisieseries in traditionele zin niet ‘live’ zijn, bevatten ze wel degelijk een vorm van 

liveness. Liveness is volgens Jerome Bourdon namelijk vooral een ‘notion of belief’(Bourdon 2000, 

535) en kan de kijker onderdeel maken van een groter publiek:  

 

 “Watching fiction live may help us to become part of a specific interpretive 

 community, and, beyond, of a national audience.” (Bourdon 2000, 550)  

 

Door televisieseries als Breaking Bad live te kijken kan de kijker dus onderdeel worden van een 

gemeenschap van kijkers. Sociale media zorgen voor een verbreding van dit gevoel doordat kijkers 

direct in contact kunnen komen met andere kijkers.  

 In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen zien dat dit contact erg tijdgebonden is. Hierdoor is 

het voor de fans belangrijk om een nieuwe aflevering meteen te kijken om mee te kunnen praten. De 

televisie-industrie stimuleert deze liveness, zodat de kijker weer volgens het televisieschema gaat 

kijken (Benton en Hill 2014, 2). Via Facebook hebben de makers van Breaking Bad ook geprobeerd 

om de liveness van de serie te 

stimuleren. Deze crossmediale 

constructie van liveness noemt de 

Noorse mediawetenschapper Espen 

Ytreberg extended liveness.  

 Op 12 Augustus 2013 

werd door de makers een bericht 

geplaatst om de première van 

seizoen 5B te promoten (zie 

afbeelding 6): “The Final Episodes 

begin now. LIKE if you’re watching 

#BreakingBad.” Hierdoor is er 

sprake van extended liveness, 

doordat de makers fans oproepen 

om te laten zien dat ze aan het 

kijken zijn.  De fans geven hierdoor 

aan onderdeel te zijn van een 

specific interpretive community.   

 

 

     Afbeelding 3 Breaking Bad BEGINS NOW 
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Dit wordt ook zichtbaar bij het bericht in afbeelding 4, waarin liveness wordt gekoppeld aan 

participatie: “What questions do you have now that you’ve seen the season premiere of Breaking Bad?”  

Het programma Talking Bad is een talkshow direct na Breaking Bad waarin de 

ontwikkelingen in de laatste aflevering worden besproken met de makers. Het publiek kon vragen 

insturen die door de presentator aan de makers werd voorgelegd. Hier wordt door de makers 

aangenomen dat iedereen de aflevering al heeft kunnen zien en wordt het publiek dus eenzijdig 

geadresseerd. Dat terwijl meer dan de helft van de fans niet uit Amerika komen en daardoor te maken 

hebben met een andere vorm van toegang tot de aflevering.  

Zo zijn de berichten van de makers onderdeel geworden van de TODD. Door zelf de liveness 

te benadrukken wordt de tirannie van fans die afleveringen niet direct kunnen kijken vergroot. Deze 

stimulering van de liveness van Breaking Bad hangt erg samen met de eventfulness van de serie. 

Nieuwe afleveringen van populaire dramaseries als Breaking Bad kunnen namelijk in sterke mate 

worden gezien als evenementen.  

 

 
Afbeelding 7 Talking Bad 
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5.	  Eventfulness	  
 

 “Nee, ik kon niet wachten, net als heel veel.” (Wilson Boldewijn, De Wereld Draait 

 Door, 4-10-2013) 

 

Espen Ytreberg stelt dat de cross-mediale stimulatie van liveness vaak gepaard gaat met een stimulatie 

van eventfulness en toont dit aan bij de realityformats Big Brother en Pop Idol. Door er voor te zorgen 

dat het publiek het programma ziet als een evenement is de kans groter dat de kijker het programma 

live bekijkt, stelt Ytreberg (2012, 480). Bij programma’s als Big Brother wordt eventfulness volgens 

Ytreberg op twee manieren gecreëerd. Ten eerste proberen de producenten via andere media een hype 

te creëren, enerzijds om het onder het publiek te laten leven, anderzijds om te zorgen dat het 

programma opvalt tussen andere media. Ten tweede worden er zogenaamde ‘subevents’ gepland die 

voor continuïteit dienen te zorgen tussen twee events in (2008, 475): 

 

 “A string of carefully planned sub-events flesh out the overall event of the contest, lending the 

 format a continuous, overall quality of eventfulness.” (2008, 475) 

 

Ook de eventfulness van Breaking Bad werd door de makers versterkt via Facebook. Zij plaatsten hun 

berichten niet alleen op uitzenddagen, maar gedurende hele week. Een voorbeeld hiervan is afbeelding 

8, “All bad things must come to an end,” dat kan worden gezien als een sub-event dat fans naar de 

laatste afdeling toe laat leven. Dit soort berichten geven continuïteit aan de serie door tussen 

afleveringen in verbonden te blijven met het publiek.  

 Door de stimulering van eventfulness hebben fans te maken met een TODD, wanneer ze de 

nieuwste afleveringen niet kunnen kijken. De analyse van de Facebookberichten wijst erop dat de 

producenten hun primaire publiek ziet als het publiek dat kan delen in de liveness van het 

uitzendschema. Dit kan goed nieuws zijn voor de kijkers die toegang hebben tot de nieuwste 

afleveringen en deze live kunnen bekijken. Zij komen nog meer in aanraking met de serie waar fan van 

zijn. Tijdens de afleveringen kunnen zij hun ervaringen direct reflecteren door te zien wat andere 

kijkers vinden van het programma. Voor kijkers die geen toegang hebben tot de nieuwste afleveringen 

is dat echter minder goed nieuws.. Deze groep wordt gevoeliger voor spoilers en daardoor gehinderd in 

hun participatie op de digital water coolers. Fans die hier geen toegang tot hebben worden genegeerd 

en kunnen niet participeren. Voor buitenlandse fans kan dit betekenen dat illegaal downloaden de enige 

mogelijkheid is om zich bij het aangesproken publiek te voegen.  
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Afbeelding 8 All bad things must come to end 
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6.	  Piraterij	  	  
 “In Nederland wordt het laatste seizoen pas volgend jaar uitgezonden, dus alleen de 

 online kijkers weten hoe het afloopt.” (Matthijs van Nieuwkerk, De Wereld Draait Door, 4-

 10-2013) 

 

Een gevolg van de TODD is volgens Leaver een groot aantal illegale downloads vanuit Australië van 

Battlestar Galactica (2008, 15). Australië loopt wat betreft piraterij volgens hem voorop, wat ook 

zichtbaar is in de downloadcijfers van de laatste aflevering van Breaking Bad in de eerste twaalf uur na 

uitzending (zie tabel 2). De aflevering was volgens www.torrentfreak.com toen al meer dan 500.000 

keer gedownload met Australië aan kop. Nederland is op de vijfde plaats de eerste van de niet-Engels 

sprekende landen.  

Tabel 2: Piraterij laatste aflevering Breaking Bad per land in de eerste 12 uur na première (30-

09-2013) 

 

Leaver stelt dat het illegaal downloaden van Battlestar Galactica in Australië het gevolg is van vier 

factoren: 

 

 “Firstly, for BSG, like many shows, there is a large delay between the US and Australian 

 broadcast; secondly, BSG has received considerable critical acclaim and is thus written 

 about in mainstream press, increasing the likelihood of Austrailians coming across spoilers 

 either from this source or from fan-produced blog commentaries and similar material; thirdly, 

 BSG is a genre series and thus already more likely to attract a dedicated fan-base; and 

 finally, Moore and the show’s creative team have actively courted and communicated with 
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 BSG fans across the world wide web for the entire duration of the current show, finding and 

 creating many loyal viewers (as opposed to zappers).” (2008, 150) 

 

In de vorige hoofdstukken hebben we kunnen zien dat deze vier factoren ook van toepassing zijn bij 

Breaking Bad in Nederland. Allereerst zit er veel tijd tussen uitzending en moet de reguliere 

Nederlandse kijker een aantal maanden wachten totdat het te zien is bij de VPRO. Ten tweede bewijst 

het De Wereld Draait Door-fragment dat de serie aandacht heeft gekregen in de mainstream pers. Ten 

derde kan Breaking Bad niet direct een genreserie genoemd worden, maar kan wel degelijk worden 

aangenomen dat de serie een ‘dedicated fan-base’ heeft. Tot slot hebben de makers via Facebook 

contact met fans over de hele wereld. Dit zou er mede voor kunnen hebben gezorgd dat Nederland 

hoog staat in de ranglijst met illegale downloads van Breaking Bad. 

 Er is op dit moment relatief weinig onderzoek gedaan naar piraterij van televisie in 

vergelijking met piraterij in de muziek- of filmindustrie. Michael Z. Newman stelt dat dit komt doordat 

televisie traditioneel een indirect verdienmodel heeft, waardoor de consument niet gewend is per 

product te betalen. Hierdoor is het moeilijker voor de televisie-industrie om inkomstenverlies te 

claimen omdat dit niet direct waarneembaar is (2012, 464). De televisie-industrie zelf is verdeeld over 

de voor- en nadelen van piraterij van televisiecontent. De bedenker van Breaking Bad, Vince Gilligan, 

stelde namelijk dat piraterij ook geholpen heeft met de wereldwijde promotie van de serie (Izundu, 

2013). HBO ziet de piraterij van Game of Thrones als compliment voor deze hooggewaardeerde serie 

(Bierly, 2013). Dit leidde tot een reactie van Gale Anne Hurd, executive producer van The Walking 

Dead, die niet blij was met de positiviteit van haar collega’s:  

 

 “There’s a mistaken belief by many of my peers that piracy is somehow good, that viewers 

 will develop a habit to pay for it. I’m not sure they really understand other than anecdotal 

 evidence that their ratings go up that the people who pirate are not then going to 

 choose legal downloads or legal viewing in the future.” (Spangler 2013) 

 

Televisie en piraterij houden er een complexe relatie op na. Dit is te zien aan de vele downloads van 

Breaking Bad binnen Amerika zelf. Dat iets legaal beschikbaar is, betekent nog niet dat het illegaal 

downloaden verdwijnt. Piraterij heeft namelijk nog steeds als voordeel dat het toegankelijk is en 

bovenal gratis. Hiernaast is piraterij bij een deel van het publiek ook een gewoonte geworden. Dit is 

ook zichtbaar doordat 20% van de klanten van Foxtel, een Australische abonnementskanaal, Game of 

Thrones alsnog illegaal hadden gedownload, terwijl ze al wel voor deze content betaald hadden 

(Tabakoff 2013). Het is daarom de vraag in hoeverre een betere toegankelijkheid alleen genoeg is om 

piraterij tegen te gaan. In ieder geval zorgt piraterij ervoor dat er een debat is ontstaan over de 

wereldwijde distributie van televisiecontent met een mogelijke minimalisering van de TODD als 

gevolg. 
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Conclusie	  
 “Hoe ziet je leven er uit zonder Breaking Bad uit? Het is klaar!” 

 “Een heel zwart gat… en daar komen je wel weer uit want The Walking Dead komt uit, deel 

 4. Moeten we officieel dan weer wachten totdat die hier komt, maar ik kijk op internet wel.”

 (Matthijs van Nieuwkerk en Wilson Boldewijn, De Wereld Draait Door, 4-10-2013) 

 

Voor The Walking Dead hoeft Wilson Boldewijn gelukkig minder lang te wachten. Fox Nederland 

zendt nieuwe afleveringen namelijk binnen 24 uur uit en doet dit “speciaal voor de fans (Fox, 2013).” 

Dit bevestigt de invloed van affective economics en de relatie tussen fans en liveness in het huidige 

medialandschap. Het tijdstip van uitzending, 0:10, laat het illegaal downloaden echter toch weer 

aantrekkelijk lijken. Desalniettemin is het een stap in de goede richting om de tyranny of digital 

distance te overbruggen. Televisiefans hebben namelijk nog steeds te maken met de TODD en door 

sociale media kan deze tirannie zelfs versterkt worden. 

 De digitalisering van het medialandschap heeft gezorgd voor een aantal verschuivingen op 

cultureel, economisch en politiek niveau. In dit medialandschap ontstaan problemen doordat de 

televisie-industrie opereert binnen grenzen waarin het publiek niet meer in opereert. De TODD is een 

voorbeeld van een probleem waarin de verwachting van het publiek achterblijft op de mediadistributie 

in de praktijk. Dat deze verwachting door de makers zelf wordt versterkt is aangetoond bij de analyse 

van de Facebookpagina van Breaking Bad. Dit doen de makers terwijl zij de liveness en eventfulness 

van de serie proberen te stimuleren om de kijker weer volgens het centrale televisieschema te laten 

kijken. Dit leidt tot just-in-time fandom bij de loyale kijker en tot een achterstelling van het publiek dat 

de nieuwste afleveringen nog niet kan kijken.  

 Piraterij van televisiecontent overbrugt deze TODD en de TODD vormt ook een morele 

verantwoording van de piraten zelf. Het maakt de content wereldwijd beschikbaar en binnen de 

industrie worden hier op marketingniveau ook de voordelen van ingezien. Toch is dit op lange termijn 

geen optimale situatie. Niet alleen loopt de televisie-industrie de nodige inkomsten mis, ook wordt het 

publiek dat niet illegaal kan of wil downloaden buitengesloten.  

 De televisie-industrie staat nu voor de uitdaging om legale kijkmethodes een toegevoegde 

waarde te maken ten opzichte van illegaal kijken. De synchrone broadcasting van televisiecontent heeft 

het voordeel dat fans optimaal worden bediend. De opkomst van sociale media heeft ervoor gezorgd 

dat fanpraktijken op een breder niveau kunnen worden uitgevoerd. Dit stelt de kijker beter in staat 

media te verwerken en de inhoud kritisch te belichten met behulp van andere kijkers.  

 Het is dus aan de programmeurs van broadcastingkanalen om hun programmering beter aan te 

sluiten bij de wensen van de kijker. Fox heeft een eerste stap hiermee gezet, maar bijvoorbeeld 

Veronica (Marvel’s Agents of Shield een half jaar na première) en BNN (2 maanden later met seizoen 3 

van Homeland) hebben de boodschap nog niet volledig begrepen. Tot die tijd wordt de 

fangemeenschap gefragmenteerd en komen er nog steeds mensen te laat bij de water cooler. Dit is voor 

de televisie-industrie geen goede zaak, wanneer ze zo hard proberen een loyale fanbase op te bouwen.   
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Bijlage	  
Tabel 1: Verdeling Likes pagina: Breaking Bad (via: www.socialbakers.com).  

 

# Country Local Fans % of Fan Base 

1 United States 3112671 44.7 % 

2 Germany 421500 6.1 % 

3 Canada 335982 4.8 % 

4 United Kingdom 323695 4.7 % 

5 France 286705 4.1 % 

6 Australia 221481 3.2 % 

7 Brazil 217126 3.1 % 

8 Mexico 172383 2.5 % 

9 Spain 160171 2.3 % 

10 Turkey 123555 1.8 % 

11 India 102650 1.5 % 

12 Poland 100245 1.4 % 

13 Italy 82933 1.2 % 

14 Argentina 81561 1.2 % 

15 Netherlands 71577 1.0 % 

16 Ireland 58285 0.8 % 

17 Portugal 49522 0.7 % 

18 Austria 47604 0.7 % 

19 Chile 43925 0.6 % 

20 Norway 42777 0.6 % 

21 Belgium 40931 0.6 % 

22 Romania 38783 0.6 % 

23 Sweden 37714 0.5 % 

24 Greece 37413 0.5 % 

25 Philippines 35783 0.5 % 

26 Iran 35472 0.5 % 

27 Pakistan 30223 0.4 % 

28 Finland 29410 0.4 % 

29 Denmark 25920 0.4 % 

30 New Zealand 25438 0.4 % 

31 Hungary 24516 0.4 % 

32 Switzerland 23761 0.3 % 

33 Croatia 23172 0.3 % 

34 Serbia 20159 0.3 % 

35 Israel 18786 0.3 % 
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36 Russia 17427 0.3 % 

37 Colombia 16616 0.2 % 

38 Peru 14364 0.2 % 

39 Bulgaria 13823 0.2 % 

40 Algeria 13571 0.2 % 

41 Morocco 13435 0.2 % 

42 Bangladesh 13028 0.2 % 

43 Egypt 12581 0.2 % 

44 South Africa 12085 0.2 % 

45 Costa Rica 10022 0.1 % 

46 Other and not yet targetted Countries 316705 4.6 % 
 

 


