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Abstract
In 1974 introduceerde mediawetenschapper Raymond Williams het concept flow om de
tekstuele organisatie en kijkervaring van het medium televisie te beschrijven. Williams
betoogde dat programma’s, trailers, aankondigingen en reclames werden georganiseerd
als één continue geplande stroom van inhoud zodat de aandacht van de kijker vast
gehouden werd gedurende de avond en deze bleef hangen in de flow van programma’s.
Diverse technologische, industriële en sociaal-culturele veranderingen hebben de
klassieke notie van flow echter veranderd gedurende de jaren. Daarnaast leidt de
convergentie van televisie met digitale platformen tot nieuwe protocollen, sociale
praktijken en culturele vormen. Vandaag de dag heeft de televisiekijker meer
mogelijkheden: deze lijkt zelf te kunnen bepalen wat, wanneer, waar en op welk
apparaat men iets wil zien. Hierdoor lijkt de tekstuele organisatie en kijkervaring van
televisie aan verandering onderhevig te zijn. In deze scriptie staat het digitale
televisieplatform WAPPZAPP centraal. Deze applicatie zal geanalyseerd worden aan de
hand van de volgende hoofdvraag: In welk opzicht kan in het geval van WAPPZAPP nog
gesproken worden van flow en op welke manier maakt WAPPZAPP verschillende vormen van
flow al dan niet mogelijk? Bij deze analyse zal de focus liggen op het samenspel van
technologieën en protocollen via de verschillende interfaces van WAPPZAPP met
betrekking tot flow.

Kernconcepten:
Flow | Convergentie | Interface | Scripted Space | Protocol |
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1. Inleiding

“TV voor de on demand-generatie’’
“Stop met zinloos zappen. Open je ogen voor de beste online tv, overzichtelijk in één app.’’ 1
Dit citaat is afkomstig van de homepage van www.wappzapp.tv.2 WAPPZAPP is een app
die het mogelijk maakt om een persoonlijk televisieportaal samen te stellen uit alle
online beschikbare video’s. Deze applicatie verzamelt verschillende content via internet,
uit bronnen als YouTube, Vimeo en Uitzending Gemist en biedt het overzichtelijk aan de
kijker aan. Met behulp van een smartphone of tablet kun je gemakkelijk door dit
overzicht heen “swipen’’, wat volgens de makers een afstandsbediening overbodig
maakt. Daarnaast is het mogelijk om via de app gericht te zoeken op dat wat je wilt zien,
door titels van programma’s, onderwerpen of categorieën in te voeren. WAPPZAPP wordt
ondersteund door de Apple TV en Google Chromecast, waardoor het mogelijk is om alles
ook op je televisietoestel te kijken. Tegen betaling kan tevens zogenaamde “premium
content” bekeken worden. De oprichters van deze applicatie zien WAPPZAPP niet als
enkel een toevoeging aan de televisie in de huiskamer, maar als televisie zoals het in de
toekomst zal zijn.3 WAPPZAPP is dan ook een goed voorbeeld van hoe in het huidige
digitale tijdperk het technologische design van het medium televisie aan verandering
onderhevig is en gebruik maakt van de “affordances” van computernetwerken.4
In de loop van de geschiedenis is het medium televisie constant aan verandering
onderhevig geweest.5 Zowel technologische, als sociaal-culturele veranderingen hebben
bijgedragen aan de transformatie van het medium. Bij de introductie van televisie waren
er al verschillende ideeën en fantasieën over het gebruik van dit medium.6 Nu er een
convergentie plaatsvindt tussen televisie en het internet zijn hedendaagse fenomenen,

WAPPZAPP. “Homepage.” Geraadpleegd 14 december, 2014.
http://www.wappzapp.tv/
2 Idem.
3 WAPPZAPP. “Manifesto.” Geraadpleegd 29 november, 2014.
http://www.wappzapp.tv/blog/manifesto/
4 William Uricchio, “The Future of a Medium Once Known as Television” in The YouTube Reader,
geredigeerd door Pelle Snickars en Patrick Vonderau (Stockholm: National Library of Sweden, 2009), 37.
5 Ibidem, 24-39.
6 Idem.
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zoals WAPPZAPP dan ook interessant als object van onderzoek.7 Wat betekent deze
convergentie voor de identiteit van het medium televisie en de receptie ervan?
Wat mij opvalt bij WAPPZAPP is dat de applicatie geschikt lijkt voor de kijker die
steeds gerichter kijkt en specifiek zoekt naar wat hij of zij wil zien. Daarbij heeft de
kijker zelf de keuze op welk moment deze iets wil zien en kan hij of zij daarnaast de
content op verschillende apparaten bekijken. Hierdoor lijken de kijkervaring en
tekstuele organisatie van televisie aan verandering onderhevig te zijn. In dit onderzoek
zal ik daarom de focus leggen op het concept flow– het centrale concept binnen de
televisiewetenschappen waarmee deze beiden aspecten werden en worden
bediscussieerd en geanalyseerd.8 Dit concept werd geïntroduceerd in 1974 door
Raymond Williams. Hij omschrijft het verschijnsel van de kijker die niet één programma
op een avond kijkt maar bij een zender blijft hangen in de stroom van programma’s die
daarvoor en daarna zijn geprogrammeerd.9 De notie van flow werd altijd, naast
broadcasting en liveness, beschouwd als een van de centrale analytische concepten in de
televisiewetenschap om de mediumspecifieke eigenschappen van televisie te
onderzoeken.10 Deze concepten werden gezien als stabiele factoren van het medium
televisie en als kenmerken die nog altijd het medium televisie karakteriseren. Echter,
doordat de definities van deze mediumconventies stammen uit de jaren 1950 tot 1980
waarin een relatieve stabiliteit rondom het medium heerste, is het de vraag of deze
concepten vandaag de dag nog steeds bruikbaar en relevant zijn om het medium
televisie te definiëren en te analyseren.11
Doordat televisie verscheidene technologische ontwikkelingen heeft
doorgemaakt, heeft ook het concept flow sinds zijn introductie diverse veranderingen
ondergaan qua betekenis en implicaties.12 Ondanks dat Williams’ theorie over flow tot
op de dag van vandaag zeer invloedrijk is voor de televisiewetenschap is deze dan ook

Henry Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (Londen: New York University
Press, 2006), 2-5.
8 William Uricchio, “Televisions Next Generation: Technology / Interface Culture / Flow” in Television After
TV: Essays on a Medium in Transition Television after TV: Essays on a Medium in Transition, geredigeerd
door Lynn Spigel en Jan Olsson (Durham: Duke University Press, 2004), 232-261.
9 Raymond Williams, Television: Technology and Cultural Form (London: Fontana, 1974), 86.
10 Jostein Gripsrud, ‘’Television, Broadcasting and Flow: the Key Metaphors in TV Theory’’ in The
Television Studies Book, geredigeerd door Geraghty, Christine en Lusted David (Londen: Arnold, 1998), 27.
11 William Uricchio, “Televisions Next Generation: Technology / Interface Culture / Flow”, 232-261.
12 Idem.
7
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vaak door andere theoretici bediscussieerd en bekritiseerd.13 De notie van flow is
daarom niet alleen geschikt om het debat rondom de historische ontwikkeling van
televisie in kaart te brengen, het benadrukt ook de verschillende visies met betrekking
tot televisie in het academische onderzoeksveld.14 Verschillende auteurs representeren
daarbij een bepaalde tijdgeest, alsmede een verschillende invalshoek.15 Door de
transformerende televisiepraktijken te onderzoeken aan de hand van WAPPZAPP zal ik
bestuderen in hoeverre het concept flow nog steeds ingezet kan worden om dit soort
digitale televisieplatformen te kunnen begrijpen.16
In het theoretisch kader zal ik door middel van een literatuuronderzoek een
begripsanalyse uitvoeren om de functies en betekenissen van het concept flow te
analyseren. Ik zal daarbij het klassieke concept flow van Williams als uitgangspunt
nemen en daarnaast louter de geherconceptualiseerde noties van flow behandelen die ik
voor dit onderzoek relevant acht.17 Hierdoor hoop ik vervolgens de kenmerken van flow
als (programmering)strategie om de kijkervaring te sturen uiteen te kunnen zetten en te
onderzoeken in welk opzicht er in het geval van WAPPZAPP nog gesproken kan worden
van flow en op welke manier WAPPZAPP verschillende vormen van flow al dan niet
mogelijk maakt.
Mijn hypothese in dit onderzoek is dat er gesteld zou kunnen worden dat er
sprake is van het ontstaan van een ander soort flow bij WAPPZAPP. De kijker lijkt
veranderd te zijn in een gebruiker die met behulp van de interfaces van WAPPZAPP zelf
content kan vinden en daardoor controle lijkt te hebben over deze flow. Om de interfaces
van WAPPZAPP te begrijpen zal daarom naast het concept flow ook het concept “scripted
space” centraal staan in dit onderzoek.18 Daniel Chamberlain geeft in zijn artikel
“Scripted Spaces: Television Interfaces and the Non-Places of Asynchronous
Entertainment,” met dit concept aan dat interfaces meer zijn dan een technologie en

O.a. door John Ellis-1982; Jane Feuer-1983; Rick Altman-1986; John Fiske-1987; Bernhard Miège 1989;
Klaus Bruhn Jensen 1995; Jostein Gripsrud-1998; John Corner 1999; John Caldwell-2003;-William
Uricchio 2004, 2009; Jennifer Gillan 2011; Michael Kackman 2011; José van Dijck 2013.
14 William Uricchio, “Televisions Next Generation: Technology / Interface Culture / Flow”, 165-166.
15 Ibidem, 165.
16 William Uricchio, “The Future of a Medium Once Known as Television”, 37.
17 In dit onderzoek zullen de volgende auteurs die over flow schreven aangehaald worden: Raymond
Williams, Jostein Gripsrud, William Uricchio, John Caldwell, Jennifer Gillan en José van Dijck.
18
Daniel Chamberlain, “Scripted Spaces: Television Interfaces and the Non-Places of Asynchronous
Entertainment,” in Television as Digital Media, geredigeerd door James Bennett en Niki Strange (Durham:
Duke University Press, 2011), 230-231.
13
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stelt dat deze een interactie mogelijk maken tussen de gebruiker en de content. 19 De
interface stuurt en structureert daarbij de wijze waarop de kijker in contact staat met de
content.20 In de analyse van dit onderzoek zullen de interfaces van WAPPZAPP ook als
“scripted spaces” geïnterpreteerd worden, dit zal nader worden toegelicht in
hoofdstuk 3 “Methode”.
Mijn hoofdvraag zal zijn:
In welk opzicht kan in het geval van WAPPZAPP nog gesproken worden van flow en op
welke manier maakt WAPPZAPP verschillende vormen van flow al dan niet mogelijk?
De deelvragen die hierbij centraal zullen staan zijn:
1. Op welke manieren biedt WAPPZAPP haar content aan de gebruiker aan?
2. Hoe kan de gebruiker navigeren door de interface van WAPPZAPP?
3. Hoe worden de verschillende video’s/tekstdelen aan elkaar gekoppeld bij
WAPPZAPP?

4. Op welke verschillende platformen en apparaten kan WAPPZAPP gebruikt worden
en welke mogelijkheden biedt dit de gebruiker?
Voor dit onderzoek kan ik geen vaststaande methode gebruiken, omdat deze nog niet
bestaat. Om deze reden zal ik dan ook zeer expliciet in hoofdstuk 3 “Methode” duidelijk
maken hoe ik mijn onderzoek zal aanpakken.
Door het uitvoeren van dit onderzoek hoop ik een nieuw perspectief te kunnen
bieden op het concept flow en de betekenis van dit concept binnen het hedendaagse
televisielandschap waardoor ik uiteindelijk tracht iets bij te dragen aan de studie van
televisie in transitie in bredere zin. Daarnaast denk ik dat dit onderzoek van belang kan
zijn, omdat, naar mijn weten, er nog geen geesteswetenschappelijk onderzoek gedaan is
naar deze specifieke applicatie/vorm van televisie.

19
20

Ibidem, 239.
Ibidem, 231.
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2. Theoretisch kader
2.1 De klassieke notie van flow
In de beginjaren van televisie merkte de Britse mediawetenschapper Raymond Williams
iets opmerkelijks op toen hij voor het eerst naar de Amerikaanse televisie keek.21 Hij
onderging een ervaring waarbij programma’s in één doorlopende onafgebroken stroom
van beelden op hem afkwamen waardoor hij al snel, wanneer hij inschakelde voor het
ene programma ook naar de daaropvolgende programma’s bleef kijken.22 In
tegenstelling tot de televisie uit Williams’ eigen land -het Verenigd Koningrijk- waar
televisieprogramma’s duidelijk te onderscheiden sequenties vormden, leken hier de
verschillende programma’s, trailers, aankondigingen en reclames samen te smelten tot
één geheel.23 In 1974 introduceerde Williams in zijn boek Television: Technology and
Cultural Form het concept flow om dit fenomeen te definiëren en hij bestempelde dit
verschijnsel als: “the central television experience’’.24 De theorie over flow, zoals
geïntroduceerd door Williams vormt het fundament van dit onderzoek. Het is daarom
van belang om de oorspronkelijke betekenis van flow duidelijk te maken en het concept
binnen een historische context te plaatsen.
Williams beschouwt flow als een definiërend kenmerk van het broadcasting
tijdperk, waarbij hij televisie zowel ziet als een sociale ervaring: “watching television’’,
een technologie: “broadcasting’’ en als culturele vorm: de afzonderlijke
televisieprogramma’s.25 In de klassieke notie van flow staat de televisieprogrammering
centraal.26 Door de wijze waarop de netwerken hun programmering samenstellen
ontstaat er een geplande flow. Williams ziet deze geplande flow als een (commerciële)
strategie die door de grote Amerikaanse netwerken gebruikt wordt om de kijker
gedurende de gehele avond aan zich te binden.27 Hierdoor krijgt de kijker automatisch

Raymond Williams, Television: Technology and Cultural Form (London: Fontana, 1974), 86.
Ibidem, 87.
23 Ibidem, 81-83.
24 Ibidem, 88.
25 Ibidem, 86.
26 Ibidem, 93.
27 John Corner, Critical Ideas in Television Studies (Oxford: Clarendon Press, 1999), 60.
21
22
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ook alle reclameboodschappen mee waar geld mee verdiend kan worden.28 Over dit
economische aspect van flow is veel geschreven door verschillende geleerden, ik zal dit
aspect desondanks buiten beschouwing laten in dit onderzoek.29 De notie van flow kan
volgens Williams echter niet alleen gezien worden als een eigenschap van de
programmering, maar, zoals al eerder gezegd, als een kenmerk van de televisie-ervaring
zelf.30 Een ervaring waarbij programma’s niet als losstaande sequenties op je afkomen,
maar in een doorlopende onafgebroken stroom van beelden waardoor je als kijker het
medium zelf haast niet meer opmerkt en blijft kijken.31 Flow is dus geen eenduidig
concept, maar omschrijft zowel de kijkervaring van televisie en verklaart daarnaast de
organisatie van het medium televisie als tekst.32
Ondanks dat de klassieke notie van flow een belangrijk concept is in de
televisiewetenschap om de ervaring en organisatie van televisie te omschrijven, is zoals
ik in de inleiding al naar voren bracht, in de loop der jaren Williams’ theorie over flow
door diverse theoretici bediscussieerd, bekritiseerd en geherconceptualiseerd.33
Volgens Williams werden mediateksten vóór het broadcasting tijdperk altijd gezien als
geïsoleerde objecten waarbij de verbondenheid genegeerd werd, maar zijn door de notie
van flow deze grenzen niet meer duidelijk waarneembaar.34 Hij pleit er dan ook voor om
televisie niet zozeer te zien als een verzameling van op zichzelf- en losstaande
programma’s, maar juist als een constante, onophoudelijke stroom van inhoud die de
kijker aangeboden wordt, waarbij er dus geen echte afbakeningen tussen programma’s,
Waar Williams zijn notie van flow als een van de belangrijkste mediumspecifieke eigenschappen van
televisie als medium ziet, betoogt mediawetenschapper Rick Altman in zijn tekst dat flow niet zozeer als
een kenmerk van televisie als medium moet worden gezien, maar als onderdeel van een culturele
gewoonte die specifiek verbonden is aan die van de Amerikaanse commerciële televisie. Hiermee doelt hij
op het fenomeen dat het kijkerspubliek wordt gemeten en verkocht aan adverteerders: Rick Altman,
"Television/Sound," in Studies in Entertainment: Critical Approaches to Mass Culture, geredigeerd door
Tania Modleski (Bloomington: Indiana University Press, 1986).
28

O.a. door Bernard Miège, The capitalization of cultural production (New York:
International General, 1989); Derek Kompare, “Publishing Flow: DVD Box Sets and the Reconception of
Television,” in Rerun Nation: How Repeats Invented American Television (New York: Routledge 2005); Tom
Tenney 2008; Mark Andrejevic, “The Twenty-First-Century Telescreen,” in Television Studies After TV:
Understanding Television in the Post-Broadcast Era, geredigeerd door Graeme Turner en Jinna Tay (New
York: Routledge, 2009).
29

Raymond Williams, 88.
Ibidem, 87.
32 Jostein Gripsrud, “Television, Broadcasting and Flow: the Key Metaphors in TV Theory’’, 18; William
Uricchio, “Televisions Next Generation: Technology / Interface Culture / Flow”, 168.
33 O.a. door John Ellis-1982; Jane Feuer-1983; Rick Altman-1986; John Fiske-1987; Bernhard Miège 1989;
Klaus Bruhn Jensen 1995; Jostein Gripsrud-1998; John Corner 1999; John Caldwell-2003;-William
Uricchio 2004, 2009; Jennifer Gillan 2011; Michael Kackman 2011; José van Dijck 2013.
34 Raymond Williams, 81.
30
31
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trailers, aankondigingen en reclames zitten.35 Williams zou hierdoor het belang van de
afzonderlijke mediateksten volgens sommige theoretici onderschatten.36 Sommige
mediawetenschappers zien de notie van flow daardoor meer als een segmentatie; de
sequentie van content die de kijker ziet op televisie is volgens hen opgebouwd uit
verschillende, juist duidelijk te onderscheiden tekstdelen.37 Andere
mediawetenschappers hebben in de loop van de geschiedenis getracht de klassieke notie
van flow uit te breiden.38 Daarnaast zijn er diverse andere concepten geïntroduceerd die
in kleine en/of grote mate dezelfde definitie hebben als Williams’ concept van flow.39 De
Ibidem, 83.
Diverse theoretici leveren kritiek op Williams, die volgens hen het belang van de afzonderlijke
sequenties zou onderschatten: John Ellis, Visible Fictions. Cinema, Television, Video (New York: Routledge,
1982): Michael Kackman et. al. Flow TV – Television in the age of media convergence (New York: Routledge,
2011).
O.a. wetenschapper Rick Altman richt zich op Williams’ inzicht waarbij de aandacht gevestigd is
op het feit dat de programma’s samen een “stroom’’ vormen, maar waarbij het om het even is uit wat voor
de tekstdelen deze flow is opgebouwd en/of de manieren waarop het publiek hier op reageert. Williams'
concept van flow verwart volgens Altman dan ook een eigenschap van de mediumtekst (de voortdurende
stroom van beelden) met een vorm van reactie van de kijker (een stroom van gevoel en ervaringen): Rick
Altman, "Television/Sound," in Studies in Entertainment: Critical Approaches to Mass Culture, geredigeerd
door Tania Modleski (Bloomington: Indiana University Press, 1986), 39-54.
35
36

O.a. theoreticus John Ellis ziet flow eerder als een aaneenschakeling van verschillende segmenten. Flow
is in die zin gereconstrueerd als een segmentatie, waarbij de verschillende segmenten door Ellis gezien
worden als kleine opeenvolgende eenheden van beeld en geluid van elk ongeveer vijf minuten binnen
ieder programma. Deze segmenten zijn georganiseerd in groepen die cumulatief zijn (bijv.
nieuwsuitzendingen)of gestructureerd in vaststaande structuren (bij bijv. bepaalde formats/genres): John
Ellis, Visible Fictions. Cinema, Television, Video (New York: Routledge, 1982), 111-126.
Ook professor Jane Feuer omschrijft in haar artikel de notie van flow als een segmentatie zonder
een einde: Jane Feuer, “The Concept of Live Television: Ontology as Ideology,” in Regarding Television:
critical approaches – an anthology, geredigeerd door E. Ann Kaplan (Los angeles: UP of America 1983), 1516.
37

Zo stelt o.a. Professor Jane Feuer dat broadcast flow veranderde in cable flow. Ze schrijft haar artikel in
de tijd dat de ontologie van televisie lijkt te veranderen door o.a. de opkomst van de videorecorder en
kabeltelevisie. Hierdoor werd het belangrijk voor televisie om een duidelijke mediaspecificiteit te
definiëren om zich te kunnen onderscheiden van andere media: Jane Feuer, “The Concept of Live
Television: Ontology as Ideology” in Regarding Television: critical approaches – an anthology, geredigeerd
door door E. Ann Kaplan (Los angeles: UP of America 1983), 15.
Tevens wetenschapper Klaus Bruhn Jensen breidt in zijn boek het concept verder uit met drie
nieuwe vormen van flow namelijk: channel flow, viewer flow en super-flow. Het concept channel flow ligt
het dichtste bij Williams’ originele definitie. Hiermee wordt de tekstuele organisatie op macroniveau
bedoeld die er voor moet zorgen dat kijkers zolang mogelijk blijven kijken op een kanaal. Daarnaast
creëren kijkers hun eigen viewer flow op basis van alle momenteel beschikbare content, waarbij de focus
ligt op de subjectieve ervaring van de afzonderlijke kijker. Tenslotte kunnen deze twee categorieën
gerelateerd worden aan alles dat beschikbaar is op alle kanalen. Hiermee wordt de super-flow bedoeld:
Klaus Bruhn Jensen, The Social Semiotics of Mass Communication (Sage Publications: Los Angeles, 1995),
108-111.
38

Zo spreken o.a. Professor Paul M. Hirsch en Horace Newcomb in hun boek Television as a Cultural Form
uit 1994 over een viewing strip om de opeenvolging van programma’s aan te duiden: Paul M. Hirsch en
Horace Newcomb ‘’Television as a Cultural Forum” in Television: The Critical View, geredigeerd door
Horace Newcomb (New York: Oxford University Press, 1994), 503-515.
39
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theorie van flow wordt in de televisiewetenschap dan ook steeds herzien en opnieuw
gebruikt om verschillende meningen en standpunten te ondersteunen.40 Het concept
heeft dan ook specifieke betekenissen in verschillende contexten.41 Hierdoor is het
belangrijk om de klassieke notie van flow, zoals geïntroduceerd door Williams, te
situeren binnen de specifieke (historische) technologische, culturele en sociale context
waarin dit concept tot stand is gekomen42 Zoals eerder vermeld schreef Raymond
Williams zijn boek in het tijdperk van broadcasting, een periode waarin televisie een
relatief stabiele positie had verworven.43 Deze context waar Williams’ theorie van flow
in tot stand kwam, bestaat echter niet langer en verschilt fundamenteel van de
transformerende context van het medium televisie waar we ons vandaag in bevinden.44
Technologische innovaties hebben een enorme verandering teweeg gebracht
sinds het broadcasting tijdperk.45 Sinds het einde van de twintigste eeuw vloeien
verschillende mediatechnologieën, mediapraktijken en media-industrieën samen. In zijn
boek The Convergence Culture: Where Old and New Media Collide definieert professor
Henry Jenkins dit verschijnsel als convergentie.46 Deze convergentie heeft ervoor
gezorgd dat de controle van de televisiekijker verder lijkt toe te nemen in het digitale
tijdperk met haar relatief grenzeloze aanbod en “on-demand” kijkervaring.47 De
convergentie van verschillende technologieën, industrieën en praktijken speelt dan ook
een essentiële rol in de ontwikkelingen van hedendaagse televisie en is als concept
daardoor onmisbaar met betrekking tot de geherconceptualiseerde noties van flow die
ik voor dit onderzoek relevant acht.48

Hallvard Moe, “Television, Digitalisation and Flow: Questioning the Promises of Viewer Control”
in Digital Utopia in the Media: From Discourses to Facts. A Balance, geredigeerd door Pere Masip en Josep
Rom (Barcelona: Facultat de Ciencies de la Comunicac o Blanquerna, 2005): 773-785.
41 Jostein Gripsrud, “Television, Broadcasting and Flow: the Key Metaphors in TV Theory’’, 18; William
Uricchio, “Televisions Next Generation: Technology / Interface Culture / Flow”, 168.
42 William Uricchio, “Televisions Next Generation: Technology / Interface Culture / Flow”, 168.
43 Jostein Gripsrud, “Broadcast Television: The chances of its Survival in a Digital Age,” in Television
AfterTV: Essays on a Medium in Transition, geredigeerd door Lynn Spigel en Jan Olsson (Durham: Duke
University Press, 2005), 212.
44 Henry Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (New York: New York
University Press, 2006), 2-3.
45 Idem.
46 Idem.
47 Jostein Gripsrud, “Broadcast Television: The chances of its Survival in a Digital Age”, 210-223.
48 Henry Jenkins, 2-5.
40
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2.2 Geherconceptualiseerde noties van flow
Jostein Gripsrud toont als een van de eerste theoretici in zijn artikel “Television,
Broadcasting and Flow: the Key Metaphors in TV Theory’’ uit 1998 dat de centrale
analytische concepten in de televisiewetenschap: broadcasting, liveness en flow
gebonden zijn aan specifieke historische en geografische omstandigheden waarin deze
concepten ontstaan zijn en hij beargumenteert dan ook dat sommige van deze ‘’Key
Methaphors’’ te verouderd zijn om nog te gebruiken.49 Gripsrud betoogt dat de
afzonderlijke elementen, de programma’s zelf, belangrijker waren en zijn voor de kijker
dan de gehele flow.50 Dankzij de toegenomen controle van de kijker die meer en meer
kan bepalen wanneer en wat hij of zij wil zien, kan deze zijn of haar eigen
gepersonaliseerde flow construeren door afzonderlijke fragmenten te kijken op
verschillende kanalen.51 De kijker stelt op deze manier zijn of haar eigen “sub-flows’’
samen.52 Deze inzichten zijn relevant voor mijn eigen onderzoek; de wijze waarop de
kijker op digitale televisieplatformen als WAPPZAPP content krijgt aangeboden lijkt niet
langer begrepen te kunnen worden als één continue stroom van inhoud, zoals
gedefinieerd door de klassieke notie van flow, maar lijkt begrepen te worden als
meerdere sub-flows.
William Uricchio beargumenteert in zijn artikel “Televisions Next Generation:
Technology/ Interface Culture/ Flow” uit 2004 dat het originele concept flow sinds zijn
introductie erg veranderd is.53 Uricchio laat zien hoe de ontwikkeling van televisie vanaf
de jaren ’80 al begrepen kan worden als een verplaatsing van de programma-gebaseerde
notie van flow, zoals geïntroduceerd door Williams, naar een op de kijker-gebaseerde
notie van flow.54 Nieuwe technologieën zoals de afstandsbediening en videorecorder
zorgden ervoor dat de kijker de voorheen opgelegde flow zelf kon sturen en daardoor
meer controle kreeg over de kijkervaring. Volgens William Uricchio is er vandaag de dag
sprake van een “new type of interface between program and viewer’’ wat er voor gezorgd
heeft dat de betekenis van het concept flow fundamenteel verschilt van de twee
49

Jostein Gripsrud, “Television, Broadcasting, Flow: Key Metaphors in TV Theory,” in The Television
Studies Book, geredigeerd door Christine Geraghty en David Lusted (Londen: Arnold, 1998), 18.
50
Ibidem, 28.
51
Jostein Gripsrud, “Television, Broadcasting and Flow: the Key Metaphors in TV Theory’’, 31; William
Uricchio, “Televisions Next Generation: Technology / Interface Culture / Flow”, 170-171.
52 Idem.
53 William Uricchio, “Television’s Next Generation: Technology / Interface Culture / Flow”, 168.
54 Idem.
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generaties ervoor.55 Door de komst van digitale apparaten en het gebruik van
algoritmen zijn metadatasystemen het bepalende kenmerk geworden die onze
kijkervaring vormt en zich aanpast aan ons persoonlijke kijkgedrag.56 Het kijkgedrag
van de kijker wordt geregistreerd door de content aanbieder, dit vormt de metadata,
vervolgens worden middels algoritmen automatisch persoonlijke suggesties voor
andere content gemaakt waardoor er een op metadata-gebaseerde flow ontstaat.57
Uricchio stelt dan ook dat noch de televisieprogrammeur noch de kijker tegenwoordig
de flow domineren, maar dat de controle bij de metadataprogrammeurs ligt.58 Ook
WAPPZAPP maakt gebruik van metadatasystemen. Het artikel van Uricchio is dan ook

uitermate bruikbaar voor de analyse van WAPPZAPP waarbij gekeken zal worden naar de
wijze waarop metadata een rol kunnen spelen in de totstandkoming van flow. Daarnaast
staat naar mijn mening deze metadata-gebaseerde flow in verband met het concept
“scripted space” waar ik in een volgende paragraaf dieper op in zal gaan.
Toen Williams het concept flow introduceerde in de context van het broadcasting
tijdperk was flow uitsluitend gerelateerd aan de inhoud van uitzendingen op
televisiekanalen.59 Diverse mediawetenschappers beweren dat door convergentie de
notie van flow vandaag de dag omschreven kan worden als een “gefragmenteerde”, of
“circulerende”/“cyclische” flow: een flow die zich verspreidt via verschillende kanalen,
platformen en apparaten waartussen de kijker kan navigeren.60 Flow beperkt zich dus
niet tot alleen tot het medium televisie.61 John T. Caldwell betoogt in “Second-Shift
Media Aesthetics: Programming, Interactivity, and User Flows” uit 2003 dat traditionele
programmeringstrategieën uitgedaagd worden door de nieuwe ontwikkelingen in het
medialandschap.62 Hij stelt dat de geplande flow gefragmenteerd is geraakt door
technologische ontwikkelingen zoals o.a. de kabel, de videorecorder, de
afstandsbediening, video-on-demand en internet. De traditionele mechanismen van flow
worden getransformeerd naar online omgevingen en diverse apparaten waarbij de
55Idem.

Ibidem, 180.
Ibidem, 176-177.
58 Ibidem, 176-178.
59 Henry Jenkins, 104.
60 Henry Jenkins, 2; John T. Caldwell, “Second-Shift Media Aesthetics: Programming, Interactivity, and
User Flows,” in New Media. Theories and Practices of Digitextuality, geredigeerd door Anna Everett en John
T. Caldwell (London/New York: Routledge, 2003), 136; Espen Ytreberg, “Extended Liveness and
Eventfulness in Multi-platform Reality Formats” New Media Society 11 (2009), 472;
Jennifer Gillan, Television and New Media: Must-Click TV, (New York: Routledge, 2011), 76.
61 Espen Ytreberg, 474; Jostein Gripsrud, 28.
62 John T. Caldwell, 133.
56
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kijker de flow van content zelf kan navigeren en sturen. Jennifer Gillan bouwt hier op
voort en geeft in haar boek Television and New Media: Must-Click TV uit 2011 het nieuwe
televisiemodel de naam Must-Click TV waarbij ze de kijker als een zogenaamde “clicker’’
ziet die net als een internetgebruiker de controle heeft op de wijze waarop deze content
wil bekijken.63 Zij kent de kijker dan ook een actieve rol toe waarbij deze de
mogelijkheid heeft zijn of haar eigen flow samen te stellen. Doordat flow niet meer
lineair is en door de gebruiker zelf gevormd wordt is het volgens Caldwell dan ook lastig
voor producers, programmeurs en contentontwikkelaars om nog één geplande flow te
creëren.64 De gefragmenteerde notie van flow waar Caldwell over schrijft zal van belang
zijn voor het onderzoek naar WAPPZAPP, omdat het tevens mogelijk is om de WAPPZAPP
applicatie op meerdere platformen en apparaten te gebruiken.
Ten slotte acht ik het artikel “YouTube Beyond Technology and Cultural Form” uit
2013 van José van Dijck relevant voor dit onderzoek.65 Hierin toont Van Dijck namelijk
aan dat Raymond Williams’ prisma waarmee hij het medium televisie benadert als
technologie, sociale praktijk en culturele vorm nog steeds een solide basis biedt voor het
evalueren van hedendaagse televisie.66 Ze gebruikt de klassieke notie van flow dan ook
als startpunt in haar onderzoek naar YouTube, waarbij ze de sociale praktijk,
technologische- en culturele vorm van YouTube herdefinieert.67 Hiervoor gebruikt ze
drie andere concepten die ze gelijkwaardig acht aan “broadcasting, watching TV and
programmes”, namelijk: “homecasting, videosharing and snippets“.68 Daarnaast
introduceert Van Dijck een nieuwe vorm van flow die zij staccato flow noemt.69 Ze
bedoelt hiermee de geselecteerde sequentie van korte video’s die door de gebruiker zelf
kan worden aangeklikt.
2.3 Flow: van technologie naar gebruik
De meeste geherconceptualiseerde noties van flow die ik in de vorige paragraaf
besproken heb zijn enkel van technologische aard en gaan nauwelijks in op het gebruik
Ibidem, 1.
Ibidem, 134-136.
65 José van Dijck, “YouTube Beyond Technology and Cultural Form,” in After the Break: Television Theory
Today, geredigeerd door Marijke de Valck en Jan Teurlings (Amsterdam: Amsterdam University Press,
2013), 147.
66 Ibidem, 147.
67 Ibidem, 157.
68 Ibidem.
69 Ibidem, 152.
63
64

14

van de technologie. Niet alleen technologie is echter van belang bij een medium en de
ontwikkeling ervan.70 Lisa Gitelman omschrijft in haar boek Always Already New: Media,
History, and the Data of Culture media als een samenspel tussen platform en protocol.71
Deze culturele protocollen vormen een brij van standaardvoorwaarden en normatieve
regels die zich binden aan een technologie.72 Ook Jenkins pleit, in navolging van Lisa
Gitelman, dat een medium meer is dan alleen technologie.73 Convergentie omvat zowel
technologische, als industriële, culturele en sociale veranderingen.74 De convergentie
tussen televisie en internet heeft dus niet alleen technologische gevolgen, maar tevens
grote invloed op de protocollen van het medium oftewel de manier waarop digitale
televisieplatformen als WAPPZAPP gebruikt worden.
Volgens William Uricchio veranderen zowel de technologische platformen als de
protocollen bij televisie al radicaal sinds het einde van de twintigste eeuw.75 Het
samenspel tussen technologie en protocol zorgt dan ook steeds voor een ander gebruik
van het medium. Het idee van de kijker die meer controle lijkt te kunnen uitoefenen over
haar of zijn eigen kijkervaring is dan ook zeker niet nieuw, maar is een terugkerend
utopisch toekomstbeeld van televisie dat in het discours over dit medium geschetst
wordt.76 Kijkend naar de historie van de notie van flow valt op dat dit concept in de loop
van de geschiedenis constant verbonden is met een “sense of power’’.77 De kijker wordt
daarbij omschreven als een passieve “couch potato’’ die in een actieve gebruiker zou zijn
veranderd.78 Er wordt vaak een rooskleurig toekomstbeeld geschetst van nieuwe
technologieën die traditionele televisiekanalen overbodig zouden maken, onbeperkte
inhoud op afroep kunnen aanbieden en interactief zijn.79 De veranderingen in het

70

Henry Jenkins, 13-14; Lisa Gitelman, Always Already New: Media, History, and the Data of Culture
(Cambridge: The MIT Press, 2006), 7-8.
71 Lisa Gitelman, 7-8.
72 Idem.
73 Henry Jenkins, 13-14.
74 Ibidem, 3.
75 William Uricchio, “Film, Cinema, Television … Media?” New Review of Film and Television Studies 12.3
(2014): 267.
76 Hallvard Moe, “Television, Digitalisation and Flow: Questioning the Promises of Viewer Control,”
in Digital Utopia in the Media: From Discourses to Facts. A Balance, geredigeerd door Pere Masip en Josep
Rom (Barcelona: Facultat de Ciencies de la Comunicac o Blanquerna, 2005): 779.
77 Jostein Gripsrud, ‘’Television, Broadcasting and Flow: the Key Metaphors in TV Theory,’’ in The
Television Studies Book, geredigeerd door Geraghty, Christine en Lusted David (Londen: Arnold, 1997), 30.
78 Amanda D. Lotz, The Television Will Be Revolutionized (New York: New York University Press, 2007),
171.
79 Hallvard Moe, “Television, Digitalisation and Flow: Questioning the Promises of Viewer Control,”
in Digital Utopia in the Media: From Discourses to Facts. A Balance, geredigeerd door Pere Masip en Josep
Rom (Barcelona: Facultat de Ciencies de la Comunicac o Blanquerna, 2005): 777.
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technologisch design van televisie hebben de mate waarin de televisiekijker controle
over de kijkervaring heeft inderdaad veranderd, het is alleen de vraag of we kunnen
spreken van échte fundamentele veranderingen voor de kijker-medium- relatie en dus
voor de kijkervaring.80 Voor mijn onderzoek is het dan ook belangrijk om bij de analyse
van WAPPZAPP niet alleen naar het technologische aspect te kijken, maar juist ook naar de
manieren waarop deze technologieën de kijker aanzetten tot een bepaald gebruik van
het medium. Door het samenspel van technologieën en protocollen te bestuderen kan ik
onderzoeken op welke manier de WAPPZAPP interface vormen van flow al dan niet
mogelijk maakt.
2.4 Scripted spaces: interface en metadata
Daniel Chamberlain stelt in zijn artikel “Television Interfaces and the Non-Places of
Asynchronous Entertainment” dat online televisie-interfaces de kijker toegang geven tot
de content die hij of zij wenst en zich daarbij aanpassen aan het persoonlijke kijkgedrag
van de kijker.81 “… viewers are now able to work through interfaces to establish new
televisual flows, finding, sorting, tagging, storing, and playing back television content
across a range of media environments”, aldus Chamberlain.82 Ook WAPPZAPP kan op deze
manier begrepen worden, doordat de kijker zelf de mogelijkheid lijkt te hebben om de
door hem of haar verlangde content te vinden. Door het gebruik van de interface krijgt
de kijker het gevoel controle te hebben over de flow.83 Doordat media-interfaces
personalisatie en controle aanbieden wordt volgens Chamberlain het concept flow dan
ook uitgedaagd.84 Chamberlain brengt echter ook een ander cruciaal punt naar voren:
volgens hem zijn deze interfaces zelf ook actief.85 De controle die de kijker heeft is
echter beperkt doordat de metadata die achter de interfaces schuilgaan van grote
invloed zijn op wat de kijker te zien krijgt.86
In een ander artikel van Chamberlain, “Scripted Spaces: Television Interfaces and
the Non-Places of Asynchronous Entertainment” uit 2011, stelt hij dat televisieWilliam Uricchio, “Televisions Next Generation: Technology / Interface Culture / Flow”, 261.
Daniel Chamberlain, “Television Interfaces,” Journal of popular film and television 38.2 (2010): 85.
82 Ibidem, 86.
83 Ibidem, 85.
84 Daniel Chamberlain, “Scripted Spaces: Television Interfaces and the Non-Places of Asynchronous
Entertainment,” in Television as Digital Media, geredigeerd door James Bennett en Niki Strange (Durham:
Duke University Press, 2011), 251.
85 Ibidem, 235.
86 Daniel Chamberlain, “Television Interfaces”, 85.
80
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interfaces begrepen kunnen worden als “scripted spaces”. 87 Chamberlain betoogt dat
interfaces een fysieke interactie tussen het scherm en de gebruiker trachten te
bewerkstelligen. De interface van een medium bestaat volgens hem uit een
technologisch deel, het scherm, en nodigt uit tot interactie met de gebruiker.88 Een
interface kan als “scripted spaces” gezien worden wanneer het technologische design
van het systeem verborgen wordt, doordat het ontwerp compleet gericht is op de
ervaring van de gebruiker.89 Chamberlain is van mening dat een interface verder gaat
dan alleen een technologie. De software van televisie-interfaces die hij als “scripted
spaces” beschouwt hebben tevens een belangrijke culturele functie. De interface stuurt
en structureert daarbij de wijze waarop de kijker in contact staat met de content. 90
Volgens Chamberlain suggereren “scripted spaces” een bepaalde keuzevrijheid en
controle van de kijker, maar in werkelijkheid is dit schijn door de kaders en grenzen van
de opgestelde interface.91 Voor mijn onderzoek is dit gegeven van belang doordat het
betrekking lijkt te hebben op de eerdergenoemde kijker-gebaseerde flow en de
metadata-gebaseerde flow.

Daniel Chamberlain, “Scripted Spaces”, 230-231.
Idem.
89 Ibidem, 239.
90 Ibidem, 231.
91 Ibidem, 240.
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3. Methode
Voor dit onderzoek kan ik geen vaststaande methode uitvoeren, omdat deze nog niet
bestaat. Om deze reden zal ik dan ook zeer expliciet duidelijk maken hoe ik mijn
onderzoek zal aanpakken. Hoewel in het theoretisch kader door veel theoretici
gesproken wordt over “de kijker’’ zal ik in mijn analyse van WAPPZAPP spreken over “de
gebruiker’’. In mijn ogen sluit deze benaming beter aan bij de veranderende relatie
tussen de kijker en het medium die in dit onderzoek centraal staat.
In de analyse zal ik de karakteriserende technologische aspecten, sociale
praktijken en culturele vorm van WAPPZAPP bestuderen. Daarbij leg ik de focus op het
samenspel tussen technologieën en protocollen via de interface van WAPPZAPP. Door te
kijken hoe WAPPZAPP binnen het platform bepaalde technologieën inzet en de wijze
waarop de gebruiker hierdoor uitgenodigd wordt om de WAPPZAPP applicatie op
bepaalde manieren te gebruiken kan ik onderzoeken in welk opzicht aspecten van
WAPPZAPP nog gezien kunnen worden als vormen van flow. Door dit alles hoop ik

uiteindelijk een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van dit onderzoek: In welk
opzicht kan in het geval van WAPPZAPP nog gesproken worden van flow en op welke
manier maakt WAPPZAPP verschillende vormen van flow al dan niet mogelijk?
Mijn analyse zal opgedeeld worden in twee deelonderwerpen, die aansluiten bij de
eerder gestelde deelvragen:
1. De constructie van flow binnen de WAPPZAPP applicatie.
2. De constructie van flow door het gebruik van WAPPZAPP op verschillende platformen
en apparaten.
Deze twee deelonderwerpen zijn van belang aangezien binnen deze aspecten van
WAPPZAPP duidelijk de kenmerkende technologieën en het gebruik ervan naar voren

komen, zoals de wijze waarop WAPPZAPP haar content aanbiedt en de manieren waarop
de gebruiker kan navigeren door de interface. Zoals in het theoretisch kader naar voren
kwam zal ook het concept “scripted space” van belang zijn voor de methode. In dit
onderzoek zal ik immers de interfaces van WAPPZAPP ook interpreteren als “scripted
spaces”. De eventuele interacties met de interfaces van WAPPZAPP zullen bestudeerd
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worden en er zal geanalyseerd worden op welke wijze deze interacties al dan niet
bijdragen aan de totstandkoming van verschillende vormen van flow.
Voor mijn onderzoek voer ik een platformanalyse van de interface uit waarbij ik
de werkwijze die José van Dijck hanteert in haar boek The Culture of Connectivity uit
2013 als uitgangspunt neem.92 In deze publicatie deelt Van Dijck verschillende sociale
media sites onder in verschillende categorieën, waarbij ze deze platformen benadert als
microsystemen die gezien kunnen worden als zowel technologische-culturele
constructies en als, sociaaleconomische constructies.93 Om deze platformen te
onderzoeken voert Van Dijck een uitgebreide platformanalyse uit van de interface. Voor
mijn eigen onderzoek vormen de aspecten van Van Dijck’s benadering belangrijke
analytische concepten. In mijn analyse zal ik het economische aspect buiten
beschouwing laten en me alleen richten op de technologische, culturele en sociale
dimensie van het platform.
Voor de analyse zullen de volgende pagina’s van WAPPZAPP aan bod komen:


http://www.wappzapp.tv
De homepage.



http://www.wappzapp.tv/client/home
De pagina die opent wanneer de gebruiker klikt op “start met kijken”.



http://www.wappzapp.tv/client/video/4b880d86-1e32-408e-840eb4a9019450d4/kijken-in-slowmo-waterballonnen-werpen-online
De pagina die opent bij het aanklikken van een specifieke video.

Ik zal gebruik maken van WAPPZAPP via verschillende apparaten: de computer,
smartphone, tablet en smart-TV en tevens kijken naar de rol van sociale
mediaplatformen. Om in de analyse te tonen hoe de interfaces van WAPPZAPP eruit zien
en functioneren zijn er screenshots van deze specifieke pagina’s vervaardigd.

José van Dijck, The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media (Oxford: Oxford University
Press, 2013), 1-23.
93 Ibidem, 16.
92
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4. Analyse
WAPPZAPP is als applicatie gratis te downloaden voor iOS en Android. Sinds juli 2014 is

er ook een uitgebreidere, betaalde versie bijgekomen: WAPPZAPP Plus.94 Voor dit
onderzoek zal ik gebruik maken van een WAPPZAPP Plus account zodat alle
mogelijkheden om de WAPPZAPP applicatie te gebruiken zo goed mogelijk bestudeerd
kunnen worden.
De analyse van WAPPZAPP zal uiteenvallen in twee deelonderwerpen waarbij de
mogelijkheden voor het gebruik van de interface centraal staan en de technologische
mechanismen die WAPPZAPP inzet om verschillende vormen van flow al dan niet mogelijk
te maken. Ten eerste zal ik onderzoeken in welk opzicht door het samenspel van
technologieën, protocollen en de interface binnen de WAPPZAPP applicatie gesproken kan
worden van verschillende vormen van flow. Daarna analyseer ik de potentiëlen voor het
tot stand komen van verschillende vormen van flow door het gebruik van de applicatie
op meerdere platformen en apparaten.
4.1 De constructie van flow binnen de WAPPZAPP applicatie
Om de totstandkoming van verschillende vormen van flow binnen de applicatie te
analyseren zal ik voor dit deelonderwerp de wijze waarop WAPPZAPP de content
aanbiedt onderzoeken. Tevens zal ik kijken naar de manieren waarop de gebruiker kan
navigeren door de interface van WAPPZAPP en tenslotte naar de wijze waarop WAPPZAPP
verschillende video’s/tekstdelen aan elkaar koppelt. Ik zal zo onderzoeken of de
technologieën, functies en protocollen van WAPPZAPP nog verschillende vormen van flow
binnen de applicatie mogelijk maken. Hierbij zal ik de volgende aspecten van José van
Dijck voor mijn platformanalyse overnemen: technologie- deze technologische dimensie
valt uiteen in vijf concepten: (meta)data, algoritme, protocollen, interface en default;

Met een WAPPZAPP Plus account heeft de kijker naast het reguliere aanbod o.a. de keuze uit:
Prijswinnende Europese films en series: bestaande uit o.a. de zogenaamde hele Quality Film Collection. De
“grootste documentaire collectie van Nederland’’: meer dan 500 van de beste documentaires inclusief
IDFA’s delicatessen; Concertregistraties en muziekdocumentaires; Kindertelevisie: Nederlandse
kinderseries en -films.
WAPPZAPP. “WAPPZAPP Plus.” Geraadpleegd 7 januari, 2015.
http://www.wappzapp.tv/blog/wappzapp-plus/
94

20

gebruikers en gebruik; content en culturele vorm. 95 Deze aspecten vormen belangrijke
analytische concepten voor mijn eigen analyse.
Naar eigen zeggen biedt WAPPZAPP meer dan 500.000 Nederlanders hun eigen
online persoonlijke televisie portaal.96 Volgens medeoprichter Colin Ellis wordt
WAPPZAPP daadwerkelijk door ongeveer zo’n 100.000 gebruikers gebruikt als een

alternatief voor het traditionele televisie kijken.97 Deze gebruikers zijn gemiddeld
minimaal één uur per dag actief op het digitale televisieplatform. WAPPZAPP richt zich
dan ook niet op de kijker die vier uur of langer per dag televisie kijkt, maar op de “lichte’’
televisiekijker; de kijker die ongeveer één uur per dag televisie kijkt en daarbij
“geïnspireerd wil worden’’.98 Colin Ellis en Wienke Giezeman, de oprichters van
WAPPZAPP, noemen deze doelgroep de “on demand generatie’’.99

De on-demand generatie kijkt eigenlijk geen traditionele tv meer, maar is steeds
meer gewend om te kijken op basis van wat er populair is online, persoonlijk
interesses en tips van vrienden. We willen een totaal oplossing bieden, met tvgemist, het beste van het web én films, series en documentaires.100

Deze groep bestaat volgens Colin Ellis grotendeels uit vaak hoogopgeleide mensen die
weinig tijd lijken te hebben en die zowel het “beste’’ en populairste van het web willen
zien, als kwaliteitsfilms, -series, -programma’s en -documentaires.101 De WAPPZAPP
applicatie biedt daarbij een uitkomst door deze content uit verschillende bronnen via
internet te bundelen en overzichtelijk aan te bieden, waardoor de gebruiker niet meer
per se zelf op zoek hoeft te gaan.102
José van Dijck, The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media (Oxford: Oxford University
Press, 2013), 17-19.
96 WAPPZAPP. “WAPPZAPP PR.” Geraadpleegd op 8 januari, 2015.
http://wappzapp.pr.co/81249-video-on-demand-dienst-wappzapp-komt-naar-belgie
97 “Colin Ellis (WappZapp): "Je tweede scherm is je eerste scherm"’’, YouTube video, gepost door Fast Moving Targets,
26 juni 2013, https://www.youtube.com/watch?v=UAwm1I7087s
(Geraadpleegd op [1 januari, 2015]).
98 Idem.
99 Idem
100 Tabletmagazine. “WAPPZAPP gaat premium films en series tegen betaling aanbieden.” Geraadpleegd op 3
december, 2014. http://www.tabletsmagazine.nl/2014/03/wappzapp-gaat-premium-films-en-seriestegen-betaling-aanbieden/
101“Colin Ellis (WappZapp): "Je tweede scherm is je eerste scherm"’’, YouTube video, gepost door Fast Moving Targets,
26 juni 2013, https://www.youtube.com/watch?v=UAwm1I7087s
(Geraadpleegd op [1 januari, 2015]).
102 Idem.
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Fig. 1 De “start met kijken’’ pagina van WAPPZAPP (screenshot door Annick Luijkx, gemaakt op 06-01-15,
http://www.wappzapp.tv/client/home)

Wat allereerst opvalt bij WAPPZAPP is de afwijkende culturele vorm. Zoals in figuur 1 te
zien is licht de WAPPZAPP applicatie op de “start met kijken’’ pagina interessante content
uit voor de gebruiker (zie figuur 1). De WAPPZAPP gebruiker krijgt op deze manier
dagelijks een nieuw overzicht van de populairste en “beste’’ video’s van Nederland,
waarbij WAPPZAPP Plus ook de zogenaamde “premium’’ content voor de gebruiker
uitlicht.103 Deze content is afkomstig uit verschillende bronnen. WAPPZAPP produceert
zelf dus geen content, maar bundelt een selectie van content die door de interface van
WAPPZAPP overzichtelijk wordt aangeboden. Bij het openen van de “start met kijken’’

pagina valt op dat de content die WAPPZAPP de gebruiker aanbiedt, een combinatie is van
zowel korte video’s van opkomende internetkanalen als bijvoorbeeld Vice, Flappertv,
TEDtalks en Dumpert, met daarnaast juist relatief langer durende
televisieprogramma’s, films en documentaires. De content die WAPPZAPP aanbiedt is dan
ook opmerkelijk te noemen, omdat deze gezien kan worden als een combinatie van de
traditionele culturele vorm van televisie, namelijk de afzonderlijke programma’s, series,
films en documentaires, gecombineerd met de culturele vorm van televisie die Van Dijck
in haar onderzoek naar YouTube omschrijft als zogenaamde “snippets’’.104 Deze

WAPPZAPP. “WAPPZAPP Plus.” Geraadpleegd 7 januari, 2015.
http://www.wappzapp.tv/blog/wappzapp-plus/
104 José van Dijck, “YouTube Beyond Technology and Cultural Form,” 155.
103
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“snippets’’ zijn de korte video’s die aangeboden worden door de verschillende
internetkanalen.105 Van Dijck zegt hierover:

Snippets, by common agreement, are posted on video-sharing sites to be shared,
reused, reproduced, commented upon, or tinkered with. Their status as recyclable
and unfinished products is thus an inherent characteristic of snippets (…) 106

Deze culturele vorm van WAPPZAPP is opvallend, want aan de ene kant lijkt het digitale
televisieplatform hierdoor nog verbonden aan het broadcasting model en afhankelijk
van de content die de omroepen en filmproducenten produceren, terwijl aan de andere
kant gebruik gemaakt wordt van alle gratis en vaak door gebruikers zelf geproduceerde
content die te vinden is op het internet. Echter, om iets te kunnen zeggen over of er in
het geval van WAPPZAPP nog gesproken kan worden van flow is het noodzakelijk om te
kijken naar hoe WAPPZAPP deze specifieke content aanbiedt en hoe de selectie van
content die de gebruiker te zien krijgt tot stand is gekomen.
De selectie van content die WAPPZAPP aanbiedt wanneer de gebruiker de “start
met kijken’’ pagina opent, komt tot stand op twee manieren.107 Ten eerste beschikt
WAPPZAPP over een redactie van mensen die dagelijks audiovisueel materiaal selecteren

op basis van populariteit en kwaliteit.108 WAPPZAPP dient zo als een soort online
televisiegids: de “start met kijken’’ pagina toont bij iedere video een afbeelding van de
video, de bron waarvan de video afkomstig is, een korte beschrijving en tenslotte
informatie over de duur en datum van publicatie van de video (zie figuur 1). Daarbij
probeert de WAPPZAPP redactie naar eigen zeggen bij deze selectie van content, ook
audiovisueel materiaal uit te lichten dat doorgaans juist geen miljoenenpubliek zou
trekken oftewel content die door veel mensen snel over het hoofd gezien zou worden.109
Idem.
Ibidem, 154.
107 “Paul van Liempt- BNR-wappZapp.TV’’, YouTube video, gepost door Wienke Giezeman, 17 juli 2012,
https://www.youtube.com/watch?v=OKUlL__GCUM
(Geraadpleegd op [17 december, 2014]).
108 Idem.
109 “Colin Ellis (WappZapp): "Je tweede scherm is je eerste scherm"’’, YouTube video, gepost door Fast Moving
Targets, 26 juni 2013, https://www.youtube.com/watch?v=UAwm1I7087s
(Geraadpleegd op [1 januari, 2015]).
105
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Op deze manier geeft de redactie de gebruiker als het ware tips, waarbij de “start met
kijken’’ pagina gezien kan worden als een soort kiosk die allerlei “merken’’
(internetsites, filmcollecties, omroepen etc.) en “producten’’ (de verschillende
mediateksten) aanbiedt.110
De selectie van content die door de WAPPZAPP redactie is samengesteld zou dan
ook nog gezien kunnen worden als een vorm van programmering. Er is echter geen
sprake van een geplande flow, waarbij de volgorde van inhoud bepaald is.111 Vanaf de
“start met kijken’’ pagina kan de gebruiker namelijk vervolgens zelf bepalen welke
video’s hij of zij aanklikt. De televisiekijker functioneert zo als een zogenaamde “clicker’’
die controle lijkt te hebben en zelf de keuze kan maken welke content hij of zij wil
bekijken door simpelweg de verschillende video’s aan te klikken.112 De tekstuele
organisatie van content bij WAPPZAPP lijkt daardoor gerelateerd te zijn aan het idee van
een staccato flow. Van Dijck omschrijft dit als volgt bij haar onderzoek naar YouTube:
“indicating theself-selected short videos sequenced by user’s clicks’’.113 Hiermee doelt Van
Dijck op de zelf geselecteerde sequentie van korte video’s die de gebruiker kan
aanklikken. Van Dijck geeft daarbij echter aan dat:
Short videos averaging between three to four minutes in length are unlikely to hold
interest when watched in long sequences. A typical user watches six videos a day
and a typical sequence of videos is unlikely to hold the attention span of viewers as
the short length of each video presents too many opportunities to leave the ‘flow’.114
Zoals ik al eerder naar voren bracht bestaat de content die WAPPZAPP aanbiedt niet enkel
uit korte video’s, maar kenmerkt de culturele vorm zich juist door de combinatie van
content van zowel een lange- als korte duur. Het kiezen van bijvoorbeeld een film met
een gemiddelde duur van zo’n tachtig minuten zou dan ook deze staccato flow weer
doorbreken.

“Paul van Liempt- BNR-wappZapp.TV’’, YouTube video, gepost door Wienke Giezeman, 17 juli 2012,
https://www.youtube.com/watch?v=OKUlL__GCUM
(Geraadpleegd op [17 december, 2014]).
111 Raymond Williams, 93.
112 Jennifer Gillan, 1.
113 José van Dijck, “YouTube Beyond Technology and Cultural Form”, 152.
114 Idem.
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Naast het door de redactie geselecteerde aanbod heeft de gebruiker ook de
mogelijkheid om binnen het individuele account zijn of haar eigen keuzes te maken door
zelf heel gericht opzoek te gaan. Metadata spelen daarbij een belangrijke rol doordat
deze er o.a. voor zorgen dat de gebruiker de gewenste content kan vinden.115 Dit kan
door middel van de zoekbalk waar de gebruiker bijvoorbeeld titels van programma’s of
onderwerpen in kan toetsen. Tevens is het mogelijk om binnen een menu te zoeken in
verschillende categorieën en subcategorieën (zie figuur 2 en 3).

Fig. 2 Het menu van WAPPZAPP (screenshot door Annick Luijkx, gemaakt op 06-01-15,
http://www.wappzapp.tv/client/home

Fig. 3 De verschillende categorieën en subcategorieën in het menu van WAPPZAPP (screenshot door Annick
Luijkx, gemaakt op 06-01-15, http://www.wappzapp.tv/client/home)
115William

Uricchio, “Televisions Next Generation: Technology / Interface Culture / Flow”, 176-180.
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Wanneer de gebruiker geïnteresseerd is in bepaalde onderwerpen of rubrieken kan hij
of zij deze vervolgens blijven volgen en toevoegen aan zijn of haar favorieten(d.m.v. het
blauwe middelste ronde symbool, zie figuur 4). De gebruiker ontvangt vervolgens
een melding wanneer een nieuwe aflevering van dit favoriete programma beschikbaar
is. Tevens heeft de gebruiker de mogelijkheid om afzonderlijke video’s toe te voegen aan
een persoonlijke lijst door op de pagina die opent bij het aanklikken van een specifieke
video te klikken op het “bekijk-het-later’’ symbool (d.m.v. het blauwe meest rechtse
ronde symbool, zie figuur 4). Deze persoonlijke favorieten en verschillende “lijstjes’’
kan de gebruiker vervolgens terugvinden op de pagina van zijn of haar persoonlijke
account (zie figuur 5).

Fig. 4 De pagina die opent bij het aanklikken van een specifieke video (screenshot door Annick Luijkx,
gemaakt op 06-01-15, http://www.wappzapp.tv/client/video/0a49b08a-47ff-4f29-85a4a1d5ef7d866d/kijken-het-mooiste-van-canada-in-4k-online)
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Fig. 5 De pagina die het persoonlijke gebruikersaccount op WAPPZAPP toont (screenshot door Annick
Luijkx, gemaakt op 06-01-15, http://www.wappzapp.tv/)

Doordat de gebruiker de mogelijkheid heeft om zeer specifiek te zoeken naar content en
tevens zelf kan bepalen wanneer hij of zij deze content wil bekijken, lijkt de gebruiker
controle te hebben over het samenstellen van een persoonlijke programmering en de
volgorde ervan. De afzonderlijke elementen, de programma’s, films, documentaires en
“snippets’’, lijken bij het gebruik van WAPPZAPP op deze manier dan ook belangrijker
geworden dan de flow op zich.116 Het zeer gericht zoeken, waarbij de gebruiker
vervolgens zelf de verschillende video’s aan kan klikken die hij of zij wil zien staat dan
ook recht tegenover de klassieke notie van flow waarbij juist het samenvloeien van
afzonderlijke delen de kijkervaring vormt en niet zozeer de delen apart.117 Daarnaast
suggereert de WAPPZAPP interface dat de gebruiker volledig zelfstandig kan bepalen wat
deze selecteert, maar hij of zij zal altijd gebonden zijn aan de metadata die de makers
toekennen aan bepaalde content.118
Zoals al eerder naar voren kwam hoeft de gebruiker echter geen gebruik te
maken van de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar content, maar biedt de
WAPPZAPP applicatie juist een uitkomst door een selectie van content overzichtelijk aan

te bieden op de “start met kijken’’ pagina. De specifieke content die de gebruiker op
deze pagina te zien krijgt komt naast de selectie van de redactie tevens tot stand door
Jostein Gripsrud, ‘’Television, Broadcasting and Flow: the Key Metaphors in TV Theory’’, 28.
Tom Tenney, “Future Flow: The (De/Re)Evolution of Flow & The Future of Television.” [2008] Tom
Tenney. Mediastudies – 07-11-2014 www.mediastudies.tomtenney.com/?p=3
118 Daniel Chamberlain, “Scripted Spaces”, 240.
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het gebruik van metadata.119 Algoritmen en metadata zorgen er namelijk niet alleen
voor dat de gebruiker de gewenste content kan vinden, maar ook dat de WAPPZAPP
applicatie kijkgewoontes en voorkeuren van de gebruiker kan opslaan.120 WAPPZAPP kan
op deze manier de “start met kijken’’ pagina per gebruikersaccount persoonlijk
programmeren. Televisie-interfaces als WAPPZAPP bieden de gebruiker dus niet enkel de
mogelijkheid om toegang te krijgen tot de content waarnaar hij of zij verlangt, maar
passen zich ook aan het persoonlijke kijkgedrag van de gebruiker aan.121 Wanneer de
gebruiker zich aanmeldt bij WAPPZAPP krijgt deze de mogelijkheid in te loggen via
Facebook of via haar of zijn e-mailadres (zie figuur 6). Door de mogelijkheid om
WAPPZAPP te koppelen aan de Facebookaccount van de gebruiker kan WAPPZAPP

de “start

met kijken’’ pagina steeds meer afstemmen op de persoonlijke voorkeuren van deze
gebruiker. De metadata die achter de WAPPZAPP interfaces schuilgaan bepalen zo welke
selectie van content de gebruiker te zien zal krijgen op de “start met kijken’’ pagina.122

Fig. 6 De inlogpagina van WAPPZAPP (screenshot door Annick Luijkx, gemaakt op 06-01-15,
http://www.wappzapp.tv/)

Daarnaast zijn er andere manieren waarop WAPPZAPP het televisieplatform
“persoonlijker’’ maakt voor de gebruiker. Zo kan de applicatie tevens door de koppeling

“Paul van Liempt- BNR-wappZapp.TV’’, YouTube video, gepost door Wienke Giezeman, 17 juli 2012,
https://www.youtube.com/watch?v=OKUlL__GCUM
(Geraadpleegd op [17 december, 2014]).
120 William Uricchio, “Televisions Next Generation: Technology / Interface Culture / Flow”, 177.
121 Daniel Chamberlain, “Television Interfaces”, 85.
122 Idem.
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met Facebook aan de gebruiker tonen wat zijn of haar vrienden voor video’s kijken en
andersom (zie figuur 7).

Fig. 7 De favorieten van vrienden die WAPPZAPP de gebruiker toont (afbeelding afkomstig van:
http://wappzapp.pr.co/presskit geraadpleegd op 06-01-15)

De gebruiker hoeft echter niet per se in te loggen met zijn of haar Facebookaccount om
toegang te krijgen tot de WAPPZAPP applicatie en heeft dus de mogelijkheid om de
protocollen te ondermijnen.123 Wanneer hij of zij ervoor kiest om WAPPZAPP niet te
koppelen aan Facebook zal de interface van de applicatie dan ook minder op
persoonlijke voorkeuren afgestemd zijn.
In de pagina die opent bij het aanklikken van een specifieke video doet WAPPZAPP
daarnaast aanbevelingen. Bij het kijken van een video krijg de gebruiker direct nieuwe
persoonlijke suggesties (zie figuur 8). Op basis van gerelateerde items zoals hetzelfde
programma, dezelfde omroep of hetzelfde onderwerp worden andere geassocieerde
genres en programma’s gepresenteerd aan de kijker. Doordat de gebruiker zelf uit de
grote hoeveelheid content kan kiezen die wordt aangeboden creëert deze een kijkergebaseerde flow. Het lijkt hierdoor alsof de gebruiker controle heeft over de
kijkervaring, maar deze keuzevrijheid is beperkt. Ook hier zijn de metadata die achter de
interfaces van WAPPZAPP schuilgaan van invloed op wat de gebruiker uiteindelijk krijgt te
zien krijgt als aanbevelingen.124
José van Dijck, The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media (Oxford: Oxford University
Press, 2013), 31.
124 William Uricchio “Televisions Next Generation: Technology / Interface Culture / Flow”, 177.
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Fig. 8 De pagina die opent bij het aanklikken van een specifieke video; rechts van de video beveelt
WAPPZAPP de gebruiker andere content aan(screenshot door Annick Luijkx, gemaakt op 06-01-15,
http://www.wappzapp.tv/client/video/0a49b08a-47ff-4f29-85a4-a1d5ef7d866d/kijken-het-mooistevan-canada-in-4k-online

Door aanbevelingen te doen en vergelijkbare video’s te tonen nodigt WAPPZAPP de
gebruiker uit om deze kijksuggesties aan te klikken en dus om langer door te kijken op
het digitale televisieplatform. WAPPZAPP kan op deze manier bijvoorbeeld op basis van
een NOS nieuwsvideo die de gebruiker aan zijn of haar favorieten heeft toegevoegd een
gerelateerde documentaire aanraden.125 Het gebruik van metadata en algoritmen wordt
door WAPPZAPP dan ook als technologische strategie ingezet om een op metadatagebaseerde flow te creëren.126 Door het aanklikken van de kijksuggesties volgt de
gebruiker de protocollen van de interface van WAPPZAPP waardoor er een persoonlijk
stroom van content ontstaat en de gebruiker steeds blijft doorklikken. De aanbevelingen
die de gebruiker te zien krijgt na het kijken van een video zijn echter al vooraf “gescript’’
en gebaseerd op metadata.127 De “start met kijken’’ pagina en de pagina die opent bij het
aanklikken van een specifieke video kunnen dan ook gezien worden als “scripted
spaces’’.128 Zoals Chamberlain al naar voren bracht suggereren “scripted spaces” een
“Paul van Liempt- BNR-wappZapp.TV’’, YouTube video, gepost door Wienke Giezeman, 17 juli 2012,
https://www.youtube.com/watch?v=OKUlL__GCUM
(Geraadpleegd op [17 december, 2014]).
126 William Uricchio “Televisions Next Generation: Technology / Interface Culture / Flow”, 177.
127
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128 Ibidem, 230-231.
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bepaalde keuzevrijheid en controle van de gebruiker, in werkelijkheid is dit slechts een
illusie.129 Hoewel metadata cruciaal zijn voor de kijker om de gewenste content te
vinden; zij ervoor zorgen dat de service achter de interfaces werkt wanneer de kijker
een actie wil uitvoeren en daarnaast minder belangrijke informatie wegfilteren, ligt de
wijze waarop deze metadata creëren, opslaan, selecteren en tonen in handen van de
bedrijven die de interfaces aanbieden.130 Ondanks het feit dat de controle van de
gebruiker over zijn of haar kijkervaring dan ook beperkt is maakt WAPPZAPP door het
verwijzen naar en aanbevelen van andere gerelateerde content een op metadatagebaseerde flow mogelijk, waarbij de gebruiker uitgenodigd wordt om door te blijven
klikken.131
4.2 De constructie van flow door het gebruik van WAPPZAPP op verschillende
platforms en apparaten
In dit onderdeel zal ik de wijze waarop WAPPZAPP wordt aangeboden en gebruikt kan
worden via verschillende platformen en apparaten analyseren. Ik zal bestuderen op
welke manier deze mogelijkheid van het gebruik van WAPPZAPP op diverse platformen en
apparaten de totstandkoming van verschillende vormen van flow al dan niet beïnvloedt
en hoe deze flow geconstrueerd wordt.
De WAPPZAPP applicatie is beschikbaar op computer, smartphone, tablet en kan
gekoppeld worden aan een smart-TV. Daarnaast breidt de content zich uit over
meerdere sociale mediaplatformen. Doordat de WAPPZAPP applicatie content
toegankelijk maakt op verschillende apparaten kan de gebruiker kiezen wanneer, waar
en op welk apparaat hij of zij iets wil zien. Zoals in het theoretisch kader al naar voren
kwam heeft de kijker sinds de introductie van technologieën als de videorecorder (rond
1980) al de mogelijkheid om programma’s op een ander tijdstip te kijken dan dat deze
werden uitgezonden.132 Door het ontstaan van digitale televisieplatformen als WAPPZAPP
lijken deze mogelijkheden weer te veranderen. Doordat de WAPPZAPP applicatie content
toegankelijk maakt op verschillende apparaten met een internetconnectie kan de
gebruiker er niet alleen voor kiezen wanneer hij of zij iets wil zien maar ook waar en op
Ibidem, 240.
Daniel Chamberlain, “Scripted Spaces”, 237-238.
131 William Uricchio, “Televisions Next Generation: Technology / Interface Culture / Flow”, 177.
132 Jostein Gripsrud, 216 ; William Uricchio, “Televisions Next Generation: Technology / Interface Culture /
Flow”, 240.
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welk apparaat. Het is zo mogelijk voor de gebruiker om de WAPPZAPP applicatie
zogezegd overal mee naar toe te nemen, waardoor de gebruiker dan ook niet meer
gebonden is aan een specifieke plaats en tijd.
Wanneer de gebruiker eenmaal heeft ingelogd met zijn of haar Facebookaccount
bij het ene apparaat, synchroniseert WAPPZAPP automatisch ook het persoonlijke account
op de verschillende andere apparaten. Hierdoor maakt de applicatie het voor de
gebruiker gemakkelijk om WAPPZAPP te gebruiken op verschillende apparaten en daar
tussen te schakelen. De verschillende apparaten waar WAPPZAPP op gebruikt kan
worden, worden zo allemaal deel van de tekstuele organisatie en zouden dus allemaal bij
kunnen dragen aan de constructie van een flow. 133 Echter, de verschillende apparaten
hebben elkaar niet nodig om de gebruiker tot een complete kijkbeleving te laten
komen.134 Doordat de gebruiker op elk gewenst moment de content kan pauzeren en
deze content vervolgens op een ander moment en wellicht op een andere plek verder
kan kijken is er geen sprake van een lineair geprogrammeerde flow, maar van een
gefragmenteerde flow.135 Om die reden is het dan ook lastig voor producers,
programmeurs en contentontwikkelaars om nog strategisch één geplande flow te
creëren.136
Daarnaast verspreidt de content die WAPPZAPP aanbiedt zich ook via sociale
mediaplatformen. Wanneer de gebruiker een specifieke video aanklikt om te bekijken,
nodigt de interface van WAPPZAPP de gebruiker uit om deze video te “posten’’ via
Facebook, Twitter of in een bericht te versturen (zie figuur 8). Waar de sociale vorm
van het medium televisie in de beginjaren zich kenmerkte door televisie thuis te kijken
op de bank in de woonkamer, lijkt de huidige sociale praktijk van WAPPZAPP niet meer zo
begrepen te kunnen worden.137 De sociale vorm van WAPPZAPP is vergelijkbaar met wat
Van Dijck bij haar onderzoek naar YouTube omschrijft als: “videosharing’’. 138 Hoewel
deze functies van WAPPZAPP het mogelijk maken voor gebruikers om meer betrokken te
raken met de content door video’s bijvoorbeeld met een persoonlijke tekst te delen met
vrienden, is het niet zo dat de gebruiker de sociale mediaplatformen per se moet
gebruiken. De sociale platformen zorgen weliswaar voor meer betrokkenheid en
John T. Caldwell, 135.
Espen Ytreberg, 468.
135 John T. Caldwell, 136.
136 Ibidem, 134-136.
137 José van Dijck, “YouTube Beyond Technology and Cultural Form”, 150.
138 Idem.
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persoonlijker gebruik, maar ze hebben elkaar net zoals bij het gebruik van WAPPZAPP op
verschillende apparaten niet nodig om de gebruiker tot een complete kijkbeleving te
laten komen en dragen dan ook niet bij tot de totstandkoming van vormen van flow.
Naast het gebruik van de applicatie op een of meerdere platformen en apparaten
biedt de WAPPZAPP applicatie de mogelijkheid om als een soort digitale
afstandsbediening te dienen waarbij de content van het internet via een tablet of
smartphone naar de gebruikers’ smart-TV “gestreamt’’ kan worden. De applicatie kan
gekoppeld worden aan de smart-TV door gebruik te maken van de zogenaamde
“zappmode’’. Door te drukken op de “AirPlay functie’’ heeft de gebruiker de
mogelijkheid om video's eenvoudig naar zijn of haar grote tv te “streamen’’ via Appel
Airplay of Chromecast (zie figuur 9). Het is echter de vraag in hoeverre dit gebruik
verschilt van het “zappen’’ in zijn meer traditionele vorm.

Fig. 9 De pagina die opent door WAPPZAPP te gebruiken in de “zappmode’’(screenshot door Annick
Luijkx, gemaakt op 06-01-15, http://www.wappzapp.tv/client/video/0a49b08a-47ff-4f29-85a4a1d5ef7d866d/kijken-het-mooiste-van-canada-in-4k-online)

Zoals in het theoretisch kader beschreven kunnen protocollen veranderen
naarmate de technologie zich ontwikkelt. In het begin van het televisietijdperk was het
protocol dat de kijker door te drukken op een knop op de televisie kon schakelen tussen
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een beperkt aantal zenders.139 De technologie van Appel Airplay en Google Chromecast
om video’s naar je smart-TV te streamen nodigt de gebruiker van WAPPZAPP uit tot een
ander gebruik van televisie. De smartphone of tablet fungeert als een controller en
maakt het zo voor de gebruiker mogelijk om door de content die WAPPZAPP aanbiedt
heen te “swipen’’. De smartphone of tablet van de gebruiker wordt in die zin het eerste
scherm waarmee de gebruiker kan bepalen wat hij of zij gaat kijken.140 Op deze manier
wil WAPPZAPP de gebruiker de mogelijkheid bieden om niet meer door verschillende
traditionele televisiekanalen te zappen, maar alleen door de door WAPPZAPP
geselecteerde content. Door de wijze waarop WAPPZAPP deze content in de vorm van o.a.
verschillende categorieën, subcategorieën en lijstjes aanbiedt, en doordat de applicatie
uitlicht wat populair is en wat vrienden kijken creëert WAPPZAPP als het ware
verschillende kanalen (zie o.a. figuur 2, 3, 7 en 8).141
Door afzonderlijke fragmenten te kijken op verschillende kanalen stelt de
gebruiker zijn of haar persoonlijke sub-flows samen. De kijker kan door te “swipen’’ op
haar of zijn tablet/smartphone schakelen tussen de verschillende video’s uit deze
verschillende sub-flows. WAPPZAPP maakt daarbij gebruik van hedendaagse
technologieën als Apple TV en Google Chromecast die “nieuwe’’ protocollen- het
“swipen’’ door content- van televisie mogelijk maken. De wijze waarop de gebruiker van
WAPPZAPP content krijgt aangeboden lijkt daardoor begrepen te kunnen worden als één

continue stroom van inhoud, maar lijkt veranderd te zijn in meerdere sub-flows.
Opvallend is echter dat hoewel het “swipen’’ gezien kan worden als een nieuwe wijze
van navigeren door content het uiteindelijke gebruik nauwelijks verschilt met het
“oude’’ zappen. Wanneer de gebruiker er dus voor kiest om de WAPPZAPP applicatie te
koppelen aan haar of zijn smart-TV nodigt WAPPZAPP juist weer uit om vanaf de bank
televisie te kijken en kan de gebruiker net zoals in de traditionele setting van televisie
schakelen tussen verschillende kanalen waardoor er verschillende sub-flows ontstaan.
Dit gebruik is echter alleen mogelijk wanneer de gebruiker beschikt over een smart-TV,
Apple Airplay/Google Chromecast en een smartphone of tablet.
William Uricchio, “Film, Cinema, Television … Media?” New Review of Film and Television Studies 12.3
(2014): 267.
140 “Colin Ellis (WappZapp): "Je tweede scherm is je eerste scherm"’’, YouTube video, gepost door Fast Moving
Targets, 26 juni 2013, https://www.youtube.com/watch?v=UAwm1I7087s
(Geraadpleegd op [1 januari, 2015]).
141 Jostein Gripsrud, ‘’Television, Broadcasting and Flow: the Key Metaphors in TV Theory’’, 31; William
Uricchio, “Televisions Next Generation: Technology / Interface Culture / Flow”, 170-171.
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5. Conclusie
In deze scriptie is onderzocht in welk opzicht in het geval van WAPPZAPP nog gesproken
kan worden van flow en op welke manier WAPPZAPP verschillende vormen van flow al
dan niet mogelijk maakt. Door te kijken naar de verschillende interfaces van WAPPZAPP
en de wijze waarop deze gebruikt kunnen worden is het samenspel van technologie en
protocol bestudeerd. In de analyse kwam naar voren dat op de hoofdvraag van dit
onderzoek geen eenduidig antwoord gegeven kan worden: wanneer WAPPZAPP bekeken
wordt als technologie, culturele vorm en sociale praktijk valt op dat het digitale
televisieplatform op deze verschillende niveaus als een mengelmoes gezien kan worden
van traditionele en hedendaagse televisiemodellen. De protocollen die WAPPZAPP inzet
om gebruik te maken van de applicatie lijken tegenstrijdig te zijn en tot verschillend
gebruik van de applicatie uit te nodigen. Door de verschillende manieren waarop de
WAPPZAPP applicatie gebruikt kan worden kan er in sommige gevallen dan ook wél

gesproken worden van een totstandkoming van vormen van flow en in andere gevallen
juist niet.
In de analyse kwam naar voren dat wanneer de kijker met behulp van de
zoekbalk of in de verschillende (sub)categorieën zoekt er geen sprake is van een flow. De
afwijkende culturele vorm van WAPPZAPP houdt daarnaast de totstandkoming van een
staccato flow tegen: de afzonderlijke delen zijn in dit geval belangrijker dan de gehele
flow op zich en vloeien dan ook niet meer samen tot één continue stroom van content
zonder afbakeningen. Echter, doordat de applicatie bij het kijken van een specifieke
video de gebruiker aanbevelingen geeft en persoonlijke suggesties toont, wordt deze
uitgenodigd om door te klikken en ontstaat er een op metadata-gebaseerde flow.
Daarnaast wordt doordat WAPPZAPP de kijkgeschiedenis van de gebruiker opslaat en
gebruik maakt van metadata en algoritmen de “start met kijken pagina’’ steeds
persoonlijker “geprogrammeerd’’ per individueel gebruikeraccount. Ondanks het feit dat
de kijker niet meer vastzit aan een uitzendschema of een geplande flow kan deze enkel
in de “start met kijken’’ pagina kiezen uit de geselecteerde content die is samengesteld
door de redactie en die daarnaast gebaseerd is op algoritmes en metadata. De
keuzevrijheid en controle van de gebruiker is dus minder groot dan deze in eerste
instantie lijkt.
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Ook is het gebruik van WAPPZAPP op verschillende platformen en apparaten
onderzocht. In de analyse kwam naar voren dat door het gebruik van WAPPZAPP op
verschillende afzonderlijke apparaten een gefragmenteerde flow kan ontstaan. Doordat
de WAPPZAPP applicatie content toegankelijk maakt op verschillende apparaten kan de
gebruiker er voor kiezen wanneer, waar en op welk apparaat hij of zij iets wil zien.
Hierdoor kan de gebruiker op elk gewenst moment de content pauzeren en de content
vervolgens op een ander moment en daarnaast wellicht op een ander apparaat verder
kijken, dit maakt de constructie van één geplande flow onmogelijk.142 Er liggen hier
echter naar mijn mening wel veel mogelijkheden om deze ingezette gefragmenteerde
media, meer op elkaar in te laten spelen en zo een “circulerende’’/“cyclische” flow te
creëren.143 Daarbij zouden de sociale mediaplatformen ook een grote rol kunnen spelen.
Wat daarnaast opviel in de analyse is dat hoewel wanneer WAPPZAPP gebruikt
wordt op afzonderlijke apparaten er een gefragmenteerde flow ontstaat, dit echter niet
het geval is wanneer WAPPZAPP in de “zappmode’’ wordt gebruikt. Door de tablet of
smartphone te koppelen aan de smart-TV en deze zo te gebruiken als een
afstandsbediening, wordt de gebruiker juist uitgenodigd om thuis vanaf de bank
televisie te kijken en kan deze net zoals in de traditionele setting van televisie schakelen
tussen verschillende kanalen waardoor er verschillende sub-flows kunnen ontstaan.
Kortom, hoewel de applicatie de toegang tot content op vele manieren
persoonlijker maakt, laat WAPPZAPP naar mijn mening ook veel mogelijkheden onbenut
om verschillende vormen van flow te creëren. WAPPZAPP zou in het technologische design
nog meer mechanismen kunnen gebruiken om een flow te bewerkstelligen. Dit kan door
simpelweg de video’s meer aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld door middel van het
automatisch instarten van vervolg afleveringen of gerelateerde video’s. Daarnaast ben ik
van mening dat veel protocollen van WAPPZAPP niet dominant genoeg zijn doordat
WAPPZAPP uitnodigt tot verschillend gebruik van de applicatie. Tevens is het voor de

gebruiker redelijk gemakkelijk om de verschillende protocollen te ondermijnen (door
bijvoorbeeld geen Facebookaccount te koppelen aan de applicatie). De mogelijkheden
voor het gebruik van de WAPPZAPP applicatie zijn daarnaast afhankelijk van of de

John T. Caldwell, 134-136.
Henry Jenkins, 2; Espen Ytreberg, 470-480; Jennifer Gillan, 76.
John T. Caldwell,136;
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gebruiker beschikt over hedendaagse technologieën als een smart-TV, Apple
Airplay/Google Chromecast en een smartphone of tablet.
In dit onderzoek is naar voren gekomen dat hoewel de verschillende
geherconceptualiseerde vormen van flow bruikbaar zijn als analytische concepten om
digitale televisieplatformen als WAPPZAPP te begrijpen, er naar mijn mening tevens
andere concepten moeten worden toegevoegd om als instrument te dienen bij
onderzoek naar de tekstuele organisatie en kijkervaring van televisie. In mijn ogen zijn
er veel “vervangende’’ concepten die de specificiteit van televisie in transitie beter
kunnen definiëren. In een vervolg onderzoek lijkt het me dan ook interessant om
WAPPZAPP te onderzoeken met hedendaagse concepten zoals play, playability en

playfulness.144 Hierdoor kan de focus meer gelegd worden op de “speelbaarheid’’ van de
televisie-ervaring voor de gebruiker bij digitale televisieplatformen als WAPPZAPP.

144

Julian Kücklich, Play and Playability as Key Concepts in New Media Studies (Dublin: Dublin City
University, 2004): 21.
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6.3 Lijst met afbeeldingen

Fig. 1 De “start met kijken’’ pagina van WAPPZAPP (screenshot door Annick Luijkx, gemaakt op 0601-15, http://www.wappzapp.tv/client/home)

Fig. 2 Het menu van WAPPZAPP (screenshot door Annick Luijkx, gemaakt op 06-01-15,
http://www.wappzapp.tv/client/home
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Fig. 3 De verschillende categorieën en subcategorieën in het menu van WAPPZAPP (screenshot
door Annick Luijkx, gemaakt op 06-01-15, http://www.wappzapp.tv/client/home)

Fig. 4 De pagina die opent bij het aanklikken van een specifieke video (screenshot door Annick
Luijkx, gemaakt op 06-01-15, http://www.wappzapp.tv/client/video/0a49b08a-47ff-4f29-85a4a1d5ef7d866d/kijken-het-mooiste-van-canada-in-4k-online)
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Fig. 5 De pagina die het persoonlijke gebruikersaccount op WAPPZAPP toont (screenshot door Annick
Luijkx, gemaakt op 06-01-15, http://www.wappzapp.tv/)

Fig. 6 De inlogpagina van WAPPZAPP (screenshot door Annick Luijkx, gemaakt op 06-01-15,
http://www.wappzapp.tv/)
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Fig. 7 De favorieten van vrienden die WAPPZAPP de gebruiker toont (afbeelding afkomstig van:
http://wappzapp.pr.co/presskit, geraadpleegd op 06-01-15)

Fig. 8 De pagina die opent bij het aanklikken van een specifieke video; rechts van de video
beveelt WAPPZAPP de gebruiker andere content aan(screenshot door Annick Luijkx, gemaakt op
06-01-15, http://www.wappzapp.tv/client/video/0a49b08a-47ff-4f29-85a4a1d5ef7d866d/kijken-het-mooiste-van-canada-in-4k-online
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Fig. 9 De pagina die opent door WAPPZAPP te gebruiken in de “zappmode’’(screenshot door Annick
Luijkx, gemaakt op 06-01-15, http://www.wappzapp.tv/client/video/0a49b08a-47ff-4f29-85a4a1d5ef7d866d/kijken-het-mooiste-van-canada-in-4k-online)
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