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Abstract:
Aan de hand van een discoursanalyse onderzocht ik hoe meta-teksten worden geconstrueerd
door fans van THE OFFICE op Reddit nadat de serie is afgelopen. Teksten die buiten de originele
mediatekst om worden gecreëerd door fans zijn een veel onderzocht onderwerp in fan studies,
onder andere door Henry Jenkins en Nancy K. Baym. De theorie van Rebecca Williams over
fandom nadat een televisieserie is afgelopen -post object fandom-, geeft een nieuwe impuls aan
de studie naar fans. Televisieseries houden volgens Williams niet op met bestaan na de laatste
uitzending, maar leven door in meta-teksten van fans in online communities. Williams roept in
haar boek Post-Object Fandom: Television, Identity and Self-narrative op tot exploratie van dit
onderbelichte onderzoeksveld. Mijn onderzoek geeft gehoor aan deze oproep en richt zich op
de forumsite Reddit, waar veel subfora over onderwerpen gerelateerd aan televisie bestaan.
Mijn corpus bestaat uit berichten en reacties van de subreddit r/DunderMifflin, een forum
gewijd aan de Amerikaanse sitcom THE OFFICE. Ik geef hiermee inzicht in de constructie van
meta-teksten van fans van sitcoms, een genre dat vaak wordt onderzocht op vorm en stijl, maar
weinig op basis van onderzoek naar fans. Door middel van Baym’s theorie over informative en
interpretive practices uit haar studie naar fans van soap series, analyseer ik hoe meta-teksten
worden geconstrueerd door fans van THE OFFICE. Uit mijn onderzoek blijkt dat de theorie over
meta-teksten in online communities genuanceerd kan worden en dat een practice die ik ‘role
playing’ noem, een aanvulling is op de al bestaande literatuur over fandom.
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1. Inleiding
Mediawetenschappers onderzoeken al lange tijd wat het betekent om ‘fan’ te zijn.
John Fiske en Henry Jenkins begonnen fans rond 1990 te onderzoeken omdat ze
zich volgens hen buiten de dominante cultuur bewogen, maar ook omdat fan zijn
een actie was die zich verzette tegen dominante ideologieën en machtsblokken.1 De
discussies, debatten en andere mediateksten die fans creëren, noemde Jenkins metatext. De georganiseerde fandom waarin deze teksten worden geconstrueerd zijn
volgens hem:
[…] a semistructured space where competing interpretations and
evaluations of common texts are proposed, debated, and negotiated
and where readers speculate about the nature of the mass media and
their own relationship to it.2

Het onderzoek naar de teksten die fans buiten de serie om construeren heeft
door Rebecca Williams’ theorie over post object fandom een nieuwe invalshoek
gekregen. Williams stelt dat series en fandom van de mediatekst niet stoppen
wanneer een laatste aflevering is uitgezonden, maar post object door meta-teksten
een belangrijke rol in het leven van fans kan blijven betekenen, in het bijzonder in
online communities.3 Williams sluit zich aan bij Jenkins’ idee dat fans niet alleen
fans zijn tijdens het kijken van de originele mediatekst, maar ook daarbuiten.4 De
nadruk in haar onderzoek ligt echter specifiek op de relatie tussen fans en
mediatekst in de tijd ná een serie of na het vertrek van belangrijke personages in
series, in plaats van uitingen van fandom tijdens de originele uitzendingen.5
1

Jonathan Gray et al., Fandom: Identities and communities in a mediated world (New York: NYU
Press, 2017), 2.
2
Henry Jenkins, Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture (New York:
Routledge, 1992), 88.
3
Rebecca Williams, “ ‘This is the Night TV Died’: Television Post‐Object Fandom and the Demise
of the West Wing,” Popular Communication 9, no. 4 (2011): 269,
http://dx.doi.org/10.1080/15405702.2011.605311
4
Rebecca Williams, Post‐Object Fandom: Television, Identity and Self‐Narrative (New York:
Bloomsbury Academic, 2016), 17.
5
Williams, Post‐Object Fandom, 45‐46.
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Deze relatie tussen fans en de originele mediatekst, waar meta-teksten uit
voortkomen, is volgens Jonathan Gray voornamelijk bij satire belangrijk voor
betekenisgeving: “… good satire can suggest but ultimately requires the audience
to produce “truth”. 6 Satire is volgens hem een genre dat aanzet tot discussie die
voorbij gaat aan de originele tekst op televisie.

7

Genre en satire is in

televisiewetenschappen al veel onderzocht, maar het genre mockumentary behoeft
volgens Jelle Mast meer conceptualisatie en onderzoek.8 Dit onderzoek geeft
gehoor aan de oproep van Mast voor meer receptieonderzoek van mockumentaries.
9

Een van de eerste succesvolle mockumentaries die veel positieve kritieken kreeg

en werd geprezen om haar vorm en stijl is THE OFFICE (NBC, 2005-2013).10 De
remake van de originele Britse series werd na een onsuccesvolle start een van de
populairste televisieseries van NBC.11 De serie is al vaak onderzocht, onder andere
op internationale identiteit en gender, maar nog niet in het kader van fandom.12 13
Zodoende onderzocht ik post-object fandom van THE OFFICE in online
communities. De opkomst van de forumsite Reddit als online community waarop
fans meta-teksten kunnen blijven creëren en THE OFFICE als weinig onderzochte
serie op het gebied van fandom maken een geschikte casus voor het onderzoek naar
online fandom. Daarnaast roept Rebecca Williams op naar meer onderzoek over
post-object fandom, hetgeen mij brengt tot de volgende hoofdvraag: Op welke
wijze construeren fans van THE OFFICE meta-teksten op Reddit nadat de serie is
afgelopen?
Ik richt mijn analyse op Reddit onder andere omdat veel fans van
televisieseries zich bevinden op deze fora-site. De website bestaat uit duizenden
verschillende fora met allemaal hun eigen onderwerp. Reddit werd in 2005
6

Gray et al., Fandom, 151.
Jonathan Gray, Television Entertainment (New York: Routledge: 2008), 151.
8
Jelle Mast, “New directions in hybrid popular television: a reassessment of television mock‐
documentary,” Media, Culture and Society 31, no. 2 (2009): 234.
9
Mast, “New Directions,” 239.
10
Alexandra Beeden en Joost de Bruin, “The Office: Articulations of National Identity in Television
Format Adaptation,” Journal of Television and New Media 11 (2009): 4‐5.
11
Ibidem.
12
Beeden en De Bruin, “The Office,” 3‐19.
13
Jessica Birthisel en Jason A. Martin, “That’s What She Said”: Gender, Satire, and the American
Workplace on the Sitcom The Office,” Journal of Communication Inquiry 37 (2013): 64‐80.
7
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opgericht en is nu naar schatting een van de 8 meest bezochte sites wereldwijd.14
Bovendien is de website laatste jaren veel in het nieuws door haar weinig
gemodereerde opzet, waardoor onder andere pornografische en racistische
berichten makkelijk te verspreiden zijn.

15 16

De website neemt dus toe aan

populariteit, en de relatie met televisie is duidelijk aanwezig. De subreddit
r/television heeft bijna 14 miljoen gebruikers, wat ten opzichte van de meest
bezochte reddit r/funny (18 miljoen gebruikers) een substantieel aantal is.17

14

“reddit.com Traffic Statistics,”Alexa.com, geraadpleegd op 10 oktober 2017,
https://www.alexa.com/siteinfo/reddit.com
15
“Reddit’s stand against revenge porn,” CNN, geraadpleegd op 7 oktober 2017,
http://money.cnn.com/2015/02/25/technology/reddit‐revenge‐porn‐policy/index.html?iid=EL
16
“Sex offender accused of sending racist threats to Howard students,” The Washington Post,
geraadpleegd op 7 oktober 2017, https://www.washingtonpost.com/local/public‐safety/sex‐
offender‐accused‐of‐sending‐racist‐threats‐to‐howard‐students/2017/10/04/57d99762‐a93d‐
11e7‐b3aa‐c0e2e1d41e38_story.html?utm_term=.057f6c8ffd7e
17
“Top Subreddits,” reddit metrics, geraadpleegd op 25 oktober 2017,
http://redditmetrics.com/top
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2. Theoretisch Kader
2.1 Meta-tekst en online fandom
Meta-teksten zijn volgens Jenkins net zozeer deel van een televisieserie als de
originele tekst en onderscheiden bovendien ‘kijkers’ van ‘fans’; “Fandom here
becomes a participatory culture which transforms the experience of media
consumption into the production of new texts, indeed of a new culture and a new
community.”

18

Meta-tekst functioneert in dit onderzoek als overkoepelende term

om de verschillende soorten teksten die fans creëren met elkaar in verband te
kunnen brengen.
Sinds Jenkins’ publicatie van Textual Poachers in 1992 is er veel gebeurd
op het gebied van fanstudies en technologische ontwikkelingen. Door de groeiende
aanwezigheid van fandom in dominante discoursen is de studie naar fans op
theoretisch gebied meer divers geworden en zich bovendien meer gaan richten op
individuen en het fanobject.

19

Jason Mittell beschreef fans in 2004 nog als een

specifieke groep en als iets dat los staat van ‘everyday practices’.20 Gray, Sandvoss
en Harrington zien in 2017 echter dat fandom en de manier waarop fans omgaan
met de originele mediatekst een meer integraal deel is geworden van het alledaagse
leven.21 Ook Jenkins ziet de verandering van de ‘semi-structured space’ waarin fans
zich bevinden: “[fan culture] is no longer ‘the weekend only world’ […] it is
everywhere, and all the time, a central part of the everyday lives of consumers
operating within a networked society.”

22

Kristina Busse en Jonathan Gray

beargumenteren aansluitend dat dit ten minste deels te danken is aan de opkomst
van het internet.23

18

Jenkins, Textual Poachers, 46.
Gray et al., Fandom, 8.
20
Jason Mittell, Genre and Television: From Cop Shows to Cartoons in American Culture (New
York: Routledge, 2004), 89.
21
Gray et al., Fandom, 9.
22
Henry Jenkins, “Afterword: The Future of Fandom,” in Fandom: Identities and communities in a
mediated world, red. Jonathan Gray, Cornel Sandvoss, en C. Lee Harrington (NYU Press, 2017),
361.
23
Kristina Busse en Jonathan Gray, “Fan Cultures and Fan Communities,” in The Handbook of
Media Audiences, red. Virginia Nightingale, (Hoboken: Wiley‐Blackwell 2011), 430.
19
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Busse en Gray stellen bovendien dat technologie ervoor zorgt dat het
verschil tussen fan en producent vervaagt, onder andere door de creatie van fanart.24 Daardoor verandert ook de tegenstelling tussen industry-driven fans en
traditional fan communities.25 Traditionele fans zijn volgens Busse en Gray
communities van mensen die bij elkaar komen om hun eigen ideeën over een
bepaald object te bespreken, terwijl industry-driven fans individuen zijn die door
de gevestigde media industrie worden aangespoord te consumeren.26 Industrydriven fans creëren hierbij geen meta-tekst, maar user generated content.
Busse en Gray schrijven dat fans door technologie hun identiteit op nieuwe
manieren kunnen uiten waardoor de grens tussen industry driven fans en traditional
fan communities vervaagt.27 Matt Hills beargumenteert in zijn onderzoek naar fans
van DOCTOR WHO echter dat dit onderscheid niet aan identiteit ligt, maar aan het
feit dat de kennis over een object wordt gedeeld tussen officiële en onofficiële
kanalen.28 Hoewel Hills een bruikbare nuance aanbrengt, geeft het onderscheid dat
Busse en Gray maken inzicht in de manier waarop fans online opereren.
In hun studie naar online fans bevestigen Victor Costello en Barbare Moore
het idee van Jenkins en Busse en Gray dat fans in het pre-internet tijdperk als
‘disempowered’ gezien konden worden, maar dat traditionele online fan
communities de potentie hebben om weerstand te bieden aan de gevestigde
industrie van culturele productie. 29 Fans begeven zich in deze online communities
om zich vrij te voelen van de rol die ze van producenten toegewezen krijgen,
namelijk de serie en commercials kijken op vaste tijdstippen.30 Reddit geeft als
website waar fans zelf meta-teksten construeren en weinig moderatie voorkomt de
mogelijkheid aan fans buiten de originele mediatekst om bezig te zijn met de serie.

24

Busse en Gray, “Fan Cultures,” 430‐431.
Busse en Gray, “Fan Cultures,” 431.
26
Busse en Gray, “Fan Cultures,” 431‐433.
27
Ibidem
28
Matt Hills, “The expertise of digital fandom as a ‘community of practice’: Exploring the
narrative universe of Doctor Who,” Convergence: The International Journal of Research into New
Media Technologies 21 (2015): 366.
29
Victor Costello en Barbara Moore, “Cultural Outlaws: An Examination of Audience Activity and
Online Television Fandom,” Television & New Media 8 no. 2 (2007): 140.
30
Costello en Moore, “Cultural Outlaws,” 140.
25
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Naast het feit dat fandom is veranderd door het internet, stellen Kristina
Busse en Karen Hellekson dat onderzoek naar fans is veranderd in het digitale
tijdperk:
Media fandom studies has historically been the realm of
ethnographic research on the one hand and literary textual analysis
on the other. In the age of the Internet, however, the two modes
merge as personal interactions are both textually rendered and
publicly accessible.31

De meta-teksten die Jenkins los van elkaar onderzocht op basis van offline bronnen
aan de ene kant en het praten met fans aan de andere kant, zijn Volgens Hellekson
en Busse op het internet beide te analyseren.32 De meta-teksten die worden
geconstrueerd op Reddit zijn tekstueel, maar tegelijkertijd sociale interacties van
fans die met elkaar debatteren, overleggen en informatie uitwisselen. Daarnaast
geeft Reddit als site waar forums in theorie voor altijd openbaar beschikbaar zijn,
fans de mogelijkheid om ook nadat een serie is geëindigd meta-teksten te blijven
construeren en geeft het wetenschappers de mogelijkheid deze meta-teksten te
onderzoeken.

2.2 Post-Object Fandom
Dit brengt mij bij een onderbelicht onderzoeksveld: de studie naar fans van
‘objecten’ die niet meer bestaan, namelijk post-object fandom. Jenkins schreef in
Textual Poachers al over het idee dat fans nadat een serie is afgelopen nog steeds
fan zijn en meta-teksten blijven construeren:
The characters had established such a coherence and stability
through the fans’ own meta-textual extrapolations that they retained

31

Kristina Busse en Karen Hellekson, “Identity, ethics and fan privacy,” in Fan Culture:
Theory/Practice, red. Katherine Larsen (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing,
2012), 49.
32
Ibidem.
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a life within fan culture even after the series itself ceased production.
Fans could now turn their attention entirely to the creation and
consumption of zine narratives more perfectly fulfilling their generic
expectations and satisfying their desires 33

Mede door de geconstrueerde meta-teksten van de fans zelf, blijven fans post-object
nog steeds betrokken. Jenkins stelt daarnaast in bovenstaand citaat dat fans na het
einde van een serie zich nog meer kunnen richten op het creëren van meta-teksten
omdat ze de serie niet meer kijken.
De betrokkenheid van fans buiten de originele mediatekst om, wordt
bevestigd door Jason Mittell’s theorie over ‘parasocial relationships:’ de relatie die
kijkers hebben met fictieve personages.34 Volgens Mittell hebben personages uit
televisieseries het vermogen om kijkers ook buiten de originele mediatekst
dagelijks bezig te houden: “parasocial engagement with television characters allows
serialized characters to persits beyond their time on screen.”

35

Waar Mittell zich

niet bezighoud wanneer ‘beyond their time on screen’ plaatsvind, stelt Williams dat
het einde van series enorm veel kan betekenen voor fans en hun fan-uitingen.36 Dit
kan zich volgens Christine Scodari en Jenna L. Felder ook uiten in fanfictie die zich
richt op romantische relaties tussen karakters, dat deze auteurs ‘relationshipping’ of
kortweg ‘shipping’ noemen.37
Jenkins, Mittell, en Scodari en Felder beargumenteren dus dat de tijd buiten
het kijken van de serie ook belangrijk kan zijn voor fans en de constructie van metatekst. Williams benadrukt echter veel meer dat het einde van een serie een grote
impact heeft op fans en meta-teksten.38 Voor fans stopt de serie namelijk niet, maar
leeft de (meta)-tekst door op platformen zoals social media en Reddit, en bestaat er

33

Jenkins, Textual Poachers, 153.
Jason Mittell, Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling (New York: New
York University Press, 2015), 127‐128.
35
Mittell, Complex TV, 148.
36
Williams, Post‐Object Fandom, 45‐46.
37
Christine Scodari en Jenna L. Felder, “Creating a pocket universe: ‘Shippers,’ fan fiction, and the
‐Files online,” Communication Studies 51, no 3. (2000): 238‐239,
https://doi.org/10.1080/10510970009388522
38
Williams, Post‐Object Fandom, 183‐185.
34
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bovendien een verschil tussen deze platformen. In haar studie naar post-object
fandom acht Williams net als Busse en Gray traditionele fora, zoals Reddit, een
vrijere expressie van fandom dan social media sites.39 Volgens Williams zijn
platformen zoals Facebook en Twitter de laatste tien jaar erg populair geworden
onder mediawetenschappers voor de studie naar fans.

40

Ze geven echter weinig

inzicht in fan communities omdat deze platformen sterk de nadruk leggen op het
‘nu’, terwijl fora de mogelijkheid geven om lange discussies te voeren en teksten te
archiveren.41
Daarnaast stellen Booth en Kelly dat online fandom ervoor gezorgd heeft
dat fandom in het algemeen zichtbaarder is voor de ‘mainstream’ en dat fans voor
elkaar meer zichtbaar zijn geworden.

42

Relaties van fans kunnen blijven bestaan

omdat een forum vaak permanent bereikbaar is. 43 Reddit is zodoende een van de
weinige digitale plekken waar fans in grote getalen vrijuit hun eigen community
kunnen creëren.
De forumsite doet denken aan fora die in het begin van fan studies veel
werden onderzocht, zoals Nancy K. Baym deed in haar onderzoek naar soapfans op
het rec.arts.tv forum.44 Bovendien kan het worden gezien als een fan community
waarop de industrie weinig invloed heeft. Er zijn in de sociale wetenschappen al
enkele onderzoeken naar de website verricht, zoals het onderzoek van Ben Wasike
naar de inhoud van de meest populaire subreddits of onderzoek naar het effect van
‘downvotes’ en ‘upvotes’.45 46 Gebruikers van Reddit bepalen door dit systeem zelf
welke berichten het meest aandacht krijgen, van mainstream en non-mainstream

39

Idem, 9.
Ibidem.
41
Ibidem.
42
Paul Booth en Peter Kelly, “The changing faces of Doctor Who fandom: New fans, new
technologies, old practices?,” Participations: Journal of Audience and Reception Studies 10, no. 1
(2013): 57.
43
Williams, Post‐Object Fandom, 25.
44
Nancy K. Baym, Tune In, Log On: Soaps, fandom, and online community (Thousand Oaks: Sage,
2000).
45
Ben Wasike, “Framing Social News Sites: An Analysis of the Top Ranked Stories on Reddit and
Digg,” Southwestern Mass Communication Journal 27, no. 1 (2011).
46
Eric Gilbert, “Widespread Underprovision on Reddit,” in Proceedings of the 2013 conference on
Computer supported cooperative work (New York: ACM, 2013).
40
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bronnen, in plaats van een industrie die bepaalt welke mediateksten worden
uitgezonden of gepubliceerd.

47

Adrienne L. Massaranin heeft onderzoek gedaan

naar de playful participatory culture op Reddit.48 Hoewel zij wel degelijk
gebruikers analyseert, focust zij zich op de manier waarop Reddit als spel kan
worden gezien. Een onderzoek naar fans van een televisieserie op Reddit zal inzicht
geven in een nog niet onderzocht aspect van Reddit, namelijk de constructie van
meta-tekst door fans nadat de serie is geëindigd.

47

Wasike, “Framing Social News Sites,” 65.
Adrienne L. Massanari, “Playful Participatory Culture: Learning from Reddit,” Selected Papers of
Internet Research 14 (2013).
48
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3. Methode
Hoewel dit onderzoek geen platformanalyse behelst, is het voor mijn analyse van
belang kort te omschrijven hoe Reddit functioneert. Berichten plaatsen op Reddit
gaat op verschillende manieren. Reddit bestaat uit duizenden verschillende fora,
genaamd subreddits. Er bestaan subreddits voor uiteenlopende onderwerpen als
foto’s van vogels met mensenarmen, informatie over Nederland en diepgaande
discussies over filosofie. 49 50 51 Ook hebben subreddits soms regels, maar die zijn
vaak beperkt tot enkelvoudige zaken als de noodzaak om berichten te plaatsen die
in verband staan met het betreffende onderwerp.
Er bestaan meerdere subreddits voor THE OFFICE, maar /r/DunderMifflin
heeft de meeste abonnees en hierop worden de meeste berichten geplaatst.52 Deze
zijn erg verschillend, zoals foto’s van fans met acteurs uit de serie, afbeeldingen
van fictionele producten en theorieën over mogelijke plottwists. THE OFFICE
eindigde in 2013, maar op r/DunderMifflin worden dagelijks nog tientallen
berichten en reacties geplaatst.
Dit onderzoek analyseert berichten en reacties op r/DunderMifflin, één jaar
nadat de laatste aflevering werd uitgezonden. Hierin volg ik gedeeltelijk de manier
van corpusbepaling van Rebecca Williams, die onderzoek deed naar het verschil
van fanreacties nadat een serie is afgelopen, met steeds één jaar tijdsverschil.53 De
‘series finale’ werd op 16 mei 2013 uitgezonden. Door de beperkte tijdsomvang
van dit onderzoek richt ik mij in de analyse op berichten die zijn geplaatst
gedurende 48 uur, van 16-5-2014 00.00 uur tot 18-5-2014 00.00 uur.
Reddit heeft geen optie om via haar eigen zoeksysteem te zoeken naar
berichten in een bepaalde tijdsperiode of subreddit. Hiervoor heb ik een alternatieve
49

“r/birdswitharms/,”Reddit, geraadpleegd op 12 november 2017,
https://www.reddit.com/r/birdswitharms/
50
“r/thenetherlands/Reddit,” geraadpleegd op 12 november 2017,
https://www.reddit.com/r/thenetherlands/
51
“r/philosophy/Reddit,” geraadpleegd op 12 november 2017,
https://www.reddit.com/r/philosophy/
52
“r/DunderMifflin/,” Reddit, geraadpleegd op 24 november 2017,
https://www.reddit.com/r/DunderMifflin/
53
Williams, “This is the Night Tv Died,” 267.
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methode gebruikt, die gebruik maakt van een specifieke code in de URL. 54 Door
middel van twee Unix Timestamps, een tijdsaanduiding die websites gebruiken, die
ik via een converter heb verkregen, heb ik in r/DunderMifflin gezocht naar alle
berichten tussen 16-5-2014 00.00 uur (Unix: 1400198400) en 18-5-2014 00.00 uur
(Unix: 1400371200). Deze heb ik vervolgens in deze link geplaatst:
https://www.reddit.com/r/DunderMifflin/search?sort=new&q=timestamp%3A140
0198400..1400371200&restrict_sr=on&syntax=cloudsearch&count=26&before=t
3_25nzc9.
De zoekresultaten gaven ook een aantal berichten weer die zijn geplaatst
vóór of na de gewenste tijdsperiode en dus niet in mijn corpus moeten worden
opgenomen. Dit komt omdat daar reacties bij staan die wel in de tijdsperiode zijn
geplaatst. Bij elk bericht en reactie op Reddit staat wanneer het geplaatst is. Door
de tijden te indexeren in mijn analysetabel (Bijlage 1), heb ik deze berichten
gefilterd. Ze staan onderaan mijn analysetabel, maar ik analyseer ze niet. Ook staan
er tussen de zoekresultaten reacties die zijn geplaatst buiten de periode die ik ga
onderzoeken. Deze zijn in de analysetabel grijs gemarkeerd en worden ook niet
geanalyseerd. Zodoende bestaat mijn corpus uit 24 berichten, met daarop in totaal
138 reacties. Sommige berichten hebben geen reacties, anderen tientallen.
In de analysemethode staat het boek van Nancy K. Baym, Tune in, log on:
Soaps, fandom, and online community centraal. Zij gebruikt in haar onderzoek naar
soapseries meta-tekstualiteit om fans op het forum rec.arts.tv.shows rond 1990 te
analyseren. Zij ontdekt hierin twee soorten praktijken, namelijk interpretive
practices en informative practices.55 Interpretive practices zijn het speculeren over
teksten, analyseren van karakters en persoonlijke situaties in verband brengen met
de serie. Informative practices zijn gebruiken als het informeren van andere fans,
trivia spellen en het plaatsen van informatie over en afbeeldingen van acteurs in een
andere context dan de serie.
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“Use Cloudsearch to search for posts on reddit within a time frame,” Reddit, geraadpleegd op
24 oktober 2017,
https://www.reddit.com/r/reddittips/comments/2ix73n/use_cloudsearch_to_search_for_posts_
on_reddit/
55
Baym, Tune In, 71‐90.
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Interpretive practices bestaan volgens Baym uit drie subcategorieën. Baym
benadrukt dat deze nauw met elkaar verbonden zijn en vaak horen meta-teksten bij
meerdere subcategorieën.56 Personalization houdt in dat fans zich identificeren met
een serie en daaropvolgend hun eigen ervaringen delen. Op deze manier wordt de
fictieve wereld begrepen in relatie tot hun eigen levens. 57 Character Interpretation
is de manier waarop fans in discussie gaan over de betekenis van het handelen van
karakters en plotlijnen in de serie.58 De derde subcategorie, Speculation, behelst
voornamelijk het voorspellen van gebeurtenissen op basis van kennis over de al
uitgezonden originele tekst. 59
Informative practices zijn onderverdeeld in subcategorieën die meer dan
interpretive practices op zichzelf staan. Door middel van Updates proberen fans
andere fans op de hoogte te houden van wat er is gebeurd in de afgelopen
afleveringen. 60 Baym stelt dat dit specifiek voor soaps erg belangrijk is, omdat fans
vaak weken, maanden of jaren van de serie missen waarna ze opnieuw beginnen
met kijken. 61 Uit mijn analyse blijkt dat updates zoals Baym die beschrijft weinig
te vinden zijn op r/DunderMifflin. Fans die andere fans over algemene zaken
informeren komen wel veel voor in mijn corpus.
Hetzelfde geldt voor Spoilers; informatie plaatsen over evenementen in de
serie die andere fans mogelijk nog niet hebben gezien.62 Omdat ik berichten
analyseer die één jaar nadat de serie eindigde zijn geplaatst, komen in mijn corpus
spoilers op de manier die Baym beschrijft niet voor. Trivia, waar fans quizzen en
spellen bedenken over de serie, en Sightings, waar fans foto’s of tekst plaatsen over
het zien van een acteur in een andere context dan de serie, komen wel voor in mijn
analyse.63
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Baym, Tune In, 91.
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Baym analyseert in haar onderzoek naast berichten op het forum ook
interviews die ze heeft afgenomen met gebruikers van het forum. Jenkins stelt
echter dat mediawetenschappers zich beter kunnen richten op het empirisch
onderzoeken van fans, dat wil zeggen authentieke berichten analyseren, in plaats
van generalisaties maken over fans door metingen van hen te doen, bijvoorbeeld
interviews.

64

Dit verzoek is volgens Hills in 2013 nog steeds niet voldoende

beantwoord. 65 Er is dus een vraag naar meer onderzoek dat zich richt op uitingen
van betekenisgeving en evaluatie van fans zelf.
Baym is een mediawetenschapper die vóór het verzoek van Hills wel al
onderzoek deed naar meta-teksten van fans. De berichten en reacties van fans zelf
zijn leidend in haar onderzoek in Tune In, Log On. Door middel van discoursanalyse
onderzoekt zij de taal en haar betekenis van berichten die door fans zijn geplaatst.
De categorie informative practices die Baym heeft geconstrueerd is afgeleid van
labels die fans zelf aan hun berichten gaven, namelijk ‘spoilers,’ ‘update,’ trivia’ en
‘sightings.’ De interpretive practices heeft zij geconstrueerd aan de hand van
analyse van de berichten en afgenomen interviews.
In de analyse las ik alle 24 berichten en 138 reacties. Vervolgens heb ik ze
ingedeeld naar de categorieën die Baym gebruikt in haar onderzoek, namelijk
personalization, character interpretation, speculation, updates, spoilers, trivia of
sightings (zie Bijlage 1). Wanneer een bericht of reactie bij meerdere categorieën
past, heb ik deze in meerdere kolommen geanalyseerd. Wanneer een bericht bij
geen enkele categorie paste, heb ik deze ingedeeld bij de categorie ‘overig.’ In de
analysesectie heb ik aan de hand van de categorieën en de theorie van onder andere
Baym onderzocht of deze categorieën voorkomen bij fans van THE OFFICE op
Reddit nadat de serie is afgelopen. Afbeeldingen heb ik meegenomen in mijn
analysetabel, omdat ze soms nodig zijn om de tekst te begrijpen (zie Bijlage 2). Ik
heb ze echter niet uitvoerig geanalyseerd, omdat ze niet bij Jenkins’ definitie van
meta-texten horen en gesprekken tussen fans meer betekenisgeving faciliteren.
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Aan de hand van de methode die Baym gebruikt stel ik de volgende
deelvragen:
1. Hoe worden interpretive practices geconstrueerd door fans van THE OFFICE
op r/DunderMifflin?
2. Hoe worden informative pactices geconstrueerd door fans van THE OFFICE
op r/DunderMifflin?
Baym houdt in haar onderzoek geen rekening met het onderscheid tussen
‘berichten’ en ‘reacties’ van fans. Onderzoek in de sociale wetenschappen heeft
echter aangetoond dat reacties op Reddit veel vaker authentieke tekst bevatten dan
berichten, die vaak bestaan uit een foto of link.66 In mijn analyse heb ik daarom ook
gelet op de relatie tussen berichten en reacties en of deze relatie bepaalde practices
faciliteert. Daarnaast blijkt uit mijn onderzoek dat onder andere de relatie tussen
berichten en reacties een practice faciliteert die in Baym’s theorie niet voorkomt,
namelijk ‘role playing.’ Zodoende stel ik de derde deelvraag:
3. Hoe wordt role playing als practice gebruikt om meta-tekst te construeren
door van fans (van THE OFFICE op r/DunderMifflin)?
Zelf ben ik een groot fan van THE OFFICE. In dit onderzoek is dat voor mij
eerder een voordeel dan dat het mij minder betrouwbaar als academicus maakt. Net
als in Nancy K. Baym’s onderzoek naar fans van soaps geeft het mij toegang tot de
betekenis van bepaalde elementen uit de serie.

67

Bovendien weet ik uit mijn

dagelijks leven door omgang met andere fans van THE OFFICE hoe sociale
interacties in deze groep kunnen gaan. Ik zie mijn rol in dit onderzoek als ‘aca-fan’:
“they can take up things like contradictions within [the experience of fandom],
disputes within [the experience of fandom]”
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onderzoek nooit op subreddits van THE OFFICE begeven of berichten geplaatst.
Naarmate dit onderzoek vorderde en ik steeds meer betrokkenheid voelde met de
subreddit heb ik mij ook bewust afzijdig gehouden van inmenging op het forum.
Zoals Hellekson en Busse aankaarten, is er ook een bepaald ethisch
vraagstuk aan het analyseren van gebruikers uit een specifieke groep. Idealiter zou
elke gebruiker gevraagd moeten worden om toestemming.69 Baym heeft tijdens
haar analyse van r.a.t.s. aangegeven dat ze een onderzoek doet naar berichten in de
groep en gebruikers reageerden daar positief op.70 Baym was al langer actief in
r.a.t.s., terwijl ik geen deel wil zijn van het door mij geanalyseerde object. Praktisch
gezien is het niet mogelijk om alle fans die berichten hebben geplaats die ik
analyseer te vragen om toestemming. Omdat het over berichten gaat die vier jaar
geleden zijn geplaatst, gebruikers vrijwel altijd een abstracte gebruikersnaam
gebruiken, het om academisch onderzoek gaat en omdat ik geen enkele gebruiker
er specifiek tussenuit haal, neem ik aan dat ik de berichten mag gebruiken.
Bovendien zijn ze openbaar geplaatst.
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4. Analyse
4.1 Informative practices
Het eerste dat opvalt aan de analyse van mijn corpus is dat er geen berichten in staan
die onder spoilers of trivia zouden kunnen vallen. Spoilers geven iets weg over
afleveringen die net zijn uitgezonden, of over verwachtingen van fans op basis van
bijvoorbeeld interviews met acteurs en makers van een serie.71 Baym ziet in haar
analyse veel van dit soort berichten. In r.a.t.s. werden ze zelfs door fans gelabeld.
Mijn onderzoeksresultaat verbaast niet, aangezien THE OFFICE al was afgelopen
toen de berichten en reacties werden geplaatst.
Dit schijnt licht op de manier waarop meta-teksten worden gecreëerd op
basis van informatie. De berichten en reacties op r/DunderMifflin zijn vrijwel
allemaal geconstrueerd rond de verwachting dat iedereen de serie tot het einde heeft
gevolgd. Met het bericht “Of all the Michael and Toby interactions, I think this is
my favourite,” (nummer 4 in Bijlage 1) laat deze fan weten dat hij alle interacties
tussen twee personages kent en vraagt hij indirect naar meningen van fans die ook
alle afleveringen hebben gezien. Het bericht “We all know the Interim Manager,
Assistant to the Regional Manager, and AARM. I present to you, Gun Safety
Dwight!” (8) ziet het als vanzelfsprekend dat iedereen een karakter van het
personage Dwight kent. De berichten op het forum houden geen rekening met
mogelijke fans zonder kennis van het overgrote deel van de afleveringen, plotlijnen
en personages.
Trivia komt in de berichten en reacties niet voor zoals Baym die beschrijft:
“this genre repeats published trivia questions, usually from trivia cards, games, or
books and magazines.”72 Het bedenken van quizzen en ander soorten spellen komt
niet voor op r/DunderMifflin. Wel wordt er soms om meningen gevraagd over
mogelijke fictieve plottwisten: “Stanley & Phyllis: What if they hooked up at the
end of the series?” (17) Vragen die echter veel vaker voorkomen, zijn vragen over
informatie. Deze berichten schaar ik onder updates.
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Baym beschrijft updates als een gebruik waarin fans elkaar op de hoogte
houden van wat er is gebeurd in de serie. Dit gebruik is in mijn corpus minder
aanwezig. Ten eerste omdat het een sitcom betreft die één keer per week werd
uitgezonden, zulks in tegenstelling tot een soap die vijf keer per week op televisie
te zien is. Hierdoor is er minder materiaal en kunnen fans makkelijker de serie
bijhouden. Ten tweede is de originele mediatekst al tot een einde gekomen, en gaan
fans ervan uit dat iedereen de serie heeft afgekeken.
Updates gaan volgens Baym in de kern echter over informeren en
overbrengen van kennis.73 Dit gebeurt in berichten op r/DunderMifflin geregeld.
Bij een citaat op een foto (bericht 4), reageert een fan “I think this is the wrong
screenshot, he says this quote near pam’s desk.” (4.2) Hiermee deelt hij informatie
over de serie die de fan die het originele bericht plaatste waarschijnlijk niet heeft.
Ook informeren fans elkaar over zaken van buiten de originele mediatekst: “It’s a
year today since The Office came to an end.” (19)
De laatste informative practices die Baym beschrijft zijn sightings. “Steve
Carell and Andy Buckley on “Riot” - Has anyone seen it?” (18) is hier een goed
voorbeeld van. Een fan heeft een van de acteurs van THE OFFICE in een spelshow
gezien en vraagt zich af of er meer fans zijn die de uitzending hebben bekeken. Ook
sommen fans sightings op: “I loved that Rainn was in Transformers 2,” (7.18) “I
loved that he was in Galaxy Quest,” (7.19) “Also in an episode of Monk.” (7.20)
Hieruit blijkt dat fans naast een relatie met een personage, ook een parasociale
relatie aangaan met acteurs zoals Mittell dat beschrijft.74 Daarnaast zien fans acteurs
niet alleen in andere contexten, maar ook in volgens hen onjuiste mediateksten. Zo
valt een fan op dat in de ondertiteling de naam van een acteur wordt gebruikt in
plaats van het personage: “The subtitles accidentally referred to an off-screen
character by the actor’s name.” (24)
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4.2 Interpretive practices
Personalization is een interpretive practice waarbij fans laten zien hoe een object
betekenis voor hen geeft. 75 Dit doen ze door aan andere fans te tonen op wat voor
manier ze de serie begrijpen met betrekking tot hun eigen realiteit.

76

In Baym’s

corpus uit zich dit op emotioneel en cultureel gebied; fans delen hun emoties over
gebeurtenissen in een televisieserie of vertellen verhalen uit hun eigen leven die
gelijkenissen vertonen met plotlijnen. Op r/DunderMifflin komen deze berichten
ook veelvoudig voor. Een fan deelt bijvoorbeeld mee hoe hij zich voelt over het feit
dat de serie een jaar geleden is afgelopen: “Happy anniversary guys… :(“ (14) Een
andere fan reageert met een gelijkwaardig gevoel: “There’s an obvious hole in my
life. Thank god for Netflix.” (14.1) Het bericht “It’s a year today since The Office
came to an end” (14) zorgt naast informatie ook voor emotionele reacties: “The
feels…,” (19.2) “I still quote it everyday. Definitely miss the show. All good things
come to an end! Bittersweet” (19.3) en “The more time goes by the more I realize
how great this show actually was.” (19.48)
Deze berichten en reacties zijn in grote mate nostalgisch. Williams stelt dat
dit een kenmerk is van online fan communities: “online fan spaces can offer places
for remembrance and nostalgia as a series draws to a close …”

77

Williams haalt

hierbij Anne Marie Todd aan, die fans van FRIENDS onderzocht nadat de serie was
afgelopen. De online spaces zijn een plek waar volgens Todd fans post-object
herinneringen kunnen ophalen en het kunnen hebben over het kopen van DVD’s. 78
Het aanschaffen van de mediatekst is ook op r/DunderMifflin een onderwerp van
gesprek.
Waar Baym slechts emotie en culturele waarden ziet wanneer het aankomt
op personalization, komt uit mijn corpus naar voren dat meta-teksten ook worden
gecreëerd doordat fans persoonlijke verhalen delen over basale zaken als DVD’s,
Netflix en hun eigen kijkgedrag. Een fan reageert op een bericht over de verkoop
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van een DVD-set met alle seizoenen: “Netflix is great, but it’s also always cool to
have things in psychical form (to me anyway). And, if a US version DOES come
out with some cooler looking packaging I won’t hesitate to get it.” (1.2) Vervolgens
reageert een andere fan: “Yeah that’d be around $100 - 150 but I’d still get that.”
(1.5) Fans laten niet alleen met emoties zien hoeveel ze om de serie geven, maar
ook door te melden hoeveel geld ze over zouden hebben voor een DVD-set. Of door
aan te geven hoeveel ze kijken naar de serie: “Ya I watch at least an episode a day,
mostly because I do when I go to bed. But I always stop after season 7 and start
over.” (19.28)
Doordat de serie al is afgelopen, komt speculation niet voor in de manier
waarop Baym dit beschrijft, namelijk de “prediction of future events.” 79 Wel is er
veel speculatie over de productie van andere meta-teksten: DVD’s en het streamen
van THE OFFICE op Netflix. “I really wish they'd give this a blu ray treatment. Just
wishful thinking but it would be awesome and I'd buy it in an instant,” (1.4) “A year
has passed now. Any talk of a box set release?”(12), “Is there a place i can watch
the office US, online somewhere?” (22) en een andere fan als reactie op een bericht
over mogelijke DVD verkopen op Amazon: “It took long enough. It will be the first
box set I buy. I cannot get enough of The Office.” (19.37) Fans creëren dus
speculatieve meta-teksten die ingaan op andere zaken dan de originele mediatekst.
In de bovenstaande berichten en reacties over DVD’s wordt ook duidelijk
hoe deze in relatie tot elkaar staan. Berichten bevatten vaak een speculatie over
mogelijke uitgave van een DVD, of een vraag over het kijken van de serie. Reacties
zijn vaker informerend, door bijvoorbeeld antwoord te geven op een vraag over
streaming, “Netflix,” (22.4), “Piratebay,” (22.5), of fans informeren elkaar over de
prijzen of uitgaven: “$8.99 for the whole series in HD. On Netflix,” (1.1) en “AND
some new bonus features.” (1.3) De manier waarop Reddit is gestructureerd
faciliteert op deze manier interactie tussen de verschillende practices van fans.
In contrast met speculation, is character interpretation een manier van fans
om vanuit de mediatekst te laten zien hoeveel de serie voor hen betekent. Bij
lopende series, zoals Baym heeft onderzocht, behelst dit dat fans personages

79

Baym, Tune In, 81.

22

analyseren en vervolgens delen met fans wat ze in de toekomst van dit personage
verwachten.

80

Door de post-object insteek van mijn onderzoek komt dit in mijn

corpus maar een aantal keer voor, en niet op dezelfde manier als bij soaps. Zo ziet
een fan in een shot dat een personage die altijd ‘Holly’ wordt genoemd, op haar
naamkaartje ‘Hollis’ heeft staan (11). De fan verbaast zich hierover, hij heeft Holly
altijd geïnterpreteerd als haar echte naam. Een fan reageert “Her dad calls her that
on the phone. It’s a name,” (11.15) waarop een andere fan stelt: “Her dad is not
always the most accurate source of information :P,” (11.6) inspelend op het feit dat
dit personage dement is. Dit gaat dus niet zozeer om de toekomst, maar om hoe
acties van personages worden geïnterpreteerd.
Het eerdergenoemde bericht “Stanley & Phyllis: What if they hooked up at
the end of the series?” (17) is een ander interessant voorbeeld van character
interpretation. De fan kan echter niet speculeren over wat de karakters in de serie
in de toekomst gaan doen, want de serie is afgelopen. In plaats daarvan zou dit het
begin van fanfictie kunnen zijn, waaraan andere fans meeschrijven. Het is een vorm
van ‘shipping’ zoals Scodari en Felder dit benoemen; fanfictie schrijven over een
romantische relatie tussen twee karakters.

81

Andere fans zijn echter niet

geïnteresseerd in fanfictie, en beginnen een geheel andere meta-tekst te creëren.
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4.3 Role playing
Een categorie die Baym niet beschrijft, maar op r/DunderMifflin vaak voorkomt, is
een gebruik dat ik omschrijf als ‘role playing.’ Ik leen deze term uit de sociologie,
waarin het wordt gebruikt om aan te tonen dat iemand in de rol van iemand anders
kruipt en zo een andere identiteit aanneemt.82 In discussies op r/DunderMifflin over
uiteenlopende onderwerpen wordt vaak op humoristische wijze een citaat uit THE
OFFICE aangehaald. Dit wordt opgevolgd door andere fans die de zin plaatsen die
in de originele mediatekst op de eerste zin volgt. Op deze wijze worden hele stukken
scenes ‘geroleplayed.’ In reactie op het bericht over Stanley en Phyllis, reageert een
fan “Phyllis seems to be quite happy with Bob Vance, Vance Refrigeration.” (17.2)
Het eerste deel van de zin is een antwoord op de vraag, het tweede gedeelte is een
citaat van het personage Bob Vance, die bij kennismakingen altijd aangeeft hoe zijn
bedrijf heet. Een andere fan vervolgt: “Bob who?” (17.3) Deze fan speelt mee door
een citaat te plaatsen dat een reactie is van het personage Karen. Hierdoor wordt
bepaald welke scene er wordt gespeeld. Vervolgens worden er nog drie zinnen uit
die scene geplaatst door fans. (17.4 tot en met 17.6)
Deze practice is in de basis informative omdat fans laten zien dat ze kennis
hebben over de serie en omdat ze andere fans laten kennis maken met de originele
media-tekst. Daarnaast deelt het ook eigenschappen met een sighting, waar een
personage in een andere context wordt gezien. Bij role-playing wordt geen
personage, maar een ander deel van de originele media-tekst in een andere context
geplaatst. Role-playing heeft echter ook meerdere interpretatieve betekenissen. Ten
eerste interpreteren fans de originele mediatekst op een vrije manier zodat een zin
uit een scene ook betekenis heeft in een conversatie over iets anders. Dit is een
voorbeeld van het creëren van meta-teksten; de mediatekst wordt in dialoog in een
community geïnterpreteerd tot een nieuwe tekst. Een fan gebruikt bijvoorbeeld een
citaat uit de laatste aflevering om aan te geven wat THE OFFICE voor hem betekent:
“ ‘There’s a lot of beauty in ordinary things. Isn’t that kind of the point?’ Best
show.” (19.47)
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Ten tweede is het ook een vorm van personalization. Baym beschrijft
personalization onder andere als het gebruik van ‘putting themselves in the drama
and identifying with its situations and characters.’ Fans spreken zinnen uit als een
personage, waarop andere fans reageren als ander personage. “Yeah, why don’t you
guys mention all the good farming tips I gave during the show? I hardly ever see
those posted on here.” (19.25) In deze reactie gedraagt een fan zich als het
personage Dwight, en hoe hij zou reageren als hij deel van de discussie op
r/DunderMifflin was. Hiermee plaatst de fan zichzelf in het drama, maar ook het
drama van de show in de realiteit.
Ten derde is role playing ook een vorm van character interpretation en
speculation. Door bepaalde originele mediateksten anders te formuleren, breiden
fans de verhaalwereld van THE OFFICE uit. Ze speculeren over hoe bepaalde
plotlijnen zich hadden kunnen ontwikkelen en hoe personages zich tijdens de serie
buiten beeld mogelijk hebben gedragen, of hoe personages zich ná de show verder
ontwikkelen. Een fan plaatst een foto van een winkel die Shoe-la-la heet (13), wat
in THE OFFICE een idee voor een schoenenwinkel van Michael Scott is. Een andere
fan vraagt zich af ‘I wonder when Tube City is going to take off.’ (13.5) Dit refereert
naar een idee van personage Michael om hamsterbuizen door het hele kantoor te
plaatsen. Vervolgens brengt een andere fan dit hersenspinsel terug naar de
verhaalwereld van THE OFFICE door te zeggen: ‘That got vetoed,” (13.6) de reactie
van personage Jim op het idee van Michael.
Bij role playing is het verschil tussen berichten en reacties duidelijk te zien.
Berichten dienen om te informeren of te interpreteren. Fans gebruiken reacties
vervolgens om het bericht een andere betekenis te geven, doordat ze de originele
mediatekst inzetten om te reageren en zo nieuwe meta-tekst construeren. De role
playing reacties zijn dus op zichzelf al nieuwe meta-tekst, maar zorgen er ook voor
dat het originele bericht naar een hoger metaniveau wordt getild.
Role playing is voor fans een practice die ze opnieuw de originele
mediatekst laat beleven en tegelijkertijd daar een nieuwe betekenis aan geeft.
Omdat het eigenschappen van informative en interpretive practices bevat, zou ik
het interformative willen noemen. Bovendien benadrukt het de parasociale relaties
die fans met personages hebben zoals Mittell dat beschrijft, door te speculeren over
wat personages buiten de originele mediatekst om doen: “fans will think about and
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discuss characters, imagine what the charaters might be doing outside the presented
episodes, and perhaps even produce their own paratextual extensions for
characters.“83 Williams stelt veel specifieker dan Mittell dat fans post-object vaak
manieren zoeken om met het narratief aan de gang te blijven. Zij ziet dat dit gebeurt
in de vorm van het maken van fanfictie en fanart.84 Ik zou willen stellen dat het
creëren van meta-tekst door de originele mediatekst in nieuwe context te plaatsen,
hetgeen resulteert in role playing, hier een aanvulling op is.
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5. Conclusie
Dit onderzoek had tot doel te onderzoeken op welke wijze fans van THE OFFICE
meta-teksten construeren op Reddit nadat de serie is afgelopen. Aan de hand van
een discoursanalyse die deels gebaseerd is op de methode van Nancy K. Baym heb
ik 24 berichten en 138 reacties onderzocht. Gepaard met de theorie van Rebecca
Williams over post-object fandom zie ik in mijn corpus dat meta-tekst nadat een
serie is afgelopen op een andere wijze geconstrueerd wordt dan het bij lopende
series zou gebeuren.
Zo dienen informative practices post-object veelal om andere fans te
informeren over kennis buiten de originele mediatekst, zoals DVD’s, en om hen te
informeren over het feit dat de serie een jaar geleden is afgelopen. Bovendien valt
het op dat fans ervan uitgaan dat iedereen op r/DunderMifflin de hele serie heeft
gezien. Dit is een breuk met de theorie van Baym over soaps. Uit haar resultaten
blijkt dat informative practices de rol vervullen van informatie verstrekken aan fans
die juist een deel van de originele mediatekst hebben gemist.85 Een mogelijke
verklaring hiervoor is het verschil in hoeveelheid originele tekst tussen soaps en
sitcoms. Daaropvolgend zou de beschikbaarheid van DVD’s en de mogelijkheid
om een sitcom zodoende ‘voor de eerste keer’ te zien, ervoor kunnen zorgen dat
fans niet direct informatie van plotlijnen delen, maar meta-tekst creëren die die
kennis voor lief neemt.86
De meta-tekst die wordt gecreëerd aan de hand van interpretive practices
bestaat in mijn corpus ook voor een deel uit het delen van de manier van kijken naar
de mediatekst, namelijk via DVD of Netflix. Dit is volgens Jenkins niets vreemds:
“The fan’s meta-text […] has built upon all the information specifically provided
in the aired episodes, information offered by secondary sources […] as well as upon
the foundation of fan speculations about that information.”87 Naast emotionele en
culturele ervaringen van fans, wordt post-object ook door contextuele zaken metatekst gecreëerd.
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Baym, Tune In, 83‐90.
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Ten slotte is ‘role-playing’ een aanvulling op de theorie van Baym. Fans
construeren in het genre mockumentary meta-tekst door de originele tekst in een
ander context te plaatsen. Het is informative, interpretive en het zou gezien kunnen
worden als een nieuwe vorm van fanfiction en para-sociale relaties met personages.
Er zijn een aantal mogelijke redenen waarom fans op deze manier meta-tekst
creëren in mijn corpus. Een verklaring kan zijn dat fans post-object willen
vasthouden aan het narratief. Het zou ook kunnen liggen aan een verschil in genre
tussen soap en sitcoms. Soaps bestaan uit enorm veel tekst, waardoor fans wellicht
minder goed in staat zijn om bepaalde zinnen te onthouden. Misschien zijn er
minder slagzinnen in soaps. Het zou ook kunnen liggen aan de mogelijkheid om
sitcoms terug te kijken, iets dat bij soaps vaak niet kan. Dit zou een onderzoek met
een groter corpus, of een vergelijkend onderzoek kunnen uitwijzen. Bovendien
biedt ‘role-playing’ een geheel nieuwe kijk op identiteit en fans, interformative
practices, post-object fandom, en de relatie tussen berichten en reacties, hetgeen
allemaal vraagt om meer onderzoek.
Mijn analyse geeft een gedetailleerd inzicht in hoe fans van THE OFFICE op
r/DunderMifflin meta-teksten construeren. Om uitspraken te doen over fans, genres
en post-object fandom in een groter geheel is echter meer onderzoek nodig. Dit
onderzoek toont wel aan dat de basis van Baym’s theorie ook achttien jaar later nog
van toepassing is, zij het met nuances. Net zoals Jenkins aangeeft, verfijnt mijn
discoursanalyse de theorie: ‘ethnography may not have the power to construct
theories, but it can disprove them or at least challenge and refine them.’88
Bovendien zou mijn onderzoek een start kunnen zijn van meer onderzoek naar postobject fandom en mockumentaries, de oproepen van Williams en Mast die mij
aanzette tot dit onderzoek.
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Jenkins, Textual Poachers, 292.
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Bijlage 1

Berichten en reacties 16‐5‐2014 00.00 (Unix: 1400198400) tot en met 18‐5‐2014 00.00 (Unix: 1400371200)
Link naar de originele berichten en reacties:
https://www.reddit.com/r/DunderMifflin/search?sort=new&q=timestamp%3A1400198400..1400371200&restrict_sr=on&syntax=cloudsearch&count=26&before=t3_25nzc9
Interpretive Practices
Personalization

1

Character Interpretation

Speculation

Informative Practices
Role playing

The Office: The Complete Series DVD box set available for pre‐order in UK. US
announcement coming soon?

Updates

Spoilers

Gebruiker
Trivia

Sightings

$8.99 for the whole series in HD. On Netflix.

1.2

1.3

1.4

1.5

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Netflix is great, but it's also always cool to have things in psychical form (to
me anyway). And, if a US version DOES come out with some cooler looking
packaging I won't hesitate to get it.

I really wish they'd give this a blue ray treatment. Just wishful thinking but it
would be awesome and I'd buy it in an instant.

Yeah that'd be around $100 ‐ 150 but I'd still get that.

Look who went back to get her degree in journalism! [24 s1]

Who the hell is that?
Elizabeth, the stripper!
You sure? Her character's name is Elizabeth
btw. http://www.imdb.com/name/nm0213339/
Oh yes, Elizabeth. Right. Here's proof it's the same actress (Jackie
Debatin): http://www.imdb.com/title/tt0502179/?ref_=nm_flmg_
act_53

17‐5‐2014 15:17:47

[deleted]

18‐5‐2014 05:35:34

Dit is wederom een update over DVD's.

metalgeargreed

17‐5‐2014 20:35:13

dihsho

18‐5‐2014 14:32:36

CatTurdCollector

17‐5‐2014 20:50:56

lrt106

17‐5‐2014 22:35:00

Dit bericht is ook een
vorm van speculatie
over de DVD.

Deze reactie informeert andere fans over
parateksten.

AND some new bonus features

5

CatTurdCollector

You're missing out on over 24 hours worth of extras, though, especially if
you count watching an episode again with the commentary as new content.
A lot of the deleted scenes are very funny ‐ they just didn't fit into the
episodes.
Deze reactie is een
voorbeeld van
personalization. De fan
laat weten dat hijzelf
liever een fysieke kopie
heeft van de originele
mediatekst.

Tijd

Overig

Dit bericht is niet geheel een 'update' zoals
Baym dit beschrijft. Fans worden wel
geïnformeerd, maar ze krijgen geen overzicht
van wat er zich in de afgelopen afleveringen
heeft afgespeeld. De eerste zin heeft echter wel
als primaire functie om te informeren. De
tweede zin is geen inhoudelijke speculatie over
de originele mediatekst, maar speculeert wel
over DVD's.

this is great news i have always wanted a box set of the office.
1.1

Aantal
reacties

Deze fan geeft aan wat
zijn persoonlijke
voorkeur is.

Dit bericht is ook een
vorm van speculatie
over de DVD.

Janderson2494

17‐5‐2014 19:41:26

Deze fan geeft aan wat
zijn persoonlijke
voorkeur is.

Dit bericht is ook een
vorm van speculatie
over de DVD, in het
bijzonder de prijs.

CatTurdCollector

17‐5‐2014 20:29:53

De fan die dit plaatste
deelt een persoonlijke
ervaring over zijn
ervaring met een actrice
van The Office.

Dit bericht is een specifieke vorm
van character interpretation, die
Baym niet benoemt. Het gaat
hier over een 'sighting' van een
actrice in een andere serie, maar
de fan interpreteert haar
karakter in die serie alsof ze nog
steeds hetzelfde karakter speelt
als in The Office.

Dit is ook een manier van role‐playing,
omdat de fans ervan bewust zijn dat
het hier om een andere originele
media‐tekst gaat dan de serie , maar
met elkaar ‘spelen’ alsof ze nog steeds
de rol van stripper speelt.

Dit is ook een
sighting, omdat
een actrice uit The
Office wordt
herkend in een
andere context.

Deze reactie vraagt om een informerende
update.
Deze reactie informeert andere fans over het
originele bericht.
Deze reactie informeert andere fans over het
originele bericht.
Deze reactie informeert andere fans over het
originele bericht.

Fysco

5

17‐5‐2014 11:03:42

[deleted]

17‐5‐2014 19:05:46

Fysco

17‐5‐2014 20:27:28

[deleted]

17‐5‐2014 21:07:00

ysco

17‐5‐2014 22:57:45

2.5

3

Holy shit. She went to my college!!

De fan die dit plaatste
deelt een persoonlijke
ervaring over zijn
ervaring met een actrice
van The Office. De fan
gebruikt hier The Office
om een ervaring uit zijn
eigen leven betekenis te
geven.

Deze fan vraagt om kennis die fans op
r/DunderMifflin wellicht hebben.

Where to watch the office online subbed in spanish?

Of all the Michael and Toby interactions, I think this is my favourite

Dit bericht geeft aan wat
de persoonlijke voorkeur
is van de fan. Indirect
vraagt de fan om
ervaringen van andere
fans.

4.1

I use this quote regularly to describe my friend's wife.

Deze reactie is een
antwoord op de
indirecte vraag van het
originele bericht. Hij
plaatst ervaringen uit zijn
eigen leven in de context
van de serie.

4.2

I think this is the wrong screenshot, he says this quote near pam's desk

4.3

My favourite is the one where Michael and Toby are talking at the deposition
and Michael just pushes Toby's food off of the table.

With a very, very close #2... http://i.imgur.com/etnuu.jpg

4

4.4

4.5

That's the one I always remember!

matiats

0

17‐5‐2014 09:27:47

jakeology_101

5

17‐5‐2014 07:54:30

smartalec43

17‐5‐2014 15:30:11

Deze reactie antwoord
de vraag van het
originele bericht.

niksko

17‐5‐2014 12:55:36

De fan die het originele
bericht heeft geplaatst
nuanceert zijn eigen
ervaring door een
tweede voorbeeld te
noemen.

jakeology_101

17‐5‐2014 07:54:58

Deze fan deelt haar
ervaring met deze quote.

bobbysr

17‐5‐2014 10:06:46

De fan deelt in deze reactie zijn kennis over de
show.

5.1

Of all the characters that came and went over the years, I am sorry that Dwight,
Jr. and Jim, Jr. didn't get there sooner. Their characters were perfect for the
show.

In deze reactie deelt de
fan zijn mening over
twee personages in de
serie.

6

Is there any way I can go back and read all of the old episode reviews from this
subreddit?

I think OP meant "How can I go back...."

17‐5‐2014 21:55:00

17‐5‐2014 18:35:59

The bachelor life...

yes

Deze reactie is geen 'role playing' op
zichzelf, maar de fan geeft aan dat hij
in zijn dagelijks leven de rol van
Michael aanneemt om deze zin te
zeggen.

gotmilk55

gilbyrocks

In dit bericht deelt de fan
hoe hij denkt over het
vrijgezellenbestaan. De
fan deelt dat net als in
The Office, dit niet altijd
positief is.

5

Hoewel deze
'sighting' in het
verdelen
plaatsvind, gaat
het wel over de
actrice in een
andere context.

Door een gesprek uit de serie te citeren, neemt
de fan de rol van Andy aan.

Deze reactie interpreteert de
twee karakters, die pas in het
laatste seizoen geïntroduceerd
werden, als passend bij de serie.
Dit is character interpretation,
omdat het de karakters op een
bepaalde manier interpreteert.

Dit is ook een vorm
van speculatie. Niet in
de toekomende tijd,
maar in de verleden
tijd.

jordinho15

1

DIGGYRULES

Deze fan vraagt om kennis die fans op
r/DunderMifflin wellicht hebben.

Tuxeedo

17‐5‐2014 06:17:45

17‐5‐2014 10:19:35

0

17‐5‐2014 06:17:29

Op69dong

18‐5‐2014 10:47:31

[deleted]

24‐5‐2014 15:36:10

7

7.1

7.2

7.3

Deze fan heeft het
personage Dwight
in een andere
context dan The
Office gezien,
namelijk de serie
Charmed.

Watching Charmed on Netflix and laughed out loud when I saw the bad guy
this episode...

Deze reactie is
verwijderd en
[deleted]
daardoor niet meer
te analyseren.

[deleted]

Deze reactie bevestigt het originele bericht en
informeert hiermee andere fans.

holy crap it is!

Deze reactie
bevestigt het
originele bericht.

Deze fan heeft de
acteur ook in een
andere context
gezien, namelijk de
film Hesher.

If you want to see a movie where he's completely believable watch Hesher

Deze reactie
bestaat alleen uit
een punt.

.

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

capt_save_a_hoe

Kevin was in an episode of Criminal Minds recently, and we couldn't take it
seriously either.

That guy's nose is pretty small

Deze fan heeft een
andere acteur in
een andere
context gezien,
namelijk Criminal
Minds.

Naast de sighting, deelt
deze fan een
persoonlijke ervaring die
hij betekenis geeft aan
de hand van The Office.

Een voorbeeld van role playing waarin
een zin uit de originele mediatekst in
een andere context wordt geplaatst.
Dit is geen letterlijk citaat, maar in The
Office wordt Dwight in een scène
aangesproken op het feit dat hij een
kleine neus heeft.

Did he sneeze it off?

Deze fan vervolgt de role playing uit
dezelfde scène. Deze reactie heeft
geen functie meer als reactie op het
originele bericht, maar de fan laat
hiermee zien dat hij kennis van de serie
heeft.

17‐5‐2014 03:39:23

17‐5‐2014 21:25:33

SgtPowerWeiner

17‐5‐2014 16:47:52

Unclemeow

17‐5‐2014 16:47:52

BaconPit

17‐5‐2014 16:57:38

KrustyFrank27

17‐5‐2014 14:46:34

YUNaggin123

17‐5‐2014 14:29:24

Deze reactie is
verwijderd en
[deleted]
daardoor niet meer
te analyseren.

[deleted]

23

paperemmy

17‐5‐2014 16:33:11

17‐5‐2014 19:08:01

Seems fishy http://thereelseal.wordpress.com/2011/09/05/yippie‐ki‐yay/

Deze reactie
bestaat uit een link
die verwijst naar
Sproose_Moose
een website die
niet meer bestaat.

17‐5‐2014 11:45:48

Was it the episode with the pig, the snake and the (hmmmm can't remember)??

Deze reactie gaat
over de mediatekst
van een andere
serie. Het
gaasen
informeert fans,
maar niet over The
Office.

17‐5‐2014 11:27:49

7.10

the bear?

Deze reactie gaat
over de mediatekst
[deleted]
van een andere
serie.

17‐5‐2014 18:38:34

7.11

The Rabbit!

Deze reactie gaat
over de mediatekst
Dr_Girlfriend_
van een andere
serie.

17‐5‐2014 16:45:00

Deze reactie gaat
over de mediatekst
capt_save_a_hoe
van een andere
serie.

17‐5‐2014 18:04:11

Deze reactie gaat
over de mediatekst
capt_save_a_hoe
van een andere
serie.

17‐5‐2014 12:50:20

7.14 Witch episode was it??

Deze reactie gaat
over de mediatekst
Lanalen
van een andere
serie.

17‐5‐2014 09:48:43

7.15

Not sure if on purpose, but good one.

Deze reactie gaat
over de mediatekst
NK1313
van een andere
serie.

17‐5‐2014 14:16:36

7.16

It's season 3 episode 9 called "Coyote Piper"

Deze reactie gaat
over de mediatekst
capt_save_a_hoe
van een andere
serie.

17‐5‐2014 12:53:40

7.12

7.13

Snake and pig I got but I never thought of rabbits being such creepy
perverts until that episode...

No that was a little earlier but that was also a hilarious plot line

7.17 Wow! The Scranton Strangler!

Deze reactie gaat in op de vraag
wie The Scranton Strangler, een
onbekende moordenaar in de
originele mediatekst, is.
Daarnaast is het een referentie
naar het feit dat Dwight zich een
keer verkleed als The Scranton
Strangler.

De fan speelt hier een rol van iemand
uit de mediatekst van The Office.

38Poole

17‐5‐2014 07:49:41

jajison

17‐5‐2014 06:47:44

emulth

17‐5‐2015 12:46:22

atizzy

17‐5‐2014 15:55:10

queenweasley

17‐5‐2014 15:45:01

doyouwantpancakes

17‐5‐2014 17:59:35

Deze fan geeft met 'Today I Learned' aan dat
dit nieuwe informatie voor hem is.

hello_dali

17‐5‐2014 21:20:10

De fan laat zien dat hij kennis heeft van de
serie.

GTbulldog

Deze fan heeft de
acteur in een
andere context
gezien.
Deze fan heeft de
acteur in een
andere context
gezien.
Deze fan heeft de
acteur in een
andere context
gezien.

7.18 I loved that Rainn was in Transformers 2.

7.19

I loved that he was in Galaxy Quest.

7.20

Also in an episode of Monk.

7.21

Who does he play in Galaxy?

7.22

7.23

8

Deze fan vraagt om kennis die fans op
r/DunderMifflin wellicht hebben.

He's one of the pale aliens who bring Tim Allen's character to
their spaceship.

Deze reactie informeert.

TIL

We all know the Interim Manager, Assistant to the Regional Manager, and
AARM. I present to you, Gun Safety Dwight!

De fan speelt hier een rol van iemand
uit de mediatekst van The Office.

Deze fan heeft de
acteur in een
andere context
gezien.

0

17‐5‐2014 01:57:14

9

Deze fan informeert r/DunderMifflin dat hij
bezig is met een project over The Office. Hij
gaat van bestaande mediateksten nieuwe meta‐
teksten maken.

I'm working on putting the deleted scenes into the originally aired episodes! I
will post each on in time for the weekly discussion threads.

boredinballard

4

17‐5‐2014 01:04:23

9.1

you are a hero among men

Deze reactie is niet
informative of
interpretive. Het
Joshkapnotts
toont alleen
dankbaarheid.

9.2

This is great, thank you!

Deze reactie is niet
informative of
interpretive. Het
horse_drowner2
toont alleen
dankbaarheid.

17‐5‐2014 09:47:37

9.3

This is awesome!

Deze reactie is niet
informative of
interpretive. Het
JolietJake
toont alleen
dankbaarheid.

17‐5‐2014 07:05:02

9.4

Thanks, you deserve a Dundy!

Deze reactie is niet
informative of
interpretive. Het
Alphamentality
toont alleen
dankbaarheid.

17‐5‐2014 04:40:41

10

In honor of the 1 year anniversary of the finale airing, here is my collection

10.1 Nice! Here's mine. >> www.Netflix.com

11

De fan deelt zijn fysieke
verzameling van zijn The
Office DVD's

Reptarxking

De fan deelt zijn fysieke
verzameling van zijn The
Office DVD's

CuddleNugget

Dit bericht laat zien dat de fan
het personage Hollie anders had
geïnterpreteerd als dat ze in de
serie is. Hij heeft in een shot
haar naamkaartje gezien,
waarop staat dat ze eigenlijk
Hollis heeft.

Hollis???

11.1 My female music teacher in elementary school was named Hollis... It's a name.

11.2

De fan speelt hier een rol van iemand
uit de mediatekst van The Office. Een
Dundy is een prijs die wordt uitgereikt
aan mensen in het kantoor van
DunderMifflin.

It's a name. I'm not sure why everybody is so confused by it. I've heard it a
couple times, I've always kinda liked it

11.3 My husband had an Uncle Hollis. The kids all called him "Uncle HaHa."

De fan informeert hiermee andere fans over
een personage.

17‐5‐2014 17:15:37

9

16‐5‐2014 20:49:17

TraverseTown

17‐5‐2014 22:13:14

Deze reactie plaatst een
ervaring van de fan in
context van The Office.

walks_silently

17‐5‐2014 05:04:09

Deze reactie plaatst een
ervaring van de fan in
context van The Office.

mrsmunson

17‐5‐2014 02:50:12

Deze fan reageert
op het noemen van
de naam in het
[deleted]
bericht, maar heeft
verder geen
betekenis.

11.5 Her dad calls her that on the phone. It's a name.

Her dad is not always the most accurate source of information :P

16‐5‐2014 23:10:32

Deze reactie plaatst een
ervaring van de fan in
context van The Office.

11.4 A name.

11.6

likeno1everwas

1

21‐5‐2014 23:05:41

Deze reactie interpreteert de
vader van Holly als een
onbetrouwbaar persoon.

17‐5‐2014 01:34:54

Deze reactie informeert andere fans over de
vader van Holly, die haar in een aflevering
Hollis noemt.

scloam

16‐5‐2014 22:12:12

De fan informeert hier andere fans over het feit
dat de vader van Hollie dement is.

likeno1everwas

17‐5‐2014 15:57:54

11.7

I thought it was a boy's name?

11.8

Is it really though?

11.9 haha what?? great find!

12

12.1

12.2

Deze reactie plaatst een
ervaring van de fan in
context van The Office.
Deze fan toont
twijfel over het
idee dat 'Hollis'
een jongensnaam
is.
Deze fan laat zien dat hij
dit gegeven grappig vind,
en laat in het eerste deel
van zijn reactie zien dat
hij dit nog niet wist over
de mediatekst.

Dit is geen
inhoudelijke
speculatie, maar een
speculatie over
parateksten.

A year has passed now. Any talk of a box set release?

http://www.boxsetsales.com/the‐office‐seasons‐19‐dvd‐box‐set‐p‐2081.html
Found this? Not sure how legit it is though.
I've never seen that packaging before but a quick search leads to nothing at
all on it also no reviews but 87 sold is odd. not to mention the price is odd
too, on NBC store season 9 alone is like 38 bucks. so I doubt all 9 seasons in
a collection would be so cheap. plus searching on that site they have a lot of
odd stuff. seems shaking. Thanks for the possible lead though!

tabari

17‐5‐2014 09:02:19

OptionK

16‐5‐2014 22:34:12

SilentBobTalksToMe

16‐5‐2014 20:58:59

Deze fan vraagt om kennis van r/DunderMifflin.
Net als bericht 1 informeert deze fan over een
DVD uitgave. Bovendien informeert hij andere
fans dat een jaar is verstreken na de laatste
uitzending.

unuseddoor

Een antwoord op de vraag om te informeren.

birdy9221

17‐5‐2014 12:13:22

Een antwoord op de vraag om te informeren.

unuseddoor

17‐5‐2014 18:56:22

EmptyStar12

19‐5‐2014 03:54:33

You'd be surprised. You can find season 9 elsewhere for just over $20,
NBC's site is obviously gonna price gouge. I recently bought one of
these earlier this month and even though it wasn't new as advertised,
it certainly wasn't unwatchable. So yeah, that 1‐9 set probably isn't
legit, but I'd imagine they'll still work.

4

16‐5‐2014 18:46:15

12.3

I saw someone post a link to a box set on Amazon UK and it had a release date
for September of this year. Better late than never, I just hope it's real

Een antwoord op de vraag om te informeren.

bdt13334

16‐5‐2014 22:36:15

12.4

Really? If you can find that link thatd be awesome! September is good for
me!

Een antwoord op de vraag om te informeren.

unuseddoor

17‐5‐2014 03:34:25

13

Looks like Michael was successful with one of his business ideas

This moment of the show is the perfect balance of subtlety and humor. The
13.1 preposterous nature of the men's speciality shoe store. The name of the store.
The way Michael delivers the name in such a self‐satisfying way. Perfect.

13.2

Dit bericht interpreteert een
moment waarin het personage
Michael noemt dat hij een idee
heeft voor een schoenenwinkel.
Hij noemt op een satirische wijze
dat het Michael uiteindelijk toch
gelukt is.

Dit is tevens een
speculatie over wat er
na het eindigen van de
serie mogelijk is
gebeurd met een van
de personages.

Dit bericht is niet
een sighting van
een acteur zoals
Baym beschrijft,
maar van een
gebeurtenis in de
originele
mediatekst. Het is
dus wel een
sihgting van een
element uit de
serie in een andere
context.

Deze fan geeft aan wat
voor betekenis het
moment waaraan in het
originele bericht wordt
gerefereerd voor hem of
haar had.

Deze fan plaatst een
God dammit! I walked right by this in Wellington last weekend, was gonna take a gebeurtenis uit zijn eigen
photo to post here but the sales lady was staring at me
leven in de context van
de originele mediatekst.

Dit is een sighting
van hetzelfde
element als in het
originele bericht.

Nick_Lastname

8

16‐5‐2014 18:10:28

amajorseventh

17‐5‐2014 06:21:24

[deleted]

17‐5‐2014 04:50:05

Somehow I Manage is een boek
dat het personage Michael Scott
in de originele mediatekst
schrijft. Uit de mediatekst wordt
niet duidelijk dat hij het idee
voor de schoenenwinkel ook in
dit boek vernoemd, dus de fan
interpreteert zelf hier dat het er
waarschijnlijk in heeft gestaan.

13.3 Yeah he talks about this store in Somehow I Manage.

Deze reactie geeft
aan dat hij acteur
Steve Carell in een
andere context
dan de originele
mediatekst over
dit element uit de
serie heeft horen
praten.

He has some hilarious jokes about the permitting process in his HBO
comedy special, Here I go again...

13.4

De fan speculeert over
wat er terecht is
gekomen van een
element uit de serie

13.5 I wonder when Tube City is going to take off

13.6

Deze fan speelt hier alsof hij deel
uitmaakt van de mediatekst van The
Office. Het is een parafrasering van een
zin die personage Jim Halpert zegt. In
de serie vertoont hij het idee Tube City
van personage Michael Scott. Dit is een
voorbeeld van een fan die reageert op
een non role playing bericht met een
citaat.

That got vetoed

13.7 I walked by this today! It's right next door to Mike's Cereal Shack.

13.8

Hoewel het een grap is,
in plaats van realiteit,
noemt de fan een
fictieve ervaring van hem
in context met de
originele mediatekst.

Deze reactie is tevens een
character interpretation, omdat
de fan nadenkt over wat voor
bedrijven Michael Scott nog zou
kunnen starten. Michael Scott
noemt Mike's Cereal Shack als
idee voor een restaurant in de
originele mediatekst.

De fan speculeert over
De fan neemt een rol aan. Hij speelt
wat er terecht is
namelijk alsof hij langs twee fictieve
gekomen van een
bedrijven uit de serie is gelopen.
element uit de serie

Deze fan speelt mee met de vorige
reactie.

I can verify that.

Het is niet een
sighting zoals
Baym die
beschrijft, maar
een fictieve
sighting van een
niet bestaand
element uit de
originele
mediatekst.

dallashigh

17‐5‐0214 01:50:22

gergles

17‐5‐2014 04:00:28

Just_Floatin_on_bye

16‐5‐2014 22:11:55

chiefsfan71308

17‐5‐2014 04:56:25

[deleted]

16‐5‐2014 21:58:00

MikesCerealShack

17‐5‐2014 01:27:00

De fan deelt zijn emotie
over het aflopen van de
serie door middel van
een smiley.

CyclopsHawkeye

14.1 There's an obvious hole in my life. Thank god for Netflix.

De fan deelt zijn ervaring
en emotie met het
aflopen van de serie. Ook
plaatst hij zijn gebruik
van Netflix in de context
van het kijken van The
Office.

SerCallum

16‐5‐2014 20:10:29

14.2 Bad

De fan deelt zijn emotie
over het aflopen van de
serie.

Babastis

16‐5‐2014 17:54:23

De fan plaatst zijn ideeën
over relaties in de
context van de serie.

MrRonSwansong

14

15

Happy anniversary guys… :(

Relationship advice from Dwight.

2

0

16‐5‐2014 16:56:45

16‐5‐2015 15:10:02

16
16.1

17

17.1

Animate | bjxgc.com

Dit bericht is spam. DubbedAnime1

This info‐graphics provide the information about Dubbed
Anime http://www.animelite.net/.

Deze reactie is
spam.
Deze fan speculeert
over een mogelijke
plotlijn. De fan vraagt
zich af of het mogelijk
is en wat er zou
gebeuren als deze
Deze fan interpreteert de relatie twee karakters
tussen Stanley en Phyllis als een gezoend zouden
hebben. Het is dus
mogelijke liefdesrelatie
geen speculatie over
wat er nog komen
gaat, zoals Baym
beschrijft, maar
speculatie over wat er
had kunnen gebeuren.

Stanley & Phyllis: What if they hooked up at the end of the series?

Teri and Cynthia know about each other, but neither of them knows about
Lydia!!

Deze fan speculeert
verder over het idee
dat het originele
bericht heeft bedacht.

17.2 Phyllis seems to be quite happy with Bob Vance, Vance Refrigeration.

17.3

17.4
17.5
17.6

Bob who?

Bob Vance, Vance Refrigeration!
What business is Bob in?
You have a lot to learn...

Teamawesome2014

16‐5‐2014 13:17:27
16‐5‐2014 13:21:57

6

16‐5‐2014 12:00:38

Dit is een citaat van Stanley. Het speelt
in op het aspect van liefdesrelaties in
The Office wat in het originele bericht
wordt aangestipt.

rdwhodat

16‐5‐2014 15:27:48

Deze reactie speelt ten eerste in op het
idee dat Stanley en Phyllis zouden
kussen. Ten tweede citeert de fan een
zin die Bob Vance altijd zegt als hij zich
voorstelt: 'Bob Vance, Vance
Refrigeration.' De fan neemt hier op
een meta‐niveau de rol van Bob Vance
aan, zonder letterlijk te citeren.

aulusagerius

16‐5‐2014 12:12:21

Deze fan speelt mee door een
vervolgzin op een keer dat de
bovenstaande zin wordt uitgesproken.
Hierdoor wordt bepaald welke scene er
wordt gespeeld.

watjusthappen

16‐5‐2014 12:42:13

Deze gebruiker speelt de scene verder.

aulusagerius

16‐5‐2014 12:48:52

Deze gebruiker speelt de scene verder.

m0r1T

16‐5‐2014 14:00:07

Deze gebruiker speelt de scene verder.

Henryradio98

16‐5‐2014 14:58:32

18

Steve Carell and Andy Buckley on "Riot" ‐ Has anyone seen it?

Deze fan vraagt om informatie die fans op
r/DunderMifflin wellicht hebben.

19

It's a year today since The Office came to an end

Deze fan informeert andere fans dat een jaar
is verstreken na de laatste uitzending.

19.1

1

DubbedAnime1

Deze fan heeft een
acteur uit The
Office gezien in
een andere
context, namelijk
de serie Riot

vulpix54321

0

16‐5‐2014 08:51:30

thehullmeister

59

16‐5‐2014 06:26:05

I just watched The Office all the way through on Netflix in about 3 weeks. Tears,
laughs, and now I feel all empty but full of memories <3

Liles93

28‐6‐2014 10:10:35

I watched all 9 seasons for the first time over the last few weeks.
I just finished it tonight and feel so attached to every character that I'm left here
wondering what is my life now without The Office.....

SuperiorMango8

22‐5‐2014 15:48:55

_camjam

17‐5‐2014 16:00:30

My buddy put this in his graduation speech that was two weeks after the finale.
Incredibly moving.

Deze fan plaatst een
eigen ervaring in de
context van de serie. Ook
heeft hij de originele
mediatekst in de context
van zijn eigen leven
gebruikt.

19.2 The feels...

Deze fan deelt hoe hij
zich voelt nadat de serie
is afgelopen.

Deze fan geeft de
originele mediatekst een
I still quote it everyday. Definitely miss the show. All good things come to an end!
nieuwe betekenis door
19.3
Bittersweet
het in zijn eigen leven te
gebruiken.

you're fucking kidding me. i finished watching the show for the first time last
19.4
night. i had no idea it was the anniversary.

19.5

Deze fan deelt zijn
ervaring met de serie.
Zijn ervaring krijgt extra
betekenis omdat de serie
precies een jaar is
afgelopen.

Deze fan deelt zijn
ervaring en emotie.

19.7 Never use a silly font.

"But, no matter how you get there or where you end up, human beings have this
miraculous gift to make that place home. Let's do this." ‐ Creed

Commenting because this post is on /r/all.
This show was absolutely, without a doubt, undeniably, one of the least funny
shows I've had incessantly crammed down my throat. I couldn't avoid it for ten
19.9
long fucking goddamn years.
I'm so glad it's over.
The original British series was good. Should have left it at that.

19.10

17‐5‐2014 04:38:27

Deze reactie is geen role playing, maar
geeft aan dat de fan in zijn eigen leven
zinnen citeert en daarmee een rol
aanneemt.

Theoreticalmass1983

17‐5‐2‐14 01:55:06

Deze fan informeert dat hij de serie pas
net heeft gekeken.

Alex0776

17‐5‐2014 01:34:35

That1one_guy

16‐5‐2014 22:50:21

Dit citaat is niet directe role playing,
omdat het in aanhalingstekens is
geplaatst. De fan gebruikt het citaat
echter wel om te laten zien wat voor
rol het einde van de serie voor hem
betekende. Dit citaat komt bovendien
uit de laatste aflevering.

fratuzzi

16‐5‐2014 20:50:55

Deze fan reageert met een citaat uit de
serie op het originele bericht.

Zeckdo

16‐5‐2014 19:25:55

Een citaat uit de laatste aflevering. Dit
laat zien dat de laatste aflevering veel
betekenis heeft voor veel fans en
daarom hun gedrag op Reddit een jaar
na de uitzending beïnvloedt.

sethxrollins

16‐5‐2014 19:20:09

maxreverb

16‐5‐2014 17:33:20

I've been watching this show for the past two months. Today I will finally finish it Deze fan deelt zijn
for the first time. Two more episodes. I'm actually really sad that it's over.
ervaring en emotie.

Best show ever! I remember crying like a little baby after the finale episode was
over. I actually haven't watched the finale episode again after that. Too much
19.6 emotions. Can't believe it's been a year already. "Everyday when I came into
work, all I wanted to do was to leave. So why in the world does it feel so hard to
leave right now."

19.8

sallypants27

You felt the need to comment? Bravery.

Deze anti‐fan deelt zijn
ervaring met de serie.

Met deze reactie
op de anti‐fan laat
deze fan weten dat
zulke negatieve
berichten over de
mediatekst niet
superjaywars
gebruikelijk zijn op
r/DunderMifflin.
Het is een
opmerking over de
meta‐tekst.

16‐5‐2014 23:46:32

19.11

19.12

Yeah, I did.
It's like when a shitty band is all the rage. You just shake your head,
ignore it, and go about your life.
But that shitty band is HUGE for the next TEN FUCKING YEARS. People
write books about the band. There are documentaries about the band.
Deze anti‐fan deelt zijn
They're inducted into the rock and roll hall of fame.
ervaring met de serie.
Yet, you know (and it's fucking PLAIN TO SEE) that the band is Milli
Vanilli. Pat Boone. Nickelback. I.e. the WORST band of all time.
And there they are, getting applauded on Reddit (and everywhere) day
in and day out.
Your dumb show is dumb. It's over. Move on.

maxreverb

Met deze reactie
op de anti‐fan laat
deze fan weten dat
zulke negatieve
berichten over de
mediatekst niet
IamKAR
gebruikelijk zijn op
r/ DunderMifflin.
Het is een
opmerking over de
meta‐tekst.

Umm, ok.

17‐5‐2014 05:29:23

16‐5‐2014 22:32:51

This post is ironic seeing as how the "good ole days" of the office began to
19.13 decline with the arrival of Andy and ended completely with the departure of
Michael and the endless parade of new characters that followed.

Deze fan deelt zijn
mening over een
personage en wat voor
betekenis dat personage
voor hem had.
Bovendien geeft het
duidelijk het idee van
Williams aan, dat een
serie ook voor fans kan
eindigen als een bepaald
personage vertrekt.

DrinkingZima

16‐5‐2014 16:56:59

19.14

Not true. Seasons 7 & 9 were magical. Season 8 was crap.

Deze fan deelt zijn
mening over seizoenen.

SticksGood

16‐5‐2014 19:33:20

19.15

Do you really think it started declining with the arrival of Andy? I guess I
can't say for sure that it got better but I really don't think it got worse, he
came in pretty early to the show

Deze reactie toont de
mening van de fan.

A‐‐Train

16‐5‐2014 18:05:18

DrinkingZima

16‐5‐2014 18:34:41

rpt209

16‐5‐2014 16:14:30

worstbehaviour

16‐5‐2014 15:54:12

19.16

Maybe not for everybody. I just fucking hate Andy.

19.17

Let's have a one minute round of applause, followed by a one minute moment of
silence.

19.18

Yeah, my timehop had my facebook status from a year ago. It said "well, now I
can finally off myself since the Office is ending." Sad day.

19.19

19.20

Deze reactie toont de
mening van de fan.
Deze fan reageert op de situatie dat
het een jaar geleden is dat de serie
eindigde met een citaat uit de serie. Hij
neemt hierin de rol van Michael Scott
aan.
Deze fan plaatst zijn
ervaring in de context
van de originele
mediatekst. Ook deelt hij
emotie.

Deze fan reageert
op 19.18, maar
zegt hiermee niets Jesse402
over de originele
mediatekst.

Hahaha, that's pretty dark.

I graduate today, so it's odd that something like this' anniversary coincided with
it, especially since this quote can perfectly describe today for me as well..

Deze reactie vraagt naar informatie van andere
fans.

Deze fan plaatst zijn
ervaring in de context
van de originele
mediatekst. Ook deelt hij
emotie.

Quantumtoast

16‐5‐2014 18:48:49

16‐5‐2014 14:45:56

19.21

19.22

Deze reactie is niet
informative of
interpretive. De fan absparekh
feliciteert een
andere fan.

Congratulations!

Deze fan plaatst zijn
ervaring in de context
Thanks! I had to give a speech, though sadly no quotes from the office
van de originele
made it in
mediatekst. Ook deelt hij
emotie.

19.23 Netflix it is, then

Deze fan deelt hoe hij de
originele mediatekst
kijkt, via een streaming
service.

19.27

I've watched the series a few times over (the first 4 season I've probably
seen a dozen times if not more) but I've only watched the finale twice. A lot
of that is because I give up around season 8 because it just doesn't feel like
the same show anymore, but also because both times I''ve watched the
finale the feels became...too much.

19.29

19.30

[deleted]

16‐5‐2014 13:42:58

DK_Schrute

17‐5‐2014 02:55:08

Deze fan deelt zijn
ervaring met de serie en
wat het voor hem
betekent. In deze reactie
ligt de nadruk erg op het
feit dat de serie is
afgelopen.

BrandinoSwift

16‐5‐2014 13:28:17

Deze fan deelt zijn
ervaringen en emotie
met de show. Ook voelt
hij mee met de
personages.

BR0STRADAMUS

16‐5‐2014 18:19:07

[deleted]

4‐8‐2014 04:25:57

MichaelG_Scott

17‐5‐2014 05:00:14

jakeology_101

17‐5‐2014 07:39:46

Wutsurname

16‐5‐2014 21:54:56

Deze reactie is een goed voorbeeld van
role playing zonder referentie aan de
originele mediatekst. Deze fan speelt
alsof hij Dwight is, ook door middel van
zijn gebruikersnaam op het forum.

I can't watch any episodes without Michael, it just feels empty without
him

19.28

17‐5‐2014 07:27:16

16‐5‐2014 13:42:02

Yeah, why don't you guys mention all the good farming tips I gave during
the show? I hardly ever see those posted on here.
Although, to be fair, they did edit out like 60 or 70 of them, for awhile I was
doing a "Dwight's Bright Ideas" section during the interviews, but I stopped
once they told me they weren't going to use any of them. I guess they just
thought it was better to show Jim looking into the camera one more time.
Or...oh gee, which booby shirt is Pam wearing today?

I could watch The Office everyday, and never get sick of it. I'm sure we have all
19.26 felt like we have grown with all of these wonderful characters. I wish it could
have never ended.

Quantumtoast

Deze fan reageert
op de practices van
de groep. Deze
reactie gaat niet
alleen over de
originele
bagofbones
mediatekst, maar is
een commentaar
op de meta‐tekst
die wordt
geconstrueerd op
r/DunderMifflin

Deze fan geeft aan dat
You people post this quote so much that it's lost all of the punch it once had. It's
het originele bericht
19.24 like the "you are made of stardust" thing; it was beautiful the first time, but
betekenis voor hem
because it's constantly quoted it just induces eye rolls now.
heeft verloren.

19.25

17‐5‐2014 03:53:36

Deze fan geeft aan wat
de serie voor hem
Ya I watch at least an episode a day, mostly because I do when I go to
betekent en geeft zijn
bed. But I always stop after season 7 and start over.
mening over de laatste
seizoenen.
Deze fan geeft aan wat
de serie voor hem
Just give season 8 and 9 a chance man, there's still some genuine
betekent en geeft zijn
laughs
mening over de laatste
seizoenen.
Deze fan geeft aan wat
I told the girl I was with last year if she wanted to see me cry make me de serie voor hem
watch that episode, it's one of the few things that are guaranteed to
betekent en geeft zijn
make me cry everytime.
mening over de laatste
seizoenen.

19.31

19.32

19.33

That or Marley and Me

Deze fan plaatst de serie
in de context van zijn
eigen ervaring.

why does this same Andy quote get posted every week and still manage to get a
shit tone of upvotes?

The circlejerk is strong.

Wow.
I had only started watching 'The Office' at the beginning of last year. I then began
collecting the show's DVDs by raiding Craigslist on a weekly basis. (I'm now very
glad I did that. Not only will they be collector's items, they also [unlike Netflix]
have the deleted scenes and bloopers.)
19.34
I caught up like a fiend to the final season (up until that point, I had NEVER
before binge‐watched a TV show), and it had been a very long time since I last
truly enjoyed, and dedicated myself to, watching a sitcom.
'The Office' isn't just a show to me. It's been a life experience. And I was very sad
to watch it end one year ago today.

19.35

I have only been watching from Netflix. I'm on run 7 or 8 now I think. It is
one of the only shows I can re‐watch. Once Netflix takes it down, I have no
idea what I will do.

19.36

I'm also on number 8 I believe, and I'm hoping that they release a box
set. I remember seeing a link to UK Amazon that said it would release
in September I think

Deze fan laat duidelijk
weten wat de serie voor
hem betekende en hoe
hij zich voelde aan het
eind van de serie.

Deze fan laat duidelijk
weten wat de serie voor
hem betekende en hoe
hij zich voelde aan het
eind van de serie.

19.37

It took long enough. It will be the first box set I buy. I cannot get
enough of The Office.

19.38

I know what you mean. I just started watching the show 3 months ago and
I'm on the final episode of the 7th season already. I've never binged
watched a show either, but I just can't stop. You feel a real personal
connection with everyone, that's the power of great acting.

De fan deelt wat The
Office in zijn leven voor
hem betekent.

19.40

Speculatie over wat hij
zou doen als hij de
serie niet meer zou
kijken.

De fan vertelt zijn
ervaring met de show.
De fan deelt wat The
Office in zijn leven voor
hem betekent.

19.39

ramesali786

Lol that's what I did right when season 4 started.
I watched the first 3 seasons religiously. Then followed it unwavering for the
De fan deelt wat The
next 6 years.
Office in zijn leven voor
It was one of the first shows I ever did they with. It's my favorite comedy of
hem betekent.
all time. I cried during the finale.
It was great.
De fan deelt wat The
It's my favorite show period. And I've seen Breaking Bad beginning to
Office in zijn leven voor
end five times over.
hem betekent.

Informeren over DVD uitgave
Speculatie over DVD
uitgave

17‐5‐2014 04:03:59

Deze fan reageert
op de practices van
de groep. Deze
reactie gaat niet
zozeer over de
originele
[deleted]
mediatekst, maar is
een commentaar
op de meta‐tekst
die wordt
geconstrueerd op
r/DunderMifflin

16‐5‐2014 13:26:55

Deze fan reageert
ook op de practices
van de groep. Met
deze reactie wordt
kuphinit
bedoelt dat fans in
deze groep erg van
deze quote
houden.

16‐5‐2014 14:47:33

Cdtco

16‐5‐2014 13:09:07

huehueleaguepro

16‐5‐2014 15:24:27

bdt13334

16‐5‐2014 21:44:02

huehueleaguepro

16‐5‐2014 21:59:02

Champis1

16‐5‐2014 13:52:12

blitzbom

16‐5‐2014 13:51:23

SticksGood

16‐5‐2014 19:31:31

19.41

19.42

19.43

Breaking Bad's great, but the last season was supposed to be
nearly twice as long, but they couldn't get enough filming time on
their contract so they had to cram everything in to the few eps
they had. So it ended up feeling very rushed and Jesse and Walter
ended up hating each other because of it.
It was like Da Vinci rushing the Mona Lisa. You just shouldn't rush
what would have been a masterpiece.

Deze fan deelt zijn
mening over een andere
serie en laat daarmee
zien wat voor rol The
Office voor hem speelde.

Deze fan gebruikt het citaat uit het
originele bericht om zijn mening te
geven. Zo plaatst hij de originele
mediatekst in een nieuwe context.

I wish there was a better edit of this photo because that font along with no
outline for the letters is kinda hard to read.
try this (link:
https://www.google.nl/search?q=office+good+old+days+quote&sa=X&dcr=
0&tbm=isch&tbas=0&ved=0ahUKEwiY6O7g4vXXAhVCb5oKHYsiDMAQtgQII
w&biw=1920&bih=959&dpr=1)

Antwoord op de vraag naar informatie in het
vorige bericht.

Deze fan deelt wat de
I started watching The Office again with my girlfriend recently and I've been able
serie voor hem
to enjoy it with someone who has never seen the show.
betekende.
I got to do this very thing and we just finished up yesterday. I loved
watching it with her and it was so much better the second time around
because of her reactions.
i love this about tv. awesome
Deze fan deelt wat de
serie voor hem
19.45
As long as she likes it that's great. If she doesn't, break up with her.
betekende en maakt
duidelijk dat dit forum
een community is.
19.44

She loves it.
19.46

19.47

19.48

19.49

19.50

19.51

19.52

I love doing that but I know they'll miss something or I will be staring at
them to watch their reactions because I know the show so well by now.

Deze fan deelt wat de
serie voor hem
betekende.
Deze fan noemt een citaat van de
originele mediatekst om zijn emotie te
uiten.

"There's a lot of beauty in ordinary things. Isn't that kind of the point?" Best
show.
Deze fan deelt wat de
The more time goes by the more I realize how great this show actually was. serie voor hem
betekende.
Deze fan deelt wat de
Probably my favorite quote. So poignant and fitting for this show.
serie voor hem
betekende.
Deze fan deelt wat de
Right? Just perfect.
serie voor hem
And perfect, too, that Pam got to say it.
betekende.

Don't think anyone else could have said it, honestly. Especially
when focusing on her painting of the office. Something so
mundane and ordinary. Love it.

In my mind, The Office ended when Michael left. The show never had the same
feeling after that. The whole post‐Michael era was just a giant farce.

19.53

That's when I stopped watching. Now that they are all on netflix, I went
back and finished them. Some episodes really sucked, but overall glad I
finished it, happy with how it ended.

19.54

Same here, the season finale was perfect. I cried, I laughed, and it
couldn't have ended more perfectly in my eyes.

Deze fan deelt wat de
serie voor hem
betekende.

Deze ervaring van een
fan geeft duidelijk
Williams idee aan dat
een serie ook voor
sommige fans eindigt
wanneer een personage
vertrekt.
Deze ervaring van een
fan geeft duidelijk
Williams idee aan dat
een serie ook voor
sommige fans eindigt
wanneer een personage
vertrekt.
Deze fan geeft aan wat
de serie voor hem
betekende.

Deze fan interpreteert het
personage Pam op een bepaalde
manier. Volgens zijn
interpretatie van de andere
personages zouden die de zin
niet kunnen hebben
uitgesproken.

thegillenator

17‐5‐2014 14:27:44

PowerRangersFreak

16‐5‐2014 12:43:45

sareptile

16‐5‐2014 12:59:41

andgravy

16‐5‐2014 12:13:41

ArgonSchmargon

4‐6‐2014 14:48:12

viper1aa

18‐5‐2014 13:22:06

MichaelG_Scott

17‐5‐2014 04:59:20

andgravy

18‐5‐2014 01:14:50

rarely‐sarcastic

16‐5‐2014 13:59:05

jakeology_101

16‐52014 10:30:38

Tom_Wheeler

16‐5‐2014 22:47:52

magic_is_might

16‐5‐2014 14:53:36

toastfactory

16‐5‐2014 18:53:19

magic_is_might

16‐5‐2014 19:15:29

superaman

16‐5‐2014 07:47:39

sbroll

16‐5‐2014 12:51:24

ilovecoldshowers

16‐5‐2014 14:55:48

Deze ervaring van een
fan geeft duidelijk
Williams idee aan dat
Deze fan ziet dat de personages
een serie ook voor
zijn veranderd in de loop van de
sommige fans eindigt
tijd.
wanneer een personage
vertrekt.

KorbanDidIt

16‐5‐2014 12:47:46

Deze fan deelt wat de
aflevering Scott's Tots en
de serie in het algemeen
voor hem betekende.

billy_tables

16‐5‐2014 07:15:12

19.57

Who cares, though? It's an awesome quote and one of the most resonating
of the entire series. People come here to collectively reflect on how the
show made them feel and this quote has come to mean a lot to many
people. It's worth repeating and worth remembering. This entire subreddit
is technically a "circlejerk", this website's most infuriating buzzword. I don't
even know why it's automatically a bad thing. It's just people agreeing.

Deze fan geeft aan wat
de serie voor hem
betekende en spreekt
duidelijk de rol van dit
forum voor hem uit.

[deleted]

16‐5‐2014 13:48:46

19.58

shows over, so everything is now a circle jerk

Deze fan benadrukt het
einde van de serie.

[deleted]

16‐5‐2014 07:38:34

billy_tables

16‐5‐2014 07:54:27

19.55

While I agree that Michael had a great influence on the show and I wasn't
to fond of the show after he left (my first time watching) I realized how
fundamental it was to the other characters growth. I think that the show
did an incredible job showing all of the changes in The Office as changes we
might all expect in real life.

This is turning into the number 2 circlejerk, after Scott's Tots.
19.56 Lyk if u cry evry tiem

19.59

20

20.1

I dunno, there's otherwise some good posts like the "I only just noticed Deze fan analyseert de
this picture in the background" style things.
rol van het forum.

My friend made a guild on WOW called Dunder Mifflin, these are the ranks.

Deze fan laat zien wat
voor een betekenis de
originele mediatekst
voor betekenis heeft
buiten de serie zelf. Hij
heeft deze betekenis zelf
gevormd.

Animorph23

I made it a.a.r.m cause it's my alts. Only my alts can be my assistant. Now that I
think about it though maybe I should fix it. :(

Deze reactie nuanceert
het bovenstaande
bericht.

Zxyler

17‐5‐2014 10:31:31

superjaywars

17‐5‐2014 01:32:03

Animorph23

16‐5‐2014 12:28:21

peaceblaster68

16‐5‐2014 09:26:03

De fan speculeert hoe
Dit is role playing omdat Dwight in een
het personage Dwight
aflevering iedereen benoemt tot junior
zich in een andere
employee.
context zou gedragen.

20.2 Everyone who is not Dwight should be called Junior Employee.

Ah u are correct, because it is Jim's assistant and Jim declined the assistant
20.3 regional manager position and took the assistant to the regional manager, I will
let her know lol

Deze reactie informeert andere fans.

De fan speculeert hoe
het personage Dwight
zich in een andere
context zou gedragen.

20.4 AARM should be rank 4, not 2

21

This may be the best television hug ever.

22

Is there a place i can watch the office US, online somewhere?

If you're in a another country using netflix and they don't provide the office just
22.1 use Hola Better Internet plug‐in. You can stream from different countries (and let
me tell you Canadians get all the fun stuff to watch).

22.2 http://watchseries.lt/serie/office
22.3

This one^

De fan geeft hiermee aan
dat hij veel televisie kijkt,
en dat in de context van
mogelijk alle televisie
mediateksten, dit een
groots moment is.

4

16‐5‐2014 05:31:53

Skinnywhiteandweak

0

16‐5‐2014 04:48:00

Deze fan vraagt om kennis die fans op
r/DunderMifflin wellicht hebben.

Bawlze

5

16‐5‐2014 03:09:48

Informatie over een plek waar The Office
bekeken kan worden.

Michael_Scotts_Tots

16‐5‐2014 12:34:19

[deleted]

16‐5‐2014 12:19:41

patrickgacusan

16‐5‐2014 14:54:16

Informatie over een plek waar The Office
bekeken kan worden.
Informatie over een plek waar The Office
bekeken kan worden.

22.4 Netflix.

Informatie over een plek waar The Office
bekeken kan worden.

AgentBanner

16‐5‐2014 06:09:06

22.5 Piratebay.

Informatie over een plek waar The Office
bekeken kan worden.

[deleted]

16‐5‐2014 05:17:39

Deze fan gebruikt een citaat om te laten zien
dat hij kennis heeft van de serie.

blaze1228

0

16‐5‐2014 02:52:38

Alvins_Hot_Juice_Box

0

16‐5‐2014 01:05:02

23

"I seriously doubt that anyone from Cornell dated you."

24

The subtitles accidentally referred to an off‐screen character by the actor's
name

Dit bericht is een citaat, maar de fan
speelt niet alsof hij een karakter is.
Door de aanhalingstekens laat hij zien
dat hij slechts citeert.

Een vorm van
sighting, omdat de
fan een acteur ziet
in een verkeerde
context.

[deleted]

18‐5‐2014 10:27:13

Alvins_Hot_Juice_Box

18‐5‐2014 11:34:18

Of course, Mose and I see‐saw all the time. (quote from S06E16 ‐ look at this
image from S08E04. Yay callbacks!)

gergles

15‐5‐2014 23:54:59

Living in San Diego right now, I can't help but to think...
Fuck Ryan, I had to be evacuated from school because of him

kzcatlady
[deleted]

15‐5‐2014 22:47:47
18‐5‐2014 02:29:38

It's okay, Creed.
This a deleted scene? Why did they not show this?

yo_mrwhite
shipdit

15‐5‐2014 20:56:44
16‐5‐2014 04:33:21

Great scene (x‐post from r/funny)
Jesus I love this scene when he starts blinking towards the end and winks at the
camera

LogicSoDifferent

15‐5‐2014 20:31:05

coolsteed

16‐5‐2014 03:01:21

Does anyone have a clue of what they said, if they actually said anything at all?

ComeAtMeFro

16‐5‐2014 03:28:20

Why does everyone on the office seem to have red puffy eyes?
I've always thought it was intentional. Makes them look more human on screen.
They really just seem like adults who are tired from working a boring job and
trying to take care of themselves and their families.

DanJuice

15‐5‐2014 19:23:46

bjjpolo

20‐5‐2014 22:24:47

Exposure to the radon and asbestos?
asbestos
I thought we got that taken care of?

rdwhodat

16‐5‐2014 15:29:17

horse_drowner2

17‐5‐2014 10:24:18

Northern lights, cannibus indica?

aliefc

15‐5‐2014 22:40:25

They're all stoners.

[deleted]

15‐5‐2014 19:46:14

I've never noticed that. But maybe it's cause they were smoking doobies with
their doobie brothers.

ESPNnut

15‐5‐2014 19:28:16

Studying for my sales final, when suddenly...
Dunder Mifflin Infinity 2.0

410LaxMD
[deleted]

15‐5‐2014 16:05:54
16‐5‐2014 14:44:45

SALES... Sales is what brings us togevahhhh todayyyy

Dunder‐MifflinPaper

16‐5‐2014 05:23:35

I see they went the strongly agree and not totally agree.

cucumberbun

16‐5‐2014 03:37:13

Don't for your ABCs...Always Be Closing.
Also, BOBODDY. Or is that just my version with the Bratton addendum?
We're doing acronyms...BIZNUSS

jshine1337
superjaywars
GraemeTurnbull

16‐5‐2014 03:03:28
16‐5‐2014 03:44:29
16‐5‐2014 04:57:37

Is this Darryl's copy of "Somehow I Manage"?
Everyone likes the guy who has gum.

domoarigatodrloboto
superjaywars

16‐5‐2014 02:31:05
16‐5‐2014 03:44:01

"They're Nate coupons. Or Nate‐pons. And they're all different! Cash that one in
and I'll bring you a stick of gum. Any time, any place. I'll find you."
‐‐ Nate Nickerson the warehouse worker

fusfeimyol

16‐5‐2014 4‐21‐46

[deleted]
S4E2

"You cannot learn from books. Replace these pages with life lessons, and then
you will have a book that is worth it's weight in gold. I know these are expensive,
but the lesson is priceless."
Imgur
The look on that kids face is awesome.
Oh I assume you go to the school of hard knocks? Mr. Scott is an alumnae of that
fine institution. May your hats fly as high as your dreams!

black‐coffee

16‐5‐2014 00:06:45

gypsybear

16‐5‐2014 02:06:38

larkin54

15‐5‐2014 23:36:01

Reference please? Sorry, I know it sounds familiar.
The last part "May your hats fly as high as your dreams!" comes from Season 3
Episode 17, "Business School.
S3E17, Business School.
"You know it's not a graduation, right?"

itechpod

16‐5‐2014 02:24:41

Shadowwolflink

16‐5‐2014 03:10:10

dihsho

16‐5‐2014 03:08:18

Sales final?

[deleted]

15‐5‐2014 20:57:15

Well, Personal Selling & Sales Management is the full name of the course. It was
an elective for my major and seemed pretty easy. I wasn't wrong.

410LaxMD

15‐5‐2014 21:00:36

What book is this from?
Dude, that's awesome! I'm in sales and actually took some Sandler sales classes.
Cheers!

AlanShoreHuha

3‐6‐2014 14:33:27

[deleted]

15‐5‐2014 22:53:41

WHICH NUMBER DID YOU CIRCLE OP DONT LEAVE US HANGING COME ON.

iaintnoscout

15‐5‐2014 20:34:06

Bijlage 2
berichten met een afbeelding

Bericht #1 ‘The Office: The Complete Series DVD box set available for pre-order in UK. US
announcement coming soon?’

Bericht #2 ‘Look who went back to get her degree in journalism! [24 s1]’

Bericht #4 ‘Of all the Michael and Toby interactions, I think this is my favourite’

Bericht #5 ‘The bachelor life...’

Bericht #7 ‘Watching Charmed on Netflix and laughed out loud when I saw the bad guy this
episode...’

Bericht #8 ‘We all know the Interim Manager, Assistant to the Regional Manager, and
AARM. I present to you, Gun Safety Dwight!’

Bericht #10 ‘In honor of the 1 year anniversary of the finale airing, here is my collection’

Bericht #11 ‘Hollis???’

Bericht #13 ‘Looks like Michael was successful with one of his business ideas’

Bericht #15 ‘Relationship advice from Dwight.’

Bericht #19 ‘It's a year today since The Office came to an end’

Bericht #20 ‘My friend made a guild on WOW called Dunder Mifflin, these are the ranks.’

Bericht #21 ‘This may be the best television hug ever.’

Bericht #24 ‘The subtitles accidentally referred to an off-screen character by the actor's name’

