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1.: David vs. Goliath :: inleiding

In de klassieker ‘1984’  van de Engelse schrijver George Orwell, is de hoofdpersoon Winston Smith werkzaam bij het zogeheten Ministry of Truth (Ministerie van Waarheid). De taak van de protagonist is het rectificeren van allerlei artikelen in eerdere edities van  staatskranten, zodat ze kloppen met het heden.  Op deze manier manipuleert Winston de media (en dus uiteindelijk ook het publiek), zodat het totalitaire regime waaraan de burgers onderhevig zijn, zijn gewilde superioriteit ook daadwerkelijk aantoont. Combineren we dit gegeven met de uitspraak  ‘freedom of the press is guaranteed only to those who own one’ van de Amerikaanse journalist Abbott Joseph Liebling (1904-1963), dan blijkt dat degene die een medium bezit, niet alleen de vrijheid, maar ook de waarheid in handen heeft.

Met de komst van nieuwe media en met name het worldwideweb, is de letterlijke pers in publieke handen gekomen. Op een aantal landen na, kan iedereen nu de vrijheid genieten om zijn of haar eigen verhaal te publiceren. Dat deze verhalen vormen van eigen waarheden zijn, doen niet af aan het feit dat nu de mogelijkheid aanwezig is, om de waarheid vanuit verschillende perspectieven te verkondigen. Bij meerdere opinies over eenzelfde gebeurtenis, ligt de waarheid zoals vaak gezegd in het midden, maar dat midden blijkt nu veel duidelijker definieerbaar dan tot voor kort, toen een conglomeratie van een handvol mediareuzen de waarheid verkondigden.

Dat de ‘good old’ media aan gespecificeerde en gemanipuleerde nieuws- en berichtgeving doen, is een algemeen bekend feit. Dat ieder mens met dit feit bekend is, betekent niet dat iedereen de gemanipuleerde media hoeven te vertrouwen. Het  vertrouwen in de media is door de komst van nieuwe media in een ander daglicht komen te staan. Dankzij die nieuwe media en het gegeven dat de bijbehorende tools nu binnen ieders handbereik (kunnen) zijn, is voor iedereen de mogelijkheid gecreëerd om zelf media te maken en te manipuleren. Dit heeft ervoor gezorgd dat mensen mediabewuster zijn en zich bewust weten van manipulatie. Dit hele bewustzijn is niet omgeslagen in een wantrouwen van de media, zoals je zou kunnen verwachten, maar blijkt op een soort berusting en aanvaarding van het lot te zijn uitgekomen. Mensen lijken aan het Calimero-syndroom te lijden en te denken ‘ik is klein en hij is groot’, als het gaat om de kracht die de gevestigde media op ons uitoefenen.  Hierdoor ziet men zich als kleine David niet opgewassen tegen ‘mediareus’ Goliath. Maar ‘het internet’ met haar worldwideweb biedt juist de mogelijkheden om Goliath omver te werpen. Daarvoor zal een aantal aspecten van nieuws in relatie tot nieuwe media onder de loep moeten worden genomen.


Het netwerk, het nieuws en de nieuwswaarde

Het netwerk
Allereerst is daar het netwerkkarakter van de nieuwe media. Het netwerk kan op twee manieren geïnterpreteerd worden: organisatorisch en technologisch. Aan de ene kant is er de organisatie die het netwerk vorm geeft. De komst van het netwerk heeft ervoor gezorgd dat bestaande gecentraliseerde besturen en bureaucratieën gedecentraliseerd raken, daar een netwerk geen vastgesteld centraal punt kent. Ook de hiërarchie in organisatiestructuren is niet langer geheel verticaal, doordat in het netwerk zelf, per situatie gekeken wordt welk onderdeel van het netwerk op dat moment het belangrijkst is. Aan de andere kant heeft het technologische netwerk ervoor gezorgd dat data in een mum van tijd getransporteerd wordt en voor iedereen beschikbaar is. Geografische afstanden verdwijnen en de ruimtes waarin mensen zich bevinden worden steeds virtueler, doordat de koppeling in een netwerk onafhankelijk is van tijd en plaats.

Nieuwsstelsel
Dit gegeven is ook in de hele nieuwsorganisatie sfeer doorgedrongen. Tot aan de komst van internet zag de structuur van het nieuwsstelsel er globaal als volgt uit: het management in het midden, met daarom een groep van eigenaren/aandeelhouders, een groep journalisten voor de aanlevering van nieuws, een redactie om het nieuws te verwerken tot consumeerbare proporties, een groep van  adverteerders, sponsors en andere geldschieters, een groep met politieke macht betreffende de nieuwsorganisatie en de groep van luisteraars, kijkers, lezers. Deze manier van nieuwsorganisatie blijkt met de komst van internet steeds meer te veranderen, en partijen in het systeem moeten zichzelf opnieuw definiëren, krijgen nieuwe taken of nemen taken van elkaar over en sommige taken lijken zelfs overbodig te worden.

Nieuwswaarden
Niet alleen de organisatievorm van nieuws verandert, ook de manier waarop met inhoud wordt omgegaan is drastisch aan het veranderen. Tot nu toe is het altijd zo geweest dat, om een gebeurtenis als nieuws te kunnen beschouwen, deze aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Hoewel het nieuws uiteenlopende zaken behelst, bestaan er een aantal principes die selectie en presentatie van nieuws moeten waarborgen. Deze principes worden ook wel nieuwswaarden genoemd. Denk aan waarden als personificatie van nieuws, negativiteit, lokaliteit, timing, simplificatie en afbeelding.  De nieuwswaarden moeten door de komst van nieuwe media niet alleen herijkt worden, er moet ook gekeken worden of bepaalde principes nog wel voldoen, en of er door internet en het gebruik van netwerken geen nieuwe waarden zijn of moeten ontstaan. 

Het eerste onderdeel, het netwerk in een nieuwe context gecreëerd door nieuwe media, heeft uiteraard invloed op het nieuwsstelsel en op de nieuwswaarden. Interessant zijn juist ook de gevolgen die de aard van genetwerkte media heeft voor het nieuws- en berichtgevingsstelsel in het algemeen, en nieuwswaarden in het bijzonder. Een aantal onderwerpen als netwerken en communities, in gemeenschapszin en qua structuur zullen moeten worden beschouwd, alsmede de vorm en inhoud van nieuws. Een terugblik op de geschiedenis van de oude media is vereist, al was het maar om het feit dat we van de geschiedenis kunnen leren, de zogeheten remedialisatie : het opnieuw vaststellen van de principes en de basis van een medium, het komen tot het fundamentele karakter van een medium. 

Als gevolg van de intrede van nieuwe media-toepassingen in de wereld van nieuws, is een belangrijke rol weggelegd voor de open source/ open publish-theorie, toegepast op de journalistiek voor nieuwe media. Ook de webloggers die het worldwideweb bestormen met hun amateur- of toeristjournalisme, veroveren langzaamaan hun plek in de nieuwsmedia-ecologie. Deze nieuwe vormen van journalistiek, mogelijk gemaakt door internet, technologie en netwerken kunnen het nieuws nog veelzijdiger, kleurrijker en multiperspectivistischer maken en invloed uitoefenen op onze dagelijkse nieuwsconsumptie, mits ze de fundamentele eigenschappen van internet, netwerken, communities en journalistiek op een juiste manier combineren.

De aanwezigheid van de genetwerkte media hebben algemeen gezien invloed op structuur, organisatie en de inhoud van het hele nieuwsstelsel. Deze thesis probeert de aanwezigheid van nieuwe media tastbaar te maken door inzicht te verschaffen in de netwerkmaatschappij waarin we ons bevinden. Deze thesis wil huidige ontwikkelingen en toepassingen naar de oppervlakte te brengen en een kijk geven op wat komen gaat. Het nieuwe media-netwerk als hoofdingrediënt om een katapult te bouwen, die oude nieuwsreus ‘Goliath’ ten val kan brengen, zodat de weg naar hybrid-media journalism geopend wordt.


Laurens Vreekamp, 26-06-2003

2.: the golden oldies :: nieuwswaarden & oude media

Het begrip ‘nieuws‘ is veelomvattend en kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. De definities, zoals beschreven in Van Dale luiden:

nieuws (het ~) 
1 bericht of berichten over iets dat nog onbekend was 
2 radio- of tv-uitzending waarin actuele berichten worden verspreid => journaal
 
Het vergaren van nieuws wordt ook wel journalistiek genoemd: het verstrekken van informatie omtrent het dagelijks gebeuren via de media  http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=journalistiek – 13/06/2003.

Als het nieuws eenmaal vergaard is en de journalisten hun werk gedaan hebben, komt de rest van de nieuwsorganisatie in werking. De selectie van nieuwsitems en de manier waarop nieuws gepresenteerd wordt, is gebaseerd op een systeem van met elkaar interacterende principes die gelden bij een nieuwsorganisatie. In dit principesysteem gelden niet alleen de normen en tradities die zich binnen de organisatie hebben ontwikkeld en prioriteit hebben. Ook het persoonlijke gevoel voor welke zaken belangrijk zijn, speelt mee tijdens de nieuwsselectie. Buiten de organisatie zijn er ook nog een aantal groepen en partijen met eigen waardes en interesses, die hun invloed uit willen oefenen op het nieuws. 
Zo ontstaat er een interactie tussen persoonlijke opvattingen, collectieve normen en externe druk. Hoe sterker de nieuwsorganisatie is, als het gaat om steun van haar publiek, financiële onafhankelijkheid en samenhang in organisatie, hoe minder de selectie van nieuws invloed zal ondervinden door bezwaren of druk van derden.
Nog een reeks van factoren die invloed hebben op de nieuwsorganisatie zijn de budgetten, ervaringen in het verleden en de omgeving waarin de organisatie zich bevindt, als het gaat om concurrentie, wat de andere organisaties denken, doen en laten.
De organisatie die zo ontstaat kiest, met in het achterhoofd al deze factoren, de nieuwsonderwerpen uit en de manier waarop elk onderwerp behandeld en gepresenteerd wordt Wallis, Roger; Baran, Stanley J. - The known world of broadcast news : international news and the electronic media.
Wat nieuws is, bepaalt een  nieuwsorganisatie aan de hand van nieuwswaarden: principes voor selectie en presentatie die op een gebeurtenis worden toegepast om te kijken of er nieuws in zit. Een aantal bekende nieuwswaarden zijn: personificatie van nieuws, negativiteit, lokaliteit, timing, simplificatie en afbeelding.


2.1 nieuwswaarden
De volgende nieuwswaarden worden hier algemeen beschreven, maar zullen later betrokken worden per medium; krant, radio, televisie en internet.

Personificatie
Het begrip personificatie zou je bij deze kunnen interpreteren als samenstelling van personalisering en identificatie. Bij personificatie gaat het om gebeurtenissen die worden beschouwd als acties van individuen in plaats van de samenwerking van bepaalde krachten en factoren. Politieke conflicten bijvoorbeeld, worden gepersonificeerd door het verhaal zwart/wit in te delen en de twee kampen een gezicht te geven. Zo werd het conflict in de meest recente Golfoorlog aangeduid als een strijd tussen Bush en Saddam. De ramp en ellende die de oorlog met zich mee brengt wordt gepersonificeerd door het effect ervan op een familie of een persoon te laten zien, zoals het Irakese jongetje die zijn armen verloor tijdens een bombardement. Personificatie heeft tot gevolg dat het nieuws in een kleinere context wordt aangeboden, en daardoor de oorzaak van de gebeurtenis niet behandeld wordt. 
Nieuws ontstaat door individuen, door bepaalde dingen die ze uitrichten of  acties die ze ondernemen. De representatie van gebeurtenissen door personificatie volgt de conventies van het klassieke realisme: er wordt een begrijpelijk en authentiek verhaal van de waarheid geconstrueerd, door middel van acties, woorden en reacties van betrokken personen. Sociale en politieke aspecten worden alleen gebracht wanneer ze te vangen zijn in een persoon, waardoor sociale onenigheid van grote groepen mensen, gevangen wordt in een ruzie van twee personen. Het effect hiervan is dat de basis van het conflict vergeten wordt en de motieven van een individu de bron lijkt van alle commotie. McQueen on television news (Uit reader van Jeroen van Mastrigt)

Negativiteit
Hoe groter de tragedie en hoe groter de beelden van de ramp, hoe prominenter de nieuwspositie is. Het gaat hier dan om ‘hard nieuws’: serieuze, ‘belangrijke’, dramatische gebeurtenissen; zaken die traditioneel het nieuws domineren. Aan de andere kant het ‘zachte nieuws’: human-interest, persoonlijke ervaring en roddel. Dit nieuws is vooral in de magazines en tabloids te vinden. Eind jaren ’80 / begin jaren ’90 werd veel nieuwstijd besteed aan zacht nieuws, wat resulteerde in hevige kritieken, met als grootste argument dat voorbij werd gegaan aan de diepere conflicten, waardoor nieuws ontstond. Journalisten opperden dat nieuwswaarden niet bepaald moesten worden door de publieke opinie, maar op basis van waarheid, interessantheid en significantie.  McQueen on television news (Uit reader van Jeroen van Mastrigt) Nieuws zou moeten worden beschouwd als feitelijke informatie die nodig is voor lezers, kijkers en luisteraars om deel te nemen in de samenleving. 

Lokaliteit
De mate van aandacht die een gebeurtenis krijgt van de nieuwsmedia, wordt bepaald door de geografische omgeving waarin het nieuws zich afspeelt.  Een nationale zender zal nieuws dat invloed heeft op de natie zelf, belangrijker maken dan internationaal nieuws zonder directe binding. Regionaal nieuws zal alleen wereldnieuws behandelen, wanneer dit weerslag heeft op de eigen regio. Zo kan het gebeuren dat de aanhoudende droogte in Afrikaanse landen waarbij duizenden het leven laten, minder nieuwsaandacht krijgt dan  het tragisch verongelukken van de bemanning van een Amerikaans ruimteveer. De Westerse nieuwsbinding met de Verenigde Staten drukt hierbij haar stempel op de nieuws- en berichtgeving.

Timing
Authenticiteit en onmiddellijkheid zijn erg belangrijke waarden voor nieuws. Authenticiteit waarborgt het realistisch aspect en onmiddellijkheid zorgt voor het ‘hier en nu’ effect, het er ‘live’ bij zijn. Hoe recenter de gebeurtenis, hoe ‘nieuwser’ het is. Live-nieuws wordt, ook dankzij CNN, vooral voor het effect gebruikt, en creëert een aanwezigheidsspanning, die het gevoel opwekt dat we op een bepaald moment precies kunnen zien en horen wat er elders ter wereld gaande is.

Afbeelding
Als het om letterlijk afbeelden gaat, is er bij radionieuws sowieso geen sprake van beelden en in mindere mate bij kranten. Voor televisie geldt dit principe het sterkst omdat plaatjes als bewijs gelden. De ‘afbeeldingswaarde’ van een gebeurtenis is bij televisie erg hoog om nieuws te kunnen worden. Sommige critici menen zelfs te hoog. Een veelgehoord bezwaar is dan ook dat televisienieuws te zwaar leunt op dramatische , visuele representatie. Dit tot gevolg hebbende dat ontwikkelingen op lange termijn steeds meer buiten beschouwing worden gelaten. Deze ontwikkelingen zijn met hun bijkomende effecten vaak belangrijke gegevens om nieuws te kunnen begrijpen.

Simpliciteit
Ook dit principe geldt het sterkst voor televisie, waarbij in relatief korte tijd veel verteld wordt. Televisienieuws prefereert dan simpel nieuws boven complex nieuws. Waar kranten en radio nog uitgebreid achtergrondinformatie kunnen geven en de nieuwsconsument uitleg geven over ‘hoe het precies zit’, daar moet televisie het hebben van ‘reactief nieuws’, in plaats van onderzoekend nieuws. De deadline speelt zo’n grote rol bij televisienieuws, dat de manier waarop het nieuws gebracht zal worden, al van tevoren is bedacht en alleen nog wat beelden, citaten en lokale details nodig zijn voor de aankleding van het geheel.

2.1 medium aard, eigenschappen en gevolgen voor nieuwswaarden
Zoals beschreven, bestaat de wereld van het nieuws uit talloze takken. Welk medium ook wordt gebruikt, een groot aantal nieuwsaspecten wordt op dezelfde manier behandeld.  Radio, televisie en krant hebben echter wel allen fundamentele eigenschappen die de unieke kracht aan het medium geven.


Radio
Tot in de jaren zestig was de radio, net als de televisie, een familiemedium. In de avonduren luisterde het hele gezin samen naar nieuwsuitzendingen, het wekelijkse radiohoorspel of de amusementsavond. In andere ruimtes dan de huiskamer kwamen nauwelijks radio's voor De mogelijkheden van pers, radio, televisie en internet - http://beeldvorming.net/publicaties/media/h4_3.html. Toen de televisie zijn intrede deed, is de rol die radio speelde ingrijpend veranderd. Televisie nam de plaats van gezinsmedium over, luisteren naar de radio werd een individuele bezigheid. Radiotoestellen zijn nu veelal draagbaar en hebben zich verplaatst naar de garage, het strand, de auto en de keuken. Radio wordt tegenwoordig vooral overdag beluisterd en functioneert als geluidsbehang of als arbeidsvitaminen. Daarnaast luisteren mensen naar de radio voor de weerberichten en verkeersinformatie. Mensen zetten hun radio vaak op een bepaalde zender en kiezen niet speciaal voor afzonderlijke programma's. Veel minder dan bij televisie zappen luisteraars van de ene naar de andere zender. Dit veranderende gebruikspatroon heeft weer gevolgen voor het soort programma's dat radiomakers ontwikkelen. Het hoorspel bijvoorbeeld is geheel van de radio verdwenen, omdat het niet meer aansluit bij de manier waarop mensen tegenwoordig naar de radio luisteren. Radiozenders zijn nu in hoge mate ingedeeld naar genre - nieuws, popmuziek, Nederlandstalig, jazz - en gericht op specifieke doelgroepen.
Het medium radio wordt vaak verkeerd begrepen en ondergewaardeerd als volwaardig en uniek medium. Toch heeft dit auditieve medium een krachtig bereik en grote impact op haar luisteraars. Radio is een mobiel medium met een ‘gevangen’ publiek, kan een doelgroep precies bereiken en is een grote bron van informatie, voor lokaal tot internationaal nieuws. Waar het medium het best tot haar recht komt, is wanneer de inhoud zich leent om een helder beeld op te roepen bij de luisteraar, of wanneer belangrijke issues als technologie, gezondheid en educatie aan bod komen; zaken die zich lenen voor discussie en diepere achtergronden weten hun weg naar het publiek goed te vinden door radio als medium in te zetten Understanding the Medium: Radio Tips & Insights – http://www.newsgeneration.com/newsletter.htm, Susan J. Matthews.
Doordat de afgelopen tijd veel te doen is geweest in radioland, vooral in Nederland, maar ook elders in Westerse landen, zijn veel radiostations geconsolideerd en zijn meerdere stations onder één eigenaar komen te vallen. Er wordt om kosten laag te houden, veel radionieuws gedeeld en uitgewisseld tussen stations onderling, waardoor het nieuwsvoorzienende aspect van radio aan kracht inboet. Hierdoor is de dynamiek van het medium enigszins veranderd, en is radionieuws homogener geworden. 
De kracht blijft evenwel ongekend: de onmiddellijkheid en gelijktijdigheid waarmee een gebeurtenis kan worden gebracht. Radioproductie is eenvoudiger en sneller dan bijvoorbeeld televisie- of krantproductie, simpelweg omdat radio geen beelden of een drukpers nodig heeft. Bij radio ligt de deadline op het punt waar de informatie het station bereikt. Veel nieuws wordt daarom vaak als eerste op radio gebracht, juist door de onmiddellijkheid en gelijktijdigheid van het medium.

2.1.2 Televisie
Televisie heeft de mogelijkheid van gelijktijdigheid: het moment van maken en kijken kan samen vallen. Dit heeft zij gemeenschappelijk met radio, en tegenwoordig ook met nieuwe media (re)presentaties. Televisie is wereldwijd gezien nog steeds het grootste medium voor informatieoverdracht. In de Westerse wereld is een dekkingspercentage van 98% of meer heel gewoon. Als gevolg daarvan zijn de meeste theorieën over televisie ontstaan vanuit communicatie- en sociologische-theorieën en marketing onderzoek. Denkbeelden over de dramaturgische opbouw van de individuele programma's en het geheel van een week- of avondprogrammering, zijn in de begintijd veel minder aan de orde geweest. Pas de laatste dertig jaar is daar meer aandacht voor gekomen, vooral ook doordat men vanuit de marketing, reclame- en sponsorgelden geïnteresseerd was in het kijkgedrag, en dan met name naar manieren om een publiek te laten kijken naar programma http://dvtg.hku.nl/filmtvgs/les5.htm 24/056/2003.
Bij televisie is het belangrijk te onderkennen dat niet alleen een individueel programma, maar het geheel van de programmering belangrijk is voor de beleving en interpretatie van een programma. Zowel tijdstip van uitzending als de flankerende programma's zijn van invloed op de wijze waarop een programma bekeken en begrepen wordt. Alhoewel radio op een gelijksoortige wijze geprogrammeerd wordt, is de impact van televisie veel groter dan die van radio. Televisie wordt veel meer als een ‘dwingend’ medium ervaren dan radio: de laatste staat vaak aan zonder dat men er bewust naar luistert, terwijl men voor de televisie juist vaak ‘gaat zitten’ om bewust bepaalde programma's te bekijken.
Een van de eerste en belangrijkste onderzoeken naar televisie was het onderzoek van Marshall McLuhan uit 1964, getiteld ‘Understanding the Media’. McLuhan onderscheidt acht belangrijke opeenvolgende aspecten bij het kijken naar televisie en het ondergaan van een televisieprogramma Digital McLuhan – P. Levinson:

1. De technische apparatuur waarmee een programma tot stand komt is om te beginnen bepalend: wordt er gebruik gemaakt van video of 16 mm / 35 mm opnames; wordt er gebruik gemaakt van studio-opnames of juist van opnames buiten de studio;
2. De bewerking van de ‘communicatie-inhoud’, dat wil zeggen de wijze waarop de opnames gemanipuleerd worden om ze samen te voegen of te bewerken. Effecten en trucages, montage-faciliteiten;
3. Daaruit ontstaat een inhoud van het programma, en een bepaalde wijze waarop deze overgebracht wordt op een publiek: is het een (schijnbaar) objectieve documentaire, een gedramatiseerde werkelijkheid, of een fictieve serie die men gebruikt om de doelstellingen bij de doelgroep te behalen;
4. De technische apparatuur van de uitzending is vervolgens bepalend. Dit ligt weer anders bij 'live'-uitzendingen, waarbij geen montagemogelijkheden zijn maar alleen maar schakelmogelijkheden, dan bij eerder opgenomen programma's die alleen nog maar uitgezonden hoeven te worden. In het verleden (1964!) kwam daar dan nog het onderscheid zwart-wit of kleur bij, in de toekomst zal dat het onderscheid van al dan niet breedbeeld zijn;
5. Daarna komt de technische apparatuur aan de ontvangende kant, het televisietoestel bij de kijkers thuis. De afmeting van het beeld is mede bepalend: kleine televisie of grote televisie, gewoon beeld of breedbeeld, maar ook de mogelijkheden voor geluid en "rustiger" (100 Hz) beelden;
6. Daaruit volgt allereerst de persoonlijke en individuele receptie van het programma: wat zie je, al dan niet bewust; wat begrijp je, en hoe verwerk je dat; hoe gevoelig of bewust ben je voor de verschillende manipulatietechnieken;
7. De volgende stap is de collectieve receptie: met wie kijk je op dat moment, en wat is iedereen aan het doen, en wat vinden de anderen er van. Dit beïnvloedt in directe zin de beleving van een programma;
8. Tenslotte is de reactie van de massa, de buitenwereld, van belang bij de uiteindelijke beleving van een programma: wordt het programma geaccepteerd of juist verguisd, is het populair in bepaalde kringen, en ‘hoor je erbij’ wanneer je juist wel of niet kijkt.

Televisie is een echt herhalingsmedium, zowel in de letterlijke zin van herhalingen van programma's of beelden, maar ook in de structuur van presenteren;
- Er is dagelijks sprake van een aantal terugkerende items, zoals bijvoorbeeld de journaals. Niet alleen wordt het type programma herhaald, voor een deel ook worden dezelfde beelden of onderwerpen behandeld;
- Er zijn steeds aankondigingen van wat er nog te zien zal zijn, vooruitblikken zowel vanuit programma's zelf (in de volgende aflevering), als naar andere programma's gedurende de verdere dag, week of zelfs maand. Deze aankondigingen worden vaak dan ook nog eens met een zekere regelmaat met exact hetzelfde beeldmateriaal herhaald;
- Het gebruik van series als belangrijk onderdeel van de programmering; 
- Reclames, zowel het gegeven van de programma-onderbrekingen als de afzonderlijke reclames zijn herhalingen in een bepaald patroon.

Televisie is ook meer dan film een ‘luistermedium’. De hoeveelheid dialogen in een gemiddelde film ligt veel en veel lager dan bij televisieprogramma's. Er wordt bij televisie ook veel gebruik gemaakt van talkshows, interviews, vertellers/presentatoren, en aankondigingen. Televisie wordt daarom ook wel het medium van de  ‘talking heads’ genoemd: de meeste gebruikte opnames bij televisie zijn een close-up van het hoofd en het mediumshot van bovenlijf en hoofd http://dvtg.hku.nl/filmtvgs/les5.htm 24/06/2003.

2.1.3 Krant
Het lezen van de krant behoort voor vele mensen tot een belangrijk ochtend- of avondritueel. In Nederland gaat het grootste deel van de oplage naar abonnees (90%). Slechts 10 procent wordt verspreid via de losse verkoop. Dit betekent dat kranten een min of meer vaste lezersschare hebben. Nederlandse kranten hoeven minder dan kranten in andere Europese landen moeite te doen om door middel van scoops en sensationeel voorpaginanieuws de aandacht van de lezers te trekken ten behoeve van de losse verkoop. Boulevardbladen en tabloids zoals in Groot-Brittannië (The Sun, the Mirror) en Duitsland (Bild) kent Nederland niet. Wel zijn er sinds enige tijd de gratis kranten Spits! en Metro. Maar die hebben tot nog toe vooral invloed op de losse verkoop en niet op de abonnementen De mogelijkheden van pers, radio, televisie en internet  - http://beeldvorming.net/publicaties/media/h4_3.html. 
Een groot voordeel van de krant ten opzichte van de andere media is dat je hem makkelijk overal mee naar toe kan nemen en er in eigen tempo en volgorde doorheen kan bladeren. Veel kranten hebben in de afgelopen jaren een ingrijpende gedaantewisseling ondergaan. Onder andere als antwoord op concurrentie van televisie en internet en als gevolg van de behoefte aan advertentieruimte. Daardoor ook heeft vrijwel ieder dagblad nu diverse wekelijkse katernen op het gebied van wetenschap, uitgaan, reizen, sport, lifestyle, economie en media. 
Gemeten naar de tijd die mensen aan het lezen van de krant besteden, verliest de krant ten opzichte van televisie en internet aan invloed. Naast de concurrentie van televisie en internet vormt ook de toenemende ontlezing een bedreiging voor de krant. Nederlanders spenderen gemiddeld zo'n 2 uur per week aan het lezen van de krant. Jongeren lezen de krant echter een stuk minder dan ouderen en men verwacht dat dit een blijvend verschijnsel is. 
De emotionele impact van krantenberichtgeving is over het algemeen klein. Tegelijkertijd kunnen mensen wel een sterke binding hebben met een dagblad en veel waardehechten aan de informatie en opinies die het bevat.

Al deze aspecten van radio, televisie en krant hebben zich in de loop van hun ontstaan steeds ontwikkeld, en zijn door de komst van de nieuwe media gedwongen zich steeds te blijven ontwikkelen. De nieuwswaarden die zich in de loop van de tijd het sterkst hebben ontwikkeld, blijken onmiddellijkheid en timing bij radio en televisie te zijn. Alles komt aan op het juiste moment, en door de beelden en geluiden van radio en televisie wordt het ‘window on the world’ steeds dunner en zit de kijker heel dicht op het nieuws. Bij nader beschouwing blijkt de krant een buitenbeentje te zijn, omdat zo’n beetje alle behandelde nieuwswaarden minder toepasbaar zijn op dit gedrukte medium. De nieuwswaarden liggen dan ook vaker op gevoelsniveau, doordat lezen van een krant geassocieerd wordt met rust, met een ritueel, maar ook met een zekere fysieke interactiviteitswaarde die een krantlezer in staat stelt zelf tijd en volgorde van lezen te bepalen. Een krant ontdoet zich vaak ook van de simpliciteitwaarde, doordat reportages, achtergronden en analyses het nieuws in bredere context brengen. 
Zo blijkt elk medium zijn eigen unieke eigenschappen te kennen, als het gaat om zenden, maar ook bij ontvangen en als het gaat om vorm en inhoud. Elke boodschap zijn eigen medium, elk medium zijn eigen boodschap. Hier komt ook Marshall McLuhan’s ‘the medium is the message’ om de hoek kijken. Dit betekent niet alleen dat het medium waarmee inhoud wordt overgedragen een grote invloed uit oefent op de boodschap, maar ook dat een medium de inhoud weergeeft van een ander medium Digital McLuhan – P. Levinson – p.37. Zo laat film een verhaal zien, bestaat het medium krant uit geschreven teksten en is radio het medium dat spraak en geluid als inhoud heeft. Deze visie op oude media geeft een duidelijke kijk op de staat waarin de nieuwe media op dit moment verkeren. Vooral oude media worden gebruikt om de nieuwe media van inhoud te voorzien. De digitalisering van oude media is tot nog toe een veel geziene truc die steeds herhaald wordt. Toch bied een belangrijk aspect en karaktereigenschap van nieuwe media de mogelijkheid echt vernieuwend te zijn: het netwerk. Gedigitaliseerde media in context. Een netwerk dat ontstaat door computer-mediated-communication. De medialisatie van de computer – de computer als medium zelf -  en de computer als medium door middel van zijn aanwezigheid binnen een netwerk. 
Deze nieuwe medialisatie brengt niet alleen nieuwe theorieën over inhoud met zich mee, maar ook over vormen, structuur en organisatie van informatie. Aan dit nieuwe denken en het ontstaan van het digitale netwerk heeft veel meer ten grondslag gelegen dan de advent van nieuwe technologieën en hardware voor nieuwe media. De hele maatschappij, samenleving en de economie hebben ontwikkelingen doorgemaakt om te komen tot het punt waar we nu zijn: de netwerkmaatschappij. Dat deze netwerkmaatschappij zijn weerslag heeft op alle aspecten van de samenleving mag duidelijk zijn, maar de gevolgen voor de wereld van het nieuws en de waarde van nieuws zijn lang niet uitgekristalliseerd en bevinden zich nu op kruisvlak van digitalisering van oude nieuwsmedia en het bedenken van nieuwe toepassingen met de mogelijkheden van nieuwe media voor journalistiek en nieuws- en berichtgeving. Voordat deze situatie goed beschreven kan worden, is het zaak eens te kijken hoe het nieuws zich heeft ontwikkeld tijdens de opkomst van de netwerkmaatschappij.


3.: if you can’t beat them, join them ::  nieuws & networked media

3.1 nieuwsorganisaties in ontwikkeling
In de jaren ’50 en ’60 had een nieuwsorganisatie een aantal reporters die vanaf een vastgestelde plek opereerden. Zij maakten gebruik van radio en de zogeheten ‘wire’-services, via de telegraaf. Op televisie werden vooral nieuwsfilms getoond, zoals dat gebeurde in de bioscoopnieuws-traditie. In de ‘70-  en ’80-er jaren deden de satellieten hun intrede in het nieuwsstelsel en kwam de videofilm opzetten. De telefoonverbindingen verbeterden in kwaliteit en radio kon nu feitelijk overal gemaakt worden. Eind jaren ’80 kwamen ook de digitale technieken voor montage en grafisch design op de markt, alsook de home-videocamera’s, die grote crews overbodig maakten. Ook CNN komt met haar nieuwszender die grote gebeurtenissen live verslaat. Vanaf de negentiger jaren zet de digitale revolutie zich steeds verder voort. Radioreporters kunnen opnamen zonder veel moeite via breedband-verbingen per satelliet versturen naar hun organisaties. De grote, oligopolische nieuwsorganisaties gebruiken door de steeds kleiner en makkelijker te bedienen uitrusting, nog maar twee of drie personen om nieuws per gebeurtenis te verslaan en te verwerken. Journalisten gaan in hun eentje op pad met high quality videocamera’s om zo unieke beelden vast te leggen. Ook de zogeheten ‘toerisme-journalistiek’ wordt niet langer geschuwd als het gaat om het verkrijgen van ‘puur‘ materiaal. Foto’s en videobeelden, gemaakt door reizigers, zakenmensen of diplomaten vinden hun weg naar de grote nieuwsmedia steeds eenvoudiger. Het bereik van tv alsmede het maken van beeldmateriaal voor uitzending wordt door satellieten steeds makkelijker mogelijk, alsmede de snelheid waarmee de data wordt getransporteerd. Mobiele journalistiek komt steeds meer in de mode, en loopt in de pas met de genetwerkte maatschappij die steeds meer gebruikt maakt van mobiele, tijdelijke en vluchtige middelen om in haar behoefte te voorzien. De uitbreiding en fragmentatie van publieken, in gang gezet door de veranderende nieuwsorganisatie, verhoogt de vraag naar meer gespecialiseerde nieuwsprogramma’s. 
	Meer gespecialiseerd nieuws, vraagt om veranderingen in de nieuwsorganisatie en veranderingen in de presentatie van nieuws. Die verandering in organisatie is te zien in de steeds groter wordende nieuwsconglomeraties, zoals bij de fusie van AOL en Time Warner, waardoor een groot aspect van de Amerikaanse en indirect ook de Europes nieuws- en entertainmentindustie door één bedrijf wordt beheerst. Nieuwsorganisaties werken steeds vaker met elkaar en ook reporters en journalisten werken tegelijkertijd voor verschillende agencies. Deze vorm van samenwerking is mede mogelijk geworden door de komst van het internet. Het wereldwijde netwerk (WWW) dat daarmee samenhangt, biedt talloze mogelijkheden voor communicatie en data-uitwisseling die de nieuwsorganisatie een steeds snellere en betere toegang tot informatie verschaffen. Voor het zover gekomen is dat nieuwsorganisaties structureel gebruik zijn gaan maken van internet, moest er  eerst eeuwenlang proces gaande zijn geweest: die van het vastleggen van techniek. Voor de introductie van de techniek van het vastleggen, toen de techniek van de spraak er al wel was, werden in het oude Griekenland mythen vertelt. Een orale traditie waarbij slechts enkele personen waren uitverkoren om de kunst van de zang te leren van de Muzen. Deze zangers kenden teksten van uren lang uit hun hoofd. Met de ontwikkeling van het schrift en de techniek van middelen om mee te schrijven werd deze kunst opeens bereikbaar voor een veel grotere groep. De status van de zanger kwam hierdoor in het geding http://home.student.uva.nl/felicia.deutekom/snm.html – 24/06/2003. 

3.2 globalisering en nieuws
De geschiedenis van media tot aan het internet zoals we die nu kennen heeft dit effect versterkt. Informatie raakt steeds minder vakgebonden en blijft steeds minder binnen de grenzen van een afgebakend onderwerp of van een groep, vakkundigheid, cultuur of land. Informatie is voor steeds meer mensen voor handen. Hierdoor bestaat angst voor het verlies van originaliteit, voor het verlies van 'data die uniek en alleen van jou' zijn. Deze ontwikkeling ondermijnt landen die een patriarchale, gelovige of nationalisme bewindsvoering leiden. Juist omdat dat soort structuren zich wel heel erg op 'binnen hun grenzen' richten en vanaf het begin een sceptische of zelfs xenofobische, vijandige houding tegenover al het andere aannemen. Een negatief beeld van netwerken die zich over de hele wereld manifesteren, wordt geschept door het fenomeen globalisering. De term geeft de indruk dat het hier om een beweging gaat die met een open karakter grenzen overschrijd. Veel vaker resulteert in een gesloten karakter dat zijn eigen grenzen uitbreid en assimileert in plaats van verschillende delen met elkaar te linken. Veel plaatsen krijgen door globalisering hetzelfde karakter en gaan er hetzelfde uitzien en smaken. In elk land tref je de rood/gele huisstijl van McDonalds aan. Dezelfde globalisering stuit op veel weerstand van niet-Amerikaanse landen. Met name de landen die hun eigen economie zien verslechteren. De globalisering heeft op dergelijke wijze ook plaats kunnen vinden door gebruik van internet. Door arbeid en organisatie fysiek van elkaar te scheiden en technologie te gebruiken als bindingsmiddel, kunnen bedrijven in lage lonen landen goedkoper produceren terwijl de kennis dicht bij huis wordt gehouden. Die toegang tot kennis, die voorheen nog alleen toebedeeld was aan enkelen, is dankzij het worldwideweb voor velen binnen handbereik gekomen. En niet alleen kennis, ook infrastructuur is nu voor iedereen behoorlijk bereikbaar.
Bijvoorbeeld in de grafische industrie. Waar het vak drukker vroeger nog in hoe mate complex was, kunnen consumenten nu al heel redelijk aan de slag met programma’s als Adobe software en inkjet printers. Hetzelfde zie je ook gebeuren bij de filmindustrie. Waar de productie en het materiaal om een film te vervaardigen vroeger voor weinigen was weggelegd,  manifesteerde zich in de loop van de jaren ’80 langzaam betaalbare apparatuur op de consumentenmarkt. Was daar eerst de super8camera, gevolgd door de homevideo, nu stelt de digitale filmcamera, in combinatie met de juiste software,  de consument in staat om beeld en geluid serieus te monteren tot heuse films.
En juist die laatste aspecten hebben grote invloed op de manier waarop heden ten dage met nieuws wordt omgegaan; op organisatieniveau, in de structuur van functies en op inhoudelijk vlak. 

3.3 ontwikkeling van de netwerkmaatschappij
De globalisering, de gemakkelijke toegang tot kennis, verbeterde infrastructuren en goedkopere consumentenelektronica zijn allen een gevolg van ontwikkelingen die hun oorsprong vinden in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Door crises bij het Westerse kapitalisme  in de jaren ’60 en ‘70 en de opkomst van de Aziatische Tijgers (Korea, Japan, Singapore) werd de roep naar economische hervormingen groter. De crises zorgden ervoor dat mensen inzagen dat veranderingen in hun economische positie noodzakelijk waren om mee te kunnen blijven doen op de concurrentiemarkten. Op technologisch gebied stond de informatietechnologie nog in de kinderschoenen en was de koppeling daaraan met (tele)communicatie slecht. Ook de sociale structuren voldeden niet meer aan de tijdgeest en vroegen om verandering. Traditionele hiërarchieën werden bekritiseerd en op de proef gesteld, waardoor, vooral in de zestiger jaren, grote sociale vernieuwingen in gang werden gezet. Dit resulteerde in de seksuele revolutie, de tweede feministische golf en het afzetten van kinderen tegen hun ouders. De gevolgen hiervan kunnen we terugvinden in de maatschappij waarin we nu leven, de interactieve netwerkmaatschappij.  De maatschappij die zijn zichtbare vorm begon te krijgen in de jaren ’80 toen nieuwe technologieën de wereld van de media veranderden. Kranten werden geschreven, vormgegeven en gedrukt op afstand, terwijl soortgelijke edities van een en dezelfde krant op maat konden worden gesneden voor verscheidene regio’s. De opkomst van de walkman creëerde voor elke drager een eigen audiolandschap en een muzikale muur tegen de buitenwereld. Radio ging zich meer en meer specialiseren, met als gevolg het ontstaan van thema- en sub-themastations. De videorecorder vond wereldwijd gretig aftrek en vormde ook een alternatief voor de eenzijdige staatstelevisie in sommige landen. De film overleefde door verhuur van videobanden en de muziekvideo werd een nieuw fenomeen, vooral bij de jeugd, en veranderde de gehele muziekindustrie Castells, M. – Rise of Netw. Soc. – p. 366. Mensen werden door de video in staat gesteld programma’s op te nemen en te kijken op een zelfgekozen moment. Deze tendens van zelfbepaling zorgde voor een verandering van het kijkerspubliek en de diversificatie van het televisieaanbod. Verder maakte de komst van de homevideo-camera’s het mogelijk om eigen huiselijke taferelen vast te leggen, zodat beelden van vakanties en familiefeestjes het fotoalbum konden overstijgen.
Het meest belangrijke in deze ontwikkeling van de consument die steeds meer media tot zijn beschikking kreeg, was de verveelvoudiging van het aantal televisiezenders, met daaraan inherent de grote verscheidenheid aan programma’s. Door de komst van satellieten, glasvezel en digitalisering van de televisie in de jaren ‘ 90 werd het gehele uitzendingsspectrum dusdanig verbreed, dat overheden en regelende instanties uit moesten gaan kijken naar nieuwe manieren om nieuwe communicatievormen  in het algemeen en televisie in het bijzonder in goede banen te leiden, vaak ook door deregulatie. Er ontstond door de segmentering van zenders en de selectiviteit door het publiek een verschuiving van massamedia en massamaatschappij naar gedifferentieerde en gespecialiseerde media. De oude opvattingen over massamedia, dat een klein aantal boodschappen naar een groot aantal homogene, uniforme en gelijktijdige ontvangers wordt verstuurd, gingen niet meer op, doordat nieuwe communicatietechnologieën de mogelijkheden faciliteerden om de relatie tussen zender en ontvanger meer uit te breiden en de ontvanger in staat stelde nog selectiever om te gaan met aangeboden media.
Door dit ontstaan van diversiteit in media-inhouden ontstond de mogelijkheid voor zenders om doelgroepen op te stellen. Hierdoor zou de ‘medium is the message’ weer omgedraaid kunnen worden en is de boodschap het medium. De karakteristieken van de boodschap geven vorm aan de eigenschappen van het medium.  Wanneer je dit toespitst op bijvoorbeeld MTV en de boodschap is het creeeren van de muzikale omgeving van tieners, dan zal MTV zich aanpassen aan de rituelen, taal en leefregels van deze doelgroep.  Niet alleen inhoudelijk, ook moet de organisatie, de gebruikte technologie en de designstijl die boodschap uitdragen. Zo heeft een 24-uurs nieuwsorganisatie een hele andere setting , programmering en uitzending. Deze ontwikkelingen van decentralisatie, diversificatie en customization zie je al duidelijk terug op tv, bij zenders als CNN, MTV en TMF. De boodschap zet de parameters van verschillende media voor verschillende berichten Castells, M. – Rise of Netw. Soc. – p.369.

3.4 een media-paradox: gedecentraliseerde media door gecentraliseerde macht
De grote verscheidenheid aan mediaboodschappen en –uitingen impliceert niet dat de controle over de inhoud door bedrijven en overheden versnipperd raakt. De tegenovergestelde trend kan juist worden waargenomen. Investeerders hebben zich genesteld in de communicatie-sector en zorgen voor grote machts-concentraties en gaan strategische allianties aan om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de ogenschijnlijk gevarieerde media. Vooral de synergie tussen van oorsprong op verschillende markten opererende bedrijven, karakteriseren de media-industrie steeds meer. Het worldwideweb van allianties, partnerships en andere vormen van coöperatie, kan beter worden omschreven als een 
western-narrow-web van een handvol media-bedrijven dat samenwerkt en in conflict raakt met telecom- en kabelbedrijven, satellietaanbieders en internet-service-providers (ISP’s). Het resultaat van deze concurrentie en concentratie is een divers en gesegmenteerd publiek aan de ene kant en een verhoogde oligopolistische sfeer anderzijds. Dit resulteert vaak in het feit dat de inhoud van het ene station substantieel weinig verschilt met de inhoud van een andere zender in een ander netwerk. Dat niet iedereen meer hetzelfde ziet op dezelfde tijd en iedere cultuur en groep zijn eigen specifieke relatie heeft met media, is een wezenlijk verschil in vergelijking tot de oude massamedia. Hoewel de media globaal gezien met elkaar verbonden zijn geworden, leven we niet in McLuhan’s global village, maar meer in een soort ‘customized cottages, globally produced and locally distributed’ Castells, M – The Rise of the Network Society, p. 370
Hierbij speelt vooral computer-mediated-communication (CMC) een grote rol. 
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4.: context is crucial :: nieuws en nieuwe media 

	eigenschappen
	principes van nieuwe media
actieve media aspect (McLuhan/ e.a.)
remedialisatie (Remediation - Bolter & Grusin)

	nieuws / journalistiek door nieuwe media
	communities
weblog/blogging

“Het eerste slachtoffer van de informatierevolutie is vermoedelijk de informatie zelf. Of op z'n minst de verzamelaar van de informatie: de journalist. Net als de bankwerker goeddeels is verdrongen door de robot, dreigt de verslaggever weggevaagd te worden door de computer. 
[…] 
Wie denkt dat het experiment met nieuws op internet op luchtfietserij berust, doet er goed aan zich te realiseren dat het nieuws ooit rond gezongen werd door troubadours. Als de drukpers het einde kon betekenen van de zingende verslaggever, kan een slimme computer ook wel de journalist beentje te lichten.”

Francisco van Jole, een journalist die zich vaak als internetcriticus manifesteert, publiceerde  deze tekst op 15 februari 1994 in De Volkskrant. Het internet stond toen nog in de kinderschoenen en de bekendheid er van bij het grote was klein, evenals de groep mensen die toegang had tot het netwerk. 
De aanleiding voor Van Jole’s stuk, was een experiment en elektronisch avontuur van de Amerikaanse krant San José Mercury. Het experiment moest uitwijzen of er multimediajournalistiek kon worden bedreven: journalistiek die uitgaat van een combinatie van verschillende media zoal televisie, radio en schrijvende pers. Ook werd gekeken of abonnees meer invloed konden uitoefenen en of er meer items aan bod konden komen doordat de digitalisering een opheffing van ruimtegebrek betekende Het einde van de journalist – Jole, F. van http://www.xs4all.nl/~fvjole/archief/artikelen/Volkskrant/1994/mercury.html 14/07/2003.

De bewering van Van Jole dat de verslaggever ‘weggevaagd’ wordt door de computer, klinkt na zo’n 10 jaar internetgeschiedenis, niet alleen gechargeerd, maar ook enigszins kortzichtig. Zoals eerder gezegd betekent elk nieuw medium een uitbreiding op zijn voorganger(s), vrijwel nooit een vervanger of, zoals Van Jole beweert, een ‘wegvager’. Daarnaast zijn de taken van een verslaggever of journalist niet door een computer overgenomen zoals hij beweert, maar heeft de computer ervoor gezorgd dat de taken van een journalist veranderen en dat er nieuwe taken bijkomen. Dat de computer als ‘robot’ een aantal zaken overneemt, staat buiten kijf: tekstverwerkers met spellingcheckers veraangenamen het schrijven aanzienlijk. Wat belangrijker is, is om de computer als element te zien in de context van het netwerk waarin het apparaat zich bevindt. Die context, gecreëerd door internet, betekent het einde van de computer als stand-alone apparaat. De met internet verbonden computer is onderdeel van een groter geheel, een grotere wereld waarin de journalist op zoek gaat naar informatie, bronnen controleert en eigen werk publiceert. Dat is de betekenis van de internetcomputer in relatie tot de journalist. De journalist staat echter niet alleen in relatie tot de informatie die hij consumeert en publiceert. Hij of zij staat ook in relatie tot zijn organisatie, met bijbehorende redactie. En als derde belangrijke relatie is het publiek voor de journalist van groot belang Network Journalism - Jo Bardoel & Mark Deuze - http://users.fmg.uva.nl/mdeuze/publ9.htm 14/07/2003.

NIEUWSWAARDEN HIERBIJ OP NEMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Artikel Network Journalism verder gebruiken
De veranderingen in de eerste context behelzen de onnoemelijk grote voorraad informatie waarover een journalist kan beschikken en de grote verscheidenheid in media en technologie waarmee hij deze informatie tot zich kan nemen.

De veranderingen in de laatste context zorgen ervoor dat de monopoliepositie van de journalist als informatieverstrekker binnen een democratie op het spel komt te staan. De burger informeert zich via tal van middelen en gaat niet langer alleen nog maar uit van de gevestigde journalistiek

Deze drie contextuele eigenschappen van journalistiek hebben in zekere zin altijd al bestaan, maar veranderen nu, als zijnde in de context van de netwerkmaatschappij. En met deze context ontstaat een geheel nieuwe vorm van journalistiek: online journalistiek. 
kan voetnootje zijn:
[Deze noemer kent een hoop varianten en zorgt ook voor verwarring. Zo is open publishing een vorm van journalistiek die niet mogelijk zou zijn zonder gebruik te maken van internet en geënt op open source programmeren, waarbij het bronmateriaal vrij wordt gesteld voor gebruik en verbetering. En journalistieke vormen als collaborative of participatory journalism bestaan al veel langer (vooral in alternatieve en anarchistische sferen), maar kunnen door nieuwe media een groter bereik vinden.]

Want die netwerkmaatschappij waarin wij leven is in continue ontwikkeling en interactie met zichzelf. Allerlei aspecten van leven, werk en vriendschap zijn op nieuwe manieren met elkaar verbonden. De komst en de bereikbaarheid van nieuwe technologieën hebben deze nieuwe verbindingen mogelijk gemaakt. 
Die mogelijkheden hebben zich ook geopenbaard in de nieuwswereld. Er zijn nieuwe verbindingen tussen oude en nieuwe nieuwsmedia in technologische zin, nieuwe verbindingen in hiërarchie tussen journalisten, redacties en uitgevers en nieuwe verbindingen tussen het publiek en de nieuwsproducent. Die laatste relatie staat  nog wel het meest onder invloed van de netwerkmaatschappij en uit zich veelal op het inhoudelijke vlak van nieuws.
Voorheen was het nieuws van de media: zij vertelden het publiek wat er gaande was en het publiek vertrouwde er blind op dat wat verteld werd, waar was. De nieuwsconsument had zelf weinig mogelijkheden om nieuws te maken, zeker geen mogelijkheden om eigen nieuws te verspreiden. Dat tegenwoordig het nieuws niet meer alleen toebehoort aan de gebruikelijke nieuwsproducenten, is zo’n beetje geheel te danken aan internet Journalistiek in tijden van internet – debat ‘De Balie’, 18-06-2003. 


Allereerst, en geheel begrijpelijk, worden nieuwe digitale mogelijkheden aangewend om oude analoge methodes uit te breiden en misschien wel te vervangen. Zo werden sms’en en e-mailen een uitbreiding op de communicatie tussen mensen onderling, maar bleef de nadruk nog altijd op communicatie liggen. Op tal van andere gebieden bleek de komst van nieuwe media een uitbreiding en aanvulling te zijn op de oude media, en geen vervanging. 
	Zo ook in de nieuwswereld. De komst van nieuwe media werd door nieuwsorganisaties aangewend om allerlei handelingen te digitaliseren. De meeste grote kranten hadden geen idee wat ze met internet aanmoesten, maar voelden wel de behoefte om internet te gebruiken. Dus werden kranten digitaal uitgebracht op internet, zoals ook veel bedrijven een website namen om hun folders en catalogi te digitaliseren. In diezelfde ontwikkeling ging iedereen mee, want men moest ‘het web op’. Iedereen digitaliseerde zijn handel, of vond nieuwe digitale handel uit, om er vervolgens vooral veel geld mee te (willen) verdienen. Deze ontwikkeling zou later bekend komen te staan als de ‘dotcom’-hype die in 2000 zijn eindpunt vond doordat de technologiefondsen op de beurzen crashten.  De beloften die het internet aan de mens maakte, konden niet worden waargemaakt en de dotocom-crash leerde internetondernemers dat niet alles wat los en vast zit maar simpel te digitaliseren valt. De achterliggende hoofdgedachte om zo snel mogelijk veel geld te verdienen, kreeg door de hype vaak meer aandacht dan het betwistbare nut van veel concepten. De ‘verdigitalisering’ of computerization die was op getreden, moest een pas op de plaats maken, en het besef kwam dat nieuwe media toch ook een eigen karakter hebben met eigen wetten, waaraan een ieder die zich inlaat met maken van nieuwe mediatoepassingen zich dienen te houden. 
Een aantal van deze wetten en principes van nieuwe media zijn door Lev Manovich geformuleerd in zijn boek ‘The Language of New Media’. Deze principes, zo schrijft Manovich, zijn ‘geen absolute wetten, maar kunnen meer gezien worden als algemene tendensen die zichtbaar worden in een cultuur die verandert door de aanwezigheid van de computer’ Manovich, L. – Language of New Media, p27:

numerical representation: een nieuwe media-object (NMO) – gecreeerd of van analoog omgezet naar digitaal- zijn te representeren in getallen, nummers. Dit betekent dat bijvoorbeeld een videobeeld, plaatje of andere digitale uitspatting beschreven kan worden met wiskundige functies. Daarnaast is het mogelijk om een NMO te manipuleren door de data algoritmisch aan te passen, oftewel: media wordt programmeerbaar.

modularity: de context van een NMO bestaan vaak uit andere afzonderlijke NMO’s, die allen tezamen een geheel vormen. Ieder NMO kan afzonderlijk aangepast worden, terwijl het geheel dezelfde vorm behoudt. Je kunt deze structuur vergelijken met die van een fractal: een fractal heeft steeds dezelfde structuur op verschillende niveaus. Een NMO kan dus zelf ook weer uit verschillende NMO’s bestaan. Hierbij kun je denken aan een Flash-movie, die bestaat uit verschillende filmpjes. Die filmpjes bestaan zelf ook weer uit plaatjes, en die plaatjes bestaan uit kleuren. Op deze manier wordt de modulariteit van nieuwe media zichtbaar. 

automation: doordat een NMO aan de hand van getallen en nummers wordt beschreven en het feit dat een NMO modulair van aard is, kunnen veel handelingen geautomatiseerd worden Op een laag niveau kun je denken aan de templates die veel software-programma’s gebruiken, zodat je al bijna kant-en-klare toepassingen worden aangeboden die alleen nog ingevuld hoeven te worden. Op een hoger niveau kun je automatisering terugvinden in de Kunstmatige Intelligentie, waarbij allerlei processen deels gestandaardiseerd worden. In computerspellen zie je dit terug bij de ‘bots’, (tegen)spelers gecreëerd door de computer, die zich (bijna) net zo gedragen als de speler die door een mens wordt aangestuurd.

variability: een NMO is niet onveranderlijk, maar kan bestaan in verschillende en oneindig veel versies. Ook dit is een consequentie van de eerste twee principes. Dezelfde NMO’s kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen in een database, maar in die context verschillen van vorm en inhoud. Ook kan een NMO, wanneer later weer gerepresenteerd worden in een andere context, en weer andere waarden bevatten voor vorm en inhoud. Daarnaast kan de inhoud gescheiden worden van de interface. Dezelfde data zou hier dus voor verschillende interfaces kunnen zorgen.

transcoding: digitalisering verandert media in computerdata. Enerzijds blijft deze computerdata voor de gebruiker nog steeds herkenbaar in de structuur van een afbeelding, van tekst, van video, van x,-,y- en z-as, maar anderzijds wordt de structuur nu opgesteld aan de hand van de manier waarop een computer data organiseert. De manier van data ingedeeld in lijsten, records, arrays en variabelen.
	
Deze begrippen zullen in het volgende hoofdstuk toegepast worden, omdat juist deze principes van groot belang zijn als het gaat om het inzetten van nieuwe media, en niet alleen om de traditionele vorm van journalistiek van dienst te kunnen zijn, maar juist om te laten zien hoe een geheel nieuwe manier van journalistiek te laten ontstaan, door het gebruik van de principes van nieuwe media.
	Deze principes hebben tijd nodig gehad om zichzelf te laten beschrijven. Daarvoor zijn meerdere revoluties nodig, en de beurskrach van april 2000 is er zo een van geweest. Vlak voor deze nieuwe mediarevolutie was het roerig in alle takken van medialand. De mogelijkheden die in theorie voorhanden waren, leidden bij ondernemingen tot verwarring, chaos en onoverzichtelijke beslissingen, gecamoufleerd met het idee dat de boot niet gemist mocht worden. Iedereen wilde een graantje meepikken en rende als een kip zonder kop over de pas geasfalteerde snelweg die Internet heette. 
Zo ook de nieuwsorganisaties die nieuwe mogelijkheden zagen voor interactie met hun lezers. Want de belangrijkste relatie die een nieuwsorganisatie heeft, is de relatie met haar publiek. Het is de economische ondergrond van de commerciële pers. Door het op advertentieinkomsten en abonnementen gebaseerde business-model, heeft het publiek de grootste invloed op de winstgevendheid van nieuws. Wat nog veel belangrijker is, is de rol die de pers heeft in een democratie bij het informeren van het publiek. Naast het werken aan een geïnformeerde burgermaatschappij - een van de grondvesten waarop nieuwsorganisaties zijn gebouwd -, worden de nieuwsmedia ook wel als een zogenoemde ‘vierde staat’ gezien Pavlik., J., - Journalism & New Media, p.127. Het geven van nieuws en informatie als een vierde taak van de overheid, naast de rechtsprekende, de controlerende en de uitvoerende, zoals opgesteld door Charles Louis Montesquieu in zijn theorie Trias Politica Akkerman, T., – Democratie – de grondslagen van het moderne idee – Spinhuis Amsterdam 1997, p.4.
	Maar ondanks deze belangrijk taak, verslechterd de relatie tussen nieuwsmedia en publiek steevast, zo heeft onderzoek uit de laatste drie decennia uitgewezen Pavlik., J., - Journalism & New Media, p.128. 
Met die verdigitalisering van oude media ontstonden nog geen nieuwe media-toepassingen. Een nieuw medium werd gebruikt om een oud medium te tonen. In het vorige hoofdstuk is uitgelegd dat dit één van de principes is van Marshal McLuhan: in een nieuwe medium zit een ouder/ander medium gevangen.

De nieuwsvergaring verloopt steeds sneller door de draadloze apparatuur waarvan een journalist gebruik maakt



5.: la route touristique ::  open publishing & weblogs
inventarisatie van alt. Media, geschiedenis
open source media
	wat, hoe, waar, waarom / open source-gedachte
open  media, collaborative media, participatory media
	nieuwe nieuwswaarden
	filtering / redactie / drempels / kwaliteit / kwantiteit, webvandalism
voorbeelden (Indymedia, slashdot, free republic, outthere news)

Literatuur :
	Alternative media – Chris Atton
Journalism & New Media – John V. Pavlik
The Hacker Ethic and the Spirit of the New Economy – Pekka Himanen

Allerlei webartikelen over ‘open publishing’

Met de introductie van de internet-scripttaal RSS, een variant op XML zou het mogelijk worden om dezelfde inhoud op welke manier dan ook te representeren, in verschillende programma’s op verschillende servers. De status van RSS, dat een afkorting is voor RDF Site Summary of Rich Site Summary of Really Simple Syndication, is echter, zoals zoveel eerdere talen, uitgemond in verschillende versies, variërend van het door Netscape geïntroduceerde 0.91-formaat, tot versie 0.92, 1.0 en de samenvoeging van alle deze formaten tot versie 2.0.  Maar welke versie men ook hanteert, elk blogprogramma interpreteert de standaard weer op haar eigen manier, zodat bijna geen enkele versie geheel volgens de standaard correct is.

6.: Mediatransplantation? Good for you! :: conclusie
Nieuwswaarden: beter gecontextualiseerd door nieuwe media?
	contextualized journalism
object-oriented news
remedialised alternative media by means of the networking character of the internet

Met het ontwikkelen van interactieve  mogelijkheden, die nu kunnen worden geboden aan gebruikers gaan vaak voorbij aan de vraag wat de meerwaarde is voor de gebruiker en of de gebruiker uberhaupt wel invloed wil hebben op het proces van informatieconsumptie. Dit is op allerlei vlakken terug te vinden: gaat het om interactiveit bij films of documentaires dan kan men zich wel degelijk afvragen waarom we dergelijke keuzemogelijkheden zouden in moeten bouwen, waarom ingrijpen in de keuzes die al gemaakt zijn door de regisseur van de film. Waarom zou een lezer ook zelf artikelen willen schrijven, of uberhaupt reageren.  Waarom overal een referendum over organiseren terwijl er speciaal aangewezen of gekozen personen en deskundigen het belang van de zaak kunnen inschatten en de mogelijkheden om daadkrachtig te kunnen inschatten. Allemaal beslissingen die we mogen nemen, mede mogelijk gemaakt door de netwerkmaatschappij!

Zijn al deze features die nu mogelijk zijn ook echt een aanwinst of worden ze gebruikt omdat ze kunnen worden gebruikt? Is dit die pushtechnologie die fabrikanten en producenten en mediamakers hanteren om hun diensten en koopwaar introduceren om geld te verdienen met artikelen en diensten waar consumenten feitelijk gezien niets aan hebben? De rage of hype die de producten en diensten populair maken komen niet alleen door het enthousiasme van de gebruiker, maar vinden steeds meer hun oorsprong in het grote belangenspel van de multinationals die hun wil via reclame en marketing aan de consument opleggen. Samen de waarheid verkondigen en onafhankelijk nieuwsberichten, al dan niet professioneel, klinkt nobel, maar is wellicht idealistischer dan realistisch uitvoerbaar. Anderzijds zijn daar wel genoeg mensen die hun verhaal kwijt willen en floreren de weblogs momenteel op zo’n grote schaal. Toch moet de psychologie achter de weblog meer te maken hebben met het strelen van de eigen ego, geldingsdrang, publicititeitsgeilheid en het digitale spel van jaloezie en intriges. Het vormen van groepen, wij en zij, linken naar elkaar en bitchen op collegabloggers die feitelijk hetzelfde doen. Zo dreigt de weblog uit te monden in een jaloersmakend kunstje, met een kat-en-muisspel dat door beide partijen gretig wordt meegespeeld, geheel onschuldig omdat de virtuele sfeer juist die geborgenheid biedt die het schelden en afzeiken van elkaar legitimeert.

Customization is nog zo’n belofte waar je eerder nog bergen geld voor kon lenen, tegenwoordig komt men  van een koude kermis thuis, na met lede ogen te hebben moeten aanzien dat ook de nieuwe gemultimedialiseerde mens een kuddedier is en liever passief is en meedoet. Hoewel het idee dat iedereen uniek is, en dat ook mediatechnologisch gezien kan zijn, blijken nog steeds een handjevol personen de touwtjes in handen te hebben en zolang we zelf allemaal geloven dat we uniek zijn, wordt de façade heerlijk in leven  gehouden en maakt niemand zich druk. Customization als katalysator van de steeds verder uitrekkende individualisatie, waarbij het houvast in een gemeenschappelijk besef als religie of idealisme steeds minder naar de achtergrond wordt gedrukt, totdat het individu beseft het niet alleen te kunnen… Het gevoel van gemeenschappelijkheid tijdens een WK of Oranjefestijn is heerlijk en daarmee komt het besef terug naar die goeie ouwe tijd dat iedereen naar hetzelfde keek. De verzuiling was zo slecht nog niet… waar is onze houvast? In webloggers we trust?  Just for the moment. De mensheid op drift, maar de vinger gaat niet richting nieuwe media, want zij zijn de gereedschappen waarmee we onze uniciteit hebben weten te waarborgen. En nu we allemaal aan de top staan, is het voor iedereen opeens wel heel erg eenzaam!

Maar wacht: er gloort hoop aan de einder. HYBRID MEDIA JOURNALISM staat op het punt de wereld te veroveren. We pakken van de journalistiek de fundamentele waarden, mixen ze met de nieuwste technologische middelen, passen per medium de bijbehorende eigenschappen toe op die mix en voegen daar een scheutje functionele interactiviteit en customization bij en Bob’s your uncle!

Don’t ask what the news can do for you, ask yourself what you can do for the news!
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Three Proposals for Open Publishing
Towards a transparent, collaborative editorial framework
- by Dru Oja Jay
- http://dru.ca/imc/open_pub.html

Open publishing is the same as free software
- by Matthew Arnison
- http://www.cat.org.au/maffew/cat/openpub.html

HACKER FOLKLORE ON USENET: A RHETORICAL APPROACH TO HACKER SUBCULTURE
- http://mbhs.bergtraum.k12.ny.us/cybereng/ebooks/hackfolk.htm

Interview with Richard Stallman, founder of the Free Software Foundation
 - http://mbhs.bergtraum.k12.ny.us/cybereng/ebooks/stallman.htm 

News in the Slashdot Decade – Matthew Priestly
- http://slashdot.org/features/99/07/16/1316248.shtml

Broadcast Institutions, Community Values – Clay Shirky
- http://shirky.com/writings/broadcast_and_community.html

Communities, Audience & Scale – Clay Shirky
- http://shirky.com/writings/community_scale.html

Building Online Communities – ‘Chromatic’
- http://www.oreillynet.com/pub/a/network/2002/10/21/community.html




jour·na·lis·tiek1 (de ~ (v.)) 
1 het verstrekken van informatie omtrent het dagelijks gebeuren via de media 
2 dat wat in de dag- en weekbladen geschreven wordt als genre

jour·na·lis·tiek2 (bn.) 
1 betr. hebbend op de nieuwsgaring

be·richt·ge·ving (de ~ (v.), ~en) 
1 de presentatie van nieuws in de media => verslaggeving

ver·slag·ge·ving (de ~ (v.), ~en) 
1 bekendmaking van feiten => berichtgeving, rapportage

nieuws (het ~) 
1 bericht of berichten over iets dat nog onbekend was 
2 radio- of tv-uitzending waarin actuele berichten worden verspreid => journaal


