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‘Lumos’1 
Het verlangen van 

 

The happiest man on earth would be able to use the Mirror of Erised like a normal 
mirror, that is, he would look into it and see himself exactly as he is. (…) ‘It shows us 
nothing more or less than the deepest, most desperate desire of our hearts.’ (…) 
‘However, this mirror will give us neither knowledge or truth. Men have wasted away 
before it, entranced by what they have seen, or been driven mad, not knowing what it 
shows is real or even possible. (Rowling, J. K., 1997 pg. 156 – 157) 

 

In zijn eerste schooljaar vindt jonge Harry Potter de magische Spiegel van Erised. Deze 

spiegel toont ieder die ervoor plaatsneemt zijn diepste verlangen - geen waarheid, geen 

toekomst, enkel verlangen. Harry ziet zijn overleden ouders voor hem staan, zijn beste 

vriend een succesvolle sportcarrière. En de wijze hoofdmeester Dumbledore ziet, naar 

eigen zeggen, een paar warme sokken.  

De schrijfster van de Harry Potter-boekenserie, J. K. Rowling, had als wens om 

een professionele schrijfster worden. Dit verlangen is anno 2006 werkelijkheid 

geworden. Meer nog, haar geesteskind, Harry Potter is een fenomenaal succes. Harry 

Potter is geen eenvoudige kinderboekenserie meer, maar een miljardenindustrie. Waar 

de serie ooit begon in een gelimiteerde uitgave zijn er nu wereldwijd 300 miljoen 

exemplaren verkocht. Bovendien zijn de boeken zowel verfilmd als in 

(digitale)spelvorm gegoten, en bestaat er een grote hoeveelheid merchandise variërend 

van lego bouwpakketten tot drinkbekers. 

 Harry Potter dankt zijn populariteit aan twee invloeden. Enerzijds de mond-tot-

mondreclame en de vorming van fans van de boekenserie. Anderzijds, het contract dat J. 

K. Rowling in 1998 sloot met het mediabedrijf AOL Time Warner. Warner Brothers 

verfilmde de boeken en bracht (en brengt) op grote schaal merchandise uit. De fans 

bestuderen de boeken en creëren uitingen, maken websites en organiseren 

bijeenkomsten over de jonge tovenaar Harry Potter. Het zijn deze twee spelers in de 

casus Harry Potter die in deze studie met elkaar in verband gebracht zullen worden.  

   

                                                
1 ‘Lumos’ – de toverspreuk voor licht.  
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‘Respect voor de fans!’ 

 

De jonge geschiedenis van Harry Potter kenmerkt zich in diversiteit. Waar winkels tot 

diep in de nacht openblijven zodat kinderen als eerste het nieuwste deel uit de serie 

kunnen bemachtigen, houden religieuze groeperingen nachtelijke boekverbrandingen 

om dezelfde jeugd te behoeden voor hekserij. En, waar Warner Brothers begin 2000 

verscheidene websites van fans over Harry Potter afsloot onder het mom van 

auteursrechtschending (specifieker: domeinnaamdispuut) spreekt hetzelfde Warner 

Brothers in de persoon van Diane Nelson2 tegenwoordig van ‘respect voor de fans’: 

‘Respect voor de fans want zij voelen zich mede eigenaar van Harry Potter’ (Nelson, D., 

2006). Dit is een bijzondere uitspraak voor een auteursrechthebbende. Maar het is 

bovenal een bijzondere uitspraak omdat het een veranderde attitude ten opzichte van de 

fans behelst.  

 Warner Brothers als gemachtigd gerechtigde van J. K. Rowling’s werk heeft 

besloten fans niet meer te attenderen op auteursrechtelijke kwesties maar juist te 

stimuleren en, in gevallen, te helpen. Waarom Warner Brothers anno 2006 als 

auteursrechthebbend producent een stimulerende attitude voor de fans heeft 

aangenomen is de achterliggende vraag van deze studie.  

 Maar om deze veranderde attitude te begrijpen dient er eerst ingegaan worden op 

datgene wat een fan is en datgene wat een fan doet. Daaruit volgend moet begrepen 

worden in hoeverre de fancultuur veranderd is zodat er gesproken kan worden over een 

veranderde attitude. Deze studie zal in drie delen toewerken naar een beantwoording 

van de basisvraag. De drie delen zijn achtereenvolgens getiteld: ‘de theorie van 

fancultuur’, ‘de praktijk van fancultuur’ en ‘fancultuur en commercie’. Elk deel 

behandeld een trede van de trap richting deze verandering.  

 

De theorie van fancultuur 

 

Het eerste deel behandelt de basis voor het verdere verloop van de studie. In twee 

hoofdstukken zal achtereenvolgens worden ingegaan op het basaal uitleggen van 

                                                
2  Diane Nelson is de president van Warner Brothers Premier en onder haar functie valt onder andere de  
Harry Potter-films. 
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datgene wat een fan is en een visie op de praktijk van de fancultuur positioneren. De 

belangrijkste vragen in dit deel: ‘Wat is een fan?’ (hoofdstuk een) en ‘Hoe dient 

fancultuur behandeld te worden?’ (hoofdstuk twee). 

 ‘Wat is een fan?’ Er zijn fans bekent van Elvis die alles van ‘the King’ kopen, 

verzamelen of zelfs imiteren (tot zijn hamburgerverslaving aan toe). Fans zijn de 

meisjes die bij popconcerten knuffels en ondergoed op het podium gooien en hun kamer 

behangen met posters van hun idolen. Fans zijn ook veertigers die met Vulcan-oren een 

Star Trek woordenboek ‘Klingon – Engels’ schrijven3. Of mensen die een huwelijk 

voltrekken compleet in de stijl van Star Wars. Maar hoe divers deze verschillende 

maatschappelijke stereotyperingen ook zijn, fans zijn altijd de anderen! 

 Communicatiewetenschapper John Fiske beschreef het bedrijven van 

fanactiviteiten – in de algemene Engelstalige benoeming samengevat tot fandom / 

fanculture – in 1992 als volgt: 

 

Fandom is a common feature of popular culture in industrial societies. It selects from 
the repertoire of mass-production and mass-distributed entertainment certain 
performers, narratives, or genres and takes them into the culture of a self-selected 
fraction of people. They are then reworked into an intensely pleasurable, intensely 
signifying popular culture that is both similar to, yet, significantly different from, the 
culture of more ‘normal’ popular audiences. (Fiske, J. 1992, pg. 30) 

 

Fiske’s beschrijving typeert de fans als een kleine groep mensen die anders met massa-

entertainment omgaan dan het ‘normale’ publiek. Deze positionering van de fans als 

fractie in de maatschappij heeft een geldigheid voor 1991 maar wordt problematisch 

voor 2006. Fiske’s fans bewogen zich op fanconferenties, bij elkaar thuis, via de 

telefoon en post en, kenmerkend, met lange tussenpozen. De Harry Potter-fancultuur 

echter is gelijktijdig gegroeid met de exponentiele ingebruikname van het Internet. De 

Harry Potter-fancultuur bestaat hierdoor grotendeels enkel op het Internet. Dit is een 

veranderde situatie met nieuwe mogelijkheden en nieuwe gevolgen.  

 ‘Hoe dient fancultuur behandeld te worden?’ is hieruit volgend een belangrijke 

vraag omdat het afstapt van de bovenstaande stereotyperingen als ‘veertiger met 

Vulcan-oren’ en ingaat op de verandering die (hier de Harry Potter-fancultuur) 

onderging door het Internet. Om deze veranderde situatie te kunnen aantonen 

                                                
3  Zie hiervoor bijvoorbeeld het woordenboek op de online-rollenspel-site van soultrek.net (een afgeleiden 
van Star Trek): http://soultrek.net/faq/klindictionary.htm.  
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introduceer ik in het tweede hoofdstuk mijn concept van practice-play. Met ‘play’ doel 

ik op affectief spel als belangrijkste initiator van alles wat de fans doen. Maar datgene 

wat fans doen is gegrond in voorgaande praktijken (practices) die veranderen naarmate 

de mogelijkheden veranderen zoals de toegenomen ingebruikname van het Internet.  

 

De praktijk van fancultuur 

 

Het tweede deel van de studie zal het, in het eerste deel geïntroduceerde, concept van 

practice-play beargumenteren. Hoofdstuk drie zal verder ingaan op de veranderlijkheid 

van de practice door de connectieve eigenschap van het Internet. Ik gebruik hiervoor het 

cognitiefwetenschappelijke term affordance. De Harry Potter-fancultuur kenmerkt zich, 

namelijk, door het optimale gebruik van de affordances van het Internet om zichzelf te 

ontplooien. In vergelijking met pre-Internet fancultuur is de Harry Potter-fancultuur 

uiterst connectief, professioneel en invloedrijk, dit zijn nieuwe practices die de 

fancultuur door het Internet ontwikkeld heeft.  

 Het vierde hoofdstuk, vervolgens, zal zich richten op argumentatie van het play-

element als initiator voor de verschillende vormen in de Harry Potter-fancultuur. In een 

eigen categoriserende driedeling (What is, What if en What may) zullen de meest 

voorkomende acties van de Harry Potter-fancultuur worden beschreven en verbonden 

met het concept van practice-play.  

 Overall zal in dit tweede deel betoogd worden dat de Harry Potter-fancultuur 

onder invloed van het Internet veranderd is. Deze verandering heeft gevolgen in de 

wisselwerking fan – producent. Na de eerste twee treden van ‘uitleg van fandom’ en 

‘uitleg van verandering’ zal in het laatste deel de gevolgen worden besproken.  

 

Fancultuur en Commercie 

 

Dit derde deel richt zich specifiek op de gebeurtenissen die spreken van een 

wisselwerking tussen de Harry Potter-producenten (in dit deel specifiek Warner 

Brothers en J. K. Rowling zelf) en de fans. Deze gebeurtenissen zijn onder te verdelen 

in twee fasen. De eerste fase van enige onduidelijkheid. En de tweede fase van een 

veranderde attitude. 
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De initiële onduidelijk laat zich in hoofdstuk vijf uitleggen aan de hand van de 

auteursrechtelijke conflicten die zijn ontstaan door de toegenomen ingebruikname van 

het Internet. De stelling hier is dat auteursrecht zoals het voor het Internet bestond niet 

toerijkend was voor het digitale veld. En, dat de periode van verandering van de 

auteurswet om toerijkend te zijn op het Internet gevolgen had voor de fancultuur en de 

producenten van een populair product.  

 Het zesde, en laatste, hoofdstuk is te kenmerken als de tweede fase. Na de 

periode van domeinnaamdisputen werkt Warner Brothers als producent van Harry 

Potter nu samen met de fans. Gebaseerd op de eerste twee delen zal hoofdstuk zes 

uitweiden over de actieve wisselwerking die tussen de twee groepen ontstaan is. 

Afvragend of deze wisselwerking in de toekomst intensiever zal worden. En afvragend 

of deze wisselwerking nog zal veranderen. Want, hoewel de laatste trede van de trap in 

hoofdstuk zes genomen is zullen de lezers van de Harry Potter-boeken het volgende 

begrijpen: In de tovenaarswereld hebben de traptreden de neiging om te verschuiven, te 

verdwijnen of simpelweg een andere kant op te gaan dan waar je heen wilt. 
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Deel 1. 
Theorievorming van de fancultuur 
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Dit eerste deel behandelt de ‘risico’s’  van  visies waarmee fancultuur behandelt is op 

zowel maatschappelijk als wetenschappelijk gebied. Op maatschappelijk gebied werden 

en worden fans veelal beschimpt en gepositioneerd als buitenstaanders in de heersende 

cultuur. In de wetenschappelijke behandeling worden kenmerken van fans vooral 

gebruikt om een eigen theorie ‘kloppend’ te maken zonder aandacht te besteden aan de 

diversiteit van fancultuur (Jenkins, H., 2006). Of kan de wetenschappelijke behandeling 

van de fancultuur slechts een onderdeel van fancultuur tonen. Daarom tracht dit deel 

een concept van fancultuur te formuleren die wel de grootschalige diversiteit van de 

fancultuur in acht probeert te nemen: het concept van practice-play. Deze insteek stelt 

dat de fan in de eerste plaats een affectief spel speelt dat zich uit in verschillende 

praktijken. Maar, zoals hoofdstuk drie in het volgende deel zal beargumenteren zijn 

deze praktijken door technologische innovaties aan verandering onderhevig. 
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Intermezzo 1. 

Magie en de dreuzelwereld4: een korte inleiding op de boekenserie 

 

Alvorens te starten met het eerste hoofdstuk is het hier van belang om kort in te gaan op 

de casus van deze studie: Harry Potter. Het verhaal van de tovenaarsleerling laat zich op 

verschillende manieren vertellen. Enerzijds kan er ingegaan worden op het vertelde 

verhaal zoals geschreven in de boekenserie. Anderzijds kan er ingegaan worden op de 

ontwikkeling van de hype die Harry Potter is gaan heten. Hier zal bondig het verhaal uit 

de boeken geschetst worden. In een later intermezzo wordt het verhaal van de hype 

toegelicht.  

Harry Potter is een tienjarige weesjongen met een aan elkaar getapete bril en een 

litteken van een bliksemschicht op zijn voorhoofd. Sinds zijn ouders tien jaar eerder om 

het leven kwamen is hij gedwongen om bij zijn oom en tante in de bezemkast onder de 

trap te slapen, dagelijks getreiterd door zijn verwende neef Dudley. Maar dan, op zijn 

elfde verjaardag, krijgt Harry van de vriendelijke reus Hagrid zijn werkelijke 

geschiedenis te horen. Harry is namelijk een tovenaar, net als zijn ouders, voorbestemd 

om lessen te volgen op de toverschool Hogwarts. Maar bovendien is Harry ‘the boy 

who lived’: de jongen die op eenjarige leeftijd de moordvloed ‘Avada Kadavra’ 

terugkaatste op de duistere magiër Voldemort en daarmee diens dictatoriale greep op de 

tovenaarswereld doorbrak5.  

Maar Voldemort was die nacht wellicht verslagen, niet gedood. Vanaf Harry’s 

eerste dag op Hogwarts voelt hij de aanwezigheid van zijn nemesis, en per voorbijgaand 

schooljaar proberen de deadeaters (Voldemort’s volgelingen) Harry op nieuwe slinkse 

manieren te dwarsbomen of zelfs te doden. In een wereld vol met vijanden die niets 

liever willen dan terugkeren naar het oude regime, kan Harry enkel vertrouwen op zijn 

beste vrienden Hermione Granger en Ron Weasley en de voormalige leden van de 

verzetsgroep ‘the order of the Phoenix’ geleid door de machtige tovenaar en 

schoolhoofd Albus Dumbledore.  

                                                
4  Een dreuzel is de Nederlandse vertaling van het woord,  muggle. In het Harry Potter-universum is een 
dreuzel/muggle iemand die niet kan toveren, niet-tovenaars.  
5  Voldemort kent, zoals vele klassieke schurken, meerdere namen zoals: He-Who-Must-Not-Be-Named, 
You-Know-Who, The heir of Slytherin, Thomas Marvollo Riddle en The Dark Lord.  
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Harry’s schoolbestaan is, ondanks het wakende oog van Dumbledore, niet vrij 

van gevaren en avontuur. Naast de persoonsvernederende lessen van de sinistere 

alchemieprofessor Severus Snape, moet Harry zich bewijzen in gevechten met draken, 

gigantische spinnen, een basilisk en zelfs de zielenzuigende incarnaties van het kwaad, 

de dementors. Maar zijn echte avontuur is pas begonnen. De duistere Voldemort, wordt 

met elk schooljaar langzaamaan sterker en machtiger dan ooit tevoren en zint op wraak. 

 Zes boeken zijn al gepubliceerd, het zevende, en laatste deel, verschijnt op 21 

juli 2007. Voldemort heeft een resurrectie ondergaan naar zijn oude kwaadaardige 

hoedanigheid en Harry moet in zijn zevende schooljaar bewijzen dat het goede van het 

kwade zal overwinnen. Maar, of hij zelf het uiteindelijke gevecht zal overleven is nog 

maar de vraag. De schrijfster van de boeken, Joanne Kathleen Rowling, relativeert een 

mogelijke dood van Harry als: “it’s one way to kill of the merchandise” (Newsnight, 

2004). Zelfs de fans, hoewel met goede moed, weten het nog niet zeker. De 

journalistieke wereld schat de kansen als volgt: Voldemort honderd procent: “Goodbye, 

Mr. Big, Bad.”, zijn vrienden Ron en Hermione tien procent kans, maar Harry zelf 

dertig procent, ofwel, volgens de fans: “We pray she’s not that cruel”. Maar hoe het 

daadwerkelijk gaat aflopen is tot op heden nog magische speculatie (Schwartz, M., 

2006, USA Today, 2006). 
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Hoofdstuk 1. 
De eerste toverles: Het beeld van fancultuur 
 

‘You are here to learn the subtle science and exact art of potionmaking’ he began. (…) 
‘I don’t expect you will really understand the beauty of the softly simmering cauldron 
with its shimmering fumes, the delicate power of liquids that creep through human 
veins, bewitching the mind and ensnaring the senses … I can teach you how to bottle 
fame, brew glory, even put a stopper death – if you aren’t a big a bunch of dunderheads 
as I usually have to teach.’ (Rowling, J. K., 1997: pg. 102) 

 

Dit is mogelijk een van de beroemdste citaten uit de Harry Potter-serie: de sinistere 

Professor Severus Snape die de klas en jonge Harry Potter toespreekt over de geheimen 

en mogelijkheden van alchemie. Alchemie moet, aldus professor Snape, niet onderschat 

worden. Bovenal moet er een begrip bestaan voor de fluorescerende vloeistoffen die een 

tovenaar kan maken. Onbegrip, en een verkeerde dosering nachtschade verandert een 

liefdesdrank in gif. Metaforisch is dit citaat in verband te brengen met de 

maatschappelijke behandeling van de fans. Het maatschappelijke beeld van de fans is 

opgebouwd uit dit onbegrip, opgebouwd uit stereotyperingen.  

‘Fans zijn veelal gevaarlijke mensen!’, tenminste, dat is het beeld dat wordt 

opgeroepen door hedendaagse films. In Pixar’s The Incredibles (Bird, B., 2004) 

verandert een teleurgestelde fan in de seriemoordende vijand van de hoofdrolspeler. The 

Fan (Scott, T., 1996) laat Robert de Niro’s personage, als messenverkopende 

honkbalfan, op nieuwe manieren met zijn handelswaar omgaan. Zelfs Al Pacino 

schreeuwt in The Devil’s Advocate (Hackford, T., 1997): “I’m a fan of man”, wat, 

gezien zijn rol als personificatie van de Duivel, niet geruststellend moet worden 

opgevat. Het gevaar in deze films schuilt in de geestelijke gezondheid van de fan. Er 

zijn vele fans van de Misery-boeken in de gelijknamige film (Reiner, R., 1990) maar het 

is James Caan’s ongeluk dat hij in contact komt met een (toevallig) psychotische.  

 Deze angst voor de zogenaamde ‘doorgedraaide fan’ is niet ongegrond. Er zijn 

stalkers die koste wat het kost bij hun idool aanwezig willen zijn. Mensen die zichzelf 

letterlijk willen geven aan hun idool. Er zijn zelfs moordende fans zoals John Chapman 

(de moordenaar van John Lennon). Dat de kans bestaat dat één fan zijn iets gruwelijks 

doet zorgt voor een stigmatiserende angst voor alle fans; want, wie is het? 
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 Het tweede stereotype stelt: ‘Fans zijn veelal zielige mensen!’, wederom een 

beeld dat door de bovenstaande films wordt beklemtoond. John Chapman had 

waarschijnlijk nooit John Lennon vermoord als hij zijn adoratie voor de artiest op een 

minder fatale wijze had gefilterd. Fans hebben schijnbaar (psychische) problemen en 

manifesteren dezen door zich te richten op een idool. In deze context leest de 

boekomslag van Lisa A. Lewis’s verzamelwerk over fancultuur (The Adoring Audience: 

Fan Culture and Popular Media) stigmatiserend waneer zij de vraag stelt: “wie loopt de 

meeste kans om een fan te worden” (Lewis, 1992, GdH). Deze zin spreekt bijna van een 

risicogroepering. Ze vraag niet hoe ‘fan-zijn’ ontstaat maar verbindt het in de 

woordkeus aan het individu. Alsof er bepaalde (psychische) vereisten moeten zijn waar 

ieder individu aan dient te voldoen voordat hij zichzelf een fan mag noemen. Deze 

vereisten zijn, zoals de bovenstaande films kenmerken, vooral maatschappelijk 

gevormde stereotypen van de fans. De fan is zielig, de fan is daarom wellicht gevaarlijk.  

Cultuurwetenschapper Henry Jenkins beschreef in zijn boek Textual Poachers: 

Television Fans and Participatory Culture uit 1992 zeven van deze maatschappelijk 

gevormde stereotype ‘karaktereigenschappen’ van de fans. Opsommend is een fan een 

(A) hersenloze consument, (B) een meester in de ‘nutteloze’ informatie, (C) iemand met 

een ongezonde adoratie, (D) asociaal, (E) seksueel gestoord, (F) geestelijk nog een kind 

en (G) niet in staat om fantasie en realiteit gescheiden te houden (Jenkins, 1992, pg. 10, 

GdH).  

 Lewis’s omslagzin zou het individu positioneren in deze stereotypen. In deze 

beredenering loopt een asociaal persoon een hoger risico om een fan te worden dan een 

sociaal persoon. Het is daarom vruchtbaarder om een tegenovergestelde positie in te 

nemen en te stellen dat deze zeven stereotypen precies aanduiden wat een fan niet is. 

Het fan-zijn is geen gevolg van geestelijke beperktheid. Het fan-zijn kenmerkt zich niet 

door het (onder)waarderende ‘ongezond adoreren’. Een fan is een woord, een titel, dat 

voortkomt uit een serie ontwikkelingen die het fan-zijn mogelijk maken.  

 De doelstelling van dit hoofdstuk is vooral een weergeven van de basisvereisten 

voor fancultuur. Wat heeft een fancultuur (maatschappelijk) nodig om te ontstaan? En: 

wat is fancultuur eigenlijk? De eerste paragraaf belicht de basis van de fancultuur los 

van de bovenstaande stereotyperingen. Het stelt de basispunten die fancultuur mogelijk 

maken, niet maken. De tweede paragraaf, vervolgens, is van meer definiërende aard 
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door de verschillende begrippen rond fans te plaatsen in de term fancultuur. Fancultuur, 

zoals zal blijken, is slechts beperkt in een generaliserend schema te vatten. Als cultuur 

kent fancultuur een complexe grondslag. Zoals de bovenstaande films slechts één kant 

van de fan laten zien zo ook loopt wetenschappelijke generalisatie het risico van beperkt 

perspectief. Fancultuur is complex, divers en vloeiend en dient ook zo onderzocht te 

worden.  

 

§ 1: de basisvereisten voor fandom 

 

John Fiske’s citaat uit de inleiding kwalificeert fans als een groep mensen die iets meer 

interesse vertonen in een object dan andere ‘normale’ mensen (Fiske, J. 1992, pg. 30). 

Tevens stelt Fiske dat het fan-zijn ‘self selected’ is. Mensen maken de keuze om een fan 

te zijn. Maar waarop baseren deze mensen hun keuze? Wanneer vind iemand zichzelf 

een fan?  

Henry Jenkins noemt als vereiste voor het fan-zijn dat het kijkgedrag vertaald 

moet worden in een vorm van culturele activiteit (Jenkins, H., 1992, pg. 41), waarbij 

Jenkins vooral de nadruk legt op het sociale aspect van fancultuur. Jenkins’s fans zijn 

een collectief met een gezamenlijke interesse in een object. Iemand is dus pas een fan 

wanneer hij in sociaal contact treed met andere fans. Maar, omdat hij het niet specifiek 

noemt gaat Jenkins voorbij aan de ‘solo-fan’, die de kamer behangt met posters, of 

spullen verzamelt zonder de intentie om het uit te dragen aan de buitenwereld; dit zijn 

ook fans.  

Cultuurwetenschapper Matt Hill’s schijnbaar paradoxale opening van zijn boek 

Fancultures (2002) nuanceert Jenkins’s beperktheid door fan-zijn niet afhankelijk te 

maken van sociale activiteit maar door het stereotype beeld van sociale isolatie te 

doorbreken. In Hill’s bewoording: 

 

Everybody knows what a ‘fan’ is. It’s somebody who is obsessed with a particular star, 
celebrity, film, TV programme, band; somebody who can produce reams of information 
on their object of fandom, and can quote their favored lines or lyrics, chapter and verse. 
Fans are often highly articulate. Fan interpret media texts in a variety of interesting and 
perhaps unexpected ways. And fans participate in communal activities – they are not 
‘socially atomised’ or isolated viewers/reader. (Hills, M., 2002, pg. ix) 
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De paradox van Hill’s stelling kenmerkt zich door enerzijds in navolging van Jenkins 

enkele stereotypen te benoemen (obsessief gedrag, eindeloze citaten) maar anderzijds 

juist andere van de stereotypen weg te nemen. Hiermee doelt hij (on)bewust op de 

complexiteit van de fan juist omdat het altijd een mens is. Een mens is in gedrag niet te 

categoriseren. Deze drie academische beschrijvingen zijn dus vooral beschrijvend van 

aard omdat de ‘standaard fan’ niet bestaat. Wel is het mogelijk om zo open mogelijk – 

dus niet ingaand op, sociologische aspecten – basale noodzakelijkheden en 

overeenkomstigheden tussen fans aan te wijzen.  

Als basale noodzakelijkheid is te noemen dat de fans enkel fan kunnen zijn van 

een ‘van boven gegeven’ object (top-down). Een fan adoreert een band, een idool of een 

boekenserie. Er moet dus iets zijn dat hij via een medium, als distributeur van mogelijke 

fanobjecten, krijgt aangereikt. Hierdoor moet de fan dus automatisch lid zijn van een 

(zoals Fiske’s citaat duidt) industriële samenleving waar deze mediamogelijkheden 

aanwezig zijn. Bovendien moet deze samenleving de fan ook de tijd geven om zich in 

het fanobject te verdiepen. Een samenleving waarin een mens enkel kan werken, slapen 

en eten levert geen bodem voor fans omdat er geen leisure-tijd bestaat6. Fancultuur 

‘ontstaat’ in de leisure-tijd. Het tijdstip van de dag dat de gebruiker van de media ter 

ontspanning, bijvoorbeeld, een boek leest, een film kijkt of een concert bezoekt.  

 Maar, terugkerend naar Lewis’s vraagstelling, wanneer wordt je een fan? Wat is 

de basale noodzakelijkheid die een ‘normaal’ persoon onderscheidt van een fan? Ik 

gebruik het woord ‘fan’ vooral in de maatschappelijke context van communicatieve 

codes. Ik ben uitermate geïnteresseerd in Harry Potter, ben ik dan een fan of iemand met 

een eenvoudige interesse? Mijn adoratie overstijgt naar mijn mening ‘normale interesse’ 

dus noem ik mijzelf een fan. Een mens besluit zichzelf dus een fan te noemen omdat hij, 

naar zijn mening, voldoet aan de ‘eisen’ die aan een fan gesteld worden. De 

belangrijkste overeenkomstigheid tussen fans is dus bovenal een bovengemiddelde 

interesse in een bepaald mediumobject dat zich uit in een titelkeuze. Hills noemt de 

interesse van de fan obsessief. Jenkins’s noemt de fan geïnteresseerden maar vereist wel 

dat ze hun interesse uitdragen. En, Kirsten Pullen, gespecialiseerd in performance 

studies en nieuwe media, ten slotte, beklemtoont dat fans agressiever met een 

mediatekst omgaan dan anderen (Pullen, K. 2002, pg. 80). Ongeacht de waardeoordelen 
                                                
6  Leisure-tijd wordt hier gebruikt ontdaan van enige ideologische grondslag. Leisure-tijd geldt hier als de 
letterlijke vertaling: ontspanningstijd. 
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die door de verschillende woordkeuzen op de fans geprojecteerd worden stellen de 

auteurs als basis dat fan-zijn een verhoogde interesse impliceert. Ik stel, hierbij, dat de 

individuele keuze om een fan te worden zich weer baseert op dit vereiste van verhoogde 

interesse.  

Maar, als problematisering, de titel ‘fan’ kan ook maatschappelijk worden 

opgelegd. Ik hoef mijzelf geen Harry Potter-fan te vinden terwijl anderen mij wel als 

een fan (met de bijbehorende stereotypering) beschouwen. De classificatie ‘fan’ is dus 

onderhevig aan een wisselwerking tussen enerzijds de keuze van het individu zelf en 

anderzijds het oordeel van de omgeving. Academisch richten op fancultuur moet zich 

dus primair richten op die personen die zichzelf bewust uiten als fans en niet de 

aanname volgen dat ‘het wel fans zullen zijn’. 

 De basisvereisten voor fan-zijn zijn dus zowel maatschappelijk als individueel 

gegrond. De fan als afnemer van een mediaproduct moet daardoor in de juiste 

maatschappij (en maatschappelijke omstandigheden) leven. En, individueel, kiest de fan 

bewust om zichzelf een fan te noemen aan de hand van de mate van persoonlijke 

interesse in een object. Alle andere aannames over fans zoals de psychische gesteldheid, 

geslacht, huidskleur, et cetera kunnen dus enkel gelden voor sommige mensen. Wel zijn 

er in de fancultuur overheersende (politieke) opvattingen te herkennen. Maar deze 

opvattingen gelden dus niet voor alle leden van de fancultuur. 

 Hier wil ik als laatste opmerking een veelvuldige terugkerende opvatting van 

fans noemen die vooral voor deze studie van belang is. Fans kennen een dubbele 

agenda: enerzijds zijn de fans gretige consumenten van, bijvoorbeeld, een televisieserie. 

Maar anderzijds hebben fans ook, over het algemeen, een antikapitalistische visie (Hills, 

M., 2002). Fans willen geen geld aan elkaar verdienen. Fans waarderen het niet wanneer 

een bedrijf schadeclaims eist wegens auteursrechtschending (hier wordt in een later 

hoofdstuk verder op ingegaan). Fans vereisen van de makers, zelfs bij merchandising, 

een liefde voor en een kennis van het oorspronkelijke fanobject. Zoals een anonieme fan 

relativeerde als reactie op de Harry Potter-actiefiguren (de spelfouten zijn behouden): 

“Dumbledoor should be smiling, he’s not always pissed off” (Paco, 1 Januari 2007, 

Leaky-Cauldron.org). 
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§ 2: De cultuur van fancultuur 

 

In het voorgaande is het algemene beeld geschetst van de ‘standaard fan’. Enerzijds een 

opsomming van maatschappelijk gevormde stereotype kenmerken/ angstbeelden van de 

fan en, anderzijds, de daadwerkelijk basale elementen noodzakelijk voor het fan-zijn. 

De eerste paragraaf toonde dat er basaal maar een paar vereisten zijn om een fan te 

worden (top-down gegeven object, tijd en de persoonlijke keuze) maar wanneer deze 

fans zich verzamelen ontstaat er een complexsering: fancultuur. 

 

 
Afbeelding 1.0 

Fancultuur in schema. 
Van groot naar klein Fancultuur (Azuur / Wit), Fandom (Azuur) en Fanobject (Rood). 

 

Fancultuur is basaal te vatten in het bovenstaande illustratieve schema. Fancultuur vat ik 

hier als het overkoepelende geheel van alle mogelijke onderwerpen waar fans van 

kunnen bestaan. Zoals bekent zijn er fans van Elvis tot Harry Potter en van het 

Nederlandse koningshuis tot Quentin Tarrantino. Deze verschillende onderwerpen vat ik 

onder het woord ‘fandom’. Fandom beschouw ik dus als een engere versie van het 

woord fancultuur specifiek gericht op, bijvoorbeeld, Harry Potter.  
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 Maar binnen de fandom is wederom een engere versie van fancultuur aan te 

wijzen, namelijk fanobject. De Harry Potter fandom bestaat uit verschillende 

interessegebieden uit het Harry Potter universum. De ene fan richt zich specifiek op het 

personage Hermione Granger, de ander weer specifiek op de acteur Daniel Radcliff. Een 

fan kan dus fan zijn van verschillende fandoms en fanobjecten. Maar beweegt zich als 

fan altijd in het overkoepelende fancultuur.  

Ter illustratie, ik kan als persoon zowel fan zijn van het fandom Harry Potter als 

het fanobject Natalie Portman in het Star Wars-fandom. Maar ik hoef geen fan te zijn 

van het Star Wars-fandom om met te interesseren in haar rol in de filmsaga. De vraag of 

ik een Star Wars-fan of een Natalie Portman-fan ben is dus aan mij om te 

beantwoorden. Maar, ongeacht mijn interessegebied ik beweeg me altijd in de 

fancultuur omdat deze onderwerpen onderdeel zijn van de fancultuur.  

 Betreffende deze individugerichte invulling van fancultuur noemde Henry 

Jenkins nog een tweede kwestie. Er bestaan ‘fans’ die zich specifiek richten op het 

creëren van bepaalde culturele uitingen. Deze fans zijn niet per definitie geïnteresseerd 

in de theorieën rond Harry Potter of het universum van Star Wars. Eerder zoeken deze 

fans het passende fandom of fanobject bij hun hobby. Henry Jenkins beschreef dit bij 

zijn behandeling van slash-schrijfsters. Het schrijven zelf was de reden, niet enige 

affectie met het fandom of fanobject (Jenkins, H., 2006). 

 Het punt dat ik met dit (versimpelde) schema maak is dat fancultuur zelf 

duidelijk is onder te verdelen in verschillende groepen - er is binnen de fancultuur een 

fandom Harry Potter met daarin de fanobjecten Hermione Granger, Daniel Radcliff, 

enzovoort - maar het zijn de keuzes van de fans die het schema complex maken. Mag ik 

als wetenschapper een fan van Daniel Radcliff wel een Harry Potter-fan noemen? Is 

iemand die verhalen schrijft over Harry Potter automatische een Harry Potter-fan? In de 

woorden van Matt Hills:  

  

Any reader firmly committed to a model of culture as non-contradictory, and who 
believes that ‘the real world’ is composed of clearly definable entries – either in 
advance of conceptual models, or through the action of conceptual models – will 
probably need to put this book down round about…now. (Hills, M., 2002, pg.xii - xiii) 

 

In navolging van Hills stel ik dat fancultuur niet te vatten is in modellen. Het 

bovenstaande schema geeft een illustratief voorbeeld van ‘waar iemand fan van kan 
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zijn’ niet een mogelijkheid om universele uitspraken op te baseren. Wel stel ik dat 

fancultuur als cultuur een overeenkomstigheid kent dat zich uit in de culturele 

producties rond fandoms en fanobjecten.  

Het woord fancultuur is opgebouwd uit twee complexe termen: enerzijds het 

gestigmatiseerde fan en anderzijds cultuur. Antropoloog Ted Polhemus legt cultuur als 

volgt uit: 

 

(…) everything which the members of a social group (any social group) have in 
common – everything which they share and which contributes to and generates their 
sense of ‘we-ness’. Culture is the glue that holds people together. (Polhemus, T., 1993) 

 

Polhemus benadrukt ‘cultuur’ als een bindmiddel, wat zowel op grote schaal kan 

gebeuren, bijvoorbeeld bij religies en nationaliteit. Maar ‘cultuur als bindmiddel’ kan 

ook geschieden op de microschaal van de fancultuur. Een mens beweegt zich daarbij 

ook binnen verschillende culturen tegelijkertijd. Iemand is bijvoorbeeld zowel een 

Nederlander, als een fan van Star Wars, als een Christen. Drie verschillende sociale 

groeperingen met elk specifieke bouwstenen als morele codes, taal, ras, uiterlijk, 

enzovoort. Maar wat zijn dan de ‘bouwstenen’ van fancultuur? Wat maakt fancultuur 

een andere sociale groepering dan, bijvoorbeeld, de Nederlandse cultuur? 

 Henry Jenkins trachtte in zijn Textual Poachers fancultuur te vatten in vijf 

kenmerkende eigenschappen. In zijn eigen bewoording:  

  

Textual Poachers identifies at least five distinct (though often interconnected) 
dimensions of this culture: its relationship to a particular mode of reception; its role in 
encouraging viewer activism; its function as an interpretive community; its particular 
traditions of cultural production; its status as an alternative social community. (Jenkins, 
H., 1992, pg. 1-2) 

 

Polhemus ‘we-ness’ is vooral te vinden in Jenkins’s benoeming van ‘Fancultuur als 

alternatieve sociale gemeenschap’. In de fancultuur zijn, zoals het woord als zegt, enkel 

fans. Of je nu een fan bent van Star Wars of Harry Potter je beweegt in de fancultuur en 

hoort daarom bij elkaar.  

 Jenkins vervolgt door vier specifieke acties van de fancultuur te noemen. De fan 

kijkt op een bepaalde manier naar een object (intensiever) en vertaalt dit in een culturele 

activiteit van interpretatie en culturele productie. Dit is specifiek het kenmerk dat 
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fancultuur anders maakt dan bijvoorbeeld Nederlandse cultuur. Het specifiek richten op 

een bepaald object en het samenkomen van de fans om erover te debatteren en uitingen 

erover voor elkaar te maken.  

 Ten eerste toont dit debat en de uitingen aan derden (wetenschappers) 

‘resultaten’ van fan-zijn/ fancultuur. De adoratie van Harry Potter is vooral een interne 

bezigheid en daardoor voor de observant niet te ‘lezen’. Maar de fan uit zijn adoratie in 

de fancultuur door deze debatten en culturele uitingen. Deze ‘extroverte’ actie is voor de 

observant wel te ‘lezen’.  

Maar fancultuur is ook te positioneren als cultuur door (ten tweede) de 

‘standaardisering’ van deze uitingen. Sommige uitingsvormen van de fancultuur komen 

in meerdere fanobjecten en fandoms voor en zijn daardoor eerder verbonden aan 

fancultuur als geheel dan de specifieke onderdelen. Slash, sleuthing, newsgathering, 

fanfiction en fanart (dezen zullen allemaal verder behandeld worden in hoofdstuk 4) zijn 

hier voorbeelden van. Dit zijn de eerdergenoemde bouwstenen die fancultuur anders 

maakt dan bijvoorbeeld de Nederlandse cultuur (die weer bouwstenen in 

standaarduitingen kent als molens en Koninginnedag). Deze standaardisatie vergroot het 

gevoel van ‘we-ness’ doordat de fan, hoewel hij zich, bijvoorbeeld, primair beweegt in 

het Harry Potter-fandom, gebruik maakt van de gestandaardiseerde uitingsvormen die in 

meerdere fandoms en fanobjecten bestaan. Fanart betekend in het fandom van Star Trek 

hetzelfde als in het Harry Potter-fandom. Fanart is dus een onderdeel van de fancultuur 

en niet fandom of fanobject eigen. 

Er kan dus gesproken worden over fancultuur omdat er een gevoel van ‘we-ness’ 

bestaat tussen fans. Dit doordat (A) aldus Jenkins, de kern van fancultuur intensief 

gericht is op een object en de fancultuur plaatsvindt als alternatieve cultuur. En (B) dat 

veelvuldig voorkomende uitingsvormen in de fancultuur gestandaardiseerd zijn.  

 

Ik begon deze laatste paragraaf met een schema om fancultuur onder te verdelen in 

categorieën van fandom en fanobject. De verschillende onderwerpen waar iemand fan 

van kan zijn is schematisch in dit schema te vatten: Bijvoorbeeld,  Harry Potter is een 

fandom, Daniel Radcliff een fanobject, beiden bewegen in de overkoepelende 

fancultuur. Maar, in navolging van Hills, acht ik het niet mogelijk om de motivaties van 
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de individuele fans in dit of enig ander schema te vatten. Dit omdat fancultuur is 

opgebouwd uit individuen met elk een eigen motivatie voor het fan-zijn.  

Wel stel ik dat er gesproken kan worden over een cultuur van de fans. Alleen Jenkins’s 

positioneren van fancultuur als alternatieve cultuur doet in het huidige licht van het 

Internet vragen. Fancultuur werd (en wordt) door de nieuwe communicatieve 

mogelijkheden grootschaliger, professioneler en directer. Fancultuur ontworstelde zich 

door het Internet gedurende de jaren ’90 van het gestereotypeerde stigma dat door diens 

positie in de alternatieve cultuur maatschappelijk werd opgelegd naar een aanwezige 

cultuur op het Internet. Een gevolg, echter, van deze ontwikkeling was een toename van 

theorieën over de fans. Deze toename van wetenschappelijke aandacht zorgden wel voor 

een toenemend wetenschappelijk debat over fancultuur. Maar ook ontstond er een risico 

van een ‘te eenduidige’ behandeling van fancultuur. Het is deze wetenschappelijke 

behandeling van fancultuur dat in het volgende hoofdstuk centraal zal staan. 
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Hoofdstuk 2. 
In het donkere woud: Verschillende 

perspectieven op fancultuur 
 

By the gloom of Harry’s wand, they followed the steady trickle of spiders moving along 
the path. They walked for about twenty minutes, not speaking, listening hard for noises 
other than breaking twigs and rustling leaves. Then, when the trees had become thicker 
than ever, so that the stars overhead were no longer visible, and Harry’s wand shone 
alone in the sea of dark, they saw their spider guides leaving the path. (Rowling, J. K., 
1998: pg. 202) 

 

Het vorige hoofdstuk stipte twee punten aan: ten eerste dat fancultuur door 

stereotypering als onbelangrijk of zelfs gevaarlijk werd geacht. En, ten tweede, dat het 

bestuderen van fancultuur vooral vanuit het blikveld van de fan zelf moet geschieden. 

 Betreffende het eerste punt is de toename in cultuurwetenschappelijke en (als 

onderdeel van de cultuurwetenschap) mediawetenschappelijke interesse in de fans circa 

1990 exponentieel gegroeid. Deze groei werd in de eerste plaats mogelijk door een 

toenemende vrijheid in de wetenschap om een studieobject niet meer vanuit de periferie 

te bestuderen maar als deelnemer. Henry Jenkins beschreef het eindpunt van deze 

toenadering van wetenschapper en studieobject als een ontwikkeling in drie fases. Eerst 

de academische behandeling van het ‘actieve publiek’, los van enige persoonlijke 

interesses. Vervolgens de fangeïnteresseerde wetenschappers die voorgaande theorieën 

toepassen en veranderen op het praktische veld van de fancultuur en daarmee de weg 

‘vrijmaken’ voor de zogenaamde ‘aca-fen’ – de academische fan die zichzelf niet hoeft 

te verantwoorden voor zijn bestaan en interesses (Jenkins, H., 2006, pg. 12).  

Dat fancultuur de laatste tien jaar wel uitvoerig onderwerp van onderzoek werd 

veroorzaakte een vloed van theorieën. Het bulk van deze theorieën, echter, zochten niet 

naar een verklaring voor de verscheidenheid van fancultuur maar gebruikte 

generaliserend enkele kenmerken uit fancultuur om een eigen perspectief te steunen 

(Jenkins, H., 2006). Het risico bestaat hier in de generalisering, door op basis van een 

selectie uit de fancultuur een uitspraak te doen over de gehele fancultuur. Door 

generalisering worden fans, bijvoorbeeld, gepositioneerd als slaafs aan de 

kapitalistische ideologie van het mediabedrijf. Of worden fans zelfs gepositioneerd als 

mogelijke aanhangers van een nieuw geloof. 
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De doelstelling van dit hoofdstuk is tweeledig. Ten eerste wens ik hier aandacht 

te besteden aan het risico van het theoretiseren van fancultuur. Ten tweede tracht ik hier 

om een zo open mogelijk beeld van de fanpraktijk te schetsen die fancultuur in al zijn 

complexiteit en diversiteit toelaat zonder het risico op generalisering. Dit conceptuele 

beeld term ik de practice-play. Een beeld dat mij, als de spinnen in het begincitaat, 

toestaat van het bewandelde pad af te wijken.  

 

§ 1: Perspectieven op fancultuur 

 

Fan: afkorting van fanatic, dweper, enthousiaste bewonderaar. 
(Coenders, H., 1996, pg. 369) 

 

Bovenstaande beschrijving uit het Kramers Nederlands Woordenboek geeft het 

algemene beeld van een fan. Een fan is niet enkel een bewonderaar, maar een 

‘enthousiaste bewonderaar’. Een fan gaat een spreekwoordelijke stap verder dan de 

‘normale’ persoon zoals Fiske’s citaat uit de inleiding beklemtoonde. Deze beschrijving 

uit een willekeurig gekozen woordenboek is als populaire beschrijving voldoende. Maar 

in (cultuur)wetenschappelijke context niet toereikend. De stelling, bijvoorbeeld, dat 

‘fan’ is afgeleid van ‘fanatic’ (fanatiek / fanaat) geeft het woord een ongefundeerd 

waardeoordeel.  

Matt Hills en Henry Jenkins noemden in hun interview uit 2001 de twijfel of fan 

afkomstig is van de woorden ‘fanatic’ of ‘fancy’ (Jenkins, H., 2006). ‘Fancy’ 

(voorliefde / liefhebberij) kent een ander waardeoordeel dan ‘fanatic’ en daaruit een 

andere uitleg van het begrip fan. Is een fan per definitie een fanatiekeling of iemand met 

een voorliefde? Een verschil in gradatie; het verschil tussen Mark Chapman en de 

bezoekers van Graceland. 

 

 
Afbeelding 2.0 

De fan gevangen tussen twee uitersten 
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Door juist fancultuur ‘te vangen’ in een polarisatie als deze ontstaat er een generalisatie. 

Wanneer ben je een fan? Is een voorliefde genoeg of moet er sprake zijn van een 

fanatisme? Greg Taylor schreef in 1999 bijvoorbeeld het volgende: 

 

[F]ans are not true cultists unless they pose their fandom as a resistant activity, one that 
keeps them one step ahead of those forces which would try to market their resistant taste 
back to them. (Taylor, 1999: pg. 161) 

 

Dit citaat leest als een antwoord op Lewis’s eerdergenoemde omslag zin: “wie loopt de 

meeste kans om een fan te worden”. Alsof je pas een fan bent wanneer je tegen de 

heersende krachten strijdt. Terugkerend naar het eerste hoofdstuk is fancultuur niet per 

definitie gericht tegen de heersende machten. Deelnemers in de fancultuur hebben 

veelal een antikapitalistische levensvisie maar dit is geen vereiste om een fan te worden. 

Deze stelling baseer ik op de volgende woorden van cultuurwetenschapper Sara Jones: 

   

The political framework into which so many scholars accounts have organised fandom 
and fan practices is essentially binaric. It assumes the mutual exclusivity of the culture 
industry and unequivocally exploitative the latter as a species of resistant folk culture. 
(Jones, S., 2002, pg. 163, Mijn cursief GdH)   

 

Jones kritiek richt zich op de binariteit van de wetenschappelijke behandeling van 

fancultuur. Een fan is ‘fancy’ of een ‘fanatic’. Een fan moet strijden tegen de heersende 

kapitalistische ideologie om zichzelf een fan te mogen noemen. Dit zijn zwart-wit 

scheidingen waar Jones tegen in protest gaat door te stellen dat fans de intentie van 

protest kunnen hebben maar niet hoeven. Een fan kan fantaseren over Harry Potter maar 

een fantasie is niet automatisch een protest (Jones, S., 2002).  

Deze polarisatie van de wetenschappelijke behandeling van fancultuur is volgens 

Henry Jenkins vooral een gevolg van een ‘exotiseren van de fans’ (Jenkins, H., 2006, 

pg. 61, GdH). De wetenschap construeerde, volgens Jenkins, een bepaald zelfbedienend 

beeld van de fans wat vooral gegrond was in utopieën dan werkelijkheid. Een 

doelbewust zoeken naar bewijzen voor een stelling in plaats van te accepteren dat 

fancultuur in diversiteit bestaat. Dat sommige fans, bijvoorbeeld, door hun fancultuur 

antikapitalistische denkbeelden of hun onvrede met multinationals uiten betekend niet 

dat alle fans deze standpunten delen.  
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Het is dit risico van gegeneraliseerde uitspraken gebaseerd op gepolariseerde 

vergelijkingen dat ik hier nadrukkelijk wens te noemen. Let wel, het is niet mijn intentie 

om generaliserende visies op fancultuur als onbruikbaar af te doen. Maar eerder wens ik 

hier de risico’s aan te stippen. 

Door fancultuur bijvoorbeeld te vergelijken met religie – zoals Douglas Giles 

beschrijving van de schijnbare overeenkomstigheid tussen vroege middeleeuwse 

religieuze teksten en hedendaagse fanbrieven (Giles, D., 2002, pg. 135).7 – ontstaat een 

bruikbaar perspectief om sommige handelingen van de fans te beschrijven. Het 

ophangen van posters van idolen zou in deze context vergelijkbaar zijn met het 

ophangen van Christelijke iconen.  

Maar door fancultuur te ‘vangen’ in het vergelijkende perspectief van religie 

ontstaat wel een risico van polarisatie. Hierdoor kunnen sommige handelingen van de 

fans (zoals het schrijven van fanfiction) niet uitvoerig genoemd worden omdat ze niet 

passen in het vergelijkingscanon van religie.  

Als ander voorbeeld geldt het plaatsen van fancultuur in het ideologie - 

psychologie debat van escapisme. De fan wordt hier gepositioneerd als, enerzijds, 

iemand die doelbewust de werkelijkheid ontsnapt door zich geruime tijd te richten op, 

bijvoorbeeld, Harry Potter. Maar, anderzijds, wordt de fan geplaatst als iemand die zich 

verliest in fictie en daardoor geen actief, kritisch lid meer is van de maatschappij. In de 

woorden van George O’Har’s - wie in zijn magic in the machine age stelt dat 

technologie geschiedkundig de plaats heeft ingenomen van magie en dat juist deze 

overname de mens doet ‘vluchten’ in magie: 

 

Today’s hyperworld has us on edge. We want to hide, go where it is safe. We want to 
live in a world where good is rewarded, where right wins out over might. We crave 
meaning and spirit in our lives, and we find them in the oddest places: the sophistries of 
a Deepak Chopra, the emotivism of an Oprah Winfrey, the special effects and logic of 
Star Trek and The Matrix (O’Har, G., 2000, pg. 864). 

 

O’Har berust zich in waardeoordelen als: “oddest of places”, “emotivism” en “special 

effects and logic”. Maar in beiden gebruiken van escapisme blijft de fancultuur te 

beperkt gevangen tussen twee polen (onderhevig aan de [kapitalistische] ideologie of 

                                                
7 Fred en Judy Vermorel’s verzameling fanbrieven in hun publicatie uit 1992: A glimpse in the fan factory 
tonen voorbeelden van deze brieven die dienst lijken te doen als een religieuze chant of mantra. Zoals een 
fanbrief met circa driehonderdvijftig keer het woord ‘please’ (Vermorel, F., 1992). 
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een psychologisch hulpmiddel). In dit binaire systeem is bijvoorbeeld geen plaats voor 

Jones’s eerdergenoemde fans in protest. 

 Deze twee voorbeelden tonen het risico tot polarisatie die ontstaat wanneer 

fancultuur vergeleken of uitleggend beargumenteerd wordt. Fancultuur is te divers om 

in een binair systeem te vatten. Hoewel fancultuur zich goed laat uitleggen in termen 

van escapisme en zelfs religie creëren deze invalshoeken automatisch een 

schaalverdeling waar fancultuur in wordt gepositioneerd waardoor sommige uitingen of 

motivaties genegeerd worden. Niet een bewoording van alle mogelijke motivaties van 

de fans, noch alle mogelijke vergelijkingen. 

Om alle fans te kunnen vatten tracht ik hier af te stappen van enig risico van 

polarisatie. Dit, door specifiek te observeren  dat wat de fans doen. Daarom stel ik, in 

navolging van Matt Hills en (vooral huidige teksten van) Henry Jenkins dat de fan 

bovenal een spel speelt. 

 

§ 2: Speltheorie 

 

Matt Hills’s eerdergenoemde afkeer van de gedacht dat cultuur duidelijk is te 

categoriseren probeert hij te ontkomen door zich uit te spreken over fancultuur als spel / 

‘play’. Spel plaatst de mogelijkheden bij het individu zonder enige mogelijkheid tot 

polarisatie of schaalverdeling. Matt Hills’s vat zijn voorkeur voor speltheorie als volgt 

samen: 

 

…It is important to view fans as players in the sense that they become immersed in non-
competitive and affective play. I have suggested that what is distinctive about this view 
of play is that (i) it deals with the emotional attachment of the fan and (ii) it suggests 
that play is not always caught up in a pre-established ‘boundedness’ or set of cultural 
boundaries, but may instead imaginatively create its own set of boundaries and its own 
auto-‘context’. (Hills, M., 2002, pg. 112) 

 

Hills’s betoog vindt zijn oorsprong in de pedagogiek van het kinderspel. Het spel van 

een kind is fantasievol en onbeperkt, alles mag. Fancultuur geldt in dit spel dus niet als 

een protest (Jones’s kritiek), een religieuze oorsprong of escapsime maar eerder als een 

imaginaire vrijheid. Een motivatie in deze imaginaire vrijheid kan, vervolgens, 

inderdaad protest zijn. Net zoals escapisme een motivatie kan zijn.  
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Hill’s verwoording van spel past bij uitstek in Jenkins’s behandeling van het 

woord poaching. Henry Jenkins’s titel en theorie -‘textual poachers’, baseert hij op De 

Certeau’s concept van ‘textual poaching’. Poaching is in Jenkins’s bewoording:  

 

“An impertinent raid on the literary preserve that takes away only those things that are 
useful or pleasurable to the reader (…) De Certeau’s ‘poaching’ analogy characterizes 
the relationship between readers and writers as an ongoing struggle for possession of the 
text and control over its meanings.” (Jenkins, H., 1992, pg. 24) 

 

De fan, als elke andere lezer van een tekst, strijdt bij de daad van het lezen om de tekst. 

De fan als ‘rogue reader’ is, aldus Jenkins, vrij om op eigen manieren met de tekst om te 

gaan (een zeker spelen). In overeenstemming met Jenkins stelt, de in een later 

intermezzo genoemde, literatuurfilosoof Peter Kivy, bij literatuur, dat de lezer de 

woorden in zijn geestesoog vertaalt naar een performatieve vertoning (Kivy, P., 2006). 

Lezen is in Kivy’s betoog een zeker spel tussen de auteur en de lezer waarbij vooral de 

interpretatie en fantasie van de lezer een belangrijke rol speelt omdat die de woorden 

vertaald in geestesbeelden. Het lezen van Shakespeare, bijvoorbeeld, vertaald de 

woorden op de bladzijden naar een geestelijke representatie van Hamlet in het hoofd 

van de lezer. Daar kan Hamlet een snor hebben, merkkleding dragen, alles mag want de 

fantasie is eindeloos.  

Jenkins’s gebruik van ‘textual poaching’ stelt dat de fan elementen uit de tekst 

gebruikt en daar eigen (gefantaseerde) invullingen aan geeft. Een spel met het gegeven 

dat, aldus Kivy, inherent is aan de handeling van het lezen van een geschreven tekst. 

Maar bij Jenkins is dit spel ook van toepassing voor verbeelde teksten als televisieserie 

en films.  

Deze vorm van alternatieve lezing wordt door de communicatiewetenschap 

gevangen in de polariserende term ‘oppositional reading’ (bijvoorbeeld door Hannah 

Jennings) als tegenpool van ‘preferred reading’. In deze theorie probeert een tekst de 

lezer / ontvanger te sturen naar de juiste lezing van een tekst (prefered reading). De 

lezer heeft vervolgens de mogelijkheden om het er mee eens (dominant reading), 

gedeeltelijk eens (negotiated reading) en totaal mee oneens te zijn, oppositional reading.  

Los van de polarisatie van deze termen en de achterliggende gedachte dat ‘oppositional 

reading’ automatisch een protest inhoudt speelt poaching met deze vier leesvormen 

(Jennings-Voykovich, H., 2003). Een fan kan een fanfiction schrijven in lijn met de 
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originele Harry Potter-boeken. Maar een fan kan ook een compleet andere weg inslaan. 

De poachende fan pakt die elementen uit de Harry Potter-boeken die hij wil gebruiken 

en maakt er zijn eigen uiting mee. Het speelse element in de poachingtheorie bevindt 

zich in de vrijheid van regelloosheid. Waarbij het spel niet wordt gevangen in polen van 

‘preferred’ en ‘opposite’ maar, in navolging van Hill’s, een eigen autocontext creëert.  

 

Play versus game 
 

Maar het woord ‘speltheorie’ heeft wel een inherente onduidelijkheid. De Engelse taal 

heeft een duidelijk onderscheidt tussen de woorden game en play. In het Nederlands 

worden beide woorden spel genoemd. Game is vooral datgene wat een persoon speelt 

(bijvoorbeeld het bordspel ganzenbord) terwijl play vooral de actie van de persoon 

behelst.  

De speltheorie van de Franse socioloog Roger Caillois is te gebruiken om het 

onderscheidt tussen de woorden play en game te verduidelijken. Spel kan op 

verscheidene manieren. Ganzenborden is spel, theater is spel, voetbal is spel, enzovoort. 

Caillios categoriseert spel daarom in vier groepen: Agôn (competitie), Alea (kans), 

Mimicry (simulatie) en ilinx (duizeligheid). Om de vier groepen aan de hand van 

bestaande spelvoorbeelden uit te leggen: Agôn bevat spellen als voetbal, honkbal of 

ganzenbord. De speler speelt in competitief verband tegen een tegenstander. Alea zijn 

de zogenaamde kansspelen als poker en roulette. Spellen waarin de speler afhankelijk is 

van het lot. Mimicry is het performatieve spel in, bijvoorbeeld, theaterstukken. En, ilinx, 

ten slotte, is een lichamelijk spel. In Caillois voorbeelden, het van een heuvel afrennen 

of rollen, een achtbaanrit, et cetera. De spelvorm die een lichamelijke reactie teweeg 

brengt. Deze vier groepen zijn voorbeelden van ‘game’: een computergame past 

evengoed in deze categorisering als ganzenbord.  

 Maar Caillios vervolgt zijn betoog door ieder van deze vier spelvormen onder te 

verdelen in twee subgroepen: paidia en ludus. Paidia impliceert een vrije spontane 

spelvorm (bijvoorbeeld een kind dat met poppen speelt) terwijl ludus een regelgebonden 

spelvorm impliceert (bijvoorbeeld voetbal). Deze twee vormen zijn de manier waarop 

iemand een spel speelt, het play-element.  

 Caillios toont in de eerste plaats dat spel uiterst divers is. Je kunt verschillende 

spellen spelen en daarbij nog besluiten wel of geen regels te volgen. Het risico van zijn 
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theorie, echter, bestaat in zijn categorisering. Een pokertoernooi is zowel Agôn als Alea, 

zowel competitie als kans. Er moet dus niet in spreekwoordelijke ‘hokjes’ gedacht 

worden. De categorieen overlappen elkaar regelmatig.  

Ik acht Caillios’s theorie bovenal bruikbaar omdat het de categorieën 

positioneert als basis. Sommige fans verkleden zich als Harry Potter en spelen daarmee 

het Mimicryspel. Andere fans schrijven fanfiction en spelen wellicht het simulatiespel. 

Weer andere fans gillen naar hun idolen tijdens een popconcert en spelen wellicht het 

ilinx-spel. Alle diverse vormen van fanactiviteit lijken in grote lijnen Caillios’s 

categorisering te plaatsen. 

Bovendien hebben de fans de basis(en) van, bijvoorbeeld, theater toegespitst op 

hun eigen fancultuur. Het speels omgaan met het fanobject is hier de initiator de 

uitingsvorm is gebaseerd op de ‘regels’ van eerdere praktijken (theater). Henry 

Jenkins’s poaching (play), daarom, baseert zich op het gebruiken van elementen uit 

eerdere teksten. De fan is vrij om imaginair om te gaan met elementen uit het fanobject. 

Maar poaching baseert zich wel op de praktijk van het oorspronkelijke schrijven, 

tekenen et cetera, de uitingsvorm. Waarbij, terugverwijzend naar het eerste hoofdstuk, 

het poaching-element / play-element voor derden niet duidelijk is zolang het niet in een 

praktijk geuit wordt.  

De practice-play stelt daarom enerzijds dat de fan een imaginair spel speelt 

(play). Maar de vorm waarop dit spel tot uiting komt (game) is gegrond in eerdere 

praktijken als, bijvoorbeeld, theater. Maar practice behelst niet enkel de invulling die 

fans geven maar ook de mogelijkheden die de fans krijgen.  

 

§ 3: Practice Theorie 

 

Ik baseer het practice-deel van de practice-play op cultuursocioloog Andreas Reckwitz's 

gebruik van de term praktiken (practices). De basis van practice-theorie plaatst zich bij 

de termen ‘verlangen’ en ‘weten hoe’. Practice-theorie stelt dat een mens een behoefte 

heeft en weet welke handeling hij moet nemen om deze behoefte te bevredigen. ‘ik wil 

een eitje koken. Ik weet hoe dat moet.’ of ‘ik wil een deur openen. Ik weet hoe dat 

moet’. Practice-theorie is hierdoor vooral te positioneren als een cognitieve theorie 

(Reckwitz, A., 2002).  
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 Dit ‘weten hoe’ is gegrond in routines. Het openen van een deur baseert zich in 

mijn kennis hoe een deurkruk werkt. Maar routines kunnen wel veranderen in 

alternatieve routines. Een deur kan in plaats van een deurkruk een draaiknop hebben. 

Het verlangen ‘een deur openen’ blijft hetzelfde maar de routine van het ‘weten hoe’ is 

in crisis. Ik moet mezelf de routine van een draaiknop aanleren voordat ik mijn 

verlangen om de ‘deur te openen’ kan behalen.  

 Dit is basaal de practice-theorie, waarbij vooral het element van ‘routine in 

crisis’ voor de fancultuur bijzonder is. Een fan kan het verlangen hebben om zich als 

Spock te verkleden en baseert zich daarvoor op de routine van theater (het mimicry-spel 

in Caillois’s opvatting). Maar ‘het verkleden als’ is niet hetzelfde als theater, de bühne 

ontbreekt bijvoorbeeld. Er wordt dus een nieuwe routine ontwikkeld (Caillois’s 

benoeming om wel of niet de ‘regels’ te volgen). En, zoals het volgende hoofdstuk zal 

aantonen, de fan wilde verhalen publiceren maar (crisis) er was geen publicatiekanaal. 

De alternatieve routine die de fan ontwikkelde waren daarom eigen magazines en later 

websites voor de verhalen.  

 Maar routines veranderen niet alleen door een eigen (vernieuwde) invulling 

maar ook door nieuwe mogelijkheden. In een eerdere tekst van Reckwitz (2002b) 

belicht hij de ontstaansgeschiedenis van nieuwe routines door zich - vooral voor deze 

studie van belang – te richten op media waarbij hij uitgaat van de standpunten van 

Friedrich Kittler. Aldus Reckwitz zorgt het ontstaan van nieuwe mediumvormen voor 

het ontwikkelen van nieuw ‘weten hoe’. De telefoon zorgde voor een nieuwe manier 

van communiceren en de film zorgde voor een vernieuwde kijkervaring (Reckwitz, A.,  

2002b). 

 Het volgende hoofdstuk zal betogen dat fancultuur van routine is veranderd door 

de toegenomen ingebruikname van het Internet. Was fancultuur voor het Internet nog 

kleinschalig. Door het Internet is er voor de fans een ruimte ontstaan om samen te 

komen. Waardoor fancultuur tegenwoordig sneller en professioneler is dan voorheen.  

Samenvattend richt het concept van practice-play zich vooral op het handelen 

van de fans waarbij het spel-element als initiator wordt geacht. Dit spel wordt zichtbaar 

aan derden door de praktijk van handelen (de practice). En deze praktijk is 

oorspronkelijk gefundeerd in bestaande routines maar toegespitst op de fancultuur. 

Nieuwe routines ontstaan echter ook door de nieuwe mogelijkheden die gegeven 
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worden, zoals door het Internet. In hoofdstuk drie zal ik argumenteren dat de fans door 

het gebruik van het Internet nieuwe routines heeft ontwikkeld om sneller en 

professioneler fancultuur te bedrijven. Hoofdstuk vier, vervolgens, zal aantonen dat de 

fans de nieuwe mogelijkheden gebruiken om speelse intentie op verschillende manieren 

tot uitvoering te brengen. Bovendien zal het derde en laatste deel van deze studie 

beklemtonen dat er door de veranderde routines een nieuwe sociale verbintenis is 

ontstaan tussen de fans en de producenten van Harry Potter. Een verbintenis die juist in 

lijn met Jones’s kritiek op fanprotest toont dat er een samenwerking kan bestaan tussen 

maker en fan. 

 

Samenvatting Deel 1. 

 

Theorievorming rond fancultuur is veelal gebaseerd op perspectieven. Of het nu het 

maatschappelijke perspectief van gevaarlijk of zielig is. Of wetenschappelijke 

perspectieven die fancultuur (met opzet of incidenteel) in binaire modellen positioneert. 

Om fancultuur zo open mogelijk te kunnen behandelen, zonder enig risico op binariteit, 

heb ik, gebaseerd op Reckwitz en Hills, het concept van practice-play geïnitieerd. Deze 

visie op fancultuur baseert zich op de aannames dat (A) de fancultuur zich baseert in 

spel, in het spelen met het gegeven ongeacht de persoonlijke motivatie en (B) dat de 

praktijken zich baseren op eerdere routines maar door toepassing in de fancultuur 

veranderd zijn. Bovendien stel ik (C) dat de praktijk van fancultuur door de het Internet 

in zoverre veranderd is dat er tegenwoordig gesproken kan worden van een verbintenis 

tussen de fans en producenten van (hier) Harry Potter. Een veranderde praktijk dat in 

het volgende deel verder zal worden toegelicht.  
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Deel 2. 
Praktijk van de fancultuur 
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Dit tweede deel behandelt de fancultuur in twee tijdperken: de pre-Internet fancultuur 

en de Internet fancultuur aangeduid in de jaartallen ‘voor 1990’ en ‘na 1990’. Beide 

jaartallen maken gebruik van praktijken waarbij het affectieve spel de belangrijkste 

initiator is. Maar na 1990 heeft er in de praktijk van fancultuur een verandering 

plaatsgevonden. Fancultuur is gegroeid van ‘alternatieve cultuur’ naar prominent 

aanwezige cultuur op het Internet en maakt daarbij volop gebruik van de connectieve 

mogelijkheden van het Internet. Hoewel het risico bestaat dat deze gegroeide fancultuur 

onterecht wordt gepositioneerd als een utopie van actief publiek is de toename van 

fancultuur niet te negeren. Een toename die een veranderde wisselwerking met de 

producenten van Harry Potter vereist. 
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Intermezzo 2. 

Magie en de dreuzelwereld: een korte inleiding op de boekenserie (2) 

 

In het eerste hoofdstuk heb ik beklemtoond dat er enig belang is bij het uitleggen van 

het onderzoeksobject Harry Potter. Waar ik toen ter inleiding het basale narratief 

samenvatte is het in dit hoofdstuk vruchtbaar om de opkomst van het succes van Harry 

Potter te belichten. Hier dient niet zo zeer de vraag waarom juist Harry Potter een 

succesformule bleek – een vraag die vooral door literair-critici getracht wordt te 

beantwoorden. Maar eerder wordt hier een chronologische beschrijving gegeven hoe de 

wereld langzaam maar meer in contact kwam met de tovenaarsleerling.  

 Joanne Katleen Rowling was een bijstandmoeder die in 1990 op een treinreis 

van Manchester naar London een visioen kreeg van een klein bebrild jongentje genaamd 

Harry Potter. Dit jongentje was met dezelfde trein op reis naar een toverschool en 

voorbestemd om grote daden te vervullen. Omdat J. K. Rowling geen schrijfpapier op 

zak had was ze gedwongen om gedurende haar treinreis te fantaseren over het verhaal 

van deze onbekende Harry Potter. Eenmaal op haar bestemming aangekomen was dit 

verhaal bijna compleet en begon ze met schrijven van het eerste boek: Harry Potter and 

the Philosophers stone (1997). Rowling schreef in cafés, beheerd door haar broer, met 

haar eigen eenjarige kind in de wagen naast haar. 

 In 1996 was het eerste boek af en vond ze na enkele afwijzingen een uitgever in 

Bloomsbury Inc. Deze uitgeverij besloot haar voornamen terug te brengen naar initialen 

om zo jongenslezers van dit kinderboek niet af te schrikken. Tevens gaven ze Rowling 

het advies niet al te veel hoop op succes te hebben, ofwel: “don’t give up your day job” 

(Grant, S., 2000). Rowling schreef verder aan het tweede deel van de zevendelige serie 

(één deel voor ieder schooljaar) –het magische getal- terwijl het eerste deel gestaag in 

populariteit begon te groeien. Mond-tot-mondreclame bracht het eerste avontuur van 

Harry steeds meer bekendheid op het Angelsaksische eiland. Tot zoverre bekendheid 

dat de voorbereidingen werden getroffen om de boekenserie uit te geven in de 

Verenigde Staten. Scholastic Inc. betaalde een aanzienlijk, doch onbekend, bedrag voor 

de publicatierechten van Harry Potter in de Verenigde Staten waarna andere landen 

spoedig volgenden (Nederland in 1998). 
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 De initiële populariteit van de boekenserie greep ook de attentie van 

entertainmentmultinationals. AOL Time Warner sloot in 1998 een contract met J. K. 

Rowling voor de filmrechten van alle delen van de boekenserie - de eerste keer in de 

geschiedenis dat een filmbedrijf een contract sloot voor een nog niet voltooide 

boekenserie, bovendien een boekenserie bestaande uit zeven delen.8 J. K. Rowling en 

Warner Brothers sloten vervolgens contracten met andere bedrijven zoals, Coca-Cola. 

 Met de merchandisingcapaciteiten van AOL Time Warner achter zich groeide de  

populariteit van Harry Potter verder. Harry Potter is, sinds het contract uit 1998, wel 

enkel van J. K. Rowling maar multinationals verdienen er ook aan. De fancultuur van 

Harry Potter draagt deze scheiding in zich. J. K. Rowling is, aldus de fans, de enige 

rechthebbende eigenaar van Harry Potter. AOL Time Warner mag van de fans best 

meewerken aan het succes van Harry Potter maar zich geen eigenaar noemen, een 

gedachtegang die, zoals later zal blijken, voor enig conflict heeft gezorgd tussen AOL 

Time Warner en de fancultuur.  

 J. K. Rowling staat sinds de contracten bekend als een van de rijkste vrouwen 

van Engeland (Daniel Radcliff staat tevens bekent als de rijkste tiener van Engeland). 

De Harry Potterserie is anno 2006 vertaald in 63 talen en er zijn in totaal 300 miljoen 

exemplaren verkocht. Qua merchandise heeft Harry Potter de wereld in contact gebracht 

met rages als de originele Harry Potter brillen, wekkers, tandenborstels, enzovoort. 

Iedere verfilming is een kassucces en ieder computerspel een verkoophit. Harry Potter 

heeft, Zoals William Wally zijn artikel in het tijdschrift ‘Advertising Age’ gedeeltelijk 

betitelde, de wereld laten schreeuwen: ‘I’m just wild about Harry’ (Wally, W., 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 De titels van de zeven delen zijn achtereenvolgens: (1) Harry Potter and the Philosopher’s Stone, (2) 
Harry Potter and the Chamber of Secrets, (3) Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, (4) Harry Potter 
and the Goblet of Fire, (5) Harry Potter and Order of the Phoenix, (6) Harry Potter and the Half-blood 
Prince en (7) Harry Potter and the Deathly Hallows.  
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Hoofdstuk 3. 
Van de kerkers naar het licht: Fancultuur 

voor en na het Internet 
 

Black looked up. Harry saw his jaw drop. He leapt from his chair hurried to the window 
and tried to open it, but it was locked. 
‘Stand back’ Hermione called to him, and she took out her wand, still gripping the back 
of Harry’s robes with her left hand. 
‘Alohomora’ 
The window sprang op. 
‘How – how -?’ said Black weakly, staring at the Hippogriff. 
‘Get on – there’s not much time,’ said Harry… 
(Rowling, J. K., 1999: pg. 302) 

 

Harry’s peetvader, Sirius Black, is (onschuldig) tot de dood veroordeeld en wacht in de 

hoogste kamer van de hoogste toren in Hogwarts zijn straf af. Harry en Hermione 

besluiten hem te bevrijden met het vliegende paard/adelaar, de hippogriff. Net zoals 

Sirius Black door Harry en Hermione de kans kreeg zijn naam te zuiveren zo ook 

ontstond circa 1990 voor de fans een mogelijkheid om uit de kerkers van het 

alternatieve naar de oppervlakte te treden. De opkomst van het Internet veranderde 

fancultuur zoverre dat fans bijna niet meer zijn weg te denken uit het huidige 

wereldbeeld.  

Dit hoofdstuk behandelt de praktijk van fancultuur in twee era’s: voor 1990 en 

nu (anno 2006). Waarbij het jaartal 1990 vooral geldt als tekstuele marker voor de pre-

Internet periode. Met de vergelijking tussen 1990 en 2006 zal ik in dit hoofdstuk 

argumenteren dat fancultuur zichzelf op drie kenmerkende punten heeft gerevancheerd: 

professionaliteit, connectiviteit en (hoewel dit later uitvoeriger wordt toegelicht) 

invloedrijkheid. Maar bij deze vergelijking moet wel in ogenschouw worden genomen 

dat het spreekwoordelijke eindpunt nog niet in zicht is. De fans zijn al uit de kerkers 

gekomen, misschien klimmen ze nog verder.  
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§ 1: Fanpraktijk voor 1990 

 

De fanpraktijk van circa 1990 is primair te kenmerken als verspreidt. Computers waren 

zeldzaam en, indien in gebruik, slechts zelden met elkaar verbonden. Verder teruggaand 

in de ontstaansgeschiedenis van fancultuur kan vergelijking treffen met het 

eerdergenoemde religieperspectief van Douglas Giles. In de middeleeuwen waren er 

ook fans. En zelfs schijnbaar huidige vormen waren een eeuw geleden ook aanwezig. 

Schrijvers als Oscar Wilde of Mark Twain hadden, bijvoorbeeld, een grote fanschare 

compleet met (in Twain’s voorbeeld) handtekeningenjagers.  

 Met fancultuur voor 1990 doel ik vooral op de fans in de periode van toenemend 

mediagebruik. De periode van circa 1950 tot 1990 waarin bioscoopbezoek volwassen 

(en dominant Verenigde Staten) werd na de nickelodeon- en studioperiode, de welvaart 

opgroeide uit de sloppen van de Tweede Wereldoorlog en visuele mediums als de 

televisie, videorecorder en computer geleidelijk de woonkamers binnenkwamen. Qua 

locatie doel ik vooral op de westerse wereld van Europa en Noord-Amerika en baseer 

me dus ook op diens geschiedschrijving. 

 Fancultuur werd in de 20ste eeuw gestimuleerd door een toename in 

mediumapparaten en daarmee een toename in mogelijke fanobjecten. 

Televisieprogramma’s, films, platen, bands, sterren, zijn allemaal nieuwe mogelijke 

fanobjecten: nieuwe zaken waar iemand een fan van kan worden. Een gevolg van deze 

toename in mediumapparaten heeft gezorgd dat fancultuur, zoals het vandaag de dag 

bekent staat, zich geallieerd lijkt aan de media.  

  

Connectiviteit 
 

De ‘pre-Internet fan’ was anno 1990 vooral onprofessioneel, verspreid en gelokaliseerd. 

Twee geografische termen die elkaar schijnbaar in evenwicht houden. Fans waren 

kleine groepen in een bepaald gebiedt als een stad (lokaal) door afstand verwijdert van 

andere fangroeperingen (verspreidt). Uitgaande van Jenkins ‘actieve fan’ waren er maar 

twee communicatiekanalen voor de fan bereikbaar om buiten de lokale grenzen te 

treden: de telefoon en de post. De telefoon is qua tijd direct maar bood niet de 

mogelijkheid om teksten of afbeeldingen mee te ‘sturen’. Post heeft wel deze 
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mogelijkheid maar kost tijd. Bovendien schonken geen van deze twee 

communicatiemiddelen de mogelijkheid om andere fans te vinden enkel om te spreken 

met bekenden. 

 Ondanks het beperkte scala aan communicatiemiddelen is het een onjuiste 

aanname dat fans niet georganiseerd waren. Maar deze organisatie was wel moeizamer 

en is later, door de communicatieve mogelijkheid van het Internet, vergemakkelijkt en 

bovenal versneld. Het voornaamste moment dat fans (buiten lokaal gebiedt) met elkaar 

in contact konden treden kwam door de organisatie van de fanconferenties. Star Trek 

conferenties zijn hiervan bij uitstek de bekendste. En dit waren dus met name de 

momenten om andere fans te ontmoeten (Jenkins, H., 1990). 

 Qua lokaliteit en verspreidheid was de predigitale fancultuur anno 1990 vooral 

gericht op het vleselijke samenkomen van fans, bij iemand thuis als op conferenties. Op 

conferenties wisselden verschillende fangroeperingen dan ideeën, verhalen en creaties 

uit. Een van de bekendste creaties, wat mij zal brengen bij professionaliteit, is de 

zogenaamde fanzine.  

 

Professionaliteit 
 

De term fanzine werd in 1941 door Russ Chauvenet geopperd als een kleinschalige 

publicatie primair gericht op liefhebbers van science fiction en comics (Atton, C., 2004, 

pg. 139). Een fanzine is een fangecreëerd magazine over hun object van interesse. Deze 

fanzines werden verspreidt op de conferenties. En meestal waren deze fanzines uiterst 

onprofessioneel verzorgt veelal bestaande uit aan elkaar geniette fotokopieën (Jenkins, 

H., 1992). Maar ook bestonden er (redelijk) professioneel gemaakte fanzines. Enerzijds 

professioneel omdat het een officieel journalistiek bureau betrof die een nieuw 

magazine publiceerde voor fans. Dit is een zeldzaam gegeven voor science fiction en 

fantasie fans maar voorkomender bij muziekfans en popidolen. Anderzijds werden deze 

‘professionele’ fanzines gemaakt door fans met toegang tot professionele middelen 

(bijvoorbeeld een drukpers of een omslagontwerper). Deze toegang moest dus wel 

bestaan in de lokaliteit. Plus, omdat, bijvoorbeeld, een drukpers geld kost, moet er wel 

een financiële balans te vinden zijn. Vooral waren het de onprofessionele fanzines die 

bestonden. Maar de onprofessioneelheid beperkt zich vooral tot het uiterlijk. Wat in de 

fanzines geschreven en getekend stond was (en is) vaak uiterst professioneel. 
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 Fans anno 1990 waren dan wel verspreidt, lokaal en beperkt in 

communicatiemiddelen, de creatie van een fanzine geschiedde wel in goed overleg in 

een hiërarchisch verband. Professionele journalisten die schreven voor fanzines werden 

pro’s genoemd, fans van status (binnen de fangemeenschap) Well Known Fans. 

Fanzines werden voor ‘publicatie’ uitvoerig ge-edit door de leidinggevenden. Door deze 

hiërarchie om een fanzine zo goed mogelijk aan derden uit te brengen ontstond ook een 

basis om nieuwe termen in de fancultuur te introduceren9. Niet iedere lokale 

fangroepering verzon zijn eigen woorden maar, gelezen uit fanzines, werd er een 

consensus bereikt over de terminologie. Maar, de fanzines konden enkel worden 

verspreidt op de conferenties of via post. En de andere fan moest een actieve rol 

vervullen door daadwerkelijk naar een fanconferentie te gaan10. 

 Fancultuur was anno 1990 niet gemakkelijk toegankelijk. Je moest naar een 

conferentie of iemand kennen. Fancultuur was tevens verspreidt in kleine lokale 

groeperingen en daarbij bemoeilijkt met een zekere onprofessioneel uiterlijk. Zoals het 

eerste hoofdstuk aanstipte genoot de daad van fan-zijn vooral in 1990 geen 

maatschappelijke acceptatie. Dit alles veranderde geleidelijk door de introductie van de 

zogenaamde ‘nieuwe media’. Fans zijn niet meer lokaal verspreidt maar altijd met 

elkaar in contact in de (magische) wereld van het Internet, met alle gevolgen van dien.  

 

§ 2: De introductie van de ‘nieuwe media’ 

 

Nieuwe media is een verzamelnaam voor de vernieuwde technologische innovaties die 

plaatsvonden vanaf, wederom, circa 1990. Sommigen van deze technologische 

innovaties zijn daadwerkelijk nieuw te noemen: bijvoorbeeld de introductie van het 

Internet. Voor 1990 was er geen grootschalige ‘mediatheek’ dat vanuit de huiskamer 

bezocht en veranderd kon worden. Wat wel als kenmerk genoemd moet worden is dat 

het Internet niet plots als een ‘revolutie’ rond 1990 zijn intrede deed. Het Internet is al 

bijna veertig jaar oud en kan dus al gerekend worden tot de ‘oude media’. Het feit dat 
                                                
9  Als bijlage bij deze studie is daarom een korte opsomming van de meest voorkomende fangerelateerde 
woorden in een woordenboek opgenomen (bijlage 1) 
 
10 Vandaar Jenkins’s oorspronkelijke aandacht aan de actieve fan. In het Internettijdperk is de actieve rol 
van de fan teruggebracht tot de huiskamer waarin hij met enkele muisklikken de rol van fan kan 
vervullen. De fan hoeft niet meer lichamelijk te reizen naar een conferentie (The Futures of Entertainment 
Conference, 2006). 
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Internet sinds ongeveer 1990 algemeen bij mensen in de woonkamer kwam is wel 

nieuw en daarom ‘nieuwe media’. Nieuwe media is in dit geval bovenal een gevoel, een 

verzamelnaam, niet per definitie nieuw.  

 Het Internet bracht in vergelijking met de telefoon en de post een nieuwe 

mogelijkheid met zich mee. Namelijk de mogelijkheid van (direct) contact en, bovenal 

een verzamelplaats voor de fans in een eeuwigdurende conferentie. Deze nieuwe 

mogelijkheden vat ik onder socioloog en communicatiewetenschapper Ian Hutchby’s 

gebruik van James Gibson’s term ‘affordance’. Gibson (een van de grondleggers voor 

de latere practice-theorie) stelt dat een ruimte (of de objecten in een ruimte) de 

toeschouwer de mogelijkheid geeft om te handelen. Een vloer geeft de mogelijkheid om 

erop te lopen. Een fles kan worden opgepakt, enzovoort. Ter illustratie Don Norman’s 

(gespecialiseerd in de cognitieve wetenschap) beschrijving van affordance: 

 

You are approaching a door through which you eventually want to pass. The door, and 
the manner in which it is secured to the wall, permits opening by pushing it from its 
'closed' position. We say that the door affords (or allows, or is for) opening by pushing. 
On approaching that door you observe a flat plate fixed to it at waist height on the 'non-
hinge' side, and possibly some sticky finger marks on its otherwise polished surface. 
You deduce that the door is meant to be pushed open: you therefore push on the plate, 
whereupon the door opens and you pass through. Here, there is a perceived affordance, 
triggered by the sight of the plate and the finger marks, that is identical with the actual 
affordance. Note that the affordance we discuss is neither the door nor the plate: it is a 
property of the door (the door affords opening by pushing). (Norman, D., 1988, pg. 87) 
 

Gibson’s theorie hecht veel waarde aan de handeling van de mens. Een mens staat in 

een ruimte en handelt door, bijvoorbeeld, bovenstaande deur open te duwen. Maar 

affordance kent ook een specialisering. De deur uit Norman’s voorbeeld kan 

opengeduwd worden. Maar de deur kan ook gebruikt worden om tegenaan te leunen. De 

deur biedt verscheidene affordances voor de gebruiker waar ‘het openen’ de meest 

voorkomende van is. Affordance is in Gibson’s vorm dus vooral een uitnodigen aan de 

gebruiker (bovendien stelt Gibson dat de gebruiken veranderen per persoon. Een baby 

heeft een andere invulling bij de affordances van een trap dan een volwassene).  

Norman’s uitleg van affordance specificeert Gibson’s concept verder door te 

stellen dat de bovenstaande deur niet enkel uitnodigt om te handelen maar ook de 

suggestie werkt ‘hoe te handelen’. Vergelijkbaar met de eerdere behandeling van de 

practice theorie stelt Norman dat de bovenstaande deur niet alleen opengeduwd wordt 
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door de mogelijke vingerafdrukken maar ook door de routine, in Norman’s woorden de 

opgedane ervaring (Norman, D., 1988). 

Ian Hitchby vervolgt Gibson’s theorie door deze inherente vraagstelling te 

verbinden aan communicatiemiddelen. Hitchby stelt bijvoorbeeld bij de telefoon dat het 

oorspronkelijk nooit bedoelt was als communicatiemiddel (eerder als 

entertainmentproduct), maar wel de affordances in zich had om de ‘huidige’ telefoon te 

worden. De mens moest echter wel deze mogelijkheden ontdekken.  

Fancultuur is in praktijk veranderd door de affordances van de contactleggende 

eigenschap van het Internet. Zoals de onderstaande paragraaf zal aantonen is de 

hedendaagse fan niet meer lokaal en verspreidt maar gebruikt hij die affordance van het 

Internet om datgene te veranderen wat hij circa 1990 nog niet had, contact. En door dit 

contact, door een standplaats in de virtuele wereld van het Internet, ontstaat een 

professionaliteit en een invloedrijkheid.  

 

§ 3: Fanpraktijk na 1990 

 

De Harry Potter-fancultuur is vooral in termen van de digitale fan een bijzondere 

fancultuur omdat het spreekwoordelijk gegroeid is met de toenemende in gebruikname 

van het Internet. Rond de publicatie van het eerste deel van de boekenserie (1997) was 

het Internet sterk in opmars en (onder andere door de ontwikkeling van het world wide 

web) toegankelijker geworden voor de gebruiker. Specifiek de Harry Potter-fancultuur 

is daarom te kenmerken als een samensmelting van fancultuur en Internetcultuur. De 

Harry Potter-fancultuur online past, bijvoorbeeld, de Internetgegeven afkortingen als 

lol, brb, et cetera toe op Harry Potter. Zo ontstaan er bijvoorbeeld aankondigingen als: 

‘Lol Spoiler PS’ (‘Laughing out Loud Spoiler Philosopher’s Stone’).11 Lol is een 

Internetgegeven afkorting. Spoiler is een fancultuur gegeven term (een waarschuwing 

dat er in het onderstaande een plotgeheim verklapt zal worden). En PS slaat op de titel 

van het eerste Harry Potter-boek.  

 Internetcultuur, vervolgens, neemt weer elementen over uit de fancultuur. 

Avatars (afbeeldingen die een persoon gebruikt om een zekere identiteit te tonen online) 

                                                
11 De andere titels uit de boekenserie worden achtereenvolgens afgekort tot CoS, PoA, GoF, OotP, HBP 
en DH. 
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worden door de fancultuur gebruikt als buttons. Een afbeelding van Harry Potter toont 

derden dat deze persoon geïnteresseerd is in de boeken van de jonge tovenaar.12 

Internetcultuur is opgebouwd uit deze avatars die regelmatig gebruikt worden om een 

bepaalde faninteresse te tonen.  

De digitale fan, met als voorbeeld de Harry Potter-fancultuur, paste de 

conventionele gebruiken van de fancultuur aan op de nieuwe affordances van het 

Internet. Was de pre-Internet fan nog lokaal, verspreidt en onprofessioneel. De huidige 

fan is geen van dit alles en meer.  

 

Connectiviteit 
 

In de eerste paragraaf werd de beperkte toegang tot communicatiemiddelen genoemd als 

factor voor een problematische fancultuur. Internettechnologie heeft de snelheid 

waarmee nieuws, beeldmaterialen en zelfs geluid en videobestanden heen en weer 

kunnen worden verzonden toe laten nemen tot een punt dat digitale fans tegenwoordig 

over post gekscherend spreken van “snail mail” (Jenkins, H., 2006, pg. 141). Snelheid 

van communicatie voor een grote groep mensen tegelijkertijd is een van de belangrijkste 

nieuwe affordances die het Internet de fans biedt. Om een televisieserie als vergelijkend 

voorbeeld te nemen. Fans van een televisieserie hadden anno 1990 meestal een week de 

tijd om theorieën te doorspreken en plotanalyses te maken voor de uitzending van een 

nieuwe aflevering. De snelheid van het Internet heeft gezorgd dat deze gebruiken zo 

snel geplaatst kunnen worden dat er tijd is om dieper op de onderwerpen in te gaan. 

Matt Hills noemt deze praktijk “just in time fandom” (Hills, M., 2002, pg. 178-179). 

Iemand kan door de mogelijkheden van het Internet luttele minuten na de uitzending 

van de televisieserie al online berichten plaatsen over de aflevering. Zelfs gedurende de 

reclameblokken van de aflevering worden gesprekken gevoerd.  

 Maar “just in time fandom” is niets zonder een ‘verzamelplaats’. Er moet een 

plek zijn waar fans elkaar ontmoeten. De locatie die pre-Internet fans vooral vonden op 

conferenties wordt tegenwoordig gevonden op het Internet. Een fan hoeft nu niet meer 

                                                
12  Tevens kan een fan met een avatar aan derden tonen in welk specifiek onderdeel van de fancultuur hij 
geïnteresseerd is. Een avatar met de personages Ron en Hermione toont andere fans de specifieke 
interesse in de fanobjecten Ron en Hermione.  
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de daad verrichten om actief naar een fanconferentie te gaan voor contact maar kan met 

enkele muisklikken al andere fans vinden.  

Conferenties worden nog steeds gehouden, bijvoorbeeld Collectormania (voor 

meerdere fandoms). Maar specifiek bij Harry Potter worden - door de toenadering fans 

en wetenschap - ook wetenschappelijke congressen georganiseerd waarbij niet alleen 

literaire vragen worden betoogd maar ook de fancultuur zelf als onderzoeksonderwerp 

geldt –voorbeelden hiervan zijn Lumos 2006, Prophecy 2007 en Phoenix Rising (ook 

2007). Fancultuur op het Internet, echter, creëert een soort eeuwigdurende conferentie. 

De Harry Potter-fancultuur, bijvoorbeeld, heeft als prominentste fanbasis de website 

The-Leaky-Cauldron.org (http://www.the-leaky-cauldron.org). Deze website begon 

oorspronkelijk als een amateur-website van een fan van de boekenserie. Maar groeide 

gestaag naar de huidige status van een tiental vaste medewerkers en duizenden 

dagelijkse bezoekers.  

 

Professionaliteit 
 

De toename van connectiviteit, het stichten van een online basis en diens gevolg de 

doorbreking van lokaliteit en verspreidheid zorgt automatisch voor een toename van de 

pro’s. De fans worden professioneler omdat er meer toegang is tot medefans met de 

juiste kwaliteiten. De bovenstaande leaky-cauldron-website heeft door deze toename 

van pro’s verscheidene gedaanteverwisselingen ondergaan (zoals onderstaande 

afbeelding weergeeft). De laatste drie ‘uiterlijken’ van de website werden gemaakt door 

verschillende pro’s gespecialiseerd in websiteontwerp. 

 De fanzines zijn op het Internet grotendeels vervangen door e-zines. Ofwel in 

plaats van papieren magazines verspreidt op conferenties een digitale uitvoering. Deze 

e-zines zijn visueel geen digitale equivalent van de ‘aan elkaar geniette’ fanzines maar 

hoogwaardig grafisch vormgegeven tijdschriften. De mogelijkheden van de 

hedendaagse computertekenprogramma’s en tekstverwerkers en de toegang tot de pro’s 

die met deze programma’s kunnen omgaan verbeterd het uiterlijk. En de digitale vorm 

beperkt de kosten tot het minimale (enkel arbeidstijd). 
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Nieuwe uitingsvormen 
 

Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk moet hier, als vernieuwde praktijk, de nieuwe 

uitingsvormen genoemd worden. Fans hebben door tekenprogramma’s, 

fotobewerkprogramma’s, tekstverwerkprogramma’s mogelijkheden gekregen om sneller 

materialen te maken. Het inkleuren van een afbeelding met verf en kwast kan tijden 

duren. Met een tekenprogramma is dit inkleuren vaak met een muisklik gedaan.  

 Maar fans krijgen ook nieuwe manieren om zich te uiten. 

Fotobewerkprogramma’s scheppen voor fans de mogelijkheid om foto’s van de 

filmacteurs aan te passen. Computerspellen als ‘the Sims’ (Electonic Arts, 2000) geven 

fans de mogelijkheid om, als een virtueel poppenhuis, Hogwarts na te bouwen. En, 

naarmate het Internet en de digitale innovaties groeien ontstaan nieuwe uitingsvormen. 

De websites The-Leaky-Cauldron.org en Mugglenet.com (http://www.mugglenet.com) 

kennen, bijvoorbeeld, sinds 2005 podcast’s. En nu, anno 2006, ontstaat er (in de Harry 

Potter-fancultuur) een geleidelijke groei van fanvideo.  

De digitale fan maakt gebruik van zowel de gegevens van de conventionele 

fancultuur als de affordances van het Internet. Lokaliteit, verspreiding en 

onprofessioneelheid worden door het Internet doorbroken ten gunste van een snellere 

grootschaligere fancultuur. De digitale fan lijkt tegenwoordig altijd in contact met 

medefans en door dit contact professioneler. En, door de grootschaligheid zijn de fans  

georganiseerd wat kan leiden tot (vooruitlopen op latere hoofdstukken) een 

invloedrijkheid op het fanobject. Maar, dit wil niet zeggen dat het Internet ook 

 
Afbeelding 3.0 

De visuele ontwikkeling van The-Leaky-Cauldron.org 
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daadwerkelijk een ‘positieve’ golf in de fancultuur teweeg bracht, enkel dat de 

mogelijkheden er zijn. 

 

§ 4: Kritiek op de Internet fancultuur 

 

De online fancultuur verschilt van de predigitale fancultuur door het gebruik van de 

affordances van het Internet. De practices ingegeven door het spelelement veranderen 

door de affordances van het Internet en lijken de beperkingen van predigitale fancultuur 

op te lossen. Maar er dient hier als laatste paragraaf wel een kritische kanttekening 

geplaatst te worden.  

 De affordance van het Internet kan namelijk verborgen worden achter visuele 

iconen en de gedachte dat ‘iemand die met Windows om weet te gaan automatisch 

digitaal geletterd is’ (Rushkoff, D., 2005). Het gebruik van computers is dermate 

versimpeld dat de huidige jongere generatie bijna niet meer weet hoe in code een 

webpagina gemaakt moet worden. De affordances die het Internet heeft worden 

hierdoor verzwegen en zijn wellicht moeizamer te achterhalen.  

 Hierbij is het menselijke gebruik van het Internet te noemen. Elena Shefrin’s 

artikel over filmproducenten en fans verwoord de voor- en nadelen van het Internet in 

onderstaande tabel. Zij betoogd in de tabel zowel de utopische dromen die bestaan over 

het Internet en de nadelige praktijk. De utopie is veelal gegrond in het potentieel of de 

affordance van het Internet (Shefrin, E., 2004). Zoals de tabel laat zien heeft het Internet 

de potentie voor een vrije toegang tot informatie en een sociale (goedaardige) publieke 

ruimte. De realiteit, echter, toont het Internet als sterk hiërarchisch. De fancultuur zelf 

maakt ook het hiërarchische onderscheidt middels Well Known Fans en Pro’s. Het 

utopische beeld bestaat dat op het Internet ieder evenwaardig is maar de praktijk toont 

het tegenovergestelde.  
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DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ProProProPro    ConConConCon    

    

Power accessPower accessPower accessPower access    

 

The Internet decentralizes 

decision-making, taking it from 

the elite and giving it to the 

masses. 

 

The Internet is used to 

perpetuate and consolidate 

centralized power hierarchies. 

    

Information accessInformation accessInformation accessInformation access    

 

Information is widely 

disseminated and accessed on 

the Internet. 

 

Information is manipulated and 

commodified on the Internet. 

    

Deliberative democracyDeliberative democracyDeliberative democracyDeliberative democracy    

 

The Internet is a new public 

sphere that promotes political 

dialogue, public good, and 

community life. 

 

The Internet is a limited forum 

that mirrors, yet conceals, the 

perpetuation of society’s existing 

norms. 

Elena Shefrin’s opsomming van Pro’s en Con’s van het Internet 
(Shefrin, E., 2004, pg. 277.) 

 

Het Internet kan dan wel de mogelijkheid hebben om vrij en sociaal te zijn, de mensen 

moeten deze invulling er wel aan geven voordat het het wordt. Tevens toont de praktijk 

van het Internet een bijzondere wisseling tussen de bovenstaande pro’s en con’s. 

Sommige informatie is wijdt verspreidt, andere niet. In deze polarisatie dient het 

antwoord dus ook in het spreekwoordelijke midden gevonden te worden.  

 Fancultuur maakt dus optimaal gebruik van de contactleggende eigenschappen 

van het Internet. Maar de affordances zijn wel gegrond in utopieën. Wanneer er dus 

gesproken wordt over de affordances van het Internet wordt er vooral gesproken van de 

mogelijkheden, niet de praktijk. De praktijk zal uitwijzen, in Norman’s voorbeeld, dat 

velen de deur zullen openduwen en slechts enkelen er tegenaan zullen leunen. Maar, 

zoals het volgende hoofdstuk zal aantonen, gebruikt de Harry Potter-fancultuur wel de 

mogelijkheden om grootschalig hun ‘affectief spel’ geïnitieerde uitingen via het Internet 

te tonen en invloed uit te oefenen op de producenten van Harry Potter. Waar hoofdstuk 

vijf zal aantonen dat juist van de kant van Warner Brothers er ook pogingen zijn 

ondernomen om de affordances van het Internet te beperken. 
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Hoofdstuk 4. 
Van wees tot Warlock: de praktijk van de 

Harry Potter-fancultuur 
 

Looking up, he saw the very small, mouse-haired boy he’d seen trying on the Sorting 
Hat last night, staring at Harry as though transfixed. He was clutching what looked like 
an ordinary Muggle camera, and the moment Harry looked at him he went bright red. 
‘All right, Harry? I'm – I'm Colin Creevey,’ he said breathlessly, taking a tentative step 
forward. "I'm in Gryffindor, too. D'you think – would it be all right if – can I have a 
picture?" he said, raising the camera hopefully. (Rowling, J. K., 1998: pg. 75) 

 

Fans in de tovenaarswereld als de muggle-wereld zijn vrijwel hetzelfde, ze willen 

allemaal een foto van hun idool. Één verschil met de tovenaarswereld, daar bewegen de 

foto’s. 

De uitingen van de online Harry Potter-fancultuur is een mix van ‘oude’ 

fangebruiken van voor 1990 en nieuwe fangebruiken beïnvloed door de mogelijkheden 

van de zogenaamde nieuwe media. Enerzijds continueren fans de oude gebruiken op het 

Internet. Anderzijds creëren fans compleet nieuwe mogelijkheden juist omdat ze door 

de nieuwe media deze mogelijkheden (affordances) gekregen hebben. Maar ongeacht de 

manier van uiten stelt deze paragraaf dat de basis bestaat uit een affectief spel. De fans 

‘spelen’ met Harry Potter en dit spel is te herkennen in alle praktijken van de Harry 

Potter-fancultuur.  

In dit hoofdstuk zal aan de hand van een eigengemaakte driedeling (what is, 

what if en what may) het leeuwendeel van deze praktijken worden beschreven. 

Terugverwijzend naar Matt Hills is het hier voldoende te stellen dat er geen pretentie 

bestaat om deze categorisering als universele waarheid aan te bieden. Wel biedt deze 

categorisering een handvat om de speelse intentie van de fan af te lezen. 

 Zoals de onderstaande afbeelding toont is What is te kwalificeren als een 

overkoepelend geheel. What is is de praktijk van Harry Potter waarin alle Potter-feiten, 

citaten, nieuwsgebeurtenissen, enzovoort worden verzameld. What is spreekt van een  

speels omgaan met Harry Potter omdat het verzamelen zelf een spel is. Daarbij richt 

What is zich specifiek op datgene wat er daadwerkelijk in de boeken staat en de 

uitspraken van J. K. Rowling en kenmerkt zich hierdoor als een zekere journalistieke 

invalshoek in de fancultuur. Een invalshoek waarbij de nadruk niet ligt op interpretatie 
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maar het daadwerkelijk verzamelen van gegevens. What if, vervolgens, gebruikt de 

gegevens uit What is om een eigen invulling aan te geven. Wat als Harry naar de 

duistere kant gaat? Wat als Harry een relatie krijgt met Hermione? Dit zijn vragen die 

een fan in What if stelt. De fan gebruikt hiervoor de basisgegevens uit What is maar 

voegt daarbij een groot gedeelte aan speculatie of eigen fantasie. What if richt zich 

vooral op de vrijheid van de fan om zelf een lezing te maken van de Harry Potter-

boeken, een spelen met Harry Potter.  

What may, ten slotte, is specifiek voor Harry Potter een bijzondere ontwikkeling 

omdat het zich richt op de mogelijke toekomst van Harry. De boekenserie is nog niet 

voltooid en daarom biedt What may de fan het handvat om te speculeren (spel) wat er 

gaat gebeuren. Wederom gebaseerd op What is en bijgevuld met de speculatieve 

fantasie van What if beargumenteerd What may een mogelijk scenario voor de 

opkomende delen van de serie. Maar naast dit speculatieve element om “het einde te 

raden” kent What May ook een invloeduitoefenende kant. What may probeert ook door 

middel van, bijvoorbeeld, petities het verloop van de boeken- of filmserie te sturen. 

De praktijk van Harry Potter-fancultuur toont meermaals aan dat een fanuiting zich op 

meerdere vlakken van deze onderverdeling kan werken. Een tekening van een fan, 

bijvoorbeeld, die een mogelijke scène uit boek zeven weergeeft beweegt zich zowel op 

de schaal van what if als what may. Bovenal dient dit schema, daarom, als bruikbaar 

handvat om de diverse takken van de Harry Potter-fancultuur in een hoofdstuk te vatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 4.0 

What is, what if en what may in schema 
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§ 1: What is 

 

Onder what is vat ik alle archivering en discussie van alles wat Harry Potter-gerelateerd 

is of kan zijn. Hieronder vallen niet enkel de delen van de boekenserie in alle 

vertalingen (zelfs Latijn) maar ook de films, de officiële tekeningen van Fred Bode, de 

computerspeladaptaties en andere officiële merchandise rangerend van toverstafjes tot 

snoepgoed. Maar onder Potter-gerelateerd vallen ook roddels over de filmacteurs (zoals 

acteur Rupert Grint die strafwerk kreeg omdat hij gymlessen gemist had), de Japanse 

uitvinding van een werkelijke onzichtbaarheidmantel, de vangst van reuzeninktvis 

(terloops genoemd in de boekenserie als een broodliefhebbende bewoner van het 

schoolmeer) of de onderstaande afbeelding van iemand die op spectaculaire wijze het 

einde van deel zes uit de boekenserie bekendmaakte aan de bestuurders op de de 

Engelse snelweg A442 op 21 juli 2005 (afbeelding 4.1).  

Alles wat ook maar gedeeltelijk iets met Harry 

Potter te maken kan hebben wordt verzameld in 

online ‘kranten’, bediscussieert, bekritiseert en 

gearchiveerd.  

 In deze paragraaf wordt aan de hand van de 

eerdergenoemde Harry Potter-fanwebsite: the-

leaky-cauldron.org, deze overkoepelende praktijk 

van Harry Potter-fans belicht. Gedeeltelijk 

ingaand op de geschiedenis van de website zal 

deze paragraaf zich uitweiden over de schaal waarop What is zich voor de Harry Potter-

fans beweegt.  

 

The Leaky Cauldron: het platform van Harry Potter-fans 
 

De onderstaande (gedeeltelijk verouderde) top 15-lijst toont twee noemenswaardige 

feiten (Afbeelding 4.2): ten eerste wordt J. K. Rowling’s persoonlijke website genoemd 

als de belangrijkste bron van informatie over Harry Potter. Deze nummer één positie 

heeft vooral te maken met Rowling’s plaats in het canon (later dit hoofdstuk) en haar 

omgang met de fans (het zesde hoofdstuk). Ten tweede is het opvallend dat een 

 
Afbeelding 4.1 

Het spandoek boven de A442 
(BBC News, 2005) 
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fanwebsite zowel de Amerikaanse filmproducent van de Harry Potter-films als de 

Amerikaanse uitgeverij van de boeken achter zich heeft gelaten. The-Leaky-

Cauldron.org (of ‘Leaky’ zoals de website in fanjargon wordt genoemd) is populairder 

dan zelfs de filmsite. Het antwoord op de waaromvraag laat zich uitleggen door de 

hoeveelheid informatie op de website.  

 Leaky begon oorspronkelijke zoals velen fanwebsites met meningen over de 

boeken, speculaties over vervolgdelen, enzovoort. Maar Leaky groeide uit als de 

‘nieuwszender’ van alles wat Harry Potter gerelateerd is. De bovenstaande voorbeelden 

van strafwerk en reuzeninktvissen zijn een kleine greep uit de verscheidene nieuwsitems 

die gedurende de jaren door Leaky naar voren zijn gebracht. The-Leaky-Cauldron.org 

baseert zijn kennis op de lezers van de website. Wanneer iemand informatie heeft over 

Harry Potter (bijvoorbeeld de boekomslag of publicatiedatum van de Nederlandse 

vertaling) wordt dat naar de website gemaild en daar bekendgemaakt. Er zijn dus veel 

‘Harry Potter journalisten’ die voor Leaky werken waardoor het de grootste Harry 

Potter nieuwskrant op het Internet is geworden (regelmatig nog sneller dan 

conventionele internetnieuwsbronnen. Wederom ‘Just in Time’-fancultuur).  

 Maar Leaky heeft naast de primaire nieuwsverzamelende functie ook een 

belangrijke archieffunctie. Elk stukje informatie dat gepubliceerd is wordt opgeslagen in 

een online archief. Elke vrijgegeven afbeelding van de nieuwste Harry Potter-film wordt 

opgeslagen in de ‘Hogwarts Gallery’ (een coöpererende / gefuseerde website). Zelfs 

Alan Rickman’s (de acteur die de rol van Severes Snape in de filmversies vertolkt) 

optreden in een videoclip van de band Texas wordt als film bewaard, enkel omdat hij in 

de films voorkomt.13  

 

 

 

                                                
13 C. Fleischhauer sprak in zijn tekst uit 2005 over de mogelijkheden van het Internet als een ‘Digital 
Library’ (Fleischhauer, C., 2005). Een, zogenaamd, eeuwigdurend archief dat met computers 
geraadpleegd, aangepast en aangevuld kan worden. Het Internet draagt immers al meer objecten in zich 
dan het Amerikaanse Library of Congress en de structuur van het Internet als wereldwijd gekoppelde 
computers met steeds meer geheugen versterkt het idee van een ‘archief dat nooit vol kan raken’(Vitali, 
F., 2005). Kritiek op deze utopieën van onuitputtelijke archieven richten zich op de veranderlijkheid van 
computerhardware en software (Thibodeau, K., 2005). De bovenstaande videoclip van Texas kan vandaag 
op de huidige hardware worden afgespeeld maar misschien is dit over tien jaar zo verouderd dat er een 
vertaalslag gemaakt moet worden.  
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Wizardry Online – The Essential Guide to 
Harry Potter Websites 
 
1)   J. K. Rowling’s Official Website * 
 
2)   The Leaky Cauldron 
 
3)   MuggleNet 
 
4)   Warner Bros. Official Harry Potter     
      Website * 
 
5)   DarkMark.Com 
 
6)   The Harry Potter Lexicon 
 
7)   DanRadcliffe.Com 
 

8)   CBBC Newsround Harry Potter Section * 
 
9)   Potter World Online 
 
10) FictionAlley.Org 
 
11) HPANA 
 
12) Scholastic Harry Potter Section * 
 
13) RupertGrint.Net 
 
14) Muggle Thai 
 
15) Potter Puppet Pals 
 

De websites zonder * zijn afkomstig van de fans. 
Afbeelding 4.2 

De beste websites over Harry Potter (Russon, M., 2004) 
 

‘The-Leaky-Cauldron.org’ slaat zoveel mogelijk Harry Potter-gerelateerd materiaal op 

zelfs fangemaakte materialen. Leaky heeft een pagina voor tovenaarsrecepten voor 

koekjes, een pagina waarop je Harry Potter-IQ wordt gemeten, zelfs een pagina voor 

breipatronen. Maar een van de belangrijkste invloeden op Leaky was de coöperatie met 

drie andere websites in het zogenaamde ‘Floo Network’ in 2005: ‘Hogwarts Gallery’ 

(verzameld afbeeldingen van de films en boeken), ‘Quick Quotes’ (verzamelt citaten 

van de schrijfster) en de ‘Harry Potter Lexicon’ (verzamelt alle feiten uit de boeken 

zoals namen, geboortedata en toverspreuken). Deze samenvoeging maakt Leaky (of het 

Floo Network) de digitale bron voor nieuws, afbeeldingen, citaten en feiten van Harry 

Potter.  

Matt Hill’s benoeming van affectief spel kenmerkt zich in Leaky als een ‘spel’ 

om alle mogelijk informatie te verzamelen en te archiveren. De doelstelling van the-

Leaky-Cauldron is niet alleen het bieden van een verzamelplaats voor fans maar ook 

een handreiking aan de fans deel te nemen aan de fancultuur, om elk stukje 

nieuwswaardigheid te plaatsen. ‘De Harry Potter Lexicon’ toont dit spel het duidelijkst 

door alle feiten uit de boeken zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Alle stukjes 

informatie duidelijk gerangschikt, onder andere, voor (de later te noemen) Harry Potter 

Sleuth’s.  
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 Maar, als kritiekpunt, Leaky’s nieuwsverzamelende insteek is niet compleet te 

noemen. De website wordt in de eerste plaats nog steeds geopereerd door fans. 

Nieuwsberichten (of roddels) over het mogelijke druggebruik van een van de 

bijrolspelers van de films of Daniel Radcliff’s schijnbare wens dat Harry moet sterven 

aan het eind van boek zeven worden niet genoemd (Austin, H., 2006, WENN, 2007). 

Enerzijds omdat de berichten, zoals roddels zijn, niet bevestigd zijn. Maar anderzijds 

omdat Leaky het smalle pad bewandeld tussen journalistiek en fandom. Sommige 

vernietigende nieuwsberichten worden daarom niet gepubliceerd en dus ook niet 

gearchiveerd.  

 Als laatste kenmerk van Leaky bestaat de inspraakmogelijkheid van de fans. 

Fans kunnen reageren op een nieuwsitem. Meestal hebben de reacties ook een semi-

kritische of adorerende aard. Zoals sommige fanreacties op de publicatiedatum van het 

zevende deel van de serie (Harry Potter and the Deathly Hallows) doen blijken: 

 

WE LOVE YOU, JO!!! Thank you...thank you...the last book...boooo hooo! (weeping 
openly, now)... (Debbie Weasley, Leaky-Cauldron.org, Dec. 21, 2006)  
 
But I stand by my declaration: If Jo kills off Harry, I'll eat my personal copy of DH.  
*glares defiantly at all the cynics* (Kari, Leaky-Cauldron.org, Dec. 27, 2006) 

 

Twee opvallende zaken aan deze citaten. Ten eerste de gemakzuchtige omgang om J. K. 

Rowling, Jo te noemen. Een verbastering van de voornaam maar ook een achterliggende 

gedachte dat fans vrienden zijn van Rowling en haar dus best bij de voornaam mogen 

noemen. Als tweede punt bewijzen deze citaten het belang van J. K. Rowling in de 

nieuwsverzameling. Alle informatie die J. K. Rowling officieel naar buiten brengt is de  

waarheid. De informatie die Warner Brothers, bijvoorbeeld, over de boeken naar buiten 

brengt is niet per definitie de waarheid mits er een bevestiging is van Rowling. In de 

volgende subparagraaf zal verder worden ingegaan op J. K. Rowling’s overzichtspositie 

in de Harry Potter-fancultuur door haar plaats in het canon.  
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Canon en auteursschap en de Harry Potter fancultuur 
 

De Franse wetenschapper Michel Foucault beschreef in zijn werk Qu'est-ce qu'un 

auteur? vier functies van de auteur in historische context. Ten eerste is de auteur 

verantwoordelijk voor zijn werk. Ten tweede wordt, in geschiedkundige context, 

gezocht naar een verantwoordelijke auteur (Bijvoorbeeld de vraagstelling of 

Shakespeare nu wel of niet de schrijver is van de stukken). Ten derde een zoektocht 

naar overlappingen tussen het werkelijke leven van de auteur en het fictieve leven in de 

tekst. Wat leidt naar de vierde functie, het zoeken naar de ‘hand van de auteur’ in de 

tekst (Foucault, M., 1995). 

 Betreffende J. K. Rowling’s plaats in de fancultuur verbind ik twee punten aan 

Foucault's theoretiseren van de auteur. In de eerste plaats is er een zekere zoektocht 

gaande naar een auteur. Wanneer deze auteur is gevonden worden alle positieve en 

negatieve elementen van de tekst verbonden aan deze auteur. J. K. Rowling is de 

schrijfster / auteur van de Harry Potter boeken. Elementen als Harry’s oorspronkelijke 

armoede, zijn gevecht met paparazzi als Rite Skeeter en de dood van zijn ouders worden 

in de journalistiek verbonden met Rowling’s echte leven (ze was lange tijd arm, ze heeft 

last van paparazzi en haar moeder is vroegtijdig overleden). J. K. Rowling wordt 

maatschappelijk verbonden aan de tekst terwijl ze overduidelijk onderdelen gebruikt 

heeft uit voorgaande teksten variërend van Griekse en Keltische mythologie, 

Christelijke religie, Jane Austins, et cetera. Dit leidt naar het tweede punt over het 

auteursschap van J. K. Rowling. Zij wordt door deze beklemtoning van auteur de 

personificatie van alle antwoorden rondom Harry Potter. Zoals ze zelf nadrukkelijk in 

meerdere interviews heeft aangehaald, is zij de enige die weet hoe de boekenserie gaat 

aflopen. J. K. Rowling is een onderdeel van het canon van Harry Potter. Waarbij canon 

de basis is waaruit alle andere zaken (zoals de films) uit afkomstig zijn.  

Het Harry Potter-canon bevat elke Harry Potter gerelateerde uitspraak van J. K. 

Rowling, waaronder: Interviews, beantwoording van vragen, informatie op haar 

website, de zeven boeken zelf en de twee, voor het comic-relief fonds geschreven, 

encyclopedische boeken: Magical creatures and where to find them en Quidditsch 

through the ages. Alle andere boeken, geschreven door een verscheidenheid aan 

auteurs, interviews met de filmacteurs en zelfs de film- en computerspeladaptaties 

(zoals het woord al zegt, het zijn adaptaties) behoren niet tot het canon. Wel kunnen 
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deze adaptaties de fan stimuleren om op bepaalde aspecten van de fantasiewereld in te 

gaan.  

 J. K. Rowling als de ‘persoon met de antwoorden’ positioneert haar als de bron 

voor alle Harry Potter-gerelateerde feiten. Zoals het laatste hoofdstuk zal doen blijken 

gebruikt J. K. Rowling deze positie van haar website voor eigen additionele doeleinden 

Hier is het voldoende te stellen dat fans een bijzondere band met de auteur hebben 

opgebouwd. J. K. Rowling laat de fans gissen naar de waarheid. En elk stukje waarheid 

dat bevestigd is wordt opgeslagen op het Floo Network. Aanwijzingen naar hoe de 

boekenserie gaat aflopen zit verborgen in de digitale pagina’s. De fans verzamelen het 

maar enkel de auteur weet welke stukjes informatie wel en welke niet van belang zijn.  

 Betreffende What is is er dus een zeker spel gaande tussen de auteur en de fans 

van (hier) Harry Potter. De auteur schept het mysterie voor de fans om op te lossen. Aan 

de fans om alle stukjes informatie bij elkaar te vinden.  

 

§ 2: What if 

 

Fans fantaseren graag. En de fantasieën van Harry Potter-fans zijn in een woord divers 

te noemen. Fans fantaseren over mogelijke toekomstige avonturen van Harry en zijn 

vrienden. Fans fantaseren over mogelijke relaties tussen personages. Fans fantaseren 

over de geschiedenis van de tovenaarswereld. Fans fantaseren over alle denkbare 

onderwerpen (nog) niet expliciet genoemd in de boeken. In deze paragraaf wordt 

stilgestaan bij de verschillende invalshoeken die een fan kan gebruiken voor zijn 

fantasie. Ten tweede belicht deze paragraaf de verscheidenheid aan uitingsvormen die 

een fan gebruikt in tekst, beeld en geluid. 

 

Fanuitingen en het gebruik van canon 
 

What if behelst de fan’s gebruik van het canon voor non-canon uitingen. In basis is elke 

fanuiting automatisch non-canon omdat het niet afkomstig is van J. K. Rowling zelf. 

Maar hier dient wel een onderscheidt gemaakt te worden. Sommige fanuitingen 

borduren voort op tendensen uit het canon terwijl andere juist deze tendensen 

doorbreken en een compleet andere richting op gaan, ofwel aanvullend of veranderend. 
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Dit fantaseren over toekomstige zaken of het compleet doorbreken van de tendens 

worden verwarrend in fanjargon ook aangemerkt als canon en non-canon (ook ‘alternate 

universe’ genoemd). Als voorbeeld is een verhaal vanuit het perspectief van James 

Potter (de vader van Harry) op de avond van zijn dood canon. Het verhaal geeft een 

fangemaakte aanvulling waar het oorspronkelijke verhaal nog onduidelijk is. Non-canon 

zou, bijvoorbeeld, een cross-over (het overlappen van verschillende fandoms) zijn 

waarin Harry samen met de Jedi’s uit Star Wars Voldemort aanvalt, totale fantasie 

zonder enige aanvullende pretentie.  

 Binnen What if profileren zowel de canon als de non-canon uitingen zich als 

uiterst speels. Wat deed James Potter de uren voor zijn dood? Of, wat zou er gebeuren 

als Harry Potter in contact kwam met de Jedi’s? Dit zijn vragen, geen aanpassingen. 

Sara Jones’s eerder kritiek op de binariteit van de beschrijving van de fancultuur laat 

zich lezen als een kritiek op de (wetenschappelijke) invulling van de fanwerken. De fans 

fantaseren in What if over de mogelijkheden. De fans spelen met het canon en creëren 

zo uiterst diverse uitingen die soms inderdaad (in Jones’s bewoording) een protest als 

motivatie kent. Maar meestal zijn deze uitingen een exploratie van de mogelijkheden. 

Deze exploratie zal hier aan de hand van de uitingsvorm fanfiction (en de daarbinnen 

bestaande stroming Shipping) worden toegelicht. 

 

Fanfiction 
 

Fanfiction zijn de verhalen geschreven door fans14. Fanfiction is, zoals het woord fictie 

als aangeeft, primair fangecreëerd. Fanfiction spreekt vooral van een zekere immersieve 

uiting om een verhaal weer te geven gebaseerd op, hier, de Harry Potter-boekenserie (en 

naarmate de filmversies in populariteit stijgen ook de filmacteurs, de zogenaamde ‘Real 

Person’ of RP-fanfiction,) 

 De belangrijkste motivatie voor zowel canon als non-canon fanfiction is de 

onvolledigheid van de boekenserie. De boekenserie is tot op heden nog niet voltooid, in 

het laatste deel kan nog van alles gebeuren. Bovendien levert de wetenschap dat de 

boekenserie na deel zeven voltooid is de fans de mogelijkheid om te fantaseren over 

mogelijke achtste en negende delen, de zogenaamde ‘post-war’ verhalen (de boeken 

                                                
14  Sommige van deze verhalen zijn in stijl en woordkeus zo lijkend op J. K. Rowling’s boeken dat er 
onduidelijkheid bestaat wie het daadwerkelijk geschreven heeft. 
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bouwen op tot een confrontatie tussen goed en kwaad een zekere oorlog in de 

tovenaarswereld). Maar een tweede motivatie van onvolledigheid heeft vooral te maken 

met het medium boek zelf. De Harry Potter boeken kunnen niet alle details, zoals een 

afbeelding het kan, in een keer duidelijk weergeven. De boeken springen soms weken 

vooruit in de tijd, wisselen van locaties en, doordat de lezer vooral vanuit Harry’s ogen 

leest, zijn eenzijdig van perspectief. De Harry Potter boeken missen grote hoeveelheden 

informatie waardoor de fan wordt uitgenodigd om ermee te ‘spelen’. Hoe zou de 

tovenaarswereld immers ervaren worden vanuit Hermione’s perspectief? 

 Fanfictionschrijvers gebruiken de mogelijkheid om te fantaseren voor hun eigen 

uitingen. In sommige gevallen schrijven ze nieuwe hoofdstukken voor toekomstige 

delen, soms zelfs compleet nieuwe boeken. Soms introduceren ze nieuwe personages, 

soms nemen ze zelf deel aan de tovenaarswereld (meestal de Mary Sue, Gary Stu 

verhalen genoemd). In fanfiction is alles mogelijk, zelfs het in liefdesverband koppelen 

van de meest uiteenlopende personages, shipping. 

 

Shipping 
 

Shipping is afgeleid van het woord ‘relationship’. De interesse van fans in romantische 

relaties tussen de personages. Shipping is een vaak voorkomende interesse in 

fanculturen en veelvuldig een bron van maatschappelijke controverse. Vooral de Harry 

Potter boeken lijken zich goed leenbaar voor shipping aangezien Harry opgroeit van 

elfjarig naar zeventienjarige leeftijd, de leeftijd waarop hij volgens de tovenaarswereld 

officieel volwassen is. Op een school vol met leeftijdsgenoten is het voor een 

‘puberende’ Harry een kwestie van tijd voordat hij voor het eerst verliefd wordt. Of, 

zoals J. K. Rowling zelf stelde over het toen aankomende vijfde deel van de serie: “a lot 

more boy/girl stuff, they’re fifteen now hormones pumping overtime” (Grant, S., 2000). 

Buiten de leeftijd van het hoofdpersonage en de bijfiguren maakt de Harry 

Potter-serie ook veelvuldig gebruik van relaties en het element liefde. Of het nu Harry’s 

zoektocht is naar een ‘nieuwe’ moeder, zijn genante ervaringen met meisjes of het de 

realisatie is dat liefde de oorzaak was voor de oorspronkelijke triomf van Harry over 

zijn aanvaller. 

Shippers – mensen die fanuitingen maken gebaseerd op (relation)ships – maken, 

versterkt door deze redenen, gebruik van de personages uit de boekenserie om relaties te 



The Mirror of Erised: Het Internet als ruimte voor de Fancultuur. 

 61 

creëren. Twee veelvuldig voorkomende ships zijn bijvoorbeeld het koppelen van 

Harry’s beste vrienden Hermione en Ron (regelmatig afgekort tot de ‘R/Hr-ship’) en 

Harry en Hermione (H.M.S., ofwel ‘Harry/ [Her]Mione Ship’).15  

Maar, liefde is slechts één gradatie in de shipping. De eerdergenoemde 

controverse ontstaat wanneer het zogenaamde ‘ratingsysteem’ (of leeftijdsgrens) in 

ogenschouw genomen wordt. Omdat shipping vooral een what if mogelijkheid in zich 

draagt is een fanuiting als fanfiction niet gebonden aan de eisen voor een kinderboek. 

Een fan kan de personages ‘verder’ laten gaan omdat er geen standaard kinderboeken 

leeftijdsgrens noodzakelijk is, de fanwerken worden niet gepubliceerd of verkocht maar 

bestaan enkel in het fandomein.  

‘Ratingsystemen’ wisselen per land en per medium. Op computerspellen wordt 

bijvoorbeeld een ander systeem toegepast dan op boeken en de Nederlandse 

leeftijdsgrenzen wisselen weer met die van de Verenigde Staten. Het ‘ratingsysteem’ dat 

op fanart en fanfiction wordt toegepast is vrijwel gelijk aan het Amerikaanse systeem 

van mediakeuring. Ter vergelijking zijn de Nederlandse filmkeuringleeftijden en de 

leeftijdsgrenzen zoals toegepast in de fancultuur als spiegeling naast elkaar geplaatst: 

 

Nederland Fancultuur 
All All 

MG 6 G 
9* PG 

12 PG-13 
16 R 
18 + NC-17 

Afbeelding 4.3 
Het rating systeem in vergelijking 

(* Deze leeftijdsgrens is in Nederland tot op heden nog maar een maal uitgevoerd, 
namelijk bij de Nederlandse première van Harry Potter en de prisoner of Azkaban) 

 

Om de fancultuur-rating aan de hand van de eerdergenoemde ship tussen Harry en 

Hermione uit te leggen: G is vergelijkbaar met een beschrijving van verliefde gevoelens 

tussen de twee personages. Maar NC-17 is vergelijkbaar met een uitvoerige beschrijving 

                                                
15 Tussen de Ron/Hermione en de Harry/Hermione ships bestond jarenlang een hoog oplopende vete 
(fanfeud). Zo hoog oplopend dat er verscheidene petities en websites werden gecreëerd om Rowling 
mogelijkerwijs te overtuigen van de ‘true ship’. Online pesterijen waren hiervan weer een gevolg zoals 
bestoken van Harry/Hermione-fora’s. 
Het is overbodig om op te merken dat Rowling’s keuze om Harry op Ron’s jongere zusje Ginny verliefd 
te laten worden niet in goede aard viel bij de H.M.S.-shippers. 



The Mirror of Erised: Het Internet als ruimte voor de Fancultuur. 

 62 

van expliciet pornografische handelingen, in fanjargon ‘smut’ (afgeleid van ‘smutty’ of 

vies) genoemd. Dit ratingsysteem geldt niet enkel voor fanuitingen gebaseerd op ships 

maar voor alle vormen van fanart en fanfiction. Fanfiction waarin een bloederig gevecht 

plaatsvindt, kan door het overdadige gebruik van geweld de NC-17 rating verkrijgen. 

Ter verduidelijking een afbeelding van een vaak voorkomende aankondiging van 

een fanfiction. In de afbeelding zijn zowel plaats, karakter, ship en genre weergegeven 

als een (Europese) rating.  

 

 
Afbeelding 4.4 

Een standaard ‘header’ van een fanfiction (Mcfly, M., 2007) 
 

De aanwezigheid van een leeftijdskeuring is een handreiking van de fans aan de fans om 

de fantasie de spreekwoordelijke ‘vrije loop te kunnen laten’, waardoor letterlijk alles 

mag en controverse is geboren. Voorbeelden van controverse zijn te vinden in een 

durende driehoeksverhouding tussen Harry en zijn twee vrienden Ron en Hermione (de 

zogenaamde ‘trio-ship’). Andere voorbeelden gaan vervolgens nog een stap verder door 

het beschrijven van verkrachtingen (‘rape-fic’) of relaties tussen familieleden zoals de 

zogenaamde ‘twincest’ (een relatie tussen de tweelingbroers Fred en George Weasley).  

De vrijheid om personages te kunnen koppelen levert tevens mogelijkheid om 

nieuwe thema’s te ontwikkelen binnen de fanfiction. Naast de eerdergenoemde Gary Stu 

en Mary Sue zijn, gekoppeld aan de leeftijdsgrens, ook ‘romance’, ‘hurt-comfort’ 

(meestal onschuldige liefdesverhalen), ‘death-story’ (een verhaal met een hogere 

leeftijdsgrens omdat het plot draait om een sterfgeval) en het ‘plot-what-plot’ (vaak 

expliciete pornografische verhalen waarbij de aandacht gericht is op de seksuele 

handelingen van de personages en in mindere mate op het plot). 
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Maar, qua controverse, waar shipping in deze beschrijving lijkt te duiden op 

heteroseksuele relaties is het vooral een verzamelnaam voor alle mogelijke relaties. 

Heteroseksuele relaties krijgen in het shippingsjargon de noemer ‘gen’ (general) of ‘het’ 

(heterosexual). Homoseksuele relaties de noemer ‘slash’ (afkomstig van het ‘/’ teken dat 

tussen de namen van de personages staat als aankondiging van het verhaal). Voor 

lesbische relaties worden vervolgens de termen femmeslash of femslash gebruikt.  

Waar ships de vrijheid hebben om elke bedenkbare combinatie personages te 

maken zijn homoseksuele relaties een logisch gevolg. Zoals een geïnterviewde slash-

schrijfster verklaarde: “hoewel er niet veel overduidelijke homo-erotische subtekst 

bestaat zijn wel zeer weinig leden van de cast bevestigd heteroseksueel (…) er is veel 

ruimte om te speculeren over een personage zijn verleden, motivatie en genegenheid” 

(McDonald, M. 2006: p. 29, GdH).  

Shipping, zei het slash of het is een prominente stroming in de fanuitingen (hier 

is shipping vooral gekoppeld aan fanfiction maar het bestaat ook in het onderstaande 

fanart). De onderverdeling die in shipping bestaat toont twee opvallendheden. Ten 

eerste heeft de toename van fanfiction door de toename van fancultuur op het Internet 

(de eerdergenoemde connectiviteit) de mogelijkheden van shipping uitgebreid tot een 

categorisatie van subgenres als hurt-love, death, et cetera. Ten tweede toont deze 

onderverdeling in subgenres bij uitstek de mogelijkheden die een fan bezit. Een fan kan 

besluiten om een hurt-love verhaal te schrijven of een andere richting op te gaan. Het 

spelelement is het explorerende aanpassen of toevoegen van mogelijkheden ongeacht de 

mogelijke  motivatie die hieraan ten grondslag kan liggen (Jenkins, H., 2006).   

 

Fanart en het gebruik van canon 
 

Naast fanfiction is een ander veelvuldige praktijk van uitingen in de Harry Potter-

fancultuur op het Internet de zogenaamde fanart (een fangemaakte afbeelding over de 

boekenserie). Net als fanfiction laat fanart zich uitleggen als zowel een continuering als 

doorbreking van het Harry Potter canon. Maar fanart heeft andere mogelijkheden voor 

het canon dan fanfiction. Waar fanfiction toch vooral gericht is het invullen van de 

ontbrekende mogelijkheden kan fanart het beschrevene visualiseren. Hoe ziet de 
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Chamber of secrets er eigenlijk uit? Hoe ziet Harry Potter er eigenlijk uit?16 Een 

fanartist heeft de mogelijkheid om zaken uit de boekenserie als afbeelding weer te 

geven en zo een canonvervullende (continuerende) rol in te nemen. Maar fanart kan ook 

specifiek non-canon zijn. Er zijn, bijvoorbeeld, grote hoeveelheden ship-fanart werken 

te vinden in alle ratings.  

 Maar fanart behelst niet alleen het in (getekende) afbeelding weergeven van 

canon en non-canon. Fanart heeft door digitale innovaties ook nieuwe mogelijke 

uitingsvormen gekregen. Twee voorbeelden hiervan zijn maniping en fanvideo. De 

grondslag van de fans om te spelen met Harry Potter blijft gelijk maar deze twee 

uitingsvormen zijn nieuw.  

  

Maniping 
 

De Harry Potter boeken zijn al voor een groot gedeelte gevisualiseerd, namelijk door de 

filmversies. Een fanartist hoeft niet te tekenen maar kan met een paar stills uit de films 

en een fotobewerkprogramma ook een eigen afbeelding maken. Maniping  

(afgeleidt van manipuleren) van foto’s is een opkomend verschijnsel in de Harry Potter 

fancultuur en een doorbreking van de fanpraktijk voor 1990 (toen werd zelden een foto 

gemanipuleerd). Het Harry Potter-fandom gebruikt de digitale potentie van 

fotobewerkprogramma’s om afbeeldingen van de acteurs uit de Harry Potter-films zo 

aan te passen dat een doel wordt bereikt. Zo bestond er al een jaar voordat er aan de 

vierde Harry Potter-film begonnen werd al een gemanipuleerde scèneafbeelding op het 

Internet tussen Harry en Voldemort. Maar zo bestaan er ook verscheidene ship-

afbeeldingen.  

Deze uitingsvorm kan alleen maar bestaan als de fan toegang heeft tot een 

programma om foto’s te bewerken en bestaand beeldmateriaal. Maniping is dus vooral 

gericht op fanculturen rond televisieseries en films. De visualisering van Harry Potter in 

                                                
16 J. K. Rowling wenste in de eerste jaren van Harry Potter dat er geen afbeeldingen werden gemaakt van 
Harry. De Nederlandse uitgeverij (de Harmonie Standaard) respecteert dit verzoek tot op de dag van 
vandaag door Harry’s gezicht niet op de boekomslagen weer te geven. Maar naarmate Harry Potter in 
verschillende landen werd uitgegeven ontstond er een verlangen om Harry af te beelden. De Scholastic 
Inc. uitgave van Harry Potter wordt, bijvoorbeeld, vergezeld met afbeeldingen door de illustrator Mary 
Grandpré. De uitgave van de eerste Harry Potter films ging vervolgens gepaard met afbeeldingen van 
boekscènes door Warner Brother’s illustrator Fred Bode.   
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de films biedt de fans bronnen om mee te spelen. Maar de filmversies bieden de Harry 

Potter-fans ook de mogelijkheid om eigen films te maken. 

 

Fanvideo 
 

Fanvideo’s zijn een andere vorm van fanuitingen die door de opkomst van de 

computertechnologie een sterke groei vertoont. En filmtechnologie zelf is voor veel 

mensen toegankelijker te verkrijgen. De mobiele telefoon, bijvoorbeeld, geeft de 

gebruiker tegenwoordig al de mogelijkheid om, tot nu toe nog kwalitatief beperkte, 

filmpjes te schieten. Fans gebruiken deze toegankelijkheid van de nieuwe filmmiddelen 

om hun eigen films te maken.  

 Een van de oudste Harry Potter-gerelateerde fanfilms is de trailer van de fictieve 

Harry Potter-filmversie uit 2001: Harry Potter and the mirror of Erised (Spaulding, A., 

2001). Een bijzondere bron omdat deze trailer gemaakt werd voor de release van de 

eerste Harry Potter-film en daarom niet door de professionele filmversie is beïnvloed. 

Harry is gedurende de eerste minuten van de film niet zichtbaar. Harry draagt een 

duidelijk aan elkaar getapte bril en zijn litteken is prominent aanwezig op zijn 

voorhoofd. Deze fanvideo is geïnspireerd door de boeken, niet de film. Latere 

fanvideo’s, echter, zouden specifiek de films gebruiken voor eigen (alternatieve) 

lezingen. 

 Anno 2006 is er een toename te herkennen van fanvideo. In de eerste plaats door 

de populariteit van het distributiekanaal Youtube (http://www.youtube.com). Youtube is 

een ‘online’ archief waar amateur filmmakers hun grappige, ontroerende of bijzondere 

films kunnen vertonen waaronder fanvideo’s. Ten tweede is de verfilming van de Harry 

Potter boeken ingeburgerd. De fans hebben tot op heden beschikking over (de vier 

voorgaande films bij elkaar optellend) circa tien uur beeldmateriaal om te verknippen en 

veranderen. En, ten derde, dit verknippen is mogelijk doordat er computerprogramma’s 

aanwezig zijn die de gebruiker in staat stelt om een eigen film te monteren. Waar ‘the 

mirror of Erised’ fantrailer vooral bijzonder is omdat mensen zelf voor de camera 

moesten acteren, maken de nieuwe fanvideo’s gebruik van het bestaande beeldmateriaal 

uit de films voor de eigen uitingen. Zo bestaan er fantrailers voor het zevende deel, 

muziekvideo’s met beelden uit de Harry Potter-films en (uiteraard) ship-video’s.  
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 Net als maniping is deze vorm enkel mogelijk door het bestaan van 

beeldmateriaal en programma’s om te bewerken. Maar de basis voor deze werken is net 

als fanfiction te vinden in het speels fantaseren over Harry Potter.  

What if spreekt vooral van de fantasie van de fan en niet wat J. K. Rowling wel 

en niet bevestigd heeft. Het belang van canon komt terug wanneer er vanuit what if 

wordt overgestapt op what may. Wat is de toekomst van Harry Potter? 

 

§ 3: What may 

 

What may baseert zich op de mogelijke toekomst van Harry en de aanwijzingen daartoe 

afkomstig uit het canon. Enerzijds is de motivatie de zoektocht naar het antwoord 

voordat J. K. Rowling haar zevende boek publiceert. Anderzijds is het een trachten om 

vanuit what if de toekomst van Harry Potter te veranderen of bevestigd te krijgen. In 

deze paragraaf zullen beide motivaties afzonderlijk behandeld worden. Beginnend met 

de Harry Potter-detectives ofwel sleuths.  

 

Sleuthing 
 

De Harry Potter boeken lezen als misdaadboeken. Als Harry in zijn vierde jaar geen 

sokken van zijn huiself Dobby gekregen had zou hij nooit tegenover Voldemort gestaan 

hebben. Als Ginny Weasley in het tweede deel niet het betoverde dagboek van Lucius 

Malfoy had gehad was de basilisk nooit losgelaten. Als Dumbledore in Harry’s vierde 

jaar niet anekdotisch vertelde over een magisch toilet had Harry in zijn vijfde jaar nooit 

een ruimte gevonden om zijn verzetsgroepering te trainen. De Harry Potter boeken staan 

vol met aanwijzingen voor de latere delen. De oplettende lezer kan voorspellen wat er in 

het nog te publiceren zevende deel gaat gebeuren. Deze mogelijkheid van de boeken om 

de lezer in een detectiverol te plaatsen heeft in de Harry Potter-fancultuur geleidt tot de 

oprichting van de Harry Potter-sleuths (met als voornaamste basis de website 

mugglenet.com).  

 Sleuthing is geen nieuw verschijnsel. Anno 1990 probeerde fans van de 

televisieserie Twin Peaks (Lynch, D., 1990) al te achterhalen wat er in opkomende 

afleveringen ging gebeuren (Jenkins, H., 2006). Net als bij Harry Potter werden er bij 



The Mirror of Erised: Het Internet als ruimte voor de Fancultuur. 

 67 

Twin Peaks canonarchieven aangelegd, hoewel minder uitvoerig dan bij de 

tovenaarsleerling.  

 Sleuthing is sterk verbonden met nieuwsbrengende websites als The-Leaky-

Cauldron.org en de andere leden van het Floo Network. Als illustratief voorbeeld hierbij 

het volgende mysterieuze citaat uit het zesde boek: 

 

To the Dark Lord 
I know I will be dead long before you read this 

But I want you to know that it was I who discovered your secret. 
I have stolen the real Horcrux and intend to destroy it as soon as I can. 

I face death in the hope that when you meet your match, 
You will be mortal once more. 

R.A.B. (Rowling, J. K., 2005. pg. 569) 
 

In Harry Potter en the Half-blood prince ontdekt Harry dat Voldemort zijn ziel in zes 

bijzondere objecten heeft verstopt (Horcruxes). Vernietig alle objecten en je vernietigd 

de onsterfelijke Voldemort. Maar de mysterieuze R.A.B. was Harry voor en verwisselde 

één van de zieldragende objecten - een ketting - voor een vervalsing. Wil Harry 

Voldemort vernietigen dan dient hij eerst te achterhalen wie R.A.B. is en waar de 

werkelijke hanger verstopt is.  

 Wie is R.A.B.? is momenteel een van de belangrijkste vragen in de Harry Potter-

fancultuur. Maar deze vraag was ook ongeveer een dag na de publicatie van boek zes al 

beantwoord. De website ‘Harry Potter Lexicon’ heeft namelijk een uitvoerige database 

van alle personages in het Harry Potter universum. Een eenvoudig zoeken op de 

initialen R.A.B. leidt naar de jongere broer van Sirius Black. J. K. Rowling heeft dit 

antwoord nooit bevestigd hoewel ze wel stelde dat ze geen nieuwe personages meer zou 

introduceren (zoals blijkt uit een citaat uit de, eerdergenoemde, ‘Quick Quotes’). 

Onofficiële bevestiging kwam zodra The-Leaky-Caudron.org de Nederlandse vertaling 

van het zesde deel aankondigde: Harry Potter en de halfbloed prins. In deze vertaling 

werd R.A.B. vertaald als R.A.Z.. Sirius Black wordt in het Nederlands vertaald als 

Sirius Zwarts, zijn jongere broer zou dus ook Zwarts heten.  

 De Harry Potter-sleuth’s verzamelen alle mogelijke informatie en speculeren 

vervolgens over de mogelijke toekomst. Deze speculaties worden als essays op fora’s 

geplaatst om vervolgens door andere lezers bediscussieerd te worden. De What may van 

sleuthing wijkt dus af van What if doordat de speculatie gegrond moet zijn in het canon. 
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De sleuth moet gebaseerd op de Harry Potter boeken beargumenteren waarom hij, 

bijvoorbeeld, denkt dat Harry de laatste Horcrux is (een veelvuldig voorkomende 

beredenering).  

 Maar sleuthing is niet alleen het verzamelen van aanwijzingen voor toekomstige 

delen. Sleuthing is ook het ‘lezen’ van J. K. Rowling. Wat zou de geschiedenis zijn van 

Severus Snape? Hoe werkt tijdreizen in de tovenaarswereld? Dit zijn vragen waar J. K. 

Rowling het antwoord op heeft en waar Harry Potter-sleuths graag over speculeren. 

Sleuthing is dus bovenal een spel van lezen. Zoals een annonieme Harry Potter-fan 

verwoordde:  

 

Sleuthing Harry Potter is one of my favourite activities. Instead of just reading a good 
book, I can search for clues about future events, hint on things to watch for in various 
characters, correlate images and symbols and several underlying themes and plotlines… 
(Waters, G., 2004, pg. xxxvi). 

 

Maar sleuthing is slechts een onderdeel van What may. Fans kunnen ook proberen 

(gefundeerd in de fantasie van What if) om de toekomstige gebeurtenissen in de boeken 

te sturen in plaats van te (sleuthing) voorspellen. Misschien luistert J. K. Rowling naar 

de wensen van haar fans? 

 

De fan in ontkenning en op de barricades 
 

Dat elke uitspraak van J. K. Rowling als feit of canon gerekend moet worden is geen 

garantie dat fans ook automatisch luisteren. Rowling heeft al eerder fans een leugentje 

voor bestwil verteld, of tenminste de waarheid verhult. 

Een van de interessantste ‘ontkenningen’ van fans zijn te vinden in de 

sterfgevallen in de serie. De fans hebben aanvaart dat James en Lilly Potter (Harry’s 

ouders) zijn overleden maar niet dat, bijvoorbeeld, Sirius Black (in boek vijf) ook 

daadwerkelijk dood is. Niet in een wereld waar spoken net zo normaal zijn als levenden. 

 Kort na de publicatie van Harry Potter and the Order of the Phoenix toonde de 

website Chamber of Keys (http://www.chamberofkeys.com) de aankondiging: “he’s not 

dead!” (hij is niet dood). Ter uitleg, deze website was specifiek gericht op fanart rond 

het personage Sirius Black. Met andere woorden, ondanks de vrijheid van fans om te 

fantaseren voelde de auteur zich beroofd van het personage. 
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 Het verloop van een fanobject is dus niet altijd in overeenstemming met de 

mening van de fans. De fans gaan in sommige gevallen daarom ook in protest tegen de 

richting waar de boekenserie heengaat. De motivatie van deze fanprotesten zijn 

uitvoerig. Als afsluiting van deze paragraaf en dit hoofdstuk wens ik enkele van deze 

protesten te noemen aan de hand van petities.  

De petities die rond Harry Potter zijn onder te verdelen in twee soorten: de 

faninterne petities en de fanexterne petities. De faninterne petities proberen met een 

petitie een eigen wens / droom te verwezenlijken. Deze petities hebben meestal tot de 

verbeelding sprekende titels als: Anti-Dan, Anti-Emma en Anti-Rupert (petities tegen 

de drie gecaste acteurs voor de hoofdrollen) met als logisch gevolg de ‘petition against 

te anti-Dan’. Andere titels zijn: ‘Harry en Hermione-petitie’, ‘against changing the child 

actors-petitie’ (er overheerste een periode de gedachte dat de kindacteurs vervangen 

zouden worden omdat ze te snel opgroeiden) of de ‘let Snape live’. Het Internet kent 

vele website die het voor gebruikers mogelijk maken om petities te maken zoals Petition 

Online (http://www.petitiononline.com). Door een gestandaardiseerde petitie-website te 

gebruiken is het enerzijds gemakkelijker om een anti-Emma-petitie op te zetten. 

Anderzijds levert de gebruiker wel aan geloofwaardigheid in als de petitie op een 

verzamelsite staat naast andere onserieuze petities.  

De meest voorkomende faninterne uitingsvorm is naast de petities te vinden in 

de vragen aan J. K. Rowling. Vragen als: laat Harry leven, Laat Snape leven, Laat Harry 

wat met Ginny beginnen en laat wat ontstaan tussen Ron en Hermione, zijn de meest 

voorkomende. Zoals het onderstaande citaat van en fan (tekstueel)illustreert: 

 

U rock. But on the contarary I do think U should not make harry DIE ,isn't it obvious 
how we all love reading your books. But do make something of RON-HERMIONE and 
HARRY-GINNY. So long..... (Prachi Agarwal, Leaky-Cauldron.org, Dec. 27, 2006) 

 

J. K. Rowling leest de websites rond Harry Potter. En J. K. Rowling heeft veelvuldig 

aangegeven dat haar favoriete website The-Leaky-Cauldron.org betreft (waar dit citaat 

uit afkomstig is). De fans spreken in het geval van Harry Potter niet een verlangen uit 

naar de open lucht maar daadwerkelijk, kansgewijs, naar J. K. Rowling. Anderzijds is 

dit uitspreken van een fanverlangen ook een wensen. Spreek een wens vaak genoeg uit 

en misschien wordt het wel waar.  
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 De fanexterne petities zijn vooral serieuzer van aard en maken daarom ook 

vrijwel geen gebruik van standaard petitiewebsites. Deze petities spreken vooral van een 

buiten fandom gegeven invalshoek. Als treffend voorbeeld is hier de Save Harry-

website te noemen dat de kinderen wilde beschermen tegen de schadelijke stoffen in 

cola door in een open brief aan J. K. Rowling te pleiten tegen productplacement van 

coca cola in de (toen) opkomende Harry Potter-film (http://www.saveharry.com). 

Hoewel het onduidelijk is of J. K. Rowling kennis had van de website heeft zij wel de 

colafabrikant geweigerd. Coca Cola sponsort nu enkel de Harry Potter leescampagnes.  

Als laatste groep petities bestaat ook een combinatie van de interne en externe 

petitie. In dit geval smelten de fans samen als een collectief om een (voor de Harry 

Potter-fans) belangrijk doel te verwezenlijken. The-Leaky-Cauldron.org organiseerde in 

2002 de eerste get-a-clue campagne. J. K. Rowling bood voor een goed doel een kaart 

met drieënnegentig willekeurige woorden uit het, toen nog te publiceren, vijfde deel van 

de serie ter veiling aan. Leaky besloot om geld in te zamelen om op deze kaart te 

kunnen bieden. Wonnen ze de kaart dan zou de informatie daarop gepubliceerd worden 

op het Internet (uiteraard bruikbare informatie voor de sleuths).Verloren ze de bieding 

dan zou het bedrag worden gestort naar hetzelfde goede doel als waar de schrijfster de 

winst zou storten. Het uiteindelijke ingezamelde $24,000 bleek niet voldoende maar 

tekende wel voor een begin in (politiek)geëngageerde fans. Tegenwoordige worden er 

regelmatig inzamelingsacties gehouden onder fans voor goede doelen. Leaky herhaalt 

jaarlijks de get-a-clue campagne voor een goed doel. Andere websites organiseerden 

inzamelingsacties voor de Tsunami- en de Katrina-ramp.  

Maar naast deze drie petitievormen is één moment in de jonge geschiedenis van 

de Harry Potter-fancultuur het duidelijkst te kenmerken als een massaal samenkomen 

van fans, toen ze allen streden tegen Warner Brothers in de zogenaamde ‘Harry Potter 

Wars’ wat het volgende hoofdstuk zal toelichten.  
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Samenvatting Deel 2. 

 

Dit tweede deel van de studie richtte zich op het weergeven van practice-play in de 

(Harry Potter)-fancultuur . Hoofdstuk drie beklemtoonde dat de praktijk van de Harry 

Potter-fancultuur (als voorbeeld van de fancultuur) grootschaliger en directer is 

geworden door de affordances van het Internet. Waarbij ik wel als kanttekening plaatste 

dat de affordances van het Internet vooral als utopie gelden en daardoor in de toekomst 

anders kan blijken dan verwacht.  

 Het vierde hoofdstuk, vervolgens, richtte zich specifieker op de play insteek van 

de fans. Wat doet een fan op het Internet met Harry Potter? Hier stelde ik dat fans 

verzamelen (What is), fantaseren (What if) en beargumenten/ onderzoeken (What may). 

Twee punten die ik op deze driedeling beklemtoonde waren, ten eerste, dat de fans 

gebruik maken van de mogelijkheden van de nieuwe media voor zowel nieuwe 

uitingsvormen als manips, als invloed op de toekomst van Harry Potter. Ten tweede 

beklemtoonde het vierde hoofdstuk dat de bovenstaande driedeling vooral een speelse 

insteek kent. 

De keuze om dit deel af te sluiten met een korte blik op de fan als invloedrijk is 

alvast een overstap naar het volgende, en tevens laatste, deel van deze studie. Fancultuur 

is georganiseerd, geprofessionaliseerd en maakt optimaal gebruik van de 

(contactleggende) affordances van het Internet. Hierdoor ontstaat een invloed als de spil 

van de wisselwerking tussen fans en producenten van een populair object. Zoals het 

volgende deel zal betogen leverde de mogelijkheden van het Internet oorspronkelijk een 

wens van mediabedrijven om de affordances van het Internet in te perken. Maar toen 

deze wens niet mogelijk bleek ontstond er een andere visie op het verlangde Internet. 

Namelijk een situatie waar producenten en fans direct met elkaar in contact konden 

treden in convergence culture.  
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Deel 3. 
Commercie en fancultuur 
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Dit derde, en laatste, deel behandelt de fancultuur in wisselwerking met de producenten 

van (hier) Harry Potter. De toename van fancultuur heeft zorggedragen voor een 

beschermende houding van producenten van een entertainmentproduct. Het treffendst is 

deze beschermende houding te herkennen in de zogenaamde copyrightdisputen en de 

vraagstelling of fanuitingen herkend moeten worden als fair use of copyrightschending? 

Maar naast deze disputen (en bij Harry Potter, stel ik, als gevolg van deze 

disputen) is ook een toenadering tussen producenten en fans te herkennen. Een 

toenadering die in de toekomstige praktijk actiever en directer zal worden. 
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Intermezzo 3. 

De Films: het creëren van een fancultuur 

 

Dit derde intermezzo en onderstaande vierde intermezzo spreken over het gebruik van 

Harry Potter op andere platformen dan de boekenserie. Het doel van deze intermezzo’s 

is om, los van het verdere betoog, aandacht te schenken aan bijzondere ontwikkelingen 

betreffende Harry Potter wanneer de avonturen van de tovenaarsleerling worden 

vertaald in films en computerspellen. Betreffende films betoog ik hier dat de 

filmadaptaties de Harry Potter-fancultuur creëren, stimuleren maar ook vormgeven. 

Betreffende computerspellen stel ik in het vierde intermezzo dat ook daar een stimulans 

aanwezig is maar ook, tegelijkertijd, een faningegeven invulling. Hier startend met de 

Harry Potter-verfilmingen.  

Een slechte adaptatie van een fanobject kan een film breken. Spiderman schiet 

geen spinnenwebben uit zijn aderen, Peter Parker maakte het apparaat. Magneto heet 

geen Lehnser, hij heet Magnus. Waarom sommige keuzes worden gemaakt is voor veel 

fans een raadsel. Is de keuze te ingrijpend dan zal de fan teleurgesteld zijn. Is de film 

daarbij dan ook nog niet interessant genoeg voor het algemene publiek dan flopt het. 

 Filmadaptatie van een fanobject heeft als voordeel dat er al een grote groep 

potentiële bezoekers aanwezig is. De bovenstaande fans van respectievelijk Spiderman 

en X-men zullen waarschijnlijk nieuwsgierig zijn naar de filmversie. Maar een 

filmadaptatie van een fanobject is daarom ook een uitdaging voor de filmmaker. Niet 

alleen probeert de filmmaker een groot mogelijk publiek te bekoren. Een filmmaker 

probeert ook de fans gerust te stellen dat het object bij (meestal) hem in goede handen 

is. De Harry Potter-films vereisten daarom een bijzondere lettergetrouwe aanpak want 

het aantal kenners van de boeken is enorm.  

J. K. Rowling wilde oorspronkelijk dat de Engelse regisseur Terry Gilliam 

(bekent van films als Brazil, 12 Monkeys en the Fisher King) de eerste Harry Potter film 

zou regisseren. Maar, Terry Gilliam, bekent om zijn dromerig gedetailleerde stijl, werd 

door Warner Brothers afgewezen omdat het risico bestond dat zijn filmadaptatie niet het 

grote publiek zou bekoren dat gehoopt werd. Daarom werd de Amerikaanse familie-

entertainment regisseur Chris Columbus aangetrokken voor een getrouwe adaptatie van 

het eerste boek. Een film die, in Gilliam’s ogen, meer dan saai was (Carroll, L., 2006).  
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Chris Columbus pakte het project zo getrouw mogelijk op. De acteurs werden qua 

leeftijd, beschreven uiterlijk en karakter zo getrouw mogelijk gecast17. De locaties die 

Rowling in de boeken noemt zoals het perron 9/10 op Kingscross (een perron wat in 

werkelijkheid niet bestaat) werden ook daadwerkelijk gebruikt. Alles werd in werking 

gesteld om de gecanoniseerde feiten uit het boek zo letterlijk mogelijk te vertalen naar 

het witte doek.18  

Het tweede deel uit de filmserie (wederom geregisseerd door Chris Columbus) 

volgende een soortgelijke letterlijke aanpak. Er werden ook hier zeer weinig keuzes van 

artistieke vrijheid gemaakt. Pas bij de derde en vierde filmversies van respectievelijk 

Alfonso Cuarón en Mike Newell werden er vrijheden genomen met het verhaal en de 

vormgeving. Cuarón liet de kindacteurs rondlopen in tienerkleding in plaats van de 

schoolkledij (terwijl Newell juist de nadruk legde op de schoolkledij). En Newell’s 

adaptatie liet ten gunste van een actiescène een draak losbreken van zijn kettingen en 

Harry achtervolgen terwijl dat in de boeken nooit gebeurt.  

Het is belangrijk hier te noemen dat de fans geleidelijk werden voorbereidt op 

deze alternatieve interpretaties van hun fanobject. Eerst twee getrouwe adaptaties om 

vervolgens vrijer te werk te gaan. J. K. Rowling zelf heeft al verscheidene malen 

verkondigd dat de films en boeken los van elkaar bestaan. Een advies dat wordt 

overgenomen door de fancultuur. Maar toch hebben de filmadaptaties een bijzondere rol 

in de Harry Potter fancultuur. Specifiek een bijzondere rol wanneer Peter Kivy’s theorie 

van lezen als performance in ogenschouw wordt genomen. 

 

 

 

 

                                                
17 Dit castingproces zorgde wel voor een uitzondering betreffende Alan Rickman. Waar zijn personage 
Snape in de boekenserie een jonge dertiger is is hij de de filmversies verouderd tot een goede veertiger. 
Dit omdat de oorspronkelijke jongere acteur Tim Roth de rol niet wilde vervullen. Een gevolg van deze 
casting is dat de leeftijdsgenoten van Snape ook ouder moesten worden. Harry’s ouders, Lupin en Black 
werden allemaal veertigers in plaats van dertigers. Hier weer een gevolg van was dat de door de fans 
gewenste invulling van bepaalde rollen niet mogelijk werd. Fans hadden, gebaseerd op de boeken, liever 
Rufus Sewell en Ralph Fiennes als Black en Lupin. Enkel de laatste zou uiteindelijk een rol krijgen in de 
filmversies, maar niet als Remus Lupin. 
 
18 Chris Columbus besloot in de eerste film zijn dochter (een fan van de boekenserie) de rol van Hannah 
Abbot te geven. In de eerste film is haar personage vooral als een figurantenrol aanwezig. Waarschijnlijk 
wist hij toen nog niet hoe belangrijk haar personage zou worden in latere delen van de boekenserie. 
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Film als Performance 
 

Literatuurfilosoof Peter Kivy schreef in 2006 zijn tekst: The Performance of Reading. 

Hierin stelt Kivy dat de daad (of practice) van lezen een zekere performance van de 

lezer vereist. De lezer verbeeld wat er gebeurt in het boek in zijn fantasie. Mijn lezen 

van Harry Potter beeldde de hoofdpersoon af als cartoonesk figuur met een te grote bril 

en slonserige kleren. Hermione even cartoonesk met veel haar en konijnentanden. En 

Arthur Weasley werd, in mijn fantasie, gespeeld door de Engelse acteur Jim Broadbent. 

Mijn verbeelding is dus niet in overeenstemming met de verbeelding in de films. In 

mijn fantasie kunnen cartoonfiguren en acteurs gemakkelijk naast elkaar een scène 

spelen. Kivy stelt in zijn tekst dat alleen lezen een performance kan zijn. Het zien van 

de Harry Potter-film, in deze context, is het bekijken van het resultaat (performance) 

van oorspronkelijke interpretatie van de filmmakers. Het beluisteren van de Harry 

Potter-audioboeken is ook het beluisteren van een performance. Jim Dale of Stephen 

Fry’s intonatie van de stemmen kleuren al hoe zij het boek lezen.  

 Peter Kivy’s stelling is, wanneer zijn tekst in de context van ‘preferred’ en 

‘opposit reading’ wordt geplaatst, in juistheid te betwijfelen. De woordkeus van een 

geschreven tekst stuurt ook de fantasie van de lezer. Wel is er, gebaseerd op Kivy, een 

belangrijk punt van interpretatie voor de Harry Potter-fancultuur te noemen: de films 

hebben door hun verbeelding van het geschreven woord de fantasie die bij de praktijk 

van het lezen komt kijken vervangen door een zekere realiteit. Vroege fanart van de 

Patil-tweeling, bijvoorbeeld, beeld de meisjes bijvoorbeeld uit als blank. Na de vierde 

Harry Potter-film (waarin ze worden gespeeld door een Indisch-Engelse tweeling) 

hebben de meisjes in veel fanart een Indisch uiterlijk. Percy en Arthur Weasley hebben 

in de oorspronkelijke boeken een bril, in de films niet. Huidige fanart is op dit punt 

verdeeld. Gebruikte de artiest de films als basis dan heeft Arthur Weasley in de tekening 

geen bril. Gebruikte de artiest de boeken als basis dan weer wel.  

 Harry Potter fanuitingen wisselen tussen deze filmgegeven en boekgegeven 

onderverdelingen. Harry’s litteken staat oorspronkelijk op zijn voorhoofd maar waar 

precies is onduidelijk. Sinds de eerste film staat het litteken in veel visuele fanuitingen 

prominent rechts. Zelfs de vorm van het litteken is gebaseerd op de (gepatenteerde) 

Warner Brothers bliksemschicht.  
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 Nu zijn dit bovenal keuzes die gemaakt dienen te worden. De exacte locatie van 

het litteken op Harry’s voorhoofd maakt niet uit zolang het er maar zit. Maar sommige 

keuzes echter spreken vooral van een keuze van de filmmakers om invloed uit te 

oefenen op de fancultuur. Het creëren van idolen is hier het kenmerkendst van. Daniel 

Radcliff, bijvoorbeeld, wordt gepositioneerd als idool voor tienermeisjes. De badscène 

uit deel vier of de kusscène uit deel vijf zijn momenten in de boekenserie die zich bij 

uitstek lenen voor het idoliseren van de acteur, niet Harry Potter. Zelfs de, voor Harry 

Potter kenmerkende, tape aan zijn bril wordt snel in het eerste deel van de serie 

verwijderd waardoor Harry overblijft met een normaal vlot montuur. Door van de jonge 

acteur een idool te maken creëren de filmmakers een additionele fancultuur. Sommige 

fans gaan dus ook naar de filmversies voor Daniel Radcliff niet voor de visuele 

vormgeven van een geliefd verhaal. Dit verschijnsel, zoals in het eerste hoofdstuk  

genoemd, complexiseerd de fancultuur omdat er een onduidelijkheid ontstaat waar de 

fan fan van is19. 

 Maar naast deze bewuste idoliserende factor van de filmmakers hebben de Harry 

Potter-films qua interpretatie nog een additionele stimulerende laag. Er is aan de 

filmserie begonnen toen de serie nog niet voltooid was (een unicum in Hollywood). De 

scriptschrijver, vormgever, regisseur, acteurs enzovoort moesten, daarom, voor 

additionele informatie naar J. K. Rowling. Hierdoor ontstaat het beeld dat medewerkers 

aan de films meer weten dan de fans. Vooral de oorspronkelijke scenarioschrijver 

Steven Kloves staat bekent als de persoon die meer weet over de toekomstige delen dan 

wie dan ook. Schijnbare luttele gebeurtenissen in de films kunnen daarom worden 

teruggeleid naar J. K. Rowling. Misschien bevatten de films wel aanwijzingen voor 

toekomstige boekdelen? Alfonso Cuarón’s interpretatie van het derde deel van de serie, 

bijvoorbeeld, deed J. K. Rowling ‘bekennen’ dat er voorspellende elementen in de film 

aanwezig waren (vooral betreffende een begraafplaats). Fans kijken dus naar de films 

met dit sleuthing perspectief: zoeken naar aanwijzingen voor de toekomstige boekdelen. 

 Dus naast een visualisering van het geschreven woord passen de filmversies ook 

in de Harry Potter-fancultuur door het sleuthing aspect. Zijn de oorspronkelijke boeken 

                                                
19 De actrice Emma Watson (Hermione) lijkt sinds een recente gebeurtenis van controverse een zelfde rol 
beslecht. De filmposter voor Harry Potter and the Order of the Phoenix toont haar dreigend kijkend in de 
camera. Maar een andere versie van deze filmposter (de imax-versie) heeft de afbeelding dermate 
gemanipuleerd dat haar buste groter lijkt. Deze poster is na hevige protesten uit de fangemeenschap en de 
journalistiek weer verwijderd. 
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onduidelijk over de exacte locatie en vormgeving van, bijvoorbeeld, de grote zaal. De 

filmversies tonen waar het is en hoe het eruit ziet. Het risico bij deze vormgeving echter 

is dat de fanuitingen zelf ook worden vormgegeven. Als laatste misvatting, 

bijvoorbeeld, is Voldemort’s uiterlijk in de huidige fanart verjongd van de 

zeventigjarige boekversie naar de veertigjarige versie van Ralph Fiennes in de films. 

Harry’s rivaal dient schijnbaar jong en sexy te zijn.  
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Hoofdstuk 5. 
De draak met de gouden eieren: 

Auteursrecht en fancultuur 
 

And there was the Horntail, at the other end of the enclosure, crouched low over her 
clutch of eggs, her wings half furled, her evil, yellow eyes upon him, a monstrous, scaly 
black lizard, thrashing her spiked tail, leaving yard-long gouge marks in the hard 
ground.  
The crowd was making a great deal of noise, but whether friendly or not, Harry didn’t 
know or care. It was time to do what he had to do … to focus his mind, entirely and 
absolutely, upon the thing that was his only chance … (Rowling, J. K., 2000: pg. 309) 

 

Harry’s eerste opdracht in het magische toverschooltoernooi ‘The Triwizard 

Tournament’ is het ‘stelen’ van een gouden ei van het gevaarlijkste soort draak dat op 

de aarde rondloopt, de Hongaarse Horntail. Nodeloos om te zeggen beschermt de draak 

het ei alsof het een van haar kinderen betreft. Niet veel anders dan de manier waarop 

grote entertainmentbedrijven hun auteursrechtelijke materialen beschermen op het 

Internet. En sterk vergelijkbaar met de situatie die later bekent is geworden als de 

zogenaamde ‘Harry Potter wars’.  

Zoals het tweede intermezzo doet lezen was Harry Potter al populair voordat 

AOL Time Warner met J. K. Rowling het contract voor de filmserie sloot. Harry Potter 

had dus al fans. En de fans (veelal kinderen) maakte website-url’s aan als 

harrypotter.com, harrypotter.org hermionegranger.com, et cetera. Eenvoudig 

gekunstelde website met daarop hun lezing van de boeken, theorieën en tekeningen. 

Websites die veelal aan de voorbijsurfende toeschouwer vertelde waarom Harry Potter 

zo bijzonder was.  

 In 2000 schreef Warner Brothers verscheidene cease-or-decease (ook cease-or-

desit genoemd) brieven aan de beheerders van deze sites. Stellend dat 

copyrighttechnisch de websites Warner Brothers toebehoorden en dat de fans de 

domeinnamen moesten overdragen of anders een grote schadeclaim opgelegd kregen, 

‘stop of sterf’. Een begrijpelijke actie van Warner Brothers omdat, zoals later verder zal 

worden toegelicht, het voorkomt dat iemand een domeinnaam aanschaft van een 

populair product om het zo op een later tijdstip tegen een groot bedrag te verkopen aan 
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het bedrijf. Maar waar Warner Brothers niet op gerekend had was het feit dat velen van 

de fans kinderen bedroeg.  

Vijftienjarige Claire Field en anderen stapte naar de media. Protestwebsites 

werden opgericht zoals Potterwar (http://www.potterwar.org.uk). Warner Brothers – die 

in de company policy familie als primaire doelgroep noemt - werd afgeschilderd als een 

agressieve kinderpestende mediamegalomaan. Het vertrouwen in Warner Brothers als 

onschuldig familievermaak makende filmstudio wankelde door de felle mediakritiek. 

Warner Brothers was genoodzaakt om de cease-or-decease brieven in te nemen en een 

publieke verontschuldiging af te leggen. Deze verontschuldiging, echter, kan in context 

van de fancultuur ook niet ‘geruststellend’ worden opgevat: 

 

We want to assure you that at no time has Warner Bros. proposed or threatened to take 
over or shut down any fansites. Also, no legal action to take over or shut down sites has 
been or will be taken against webmasters who are determined to be enthusiastic fans 
who simply want to pay homage to Harry Potter. To protect supporters of Harry Potter, 
though, Warner Bros. has pursued and will continue to pursue sites that contain 
inappropriate content (such as obscene pictures) or are mostly commercial in nature, but 
only after a careful review of the site. (McCarthy, K., 2004) 

 

Vooral de kwestie ‘inappropriate content’ is voor fans een problematisch gegeven. Als 

Warner Brothers gaat bepalen wat wel en niet mag op het Internet is er geen sprake van 

een (speelse) vrijheid van de fan om te doen wat hij zelf wil. En juist Warner Brothers’s 

nadruk op obsceniteit wordt door fans die zich profileren in de volwassenere ships 

gezien als een directe aanval. Zoals fan Dennis Falk het stelt: “The action taken against 

the toon erotica affects the non erotica too, as the laws do not recognise a difference 

based on sexual content. We do feel the studios have the right to object, but not the right 

to demand removal because of content. This is censorship and harassment.” (Fay, T., 

2004).  

 Warner Brothers’s actie om kinderen te ‘bedreigen’ stimuleerde een wantrouwen 

bij de fans waardoor voor geruime tijd de officiële harrypotter.com-website genegeerd 

werd. Voor fanwebsites als ‘mugglenet’ en ‘the leaky cauldron’ momenten van bloei. 

Voor Warner Brothers een slechte start dat pas later geleidelijk werd goedgemaakt. 

 De doelstelling van dit hoofdstuk is om uit te leggen hoe auteursrecht werkt in 

het pre-Internet tijdperk en hoe dit systeem problematisch wordt in het huidige tijdperk 

waar Internet op grote schaal gebruikt wordt. Tegenwoordig maken fans op grote schaal 
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gebruik van de auteursrechtelijk beschermde objecten als Harry Potter. En hoewel 

Warner Brothers auteursrechtelijk is toegestaan om de fans te beperken, besloot het 

bedrijf na de ‘Harry Potter wars’ om dit niet te doen.  

Warner Brothers is na de ‘Harry Potter wars’ afgestapt van het oorspronkelijke 

idee van een verlang Internet waarin mensen enkel konden consumeren in plaats van 

reageren. Hoofdstuk zes zal betogen dat Warner Brothers een nieuw verlang Internet 

volgt om de fans te helpen in het uitoefenen van hun fancultuur. Dit is een complete 

omslag van tactiek. De draak beschermt haar gouden eieren iets minder streng.  

 

§ 1:  Trademark en Copyright 

 

Het beroemdste kenmerk van het Internet is de globaliteit van connectie. Iedereen in de 

wereld zou (theoretisch) het Internet ‘op kunnen’. Het Internet is grensoverschrijdend. 

Maar de auteursrechtelijke wetten die gelden op het Internet zijn wel landsgebonden. In 

deze paragraaf zal vanuit het perspectief de Verenigde Staten versus Nederland enkele 

verschillen worden aangeduid betreffende auteursrecht, startend met Noord-Amerika’s 

aanhankelijkheid van de, vooral voor Harry Potter belangrijke, trademark- (™) en 

copyright (©) wetgeving. 

 Trademark wetgeving wordt in de Amerikaanse entertainmentindustrie volgens 

Philip Nel belangrijker geacht dan copyrightwetgeving omdat de oorspronkelijke 

wetgeving is gemuteerd ten gunste van de entertainmentproducenten (Nel, P. 2004). De 

copyrightwetgeving beschermt de bulk van een auteur zoals elk van de Harry Potter-

boeken. De trademark wet beschermt afgeleiden van de boeken zoals de Harry Potter 

personages en merchandise. Dus een Harry Potter-boek valt onder het copyright van J. 

K. Rowling. Merchandise als een drinkbeker valt onder trademark van zowel Rowling 

als Warner Brothers. Rowling is de eigenaar van Harry Potter. Maar Warner Brothers 

heeft de uitzonderlijke rechten om (trademark) merchandising te mogen maken. Dit feit 

is in essentie de mutatie waar Philip Nel over spreekt.  

De mutatie heeft te maken met de oorspronkelijke intentie van de wet om het 

publiek te beschermen tegen frauduleuze praktijken als slechte kwaliteit of een 

buitensporig verschil tussen productie en aanschafwaarde. De trademark wet zorgt er 

voor dat de consument niet wordt overspoeld door Harry Potter-prullaria van 
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verschillende bedrijven die een spreekwoordelijk graantje willen meepikken van een 

populair product. De omkering / mutatie van de trademark wet stelt echter dat de 

producent van deze merchandise de enige is die de merchandise mag maken ongeacht 

de kwaliteit: een zekere vrijbrief van de concurrentie (Nel, P. 2004).  

 De trademark en copyrightwetgeving gelden bovenal in de Verenigde Staten. 

Maar een, bijvoorbeeld, Nederlander die Harry Potter-merchandise uitbrengt zonder 

toestemming van Warner Brothers en J. K. Rowling is in Nederland even strafbaar als 

in Amerika omdat hij een copyrighthoudend product misbruikt ongeacht de locatie waar 

hij dat doet. Toch is er in de vergelijking Verenigde Staten – Nederland een 

kenmerkend probleem betreffende auteursrecht. 

 Het Nederlands auteursrecht is onderdeel van het burgerlijk recht en plaatst 

daardoor veel aandacht bij de wensen van de auteur. De Amerikaanse wetgeving uit 

1787, echter, geeft het congres de macht om auteursrecht te behandelen. De 

Angelsaksische traditie gebruikt auteursrecht niet gebonden aan een persoon maar aan 

het publieke domein. Waar Nederland uitgaat van de maker en diens object spreekt 

Amerikaans recht van het object en dan de maker. 

 Dit verschil tussen de Nederlandse en Angelsaksische traditie is voor de 

fancultuur een belangrijk punt van debat, vooral wanneer er gesproken wordt over 

citeren en fair use. Kort samengevat is fair use de Verenigde Staten’s invulling van 

vrijheid die een persoon heeft om met een populair product te ‘spelen’. Een fan die een 

fanfiction schrijft en daarbij gebruik maakt van de (trademark) personages uit de Harry 

Potter-boeken beroept zich op zijn recht van fair use. Het is niet de intentie van de fan 

om bewust copyright- en trademarkschendende objecten af te leveren. Noch is het 

(algemeen) de intentie van de fans om daadwerkelijk geld te verdienen aan Harry Potter 

- geld dat wetmatig Warner Brothers en J. K. Rowling toekomt20.  

 Waar in de Nederlandse traditie van het citaatrecht (de Nederlandse tegenhanger 

van fair use) de auteur altijd een zekere vorm van inspraak heeft is het Angelsaksische 

fair use door de verbondenheid aan de publieke ruimte problematischer te plaatsen. Is 

een fanvideo van de nieuwste Harry Potter film die nog in de bioscopen draait 

copyrightschending of een gebruik van het recht op fair use? Bovendien vergroot het 

Internet deze problematiek verder doordat er op gigantische schaal gebruik wordt 
                                                
20 Deze intentie van de fans wordt problematischer wanneer er gekeken wordt naar winstbejag in de 
fancultuur, zoals een latere paragraaf in dit hoofdstuk zal aanstippen. 
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gemaakt van het recht op fair use. Iedere fanuiting maakt gebruik van een copyright of 

trademark beschermd onderdeel van Harry Potter. En hoewel dit in het pre-Internet 

tijdperk nog gedoogd (vooral door de kleinschaligheid van de fancultuur) werd is het 

tegenwoordig dermate grootschalig dat het fair use-gebruik daadwerkelijk schade kan 

berokken. De manieren waarop getracht werd fair use in te perken zullen in de derde 

paragraaf genoemd worden. De tweede paragraaf zal kort ingaan op die eenvoudigere 

rechtzaken rond auteursrechtschending die nog de oude toepassing van de wetten past.  

 

§ 2: Twee rechtszaken oude stijl: Tanja Grotter en de Muggles 

 

Het Harry Potter fenomeen kent tot op vandaag twee beroemde rechtszaken die zich 

kenmerken als auteursrechtschendingen los van het (later te behandelen) Internet. Te 

beginnen met de auteursrechtschendende alteraties uit de boeken van Tanja Grotter.  

De populariteit van de tovenaarsleerling leent zich uitermate voor alternatieve, 

sterk lijkende, lezingen. De televisie kent sinds Harry Potter de serie ‘The Worst Witch’ 

(Morgan, A., 1999) gebaseerd op de boeken van Jill Murphy. Deze serie gaat over een 

meisje op een toverschool dat keer op keer in de problemen komt omdat ze niet goed 

kan toveren. Omdat beide series gebaseerd zijn op onafhankelijke boeken is er geen 

sprake van auteursrechtschending maar het is wel, gezien het moment waarop de serie 

gemaakt werd, te stellen dat de makers van de serie wilden inhaken op de populariteit 

van de gelittekende tovenaarsleerling.  

 Andere ‘inhakingen’ zijn wel auteursrechtschendend te noemen. In China zijn op 

de zwarte markt zowel onofficiële vertalingen van de originele boeken te koop 

aangeboden als compleet verzonnen verhalen zoals: ‘Harry Potter and Leopard-Walk-

Up-to-Dragon’ (zie onderstaande afbeelding), ‘Harry Potter and the Golden Turtle’, 

‘Harry Potter and the Crystal Vase’ en ‘Harry Potter Kolkataye’ (Harry Potter in 

Calcutta). 

 Het meest treffende voorbeeld van een auteursrechtschendende inmenging op 

Harry Potter is echter de Russische Tanja Grotter (Dimitri Jemetz, 2002)21. Deze 

boekenserie over een toverend meisje dat rondvliegt op een contrabas leek zo veel op 

                                                
21  Dit is de Nederlandse vertaling van de Dimitri Jemetz. In het Russisch is zijn naam Дмитрий Емец en 
in het Engels Dmitri Yemets. 
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Harry Potter dat publicatie van de boeken buiten Rusland verboden werd. De 

Nederlandse rechtbank oordeelde in 2003 zelfs voor een ban op de boeken in Nederland 

(Rullman, Sj.A., 2003). Hoewel de meningen over mogelijk plagiaat verschillen - de 

oorspronkelijke rechtszaak duurde maar drie uur en de rechter had de boeken niet 

gelezen maar vergeleek enkel de boekomslagen aldus Dimitri Jemetz (de Vries, C., 

2003)- is het wel een feit dat auteursrechtelijk er in de wereld enkel maar plaats is voor 

Harry Potter en niet Tanja Grotter.  

 Als tweede voorbeeld is de muggle-rechtszaak te noemen (in eerder paragraven 

gebruikte ik daarom bewust het Nederlandse woord dreuzel als verwijzing naar deze 

paragraaf). Nancy Stouffer klaagde in 2002 J. K. Rowling aan omdat zij het woord 

‘muggle’ gestolen zou hebben van Stouffer’s boek the legend of Rah and the muggles 

uit 198422. Stouffler baseerde zich in de rechtszaak op de trademark wetgeving. Het 

woord ‘muggle’ is als onderdeel van het copyrighthoudende boek gebonden aan 

trademark wetgeving. Als tweede element zorgde, aldus Stouffer, de ogenschijnlijke 

gebondenheid van het woord muggle aan J. K. Rowling ervoor dat Stouffer haar 

nieuwste boek niet kon publiceren.  

 Stouffer verloor de rechtzaak en kreeg een boete van $50.000 opgelegd wegens 

frauduleuze praktijken - Stouffer en haar vertegenwoordigers claimde, bijvoorbeeld, dat 

in het boek ook een Larry en Lilly Potter zouden voorkomen wat niet waar is.  

Als laatste noot van interesse in deze rechtszaken rond Harry Potter: de illegale 

Chinese uitgaven zijn gewilde collectoritems en Stouffer’s boek is uitvoerig door 

sommige fans in vergelijkende zin gelezen23. Waarbij het tevens opvallend is dat het 

lezen van Stouffer’s boek door de gevestigde Harry Potter-fans als loyaliteitsbreuk aan 

J. K. Rowling wordt ervaren. Stouffer’s the legend of Rah and the muggles is in 2002 

opnieuw gepubliceerd.  

 

                                                
22 Voor een complete lijst van de aanklachtpunten zie Stouffler’s website: http://www.realmuggles.com/. 
 
23 zie voor een betoog bijvoorbeeld de magespace-website, een website voor fantasie fictie schrijvers: 
http://www.magespace.net/mugrev.html.  
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Afbeelding 5.1      Afbeelding 5.2 

Tanja Grotter en de magische contrabass      Harry Potter and Leopard-Walk-Up-to-Dragon’ 
          (8weekly, 2007)                                 (answers.com, 2007)24 

 

Deze twee rechtszaken zijn te kenmerken als voorbeelden van copyright en 

trademarkschending los van het Internet. Warner Brothers -als rechtshebbende 

vertegenwoordiger van J. K. Rowling’s belangen- klaagde Dimitri Jemetz aan omdat hij 

bewust de rechten rond Harry Potter doorbrak. En Warner Brothers verdedigde J. K. 

Rowling’s werk van Nancy Stouffer die zelf een beroep deed op de trademark 

wetgeving.  

 Omdat de boeken van Jemetz en Stouffer gepubliceerd zijn, aanwezig zijn in het 

tastbare dagelijkse leven, geldt het oorspronkelijke auteursrecht dat zich baseert op dit 

tastbare/ aanwezige. En omdat zowel Jemetz als Stouffer een winstoogmerk in zich 

droegen werd er gedurende de rechtspraak niet gelet op enig argument van fair use. 

 Betreffende het Internet is dit auteursrecht ‘oude stijl’ niet toereikend. Als 

iemand op het Internet een compleet boek schrijft overduidelijk gebaseerd op Harry 

Potter is het maar de vraag of hij auteursrechtschendend handelt of toch kan terugvallen 

op fair use. Het Internet veranderde en problematiseerde de auteursrechtspraak. Op het 

                                                
24 De ontwerper van de Tanja Grotter-boekomslag is door het Cyrillische alfabet (en het feit dat de 
boeken buiten Rusland vrijwel verboden zijn) niet te vertalen. De boekomslag van ‘Harry Potter and 
Leopard-Walk-Up-to-Dragon’ is een manipulatie van de officiële, onder copyright van Warner Brothers, 
afbeeldingen van Fred Bode en een draak uit een Disney-tekenfilm.  
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Internet zijn de rechtshebbende hierdoor niet per sé diegene die in hun recht gesteld 

worden.  

 

§ 3: Auteursrecht en de komst van het Internet: nieuwe wetten en nieuwe 

mogelijkheden 

 

Het toenemende gebruik van het Internet bracht een bijzondere dynamiek teweeg. 

Enerzijds zorgde de het Internet voor een toename in auteursrechtschending. Anderzijds 

zorgde deze auteursrechtschending op diens beurt weer voor een toename in wetgeving. 

En deze toename van wetgeving zorgde weer voor een beperking van fair use.  

Het Internet staat bekent om de auteursrechtschendende praktijken. Muziek is 

via verschillende kanalen te downloaden. En zelfs de films of boeken van Harry Potter 

zijn met minimale inspanning te vinden.25 Auteursrechtschending op het Internet 

kenmerkt zich bovenal door gemak. Het is voor mij als gebruiker / ‘downloader’ 

gemakkelijk om auteursrechtschendende materialen te vinden. Maar het is voor een 

‘uploader’ ook vergemakkelijkt om een digitaal auteursrechtschendend bestand aan te 

bieden.  

 Als tweede kenmerk van het gemak van auteursrechtschending op het Internet 

werkt ook de grootschaligheid van het Internet tegen. De auteur van een werk, zij het 

Warner Bros. of J. K. Rowling zelf kan niet het gehele Internet controleren op 

auteursrechtschending. Er zijn teveel mensen die de materialen downloaden en 

uploaden (Van der Veer, E. A., 2001). Hierbij opmerkend dat als iedereen toestemming 

zou vragen aan de auteur één persoon of één bedrijf per dag misschien wel honderden of 

duizenden e-mails en telefoontjes zou krijgen.  

Als derde noembare punt intensifieert het Internet de problematiek tussen 

landen. Trademark en copyrightwetgeving zijn wetten uit de Verenigde Staten. Andere 

landen hebben andere auteursrechtelijke wetten. Het eerdergenoemde voorbeeld van 

illegale uitgaven van Harry Potter in China is tussen de Verenigde Staten en China wel 

op te lossen maar niet automatisch oplosbaar. China kan besluiten de boeken in eigen 

                                                
25  De digitalisering van de media draagt hierbij toe. De Harry Potter films, bijvoorbeeld, worden 
tegenwoordig niet meer verkocht op de magnetische videoband maar de digital versital disc (DVD). 
Hierdoor is er geen ‘vertaalslag’ meer nodig om het magnetische beeld en geluiddrager om te zetten tot 
digitaal beeld en geluid.   
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land te laten publiceren maar niet daarbuiten (zoals het Tanja Grotter voorbeeld). Maar 

hypothetisch geeft het Internet mij als gebruiker wel toegang tot een website in China 

waar deze boeken online te lezen zijn  

 Maar bovenal is auteursrecht en het Internet een illustere combinatie omdat pas 

de afgelopen drie jaar er een duidelijkheid bestaat wat wel en niet strafbaar is op het 

Internet. Zowel de auteursrechthebbende bedrijven als de (mogelijke) schenders van het 

auteursrecht hadden voor een geruime periode geen duidelijkheid wat wel en niet mocht 

op het Internet (Ardito, S. en Ebbinghouse, C., 1997).  

 Toen het Internet eind jaren ’90 werd herkend als ‘broedplaats’ voor 

auteursrechtschendende praktijken groeide de wens naar specifieke wetgevingen 

betreffende auteursrecht op het Internet. Maar, de snelheid waarmee het Internet 

gedurende de jaren ’90 groeide zorgde ook voor een toename van beperkte 

contradicterende wetten. Omstreeks het jaar 2000 waren er in de Verenigde Staten 

dermate veel verschillende wetten aangenomen dat er onduidelijkheid heerste over wat 

wel en niet toelaatbaar was. Vooral bestond er een onduidelijkheid over de 

toelaatbaarheid van fair use en diens inherente ‘auteursrechtschendende’ praktijk.  

 De eerste reactie van de wetgevende macht in Amerika was een proberen tot een 

compleet verbod op mogelijke auteursrechtschending op het Internet. Zoals Journalist 

Andrew Shapiro, gebaseerd op de Digital Millennium Copyright Act (1998), stelde:  

 

Fair use, on the other hand, allows limited copying for such purposes as criticism, 
parody and teaching. Yet judges are increasingly narrowing fair use, and the Digital 
Millennium Copyright Act of 1998 weakened this exception tremendously by making it 
illegal to circumvent anti-copying technologies or even to possess tools that might be 
used for such a purpose. In a Kafkaesque turn, getting access to copyrighted material 
even for reasons allowed by fair use - or even preparing to do so - may now be illegal. 
(Shapiro, A., 2003) 

 

Het eerdergenoemde gemak van kopiëren wordt geproblematiseerd. En daarmee worden 

fanuitingen als manips in context van fair use onmogelijk gemaakt. Want juist manips 

baseren zich op het kopiëren en aanpassen van bestaande afbeeldingen.  

Deze wetgeving om de originelen in digitale vorm te beschermen werden 

versterkt door andere ‘acts’ zoals de Anti-Counterfeiting Amendments uit 2002. Zoals de 

naam het al zegt is de Anti-Counterfeiting act gericht op het voorkomen en strafbaar 

stellen van vervalsingen. Voor fancultuur levert dit verscheidenheden problemen op 
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want: wanneer is een fanobject wel en geen vervalsing? Het logische gevolg van deze 

toenemende inperking van fair use was weer de versoepeling van de voorgaande 

wetgeving zoals de Digital Media Consumers Rights Act en de Digital Choice and 

Freedom Act beiden uit 2002 met als doel het herplaatsen van fair use in het digitale 

veld.  

Nu is hier vooral het voorbeeld van de Verenigde Staten gebruikt maar dezelfde 

opeenstapeling van wetten is te vinden in Europa en Nederland. Doordat er gedurende 

enkele jaren ‘wet op wet’ gestapeld werd ontstond er een situatie van onduidelijkheid. 

En het is precies in deze periode dat Warner Brothers zich ‘schuldig’ maakte aan de  

'Harry Potter Wars'. Het verlangde Internet, toen, was een Internet dat fair use beperkte.  

Maar de ‘Harry Potter Wars’ is ook te lezen vanuit het licht van bescherming. 

Naast auteursrechtschending door het aanbieden van auteursrechtelijke materialen 

bestaat auteursrechtschending ook in domeinnamen. De cease-or-decease brieven 

kunnen ook gelezen worden als een poging van Warner Brothers om Harry Potter te 

beschermen voor misdadig gebruik van de domeinnamen. Om drie voorbeelden van 

domeinnaamdisputen te noemen.  

 Ten eerste is de term ‘cyber squatting’ te noemen wat zich laat vertalen als een 

persoon die domeinnamen van een populair product koopt (bijvoorbeeld 

harrypotter.com, .org, .tv, et cetera) voordat de rechthebbende de domeinnaam in 

gebruik neemt. De ‘cyber squatter’ vraagt vervolgens veel geld aan de rechthebbende 

om de domeinnaam over te nemen (DeLong, B., 2004). Vergelijkbaar met ‘cyber 

squatting’ is als tweede term is de ‘parasite dispute’ te noemen. Wat zich richt op het 

verkrijgen van een domeinnaam van de concurrent voor het openbaren van geheimen en 

beledigingen van het oorspronkelijke bedrijf (DeLong, B., 2004).  De derde vorm is de 

zogenaamde ‘twins en clones’ wat het probleem aanduidt wanneer twee bedrijven 

dezelfde domeinnaam willen. De rechtsspreker zal dan moeten kiezen wie wel en geen 

recht heeft op het domein (DeLong, B., 2004). 

 Deze drie domeinnaamdisputen hebben gezorgd voor wetten specifiek gericht op 

deze misdaden met domeinnamen. En deze wetgeving lijkt een bruikbare aanvulling op 

de oorspronkelijke copyrightwetgeving. Maar het was niet voldoende om nieuwe 

misdaden te voorkomen. John Zuccarini werd in 2004 veroordeel onder de truth in 

domainnames act (een wet gebaseerd op zijn praktijken). Zuccarini maakte zogenaamde 
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‘typosquatting’-websites waarbij populaire domeinnamen van spelfouten werden 

voorzien (bijvoorbeeld tellletubbies.com of harrypootter.com). Onoplettende gebruikers 

werden door deze spelfouten doorgestuurd naar (veelal) pornografische websites wat 

Zuccarini per bezoeker een bepaald bedrag opleverde (Best, J., 2004). Buiten de moreel 

twijfelachtige houding om veelal kinderen naar deze websites te lokken was het voor de 

rechtspraak vooral van belang dat de domeinnaam ook verteld wat de website inhoudt. 

Opvallend is echter dat deze zaak ook behandeld kon worden onder de oorspronkelijke 

‘parasite dispute’ wetgeving, daar er sprake was van moedwillig parasiteren op een 

populair product.  

 Specifiek kijkend naar de domeinnamen van de Harry Potter fanwebsites is te 

vragen of de Harry Potter-fans schuldig zijn aan een van de bovenstaande disputen. De 

fans ‘parasiteren’ namelijk op het auteursrechtbevattende Harry Potter. De officiële 

Harry Potter-website van Warner Brothers (http://www.harrypotter.com) was 

oorspronkelijk in bezit van een meisje uit Korea en Warner Brothers kon dus beroep 

doen op de ‘twins en clones’.  

 De ‘Harry Potter wars’ kenmerkt zich dus als een gebeurtenis ten gevolg van een 

periode van onduidelijkheid over wat auteursrechtelijk wel en niet mocht op het 

Internet. De exponentieel toegenomen toepassing van het recht op fair use en de 

aanwezigheid van daadwerkelijk misdadig gebruik van domeinnamen vonden plaatst in 

de periode dat verschillende wetten geschreven werden. Maar, in publieke opinie, werd 

Warner Brothers actie van cease-or-decease brieven gelezen als een groot bedrijf dat het 

Internet probeerde te beheersen. Met één website voor Harry Potter waar de fans naartoe 

moesten in plaats van verschillende additionele fanwebsites die niet onder Warner 

Brothers’s controle staan. Toch is ook binnen de fancultuur zelf een onduidelijk over 

auteursrecht te schetsen, vooral wanneer er gesproken wordt over fancopyright en 

fancommercie.  

 

§ 4: Het begin van een paradox: Fancopyright en fancommercie 

 

Een paradox lijkt te ontstaan wanneer er gekeken wordt naar de fan’s wens voor 

auteurschap van hun eigen creaties. Bovendien lijken de fans schuldig aan de  

frauduleuze activiteit om geld te verdienen aan hun fanobject.  
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Door de open cultuur op het Internet en de antikapitalistische instelling van de 

fans lijkt fancopyright bijna een contradictie. Een fan, in deze zin, lijkt hypocriet omdat 

hij wel dankbaar ge(mis)bruik maakt van de geleverde auteursrechthebbende materialen 

maar tegelijkertijd wel zijn eigen naam verbonden wil zien aan zijn creatie. Fans als 

uitvoerig gebruikers van fair use willen ook erkenning van hun auteursrecht. Dus een 

auteursrechtelijk werk gebaseerd op een oorspronkelijk auteursrechtelijk werk, in een 

woord paradoxaal. 

 Internetcultuur en fancultuur zijn, zoals eerder beschreven, twee onafhankelijke 

en doch sterk onderling verweven culturen. Internetcultuur kenmerkt zich in veel 

gevallen door plagiaat. Vooral fanart wordt veelvuldig gestolen van de oorspronkelijke 

website van de fanartist en door de dief als eigen werk aangeboden. Fanartists 

watermerken (een tekst of teken over de tekening heen) daarom regelmatig hun 

afbeelding om dit te voorkomen.  

 Als tweede motivatie voor auteursrecht is de status in de fancultuur. Een 

fanwerk ontdaan van de oorspronkelijke context of naam van de auteur staat op zichzelf. 

Fanwerken hebben niet dezelfde zoektocht naar een auteur als bijvoorbeeld 

geschiedkundig belangrijke werken als Othello. Een fanwerk mag en kan bestaan 

zonder schijnbare maker (de fanartiest kan kiezen voor anonimiteit). Maar sommige 

makers hebben liever wel hun naam verbonden aan een werk. Met als gevolg dat het 

hun positie in de fanhiërarchie versterkt. 

 Pogingen van de fans om hun naamverbintenis aan hun werk te behouden 

gebeurt op het Internet (naast het watermerken) ook door copyrightwaarschuwingen op 

de websites. Zelfs bestaat er tegenwoordig specifiek voor fanart de ‘online fanart 

protection’-website (http://www3.to/ofp/). Fanartiesten kunnen zich aanmelden op deze 

website en banners downloaden die hun verbondenheid met de ‘online fanart protection’ 

weergeven. Het feit dat deze website bestaat kenmerkt dat ook fans slachtoffer zijn van 

copyrightschending. Alleen ligt in het geval van de fans vrijwel geen economisch 

winstbejag ten grondslag maar eerder een erkenningkwestie. Dit economische 

winstbejag lijkt wel terug te keren wanner er gesproken wordt over fancommercie. Fans 

verkopen hun fanwerken en zamelen grote sommen geld in. Maar hoewel de fans zich 

schuldig lijken te maken aan opportunisme moet de daadwerkelijke motivatie gezocht 

worden in een vorm van zelfbehoudt.  
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De website Mugglenet publiceert sinds het vierde deel van de boekenserie een 

verzameling theoretische essays van de fans. The Plot Thickens…Harry Potter 

Investigated by Fans for Fans uit 2004 is de verzameling essays volgend op de 

publicatie van het vijfde deel uit de Harry Potter-series en de verschillende feiten die 

genoemd zijn over het zesde deel. Mugglenet.com heeft, zoals eerder genoemd, een 

sterke sleuthing groep. De beste artikelen geschreven door de fans (in dit werk variërend 

van de leeftijden 42 tot 8 en van wetenschappers tot ongeschoolden) worden in deze 

verzameling opgenomen. De artikelen zijn dus zowel online te lezen als in boekvorm, 

vergezeld met verscheidene afbeeldingen door fanartists. Het geld dat aan de publicatie 

van dit werk verdiend wordt gaat niet naar J. K. Rowling of Warner Brothers. Zoals de 

boekomslagafbeelding stelt: “…this guide is not authorised by J. K. Rowling or the very 

nice people at Warner Bros.” – hierbij opmerkend dat de beklemtoning van Warner 

Brothers als ‘hele aardige mensen’ tweeslachtig kan worden opgevat (Waters, G., 

2004).  

Mugglenet verdient dus geld aan de publicatie van dit boek, maar waarom? 

Enerzijds kan de motivatie van Mugglenet worden opgevat als primair winstbejag, geld 

verdienen aan Harry Potter. Anderzijds kan de motivatie ook gezocht worden in het 

professioneel kunnen publiceren van een fanwerk. In vergelijking met de vroegere 

fanzines is dit werk uiterst professioneel. De verkoop van dit werk vergoedt de 

publicatie en drukkerskosten van dit werk als een zeker zelfbedruipen. Ten tweede kost 

het onderhoudt van een website geld. En des te succesvoller de website (mugglenet is 

naast the leaky cauldron de populairste Harry Potter-gerelateerde fanwebsite) des te 

meer geld het kost om servers, domeinnamen, en webspace te kunnen betalen. Maar ook 

levert de verkoop van dit boek de website geld om Harry Potter-gerelateerde reizen te 

kunnen maken. Een (fan)journalistiek bezoek aan de Harry Potter-filmset of de 

jaarlijkse conferenties kost een vliegticket, een overnachting, et cetera. Om het Harry 

Potter-gerelateerde nieuws naar de fans van de website te kunnen brengen zal in 

sommige gevallen een (fan)journalist financiële steun moeten krijgen om de reis te 

kunnen maken. De publicatie van dit boek kan dus zowel worden opgevat als puur 

winstbejag of als hulpbron voor de continuering van de fancultuur. Andere fans zijn 

duidelijker over hun motivaties. Kristin Bergh vraagt bijvoorbeeld op haar website ‘the 

chamber of keys’ om donaties om het domein te kunnen blijven onderhouden.  
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 Maar er zijn ook websites te noemen waar eerder over een winstoogmerk te 

spreken valt. Fanartist Edward Juan verkoopt via zijn website ‘Hocus Pocus’ 

(http://fly.to/hocuspocus) merchandise, zoals een klok of een kalender, gebaseerd op 

zijn fanart aquarellen. De rockformatie Harry and the Potter’s 

(http://www.eskimolabs.com/hp/listen.htm) verkopen hun cd’s met Harry Potter-

geïnspireerde muziek. En de Harry Potter Puppet Palls 

(http://www.potterpuppetpals.com/pppstore/) verkopen T-shirts gebaseerd op hun 

tekenfilmkarikaturen van de personages uit de boeken. De makers verdienen geld aan 

hun producten over Harry Potter. Hoewel de bedragen kleinschalig zijn en de motivatie, 

als mugglenet, gevonden kan worden in onderhoudt van de website en productiekosten 

is er ook een derde aspect van vraag en aanbod van belang. De Harry Potter Puppet 

Palls is een uiterst populaire parodie op Harry Potter. Fans gebruiken de afbeeldingen 

van de personages om zichzelf te onderscheidene van andere Harry Potter-fans. De 

Harry Potter Puppet Palls is, in deze zin, een zekere fandom in de fandom. Een T-shirt 

werkt hier dus als middel om zichzelf tastbaar te onderscheiden van de andere fans. Een 

uitleg van het winstoogmerk van de Harry Potter Puppet Palls is dus het beantwoorden 

van een verlangen, vraag en aanbod. 

Dat de Harry Potter-fancultuur (op kleine schaal) geld verdient aan Harry Potter 

baseert zich op de vraag of de fans handelen uit noodzakelijk zelfbehoud of 

opportunisme. In beide gevallen geeft de handeling op zich Warner Brothers en J. K. 

Rowling het recht om deze fanpraktijken te stoppen. Maar dan lopen ze wel het risico 

dat ze met dergelijke actie schade toebrengen aan hun eigen imago en het imago van 

Harry Potter. De huidige houding van (vooral) Warner Brothers lijkt daarom veranderd 

van aanvallend naar steunend. In het volgende hoofdstuk zal worden betoogd in 

hoeverre Warner Brothers en J. K. Rowling zich met de fans gevonden hebben.  

 

De doelstelling van dit hoofdstuk is gebaseerd op de stelling dat AOL Time Warner 

daadwerkelijk in zijn recht stond wanneer het cease-or-decease brieven verstuurde aan 

de Harry Potter-fans. Maar er is een verschil te noemen tussen de drie behandelde 

rechtszaken los van het Internet en auteursrechtschendende praktijken op het Internet. 

Los van het Internet is de auteursrechtspraak algemeen doeltreffend. Op het Internet (in 

combinatie met de voorgaande vloedgolf aan verschillende wetgevingen) ontstaat een 
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problematiek omdat fair use zo grootschalig is geworden dat er sprake lijkt van bewuste 

trademark- en copyrightschending. Bovendien zijn er betreffende domeinnamen ook 

daadwerkelijke frauduleuze praktijken gaande waar de fans de dupe van worden. 

 AOL Time Warner betrad het Internet met de trademarkrechten op Harry Potter. 

AOL Time Warner handelde zoals de rechtspraak toeliet maar ondervond een massaal 

protest van de publieke opinie. Voor een bedrijf dat zich vooral richt op het imago van 

een product was dit een groot gezichtsverlies. AOL Time Warner moest zijn strategie 

aanpassen: losser omgaan met het auteursrecht en meer richten op het tegemoetkomen 

van de fans. Precies die strategie die het volgende hoofdstuk verder zal toelichten. 
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Intermezzo 4. 

De computerspellen: ik ben Harry Potter! 

 

Het Harry Potter Lexicon maakte bij de publicatie van Harry Potter and the order of the 

Phoenix de observatie dat Dudley nooit een playstation gehad kon hebben omdat, aldus 

de tijdslijn, het spelconsole toen nog niet was uitgebracht (HPL, 2006.)26. 

 Fans zijn niet per definitie computerspellenspelers (ook gamers genoemd). Wel 

zijn fans geïnteresseerd in de computerspellen van Harry Potter door hun interesse in 

alles gerelateerd aan de tovenaarsleerling. De Harry Potter-computerspeladaptaties 

komen gelijktijdig uit met de films - niet de boeken – en balanceren daardoor op een 

fijne lijn tussen een adaptatie van de film en een adaptatie gebaseerd op de boeken. De 

computerspeladaptatie van Harry Potter and the Chamber of Secrets (Electonic Arts, 

2002), bijvoorbeeld, baseert het uiterlijk van de personages op de acteurs van de films 

maar leent plotelementen en zinnen uit de oorspronkelijke boeken zoals het stelen uit 

Snape’s voorraadkast en het gebruik van de vertelstem van Stephen Fry die de 

audioboeken inspreekt. 

In dit intermezzo zal worden ingegaan op de vier computerspellen gebaseerd op 

de eerste vier Harry Potter-delen en de manier waarop de makers trachten de Harry 

Potter-fancultuur te beïnvloeden en de fans zelf de spellen gebruiken.  

 

Harry Potter in viervoud: de computerspeladaptaties 
 

EA Games (Electronic Arts) heeft van Warner Brothers de licentie gekregen om de 

zeven verschillende computerspellen van Harry Potter te maken. Doordat de 

computerspellen gebonden zijn aan de filmadaptaties in plaats van de boeken staat de 

serie, tot op heden, bij deel vier: Harry Potter and the Goblet of Fire (Electronic Arts, 

2005). Dit vierde deel is kenmerkend als een totale breuk is speelstijl met de eerste drie 

delen.  

De eerste drie computerspeladaptaties kenmerken zich door een uiterst open 

structuur. De speler, als Harry Potter (en pas in deel drie als Ron of Hermione), loopt 

                                                
26 De gehanteerde tijdslijn van het Harry Potter Lexicon baseert zich op de oorspronkelijke ‘ontmoeting’ 
tussen J. K. Rowling en Harry Potter tijdens de treinreis uit 1990. Harry Potter was toen elf jaar. 
Terugrekenend is zijn geboortejaar dus 1980. 
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door het Hogwarts-kasteel en krijgt van klasgenoten te horen dat hij naar een bepaalde 

plaats (bijvoorbeeld een klaslokaal) moet gaan. Wanneer hij op die locatie is 

aangekomen vervolgd het verhaal, vaak in de vorm van een afgesloten niveau. Tot het 

daadwerkelijke betreden van de locatie is de speler vrij om zelf te bepalen wat hij doet.  

 De vierde computerspeladaptatie is een stijlbreuk omdat er geen sprake meer is 

van een open structuur. De speler kan kiezen uit bepaalde niveaus gebaseerd op de 

actiescènes uit de films. De speler heeft niet meer de mogelijkheid om vrij rond te lopen 

in Hogwarts maar kan enkel, via de Pensieve (een magische bokaal gevuld met 

herinneringen), kiezen uit bepaalde niveaus om te spelen.  

Literatuursociologe Anna Gunder beschreef in haar As if by Magic: On Harry 

Potter as a Novel and a Computer Game de manier waarop de computerspeladaptatie 

van het eerste Harry Potter boek overeenkomsten vertoont met het medium boek. De 

drijfveer van de spelversie van Harry Potter and the Philosopher’s Stone is, gelijk aan 

de boeken, nieuwsgierigheid, spanning en verassing. Met als enige kanttekening dat de 

speler nu Harry is in plaats van dat hij zogenaamd over diens schouder meebeleefd. 

Deze (geforceerde) identificatie met Harry Potter leidt ertoe dat de speler als Harry 

toverlessen moet volgen. Maar ook dat (vooral in de eerste drie speladaptaties) de speler 

gedwongen wordt bepaalde locaties in het spel te onthouden. De speler moet weten 

waar Dumbledore’s kantoor is, de speler moet weten waar de ingang naar Snape’s 

kerker is. De speler, gelijk de Harry Potter-fan, krijgt door het spel een grote 

hoeveelheid additionele informatie over de locaties en toverspreuken (Gunder, A., 

2003).  

De eerste drie computerspeladaptaties van Harry Potter baseerden zich op zowel 

de boeken als de films. Maar de vierde computerspeladaptatie baseert zich grotendeels 

op scènes uit de film. Vooral het vierde Harry Potter computerspel lijkt bij uitstek dus 

vooral een adaptatie van een film dat weer een adaptatie was van een boek.  

 

Het gebruik van de computerspellen door fans en makers.  
 

De Harry Potter-computerspellen lenen zich bij uitstek als een middel voor fans om 

scènes uit het boek of de film na te spelen of zelf een keer Harry Potter te zijn. Maar, als 

invloed van de makers, is er ook sprake van een vorm van productplacement.  
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 In het computerspel Harry Potter and the Goblet of Fire moet Harry, 

bijvoorbeeld, Berty Bot’s Beans (een soort Jellybeans) verzamelen voor een hogere 

score. Deze hogere score uit zich vervolgens weer als beloning in magische kaarten die 

Harry’s toverspreuken krachtiger maken, zijn energiebalk vergroten, enzovoort.  

De Berty Bot’s Beans zijn sinds de eerste filmadaptatie in snoepwinkels te 

kopen. En het is dus opvallend dat de makers van de spellen gekozen hebben voor de 

snoepjes als puntenmateriaal. Harry Potter kon bijvoorbeeld ook sterren, toverstokjes, 

punthoeden of verscheidene andere materialen verzamelen, maar de makers kiezen voor 

snoepgoed. 

De kaarten die de speler wint naarmate hij meer bonen heeft verzameld zijn 

afbeeldingen uit de film en hierdoor sterk vergelijkbaar met de stickers die iemand kan 

kopen voor het Harry Potter-stickeralbum. Het computerspel van de vierde Harry Potter 

toont dus een ingebouwde druk om te verzamelen van die dingen (snoepgoed, kaarten) 

die ook in het werkelijke leven te verzamelen / kopen zijn.  

  Maar naast deze ingebouwde aanzet tot consumptie lenen de Harry Potter-

computerspellen zich voor fans vooral als een visualisering van de Harry Potter-wereld.  

De informatie uit de boeken over, bijvoorbeeld, de exacte locatie van bepaalde 

klaslokalen, blijven door het geschreven woord redelijk abstract. In de visuele wereld 

van het computerspel kan de speler nu zelf virtueel de verschillende locaties bezoeken.  

 Ten tweede leveren de computerspellen de ‘sleuthing’ fan mogelijke vormen van 

informatie op. Deze informatie is geen canon maar wel een stimulans voor nader 

onderzoek. In de Chamber of Secrets-adaptatie wordt de narcistische professor Gilderoy 

Lockhart gepositioneerd als vertegenwoordiger van het schoolhuis Ravenclaw (bekent 

om de intelligente studenten). Lockhart ontpopt zich in de boeken als een slimme 

charmeur, iets minder listig en koudbloedig als studenten van het Slytherin-Huis, en 

past daarom goed in Ravenclaw. Maar geen bron van Rowling plaatst hem als een 

(voormalig) lid van Ravenclaw. De informatie die het computerspel de fan levert geeft 

een nieuwe stimulans om na te denken over het personage Lockhart.  

  Voor fans en producenten leveren de spellen nieuwe mogelijkheden. 

Producenten kunnen via de computerspellen de fans aansturen tot consumptie door 

interne reclames. Maar fans kunnen via de computerspellen de tovenaarswereld van 

Harry Potter ‘echt’ gaan ontdekken. En fans kunnen via de computerspellen tot nieuwe 
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ideeën komen over de tovenaarswereld van Harry Potter. De computerspellen 

balanceren hierdoor tussen een extensie van de boeken en films om de fans Harry Potter 

te laten zijn en aan te sporen in een ‘verzameldrift’. En anderzijds de intentie van de 

fans om de computerspellen te gebruiken om een eigen beeld te scheppen van de 

tovenaarswereld. Hoe ziet Hogwarts er daadwerkelijk uit? De computerspellen tonen 

een mogelijkheid.  
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Hoofdstuk 6. 
Het onbreekbare pact: De productie van de 

Harry Potter fancultuur 
 

‘The Unbreakable Vow?’ Snape’s expression was blank, unreadable: (…) ‘Certainly, 
Narcissa, I shall make the Unbreakable Vow,’ he said quietly. ‘Perhaps your sister will 
consent to be our Bonder.’ (Rowling, J. K., 2004: pg. 40) 

 

Severus Snape staat voor een keuze: of hij sluit een onbreekbaar pact met Narcissa 

Malfoy met het risico dat, als Narcissa’s zoon Draco sterft, hij ook automatisch sterft. 

Of hij wijst Narcissa af waardoor hij wel in leven blijft maar niet meer het vertrouwen 

van You-Know-Who geniet die ieder spion nodig heeft. Tussen de fancultuur en 

producenten bestaat circa 2002 een soortgelijk pact (hoewel met minder fatale 

gevolgen).  

 De producenten zullen pas bij hoge uitzondering de fangemeenschap aanvallen 

met kwesties als auteursrechtschending, ongepaste uitingen, enzovoort. En de fans 

zullen de producenten helpen met promotie en niet protesteren tegen bepaalde keuzes. 

In dit hoofdstuk wens ik in te gaan op de manier waarop deze verstandhouding tot stand 

is gekomen en de vorm waarop het heden bestaat. 

 

§ 1: Het product Harry Potter in media convergence 

 

Harry Potter is meer dan alleen een serie boeken. De laatste twee intermezzo’s richtte de 

aandacht al op de film- en computerspeladaptaties. Maar zelfs dan is Harry Potter nog 

meer. Harry Potter is in winkels te vinden op drinkbekers, lego bouwpakketten, etuis en 

velen andere vormen van merchandise. Na de initiële populariteit van de jonge tovenaar 

werden in brillenwinkel de zogenaamde ‘Harry Potter brillen’ aangeboden, met als 

gevolg dat de Nederlandse woordenschat is uitgebreid met het woord 

‘harrypotterbrilletje’. 

 Nieuwsitems over vliegende auto’s en onzichtbaarheidmantels worden veelal in 

titel gekoppeld aan de boekenserie. Het is zelfs nieuwswaardig dat de gevangenen van 

Guantanamo Bay de Harry Potter-boeken lezen (ANP, 21 Maart 2007. ANP, 6 April 



The Mirror of Erised: Het Internet als ruimte voor de Fancultuur. 

 102 

2007. ANP, 28 April 2007). Bovendien is er een situatie ontstaan waarin de wereld 

schijnbaar is onder te verdelen in Harry Potter-lezers en niet-lezers. Cabaretier Erik van 

Muiswinkel moest bij de publicatie van het vijfde deel in het Nederlandse 

televisieprogramma Barend en van Dorp uitleggen waarom hij Harry Potter leest. Niet 

verantwoorden maar eerder aan de niet-lezers uitleggen waarom Harry Potter gelezen 

dient te worden (Van der Veer, B., 2003).  

 De naam Harry Potter keert telkens terug in het dagelijkse straatbeeld; niet enkel 

als reclame voor een opkomende film of publicatie van een boekdeel maar als onderdeel 

van de cultuur want velen mensen kennen (in ieder geval de basis van) het verhaal van 

de jonge tovenaar. Voor de producenten van het product Harry Potter is deze 

prominente aanwezigheid bijna een droomscenario. De merknaam Harry Potter boven 

een krantenartikel of een koffiekop genereert aandacht van de (mogelijke) consument. 

Maar dit droomscenario is wel verbonden aan het imago van Harry Potter.  

 Tussen producenten van een populair (entertainment) product en fans bestond in 

het predigitale tijdperk een zogenaamd ongeschreven pact. Fans produceerden hun 

fanuitingen (gepast en ongepast) en producenten grepen slecht zelden in. Sara Jones, in 

navolging van Henry Jenkins, vindt de redenen voor dit pact in de eerdergenoemde 

beperktheid en onprofessionaliteit van de fans (Jones, S., 2002). Er waren maar weinig 

fanwerken te vinden ten opzichte van de huidige hoeveelheid. Maar de toenemende 

fancultuur door het Internet zorgde voor een veranderde instelling van producenten op 

de fans. De eerste fase van verandering is, betreffende Harry Potter, verwoord in 

hoofdstuk vijf waarin Warner Brothers actief probeerde de Harry Potter-fancultuur in te 

perken. Dit faalde en een slecht imago was het gevolg. Het product Harry Potter leed 

onder acties van de producenten (niet de fans).  

 De huidige tweede fase spreekt van een actieve samenwerking tussen de 

producenten van Harry Potter en de fans. Deze samenwerking wordt door Henry 

Jenkins convergence culture genoemd.  

 

Media Convergence 
 

De communicatieve uitleg van media convergence is een ‘samensmelten van 

verschillende media’. Het is tegenwoordig mogelijk om met een mobiele telefoon te 

bellen, televisie te kijken, een spelletje te spelen en te surfen over het Internet. Het 
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eindresultaat van media convergence is dus ook één apparaat dat alle hedendaagse 

mediums in zich draagt.  

Maar volgens Henry Jenkins is covergence meer dan alleen dit samenkomen van 

verschillende mediums in een enkel apparaat. Zijn termen van convergence culture 

(waar media wel een prominente rol in speelt) is een blik op de veranderde praktijken 

van mediagebruik. In de scheiding fan – producent baseert convergence zich in de 

oorzaak-gevolg relatie die in de afgelopen hoofdstukken zijn genoemd. Enerzijds de 

toename van uitingen op het Internet gebruikmakend van auteursrechtelijk beschermde 

materialen. En, als gevolg, de toename van auteursrechtwens van grootschalige 

mediabedrijven (Ardévol, E., et al., 2006). Convergence culture is te plaatsen als een 

gevolg van deze media convergence. Zoals Henry Jenkins de term uitlegt: 

 

Media convergence is more than simply a technological shift. Convergence alters the 
relationship between existing technologies, industries, markets, genres and audiences. 
Convergence refers to a process, but not an endpoint. (Jenkins, H., 2004, pg. 35) 

 

Convergence bevat hier alles wat met de naam Harry Potter te maken heeft. De 

bovenstaande krantenartikelen, de merchandise, de film- en computerspeladaptaties, de 

verschillende fanuitingen die in hoofdstuk vier zijn genoemd zijn allemaal onderdeel 

van convergence. Convergence spreekt namelijk over de manier waarop een verhaal als 

Harry Potter hedendaags geconsumeerd wordt. En dit consumeren gebeurt niet enkel 

top-down door de aangeleverde boeken, filmadaptaties en computerspellen maar ook 

bottum-up door de acties en uitingen van de fans. In Jenkins woorden: 

 

Convergence is both a top-down corporate-driven process and a bottomup consumer-
driven process. Media companies are learning how to accelerate the flow of media 
content across delivery channels to expand revenue opportunities, broaden markets and 
reinforce viewer commitments. 
Consumers are learning how to use these different media technologies to bring the flow 
of media more fully under their control and to interact with other users. (Ardévol, E., et 
al., 2006, pg. 5) 

 

Ik consumeer Harry Potter niet alleen door de boeken te lezen maar ik zie ook de films 

en speel de computerspellen. Fanart en fanfiction tonen mij ook onderdelen van het 

verhaal van Harry Potter. Ik schuif met aanzienlijk gemak tussen de verschillende 

media. Harry Potter, als woord, betekend tegenwoordig dus niet alleen de officiële 
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vormen van boeken en films maar ook de onofficiële fanuitingen die allemaal te maken 

hebben met de tovenaarsleerling.  

Convergence is in deze zin een practice en, zoals Jenkins aanstipt, geen 

eindpunt. Hoofdstuk vijf toonde dat de ‘oude’ praktijken van grote mediabedrijven 

betreffende auteursrecht in combinatie met het Internet in crisis kwamen. Hoewel 

Warner Brothers het recht had om de affordances van het Internet voor de fans door 

middel van cease-or-decease brieven in te perken zorgde dit wel voor een slecht imago 

van het bedrijf. Er moest een nieuwe practice ontwikkeld worden waarin een soort pact 

werd gesloten tussen de fans en het mediabedrijf. Dit pact is convergence waarin de 

mediabedrijven leren om met maximaal resultaat de digitale kanalen te gebruiken voor, 

bijvoorbeeld, promotie. En de mediabedrijven zo min mogelijk proberen de affordances 

van het Internet in te perken. Voor de gebruiker levert de practice van convergence 

culture de mogelijkheid om gelijksoortige te vinden (de toename van fancultuur) maar 

ook door zelf te veranderen en te produceren. En deze combinatie samen schept (hier) 

‘het verhaal’ van Harry Potter. 

Het Internet is hier van belang omdat het als affordance een communicatiekanaal 

tussen de producenten en de fans in zich draagt. De producenten publiceren materialen 

op het Internet en de fans filteren en gebruiken deze materialen voor hun eigen uitingen. 

Maar de fans kunnen, zoals de ‘Harry Potter wars’ aantoont, ook direct invloed 

uitoefenen op de producenten. Het is dit proces van wederzijdse beïnvloeding over de 

manier waarop Harry Potter geconsumeerd wordt dat de term convergence culture 

representeert. In de volgende paragraaf zullen enkele voorbeelden van convergence 

culture worden aangehaald en toelichten hoe J. K. Rowling een rol speelt in het contact 

tussen producenten en fans.  

 

§ 2: De King Kong-aanpak 

 

Elana Shefrin beschreef in 2004 twee verschillende omgangsvormen met fans. Enerzijds 

de agressieve aanval van een mediabedrijf op de fans met als voorbeeld Lucas Inc.’s 

aanval op Star Wars-fans wegens hun auteursrechtschendende praktijken. Anderzijds 

Peter Jackson’s handreiking aan de fans om invloed uit te oefenen op de vormgeving 

van de Lord of the Rings-filmtrilogie (Jackson, P., 2001). Waar Lucas Inc. (in Shefrin’s 
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tekst gepersonifieerd als George Lucas zelf) fans verbood om beelden uit de films te 

gebruiken voor eigen uitingen moedigde Peter Jackson de fans juist aan om met ideeën 

te komen. Bovendien besteedde Peter Jackson veel tijd aan het informeren van de fans. 

Acteur Sir Ian McKellen schreef een online dagboek van zijn ervaringen op de Lord of 

the Rings-set (the grey book: http://www.mckellen.com/cinema/lotr/journal.htm). 

Jackson zelf beantwoorde verscheidene vragen van fans en stimuleerde de fans om 

regelmatig de officiële Lord of the Rings-website te bezoeken voor inkijkjes in het 

productieproces.  

 Shefrin concludeert in haar artikel dat Jackson’s houding betere reacties bracht 

dan Lucas’s. Jackson’s fans kregen door de handreiking vertrouwen dat de regisseur een 

goede verfilming af zou leveren. Lucas’s fans, daarentegen, frustreerden zich in het feit 

dat de regisseur niet naar hun adviezen luisterden en, als bewijs, een slechte film 

afleverde (Star Wars: The Phantom Menace uit 1999).  

 De handreiking aan de fans van Peter Jackson ging bij zijn volgende project een 

spreekwoordelijke stap verder. De massaproductie King Kong (Jackson, P. 2004) werd 

vergezeld met een uitvoerige website met verscheidene reportages van de filmset zelf. 

Niet de conventionele promotionele interviewreals waarin acteurs standaardvragen over 

de werksfeer beantwoorden, maar diepgaande reportages over de preproductie, 

productie en postproductie: de King Kong Diaries. 

 Twee noemenswaardige elementen zijn uit deze ‘dagboeken’ te noemen. Ten 

eerste herhaald Jackson iedere reportage weer zijn liefde voor de originele King Kong. 

Jackson profileert zichzelf als een fan van de reuzegorilla en probeert de toeschouwers 

mee te voeren in zijn enthousiasme. Ten tweede zijn deze reportages nu als ‘extra’s’ op 

de DVD versie van de film te verkrijgen. De ‘dagboeken’ werken dus zowel als een 

handreiking aan de fans als een verzameling van beeldmateriaal voor de toekomstige 

DVD-uitgave.  

 Deze ‘King Kong-aanpak’ lijkt een veelgebruikt verschijnsel te worden in de 

Amerikaanse filmindustrie. Sony Pictures, bijvoorbeeld, schreef wedstrijden uit om, aan 

de hand van een aantal filmstills, filmposters te ontwerpen voor de Resident Evil trilogie 

(Anderson, P., 2002) en Silent Hill (Gans, C., 2006). De producenten van het Saw 

vierluik (Wan, J., 2005) hielden niet alleen een dagboek in blogvorm bij maar lieten 

zich bij de vormgeving en het verhaal van het derde deel uit de serie inspireren door de 
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ideeën van de fans op het ‘house of Jigsaw’ messageboard 

(http://www.houseofjigsaw.com) (Pereira, M., 2007). Zelfs de houding van Lucas Inc. 

lijkt anno 2006 veranderd. Tegenwoordig laat het bedrijf toe dat de fans beelden uit de 

films gebruiken voor eigen fanfilms. 

 Deze voorbeelden van verschillende films zijn allemaal vormen van 

convergence culture. Vooral het voorbeeld van het Saw vierluik toont een toegenomen 

samenwerking tussen de fans en de producenten. De producenten maken de films top-

down maar de fans beïnvloeden het productieproces door bottom-up ideeën aan te 

dragen. De film Snakes on a plane (Ellis, D., 2006) is zelfs op verzoek van de fans 

gedeeltelijk herschoten om meerdere scènes toe te voegen.  

 Convergence culture werkt hier als een realisatie van het mediabedrijf dat de 

fans als afnemer van het product spreekwoordelijk ‘te vriend gehouden’ moeten 

worden. Maar tegelijkertijd geldt convergence culture voor de fans als een realisatie dat 

daadwerkelijke invloed op het product of het beleid van het bedrijf door de affordances 

van het Internet mogelijk is.  

 Warner Brothers had sinds de ‘Harry Potter wars’ een imagoprobleem waardoor 

de toenadering tussen de fans en het mediabedrijf bemoeilijkt werd. Maar Warner 

Brothers had ook toegang tot de oplossing doordat J. K. Rowling contact met de fans 

zocht. J. K. Rowling is hier te positioneren als een, voor Harry Potter, belangrijk 

voorbeeld van convergence culture omdat er een zekere wisselwerking bestaat tussen 

Rowling als producent en de fans.  

 

Het belang van J. K. Rowling   
 

Het belang van J. K. Rowling laat zich uitleggen als een tegenwicht voor Warner 

Brothers. Het bedrijf Warner Brothers heeft geen gezicht. De Chairman of de Board 

(meestal diegene met de meeste aandelen in een bedrijf) mag in een zwart-wit 

vergelijking wellicht de baas van Warner Brothers genoemd worden maar is in basis een 

van velen. J. K. Rowling geldt dus naast haar rol in het fancanon als het gezicht voor 

Harry Potter. 

J. K. Rowling’s positieve imago bij de fans is te vinden bij haar 

voorvechterschap voor fans. Zij moedigt het schrijven van fanfiction aan (Waters, D., 

2004). Gebruikt haar invloed bij Warner Brothers om de fans te behoeden voor slechte 
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merchandise (Newsnight, 2004). En zij heeft zelfs de overeenkomst tussen Warner 

Brothers en Coca Cola kunnen beperken (Nel, P., 2005).  

In eerdere paragraven is een noemenswaardige eigenschap van J. K. Rowling 

genoemd. J. K. Rowling is de auteur van Harry Potter. Zij is diegene met de 

antwoorden. Zij is diegene die weet hoe het verhaal gaat aflopen. Wat Warner Brothers 

ook doet met de filmversies, merchandise, enzovoort J. K. Rowling is de enige die 

daadwerkelijk invloed heeft op Harry Potter. Zij belichaamt hierdoor het canon van 

Harry Potter.  

Kort na de 'Harry Potter Wars' viel er een bijzondere ontwikkeling op. Warner 

Brothers nam een zwijgzame positie in maar juist J. K. Rowling ging uitvoeriger met 

haar fans in gesprek door de oprichting van haar officiële website J. K. Rowling.com 

(http://www.jkrowling.com). Deze website informeert de fans niet alleen door middel 

van nieuwsberichten het geeft via een ‘magische deur’ ook toegang tot primeurs.  

Deze deur heeft meestal een 

‘niet storen’-bordje aan de 

deurklink hangen. Wanneer 

dit bordje niet aanwezig is 

kan de deur met een 

ingewikkelde puzzel 

geopend worden. Het 

openen van de deur wordt 

beloond met een stuk 

informatie over het 

opkomende deel zoals 

hoofdstuktitels, een citaat of 

(de laatste keer dat de deur opende) de titel van het nieuwste deel. Het opvallende aan 

deze deur is het feit dat de informatie tegelijk voor journalist als fan toegankelijk 

gemaakt wordt. Toen de titel van boek zeven bekent gemaakt werd geschiedde de 

primeur door deze deur, niet een vooropgezette persconferentie of interview. 

Maar, deze deur kent door deze functie wel een additionele laag van controverse, 

vooral door een bijzondere gebeurtenis in 2004. Kort na de opening van de J. K. 

Rowling-site -en voor de bekendmaking van de vijfde titel uit de serie (Harry Potter 

 
Afbeelding 6.1 

De website van J. K. Rowling 
(http://www.jkrowling.com) 
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and the order of the Phoenix)- werden de Harry Potter fangroeperingen geattendeerd op  

een film van iemand die deze magische deur open kreeg. Volgens de film zou Harry 

Potter deel vijf: Harry Potter and the pillar of Storgé heten. Maar, de film bleek een grap 

van een student uit Florida (zie afbeelding 6.2).  

Opmerkelijk aan deze situatie was het belang van J. K. Rowling en de officiële 

site. De film leek afkomstig te zijn van jkrowling.com dus (zo beredeneerde sommige 

fans en de journalistiek) moest de film wel waar zijn. Pas toen Rowling op haar website 

verkondigde dat ‘Storgé’ niet de titel zou zijn zwakte het debat af. 

 

 
Afbeelding 6.2 

Doelbewuste misinformatie (HPANA, 2004) 
 

Maar J. K. Rowling treedt ook direct met de fans in gesprek. In 2001 bezocht zij, 

bijvoorbeeld, de website mugglenet. Het volgende citaat is haar verslag: 

 

Nobody was remotely interested in my theories about what's going to happen in book 
seven...In the end, I gave up trying to impart any gems of wisdom and joined the 
discussion about SpongeBob SquarePants (don't ask). ... I would like to take this 
opportunity to say that the practise of calling Lord Voldemort 'Voldie' must stop, as is 
the insistence that with a bit of therapy 'Voldie' would be a real sweetheart. I might drop 
in again sometime to check that you've done as you've been told. Look out for 
'Squidward'. (Rowling, J. K., 2004)  

 

De schrijfster van de Harry Potter boeken bekijkt en discussieert mee op fanwebsites.  

Het bekendste voorbeeld van dit directe contact tussen Rowling en fans komt voort uit 

de ‘prijzenkast’ op haar website. Elke maand reikt jkrowling.com een prijs uit aan de 

beste Harry Potter-fanwebsite. Bovendien heeft J. K. Rowling geregeld in interviews 

verteld dat zij een frequent bezoeker is van the Leaky Cauldron.org. In 2005 leidde dit 

tot een samenwerkend interview van Leaky, mugglenet en J. K. Rowling. Waarbij niet 

alleen de twee fanwebsites een uitvoerig verslag van de het interview schreven, ook J. 

K. Rowling zelf deed op haar website verslag. 
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De kloof tussen ‘de auteur’ en de fan lijkt door dit directe contact overbrugt. De 

situatie die hieruit ontstaat, is dat fans weten dat elke publicatie op het Internet door J. 

K. Rowling gezien/ gelezen kan worden. Er is niet zo zeer een angst voor represailles 

van Rowling’s kant maar eerder een gevoel dat datgene wat een fan maakt ook 

daadwerkelijk door Rowling gezien wordt. Felicitaties van fans omdat J. K. Rowling 

voor de derde keer moeder is geworden hebben dus de achterliggende gedachte dat de 

felicitaties ook daadwerkelijk aankomen.  

 J. K. Rowling is aan de hand van deze voorbeelden te positioneren in  

convergence culture. De fans hebben geen invloed op datgene wat zij schrijft maar 

krijgen wel via de website gelijk met de journalistiek toegang tot primeurs. De website 

levert de fans additionele informatie. En J. K. Rowling stimuleert door haar 

voorvechterschap voor fanfiction en de aanwezigheid van de ‘prijzenkast’ de bottom-up 

praktijk van de fancultuur zonder enige poging om de affordances van het Internet te 

beheersen. Nu is J. K. Rowling's rol geen voorbeeld van een bijna utopische 

convergence culture (zoals de voorbeelden van Saw of Snakes on a Plane) omdat de 

fans geen daadwerkelijke invloed hebben op de boekenserie. Maar wel is convergence 

culture te herkennen in Rowling's omgang met de fans waardoor er een situatie ontstaat 

waarin de boeken van J. K. Rowling als, bijvoorbeeld, de fanfiction van fans allemaal 

onderdeel zijn het woord ‘Harry Potter’.  

  

§ 3: Het maken van een fancultuur 

 

De vorige paragraaf sprak van een ‘vernieuwde’ houding van de producenten van een 

populair object ten opzichte van de fans. Warner Brothers hield zich sinds de 'Harry 

Potter Wars' geruime tijd spreekwoordelijk stil. J. K. Rowling, echter, spreekt sindsdien 

via haar website direct tegen de fans. 

 Maar ook Warner Brothers heeft zijn houding ten opzichte van de fans 

veranderd naar een convergence culture. De president van Warner Premiere, Diane 

Nelson, sprak tijdens het congres over convergence culture in 2006 dat respect voor fans 

(en iedere andere consument) van uiterst belang is (Nelson, D., 2006). Sinds de ‘Harry 

Potter wars’ heeft Warner Brothers, aldus Nelson, gerealiseerd dat de fans de 

‘eigenaars’ waren van Harry Potter en niet Warner Brothers. De fans lezen de boeken en 
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maken uitingen en Warner Brothers, als mediabedrijf, werk als het ware voor de fans. 

Die fans moeten, aldus Nelson, gerespecteerd worden (Nelson, D., 2006).27 

 Deze schijnbare omslag van tactiek voor Warner Brothers komt door de 

realisatie dat fans op het Internet een niet te onderschatten kracht zijn. De ‘Harry Potter 

wars’ tonen een kracht in de vorm van een verdedigende houding. Maar een andere 

kracht is de hoeveelheid werk die fans voor Warner Brothers leveren. Alles gerelateerd 

aan Harry Potter wordt op websites als Leaky verzameld en bewaard. De fans 

functioneren hier als een optimaal promotiekanaal om interesse in de tovenaarsleerling 

levendig te houden. Leaky heeft zelfs verscheidene links naar officiële online winkels 

voor Harry Potter merchandise. 

 Een fancultuur hebben (en een fancultuur houden) levert een 

entertainmentbedrijf een uiterst bruikbare situatie op om in convergence culture 

optimaal gebruik te maken van het werk dat de fans vrijwillig doen ter promotie. Maar 

hoe een object een fancultuur verkrijgt is nog grotendeels onduidelijk.  

Matt Hills stelt bij zijn behandeling van de televisieserie Nowhere Man 

(Hertzog, L., 1995-1996) dat de serie een fanschare kan krijgen door de aanwezigheid 

van: een auteur van de serie, een onduidelijke genredefinitie en het, in brokjes, 

aanleveren van nieuwe informatie voor verdere speculatie (Hills, M. pg. 137). Nowhere 

Man werd gecreëerd door Lauwrence Herzog. De serie was niet duidelijk een 

achtervolgingsthriller noch een bovennatuurlijk drama. En elke aflevering leverde weer 

een klein stukje additionele informatie over de werkelijke identiteit van de 

hoofdpersoon Thomas Veil waarover gespeculeerd kon worden. In vergelijking: Harry 

Potter is gecreëerd door J. K. Rowling. De serie is niet overduidelijk een kinderboek 

noch een (volwassen) fantasieroman. En elke publicatie van een nieuw deel levert weer 

een aantal hints over het plot van de boekenserie.  

 Toch heeft Nowhere Man een veel kleinere fancultuur dan Harry Potter. Hills 

beargumenteerd het falen van Nowhere Man door de schijnbare geconstrueerdheid van 

het cult-aspect. Aldus Hills heeft Hertzog teveel geprobeerd met zijn serie een 

fancultuur te creëren terwijl, in feite, fancultuur spontaan moet gebeuren. Het verschil 

                                                
27 Hiervoor heeft Nelson interne regels opgesteld zoals de regel dat mensen niet mogen deelnemen aan de 
productie van de Harry Potter-films als ze de boeken niet gelezen hebben (Nelson, D., 2006).  
 



The Mirror of Erised: Het Internet als ruimte voor de Fancultuur. 

 111 

tussen Nowhere Man en Harry Potter berust dus in de kwestie dat de laatste nooit de 

oorspronkelijke intentie heeft gehad om een fancultuur te maken.  

 Hills’s belangrijkste argument is dat fancultuur noch te creëren, noch te 

voorspellen is. Televisieseries als Nowhere Man, Dead like me (Fuller, B., 2003-2004), 

Now and Again (Alexander, J., et al., 1999-2000) en Two (Craig, C., 1996-1997) zijn 

qua fanschare geflopt. De series baseren zich duidelijk op Hills bovenstaande 

onderverdeling en zouden zo het potentieel van een fancultuur in zich dragen maar er 

ontstond geen fancultuur.28 

 Maar als schijnbare tegenstelling op Hills’s argument is Jenkins’s 

problematisering dat juist een succesvolle serie als Xena: Warrior Princess (Schulian, J. 

en Tapert, R., 1995-2001) een grote groep fans heeft. Deze televisieserie heeft een 

duidelijk geconstrueerde lesbische subtekst ingebouwd, specifiek gericht op de 

femmeslash-schrijvers (Jenkins, H., 2006, pg. 145). Dit argument moet vooral gezien 

worden als een voorbeeld van convergence culture. Ofwel een producent dat de 

bestaande fans tegemoet komt door additionele elementen in de (hier) televisieserie te 

incorporeren. Xena was al een populaire serie / personage met een grote fanschare 

voordat het lesbische element er duidelijk ingeschreven werd. Een ander voorbeeld is 

The X-files (Carter, C., 1993-2002) waarin een seksuele spanning tussen de 

hoofdpersonen Mulder en Scully werd geschreven. 

 Het is dus onduidelijk hoe een (entertainment) object in de eerste plaats een 

fanschare opbouwt. Wel is het mogelijk om, zodra de fanschare er is, elementen toe te 

voegen om de fans tegemoet te komen. De verfilming van het tweede Harry Potter-boek 

(Harry Potter and the Chamber of Secrets) had al een duidelijke verwijzing naar de 

toekomstige koppeling van de personages Ron en Hermione. De vierde verfilm uit de 

serie toont niet alleen Harry als een gespierde jongeman maar ook zijn rivaal Voldemort 

werd verjongd om fans te bekoren.  

 Dat Harry Potter dus een grote fanschare had is een situatie waarvan Warner 

Brothers zich pas kort realiseert wat de bruikbaarheid daarvan is. Warner Brothers geeft 

de websites als Leaky en Mugglenet primeurs zoals een bezoek aan de filmset. De 

acteurs uit de films spreken uitvoerig met de fans en worden regelmatig geïnterviewd.  

                                                
28 In Dead Like me, bijvoorbeeld, was het na het eerste seizoen al duidelijk hoe ieder personage gestorven 
was, wat hun motivatie was en hoe het dodenrijk was opgebouwd. De toeschouwer had al teveel officiële 
informatie waardoor er weinig overbleef voor speculatie.   
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De convergence van deze veranderde tactiek van Warner Brothers behelst dus vooral 

een voortborduren op de reeds aanwezige fanschare door middel van het aanleveren van 

materialen en informatie, het incorporeren van wensen van de fans in de films, zonder 

zelf uitvoerig verbiedend in te grijpen in de praktijk van de fans29. 

 Convergence culture van Harry Potter is dus zowel de bottom-up praktijk van de 

fancultuur als de top-down praktijk van Warner Brothers en J. K. Rowling. Het Internet 

leverde de fans de affordance om een ruimte te ontwikkelen waar ze zich konden 

organiseren en in direct contact konden treden met de producenten. Het Internet leverde 

de producenten de mogelijkheid om zich direct te richten op de fans en in plaats van de 

affordances van het Internet aan te passen door regelgeving de situatie van direct 

contact te gebruiken.  

Maar, Warner Brothers heeft nog wel de rechten op Harry Potter en, 

terugverwijzend naar hoofdstuk vijf, is het, aldus Nelson, soms problematisch om aan te 

duiden wanneer een website geld verdient om zichzelf te onderhouden of een puur 

opportunistische insteek kent (Nelson, D., 2006). Bovendien kent Warner Brothers door 

de toenadering met de fans een dubbele agenda. Enerzijds probeert het bedrijf Harry 

Potter, qua imago, te ‘verkopen’ aan een zo groot mogelijke doelgroep. Maar anderzijds 

moet het bedrijf - door de toenadering en toestaan van de fans – ook ongepaste uitingen 

als slash en nc-17 ships toestaan (Nelson, D., 2006).   

 Maar het belangrijkste kritiekpunt op convergence is dat het een practice behelst 

en daardoor ieder moment kan veranderen. In hoofdstuk drie is Shefrin’s kritiek 

genoemd dat de affordances van het Internet zich vooral baseren op utopieën maar dat 

de praktijk anders kan verlopen. Betreffende Harry Potter noemt Jenkins, bijvoorbeeld, 

de 'Harry Potter Wars' waarbij hij zich afvraagt of uiteindelijk auteursrecht zal 

overheersen op het Internet, of toch de vrijheid van de gebruiker (Jenkins, H., 2004).  

 Het Internet biedt de affordances voor deze huidige balans. Maar 

‘mogelijkheden’ zijn niet genoeg om een balans durend te houden. Misschien is het 

Internet uiteindelijk voor de fans niets anders dan een ‘mirror of erised’: een spiegel die 

geen toekomst of waarheid toont, enkel verlangens. 

 

                                                
29 De zeldzame keren dat Warner Brothers wel ingrijpt in de Harry Potter-fancultuur is wanneer de fans 
een ‘achter de schermen’-afbeelding van de nieuwste Harry Potter-film op de website plaatsen. Meestal 
tonen deze afbeeldingen een acteur in kostuum wat het filmbedrijf liever nog enige tijd geheim houdt. 
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Samenvatting Deel 3. 

 

Dit derde deel richtte zich specifiek op de wisselwerking tussen de fans en producenten 

van Harry Potter. De ‘Harry Potter wars’ was een trachten van Warner Brothers om de 

online fancultuur te beheersen en de affordances van het Internet in te perken. Maar 

hoewel Warner Brothers het recht had om de domeinnamen over te nemen resulteerde 

deze ‘oorlog’ toch in een publieke veroordeling van het entertainmentbedrijf. Het imago 

van Warner Brothers was beschadigd ten gunste van de fancultuur. Een complete 

omslag ten opzichte van de maatschappelijke stereotype veroordeling van de fans zoals 

in het eerste hoofdstuk werd geschetst.  

 Sinds dit conflict met de fans volgt Warner Brothers een vernieuwde instelling. 

De fans zijn op het Internet georganiseerd en dienen dusdanig als een optimaal 

promotiekanaal voor de tovenaarsleerling. J. K. Rowling’s interesse in de fancultuur 

hersteld zelfs het beschadigde imago dat Harry Potter door toedoen van Warner 

Brothers’s domeinnaamdispuut heeft opgedaan.  

 Er is in de hedendaagse fancultuur een balans ontstaan tussen de producenten 

van een populair (entertainment) product en de fans. De fans worden door de 

producenten gebruikt voor promotiedoeleinden. En de fans, op hun beurt, gebruiken de 

georganiseerdheid die het Internet hun toelaat om alles Harry Potter-gerelateerd te 

verzamelen en te gebruiken voor hun eigen uitingen en zelfs invloed uit te oefenen op 

Harry Potter. Er is sprake van een zeker pact van convergence culture. Dit pact kan wel 

gebroken worden, de balans kan wel omslaan, maar momenteel is de wisselwerking 

tussen fans en producenten in harmonie.  
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Conclusie 
Fancultuur de nieuwe speler 
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‘Nox’30 
Conclusie 

 

For a fleeting instant, Harry thought he saw a gleam of something like triumph in 
Dumbledore’s eyes. But next second, Harry was sure he had imagined it.  
(J. K. Rowling, 2003, Pg. 604.) 

 

De stelling achter deze studie was gebaseerd op Diane Nelson’s gebruik van het woord 

‘respect’ en de schijnbaar veranderde attitude die lijkt te zijn ontstaan tussen 

producenten van een populair object en diens fans. Aan de hand van de fancultuur rond 

de boekenserie Harry Potter heb ik in drie delen opgebouwd naar een verklaring voor 

deze verandering. In het eerste deel heb ik mijn gebruik van fans en fancultuur 

beschreven en aandacht gelegd bij mijn visie van practice-play als middel om de 

fancultuur te vatten.  

 In het tweede deel heb ik mijn gebruik van de practice-play toegelicht door het 

speelse element als initiator weer te geven in de praktijk van de Harry Potter-fancultuur. 

En heb ik practice-play toegelicht als veranderbaar door (hier) de toegenomen 

ingebruikname van het Internet. 

 Het derde, en laatste, deel beschreef het gevolg van deze verandering van 

practices in de relatie tussen de fans en producenten van Harry Potter. Dit gevolg 

behandelde ik in twee fasen: De eerste fase waarin Warner Brothers middels 

auteursjustitiële acties probeerde de fancultuur (en dusdanig de affordances van het 

Internet) in te perken. En de tweede fase waarin Warner Brothers bewust de 

auteursrechten minder streng toepast ten gunste van een actieve fancultuur. Onderstaand 

zullen per deel de belangrijkste ondervindingen worden herhaald.  

 

De theorie van Fancultuur 

 

Theoretiseren over fans en fancultuur vereist een kennis van datgene wat een fan 

daadwerkelijk is en doet. Spreken over fans kan geschieden aan de hand van stereotypen 

                                                
30  ‘Nox’ – De tegenspreuk voor de,  in de inleiding genoemde, lichtspreuk ‘Lumos’. 
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maar vruchtbaarder is om in te gaan wat er maatschappelijk nodig is voor fans om te 

bestaan / ontstaan.  

 In het eerste hoofdstuk noemde ik drie basisvereisten waar het fan-zijn zijn 

bestaansrecht aan ontleend, namelijk: een industriële samenleving, leisure tijd en de 

persoonlijke keuze. Vooral dit laatste punt van keuze acht ik van belang omdat het het 

theoretiseren over fans terugbrengt naar het individu. Een theorie over fancultuur loopt 

door de inherente generalisatie van theorie het risico om de individuele motivaties en 

intenties van de fan te negeren of, zoals Jenkins stelde, de individuele fan een motivatie 

op te leggen. Jones’s onvrede met de gedachte dat fan-zijn automatisch protest inhoudt 

spreekt van deze opgelegde motivatie. 

 In het tweede hoofdstuk trachtte ik daarom om, specifiek gericht op de praktijk 

van fancultuur, het fan-zijn zonder het risico van binariteit te vatten in mijn concept van 

practice-play. De diversiteit van spel als initiator van de fan-zijn baseerde ik op 

Caillois’s categorisering van verschillende soorten spellen. Het in de inleiding 

genoemde ‘ondergoed op het podium gooien’ of ‘verkleden als Vulcan’ zijn in 

Caillois’s beredenering vormen van, achtereenvolgens, het Ilinx- en Mimicry-spel. 

Bovendien stelt Caillois dat het aan de speler zelf vrij is om zich aan de regels te 

houden. Deze stelling impliceert een vrijheid voor de fan om zelf te bepalen hoe hij het 

spel van fancultuur speelt. Zoals Matt Hill’s zijn voorkeur voor ‘play’ verwoordde als 

een mogelijkheid om een eigen ‘autocontext’ te creëren.  

Het practice deel van de practice-play is in de eerste plaats een verwijzing naar 

de regels waar Caillois over spreekt. De fan die zich wil verkleden als Vulcan baseert 

zich op de regels van mimicry of theater maar past ze door de autocontext aan op de 

fancultuur. Practice is een verlangen en een weten hoe. De fan heeft, bijvoorbeeld, het 

verlangen zich te verkleden en past ‘het weten hoe’ aan op de fancultuur. 

 Ten tweede verwijst practice naar de nieuwe mogelijkheden die een fan 

gekregen heeft. Nieuwe technologische innovaties zoals de exponentiele 

maatschappelijke ingebruikname van het Internet heeft er voor gezorgd dat er nieuwe 

practices ontstonden, zoals ik in het tweede deel en derde hoofdstuk toelichtte.  
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De praktijk van fancultuur 

 

In het derde hoofdstuk vergeleek ik de pre-Internet fancultuur met de Internet fancultuur 

en introduceerde ik Gibson’s term affordance. Affordance behelst de mogelijkheid die 

een medium de gebruiker biedt. En specifieker is het aan de gebruiker om invulling aan 

de affordance te geven.  

 Het Internet bood de fans de affordance om directer met elkaar in contact te 

treden dan de conventionele post en telefoon. En, bovendien, leverde het Internet de 

fans de affordance om online een soort eeuwigdurende fanconferentie te creëren. De 

huidige ‘Internet-fan’ veranderde hierdoor zijn pre-Internet praktijk (practice) en kan 

zijn fan-zijn vanuit de huiskamer bedrijven. De fan hoeft niet meer actief naar een 

fanconferentie. Bovendien kan de fan, door de snelheid van connectie, veel meer 

produceren, plaatsen en, zoals hoofdstuk vier liet lezen, archiveren.  

 Hoofdstuk vier handelde namelijk over datgene wat, specifiek de, Harry Potter-

fans doen op het Internet. Aan de hand van een eigen driedeling (What is, What if en 

What may) beargumenteerde ik in de eerste plaats dat elk van de drie overkoepelende 

categorieën zich baseren in affectief spel. Ten tweede stelde ik dat de fans de 

affordances van het Internet gebruikten om zichzelf optimaal te organiseren op websites 

als ‘the Leaky Cauldron’. 

 Het spel-element van What is kenmerkt zich als een spel van verzamelen. De 

fans positioneren zich hier als journalisten van Harry Potter en verzamelen alles van 

nieuwsberichten tot wetenswaardigheden over de films en boeken. What if, vervolgens, 

continueert What is door fantasievol om te gaan met het aangelegde canon van Harry 

Potter. Het spel van What if is het experimenteren en fantaseren over de mogelijkheden 

die de Harry Potter boeken de fan biedt. Relaties creëren in de zogenaamde ships of het 

manipuleren van bestaande afbeeldingen en films zijn allemaal manieren waarop de fan 

speels invulling geeft (autocontext creëert) aan Harry Potter.  

 What may, ten slotte, is een affectief onderzoekend spel waarin de fan in de 

boeken probeert aanwijzingen of onderliggende thema’s te achterhalen. Maar What may 

stelt ook dat de fan probeert invloed uit te oefenen op Harry Potter door middel van, 

onder andere, inzamelingsacties, open brieven of petities. What May is dus zowel een 
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affectief spel binnen fancultuur als een gebruikmaken van de affordances van het 

Internet om invloed (een vernieuwde practice) uit te oefenen op de producenten. 

 

Fancultuur en commercie 

 

In het vijfde hoofdstuk werd dieper ingegaan op de wisselwerking tussen fans en 

producenten. Aan de hand van auteursrecht en de ‘Harry Potter wars’ beargumenteerde 

ik dat auteursrecht in combinatie met het Internet gedurende een periode problematisch 

verliep. Het auteursrecht moest worden aangepast om toereikend te zijn op de ‘digitale 

snelweg’. Een gevolg, echter, van deze periode van aanpassing was een toename van 

wetgeving dat de fans’s gebruik van hun recht op fair use inperkte en pas later weer 

toestond. Bovendien zorgde de toename van wetten voor een onduidelijkheid wat wel 

en niet kon op het Internet.  

 Specifiek voor de Harry Potter fancultuur ontstond er echter een bijzondere 

situatie. Warner Brothers, als gemachtigd auteursrechthebbende van Harry Potter, eiste 

van de Harry Potter-fans dat zij de domeinnamen van hun fanwebsites zouden 

overdragen. De ‘Harry Potter wars’ die daarop volgde kenmerkt zich niet in de justitiële 

veroordeling van schuldig / onschuldig maar in een maatschappelijke veroordeling. 

Hoewel Warner Brothers in zijn recht stond om de domeinnamen van de fans op te 

eisen zorgde maatschappelijke veroordeling dat het bedrijf het niet deed.  

 Het zesde hoofdstuk ging vervolgens in op de veranderde attitude die de ‘Harry 

Potter wars’ teweeg bracht. Aan de hand van Henry Jenkins’s gebruik van de term 

convergence culture beargumenteerde ik in dit hoofdstuk dat zowel de fans als 

producenten Harry Potter vormgeven. De affordances van het Internet is hier belangrijk 

omdat, aldus Jenkins, het het middel bij uitstek is om de wisselwerking tussen fans en 

producenten te bewerkstelligen.  

De huidige situatie van de Harry Potter-fancultuur toont een schaalverdeling 

waarin de fans de producenten helpen met promotie en ideeën aandragen. En de 

producenten de fans helpen met informatie en stimuleren van fanuitingen. Het ‘respect’ 

waar Diane Nelson in de inleiding over sprak is voor Warner Brothers dus vooral een 

herkennen van de fans als belangrijke groepering. De fans nemen niet enkel het product 

Harry Potter af maar promoten de tovenaarsleerling ook. En hoewel Warner Brothers 
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twijfelachtig is over sommige uitingen (bijvoorbeeld slash) die door fans geproduceerd 

worden herkend het bedrijf vooral de voordelen die een trouwe fanschare met zich 

meebrengt.  

 

Een blik van Triomf 

 

Dat fancultuur tegenwoordig geldt als een ‘speler’ in het huidige digitale veld van 

mediaconsumptie is een mogelijkheid met veel potentieel. Na een fase van 

auteursrechtschending en twijfelachtigheid over de omgangsvorm tussen producenten 

en fans is nu een fase aangebroken waarin een overeenkomst is gesloten in convergence 

culture. Maar, als laatste kritiekpunt terugverwijzend naar hoofdstuk drie, de 

affordances van het Internet zijn gebaseerd op de invulling van de gebruiker. Het is dus 

onduidelijk of dit pact van convergence zal blijven duren. Omdat de periode van 

auteursrechtelijke onduidelijkheid is opgehelderd is de verwachting van wel. En zal de 

relatie tussen fans en producenten in de toekomst nog intiemer en directer worden. 

Mijn oorspronkelijke intentie voor deze scriptie was om de Harry Potter-

fancultuur, als voorbeeld voor de op het Internet bestaande fancultuur, in al zijn 

grootschaligheid en diversiteit te behandelen. Bewust kiezend om de fancultuur te 

benaderen vanuit de wisselwerking met de producenten van een populair object gaf mij 

de mogelijkheid om specifiek de (utopische) mogelijkheden van het Internet te bekijken. 

Maar fancultuur is ongeacht het Internet tot de dag van vandaag wel een 

problematisch gegeven. Maatschappelijke werd (en wordt) fancultuur beschimpt. En 

wetenschappelijke behandeling van fancultuur kent een risico van generalisering. 

Bovendien is er zelfs een schijnbare onduidelijkheid wat een fan daadwerkelijk is. 

Daarom achtte ik het van belang om stap voor stap, beginnend bij de basis – wat is een 

fan? – op te bouwen naar de wisselwerking en veranderde attitude. En onderwijl een 

visie te lanceren hoe fancultuur in zijn inherente diversiteit behandeld kan worden, de 

practice-play.  

Om dus te kunnen spreken van een veranderde attitude ten opzichte van de fans 

door de impact van het Internet dient dus eerst begrepen te worden wat een fan is, hoe 

de situatie vroeger was en wat er heeft geleidt tot de huidige situatie. Wat is de huidige 

situatie: een pact tussen fans en producenten om samen Harry Potter vorm te geven. Een 
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pact dat gebruik maakt van de affordances van het Internet (de nieuwe practices) en 

voor de fans gegrond is in een speelse affectie. Maar of deze situatie zal blijven duren? 

Net als de boeken over jonge Harry Potter, de toekomst is veranderlijk. Misschien is de 

triomfantelijke blik van convergence culture in het bovenstaande citaat toch enkel 

ingebeeld.   
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The Merchants of Cool. Goodman, B. WGBH educational foundation, 2001.  
<http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/cool/>. 
 

Fanfilm 
 
“Harry Potter” Preview. Spaulding, A. IFILM. 13 November 2001. 28 Juni 2002. < 
http://www.ifilm.com/video/2411562>. 
 
Computerspellen 
 

And then there were None. The Adventure Company, Dreamcatcher Interactive, 2005. 
 

The Lion King. Virgin Interactive, 1994. 
 

80 Days. Frogwares, Tri Synergy, 2005. 
 

Harry Potter and the Chamber of Secrets. Electronic Arts, Redwood City, 2002. 
 

Harry Potter and the Goblet of Fire. Electronic Arts, Redwood City, 2005. 
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Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Electronic Arts, Redwood City, 2004. 
 

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. Electronic Arts, Redwood City, 2001. 
 

The Sims. Maxis. Electonic Arts, Redwood City, 2000. 
 

Tetris. Pajitnov, A., ELORG, 1984. 
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Websites 
 
Anelli, M. et al. The Leaky Cauldron.org. <http://www.the-leaky-cauldron.org/>. 
 
Bergh, K. Chamber of Keys. <http://www.chamberofkeys.com>. 
 
DeGeorge, P. en DeGeorge, J. Harry and the Potters. 
<http://www.eskimolabs.com/hp/listen.htm>. 
 

House of Jigsaw. <http://www.houseofjigsaw.com>. 
 
Juan, E. Hocus Pocus. <http://fly.to/hocuspocus>. 
 
McKellen, I. McKellen.com. <http://www.mckellen.com/cinema/lotr/journal.htm>. 
 

Online Fanart Protection. <http://www3.to/ofp/>. 
 

Petition Online. <http://www.petitiononline.com>. 
 

Potter Puppet Palls. <http://www.potterpuppetpals.com/pppstore/>. 
 

Potterwar. <http://www.potterwar.org.uk>. 
 
Rowling, J. K., Lightmaker. JKRowling.com. <http://www.jkrowling.com>. 
 

Save Harry. <http://www.saveharry.com>. 
 

Soultrek.net. <http://soultrek.net/faq/klindictionary.htm>. 
 
Spartz, E., et al. Mugglenet.com. <http://www.mugglenet.com>. 
 
Stouffer, N. K. Real Muggles. <http://www.realmuggles.com/>. 
 
Warner Brothers Harry Potter.com. <http://www.harrypotter.com>. 
 
YouTube Inc. Youtube.com. <http://www.youtube.com>. 
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Afbeeldingenlijst 
 
Omslagafbeelding 
 
Gebaseerd op: 
 
Yamiza “The cave.” 18 Augustus 2005. DeviantART. 2 Juni 2006. 
<http://www.deviantart.com/deviation/21912263/>. 
 
Deelafbeeldingen  
 
Warner Brothers “het schild van Hufflepuff.” Harry Potter Fanseite. 6 April 2001.  
<http://www.harry-poter.de>. 
 
Warner Brothers “het schild van Ravenclaw.” Harry Potter Fanseite. 6 April 2001. 
<http://www.harry-poter.de>. 
 
Warner Brothers “het schild van Slytherin.” Harry Potter Fanseite. 6 April 2001. 
<http://www.harry-poter.de>. 
 
Warner Brothers “het schild van Griffindor.” Harry Potter Fanseite. 6 April 2001. 
<http://www.harry-poter.de>. 
 
Tekstafbeeldingen 
 
Afbeelding 3.0 
 
John Noe “Leaky Through the Years.” The Leaky Cauldron. 25 Oktober 2006.  
<http://www.the-leaky-cauldron.org/#static:sitefaq>. 
 
Afbeelding 4.1 
 
BBC News “Potter Ending Revealed to Drivers.” 21 Juli 2005 BBC News. 21 Juli 2005. 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/shropshire/4704343.stm>. 
 
Afbeelding 4.4 
 
Marty Mcfly “the Seventh Book.” 8 Januari 2007 harrypotterfanfiction.com. 19 
Februari 2007. <http://www.harrypotterfanfiction.com/viewstory.php?psid=205957>. 
 
Afbeelding 5.1 
 
 “de omslag van Tanja Grotter en de vliegende contrabas.” 8weekly. 30 Mei 
2006. <http://www.8weekly.nl/index.php?art=369>. 
 
Afbeelding 5.2 
 



The Mirror of Erised: Het Internet als ruimte voor de Fancultuur. 

 136 

 “de omslag van Harry Potter leopard-walk-up-to-dragon.” answers. 7 Februari 
2007. <http://content.answers.com/main/content/wp/en/thumb/c/c5/250px-Harry-
potter_chinese_070502.jpg>. 
 
Afbeelding 6.1 
 
Lightmaker “website J. K. Rowling.” jkrowling.com. 5 April 2004. 
<http://www.jkrowling.com>. 
 
Afbeelding 6.2 
 
HPANA “Exclusive: Harry Potter book 6 titel hoaxer speaks.” 1 Juli 2004 HPANA. 2 
Juli 2004. <http://www.hpana.com/news.18202.html>. 
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Bijlage 1. 
Fanwoordenboek 

 
Gebaseerd op de beschrijvingen van: 
Fandictionary. 12 Oktober 2006. 

<http://www.smithway.org/fstuff/termsA-B.html>. 
Fandictionary. 12 Oktober 2006. 

<http://www.harrypotterfanfiction.com/docs/terms.html>. 
 
Deze bijlage geldt vooral als een illustratie van de mogelijke termen die in de Harry 
Potter-fancultuur van toepassing zijn. Een woordenboek van alle termen gebruikt in alle 
verschillende fanculturen is uitvoeriger.  
 
A. 

A/N / AN / AUTHOR NOTES – Een 
uitleg van de auteur over het fanwerk. 
  
ANGST – Een fanwerk dat zich bezigt 
met ruwe emoties als angst, haat en 
bezorging.  

ACTIFAN – Active Fan: Een actief 
deelnemende fan 
 
ADMIN / ADMINISTATOR – 
Administrator: de beheerder van een 
website, chat- of messageboard. 
 
ADULT – Het thema van een fanwerk. 
Niet geschikt voor jongere lezers. 
 
AGE STATEMENT – De lezer/kijker 
moet aangeven dat hij/zij oud genoeg is 
om het werk te mogen openen. 
 
AJAY – Amateur Journalist: Amateur 
Journalist 
 
ALT / ALTERNATIVE - Alternatief: 
Anders dan de norm. 
 
ALTERNATIVE HISTORY – Het 
fanwerk veranderd de oorspronkelijke 
weg van het narratief. 
 

ALTERNATIVE TIMELINE – Een 
fanwerk veranderd de tijdslijn. 
 
ALTERNATIVE UNIVERSE / AU – 
Een fanwerk veranderd de 
oorspronkelijke setting van het 
narratief. 
 
ALTFIC – Een verandering van de 
norm in FANFICTION. 
 
ANIME – Japanse tekenstijl. ANIME 
telt als aanduiding van de stijl waarin 
FANART gemaakt is. 
ANIME is ook een fancultuur op zich. 

ANTISHIPPERS – Fans die tegen een 
bepaalde SHIP tussen personages zijn. 

ARCHIVE – (1) Een 
Internetopslagplaats voor fanwerken. 
(2) Het archiveren van een fanwerk 

ARCHIVIST – Een archivaris 

AUTHOR FIC – Een (FAN)FICTION 
gebaseerd rond de auteur.  

B. 
 
BEARDMUTTERINGS – 
Poëzievorm. Woorden uitspreken als 
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één lang woord. Bijvoorbeeld: 
Itotalysquealed 

BETA / BETAREADER – Een tweede 
lezer van de fanwerk van een auteur.   

BETA VERSION – De eerste versie 
van een fanwerk.  

BLOG -  Een online dagboek waarin 
iemand zijn/haar dagelijkse 
beslommeringen vastlegt. Kan ook 
gebruikt worden voor fandoeleinden. 
Zie WEBLOG. 
 
BNF / BIG NAME FAN – Een fan die 
een bekoorlijke status heeft behaald 
binnen de fancommunity 
 
BOF / BEST OF FANDOM – (1) Een 
jaarlijks uitgegeven magazine dat de 
beste fandom van het afgelopen jaar 
belicht. (2) Een titel gegeven aan een 
persoon, een moment in een fancultuur.  
 
C. 
 
CANON – De oorspronkelijke werken 
waar fans zich op baseren.   

CHALLENGE – Een uitdaging om een 
fanwerk te creëren gebaseerd op deze 
uitdaging.  

CHALLENGE FIC - Een 
(FAN)FICTION gebaseerd op een 
CHALLENGE.  

CHARA / CHARACTER – Het 
personage.  

CHARACTER CODES – Letters in de 
aankondiging vertellen de toeschouwers 
over welke personages het gaat.  

CLICHÉ – Cliché. Een uitgangspunt 
dat al te regelmatig gebruikt is in 
fanwerken.   

CLUBZINE – Een magazine verspreidt 
onder een club fans.  
 
CoA / CHANGE OF ADRESS – 
Verandering van een address 

COLLABORATION – Een 
samenwerking of gezamenlijk een 
fanwerk te produceren.  

CON / CONVENTION – Conventie /  
Conferentie / Congress 
 
CONCOM / CONVENTION 
COMMITTEE – Het committee van 
de conventie. 
 
CONDOM – Bezoekers van een 
conventie 
 
CONREP / CONREPORT – Verslag 
van een conventie. 
 
CoOA / CHANGE OF ONLINE 
ADRESS – Verandering van een 
webadress 

COPYRIGHT – De exclusieve rechten 
van een auteur ten opzichte van 
zijn/haar materialen.  

COSPLAY – Iemand die zich verkleed 
als een personage. 

CRACKFIC – FANFICTION waarin 
de personages in een compleet andere 
setting worden geplaatst. Of waar een 
geheel nieuwe cast wordt 
geïntroduceerd.  

CRITICISM – Kritische feedback op 
een fanwerk.  

CROSS OVER – Een fanwerk dat 
elementen uit meer dan een fandom bij 
elkaar voegt. Bijvoorbeeld Spock in de 
Harry Potter-wereld.  
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D. 
 
DARK – Een fanwerk dat negatieve 
emoties uitdraagt. Bijvoorbeeld, zielig, 
depressief of onplezierig.  
 
DISCLAIMER – Een notitie van de 
auteur stellend dat hij/zij zich baseert op 
andermans oorspronkelijke werk. 
 
DNP / DO NOT PRINT – Niet printen. 
Een verzoek van de auteur om 
vermenigvuldiging (en distributie) te 
voorkomen.  
 
DNQ / DO NOT QUOTE – Niet 
Citeren. Een verzoek van de auteur om 
vermenigvuldiging (en distributie) te 
voorkomen. 
 
DRAFT – De eerste ongecontroleerde 
versie van een fanwerk. 
 
E. 
 
EDITOR – De persoon die het werk 
controleert voordat het gepubliceerd 
wordt.  
 
EGOBOO / EGOBOOST – Een 
exclamatie van een fan die positieve 
reacties heeft gekregen voor een 
fanwerk. 
 
EPIC – Een langgesponnen 
(FAN)FICTION 
 
E-ZINE – Een elektronisch FANZINE. 
Het basismedium is elektronisch; 
bijvoorbeeld het Internet.  
 
F. 
 
FAANFICTION / FANFICTION / 
FAN FIC / FIC – Fictie geschreven 
door een fan (losjes) gebaseerd op het 
CANON 
 

FAFIA / FORCED AWAY FROM IT 
ALL / FELL AWAY FROM IT ALL 
– (1) Gedwongen afstand te nemen van 
de fancultuur. (2) Afgevallen van de 
fancultuur. Fans die niet meer (of 
gedurende lange tijd) niet meer 
deelnemen aan de fancultuur.  
 
FAKEFAN – Nep-fan. Iemand die bij 
de ‘fans’ wil horen zonder dat hij/zij 
erbij hoort.  
 
FAN – Kort voor ‘fanatic’ of ‘fancy’. 
Iemand die zich richt op een gewenst 
object uit de populaire cultuur.  
 
FANAC / FANACTIVITY – Fan 
activiteit. Datgene wat fans doen.  
 
FANCOMMUNITY – De 
gemeenschap van FANS. Vooral op het 
Internet geldt deze term als een 
verzamelnaam van de eenheid.  

FANDOM – De wereld die draait rond 
een bepaald, voor de FANS belangrijk, 
onderwerp.   

FANFEUD – Een ruzie tussen 
verschillende groepen fans. 
Bijvoorbeeld SLASH-SHIPPERS 
versus HET-SHIPPERS.  

FANFICCER / FICCER – De 
schrijver van FANFICTION.  

FANHISTORIANS – Diegene die de 
FANHISTORY onderzoeken / 
beschrijven.  
 
FANHISTORY – De geschiedenis van 
de fancultuur. Aldanniet gericht op één 
specifieke fancultuur.  
 
FANNE / FEMFAN / FEMMEFAN – 
Een vrouwelijke FAN. Zie WOFAN.  
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FANON – Een fanwerk dat afwijkt van 
het CANON.  

FANWORK – Fanwerk. Datgene wat 
een FAN produceert. FANFICTION, 
FANART en ander werk.   
 
FANWRITING – Datgene wat FANS 
schrijven. Hoeft niet per sé 
FANFICTION te zijn.  
 
FANZINE – Magazines van en voor 
FANS van een bepaald onderwerp.  

FAQ`s / FREQUENTLY ASKED 
QUESTIONS.- Regelmatig gestelde 
vragen. In de FANDOM bevat dat ook 
vaak de regels wat wel en niet gewenst 
is.   

FB Stands for feedback. See Feedback. 

FEEDBACK / FB – (1) De reacties van 
de BETA op een fanwerk. (2) De 
reacties van de fangemeenschap op een 
fanwerk.   

FEMMESLASH / FEMSLASH – 
Fanwerken die zich richten op lesbische 
SHIPS.  

FIAGGH / FANDOM IS A 
GODDAMNED GOOD HOBBY – 
Een uitspraak die zich probeert te 
plaatsen tussen de twee extremen van 
FIAWOL en FIJAGH. 
 
FIAWOL / FANDOM IS A WAY OF 
LIFE – Een uitspraak dat fandom vat in 
een meer levensovertuigende context.  
 
FICTION – Fictie. 
 
FIJAGH / FANDOM IS JUST A 
GODDAMNED HOBBY – Een 
uitspraak die de meer 
levensovertuigende uitspraak van 
FIAWOL relativeert.  

 
FILK – (1) Folk muziek. (2) 
Fangecreëerde muziek gebaseerd op het 
onderwerp van interesse.  
 
FILKER – Iemand die FILK maakt of 
ervan houdt.  

FIRST DRAFT – De eerste versie van 
een fanwerk.  

FLAME – Een beledigende uitspraak. 
Soms gericht op de auteur van een 
fanwerk.  

FLAME WARS - Een ruzie tussen 
verschillende groepen fans. Op het 
Internet uit zich dit regelmatig in 
‘digitale pesterijen’ als het veelvuldig 
publiceren (POSTEN) van dezelfde 
boodschap.  

FLUFF – Een luchtig vrolijk fanwerk 
dat niet te veel vereist van de 
toeschouwer. Zie WAFF.  

FURRY FANDOM – Fanwerken met 
een dierlijke inslag. Bijvoorbeeld door 
het aanbrengen van een pels op de 
personages. In veel gevallen ADULT. 
 
G. 
 
GAFIA / GAFIATE / GETTING 
AWAY FROM IT ALL – Iemand die 
zichzelf verwijdert van het FANDOM.  
 
GAFMOI / GETTING AWAY 
FROM MOST OF IT – Iemand die 
zichzelf gedeeltelijk verwijdert van het 
FANDOM.  
 
GAMERS – (1) Mensen die 
computerspellen spelen. (2) FANS van 
computerspellen. 

GARY STU – De mannelijke versie 
van MARY SUE.  



The Mirror of Erised: Het Internet als ruimte voor de Fancultuur. 

 141 

GENERAL / GEN – Een fanwerk met 
een algemeen thema. Thema’s als 
ANGST en ROMANCE zijn niet 
GENERAL. 
 
GOH / GUEST OF HONOR – Een 
belangrijke gast voor de fans.  
 
GOTH / GOTHIC – (1) FANS van een 
middeleeuwse stijl van kleding en 
muziek. (2) Een stijl waarin fanwerken 
worden gepresenteerd.  
 
H. 

HEADER INFO – Informatie bij een 
fanwerk. Zie AUTHOR’S NOTES en 
DISCLAIMER.  

HET / HETEROSEXUAL – Een 
beschrijving van een Heteroseksuele 
SHIP.    

HOAX – Een grap. Zie TROLLING. 
 
I. 

IC / IN CHARACTER – (1) De 
beschrijving dat de personages zich in 
het fanwerk gedragen als beschreven in 
het CANON. (2) Het gedragen van een 
persoon aldus de personages beschreven 
in het CANON in een COSPLAY.   

INDEX – Een lijst van fanwerken en 
links naar deze fanwerken. Vooral bij 
websites.  

INTERACTIVE STORY – (1) Een 
(FAN)FICTION waarin de personages 
contect leggen met de lezers. (2) Een 
(FAN)FICTION waarin de auteur 
vraagt om hulp / bijdrages van de lezers.  

J. 
 
K. 

KLEENEX WARNING – Een zielig 
fanwerk.  

L. 

LOVE/HATE – Een thema voor 
fanwerk waar de personages elkaar 
tegelijkertijd haten als liefhebben.  

LURKER – Een persoon die deel 
uitmaakt van een fangroep maar niet 
actief deelneemt. Zie ACTIFAN.  

M. 

MAILING LIST – Een e-maillijst. 
Iedere naam op de lijst communiceert 
middels de e-mail met de groep. 

MARTY STU -  De mannelijke versie 
van MARY SUE. Zie GARY STU. 

MARY SUE – Een perfect personage 
dat in alles goed is. Algemeen niet 
beschouwd als een goed personage.  

MOD / MODERATOR - de beheerder 
van een website, chat- of messageboard. 
Zie ADMINISTRATOR.  

MUNDANE – Een FAKEFAN.  

MWPP / MOONY WORMTAIL 
PADFOOT PRONGS – Een thema-
aanduiding dat het Harry Potter-fanwerk 
zich richt op de tijd dat Harry’s ouders 
op toverschool zaten.  

N. 
 
NEGOBOO / NEGATIVE 
EGOBOOST – Het tegenoverstelde 
van EGOBOOST. Kritiek.  
 
NEOFAN – (1) Een nieuwe onervaren 
FAN. (2) Een FAN van de nieuwe 
generatie.  
 



The Mirror of Erised: Het Internet als ruimte voor de Fancultuur. 

 142 

NEOPRO – Een nieuwe succesvoller 
maker van fanwerken.  

NETIQUETTE – Een code van 
acceptabel gedrag op het Internet.  

NETZINE – Een FANZINE die enkel 
aanwezig is op het Internet. Zie E-ZINE 

NEW – (1) De aanduiding van een 
fanwerk dat het nieuw is. (2) De 
aanduiding dat de deelnemer nieuw is. 
Zie NEOFAN.   

NEWBIE – Een nieuweling in de 
fangemeenschap.  
 
NEWSZINE – Een magazine gericht 
op nieuws van belang voor de 
fangemeenschap.  
 
NONCON – Niet-conventie. Een 
bijeenkomst van FANS buiten 
conventieverband.  
 
O. 

OC / ORIGINAL CHARACTER – 
Een origineel personage geïntroduceerd 
door de FAN en niet beschreven door 
de auteur.   

OFC / ORGINAL FEMALE 
CHARACTER -  Een origineel 
vrouwelijk personage geïntroduceerd 
door de FAN en niet beschreven door 
de auteur.   

OMC / ORIGINAL MALE 
CHARACTER -  Een origineel 
mannelijk personage geïntroduceerd 
door de FAN en niet beschreven door 
de auteur.   

ONESHOT – (1) Een eenmalige 
uitgave. (2) In (FAN)FICTION een kort 
verhaal gericht op een momentum in 

tijd, meestal niet meer dan één 
hoofdstuk lang.  

OOC / OUT OF CHARACTER -  
Buiten het personage. (1) De personages 
gedragen zich niet zoals ze zich volgens 
CANON dienen te gedragen. (2) De 
COSPLAYER stapt tijdelijk buiten 
zijn/haar rol 

P. 

PAIRING – De combinatie tussen twee 
personages. Zie SHIPPING.  
 
PAIRING CODES – Letters in de 
aankondiging die de toeschouwer 
informeren welke personages gekoppeld 
worden. Zie CHARACTER CODES. 

PARODY – Een thema van een 
fanwerk gericht op het parodiseren van 
het originele CANON.  

PLAGIARISE – Plagiaat.  

PLOT BUNNY – Een idee voor een 
plot. 

POSTEN – Het op het Internet plaatsen 
/ publiceren van materialen.  

POV / POINT OF VIEW – Het 
perspectief van waaruit het fanwerk 
bezichtigd wordt.  

PREQUEL – Een fanwerk dat zich 
afspeelt voordat het CANON begint.  

PRO / PROFESSIONAL – Iemand die 
in het werkelijke leven ook bedreven is 
in het maken van fanwerken. 
Bijvoorbeeld een schrijver of een 
schilder.  

PWP / PLOT. WHAT PLOT – Een 
fanwerk zonder al te veel plot. Vaak 
ADULT gericht.  
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Q. 
 
R. 

R/R / READ/ REVIEUW – Een 
uitnodiging van de auteur voor de 
toeschouwer om te lezen en te 
REVIEW(en).  

RATING – Leeftijdskeuring voor een 
werk. In de volgende rangering van 
jong naar oud: G, PG, PG-13, R en NC-
17.  

REGULAR – Een bekende aanwezige 
op een website.   

REVIEW – De mening van een 
toeschouwer op een fanwerk.  

ROUND ROBIN – Een fanwerk 
waarbij de auteur anderen uitnodigt om 
aanvullingen te maken.  

S. 
 
SCI FI / SCIENCE FICTION – 
Science Fiction. 

SEQUEL – Een fanwerk dat zich richt 
op gebeurtenissen na het tijdsperk van 
het CANON. 

SHIP – Afgeleidt van ‘relationship’. 
Het koppelen van twee personages in 
een fanwerk.   

SHIPPER – Iemand die twee 
personages in een fanwerk aan elkaar 
koppelt. 

SHIPPERFIC – Een FANFICTION 
gericht op het koppelen van twee 
personages. 

SLANSHACK – Een term voor twee 
FANS van hetzelfde onderwerp in 
hetzelfde huidhouden.  

 
SLASH – Fanwerken die zich richten 
op homoseksuele SHIPS. 

SLASHY – Een fanwerk dat lichtelijk 
het SLASH-onderwerp raakt.   

SONGFIC – Een FANFICTION 
gebaseerd op een lied.  

SPOILER / SPOILER WARNING – 
Een waarschuwing dat er informatie 
verteld wordt dat de toeschouwer 
wellicht nog niet weet of wil weten. 

STORY CHALLENGE  - Een 
CHALLENGE voor FANFICTION.  

STORY HEADER – HEADER INFO 
bij een FANFICTION.  

SUMMARY –Een korte samenvatting 
van een fanwerk.  

T. 

TEASER – Een glimp van de sluier van 
een aankomend werk (zowel CANON 
als fanwerk).  

TREKDOM – De fancultuur van Star 
Trek. 
 
TREKKERS / TREKKIES – De fans 
van Star Trek. 
 
TROLLING – (1) een foutief bericht 
geplaatst door leden van groep om zo 
‘niet-wetende’ te vangen. (2) Een 
vervelende inbreuk om de groep die 
vervelden berichten plaatst. Zie 
FLAMEWARS.  
 
TYPER – Typemachine. Hedendaags 
opnieuw gebruikt ter aanduiding van het 
keyboard.  
 
U. 
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V. 

VALIDATER – Iemand die de 
fanwerken controleert aan de regels van 
de gemeenschap.   

W. 

WAFF - Een luchtig vrolijk fanwerk 
dat niet te veel vereist van de 
toeschouwer. Zie FLUFF. 

WEBLOG – Een online dagboek 
waarin iemand zijn/haar dagelijkse 
beslommeringen vastlegt. Kan ook 
gebruikt worden voor fandoeleinden.Zie 
BLOG. 

WIP / WORK IN PROGRESS – Een 
fanwerk waar nog aan gewerkt wordt.  

WKF / WELL KNOWN FAN - Een 
fan die een bekoorlijke status heeft 
behaald binnen de fancommunity 
 
WOFAN - Een vrouwelijke FAN. Zie  
FANNE. 
 
X. Y. Z.  
 
ZINE – Kort voor FANZINE. 
Magazines van en voor FANS van een 
bepaald onderwerp. Zie FANZINE.

 
 


