
Zonder professionele journalistiek zijn we nergens 
 
Weblogs zijn even origineel 
als kranten en minder elitair, 
stelt BINGA. Hij pleit voor 
professionele journalistiek bij 
de “oude media”. 

 

 
n  zijn laatste artikel (Volkskrant, 
14 juli, pag. 9) betoogt Michiel 
Maas dat de Volkskrantlezer-
weblogs niets toevoegen aan de 

krant. Het fenomeen weblog bestaat in 
Nederland al bijna tien jaar, maar pas 
onlangs heeft de journalistiek de 
‘bloggers’ (in de Nederlandse 
weblogscene gewoon ‘webloggers’ 
genoemd) ontdekt. Dat kwam doordat 
Nederlandse journalisten weblogs 
begonnen te ontdekken als een media 
vorm voor hun part-time werk. Ook het 
loon met betere arbeidsvoorwaarden, 
omstandigheden en feedback moedigden 
aan. Journalisten die een baan vonden bij 
radio en krant vanuit weblogs wezen 
collega’s met minder multi-media 
ervaring op extra bronnen zoals te vinden 
in discussies, en soms aanvullende 

informatie op nieuwsfeiten, die 
bij weblogs te vinden zijn. 
Voor sommige hoofdredacties 
was dat een eye-opener. Hier lag 
de verklaring voor de 
teruglopende oplagen: de burger 
gebruikte de krant minder omdat 
hij steeds meer multi-mediaal 
geinformeerd wilde worden. Zo 
boden weblogs de lezer een 
podium om direct en meestal 
ongemodereerd feedback te 
geven. Een overvloed (long-tail) 
aan keuze en directe 
communicatie resulteerde in een 
persoonlijkere en hechtere relatie 
met de lezer. Kortom, kranten 
moesten deze eigenschappen 
zoveel mogelijk overnemen. 
Maar kan dat? Zijn weblogs een 
aanvulling voor de krant? Het 
antwoord is: ja. Veel van de 
kwaliteiten die weblogs door de 
‘oude media’ worden toegedicht, 
bezitten ze. 
Te beginnen met de originaliteit. 
Veel weblogs zijn zelf bron, vaak 
betiteld als dagboek. Omdat 
persoonlijke verhalen net als 

mond-tot-mond conversatie
betrouwbaarder wordt
aangeslagen zijn ze interessanter 
en spreken ze een groter publiek 
aan. Echter weblogs bieden 
meer. Ook de communicatie 
vorm en stijl is zeer divers, zo 
verschillen GeenStijl en
Sargasso veel van elkaar. 
Stukken worden net als in de 
krant om veel verschillende 
redenen geschreven en kunnen 
net als de krant dus ook 
prikkelen. De gebruikte bronnen 
zijn vaak professionele
journalisten. Veel journalisten 
die zich houden aan
journalistieke normen en 
waarden kiezen niet per definitie 
voor de krant maar brengen hun 
boodschap op andere prima te 
gebruiken mediavormen, zoals 
weblogs. 

 
 

 

 

 

                  Ten tweede zijn de 
weblogs minder elitair dan 
kranten omdat ze multimediaal 
zijn, interactie bieden (zelf 
reageren) zonder veel barrieres 
en hechtere lezer relaties bieden. 

Recent onderzoek wijst bovendien 
uit dat de deelnemers groter en 
gevarieerder zijn in conversaties op 
dergelijk niveau. In onze verder 
ontwikkelende informatie- en 
netwerksamenleving is interactie en 
multi-media alomtegenwoordig in 
gebruik. Het bijbehorende 
anonimiteits-vraagstuk van nicks is 
niet veel groter dan in het echte 
leven, maar meestal functioneel 
onbelangrijk en slechts soms 
(helaas) een maatschappelijke 
noodzaak. Multimediaal betekent 
steeds meer dat offline en online 
naar elkaar toegroeien. Zoals in elke 
medium, varieren reacties op 
weblogs van ongenuanceerd tot zeer 
beschaafd en ‘De stem van het volk’ 
is nooit eenduidig te vangen. 
Weblogs hebben waarde voor de 
journalist, botweg omdat elk 
medium dat heeft. Het is de 
professionele journalistiek die 
relevantie en inhoud weet te 
onderscheiden. Sommigen noemen 
dat ‘traditioneel’, maar eigenlijk is 
het ‘professioneel’ wat bedoeld 
wordt. Journalisten die weblogs op 

dat niveau weten te gebruiken 
zijn gewenst, zowel voor 
bronnen, nieuws of inspiratie. Dit 
kan alleen als journalisten zich 
verdiepen en professioneel 
deelnemen aan de conversatie. 
Een toegankelijker opstelling 
daarbij is belangrijk, zeker bij 
een discussieforum, bijvoorbeeld 
door reacties mogelijk te maken 
op de eigen websites. 
Het zelf starten van lezers-
weblogs, zoals de Volkskrant 
doet, getuigt van affiniteit met de 
tijdgeest en van professionaliteit. 
Waar conversatie is, wordt 
geïnformeerd, gereflecteerd en 
worden meningen gevormd. De 
nieuwsvorming en 
nieuwsgevings mogelijkheden 
die daarbij ontstaan kan de krant 
zo prima (innovatief) gebruiken. 
Net als professionele journalisten 
moet het zich daarbij enkel 
houden aan de journalistieke 
normen en waarden. Afnemende 
abonnementen getuigen er o.a. 
van dat mensen meerdere 
mediabronnen wensen in hun 

schaarse tijd. Alleen een 
papieren krant kan dat nooit 
bieden. Een krant die niet 
innoveert, verliest 
logischerwijs aandeel in de 
medianieuws-mix van het 
volk. Meer zelfvertrouwen 
zouden kranten kunnen 
krijgen als zij meer fact-
checken, minder part-timers 
inhuren, minder kwaliteits 
journalisten outsourcen en 
specialisten raadplegen. De 
betaalbaarheid van deze 
professionele journalistiek is 
helaas een economische 
realiteit. Echter zonder 
professionele journalistiek zijn 
we, bloggers en kranten, 
nergens. 
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BINGA is een annonieme 
commenter op het weblog 
Sargasso.nl
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