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Zonder traditionele journalisten is de blogger nergens
Weblogs zijn veel minder
origineel dan vaak gedacht
en net zo elitair als kranten,
stelt Michiel Maas. Hij pleit
voor meer zelfvertrouwen bij
de ‘oude media’.

I n zijn laatste ‘Digitale berich-
ten’ (Forum, 7 juli) betoogt
Geert-Jan Bogaerts dat de
Volkskrant-weblogs een gro-

tere plaats in de krant verdienen.
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 niet
doordat de Nederlandse journalis-
tiek de sites zelf ontdekten, maar
doordat webloggers, veelal studen-
ten journalistiek, een serieuze jour-
nalistieke baan vonden bij radio,
krant en internetsites. Zij wezen
colleg a’s met minder interneterva-
ring op de discussies, en soms aan-
vullende informatie op nieuwsfei-
ten, die bij weblogs te vinden zijn.

Voor sommige hoofdredacties
was dat een eye-opener. Hier lag de
verklaring voor de teruglopende
oplagen: de burger had de krant
niet meer nodig om geïnformeerd
te worden. Ook boden weblogs de
lezer een podium om de eerste ge-
voelens na het lezen van het
nieuws direct neer te pennen. Alles

wat de kranten niet hadden, bleken
weblogs wel te hebben: originali-
teit, een hechte relatie met de lezer
– de basis, het volk – en plaats voor
discussie. Kortom, wat zij hebben,
moet de krant ook krijgen.

Maar is dat zo? Zijn weblogs een
aanvulling voor de krant? Het ant-
woord is: nee. Veel van de kwali-
teiten die weblogs door de ‘oude
media’ worden toegedicht, bezit-
ten ze in veel mindere mate.

Te beginnen met de originaliteit.
De meeste Nederlandse weblogs
zijn persoonlijke dagboeken. Het
grootste deel daarvan is oninteres-
sant en onleesbaar en de stukjes
die wel orgineel zijn, zijn veel te
persoonlijk om het krantenlezend
publiek aan te spreken. Bij de web-
logs waar de discussie een grote rol

speelt, zoals Geen Stijl of Sargasso,
zijn de nieuwsonderwerpen zel-
den origineel. De meeste stukken
worden geschreven om zo veel
mogelijk reacties te krijgen. De
schrijvers prikkelen de lezers om
hun mening te geven. De gebruikte
nieuwsbronnen zijn bijna zonder
uitzondering de traditionele media
van professionele journalisten.

Ten tweede zijn de weblogs niet
minder elitair dan de kranten. Het
deel van de bevolking dat weblogs
leest, is nog steeds zeer klein. Met
de deelnemers aan de discussies op
weblogs is het nog veel erger: het
betreft vaak een kleine vaste groep
die alleen onder een schuilnaam
reageert – iedere dag onder ver-
schillende berichten op hun favo-
riete weblog, op uiteenlopende wij-

ze, van ongenuanceerd tot zeer be-
schaafd. Maar de reacties op web-
logs vallen moeilijk te betitelen als
‘de stem van het volk’.

Weblogs kunnen natuurlijk wel
waarde hebben voor de journalist.
Sommige discussies zijn inzichte-
lijk en trouwe lezers van weblogs
kunnen de schrijvers wijzen op
nieuwsfeiten die nog niet zijn on-
derzocht. Maar de relevantie daar-
van voor de krantenlezer die het
nieuws en de achtergronden wil le-
zen, zie ik niet. Het is genoeg als de
journalist weblogs gebruikt als
bron, voor nieuws of inspiratie.

Om zich toegankelijker op te
stellen, doen kranten er beter aan
internet te gebruiken als discussie-
forum, bijvoorbeeld door reacties
mogelijk te maken op de eigen

websites. Voorwaarde is wel dat
journalisten bereid zijn daar ver-
antwoording voor hun artikelen af
te leggen – vrijblijvende politieke
discussiefora zijn er al genoeg.

Maar het zelf starten van lezers-
weblogs, zoals de Volkskrant doet,
voegt niets toe. De krant als medi-
um bestaat al eeuwen en de waar-
de ervan staat nog steeds als een
huis, afnemende abonnementen
ten spijt. Toegankelijke media als
radio en televisie hebben die waar-
de in het verleden niet verminderd.
Het is een gebrek aan zelfvertrou-
wen te denken dat weblogs dat wel
zouden doen.

Michiel Maas is verslaggever van het dag-
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dragen voor het weblog Sargasso.nl.


