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1.Inleiding

1.1. Een verhalende vorm van rechtbankverslaggeving

Simon  Carmiggelt  deed  het  in  de  jaren  dertig,  Jacques  van  Veen  in  de  jaren  zestig  en  Frits  

Abrahams in de jaren negentig. Wat? Allen schreven rechtbankverhalen die het niveau van een 

gewoon rechtbankverslag ontstegen. Ze maakten verhalen die zo memorabel waren dat ze een 

eigen rubriek  kregen,  of  na verloop van tijd een bundeling in boekvorm.  Carmiggelt  had zijn 

rechtbankcursiefje 'Bij  den politierechter',  Van Veen schreef wekelijks over 'De Rechten van de 

Mens, de Mensen van het Recht' en Frits Abrahams verdiepte zich voor  NRC Handelsblad  in 'de 

dagelijkse criminaliteit  bij  de  politierechter'.1 Ook in  2012 zijn er  journalisten die  zich op zo'n 

onderscheidende manier  met rechtbankverslaggeving bezig  houden.  Het  verschil  is  dat  zij  niet 

alleen  in  de  krant  een  podium  vinden voor  hun verslaggeving,  maar  ook  online  hun ei  kwijt  

kunnen.  Een  van  deze  schrijvers  is  Rob  Zijlstra,  rechtbankverslaggever  van  Dagblad  van  het  

Noorden. Het verschil tussen de twee podia is groot.

Zo begint Zijlstra zijn blog op 5 oktober 2011:

“Wij schreeuwen graag ons gelijk van de daken. Het gevaar van dat geschreeuw, 

schreef de dichter, is dat we dan niet kunnen horen wat de ander te zeggen heeft.

Een ander zou Ronald kunnen zijn. Ronald is 36 jaar en crimineel. Hij heeft iets te 

melden, want hij zit met de gebakken peren. De kans dat wij roepen, eigen schuld, 

dikke bult, is groots aanwezig. Zit maar op de blaren.”2

Een dag eerder schreef hij over dezelfde crimineel in de krant:

“Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de 36-jarige R.V. uit Groningen veroordeeld 

tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging wegens acht gewapende 

overvallen op tankstations in Groningen, Ten Post en in het midden van het land. Er 

was  geen  tbs  geëist.  Eerder  legde  de  rechtbank  Groningen  vijf  jaar  celstraf  op, 

eveneens zonder de maatregel.”3

Het tweede voorbeeld is een rechtbankverslag zoals dat wordt gebracht in de meeste kranten: 

kort, bondig, feitelijk, alle W-vragen  worden volgens de omgedraaide pyramide-structuur in de 

eerste zin beantwoord. Een traditioneel objectief nieuwsverslag dus.

Het eerste voorbeeld laat zien dat er ook een lossere vorm denkbaar is voor het rechtbankverslag: 

een meer verhalende vorm. Het aangehaalde begin van het artikel fungeert als introductie van 

hoofdpersoon Ronald, van wie in de rest van het stuk misdaad en proces worden beschreven, met 

uitgebreid commentaar van de verteller van het verhaal, de journalist Rob Zijlstra.

Deze verhalende vorm lijkt in de geschiedenis van de rechtbankverslaggeving steeds weer de kop 

op te steken, met als vroeg voorbeeld de stukjes van Simon Carmiggelt in het socialistische blad  

Vooruit!   Zijn  allereerste  columns,  die  in  de jaren dertig  verschenen,  werden afgewisseld  met 

verslagjes van de kleinmenselijke beslommeringen bij de Haagse politierechter.

1 Bewoordingen zoals op de achterkant van Frits Abrahams, Onder verdenking
2 Rob Zijlstra, “Gebakken peren,” Zittingszaal 14, 5 oktober 2011, 

http://robzijlstra.wordpress.com/2011/10/05/gebakken-peren/, Geraadpleegd 28 november 2012
3 Rob Zijlstra, “Hof: Tbs Voor Overvaller,” Dagblad Van Het Noorden, 4 oktober 2011.

5

http://robzijlstra.wordpress.com/2011/10/05/gebakken-peren/


Zulke stukken, die ik verhalende rechtbankverslaggeving wil noemen, onderscheiden zich op een 

aantal  manieren  van  de  standaardverslaggeving:  ze  verschijnen  vaak  in  een  rubriekvorm  en 

hebben een vaste verslaggever, zijn uitgebreider, hebben meer oog voor detail en karakters, gaan 

vaak –  maar  niet  uitsluitend -  over  de wat  kleinere zaken,  kennen een subjectievere toon en  

vertelstem en besteden meer aandacht aan 'het verhaal' achter de feiten. Ze hebben daarom niet 

zo'n  strikte  nieuwsopbouw,  maar  een  lossere,  anekdotische  opbouw.  Binnen  deze  vorm  is  er 

ruimte voor narratieve procedés.

Het grote verschil tussen deze twee vormen van rechtbankverslaggeving roept de vraag op: is hier 

sprake van een andere vorm van rechtbankverslaggeving? Een alternatieve, verhalende of zelfs 

literaire vorm?

En zoja, waarom krijgt de rechtbank zo’n behandeling, en andere vormen van traditioneel ‘harde’ 

nieuwsverslaggeving niet, of in elk geval minder structureel?  Wat in de rechtbankverslaggeving 

lokt  deze benadering,  ook door  de jaren heen,  steeds weer  uit?  Uit  alleen een behoefte  aan  

sensationele verhalen valt deze structurele belangstelling voor het menselijke in de rechtbank niet 

te verklaren.  Ook kwaliteitskranten gaan steeds weer op de persoonlijke toer en schuwen het 

drama niet, als het om rechtbankverslaggeving gaat. Wat voor functie heeft een alternatieve vorm 

dan?

1.2. Functies van rechtbankverslaggeving en geschiedenis

Rechtbankverslaggeving heeft grofweg twee belangrijke functies. Enerzijds vormt een rechtszaak 

vaak  een  goed  verhaal  dat  voldoet  aan  belangrijke  nieuwscriteria:  een  dramatische,  soms 

gewelddadige  verstoring  van  de  orde  waarbij  menselijke  emoties  hoog  op  kunnen  lopen. 

Bovendien  kan  rechtbanknieuws  in  een  lokale  krant  behoorlijk  dicht  bij  de  nieuwsconsument 

komen.4 In  de  rechtszaal  liggen  de  mooie  nieuwsverhalen  voor  het  oprapen:  “In  some  ways, 

because  they  are  filled  with  real  people  and  events,  and  their  outcomes  are  unpredictable, 

criminal cases have even more entertainment value than television programs or motion pictures.”5

Ruigrok, Ismaïli en Goelema noemen dit de 'vermaaksfunctie' van rechtbankverslaggeving: “In hun 

vermaaksfunctie berichten de media over geruchtmakende (straf)zaken zonder in te gaan op de 

meer inhoudelijke kanten, door veel aandacht te geven aan de conflicten die spelen en de, vaak 

negatieve, emoties die daarbij  komen kijken."6 In deze omschrijving schemert al  door dat deze 

vermaaksfunctie over het algemeen niet de hoogst aangeslagen functie van journalistiek is.

Die  aandacht  voor  rechtspraak  als  amusement  baart  veel  Amerikaanse  mediawetenschappers, 

zoals de hierboven aangehaalde Fox & Van Sickel, grote zorgen. Fox & Van Sickel signaleren een 

verregaande tabloidisering van kwaliteitsmedia, waarbij kleine zaken zonder enig nationaal belang, 

worden opgeblazen tot wat strafrechtgeleerde Ray Surette 'rechtbanknieuws als miniserie' noemt.7 

Kleine rechtszaken worden dramatisch uitvergroot en belicht met de nadruk op seks en geweld. Zo 

kon het  voorkomen dat  tijdens de twintigste  eeuw het  'proces  van de eeuw' meerdere keren 

plaatsvond, volgens de nieuwsmedia.8

4 Marcel Machill, Markus Beiler, and Iris Hellmann, “the Selection Process in Local Court Reporting,” Journalism 

Practice 1, no. 1 (February 2007): 64
5 Richard L. Fox and Robert W. Van Sickel, Tabloid Justice. Criminal Justice in an Age of Media Frenzy (Boulder / 

Londen: Lynne Rienner Publishers, 2001), 53
6    Nel Ruigrok, Nadia Ismaïli, and Margreet Goelema, “Rechtspraak in Het Nieuws : Het Jaar 2010,” (2010), 2
7 Fox and Van Sickel, Tabloid Justice. Criminal Justice in an Age of Media Frenzy, 26
8 Ibidem, 54-55
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In Nederland is in mindere mate sprake van een tabloidisering van de rechtbankpers. Volgens het  

onderzoek  van  Ruigrok,  Ismaïli  en  Goelema  uit  2010  leggen  kwaliteitskranten  zoals  NRC 

Handelsblad, de Pers, Trouw en de Volkskrant, de nadruk op het geven van informatie, het bieden 

van een podium voor discussie en het spelen van de waakhond, niet zozeer op entertainment. 

Gratis kranten als Metro en Spits leggen in hun rechtbankverslaggeving een zwaardere nadruk op 

entertainment. De Telegraaf neemt een middenpositie in.9

In oorsprong is het rechtbankverslag ook in Nederland wél een genre dat nauw verbonden is met 

entertainment  en  een  amuserende  functie.  In  de  eerste  helft  van  de  twintigste  eeuw  had 

rechtbankverslaggeving  vaak  een luchtige  inslag  die  ten  koste  van  de  verdachte  ging.  Zo  zegt 

Jacques van Veen over zijn vroege werk:  “Rechtbankverslagen waren toen nog 'lollige stukjes', 

waarin de verdachte diende als kop van Jut. Stukjes die werden voorgelezen op het achterbalkon 

van tramlijn 4.  (…) Het was amusement; het was de sfeer van die tijd.”10

De andere functie van de rechtbankverslaggeving hangt samen met de functie van de pers als 

waakhond en als bevorderaar van democratie: de pers moet de rechtspleging controleren door die 

in de openbaarheid te brengen. “Openbaar debat dwingt tot hervorming van justitiële instellingen.  

Zonder openbaarheid geen advocatenroem, maar ook geen eerlijk proces, geïnformeerde burgers, 

openbare mening, hervormingsbeweging en strafrechtvernieuwing,”11 aldus H.J. Schoo.

Deze functie van de pers als aanjager van de democratie wordt door Ruigrok, Ismaïli en Goelema 

verder  uitgesplitst.  Zij  onderscheiden  een  informatieve  functie,  een  podiumfunctie  en  een 

waakhondfunctie voor de pers. De informatieve functie bestaat er uit dat de burgers weten welke 

rechtszaken er spelen en wat de ontwikkelingen zijn binnen de rechtspraak. De waakhondfunctie 

bestaat  uit  een  algemeen  kritische  houding  ten  opzichte  van  die  ontwikkelingen  binnen 

rechtspraak  en  rechtsstaat.  De  podiumfunctie  wordt  als  volgt 

gedefinieerd: "In hun podiumfunctie spelen ze [de media] een rol in 

de discussies over de rechtspraak en over alternatieve straffen en 

strenger  straffen."12 Duidelijk  mag zijn  dat  door  een pers  die  de 

democratie wil bevorderen, alle drie die functies moeten worden 

vervuld.

Zo'n kritische pers heeft zich in Nederland met de jaren ontwikkeld. 

In de jaren vijftig kwam de rechtbankverslaggeving in Nederland uit 

het verdomhoekje. “De tijd was voorbij  dat je ervoor in je kraag 

werd gegrepen, als je toevallig een uurtje liep te niksen. Het werd 

echt een vak en je verdiepte je erin,” zegt Henk Uilenbroek, lange 

tijd rechtbankverslaggever voor de Volkskrant.13

In  Nederland  was  de  voortrekker  van  de  kritische  verslaggeving 

Jacques van Veen, rechtbankverslaggever bij  Het Parool,  die later 

uitgroeide  tot  de eminence  grise van  de  Nederlandse 

rechtbankjournalistiek.  Van  Veen  had  het  probleem  dat  hij  zijn 

kritiek  vanwege  de  strenge  objectiviteitsnorm  niet  kwijt  kon  in 

9 Ruigrok, Ismaïli, and Goelema, “Rechtspraak in Het Nieuws : Het Jaar 2010”, 18
10 Theo Gerritse, “Het is genoeg geweest; Jac. van Veen keert rechtbank na 50 jaar de rug toe,” Algemeen Dagblad, 1 

april 1998.
11 H.J. Schoo, “Strafrecht, openbaarheid en de zweepslag van de democratie,” in Media & Strafrecht, ed. A Ellian and I 

M Koopmans (Deventer: Gouda Quint, 2001), 14
12 Ruigrok, Ismaïli, and Goelema, “Rechtspraak in het nieuws : Het Jaar 2010.”  2
13 Rien Robijns, “Je schreef op wat er gebeurde en de zitting duurde voort. De rechtbankverslaggever en de zaak 

dokter O.,” in Luizen in De Pels. Honderd Jaar Journalistiek in Nederland, ed. Martin Van Amerongen, Jan 

7

Afbeelding 1: Jacques van Veen 

met een van zijn eigen  

rechtbankbundels



gewone  rechtbankverslagen.14 Hij  begon  daarom  een  aparte  column  die  hij  gebruikte  om 

misstanden  in  de  rechtspraak  aan  te  kaarten.15In  de  jaren  zestig  en  zeventig  ontstond  een 

rondreizend gezelschap van verslaggevers van verschillende nationale kranten, die zich full-time 

aan de rechtbank wijdden. Jac. van Veen voor  het Parool,  Erik G. Koch voor  de Telegraaf, Henk 

Uilenbroek voor de Volkskrant en Han Lammers voor het  Algemeen Dagblad.16 Lammers schreef 

tot 1965 een rubriek getiteld “Kladboek van een rechtbankverslaggever.” Ook Uilenbroek hield een 

column bij.

Koch schreef zijn stukken vooral om te amuseren, waarbij hij excelleerde in bloemrijk taalgebruik.17 

Slechts bij  hoge uitzondering legde hij  iets van commentaar of kritiek op de rechtsgang in zijn  

stukken.18 Van Kochs hand verscheen ook een boekje waarin hij  het verhaal  achter een aantal 

sensationele rechtszaken in geuren en kleuren beschrijft,  alsof  hij  er  zelf  bij  stond en over de 

schouders van de verdachte meekeek toen hij zijn misdaden pleegde.19

In de jaren tachtig en negentig zakte de belangstelling voor de rechtbankverslaggeving in, en de 

rechtbankcolumns verdwenen grotendeels. Het betekende het einde van  “het echte, klassieke, 

smeuïge leesverhaal” over de rechtbank.20 Rechtbankverslaggeving was geen specialisme meer, 

maar  een gedeelde verantwoordelijkheid  van  de  hele  redactie.  De  nadruk  kwam te  liggen op 

analyse. Een enkeling, zoals Frank Vermeulen en Frits Abrahams (beiden  NRC) hield in de jaren 

negentig  nog  een  rechtbankrubriek  bij.21 In  2005  moest  Piet  Hagen,  oud-hoofdredacteur  van 

datzelfde  NRC Handelsblad, concluderen dat het vak van rechtbankverslaggever grotendeels was 

uitgestorven. “Verschillende redacteuren leveren nu bijdragen aan de misdaadverslaggeving vanuit 

verschillende  invalshoeken:  terrorisme,  fraudezaken,  zedendelicten,  jeugdrecht,  politiek, 

onderzoeksjournalistiek, enzovoorts. Wie met een zaak begint, volgt in een later stadium ook vaak 

het proces.”22

De Telegraaf is hierop de uitzondering. Die  krant heeft nog steeds vaste rechtbankverslaggevers in 

dienst, die het werk decennialang blijven doen. Koch schreef 25 jaar lang rechtbankverslagen, zijn 

opvolger Fred Soeteman dertig jaar. De huidige rechtbankverslaggever van de Telegraaf is Saskia 

Belleman.  Net  als  haar  illustere  voorgangers  reist  zij  het  hele  land  af  om  daar  de  meest 

geruchtmakende zaken te verslaan. Verder zijn alleen bij regionale kranten nog gespecialiseerde 

verslaggevers te vinden die álle zaken in hun arondissement volgen of dat in elk geval proberen. 

Sommigen  daarvan  publiceren  hun  werk  ook  gebundeld  in  boekvorm,  zoals  de  Haagse 

verslaggever René van Leusden en de Groninger Rob Zijlstra.23 Telegraaf-journalist Fred Soeteman 

Blokker, and Herman Van Run (Amsterdam: Raamgracht, 1984). 161
14 Idem
15 Zie idem. Die columns werden later gebundeld in een drietal boekjes waaronder: Jacques Van Veen, De rechten van 

de mens : de mensen van het recht : opstellen over de praktijk van de Nederlandse rechtspraak (Amsterdam: Van 

Gennep, 1971).; Ibidem, Journalist in de rechtszaal (Amsterdam: Van Gennep, 1988).
16 Zie Rien Robijns, “Je schreef op wat er gebeurde en de zitting duurde voort.”, 161, zie ook Violet Cotterel, “Portret 

Jacques Van Veen (1920-2007),” 2007, (geen paginanummer, digitaal)
17 Rien Robijns, “Je schreef op wat er gebeurde en de zitting duurde voort.”, 161
18 Zie ook Geert-Jan Laan, “Het einde van het klassieke, smeuïge leesverhaal. De rechtbankverslaggever en de zaak 

Frans H.,” in Luizen in De Pels. 100 Jaar Journalistiek in Nederland, ed. Martin Van Amerongen, Jan Blokker, and 

Herman Van Run (Amsterdam: Raamgracht, 1984)., 165
19 Erik G Koch, De Zaak Van … (Amsterdam: Van Holkema en Warendorf, 1964).
20 Zie Geert-Jan Laan, “Het einde van het klassieke, smeuïge leesverhaal. De rechtbankverslaggever en de zaak Frans 

H .,”, 165
21 Het werk van beide werd ook gebundeld uitgegeven: Frank Vermeulen, De Rechtszaak: Scènes Uit Het Nederlands  

Recht (Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1990); Frits Abrahams, Daar Sta Je Dan. Rechtbankverhalen (Amsterdam: 

Balans, 1994). Frits Abrahams, Onder Verdenking: Drama’s in De Rechtszaal (Amsterdam: Balans, 1993)
22 Piet Hagen, “Waar Is De Rechtbankverslaggever?” (nrc.nl, 2005)
23 René Van Leusden, Amok in De Rechtszaal (Den Haag: De Nieuwe Haagsche, 1999).
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bracht na zijn pensioen in 2011 een lijvig boek uit met alle zaken die hij wél had gedocumenteerd, 

maar de krant nooit haalden omdat het 'kleine zaken' waren.24

Er lijkt in de afgelopen jaren echter sprake te zijn van een comeback van de rechtbankverslaggever 

in de nationale kranten.  De afgelopen jaren zijn de rechtbankrubrieken teruggekeerd. Trouw heeft 

sinds 2009 een vaste rubriek, en ook  de Volkskrant en NRC Handelsblad startten in 2011 met 

regelmatige  terugkerende  rechtbankverslagen  van  één  reporter.  In  2012  werd  de  zaterdagse 

rubriek in de Volkskrant zelfs uitgebreid tot twee pagina’s in het wekelijkse Volkskrant Magazine, 

een  ontwikkeling  die  er  op  wijst  dat  de  rechtbankverslaggeving  zich  daar  comfortabel  in  het 

domein van het zachte nieuws heeft genesteld. Volgens het onderzoek van Ruigrok en collega's 

besteedden de nationale kranten in 2010 ongeveer zeven procent van hun verslaggeving aan de 

rechtbank.  De enige uitschieter is NRC Handelsblad,  dat 10 procent van de krant inruimt voor 

rechtbankverslaggeving.25

Met  enige  regelmaat  zijn  de  rechtbankverslaggevers  zelf  bovendien  onderwerp  van  media-

aandacht.  Rob Zijlstra was in 2011 het onderwerp  van een radiodocumentaire van de NTR, waar  

hij werd geportretteerd als een van de laatste exemplaren van een uitstervend ras. Ook het boek  

van  Soeteman  mocht  zich  in  de  media  over  aandacht  verheugen,  net  als  de  jonge 

rechtbankverslaggeefster  Anna  Korterink  die  in  2011  een  bundel  'literaire'  rechtbankverhalen 

uitbracht.26 In 2011 kwam de NCRV  met een televisieserie die de gang van zaken in de Utrechtse 

rechtbank belicht.  In  deze realityserie  worden rechters  gevolgd,  die  “openhartig  over  hun vak 

praten” en komen de verhalen van de mensen aan bod die voor de rechter staan. In de zomer van 

2012 kwam de omroep met een tweede seizoen.27

De belangstelling voor de rechtspraak lijkt dus het afgelopen decennium, en dan vooral de laatste 

drie jaar, flink te zijn toegenomen. Het is de vraag of er wel sprake is van een uitstervend ras van  

rechtbankverslaggevers,  of  dat  er  juist  een  nieuwe generatie  is  opgestaan.  Een deel  van  deze 

revival heeft te maken met de opkomst van de nieuwe media. Vroeger werden rechtbankverhalen 

bij groot succes in boekvorm bepubliceerd. Dat gebeurt nog steeds, maar nu is er bovendien de 

blog, een manier voor rechtbankjournalisten om zich elke dág te profileren als deskundige, om een 

doorsnede van hun werk te presenteren. Ook Twitter is een kanaal waarmee rechtbankjournalisten 

zichzelf in de kijker kunnen spelen, en de rechtbank dichter bij het dagelijks leven van mensen te 

brengen.  Het aantal volgers van de twitterende rechtbankverslaggever Chris Klomp neemt gestaag 

toe.  In  2010 schreef  hij:  “De publieke tribune in  de grootste  zittingszaal  van  de rechtbank  in 

Groningen heeft nog geen honderd stoelen. Met mijn twitter-account bereik ik in theorie ruim 

tweeduizend volgers.”28 Inmiddels, twee jaar later, meer dan zo'n 9000 mensen zijn Twitter. Ter 

vergelijking: de Twitteraccount van De Rechtspraak heeft er ongeveer 1500 en die van de Hoge 

Raad 6800.29

Naast Klomp (Groningen, Drenthe) houdt een aantal andere regionale verslaggevers een blog bij,  

zoals de Limburgse misdaad- en rechtbankverslaggever Bjorn Thimister en Nanko Kiel, journalist bij  

de  Ommelander Courant.  Ook de Utrechtse verslaggever Jurgen Swart heeft een blog,  getiteld 

24 Fred Soeteman, Buurman... Jij?! (Raamdonksveer: Vèrse Hoeven, 2011).
25 Ik heb geen cijfers kunnen vinden over het aandeel van de rechtbankverslaggeving in andere jaren, hoewel dat wel 

heel interessant zou zijn om te weten.
26 Anna Korterink, Bij De Rechtbank. Aanklagers, Verdedigers, Verdachten (Utrecht: Media Plus, 2011).
27 Informatie ontleend aan webpagina: “De Rechtbank,” NCRV Uitzending Gemist, 2012, 

http://www.ncrv.nl/ncrvgemist/21-8-2012/rechtbank, geraadpleegd op 21 sept. 2012
28 Chris Klomp, “# Twitcourt, Live Vanuit De Rechtszaal,” De Nieuwe Reporter, 2010, 

http://www.denieuwereporter.nl/2010/11/twitcourt-live-vanuit-de-rechtszaal/, geraadpleegd 26 oktober 2012
29 Aantallen opgetekend op 24 november 2012
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'Andere verhalen uit de rechtbank'. In 2009 publiceerde hij bovendien een boek: De kus van het  

breezermeisje en andere verhalen.30 Een van de bekendste rechtbankblogs is echter dat van Rob 

Zijlstra. Hij is de vaste rechtbankverslaggever van  Dagblad van het Noorden en blogt sinds 2004 

over de zaken die hij  meemaakt in de rechtbank.  Een van zijn blogs verschijnt wekelijks  in de 

zaterdagkrant van Dagblad van het Noorden. Chris Klomp, Zijlstra's collega in het noorden, begon 

een jaar later met bloggen en maakte naam omdat zijn blogs worden doorgeplaatst op opinieblog 

joop.nl. Samen zijn deze twee Groninger verslaggevers, dankzij blog en twitter, misschien wel de 

twee  meest  bekende  rechtbankjournalisten  van  Nederland.  Ze  spelen  hun  eigen  rol  als 

commentatoren in het publiek debat, geven beide met enige regelmaat lezingen en bieden met 

hun blog een platform waarop ook hun lezerspubliek kan deelnemen aan de discussie.

1.3. Strafrecht en politiek

De toegenomen aandacht voor het strafrecht heeft wellicht te maken met het feit dat rechtspraak 

in Nederland de laatste jaren een hot topic is. Er kwamen diverse gerechtelijke dwalingen aan het 

licht;  in  het  zeer  geruchtmakende proces  tegen politicus  Geert  Wilders  werd  met  succes  een 

rechter gewraakt; en 2012 is het jaar waarin twee oud-rechters zichzelf voor meineed voor de  

rechtbank moeten verantwoorden.

Dan zijn er nog de algemene klachten in de samenleving 

over  de  ineffectiviteit  van  het  strafrechtsysteem  en  de 

zwaarte  van  de  straffen.  Wordt  er  wel  streng  genoeg 

gestraft? Waarom vervallen zoveel mensen in herhaling? 

Het inmiddels  gesneuvelde kabinet  Rutte  stuurde in  het 

voorjaar nog een omstreden wetsvoorstel naar de Tweede 

Kamer dat voorziet in de invoering van minimumstraffen. 

De politiek claimt daarmee gehoor te geven aan de zorgen 

van de burger, die de rechters te soft vindt, en de straffen 

te laag.

Gevreesd wordt dat het vertrouwen in de rechtspraak bij 

het  publiek  tanende  is;  de  politiek  wil  daarop  actie 

ondernemen. In de juridische wereld zijn er echter maar 

weinig mensen die zitten te wachten op de invoering van 

minimumstraffen.  Door  sommige  critici  worden  zelfs 

vraagtekens  geplaatst  bij  het  hele  nut  van  straffen  en 

opsluiten. Een beweging van juristen en criminologen pleit voor een andere benadering, zoals het 

herstelrecht, waarbij dader en slachtoffer in overleg gaan over hoe de gedane schade kan worden 

gerepareerd.31

Volgens velen is er sprake van een gezagscrisis van de rechtspraak. De burgers in de hedendaagse  

deliberatieve democratie zijn dermate mondig geworden, dat ook de rechtbank, een traditioneel 

bolwerk, zich genoodzaakt ziet om verantwoording af te leggen aan het publiek.  NRC-journalist 

Folkert  Jensma  schrijft  op  zijn  juridische  blog:  "Na  diverse  publieke  dwalingen  en  het 

deerniswekkend gestuntel in het proces Wilders is het de rechtspraak wel duidelijk dat ze een 

probleem heeft. De rechtspraak deelt in de gezagscrisis tussen overheid en burger, na Fortuyn. 

30 Jurgen Swart, De kus van het breezermeisje : en andere verhalen uit de rechtbank Utrecht (Nijmegen: Wolf Legal 

Publishers, 2009)
31 Nico De Feijter, “Weg Met Het Strafrecht!,” Trouw Letter & Geest, 15 september 2012.
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Gezag bestaat  tegenwoordig pas  als  de mondige burger het  toekent.  Rechters  moeten dus  de 

burger serieus nemen, beslissingen motiveren en het recht uitleggen."32

Een  deel  van  die  gezagscrisis  gaat  volgens  een  rapport  van  de  Nederlansdse  Nieuwsmonitor 

gepaard  met de opmars  van  medialogica  in  de politiek.   Het  rapport  is  een evaluatie  van  de 

Persrichtlijn van de Raad voor de Rechtspraak uit 2008. Volgens de auteurs verandert het politieke 

debat  rondom  rechtszaken  steeds  meer  onder  invloed  van  medialogica;  politici  passen  hun 

uitlatingen aan op het publiek en wat het goed doet in de media. De burgers vragen via diezelfde 

media om transparantie en verantwoording van de rechters. Ze bemoeien zich in toenemende 

mate met rechtszaken, vooral via  social media als Twitter en Facebook.33 De rechtspraak legt in 

principe verantwoording af aan de wetgever, de politiek; maar die stemt in toenemende mate af 

op het publiek, minder op het 'traditionele argumentatiekader' van de politiek en rechtspraak. Hoe 

meer de rechtspraak zich dus moet verantwoorden tegenover een publiek, dat redeneert volgens 

eigen 'wetten', een eigen logica, hoe groter de frictie tussen burger en rechtspraak wordt, menen 

de onderzoekers:

“De  rechter  is  in  zijn  rechtsprekende  taak  gebonden  aan  het  traditionele 

argumentatiekader zoals dit door de wetgever is geformuleerd. Dit wettelijke kader 

vormt de voorwaarde voor de rechtstatelijke legitimiteit van de rechtspraak; deze 

juridische  spelregels  kunnen  in  analogie  met  de  politieke  logica  en  medialogica 

worden gezien als de 'rechtspraaklogica'.  Treedt de Rechtspraak buiten dit kader, 

dan verliest ze haar eigen basis."34

Scholten, Kester, Ruigrok et al. zijn bang dat met de opmars van social media en burgerjournalistiek 

het  fundament  van  de  rechtsstaat  wordt  aangetast.  Oude  en  gewaardeerde  principes  als  de 

bescherming van de privacy voor verdachten en het onschuldprincipe, zouden door een horde 

niet-professionele journalisten onder de voet gelopen kunnen worden.35

Hoewel  de  politieke  teneur  onmiskenbaar  uitgaat  naar  strenger  straffen  en  het  mediadebat 

rondom het strafrecht volop in gang is, is het voor wetenschappers moeilijk om de kloof tussen 

rechter  en  burger  precies  te  definiëren.  Uit  onderzoek  van  het  SCP  uit  2007,  toen  deze 

problematiek ook al speelde, blijkt dat er, ondanks alle onrust, geen sprake was van een dalende 

trend  van  vertrouwen  in  de  rechtspraak,  en  dat  met  zo'n  zestig  procent  vertrouwen,  het 

Nederlandse systeem goed scoort ten opzichte van andere Europese landen.36

Uit onderzoek blijkt wél dat het klopt dat het publiek steevast strengere straffen voor ogen heeft  

dan strafrechters. Dat verschil is zo groot dat er sprake is van een kloof tussen burger en rechter, de 

zogeheten punitiviteitskloof.37 De oorzaak voor die kloof wordt wel gezocht in het referentiekader: 

de  burger  heeft  geen vergelijkingsmateriaal  en  straft  daarom,  wanneer  hem een casus  wordt 

voorgelegd,  strenger  dan  een  rechter  die  dezelfde  casus  bekijkt.38 Het  blijkt  echter  voor 

wetenschappers  moeilijk  om  met  experimenten  aan  te  tonen  dat  het  geven  van  meer 

32 Folkert Jensma, “Rechtspraak is toe aan een paar harde vragen,” Nrc.nl, 6 oktober 2012, 

http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2012/10/06/rechtspraak-is-toe-aan-een-paar-harde-vragen, geraadpleegd 5 

november 2012
33 Otto Scholten et al., Een Evaluatie Van De Persrichtlijn 2008 (2011), 2
34 Ibid. 2
35 Ibid. 8-9
36 Paul Dekker and Tom Van der Meer, Vertrouwen in De Rechtspraak Nader Onderzocht (SCP: Den Haag, 2007), 21-

22
37 Henk Elffers and Jan W. De Keijser, “De Strafrechter En De Burger : Zij Konden Bijeen Niet Komen,” Rechtstreeks 

no. 2 (2007),7-10
38 Ibid, 11
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achtergrondinformatie  aan  burgers  ervoor  zorgt  dat  ze  milder  gaan  oordelen.  In  sommige 

experimenten  ging  de  strafmaat  zelfs  omhoog  naarmate  de  participanten  meer  informatie 

kregen.39

Het format waarin zaken in de krant komen blijkt wel effect te hebben. Lezers die zich moesten  

baseren  op  een  krantenbericht  gaven  1,5  jaar  langere  gevangenisstraffen  dan  lezers  die  het 

strafdossier mochten lezen.40 Kranten trokken zich de kloof kennelijk aan, want het Dagblad van 

het  Noorden  introduceerden  in  2003  de  lezersjury.  Een  vaste  groep  lezers  bezocht  daarvoor 

strafzaken en gaf hun mening hierover in de krant.  Brabants Dagblad,  De Limburger,  De Stentor, 

De Stem, De Gelderlander, en ook het Algemeen Dagblad in Rotterdam organiseerden lezersjury's, 

in de hoop de kennis over de rechtspraak te vergroten.41 Aan de lezersjury van Brabants Dagblad 

werd  een  wetenschappelijk  experiment  gekoppeld,  waaruit  bleek  dat  ook  het  bijwonen  van 

rechtszaken geen effect had op de mening die mensen hadden over het strafrechtsysteem.42

Ook  in  het  buitenland  speelt  deze  problematiek.  Groot-Brittanië  bijvoorbeeld  kampt  net  als 

Nederland  met  een  laag  vertrouwen  in  het  strafrechtsysteem,  klachten  over  te  milde  en 

wereldvreemde rechters, en zorgen over toenemende criminaliteit. Ook daar wordt gevreesd voor 

de legitimiteit van het rechtssysteem. Britse criminologen zijn daarom gaan onderzoeken of het 

mogelijk is de reputatie van het strafrecht via bijdragen in de krant te verbeteren. De crimonoloog 

Martina Feilzer publiceerde zes maanden lang elke week een column over misdaad en rechtspraak, 

gekoppeld aan lokale thema's en verhalen in een Oxfordse krant. Wat bleek: “the column had no 

measurable impact on readers' levels of knowledge of, or attitudes towards, crime and the criminal 

justice system, hardly surprising, considering the irregularity of column readership.”43

Lezers waren niet zozeer geïnteresseerd in de misdaad zelf, maar in de manier waarop ze die aan 

hun eigen leven konden verbinden, en lazen de columns dus slechts sporadisch. De berichten die 

ze lazen selecteerden ze op  persoonlijke relevantie: “personal knowledge of either perpetrator or 

victim; a connection through locality, for example, proximity to areas they frequent or live in; or a  

biographical connection such as same age, gender, profession, or other seemingly tangential and 

random circumstances.”44

Feilzer liet de deelnemers bovendien een column lezen en vroeg ze daarna wat er beter aan kon.  

Twee reacties van deelnemers waren tekenend:

"I suppose especially from a journalistic point of view it might be more interesting to 

read if it  was linked to individual  cases,  cited as examples (...)  I  mean given the 

nature of the subject, sort of dry analysis is a tempting option. This is never going 

to be as interesting I suppose, as a, to most people, as a gory murder report."

"I think use more examples (...) I know it's the sort of, we kind of criticise media for, 

overpersonalising  things  but  I  think  you did  need examples,  some people  need 

visualisation,  some people just  need that identification that just helps people to 

understand what you are saying."45

39 Ibid, 14-15
40 Ibid. 21
41 Ibid. 4
42 Ibid. 20
43 Martina Feilzer, “The Importance of Telling a Good Story: An Experiment in Public Criminology,” The Howard 

Journal of Criminal Justice 48, no. 5 (December 2009), 475
44 Ibid. 476-477
45 Beide citaten: Martina Feilzer, “The Importance of Telling a Good Story: An Experiment in Public Criminology,” 

The Howard Journal of Criminal Justice 48, no. 5 (December 2009) 478
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Voorbeelden geven, een goed verhaal vertellen en zorgen dat het publiek zich kan identificeren 

met de mensen in het verhaal; het publiek geeft zelf aan dat op die manier de betrokkenheid bij  

rechtbankverhalen kan worden vergroot. De academicus Feilzer moet dus concluderen dat alleen 

zakelijk informatie geven over rechtszaken mensen weinig verder helpt: “It's  all  about telling a 

good story”.46  Mensen hebben verhalen nodig om zich meer kennis over het rechtssysteem eigen 

te maken:

“Interviewees referred to the need to present penal policy, and factual information 

about  crime  and  criminal  justice  though  the  medium  of  case  stories  and  as 

narratives with a human interest angle. Further, it became clear from the interviews 

that  people  make  sense  of  the  processes  of  the  criminal  justice  system  by 

recounting stories, whether they related to their own experiences or infamous cases 

and scandals.”47

Tegenover rechtbankverhalen als puur amusement staat dus het vertellen van rechtbankverhalen 

om draagvlak en begrip te kweken voor de manier waarop rechtbanken recht spreken. Verhalen 

kunnen een brug slaan tussen de rigide 'rechtbanklogica' die uitgaat van regels en wetten en de  

beleving van gewone mensen die de krant lezen.

1.4. Vraagstelling

Zoals  misschien  ook  af  te  leiden  is  uit  bovenstaande,  is  het  onderzoek  naar  de  Nederlandse 

rechtbankverslaggeving op z'n best fragmentarisch te noemen. Op een tweetal onderzoeken van 

de  Nieuwsmonitor  na,  en  de  nodige  anekdotische  artikelen  over  de  geschiedenis  van  de 

rechtbankverslaggeving, is er eigenlijk in het Nederlands vrijwel niets geschreven. Laat staan dat er  

wetenschappelijke aandacht is geweest voor vormen van verhalende rechtbankverslaggeving.  Dat 

kan  op  z'n  minst  opmerkelijk  genoemd worden,  gezien  het  levendige  maatschappelijke  debat 

rondom de rechtspraak en de kennelijke gezagscrisis waarin de media de hand zouden hebben.

Sommige onderzoeken, zoals bijvoorbeeld  die van de Nieuwsmonitor en het boek van Fox & Van 

Sickel leggen de nadruk op wat er allemaal mis kan gaan met de representaties van misdaad en het 

strafrecht in de media. Zij leggen de nadruk op de vervormende rol van de media. Uit de tekst van 

Feilzer blijkt echter dat het precieze effect van nieuwsteksten op attitudes van het publiek vaak 

onvoorspelbaar  is.  In  plaats  van  meteen  een  schuldvraag  te  beantwoorden,  lijkt  het  mij 

interessanter om nu eens goed te kijken naar de aard van de teksten, aangezien dat voor zowel 

gewone verslaggeving als eventuele 'alternatieve vormen' nog nooit gedaan is.

Als begin  van dit onderzoek lijkt het mij dus gerechtvaardigd te vragen: wat kunnen we verstaan 

onder  verhalende  rechtbankverslaggeving?  Hoe  zit  het  in  elkaar,  hoe  is  het  opgebouwd  in 

vergelijking tot een gemiddeld rechtbankverslag? Zijn de uitgangspunten te vergelijken met die van 

literaire journalistiek?

Het genre , voor zover het een genre genoemd kan worden, is echter erg divers en moeilijk in  zijn 

geheel te bestuderen. Zoals uit voorgaande blijkt zijn er de verhalenbundels van journalisten als 

Van  Veen,  Abrahams,  Vermeulen  en  Zijlstra.  Anderzijds  zijn  deze  bundels  losgeraakt  van  hun 

oorspronkelijke  krantencontext  en  sporadisch  verdeeld  over  de  afgelopen  eeuw.  Het  zou  veel 

historische context vergen om ze goed te kunnen onderzoeken, en vergelijkingen zouden al snel  

mank gaan.

46 Feilzer, “The Importance of Telling a Good Story”, 480
47 Idem
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Heden ten dage zijn er echter twee journalisten, die er  dankzij hun online-activiteiten uitspringen:  

Chris  Klomp en Rob Zijlstra.  Zij  vormen samen bovendien een interessante case-study.  Omdat 

beiden  Groningen  als  uitvalsbasis  hebben,  tegelijkertijd  actief  zijn  en  vaak  dezelfde  zaken 

bijwonen, is het mogelijk hun werk tot in detail te vergelijken. Dat levert een beter inzicht in hun 

werkwijze op en in de verschillende vormen die rechtbankverhalen kunnen aannemen. Omdat 

beiden  op  blogs  publiceren  is  hun  werk  bovendien  makkelijk  te  achterhalen  en  in  de 

oorspronkelijke context te bekijken.  Bovendien biedt deze benadering de mogelijkheid om wat 

verkenningen te doen naar het effect van nieuwe media op de rechtbankverslaggeving.

Aan de hand van het recente werk van Chris Klomp en Rob Zijlstra wil ik een tweetal hoofdvragen  

beantwoorden over verhalende rechtbankverslaggeving.  In  de eerste plaats moet nauwkeurige 

bestudering en vergelijking van hun werk een beter beeld geven van de vorm. In de tweede plaats 

wil ik proberen te verklaren met welk doel de verhalende vorm in rechtbankverslaggeving wordt 

ingezet en waarom die steeds weer terug lijkt te keren in de rechtbankverslaggeving.

Mijn hoofdvragen zijn dus:

1. Waar bestaat een verhalende vorm van rechtbankverslaggeving uit? In hoeverre 

toont die overeenkomst met vormen van literaire journalistiek?

2. Wat  hopen journalisten ermee te bereiken? Wat is de functie van de verhalende 

vorm in de rechtbankverslaggeving? Draagt deze vorm bij aan een kritische pers?

3. Wat voor invloed heeft de blogomgeving op deze vorm van journalistiek? Wat is  

de meerwaarde van het bloggen?

1.5. De journalisten

Rob Zijlstra en Chris Klomp zijn beide  rechtbankverslaggevers met als voornaamste standplaats 

Groningen.  Zij  zijn  de  prominentste  twee  Nederlandse  rechtbankverslaggevers  die  een  blog 

bijhouden dat zich (min of meer) exclusief richt op rechtbankverslaggeving. Andere bloggers, zoals 

de  Limburgse  misdaadverslaggever  Bjorn  Thimister  en  Mick  van  Wely  van Dagblad  van  het  

Noorden, houden zich op hun blog bezig met misdaad in bredere zin, dus ook met opsporing. Ook 

Nanko Kiel, misdaadverslaggever voor de Ommelander Courant, schrijft over meer onderwerpen, 

publiceert  bovendien  ook  fictie  en  persoonlijke  beslommeringen  en  heeft  een  kleiner 

lezerspubliek.  Zijlstra  en  Klomp  zijn  veruit  de  meest  bekende,  meest  professionele  en  meest 

gespecialiseerde bloggers als  het gaat om rechtbankverslaggeving in Nederland.  Dat ze beiden 

gebaseerd zijn in Groningen is een gelukkig toeval. Opvallend is wel dat bloggen over rechtbank en 

misdaad onder noordelijke journalisten een grotere populariteit geniet dan in de rest van het land: 

Kiel, Van Wely, Klomp en Zijlstra werken allen in (de omgeving van) Groningen. 

Rob Zijlstra is  sinds 2004 rechtbankverslaggever voor  Dagblad van het  

Noorden. Hij verslaat voornamelijk zittingen van de meervoudige kamer 

in  de  rechtbank  Groningen  en  zittingen  van  het  Gerechtshof  in 

Leeuwarden,  waar  hoger  beroepszaken  worden  uitgevochten.  In  2005 

begon hij met bloggen, omdat hij naar eigen zeggen met teveel verhalen 

in  zijn  hoofd  achterbleef  na  elke  zitting  en  de  ruimte  in  de  krant 

tekortschoot om het hele verhaal te vertellen. Hij schrijft minstens twee 

blogs per week op zijn site 'Zittingszaal  14',  vernoemd naar de zaal  in 

Groningen waar  de meervoudige  kamer zetelt.  Eenmaal  per  week,  op 

zaterdag, verschijnt een blog in columnvorm in de krant. Zijlstra geeft regelmatig lezingen over zijn 
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werk als rechtbankverslaggever.  Naast nieuwsberichten en rechtbankblogs maakt hij  met enige 

regelmaat reportages over onderwerpen die te maken hebben met het strafrecht. In 2010 won hij 

de Groninger Persprijs. In 2007 en 2010 was hij genomineerd voor de Jacques van Veen Persprijs,  

die is ingesteld 'om de kwaliteit van de journalistiek op het gebied van het recht in het algemeen  

en de justitieverslaggeving in het bijzonder te bevorderen’. Een selectie van zijn rechtbankblogs is 

gebundeld in de boeken Zittingszaal 14, deel 1 en 2, verschenen bij uitgeverij Noordboek.48

Chris  Klomp  is  sinds  2002  rechtbankverslaggever.  Hij  heeft  geen  vaste 

aanstelling, maar verslaat freelance allerhande rechtszaken voor RTV Noord 

en is  de vaste  plaatsvervanger  van  Zijlstra bij  Dagblad van het  Noorden. 

Bovendien is hij correspondent Noord-Nederland voor  Algemeen Dagblad. 

In die hoedanigheid  verzorgt hij de regiopagina van die krant, waardoor hij 

ook  regelmatig  als  algemeen verslaggever  op pad is.  Zijn  rechtbankblogs 

worden  doorgeplaatst  op  opiniesite  dejoop.nl.  Met  zijn  twitteraccount 

@chrisklomp (rechtbankhashtag #twitcourt) heeft hij  op het moment van 

schrijven  9353   volgers.49 Hij  noemt  zichzelf  'misschien  wel  de  meest  bekende 

rechtbankverslaggever  van  Nederland'  en  werd  door  tijdschrift  Communicatie 'de  beste 

twitterjournalist  van  Nederland'  genoemd.  Zijn  blog  was  tot  voor  kort  getiteld 

'rechtbankverslaggever'.  Sinds dit  jaar  schrijft  hij  onder eigen naam op  www.chrisklomp.n  l.   Hij 

wordt  met  enige  regelmaat  gehekeld  op  Geenstijl.nl  en  haalde  de  top  50  van  'notoire 

internetoverlastgevers' van die opiniërende website. Ook Chris Klomp geeft af en toe lezingen.

1.6. Hypotheses

Mijn eerste veronderstelling was dat het zoeken naar alternatieve vormen verband houdt met de 

waakhondfunctie  van  de  journalistiek.  Een  nieuwe  vorm  zou  kritiek  op  de  rechtspraak 

gemakkelijker maken. Uit interviews met Chris Klomp en Rob Zijlstra en opiniërende stukken van 

hun hand rees echter al gauw een ander beeld. De verhalende vorm in de rechtbankverslaggeving, 

in elk geval zoals ik die bij Chris Klomp en Rob Zijlstra hoop te observeren, is vooral een kritiek op  

heersende maatschappelijke ideeën over criminaliteit en de Nederlandse rechtspraak. De kritische 

functie van de pers is dus niet per se gericht op het aanvallen van het gerechtelijk systeem, zoals 

dat in de jaren zestig meer gebruikelijk was, maar meer op het bijsturen van 'misvattingen' die 

onder burgers en politici leven.

Het corrigeren van de oprukkende 'medialogica', die ook in de politiek doorsijpelt, is een belangrijk  

punt op de agenda van de bloggende rechtbankverslaggevers. De gebruikelijke berichtgeving blijft 

te vaak hangen in misdaadstatistieken en stereotypes. Weblogs bieden deze maatschappijkritische 

journalisten de vrijheid om te experimenteren met de vorm; door te spelen met de vorm proberen 

ze bestaande ideeën te doorbreken.

Met hun verslaggeving willen de journalisten bijdragen aan de openbaarheid van de rechtspraak,  

want  vanwege  het  geringe  aantal  verslaggevers  en  het  leegblijven  van  de  publieke  tribunes, 

hebben  mensen  een  scheef  beeld  van  de  werkelijkheid  over  rechtspraak  en  criminaliteit. 

Verslaggevers zijn zich bewust van de kloof tussen rechter en burger en proberen die op hun eigen 

manier te overbruggen. Door hun eigen ervaringen uit de rechtszaal op te schrijven en kenbaar te  

maken aan het publiek, hopen de verslaggevers het vertrouwen in de rechtspraak te vergroten.

Net  als  literair  journalisten,  gebruiken  rechtbankverslaggevers  de  verhalende  vorm  omdat  ze 

48  Rob Zijlstra, Zittingszaal 14, (Groningen: Noordboek, 2007)
49 Op 23 november 2012
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ontevreden zijn met de ruimte die ze krijgen in de krant, om  ‘de werkelijkheid’ weer te geven. Mijn 

verwachting  is  dan  ook  dat  er  aanzienlijke  overeenkomsten zijn  tussen het  gedachtegoed van 

literair  journalisten en bloggende rechtbankverslaggevers.  Omdat  deze vorm van verslaggeving 

raakt aan  narrative journalism is het goed mogelijk deze vorm van journalistiek met behulp van 

verhaalanalyse te beschrijven en te interpreteren.

1.7. Opbouw van deze scriptie

Hoofdstuk  2  bestaat  uit  een  uitgebreid  literatuuronderzoek  dat  illustreert  hoe  verhalen  het 

menselijk denken vormen en de afgelopen eeuwen zijn onderzocht door cognitief psychologen, 

literatuurhistorici, rechtsgeleerden en vele anderen. Het poogt de vraag te beantwoorden: wat is 

nou eigenlijk dat 'verhaal' waar iedereen de mond van vol heeft? Vervolgens geeft het hoofdstuk 

een verkenning van de functies van literaire journalistiek en van de functie van journalistieke blogs 

bij het emanciperen van een publiek. Ook werden in het kader van dit achtergrondhoofdstuk de 

journalisten  Klomp  en  Zijlstra  zelf  geïnterviewd.  Delen  van  deze  interviews  komen  terug  in 

hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 3 vervolgens geeft een formele beschrijving van het rechtbankverslag in algemene zin. 

Om de verhalende vorm van journalistiek te kunnen vergelijken met zijn 'normale' tegenhanger, 

moet er eerst in formele zin gedefinieerd worden wat 'normaal' is. Zo'n definitie is niet kant-en-

klaar te geven, vooral omdat uit hoofdstuk 1 duidelijk wordt dat storytelling in zekere zin aan de 

basis ligt van elk nieuwsverhaal. Toch zijn er kenmerken op basis waarvan we het één van het 

ander zullen onderscheiden. Ze komen aan bod in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk  4  beschrijft  de  methode  van  de  tekstuele  analyse  die  wordt  toegepast  op  de 

rechtbankverslagen.  Daarnaast  is  in  dit  hoofdstuk  beschreven  hoe  het  corpus  aan  teksten  is 

samengesteld. De analyse is een systematische toepassing van diverse narratologische begrippen 

op een selectie van zo'n 100 rechtbankblogs. Door middel van close reading van de verschillende 

verhaalonderdelen is geprobeerd na te gaan hoe verhalende rechtbankverslagen in elkaar zitten, 

van  welke  literaire  procedés  ze  gebruik  maken  en  hoe  ze  zich  verhouden  tot  'gewone' 

rechtbankverslagen.  De  resultaten  van  deze  narratieve  analyse  zijn  te  vinden  in  hoofdstuk  5. 

Hoofdstuk 6 tenslotte bevat de conclusies van het onderzoek en in de hoofdstukken 7, 8 en 9 zijn  

de bijlages  te  vinden,  waaronder  een overzicht  van de gebruikte  stukken,  afbeeldingen en de 

bibliografie.
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2. Theoretisch kader

2.1. Wat is narrativiteit?

2.1.1.Vooraf

Verhalen vertellen zit mensen in het bloed. We groeien op met verhalen om ons heen, zoals de 

sprookjes voor het slapengaan en de ‘hoe-was-je-dag-verhalen’ aan de keukentafel. We vertellen 

verhalen over elkaar, over de wereld en over onszelf. Een belangrijk deel van wie mensen zijn,  

alleen en in een groep, wordt bepaald door het levensverhaal dat ze zelf construeren.50 Mensen 

zijn zichzelf daar alleen niet altijd van bewust. Op dezelfde manier als dat je niet van vissen kunt  

verwachten, dat zij de eerste zijn die het water ontdekken, aldus de cognitief psycholoog Jerome 

Bruner.51

Dat maakt het onderzoek naar verhalen op de een of andere manier tegen-intuïtief. Alsof je wordt 

gedwongen  te  kijken  naar  de  lucht  die  je  inademt.  De  twee  belangrijkste  wetenschappelijke 

disciplines waarover dit onderzoek gaat, journalism studies en rechtsgeleerdheid, zijn zich sinds de 

narrative  turn wel  bewust  van  de  invloed  van  verhalen  op  de  beroepspraktijk.  De  meeste 

journalisten en juristen op hun beurt, ontkennen nog.52 In wetenschappelijke artikelen wordt ook 

niet altijd de moeite genomen te definiëren wat een narratief precies voor kenmerken heeft. De 

lezer wordt zelf geacht een goed ontwikkeld idee te hebben van wat een verhaal inhoudt. Een 

eenduidige invulling aan het begrip geven is daarom niet gemakkelijk, omdat narratieven vanuit 

verschillende wetenschappelijke disciplines bestudeerd zijn en daarom vele  definities hebben. 

Voor  de  meest  concrete  definities  kunnen  we  terecht  in  de  taalwetenschap,  de  eerste 

wetenschappelijke discipline die zich ging bezighouden met de bestudering van het verhaal.

2.1.2.Elementen van het verhaal

In het begin werd de studie naar narratieven gedomineerd door de jacht op de vormkenmerken 

van het verhaal. De eerste die daar uitspraken over deed, was de klassieke Griek Aristoteles, in zijn 

Poetica.53 Hij stipuleerde dat het verhaal tenminste bestaat uit drie onderdelen: begin, midden en 

eind.  Een ander belangrijk element is de  peripeteia.  In de verhaalwereld heerst een bepaalde 

orde, een bepaalde stand van zaken, die wordt verstoord door een onverwachte ommekeer. Die 

ommekeer, de peripeteia, stelt Jerome Bruner, maakt van een reeks gebeurtenissen een verhaal.54 

Het verhaal is ten einde als er een nieuwe status quo tot stand is gekomen in de verhaalwereld.

Verhalen zijn er in allerlei verschillende vormen, van limerick tot episch gedicht en van kort proza 

tot  lijvig  boekwerk.  Wat alle  verhalen gemeen is  hebben is  dat  ze  bestaan uit  minstens  twee 

gebeurtenissen die met elkaar in verband worden gebracht.55 Een minimaal verhaal bestaat uit 

twee 'narrative clauses' oftewel twee zinnen of zinsdelen die in een narratief verband staan. Dat 

50 Jerome Bruner, Making Stories: Law, Literature, Life (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2002) 

64-66,  Barbara Johnstone, “Discourse Analysis and Narrative,” in Handbook of discourse analysis (Malden, MA: 

Blackwell, 2003), 640
51 Jerome Bruner, “The Narrative Construction of Reality,” Critical Inquiry 18, no. 3 (1991), 4
52 Zie Peter Brooks, “Narrative Transactions. Does The Law Need a Narratology?,” Yale journal of law and the  

humanities 1, no. 1 (2006) 1-3, 27
53 Bruner geeft in het notenapparaat van zijn eerste hoofdstuk een kort maar informatief overzicht van onderzoek naar 

narratologie.  Bruner, Making Stories: Law, Literature, Life, 109-112
54 Bruner, Making Stories: Law, Literature, Life, 17
55 Nick Lacey, Narrative and Genre (Hampshire / New York: Palgrave, 2000) 13
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betekent dat ze niet kunnen worden verplaatst ten opzichte van elkaar, zonder dat de betekenis 

verandert. Zo geeft de opeenvolging: “Ik sloeg de jongen en hij sloeg mij” een andere weergave 

van de gebeurtenissen dan “De jongen sloeg mij en ik sloeg hem.”56

Dat  heeft  te  maken  met  het  verband  dat  de  lezer  vrijwel  automatisch  legt  tussen  twee 

gebeurtenissen die naast elkaar worden gezet: dat ze iets met elkaar te maken hebben. Lezers 

leiden daardoor een verband tussen de twee gebeurtenissen: causaliteit of zelfs motivatie.  De 

tweede mep is een directe reactie op de eerste, en is  waarschijnlijk bedoeld als  vergelding of  

afweer in een ruzie.  Terwijl sec bekeken de gebeurtenissen niet per sé iets met elkaar te maken  

hoeven te hebben: misschien zaten er wel jaren tussen de twee gebeurtenissen.57

Toonaangevend binnen de structuuranalyse van verhalen is het werk van William Labov en Joshua 

Waletzky.58  Aan de hand van persoonlijke ervaringsverhalen (PEN), die ze uitlokten door mensen 

anekdotes over hun eigen leven te laten vertellen, construeerden zij een veelgebruikt model voor  

de verhaalstructuur, die grofweg bestaat uit zes delen.59 De structuur van Labov en Waletzky is ook 

gebruikt om de narratieve strategiën van nieuwsverslaggeving op te helderen, en zal ik later in die 

context uiteenzetten. Labov en Waletzky maakten bovendien een onderscheid tussen referentiële 

en evaluatieve zinsdelen in verhalen. Evaluatieve zinsdelen geven aan waarom het verhaal  het 

vertellen waard is.  Ze maken het publiek duidelijk waarom het publiek naar het verhaal moet 

luisteren. De functie van deze 'vrije zinsdelen' staat los van de gewone 'referentiële' zinnen, die 

ingebed zijn in de vaste structuur en weergeven waar het verhaal over gaat: de gebeurtenissen, 

karakters, de verhaalwereld.60

Onderzoek naar verhalen en verhaalstructuur valt onder het vakgebied van de discourseanalyse: 

een wollige term die in de loop van de jaren voor veel verschillende vormen van onderzoek is  

gebruikt.  Grofweg  kan  deze  tak  van  wetenschap  worden  opgedeeld  in  twee  stromingen:  de 

structuralistische (of formalistische) en de functionalistische invulling van discourse analyse.61 Voor 

structuralisten betekent discourse analyse het bestuderen van de betekenis van teksten boven 

zinsniveau.  Daarmee is  discourse  analyse  de  vergrotende trap  van  bijvoorbeeld  syntactisch  of 

fonologisch onderzoek, dat bekijkt hoe op zins- of klankniveau betekenis in taal tot stand komt.62 

Discourse analyse of tekstanalyse zoekt dus naar een tekstgrammatica: de organiserende principes 

die  teksten  boven  zinsniveau  betekenis  geven.  Narrativiteit  kan  als  zo'n  structuur  of 

organisatievorm gezien worden.63

Zoals eerder gezegd heeft het model voor de structurele analyse van narratieven van Labov en 

Waletzky  grote  invloed  gehad  op  wetenschappers  die  in  later  jaren  onderzoek  deden  naar 

narrativiteit. Hoewel het model van Labov en Waletzky is gebaseerd op spontane narratieven die in 

gesprekken  tot  stand  komen,  is  het  gebruikt  om verhalen  in  allerlei  contexten  te  analyseren, 

waaronder ook nieuwsverhalen.

Teun van Dijk past in zijn boek  News as Discourse tekstanalyse toe op nieuwberichten om ze te 

56 Johnstone, “Discourse Analysis and Narrative.” 637
57 Richardson, Analysing Newspapers. 22, 23
58 William Labov and Joshua Waletzky, “Narrative Analysis,” in Essays on the Verbal and Visual Arts, ed. June Helm 

(Seattle: University of Washington Press, 1967), 12-44.
59 Johnstone, “Discourse Analysis and Narrative.” 636-637
60 Ibidem, 637
61 Richardson, Analysing Newspapers, 22-24, zie ook James Paul Gee and Michael Handford, “Introduction,” in The 

Routledge Handbook of Discourse Analysis, ed. James Paul Gee and Michael Handford (London / New York: 

Routledge, 2012), 3
62 Van Dijk, News as discourse, 19
63 Richardson, Analysing Newspapers, 22
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onderzoeken op onderliggende structuur, stijlkenmerken en het gebruik van retorische middelen.64 

Een gelijksoortig onderzoek is dat van Allan Bell, die de structuur van nieuwsberichten analyseert 

met behulp van de narratieve theorie van Labov en Waletzky.65  Hij  toetst in het artikel  News 

stories  as  narratives de  structuur  van  nieuwsberichten  aan  de  structuur  van  persoonlijke 

narratieven. De structuur van nieuws die Bell uiteindelijk opstelt, heeft grote overeenkomsten met 

die van Van Dijk. Een uitgebreidere bespreking van de narratieve structuur van nieuws geeft Bell in 

zijn boek The Language of the News Media.66

Een verhaal bestaat volgens Labov en Waletzky uit een abstract, orientation, complicating action,  

evaluation, resolution en  coda.67  Een persoonlijk verhaal wordt voorafgegaan door de  abstract, 

een  korte  samenvatting  of  indicatie  waar  het  verhaal  over  gaat.  Daarna  volgt  de  orientation, 

waarin de setting van het verhaal wordt geschetst en de hoofdpersonen worden voorgesteld. Met 

de  complicating action komt er verandering in de situatie en begint het verhaal. Vervolgens kan 

daar  door  middel  van  de evaluation een oordeel  aan  worden verbonden.  Daarmee maakt  de 

evaluatie  ook  duidelijk  waarom  het  verhaal  belangrijk  is:  de  en-wat-dan-nog-vraag  wordt 

beantwoord. De resolution beschrijft vervolgens hoe het verhaal afloopt en de coda is de formele 

markering van het einde van het verhaal: het teken dat de verteller klaar is en iemand anders kan 

gaan spreken.68

De  structuur  van  nieuwsverhalen  is  te  beschrijven  in  termen  van  het  model  van  Labov  en 

Waletzky.69 Het vertoont alleen op een aantal punten significante afwijkingen die samenhangen 

met de aard van nieuws als communicatiemedium. Aan de hand van een 'objectief' nieuwsstuk 

over  een  rechtszaak  van  de  hand  van  Rob  Zijlstra,  wil  ik  duidelijk  maken  wat  de  narratieve 

kenmerken  van  het  nieuwsbericht  zijn.  Tegelijkertijd  plaats  ik  daarbij  wat  verkennende 

opmerkingen over de gevolgen daarvan voor de narratieve structuur van rechtbankverslagen.

Kenmerkend voor nieuwsberichten is dat ze altijd beginnen met een ultrakorte samenvatting van 

het verhaal in de vorm van de kop. Vervolgens wordt het verhaal iets uitgebreider samengevat in 

de lead. Nieuwsberichten hebben dus over het algemeen een dubbele abstract, waaraan de lezer 

snel  kan zien waar het artikel  over gaat.70 In  dit  geval  zijn de  abstract en  complicating action 

dezelfde.  Doordat alle essentiële elementen van het verhaal zijn samengebald in de lead, ontstaat 

een grote informatiedichtheid, wat maakt dat lezers nieuws snel kunnen opnemen en duiden.71

Uitleg aan de hand van nieuwsbericht over een zitting van Rob Zijlstra:

64 Van Dijk, News as discourse, vii-viii
65 Bell, News stories as narratives.
66 Allan Bell, The Language of the News Media (Oxford: Blackwell, 1991)
67 Bell, The Language of the News Media, 148
68 Ibidem, 149-155
69 Ibidem, 164
70 Van Dijk, News as discourse, 53
71 Idem
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Justitie eist twee jaar 

cel tegen straatrover
DVHN | Gepubliceerd op 12 juni 2012, 09:29 

Laatst bijgewerkt op 12 juni 2012, 11:11

 

GRONINGEN - Tegen een 18-jarige jongeman uit 

Hoogezand is 24 maanden celstraf geëist wegens 

een straatroof, op 4 februari dit jaar aan de Grote 

Beer in zijn woonplaats.

Het slachtoffer, een 64-jarige man, moest onder 

bedreiging van een nepwapen zijn portemonnee 

afgeven. De 18-jarige pleegde de roof met twee 

vriendjes.

De reclassering schetste een uiterst somber 

beeld over de verdachte die volgens de 

onderzoekers bewust een carrière wil in de 

criminaliteit.

Volgens zijn advocaat is dat beeld te negatief.

Uitspraak over twee weken.

[abstract 1]

[orientation]

[orientation, abstract 2 , episode 1]

[complicating action: 24 maanden celstraf eisen]

[previous events]

[previous events]

[evaluation: ernst misdrijf]

[episode 2]

[evaluation: motief dader]

[commentaar]

[vooruitwijzing naar resolution? / coda]

In rechtszaken is het nieuws vaak, zoals ook in dit geval, de eis van de officier van justitie. Die komt  

voort uit de vaste opbouw van een zitting: horen van de verdachte, eis van de officier van justitie 

en het pleidooi van de advocaat. Dit zijn de interessantste zaken voor journalisten om bij te wonen, 

omdat dan de details van de zaak worden besproken en de verdachte aanwezig is. Een uitspraak 

gaat  vergezeld  van  beduidend  minder  actie.  Voor  zittingen  van  de  meervoudige  kamer  in 

Groningen  geldt  bijvoorbeeld  dat  vonnissen  worden  voorgelezen  en  uitgereikt  tijdens  een 

zittingsdag twee weken later. Soms komt daarvoor alleen de advocaat opdagen.

De lead bevat naast een korte samenvatting van de gebeurtenis ook de  orientation en vaak een 

impliciete vorm van evaluation. De orientation bestaat uit het beantwoorden van de vragen: wie, 

waar en  wanneer? In dit geval: het openbaar ministerie, in Groningen en op 12 juni 2012. Het 

onvermijdelijke wat? is het eisen van 24 maanden celstraf tegen een 18-jarige man uit Hoogezand. 

Het  waarom  zijn  dan de gebeurtenissen die  eerder  hebben plaatsgevonden (previous  events), 

namelijk de straatroof een aantal maanden eerder.72 Rechtbankverslagen onderscheiden zich door 

een  sterk  causaal  verband  tussen  feiten  van  de  zitting  en  gebeurtenissen  die  aan  de  zitting  

voorafgaan, waar ander 'hard nieuws' meer op zichzelf staat. De waarom-vraag van bijvoorbeeld 

een uitslaande brand, laat zich niet zo duidelijk beantwoorden – zeker niet op de dag zelf – en kan 

daarom pas in een volgend nieuwsbericht beantwoord worden. Rechtbankverslagen combineren 

de voorgeschiedenis met de actualiteit.

72 Allan Bell, News stories as narratives, ed. A Jaworski and N Coupland (Londen: Routledge, 2001), 242; Zie ook 

Bell, The Language of the News Media, 170
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De tijdsstructuur van nieuwsberichten is complexer dan die van persoonlijke narratieven. Bij die 

laatsen  kan  de  volgorde  van  de  gebeurtenissen  een cruciaal  betekenisverschil  kan  impliceren, 

volgens narratieve theorie. Persoonlijke narratieven houden daarom een chronologische volgorde 

aan. Nieuwsberichten vertellen de gebeurtenissen  juist in omgekeerde chronologische volgorde,  

het laatstgebeurde eerst.73 Nieuwswaarde is bij nieuws belangrijker dan temporele structuur.

Naar  evaluation is  in  dit  bericht  moeilijk  zoeken.  Zoals  in  veel  objectieve  verslaggeving  is  de 

evaluatie impliciet. In dit geval  zou de hoogte van de straf als meest nieuwswaardige element 

gezien moeten worden. Het staat daarom voorop in de lead. Maar voor de lezer die de weinig 

verstand heeft van rechtspraak, is het onduidelijk of twee jaar een korte of een lange straf is voor  

straatroof. Een ander, misschien wel interessanter element van het verhaal is het motief van de 

dader, die een carrière in de criminaliteit zou nastreven. Het woord 'carrière' alleen al is strijdig 

met de negatieve connotaties die de gemiddelde Nederlander heeft bij crimineel-zijn.

Waar persoonlijke verhalen een duidelijke afronding hebben, houdt nieuws gewoon op. Nieuws is 

cyclisch van karakter: er kan altijd meer komen. Een resolutie ontbreekt dus. Rechtbankverslagen 

hebben in plaats van een resolutie een vooruitwijzing: 'uitspraak over twee weken'. Een coda, die 

het einde van een narratief markeert, ontbreekt in nieuwsberichten.74

Met behulp van het model van Labov en Waletzky is de narratieve structuur van nieuws dus al tot 

op zekere hoogte in kaart gebracht. Rechtbankverslaggeving is in deze termen goed te bestuderen. 

De vraag is hoe rechtbankverslaggeving zich verhoudt tot de standaardnieuwsvorm. En in hoeverre 

lijken rechtbankblogs op gewone nieuwsverslaggeving? Op deze vragen wordt verder ingegaan in 

de hoofdstukken 3 en 4. De volgende paragrafen van hoofdstuk 2 bespreken narrativiteit in de 

journalistiek boven het structurele niveau.

73 Bell, The Language of the News Media., 152
74 Ibidem, 154
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2.2. Vormen en stijlen binnen de journalistiek

Structuuranalyse komt binnen de communicatiewetenschappen amper voor zonder dat er ook een 

functionalistische component aan het onderzoek wordt verbonden. 'Discourse' krijgt daarmee een 

veel  bredere  betekenis.  Taal  en  talige  structuren  ontstaan  niet  in  een  vacuüm,  maar  worden 

bepaald  door  de  situatie,  de  cultuur,  de  gewoontes,  de  sociale  groepen,  de  organisaties  en 

natuurlijk  de individuen die  de taal  voortbrengen.   Zo  zagen we in  het  voorgaande al  dat  de 

berichtgeving  over  een  rechtszaak  wordt  bepaald  door  de  negatieve  lading  van  het  begrip 

criminaliteit, die de schrijver en zijn publiek – als het goed is – met elkaar delen. Het feit dat de 

verdachte in de voorgaande paragraaf een 'carrière' in de criminaliteit nastreeft is een paradox op 

grond van strijdige connotaties van carrière (positief)  en criminaliteit (negatief).75 De journalist 

selecteert dit detail daarom voor in zijn stuk, en zijn publiek zal het gebruiken om dit nieuwsfeit te 

beoordelen ('opmerkelijk, wat een sukkel...').

De overtuiging van functionalistische stromingen van onderzoek is  daarom dat taal  niet als op 

zichzelf staand bouwsel bekeken kan worden, aangezien taaluitingen worden geconstrueerd in een 

sociale  context  die  zowel  de  productie  als  de  interpretatie  ervan  bepaalt.  Taal  is  sociaal,  en 

taaluitingen zijn eigenlijk taalhandelingen.76 Al die taalhandelingen hangen met elkaar samen in 

een netwerk van vormen van communicatie: alledaagse gesprekken, nieuwsberichten, maar ook 

abstractere  objecten  als  'taal'  en  'genre'.  “Discourse  is  not  simply  an  entity  we  can  define 

independently: we can only arrive at an understanding of it by analyzing sets of relations. Having 

said that, we can say what it is in particular that discourse brings into the complex relations which  

constitute  social  life:  meaning,  and  making  meaning,"  zoals  een  van  de  grondleggers  van  de 

kritische discourse analyse, Norman Fairclough het uitlegt.77

Met dit geheel van geschreven en gesproken communicatie, discourse genoemd, brengen mensen 

samen betekenis tot stand. Tussen tekst en context bestaat tweerichtingsverkeer: het ambiëren 

van een 'criminele carrière' wordt vermeldenswaardig vanwege bestaande ideeën, tegelijkertijd 

vormt en bevestigt de opmerking in de krant weer op subtiele wijze de bestaande ideeën over 

criminaliteit en wat een verantwoord carrièrepad is.

Naast  maatschappelijke  ideeën  over  criminaliteit  zijn  ook  journalistieke  taakopvattingen  en 

procedures een belangrijke factor in het tot stand komen van de betekenis van (rechtbank-)nieuws. 

Zoals we hiervoor hebben gezien, zijn de ideeën over nieuwswaarde bepalend voor de structuur 

van  het  nieuwsverhaal.  Die  ideeën  ontstaan  en  worden  doorgegeven  binnen  journalistieke 

organisaties.  Nieuws  wordt  gemaakt,  door  journalisten,  eindredacteuren  en  hun 

hoofdredacteuren. Hun journalistieke normen, procedures en principes hebben hun weerslag op 

het nieuws. Nieuws is daarom in hoge mate conventioneel.78

In  het  onderzoek  naar  de  structuren  van  nieuws  is  de  aandacht  vooral  uitgegaan  naar  de 

kenmerken van 'hard' nieuws. Hard nieuws is traditioneel gezien het belangrijkste product van de 

nieuwsmedia:  “reports  of  accidents,  conflicts,  crimes,  announcements,  discoveries  and  other 

events  which  have  occurred  or  come  to  light  since  the  previous  issue  of  their  paper  or 

75 Zie Rob Zijlstra, “Justitie eist twee jaar tegen straatrover”, op pagina 20
76 John E. Richardson, Analysing Newspapers (Hampshire: Palgrave, 2007), 25
77 Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis, 2nd ed. (Harlow: Longman, 2010), 3
78 Michael Schudson, “The Politics of Narrative Form : The Emergence of News Conventions in Print and Television,” 

Daedalus 111, no. 4 (1982), 98
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programme.”79 Rechtbankverslaggeving is dus traditioneel ook een hard-nieuwsgenre. Ik heb hier 

'traditioneel gezien' toegevoegd omdat de laatste tien jaar internet een belangrijk deel van deze 

hard-nieuwsfunctie  heeft  overgenomen.  Vooral  de nationale  dagbladen zijn  zich daarom meer 

gaan richten op duiding van het nieuws, waardoor ook bij rechtbankverslaggeving achtergronden 

en bespiegeling belangrijker worden.80 Een krant als Nrc.next is in zijn geheel gericht op het bieden 

van achtergronden. De nieuwe generatie haalt zijn nieuwsstroom online.

'Zachte'  rechtbankverslaggeving  heeft  een  paradoxale  bijklank,  omdat  rechtbankverslaggeving, 

samen met het misdaadnieuws, traditioneel wordt gezien als 'belangrijk', 'hard' nieuws. Volgens de 

Britse mediawetenschapper Steve Chibnall werkt het zo: “zet zes verslaggevers in een rechtszaal,  

laat ze zes uur rechtbankjargon uitzitten, en ze komen nóg thuis met hetzelfde verhaal.”81 Kortom; 

rechtszaken  lokken  één  bepaalde  benadering  uit  en  de  nieuwswaarde  van  elke  rechtszaak  is 

universeel. Rechtbankverhalen zouden daardoor 'zichzelf schrijven.'82

Tegenover  het  'harde  nieuws'  staat  het  zachte  nieuws,  dat  niet  gebonden  is  aan  aan  directe 

nieuwsaanleiding.  Deze  stukken  zijn  langer,  brengen  achtergronden  en  kunnnen  persoonlijke 

meningen  bevatten.  De  grenzen  tussen 'hard'  en  'zacht'  nieuws  zijn  echter  onduidelijk.83 Ook 

journalisten  zelf  hebben  moeite  met  het  onderscheid.84 Volgens  Tuchman  definiëren  ze  het 

onderscheid  als  volgt:  “Finally,  newsworkers  may  simply  summarize:  Hard  news  concerns 

important matters and soft news, interesting matters.”85 Daaruit volgt dat het onderwerp de vorm 

zou  dicteren  –  dan  zou  het  dus  onmogelijk  moeten  zijn  om  aan  alternatieve 

rechtbankverslaggeving te doen. Bovendien is er binnen deze definitie geen tussenweg mogelijk. 

Nieuws is óf belangrijk – belangrijk voor de democratie -, of interessant. Zoals Tuchman en Bell al 

opmerken gaat dat onderscheid niet op: nieuws is meestal én interessant én belangrijk.

Hoe  onhoudbaar  dat  onderscheid  is,  blijkt  duidelijk  uit  het  corpus  aan  rechtbankblogs  en 

rechtbankverslagen dat deze scriptie onder de loep neemt. De blogs zijn lang, persoonlijk, amusant 

en  niet  zonder  meningen.  De  korte  nieuwsberichten,  zoals  die  in  Dagblad  van  het  Noorden 

verschijnen zijn opgschreven als hard nieuws, maar gaan over  exact dezelfde zaken.  Bovendien 

gaan Rob Zijlstra en Chris Klomp wel eens naar dezelfde zaak en komen ze dan met een ander 

verhaal thuis, hoewel de aard van die verschillen nog om onderzoek vraagt. Het is dus mogelijk 

dezelfde  materie  op  verschillende  manieren  te  beschrijven,  met  behoud  van  journalistieke 

principes. In hoeverre die principes daarvoor veranderen, is natuurlijk de vraag.

Gesteld kan dus worden dat 'de werkelijkheid' zoals die is, niet de vorm van de tekst dicteert. Een 

beschrijving, hoe objectief of realistisch ook, geeft dus nooit de werkelijkheid exact weer: er is  

altijd een omzetting aanwezig. “News [...] is a symbolic system that presents stories “about reality” 

rather  than  presenting  reality  itself.”86 De  enige  manier  waarop  mensen  de  realiteit  kunnen 

benaderen is door middel van verhalen over die werkelijkheid. Zowel hard nieuws als zacht nieuws 

zijn verhalende vormen die elk de werkelijkheid een andere 'draai' meegeven.

79 Bell, The Language of the News Media, 14
80 Voor meer hierover, zie paragraaf 3.1, over de definitie van rechtbankverslaggeving, pagina 55
81 Citaat van Chibnall wordt aangehaald door Elizabeth S. Bird and Robert W. Dardenne, “Myth, Chronicle and Story,” 

in Social Meanings of News, ed. Dan Berkowitz (Thousand Oaks: SAGE, 1997), 333
82 Ibidem, 342
83 Bell, The Language of the News Media, 14
84 Gaye Tuchman, Making News (New York: The Free Press, 1978), 48
85 Idem
86 Dan Berkowitz, “Telling News. News as Familiar Story”, in Social Meanings of News, ed. Dan Berkowitz 

(Thousand Oaks: SAGE, 1997), 322
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Journalisten  worden  daarom  professionele  verhalenvertellers  genoemd,  vergelijkbaar  met  de 

barden uit vroeger tijden:

“Journalists are professional story-tellers of our age. The fairy tale starts: 'Once upon 

a  time'  The  news  story  begins:  'Fifteen  people  were  injured  today  when a  bus 

plunged...' The journalists work is focused on the getting and writing of stories. This 

is reflected in the snatches of phrases in which newsroom business is conducted. A 

good journalist 'gets good stories' or 'knows a good story'.”87

Nieuwswaarden  kunnen  daarom  volgens  Bird  &  Dardenne  worden  omschreven  als  ‘cultureel 

specifieke codes voor het vertellen van verhalen’. “These values […] are just those values that any 

storyteller uses in creating a tale.  Stories never “reflect reality” and tell  of  mundane everyday 

events. They are about the different and the particular, which yet represent something universal – 

just as is news.”88 

Het feit dat de journalistiek zo sterk is geworteld in de kunst van het verhalen vertellen, wordt door 

journalisten echter lang niet altijd als zodanig erkend.  Bij de verhalende rechtbankverslaggevers 

zien  we enerzijds  een  scherp  bewustzijn  van  het  feit  dat  ze  op  hun  blog  verhalen  schrijven. 

Anderzijds trekken ze wel een duidelijke grens met de nieuwsverslaggeving; dat is niet echt een 

verhaal, of in elk geval niet het héle verhaal. Het motto van Chris Klomp op zijn blog is dan ook: "de 

wereld is een verzameling verhalen." Hij noemt dat "een journalistiek ding".

"Als je met iemand spreekt en je stelt iemand twee of drie vragen, dan krijg je wel  

een algemeen beeld, maar als je een beetje doorvraagt komt er een compleet uniek 

verhaal uit, dat is een beetje wat ik bedoel.  Daar verdienen wij ons geld mee, met  

het ophalen van verhalen. [...] Die rechtszaken zelf zijn eigenlijk maar bijzaak, in die 

zin dat het mij gaat het om het verhaal. Niet zozeer om de eis van justitie, dat is voor 

de krant. Iets wat mij echt raakt, dat komt op mijn blog.89

Voor die verhalen is het bovendien essentieel dat ze iets universeels vertegenwoordigen:  

"Het moet alleen wel een diepere laag hebben dan alleen het verhaaltje. Het moet 

wel exemplarisch zijn voor – ik zal niet zeggen voor de mensheid - maar in ieder 

geval; het moet iets zijn wat speelt in de maatschappij."90

Ook Rob Zijlstra ziet de werkzaamheden voor zijn blog als het maken van een verhaal: "Het schrijft 

zo lekker, het is zo leuk, je kunt zo je verhaal vertellen."91 Dat verhaal is volgens hem groter dan 

wat hij als journalist kwijt kan in de krant. Gevraagd de kenmerken van 'het verhaal' te definiëren, 

is  dat  niet  gemakkelijk.  Net  als  bij  Chris  Klomp  lijkt  het  construeren  van  een  verhaal  nauw 

verbonden met het gevoel dat de kop opsteekt tijdens een zaak:

“Een nieuwsbericht moet aan een aantal criteria voldoen; waar, hoe laat,  en dat 

soort dingen; de vijf w's. Een verhaal is vrijer, die criteria kun je zelf aanleggen. Dat  

kun je niet voorschrijven. Maar, het moet wel in zoverre compleet zijn dat je een 

beeld hebt van wat er is gebeurd en vervolgens van hoe daar op wordt gereageerd, 

door  justitie,  door  de  verdachte,  door  rechters  ook.  Dus  d'r  zijn  een  aantal 

deelnemers en die moeten een plekje krijgen in het verhaal,  en dan heb je het 

verhaal.  Soms komt de verdachte binnen die gaat zitten en dan weet je: dit is een 

87 Bell, The Language of the News Media, 147
88 Bird and Dardenne, “Myth, Chronicle and Story.”, 339
89 Interview van Chris Klomp met de auteur, 11 september 2012
90 Idem
91 Interview van Rob Zijlstra met de auteur, 7 september 2012
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verhaal. Dat voel je."92

Nieuwsverhalen beloven de werkelijkheid waarheidsgetrouw, feitelijk, zakelijk weer te geven. Van 

andere  soorten  verhalen  wordt  dat  niet  per  se  verwacht.  Verhalen  zijn  echter  altijd een 

'bewerking' van de werkelijkheid, ook nieuwsverhalen. Allemaal schetsen ze karakters, creëren ze 

een bepaalde opeenvolging van gebeurtenissen, leggen ze verbanden, waaraan altijd een bepaalde 

interpretatie  kleeft.  “News workers  –  journalists,  copy  editors,  and others  directly  involved in 

production  –  do  not  write  articles.  They  write  stories  –  with  structure,  order,  viewpoint  and 

values.”93  Met die 'waarden' is niet per definitie de mening van de journalist bedoeld, maar eerder  

onderbewuste opvattingen over hoe nieuws of een goed verhaal er uit zou moeten zijn. Zo bepaalt 

de volgorde van informatie in een nieuwsbericht wat het belangrijkste punt van het artikel is. Dát 

dit het belangrijkste element is, is echter niet per se de mening van de journalist zelf. Hij kan ook 

onder druk van professionele opvattingen zijn lead op een bepaalde manier schrijven.

Zo geeft Rob Zijlstra in het interview aan dat hij de eis voorop zet in nieuwsberichten omdat dat nu 

eenmaal tot de journalistieke conventies van de krant behoort. Chris Klomp geeft aan dat hij af en 

toe  juist  kiest  voor  een  persoonlijke  invalshoek,  omdat  zijn  voornaamste  opdrachtgever,  het 

Algemeen Dagblad, met dat soort berichten goed scoort:

“Als ik een mooi verhaal zie, dan kies ik voor het mooie verhaal. [...] In de eerste  

instantie ben je journalist dus je luistert altijd met de gedachte: 'zit hier nieuws in?' 

Maar als het niet zo heftig is, en je hoort een slachtofferverklaring door merg en 

been  gaan...  Dan  is  het  ook  zo  dat  het  AD  mij  niet  zit  te  mailen  omdat  ze  zo 

benieuwd zijn naar de eis. Die willen het persoonlijke verhaal.”

De journalistieke normen van de organisatie waarbinnen nieuwsteksten tot stand komen, bepalen 

dus de vorm van het nieuws, zoals ook de Finse mediawetenschapper Veikko Pietilä stelde:

“News items are constituted by the professional norms and conventions that the 

journalist must observe in order to write news as opposed to anything else; (…) they 

include not only such general things as news values, objectivity in reporting, etc. but 

also more specific norms governing the choice of sources, the structuring of the 

text, style, and so on.”94

Objectiviteit  is  een van de meest dominante professionele ideologiën van de journalistiek.  Die 

bestaat  uit  beroepsnormen  waar  een  goede  journalist  aan  moet  voldoen:  schrijven  in  de 

omgekeerde pyramide-stijl met alle w-vragen in bovenin, waar ook Zijlstra naar verwijst. Andere 

normen zijn onafhankelijkheid; onpartijdigheid; feiten checken; hoor- en wederhoor halen, maar 

ook stukken schrijven die fatsoenlijk zijn en niet in strijd met de goede zeden.95  Als zodanig is 

objectiviteit uitgegroeid tot veel meer dan een stijl. Kortweg komt het objectiviteitsprincipe er op 

neer dat het mogelijk is met bepaalde journalistieke technieken een correcte, zij het misschien niet 

volledige, weergave van de werkelijkheid te geven.96  De schrijfstijl  dient ervoor om die onder-

liggende journalistieke routines zichtbaar te maken voor het publiek, dat immers alleen de tekst 

heeft op om af te gaan.97 De objectieve nieuwstekst argumenteert op deze manier naar de lezer: 

92 Interview van Rob Zijlstra met de auteur, 7 september 2012
93 Allan Bell, The Language of the News Media (Oxford: Blackwell, 1991), 11
94 V. Pietilä, Beyond the News Story: News as Discursive Composition, European Journal of Communication, vol. 7, 

1992, 43
95 Teun A. van Dijk, “News, Discourse, and Ideology,” in The Handbook of Journalism Studies, ed. Karin Wahl-

Jorgensen and Thomas Hanitzsch (New York / Oxford: Routledge, 2009), 192 -193
96  Elizabeth S. Bird and Robert W. Dardenne, “Rethinking News and Myth as Storytelling,” in The Handbook of  

Journalism Studies, ed. Karin Wahl-Jorgensen and Thomas Hanitzsch (New York / Oxford: Routledge, 2009), 205
97 Marcel Broersma, “Journalism as performative discourse. The importance of form and style in journalism,” in 
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geloof mij. Ik ben echt.

Volgens Pietilä bepalen deze journalistieke normen ook het onpersoonlijke vertelperspectief van 

nieuws. Uiteindelijk zijn al die uiterlijke vormen erop gericht de lezer te overtuigen van het 'gelijk'  

van de schrijver.  “Characteristic of journalism is its claim to present, on a regular basis, reliable,  

neutral  and  current  factual  information  that  is  important  and  valuable  for  the  citizens  in  a 

democracy.”98  Die  informatie  moet  bij  nieuws  dus  noodzakelijkerwijs  overeenkomen  met  de 

werkelijkheid, een controleerbare reeks gebeurtenissen ergens in het verleden.

Dat  betekent  dat  objectieve  journalistiek,  bij  het  construeren  van  de  werkelijkheid,  haar 

tekortkomingen wegmoffelt. Kranten vermijden bij het navertellen op subtiele wijze verwijzingen 

naar het productieproces. Een interview zonder vragen zal bijvoorbeeld nooit op die manier tot 

stand zijn gekomen. Toch wil het stuk de lezer dat laten geloven.99

“By making choices about the form and style of news, journalists affect how reality 

is  experienced.  Journalistic  texts  then  should  not  primarily  be  understood  as 

attempts to mimetically describe events, but as strategic interpretations of them, 

that offer journalists the possibility of asserting moral  authority and, as a result, 

obtain power.”100

Wanneer  journalisten  er  in  slagen  op  deze  manier  een  geloofwaardige  representatie  van  de 

werkelijkheid neer te zetten – en daarin zijn ze volgens Broersma opmerkelijk succesvol – verwerft 

de  journalist  macht  als  expert.  In  die  hoedanigheid  heeft  de  journalistiek  een  performatieve 

macht:  ze kunnen dingen tot 'waar'  verklaren, woorden werkelijkheid doen worden. Dat heeft 

weer  gevolgen  voor  de  vorm:  die  wordt  vervolgens  door  het  publiek  aanvaard  als  vorm  die 

expertise signaleert. Zoals de vaak aangehaalde stelling van Michael Schudson luidt:

“The power of  the media lies not only (and not  even primarily)  in its  power to 

declare  things  to  be  true,  but  in  its  power  to  provide  the  forms  in  which  the 

declarations appear. News in a newspaper or on television has a relationship to the 

"real  world,"  not  only  in  content  but  in  form;  that  is,  in  the  way  the  world  is 

incorporated into unquestioned and unnoticed conventions of narration, and then 

transfigured, no longer a subject for discussion but a premise of any conversation at 

all.” 101

Elke  maatschappij  ontwikkelt  daarmee  een  nieuwsvorm  die  past.  Voor  het  Amerika  begin 

twintigste  eeuw  was  dat  de  objectiviteitsnorm,  die  aansloot  bij  de  professionalisering  van 

journalisten,  de  opkomst  van  de  massapers  en  de  nieuwe  progressieve  politiek.102 Europese 

vormen  van  journalistiek  zagen  er  decennialang  heel  anders  uit,  maar  schoven langszaam  op 

richting het Amerikaanse model.103 Schudson en Broersma zijn het er over eens dat de objectieve 

nieuwsvorm niet de enige en ook niet per se de beste vorm is die nieuws aan kan nemen.104

“News is not one literary form but a set of literary forms. Soms news forms are as 

Journalism and meaning-making : reading the newspaper, ed. Verica Rupar (Cresskill NJ: Hampton Press, 2010), 20
98 Donald Matheson, “What’s Wrong with Narrative Models of the News?,” in Journalism and Meaning-making :  

Reading the Newspaper, ed. Verica Rupar (Cresskill NJ: Hampton Press, 2010), 43, citaat is ontleend aan M. 

Ekström, “Epistemologies of TV Journalism: A Theoretical Framework,” Journalism 3, no. 3 (December 1, 2002), 

274
99 Broersma, “Journalism as performative discourse. The importance of form and style in journalism.”, 16-17
100 Ibidem, 30
101 Schudson, “The Politics of Narrative Form : The Emergence of News Conventions in Print and Television.”, 98
102 Schudson, “The Politics of Narrative Form : The Emergence of News Conventions in Print and Television.” 107-108
103 Broersma, “Journalism as performative discourse. The importance of form and style in journalism.”, 27-29
104 Ibidem, 24
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predictable  and  formulaic  as  the  unfolding  of  a  mystery  novel,  a  romance  of  a 

limerick. Others are more complex, and neither the practitioner, nor the reader is 

entirely conscious of what the aesthetic constraints are.”105

Zoals ook uit bovenstaande blijkt, is het zelfs voor de journalist die alternatieve rechtbankverhalen 

schrijft, moeilijk te bepalen wat de regels van het genre zijn. Verhalende rechtbankverslaggeving is 

dus  een  onvoorspelbare  vorm  waarvan  de  kenmerken  niet  goed  gearticuleerd  zijn.  Deze 

rechtbankverslaggeving  heeft  trekken  van  human  interest,  biedt  achtergronden,  gebruikt 

narratieve technieken en behandelt materie die voorheen was voorbehouden aan hard nieuws. 

Desalniettemin  is  het  een  vorm  van  verslaggeving,  van  journalistiek,  hoewel  Chris  Klomp  dat 

bijstelt naar 'participerende journalistiek misschien'.106

Michael  Schudson  verklaart  die  verschillende  vormen  van  nieuws  uit  een  vermogen  van 

journalisten  om  te  code-switchen.  Voor  verschillende  situaties  hebben  ze  verschillende 

gereedschapskisten met schrijftechnieken,  die  bij  verschillende situaties  toepasbaar  worden.107 

Dat nieuws altijd objectief zou zijn is een 'gemakzuchtige versimpelde voorstelling van zaken' van 

de   sociale  wetenschappen,  volgens  Schudson.108 In  werkelijkheid  passen  journalisten  hun 

taalgebruik aan op de situatie. Blogs zijn ook zo'n 'situatie'.

105 Michael Schudson, “News as Literature and Narrative,” in The sociology of news (New York / Londen: W.W. 

Norton, 2003), 184
106 Interview van Chris Klomp met de auteur, 11 september 2012
107 Schudson, “News as Literature and Narrative.” 186
108 Idem
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2.3 Blogs

2.3.1. Algemeen

Een  blog  kan  het  beste  worden omschreven als  een  online  dagboek  met  een  chronologische 

ordening,  waarbij  de laatst  toegevoegde berichten voorop komen te staan. Karakteristiek voor 

blogs  is  het  gebruik  van  hyperlinks  naar  andere  websites  en  pagina's  binnen  de  blog.  Ook 

onderscheiden blogs  zich door  de mogelijkheid voor  bezoekers  om reacties  achter  te  laten.109 

Vanaf  de  introductie  eind  jaren  '90  wonnen  blogs  snel  aan  populariteit.  Blogjournalistiek 

ontwikkelde zich in de jaren daarna snel in de Verenigde Staten. Blogs speelden als alternatieve 

nieuwsmedia een rol in het debat over 9/11 en de oorlog in Irak.110 Daarna adopteerden ook de 

traditionele nieuwsmedia het weblog als format.111 Robinson omschrijft journalistieke blogs (of j-

blogs) als een kruising tussen een column, nieuwsverhaal en dagboek.112

Zijlstra en Klomp begonnen hun blog uit onvrede over de ruimte die ze krijgen in de krant om 

verslag te doen van rechtszaken. De ruimte voor rechtszaken in de krant neemt af, volgens Klomp. 

Een blog biedt hen het podium op naar eigen inzicht verslag te doen van een zitting:

Klomp: “De hele reden van bloggen is dat je tijdens zo'n rechtbankdag ontzettend 

veel informatie krijgt die je niet kwijt kunt in dat journalistieke product.”113

Zijlstra: “Je zit twee, drie uur bij een strafzaak, je hoort veel, je ziet veel en je voelt 

ook veel en dan kom je op de krant en dan schrijf je je verhaaltje, twintig of veertig 

regels, soms zestig. Dan ben je in een kwartier wel je stukje kwijt, maar het verhaal 

zit nog in je hoofd. Dat was het begin, toen dacht ik: weet je wat, ik begin een blog  

of een website.”114

De ruimte zorgt ervoor dat ze een veel meer verhalende inslag op nieuws nemen, die zo blijkt, ook 

door andere journalisten meer wordt gewaardeerd. Zijlstra: “Op mijn blog kan ik zoveel schrijven 

als  ik zelf  wil.  Dat geldt niet voor de krant, en dat maakt dat je het verhaal  heel  anders gaat 

vertellen. [...] Na een tijdje zeiden ze op de krant van goh wat je op die blog schrijft is eigenlijk veel  

leuker dan die stukjes in de krant. Dat heeft vooral te maken met de ruimte.”115

Zijlstra bereikt met zijn blog maandelijks zo'n 30.000 bezoekers (pageviews). Dat zijn er ongeveer 

1500 per dag. Hij schrijft 2 à 3 keer in de week een blog. Na elke zittingsdag werkt hij één of meer 

zaken om tot een blogverhaal. Af en toe reageert hij ook op de actualiteit, zoals bijvoorbeeld op 

een nieuw regeerakkoord of wetsvoorstel. Hij kan zijn blogs onder werktijd van de krant schrijven. 

Klomp trekt naar eigen zeggen 10.000 bezoekers pers maand. Vroeger, toen hij nog regelmatiger 

schreef, waren dat er meer, zo'n 25.000. Klomp schrijft zijn blogs onregelmatiger, met tussenpozen 

van één, twee of zelfs drie weken, en soms dan weer twee op één dag. Dat levert gemiddeld een  

109 Donald Matheson, “Weblogs and the Epistemology of the News: Some Trends in Online Journalism,” New Media & 

Society 6, no. 4 (August 1, 2004), 448 en Volker Eisenlauer and Christian R. Hoffman, “Once Upon a Time: 

Storytelling in Weblogs,” in Narrative revisited: telling a story in the age of new media (Amsterdam / Philadelphia: 

John Benjamins, 2010), 80-81
110 Susan C. Herring and Elijah Wright, “Bridging the Gap : A Genre Analysis of Weblogs” (2004), 1
111 Robinson, “The Mission of the J-blog: Recapturing Journalistic Authority Online.”, 66
112 Robinson, “The Mission of the J-blog: Recapturing Journalistic Authority Online.”, 65
113 Interview van Chris Klomp met de auteur, 11 september 2012
114 Interview van Rob Zijlstra met de auteur, 7 september 2012
115 Interview van Rob Zijlstra met de auteur, 7 september 2012
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blog of vier per maand op. Zelf zegt hij hierover: 

"Ik ben heel impulsief. Ik ga niet zitten om een blog te schrijven, als ik in de auto 

over iets na zit te denken, heb ik meestal meteen een paar ideeën. (...)  Iets wat me 

raakt en iets wat ik over wil brengen, als ik die twee combineer heb ik binnen tien 

minuten een blog."116

Voor Zijlstra en Klomp zijn hun blogs dus een aanvulling op hun 'gewone' journalistieke arbeid. Die 

aanvulling houdt echter ook een verandering in: door de technologische mogelijkheden van blogs 

verandert ook de vorm van de teksten, niet alleen de lengte. Omdat de vorm van het nieuws en 

journalistieke  autoriteit  zo  nauw  met  elkaar  verbonden  zijn,  wordt  in  veel  wetenschappelijke 

artikelen gesteld dat blogs de fundamenten van de gewone journalistiek uitdagen en wellicht zelfs 

geleidelijk aan veranderen.117 Melissa Wall ziet in blogs zelfs een nieuw nieuwsgenre, dat van de 

'current events blogs'.118

Deze nieuwe vorm van journalistiek hoeft niet te voldoen aan de professionele normen van de 

traditionele journalistiek.119 Dat maakt dat bloggende journalisten met een aantal aanpassingen 

hun werk kunnen doen. Hieronder staan ze kort samengevat en daarna uitgebreider uitgelegd.  Ten 

eerste breken weblogs met het objectiviteitsprincipe en het principe van onpartijdigheid.  Voor 

blogs is een persoonlijke, opiniërende stijl de norm. Ten tweede kennen blogs een andere relatie 

tussen de nieuwsproducent en het publiek. In plaats van eenrichtingsverkeer van nieuwsproducent 

naar  nieuwsconsument  ontstaat  er  tweerichtingsverkeer;  de  lezer  kan  direct  reageren  op  het 

verhaal. Ten derde worden weblogs gekenmerkt door hun toegenomen transparantie. Ze bieden 

een kijkje in het productieproces van het nieuws doordat ze met hyperlinks verwijzen naar andere 

bronnen. Dit draagt bij  aan de controleerbaarheid van het nieuws. Een vierde onderscheid ten 

opzichte  van  de  'oude'  nieuwsmedia  is  dat  blogs  vaak  gespecialiseerd  zijn  in  één  bepaald 

onderwerp. Ze fungeren zo als 'knooppunt van kennis' voor een bepaald onderwerp.

Vooraf moet worden opgemerkt dat veel van de baanbrekende elementen van blogs samenhangen 

met het feit dat blogs tot stand komen buiten de context van een nieuwsorganisatie. Blogs die 

worden gemaakt door nieuwsorganisaties zelf  of  door  gevestigde journalisten,  hebben volgens 

verschillende onderzoeken nog steeds veel kenmerken van de traditionele journalistiek. Volgens 

onderzoek van Jane Singer blijven sommige blogs beperkt tot weinig interactieve nieuwsbulletins, 

vaak zelfs zonder de mogelijkheid om te reageren.120 Nieuwsblogs, zowel van profs als amateurs, 

linken bovendien merendeels  naar traditionele nieuwsmedia of  naar zichzelf.121 Volgens Singer 

worden  blogs   door  journalisten  zodanig  gebruikt  dat  ze  passen bij  traditionele  professionele 

normen  en  praktijken,  en  zodoende  ingelijfd  bij  de  traditionele  journalistiek.122 Volgens 

onderzoekster  Susan  Robinson  gebruiken  mainstream media  bovendien  hun  blogs  juist  om 

onafhankelijke  blogs  te  bekritiseren  volgens  de  normen  van  het  dominante  journalistieke 

systeem.123

116 Interview van Chris Klomp met de auteur, 11 september 2012
117 Zie Donald Matheson, “Weblogs and the Epistemology of the News: Some Trends in Online Journalism,” New 

Media & Society 6, no. 4 (August 1, 2004), 444
118 M. Wall, “‘Blogs of War’: Weblogs as News,” Journalism 6, no. 2 (May 1, 2005), 165
119 Melissa Wall, “Blogs as Black Market Journalism: a News Paradigm for News,” Interface on the Internet 4, no. 2 

(2004), http://bcis.pacificu.edu/journal/2004/01/edit.php. (digitaal, geen paginanummer)
120 J. B. Singer, “The Political J-blogger: ‘Normalizing’ a New Media Form to Fit Old Norms and Practices,” 

Journalism 6, no. 2 (May 1, 2005), 189 en 193
121 Zie S. Robinson, “The Mission of the J-blog: Recapturing Journalistic Authority Online,” Journalism 7, no. 1 

(February 1, 2006), 68-69 en J. B. Singer, “The Political J-blogger”, 187; zie ook Wall, “‘Blogs of War’: Weblogs as 

News.”, 164, 166
122 Singer, “The Political J-blogger”, 174
123 Robinson, “The Mission of the J-blog: Recapturing Journalistic Authority Online.”, 79
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Zowel Rob Zijlstra als Chris Klomp zijn gevestigde journalisten die werken voor een traditioneel 

nieuwsmedium. Ze maken echter wel gebruik van de nieuwe vorm van blogs.  Op de volgende 

pagina's wordt uitgelegd in welke mate.
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2.3.2. Persoonlijk

Blogs laten het traditionele principe van objectiviteit en onpartijdigheid varen. In plaats van de 

overtuiging dat zakelijkheid en afstandelijkheid nodig zijn om de burger te kunnen informeren, 

bieden  blogs  een  persoonlijk,  opiniërend  geluid.  Een  opiniërende  toon  is  in  de  blogosphere 

welhaast een voorwaarde: "Indeed, an opinionated voice is a hallmark of blog writing and those 

mainstream journalists who fail to reflect this are criticized as not being true bloggers."124

Bevrijd van de stijlvoorschriften van de journalistieke organisatie, kunnen journalisten een eigen 

toon aanslaan, hun eigen mening geven. Dat geldt ook voor professionele journalisten als Zijlstra 

en Klomp. Zij schrijven op hun blog voor eigen rekening. Klomp: "Mijn eindredactie accepteert niet 

alles, maar op mijn blog ben ik de baas."125 Ook Rob Zijlstra heeft het enige en laatste woord over 

zijn blogs, ook als die in de krant komen, hoewel die stukken onder verantwoordelijkheid van de 

hoofdredacteur vallen.126

Blogs  zijn  daardoor  een  vrijplaats  voor  journalistieke  gedachtes  die  geen  plek  hebben  in 

institutionele journalistiek.127 Journalisten kunnen hun creativiteit en 'kleine vluchtige gedachten' 

online wel kwijt. Authenticiteit en persoonlijkheid worden dezer dagen in de publieke sfeer meer 

gewaardeerd, stelt Matheson:  “people in their natural dialect, writing from the gut (complete with 

warts,  typos  and  feelings),  saying  things  that  wouldn't  normally  make  it  through  the  editing 

machine.”128 Journalisten komen hier wél weg met een creatieve schrijfstijl omdat ze zelf de bron 

van het nieuws zijn: “The j-blog allows the reporter to let  loose in some creative writing -  all  

verified because the reporter is both source and subject."129

Volgens Robinson zijn journalistieke blogs populair omdat ze de journalist presenteren als mens, 

zonder “the stiff, imperial voice that turns so many young people off.”130 In zekere zin past deze 

nieuwe, persoonlijke stem goed bij rechtbankverslaggeving, omdat de journalisten in de rechtbank 

persoonlijk aanwezig zijn bij het nieuws dat ze verslaan. Gewoon nieuws is meestal 'tweedehands'  

en  gebaseerd  op plaatsvervangende ervaring.131 In  hun blogs  kunnen verslaggevers  hun eigen 

ervaringen  in  de  rechtszaal  inzetten  om  het  gebeurde  beter  te  duiden.  Blogs  zijn  voor  die 

journalisten een manier om 'er uit te halen wat er in zit'.132 Daar horen, naast letterlijke citaten ook 

persoonlijke  gevoelens  en  inschattingen bij.  Zo  zegt  Chris  Klomp  over  een verdachte:  “Ik  had 

gisteren een man die was zo ijzingwekkend koel. Als ik alleen opschrijf wat die man zegt, dan denk 

ik ook: best wel een redelijke man.  Maar als je opschrijft hoe hij erbij zat, als je je gevoel erbij 

neemt, denk ik dat je dichter bij de werkelijkheid komt."133

Klomp heeft op zijn blog heel duidelijk een eigen stijl, die hij weloverwogen aanneemt omdat hij  

denkt dat hij door een directe, scherpe stijl meer emotionele impact heeft op zijn publiek. Daarbij  

hoort ook dat hij bij misdrijven soms veel gedetailleerder is dan de traditionele nieuwsmedia. Hij 

geeft  bij  een  zelfmoord  bijvoorbeeld  de  precieze  doodsoorzaak  of  bij  zedendelicten  een 

124 M. Wall, “‘Blogs of War’: Weblogs as News,”, 161, ook te vinden bij Singer, “The Political J-blogger", 179
125 Interview van Chris Klomp met de auteur, 11 september 2012
126 Interview van Rob Zijlstra met de auteur, 7 september 2012
127 Matheson, “Weblogs and the Epistomology of the News: Some Trends in Online Journalism.” 451
128 Matheson, “Weblogs and the Epistomology of the News”  haalt op p.  451 een citaat aan uit een online 

discussiegroep (die ondertussen niet meer te vinden is): J.D. Lasica, “Should Newspaper Weblogs Be Subject to the 

Editing Filter?,” Online-News Discussion List, 2002.
129 Robinson, “The Mission of the J-blog: Recapturing Journalistic Authority Online.”, 79
130 Ibidem, 68
131 Christina Schokkenbroek, “News Stories. Structure, Time and Evaluation,” Time & Society 8, no. 1 (1999), 82
132 Interview van Rob Zijlstra met de auteur, 7 september 2012
133 Interview van Chris Klomp met de auteur, 11 september 2012
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omschrijving van de handelingen.

"Ik heb een stijl die niet zo heel vaak meer gebruikt wordt. Hele hele korte zinnen, 

geen enorm literaire zinnen. Omdat je de impact van zo'n zaak naar voren wil halen, 

de impact van zo'n verhaal. Dat kun je veel sterker doen door korte teksten. Zelfs  

met zinnen van één woord. Dat vind ik uiteindelijk de mooiste stijl als het hier om 

gaat, want ja, de rechtszaken zijn ook niet zo mooi. Gewoon heel sec, heel droog. 

Bats!

[...]

Iemand schreef op Twitter in een reactie: 'je schrijft harder dan ik hebben kan'. Ik 

vind een blog geslaagd als dát gebeurt, als mensen echt even een klap voor de kop 

krijgen, verbaal. Ik denk dat dat ook de beste manier is om meningen te veranderen. 

Als je echt even geraakt wordt."134

Bij een persoonlijke website hoort ook dat de auteur iets van informatie over zichzelf geeft.135 Rob 

Zijlstra heeft een kleine biografie en cv van zichzelf op zijn website staan. Chris Klomp beperkt de 

informatie  tot  zijn  motto:  "De  wereld  is  een  verzameling  verhalen".  Verder  heeft  hij  op  de 

voorpagina een overzichtje staan van de media waarvoor hij werkt. Ook biedt hij een link naar een  

artikel  waarin  hij  beargumenteert  waarom  hij  als  rechtbankverslaggever  actief  is  op  Twitter. 

Doordat  duidelijk  is  wat  de  achtergrond  is  van  de  journalisten  kan  het  publiek  hun  woorden 

duidelijker op waarde schatten: "The use of personal opinion gives a certain intimacy to the blogs 

and suggests that the blogger is someone the readers can believe they know, someone who is not 

manipulated by a corporate boss or a filter of professionalism."136

2.3.2 Gelijkwaardig en interactief

Blogs  onderscheiden  zich  van  de  traditionele  nieuwsmedia  door  een  andere  relatie  met  het 

publiek.137 Meer dan anders zijn lezers actief betrokken bij het construeren van het verhaal.138 

Lezers  hebben de  mogelijkheid  om te  reageren op  berichten.  "On blogs,  audiences  are  often 

invited to contribute information, comments, and sometimes  direct financial support. In effect, 

audiences sometimes co-create content and also serve as patrons.”139 Door suggesties van lezers 

onstaan zo (links naar) alternatieve verhalen.140 Bloggers op hun beurt vragen om commentaar en 

meningen en beantwoorden vragen van het publiek. Volgens Wall past dit bij toekomstbeelden 

waarin  consumenten gaan deelnemen in  dat  wat  ze  consumeren.141 In  de  online  journalistiek 

wordt veel verwacht van 'dialogische journalistiek', of zelfs een 'eenwording' met het publiek.142

Traditionele journalistiek betrekt de lezer niet bij het bepalen van nieuwswaarde, maar reikt die op 

een presenteerblaadje aan.  “It typically presents its texts as self-evidently newsworthy, prior to 

134 Interview van Chris Klomp met de auteur, 11 september 2012
135 Wall, “‘Blogs of War’: Weblogs as News.” 162
136 Ibidem, 165
137 Ibidem, 163
138 Robinson, “The Mission of the J-blog: Recapturing Journalistic Authority Online.”, 68, Matheson, “Weblogs and the 

Epistemology of the News: Some Trends in Online Journalism.”, 452-453
139 Wall, “‘Blogs of War’: Weblogs as News.”, 161
140 Robinson, “The Mission of the J-blog: Recapturing Journalistic Authority Online.”, 79
141 Ibid. 165-166
142 Steen Steensen, “The Shaping of an Online Feature Journalist,” Journalism 10, no. 5 (September 16, 2009), 714, 

aangehaald van  Mark Deuze, “The Web and Its Journalisms: Considering the Consequences of Different Types of 

Newsmedia Online,” New Media & Society 5, no. 2 (2003), 207
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and independently of the journalists selection of material.”143 Volgens Matheson is het effect van 

blogs dat de plek waar de betekenis uiteindelijk tot stand komt, minder bij de tekst zelf ligt, maar 

in  het  midden  tussen  de  journalist  en  de  gebruiker  in.  De  gebruiker  kan  zelf  kiezen  wat  hij  

belangrijk nieuws vindt.144 De toon van een blog verschuift daardoor van met autoriteit schrijven 

voor een publiek, in een boodschap schrijven aan het publiek.145

Blogs vormen zo een nieuwe democratische ruimte. Ze bieden aan reageerders een extra podium 

voor debat dat toegankelijker is dan de traditionele nieuwsmedia. In plaats van één mening bieden 

ze een palet aan meningen. Blogs zijn dus meerstemmig.146 Dit soort internetdiscussies zijn wel 

vergeleken met  de  publieke  sfeer  van  Habermas,  maar  Wall  houdt  het  op het  geklets  in  een 

buurtkroeg.147 Blogs kunnen dus bijdragen aan de podiumfunctie die ook rechtbankverslaggeving 

moet bekleden. Voor Chris Klomp is het een doel dat zijn blog een podium van debat is, en zijn 

blogs worden ook doorgeplaatst op opiniesite dejoop.nl. Rob Zijlstra blijft bewust iets zakelijker. 

Zijlstra: “Chris heeft wel een heel andere stijl. Hij zit wat meer op de opinie, geeft wat vaker zijn 

mening en dat doe ik bewust niet. Maar ik schrijf niet zonder kleur.” Beide blogs hebben een sectie  

voor reacties waarvan regelmatig gebruikt wordt gemaakt.

De blogs van Zijlstra en Klomp blijven echter wel duidelijk solo-blogs; zij zijn de enigen die content 

aandragen. Het podium voor het publiek is beperkt tot de commentaren. Wel begon Rob Zijlstra in 

2011 (na zeven jaar bloggen) met 'gastbloggers', experts uit het juridische veld die een bijdrage  

schrijven voor Zittingszaal 14: "met het verzoek zijn of haar visie te geven op een actuele zaak, een 

strafrechtelijke hype of over zomaar iets van belang."148

Ook zijn de blogs van Zijlstra en Klomp niet zo interactief als het gaat om hyperlinks. Er worden 

twee hoofdtypes blog onderscheiden: het filtertype, dat vooral bestaat uit links naar wat gebeurt 

op andere internetsites en het  dagboektype,  dat  zijn materiaal  haalt  uit  de gedachten van de 

blogger zelf. Zijlstra en Klomp zijn beide duidelijk van het laatste type. Hoewel de rechtbankblogs 

gaan over actualiteiten, verwijzen ze zelden naar de sites van andere nieuwsmedia. Zijlstra verwijst  

in  zijn  blogs  sporadisch  naar  de  nieuwsberichtgeving  van  zijn  eigen  krant,  Dagblad  van  het  

Noorden, maar zelfs dan linkt hij niet altijd door.149

Blogjournalisten gebruiken tips van lezers om aan nieuwe content te komen. De journalist nodigt 

de lezer daar actief toe uit. Zowel Chris Klomp als Rob Zijlstra hebben een mailknop aan de zijkant 

van hun pagina. Ook reageren lezers in de 'comments', waarna de conversatie publiekelijk of privé 

kan worden voortgezet. Zo reageert een lezeres onder de biografie van Rob Zijlstra, op een eerder 

artikel van hem over de vermiste Jolanda Meijer:

143 Matheson, “Weblogs and the Epistemology of the News: Some Trends in Online Journalism.”, 454
144 Ibidem, 454
145 Ibidem, 453
146 Matheson, “Weblogs and the Epistemology of the News: Some Trends in Online Journalism.” 460-461
147 Wall, “‘Blogs of War’: Weblogs as News.” 163
148 Rob Zijlstra, “Even Stil,” Zittingszaal 14, December 23, 2010, http://robzijlstra.wordpress.com/2010/12/23/even-

stil-2, geraadpleegd 5 november 2011
149 Herring and Wright, “Bridging the Gap : A Genre Analysis of Weblogs.”, ook te vinden in Matheson, ““Weblogs and 

the Epistemology of the News”, 449. Beiden ontlenen deze typologie aan Rebecca Blood, “Weblogs: a History and 

Perspective,” Rebecca's Pocket, september 2000, http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html, 

geraadpleegd 5 november 2011
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monique meijer op 23 september 2012 om 23:49 schreef:

Zou wel een keer persoonlijk met je willen praten over Jolanda meijer, ben 

haar zusje

Zijlstra, Rob op 23 september 2012 om 23:52 schreef:

Dag Monique,

Ik heb je een e-mail gestuurd met mijn telefoonnummer.

grt robz150

De  persoonlijke  en  interactieve  sfeer  van  blogs  zorgt  ervoor  dat  blogs  zijn  geschreven in  een 

andere, narratieve stijl.151 Verteller en publiek zijn aanwezig in de tekst. Het publiek wordt door de 

verteller regelmatig aangesproken of aangespoord. Chris Klomp en Rob Zijlstra moedigen beiden 

hun publiek regelmatig aan om eens te komen kijken in de rechtszaal, om de rechtszaken bij te  

wonen. Hoewel het hun vak is om verslag te doen van de gebeurtenissen in de rechtszaal, zodat 

niet iedereen er zelf heen hoeft, willen ze toch graag dat het publiek actief deelneemt. Zo schrijft  

Rob Zijlstra in "De mooie leugen": Ach, u moet zelf maar eens gaan kijken. De koffie kost er slechts 

45 cent."152 Chris Klomp publiceerde een tijdje een agenda van rechtszaken op zijn blog, in de 

hoop dat er dan meer publiek zou komen.153

2.3.3 Transparant

Hoewel media hoog opgeven van hun controleerbaarheid, zijn ze helemaal niet zo doorzichtig als 

ze zelf zeggen. "The media have effectively remained a black box. Nor have journalists historically  

been  eager  to  let  the  public  in  on  how  the  sausage  is  made.154 De  interactiviteit  en 

meerstemmigheid van blogs zorgt ervoor dat blogs vaak transparanter zijn dan de gewone media.  

Zo brachten politieke blogs tijdens de verkiezingen in de VS exit polls naar buiten die de gewone 

nieuwsmedia voor zich hielden. Volgens onderzoeker Matt  Carlson bieden blogs de mogelijkheid 

journalistiek  transparanter te maken: "Blogs present journalists with an enticing antidote to the 

constraints of conventional journalism and an opportunity to make journalism more transparent. 

In opposition tot the news as a constraining, hegemonic force, this view holds that information 

should be widely available for individuals to make their own evaluations.” 155

Door dit soort onbewerkte informatie online te zetten, laten blogs de lezer een kijkje in de keuken 

zien van het productieproces van journalistieke kennis.  “The weblog […] by contrast, is a much 

more 'raw', less 'cooked', source of information, allowing users to participate more in constructing 

150 Rob Zijlstra, “Rob Zijlstra,” Zittingszaal 14, geen datum., http://robzijlstra.wordpress.com/lezingen/  .   Geraadpleegd 

5 november 2012
151 Robinson, “The Mission of the J-blog: Recapturing Journalistic Authority Online.” 78
152 De hyperlink onder 'gaan kijken' verwijst naar een informatieve pagina over het bijwonen van rechtszittingen. Rob 

Zijlstra, “De mooie leugen”, 23-9-2011.  Het volledige register van blogs met daarin de volledige bronvermelding is 

te vinden in de appendix.
153 Zie Chris Klomp, “Rechtspraak Is Niet Openbaar,” Rechtbankverslaggever, June 12, 2011, 

http://rechtbankverslaggever.wordpress.com/?s=rechtspraak+is+niet+openbaar. Geraadpleegd 5 november 2012. In 

een interview met de auteur vertelde Klomp dat hij hier mee is opgehouden en dat hij niet weet hoe haalbaar het is 

via blogs mensen naar de rechtszaal te lokken
154 J. B. Singer, “The Political J-blogger: ‘Normalizing’ a New Media Form to Fit Old Norms and Practices,” 

Journalism 6, no. 2 (May 1, 2005), 179
155 Matt Carlson, “Blogs and Journalistic Authority,” Journalism Studies 8, no. 2 (April 2007), 274
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knowledge about events in the world.”156 Ook hier moet het publiek dus actief aan de slag, om de 

teksten zelf te interpreteren en een keuze te maken uit de verschillende versies.

Dat wordt vooral bewerkstelligd door het 

gebruik van hyperlinks.157 Zoals hierboven 

gesteld linken de rechtbankblogs niet zo 

vaak  door  naar  andere  nieuwsmedia. 

Voor Rob Zijlstra geldt echter dat hij met 

regelmaat hyperlinks plaatst naar andere 

bronnen, zoals bijvoorbeeld de vonnissen 

die  De  Rechtspraak  online  zet,  of  naar 

artikelen uit het Wetboek van Strafrecht, 

soms  naar  een  verhelderend  artikel  op 

Wikipedia.  De  linkjes  staan  bij  Zijlstra 

vrijwel  altijd  onderaan  het  eigenlijke 

artikel, los van het verhaal.

Hij wijst de lezers zo – na afloop - de weg 

in de 'rauwe data' die beschikbaar is over 

de rechtspraak, zodat ze zichzelf verder kunnen verdiepen en hun eigen conclusies kunnen trekken 

over het strafrecht. Hij maakt zijn eigen werk daarmee controleerbaar: "Als je het vonnis goed 

leest krijg je ook een goed beeld van wat er is gebeurd. Dat moet wel een beetje overeenstemmen 

met mijn verslag. Dat zou wel prettig zijn in elk geval.”158 De enige beperking is dat de rechtbanken 

lang niet alle vonissen online zetten, hoewel alle vonissen in principe openbaar zijn. Zijlstra poogt 

de aandacht te vestigen op de openbaarheid van de rechtspraak door de lezer het materiaal onder 

de neus te duwen: “En als er dan drie mensen zijn die de moeite nemen om dat vonnis te lezen, 

dat is dan winst. Dat is altijd beter dan dat het ongelezen het archief in gaat."159

Chris Klomp vermeldt op zijn blog de uitspraken die bij rechtszaken horen niet. Hij vindt dat te veel  

werk, en Zijlstra doet het ook al. 

"Ik  zie  wel  de  toegevoegde  waarde  van  Rob.  (...)  Zijn  blog  is  in  die  zin  wel 

informatiever, maar ik denk dat mijn blog in die zin ook wel mijn persoonlijkheid 

weerspiegelt. Ik ben chaotischer, mijn blog is meer een wirwar van ideeën en van 

gedachten. (...) Laat mij maar een beetje wild vrijuit denken over dingen."160

Wall  concludeert  dat  met  deze  transparante  werkwijze  (hyperlinken),  blogs  het  traditionele 

journalistieke betrouwbaarheidsprincipe ondersteboven keren. In plaats van zich te verstoppen 

achter een muur van afstandelijkheid en zakelijkheid, zijn de blogs transparant over waar ze hun 

informatie en meningen vandaan halen. Juist die openheid maakt blogs geloofwaardig: "The more 

personal and more open about opinions a site is, the more trustworthy and credible it will be.”161 

Uit  onderzoek  blijkt  dat  blogs  in  2004  betrouwbaarder  werden  in  gevonden  dan  mainstream 

media.162

156 Matheson, “Weblogs and the Epistemology of the News: Some Trends in Online Journalism.”, 455
157 Matheson, “Weblogs and the Epistemology of the News: Some Trends in Online Journalism.”, 455-456
158 Interview van Rob Zijlstra met de auteur, 7 september 2012
159 Idem
160 Interview van Chris Klomp met de auteur, 11 september 2012
161 M. Wall, “‘Blogs of War’: Weblogs as News,” Journalism 6, no. 2 (May 1, 2005) 165, zie voor deze redenering ook 

Robinson,“The Mission of the J-blog: Recapturing Journalistic Authority Online.”, 80
162 M. Wall, “‘Blogs of War’: Weblogs as News,”, 165
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2.3.4. Oneindig en gespecialiseerd

Blogs  zijn  wel  omschreven  als  een  'doorlopende  conversatie'  of  als  een  'lopend  buffet'.  In  

tegenstelling tot de kranten met hun vaste bezorgtijden, komen de verhalen en reacties op blogs 

de  hele  dag  door.  Ook  dit  zet  de  waarheidswaarde  van  nieuws  op  losse  schroeven.  De  blog 

verandert  volgens  Matheson  het  idee  van  kennis-als-product  in  een  model  van  kennis-als-

proces.163 Eerder zagen we dat rechtbankverslaggeving in sterke mate continu is: een proces strekt 

zich uit over een bepaalde tijdsspanne. De mogelijkheid om updates en nieuwe stukken toe te  

voegen, is bij rechtbankverslaggeving dus een verrijking in de verslaggeving.  Naast hyperlinks naar  

externe bronnen, voegt Rob Zijlstra bijvoorbeeld ook links naar eerdere en latere berichten toe. Zo 

houdt hij  altijd  bij  welke zaken er  in  een week gaan voorkomen in een balkje  aan de zijkant. 

Wanneer hij een blog heeft geschreven en de uitspraak wordt bekend, dan werkt hij het blog bij  

met de uitspraak. De uitspraken staan ook aan de zijkant van zijn blog op een rijtje. Wanneer een  

verhaal  aansluit op een ouder verhaal,  bijvoorbeeld omdat dezelfde verdachte er in voorkomt, 

koppelt hij ook deze verhalen aan elkaar.

In omvangrijke strafzaken, zoals die van de dubbele moord in Baflo, gaan de blogs van Zijlstra  

welhaast  een  dossier  vormen,  doordat  hij  over  elke  pro  forma-zitting  een blog  schrijft  en  de 

informatie  zich  opstapelt.  Zijlstra  houdt  bovendien  ook  statistieken  bij  over  het  optreden van 

advocaten in de rechtbank, die hij op zijn blog publiceert. Zijn blog is derhalve een vergaarbak van 

verhalen en cijfers waarin een bezoeker zelf de weg mag zoeken. Door de chronologische ordening 

van de blog stuurt de schrijver daar verder niet in.  Door informatie, de mening van experts en 

diepgaande analyse met elkaar te combineren, wordt de blog een 'kennishub' en daardoor weer 

het startpunt van andere media.164

Matheson ziet  het  weblog  als  een van  de mogelijke  antwoorden op  onvrede  over  de  huidige 

nieuwsmedia, die met teveel stelligheid beweert de waarheid in pacht te hebben. Vooral jonge 

mensen storen zich hier aan.165 Dankzij deze nieuwe vormen, zoals weblogs, met hun gebruik van 

hyperlinks  onstaat  volgens  Matheson  een  nieuw  kennismodel,  waarbij  de  waarheid  over 

gebeurtenissen  in  de  wereld  niet  meer  exclusief  door  één  nieuwstekst  kan  worden 

weergegeven.166

Volgens Robinson ontstaan op deze manier 'oneindige nieuwsverhalen',  waarin elke individuele 

blog de rol krijgt van portaal naar de rest van het verhaal.167 Lezers kunnen uit deze afzonderlijke 

verhalen zelf een beeld van de werkelijkheid, een beeld van het strafrecht, samenstellen. De vorm 

van nieuws is daardoor fragmentarisch geworden, zonder vast begin en eind.168 Volgens Wall heeft 

blogjournalistiek daarom kenmerken van het postmodernisme, waarin geen vaste versie van de 

werkelijkheid bestaat. "In terms of representation and reproduction, postmodernity is a world of 

fragments  with  reality  created  through  performances.  It  is  not  a  culture  of  creativity  but  of  

quotation or pastiche."169

Blog-journalistiek sluit bovendien goed aan bij sommige voorspellingen over hoe de postmoderne 

journalistiek er uit zou komen te zien, vindt Wall.  Die journalistiek zou moeten bestaan uit lokale 

verhalen  die  gaan  over  menselijk  lijden.  Deze  verhalen  ontlopen  een  groot  overkoepelend 

163 Donald Matheson, “Weblogs and the Epistemology of the News: Some Trends in Online Journalism,” New Media & 

Society 6, no. 4 (August 1, 2004), 458
164 Juanita León, “The Blog as Beat,” Nieman Reports no. March 2009 (2010): 10
165 Donald Matheson, “Weblogs and the Epistemology of the News: Some Trends in Online Journalism,” 456
166 Ibidem, 457
167 Robinson, “The Mission of the J-blog: Recapturing Journalistic Authority Online.”, 78
168 Wall, “‘Blogs of War’: Weblogs as News.”, 162
169 Ibidem, 158. Ook Robinson, “The Mission of the J-blog.” vindt kenmerken van postmodernisme: 78
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(meta-)verhaal. In plaats daarvan spreken ze met een eigen, niet-institutionele stem en bieden een 

alternatieve kijk  op gebeurtenissen.  Het publiek moet actief  aan de slag om deze verhalen te 

consumeren en daaruit zelf een nieuwe betekenis te destilleren.170

Wall  trekt  bovendien  een  parallel  tussen  de  postmoderne  journalistiek  van  blogs  en  New 

Journalism. Beiden ontstonden volgens haar uit sociaal-maatschappelijke veranderingen die een 

roep  om  alternatieve  nieuwsvormen  losmaakten.  In  haar  eigen  onderzoek  was  de 

maatschappelijke onrust over de oorlog in Irak de reden dat Amerikaanse journalisten, maar ook 

Irakese burgers blogs gingen bijhouden. Ze boden een tegenwicht aan de mainstream media die 

erg op de hand waren van de overheid. Met hun kleine verhalen die voor meerdere interpretaties 

vatbaar  zijn,  vormt  blogjournalistiek  een  tegenwicht  tegenover  de  massapers  met  zijn 

institutionele, algemeen gedeelde en onveranderlijke verhalen.171

Matheson  en  Wall  stellen  dus  in  zekere  zin  dat  de  nieuwe  vormen van  blogjournalistiek  een 

antwoord  zijn  op  een  epistemologisch  probleem,  waarbij  één  verhaal  van  een  verheven 

journalistieke bron niet meer voldoet als representatie van de werkelijkheid. Er zijn meer verhalen 

om  te  vertellen,  meer  manieren  om  die  werkelijkheid  te  leren  kennen.  Die  insteek  heeft  de 

'postmoderne'  blogjournalistiek  gemeen  met  de  literaire  journalistiek  van  bijvoorbeeld  New 

Journalism.  In  de  inleiding  werd  de  vraag  gesteld  of  er  een  overeenkomst  bestond  tussen 

rechtbankblogs en literaire journalistiek, en een eerste voorzichtig antwoord zou dus kunnen zijn: 

ja.  Paragraaf  5  gaat  verder  in  op  de  uitgangspunten van  de  literaire  journalistiek  en  licht  die  

parallellen verder toe.

170 M. Wall, “‘Blogs of War’: Weblogs as News,” 158
171 Ibidem, 166-167
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2.4 Verhaal, journalistiek en recht

2.4.1. Mens en verhaal

Volgens de Amerikaanse psycholoog Jerome Bruner staan verhalen aan de basis van intermenselijk 

begrip. Hij noemt die verhalen ‘het betaalmiddel van cultuur.’172  Anderen noemen de moderne 

mens wel de homo narrans: het zit in onze aard om verhalen te vertellen.173 Die nadruk op de 

universeel-menselijke kant van verhalen verklaart deels waarom door beoefenaars van literaire of 

narratieve journalistiek altijd wordt gehamerd op het belang van een persoonlijke weergave van 

het  nieuws.  Verhalen  zijn  fundamenteel  verbonden  met  het  mens-zijn,  een  aspect  dat  in 

objectieve weergaves van het nieuws is weggedrukt.

Bruner  is  een  van  de  aanjagers  van  de  narrative  turn in  de  menswetenschappen.  Vanuit  de 

sociologie en antropologie kwam het idee dat teksten culturele constructies zijn. Daarmee gepaard 

ging  het  besef  dat  narratieven  de  verhalen  die  binnen  een  cultuur  leven  een  onmisbare 

component zijn voor het construeren van een betekenisvolle wereld en het doorgeven van kennis. 

Dat was voor allerlei takken van wetenschap reden om de narratieven te gaan bestuderen die  

specifiek  waren  voor  hun  vakgebied  (bijv.  de  constructie  van  geschiedverhalen,  volksmythes, 

levensverhalen).

Bruner staat bekend om zijn theorieën over de manier waarop kinderen leren. Onterecht werden 

kinderen  in  hun  ontwikkeling  vaak  bekeken  als  'little  scientists',  die  een  logische  manier  van 

denken aanleerden en zo tot kennis van de wereld komen.174 Volgens Bruner komt kennis niet 

alleen  op  een  'logische'  manier  tot  stand.  Mensen  denken  op  een  logisch-wetenschappelijke 

manier én op een narratieve manier.175

Een  belangrijk  aspect  van  verhalen  is  volgens  Bruner  dat  ze  gaan  over  mogelijkheden,  over 

alternatieve werkelijkheden, doordat ze de mens helpen zich een andere wereld voor te stellen:

"Narratives  are  characterized  by  their  complexity.  Stories  are  about  problems, 

dilemma's, contradictions and imbalances. They connect the past, the present and 

the future, and they link past experiences with what may be yet to come."176 

Dit  proces  van  fantaseren,  alternatieve  werkelijkheden  bedenken,  noemt  Bruner 

‘subjunctivation’.177 Het effect daarvan is,  dat mensen dankzij  verhalen vrijer  zijn om over hun 

eigen leven na te denken dan wanneer ze op een rationele manier nadenken.  Olsen vat het als 

volgt samen: “In a word, stories allow one to adopt a more reflective and self-conscious attitude to  

experience,  thereby  liberating  the  mind.”178 Deze  reflexieve  functie  van  verhalen  wordt  in  de 

sociale wetenschappen ook uitgebuit door mensen verhalen te laten vertellen over zichzelf. Ze 

leren daarmee zichzelf in een ander licht te zien en komen tot diepere inzichten over hun eigen 

172 Jerome Bruner, Making Stories: Law, Literature, Life (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2002), 
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173 Elizabeth S. Bird and Robert W. Dardenne, “Rethinking News and Myth as Storytelling,” in The Handbook of  

Journalism Studies, ed. Karin Wahl-Jorgensen and Thomas Hanitzsch (New York / Oxford: Routledge, 2009), 205
174 Jerome Bruner, “The Narrative Construction of Reality,” Critical Inquiry 18, no. 3 (1991), 4
175 José González Monteagudo, “Jerome Bruner and the challenges of the narrative turn: Then and now,” Narrative  

Inquiry 21, no. 2 (January 1, 2011), 297
176 Monteagudo, “Jerome Bruner and the challenges of the narrative turn: Then and now.”, 298
177 Bruner, Making Stories: Law, Literature, Life, 11
178 David R. Olson, “Narrative, cognition and rationality,” in The Routledge Handbook of Discourse Analysis, ed. James 

Paul Gee and Michael Handford (Londen / New York: Routledge, 2012), 605
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leven en bijvoorbeeld hun professionele functioneren.179

Verhalen worden, volgens Bruner, gekenmerkt doordat ze gaan over mensen. Mensen met hun 

eigen vrije wil en gezond verstand, die bepaalde verwachtingen hebben over de wereld, en wie iets 

onverwachts  of  vervelends overkomt.  “Something goes awry,  otherwise  there’s  nothing to tell 

about.”180

“For one thing, we know that narrative in all its forms is a dialectic between what 

was expected and what came to pass. For there to be a story, something unforeseen 

must happen.  Story  is  enormously  sensitive  to  whatever  challenges  our 

conception of the canonical. It is an instrument not so much for solving problems as 

for finding them. The plight  depicted  marks  a  story’s  type  as  much  as  the 

resolution.” 181

In verhalen gebeurt dus altijd iets onverwachts, maar tegelijkertijd zijn ze toch ook altijd hetzelfde.  

Aan de ene kant gooien ze de verwachtingen van de hoofdpersonen overhoop. Aan de andere kant 

beginnen die verhalen wel altijd in een inleefbare uitgangssituatie, en eindigt een verhaal ook in 

een stabiele eindsituatie. Uiteindelijk komt het, linksom of rechtsom, toch weer tot een evenwicht 

in de verhaalwereld, anders is het verhaal onaf. Die afloop maakt het verhaal voorspelbaar. Bruner:

 “Story making is our medium for coming to terms with the oddities of the human 

condition  and  for  coming  to  terms  with  our  imperfect  grasp  of  that  condition. 

Stories  render  the  unexpected  less  surprising,  less  uncanny:  they  domesticate 

unexpectedness.”182 

Domestication is a major means for maintaining a culture’s coherence. Culture, after 

all,  prescribes  our  notions  of  ordinariness.  But  given human unruliness  and the 

imperfections of social control, the expected does not always prevail. We cheat, and 

seduce,  we fail  to  live up to our  pledges.  Breaches and aberrations  may not  be 

welcome, but they are hardly unexpected.”183

Verhalen zijn  een manier  om bij  zo'n  verstoring van de orde,  de 'feiten weer  op een rijtje  te 

krijgen'. Door er een verhaal over te vertellen, kunnen mensen deze aberratie inlijven in hun idee  

van  wat  ‘normaal’  of  geaccepteerd  is.  Elke  regel  is  wordt  mede  gedefinieerd  door  zijn 

uitzonderingen.  Zo  worden  verhalen  onderdeel  van  een  grotere  cultuur.  Dit  mechanisme  van 

‘inlijving van afwijking’ leidt volgens Bruner tot stock narratives of scripts: standaardverhalen over 

hoe de wereld in elkaar zit.184

Ook (rechtbank)nieuws heeft die functie: ook al komen de meest gruwelijke berichten langs, door  

het herkenbare format worden ook moord, doodslag en verkrachting een alledaags fenomeen. 

Afwijkingen van de norm, zoals criminaliteit, worden door er verhalen over te vertellen 'getemd',  

ze krijgen hun eigen plek. Dat geeft de paradoxale situatie dat mensen juist gewend raken aan 

uitzonderlijkheden.

179 Christine Bold, Using Narrative in Research (Los Angeles: Sage, 2012). 9
180 Bruner, Making Stories: Law, Literature, Life., 17
181 Ibid., 15
182 Bruner, Making Stories: Law, Literature, Life. 90
183 Bruner, Making Stories: Law, Literature, Life, 90
184 Amsterdam en Bruner, Minding the Law, 121
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2.4.2. Universele verhalen

Deze verhaalsjablonen zijn zo conventioneel, dat journalisten ze vrijwel onderbewust inzetten om 

hun nieuws in  een bekende vorm te  gieten.  Zulke sjablonen worden wel  'mythes'   genoemd: 

sociaal gedeelde verhalen die zo oud zijn als de mensheid. Mythen, hoe je ze ook definieert, zijn 

verankerd in de samenleving. Een mythe is een heilig, maatschappelijk verhaal dat teruggrijpt op 

archetypes en vormen die een voorbeeldfunctie bieden voor het menselijk leven, aldus Lule.185 Hij 

publiceerde een boek waarin hij zeven terugkerende 'meestermythes'  opspoort in de  New York  

Times.  Dit  zijn  vaak  verhalen  die  draaien  om  een  bepaald  soort  hoofdpersoon,  zoals  'het  

slachtoffer' en 'de zondebok', categorieën die ook in de rechtbankverslaggeving van pas komen.186

Nieuws verpakken in een oud patroon werkt. Journalisten duiken daarom bijvoorbeeld gretig op 

nieuwsverhalen die ze kunnen verkopen als 'een modern sprookje.'  Zulke verhalen voldoen aan 

een  bepaald  verwachtingspatroon,  en  wekken  door  hun  herkenbare  opbouw  vaak  direct  de 

belangstelling  van  het  publiek.  Volgens  sommige  onderzoeken  worden  verhalen  bovendien 

makkelijk onthouden.187  Bird en Dardenne stellen zelfs dat nieuws niet is verpakt in het verhaal, 

maar dat het verhaal verpakt is in nieuws: “The facts, names, and details change almost daily, but 

the framework in which they fit [...] is more enduring.”188 Met andere woorden: de feiten zijn we 

na een paar dagen weer vergeten, maar het verhaal blijft langer hangen.

Dit  soort  standaardverhalen  hebben  in  de  Amerikaanse  journalistiek   soms  een  negatieve 

connotatie. Volgens W. Lance Bennett zouden ze te gemakkelijk teruggrijpen op personalisatie en 

dramatisatie.  Uit  een  behoefte  aan  herkenbare  personen  en  handelingen,  manipuleren 

journalisten gebeurtenissen om beter in een bepaald script te passen.189 Bennett ziet het nut van 

beide technieken wel in, maar verfoeit de oppervlakkigheid waarmee die vaak gepaard gaat. “As in 

the case of personalization, dramatization would not be a problem if it were used mainly as an 

attention-focusing device to introduce more background and context surrounding events. […]190

Journalisten werken dus binnen vaste narratieve kaders. In het toneelstuk van het nieuws doen zij 

de  casting.  Bij  elk  nieuw verhaal  moet  een journalist  de  actoren  een rol  toebedelen.  Daarbij  

worden echte mensen, bewust of onbewust, in een hokje geplaatst.  “In newsmaking, journalists 

do not merely use culturally determined definitions, they also have to fit new situations into old  

definitions. It is in their power to place people and events into the existing categories of hero,  

villain, good and bad and thus to invest their stories with the authority of mythological truth.”191

Journalisten zelf houden vol dat rollen toekennen en narratieve karaktertekening een kwestie is  

van ‘de feiten op een rij zetten’.192 Zo schetsen Ettema en Glasser met behulp van een narratieve 

analyse  hoe  Amerikaanse  onderzoeksjournalisten  de  slachtofferrol  van  hun  hoofdpersonen 

onbewust  extra  aanzetten,  omdat  ze  het  verhaal  zo  compleet  en  betekenisvol  mogelijk  willen 

opschrijven voor hun publiek.193 Deze journalisten zijn er op uit een maatschappelijke misstand 

aan de kaak te stellen. Daartoe moeten ze een soort 'morele verontwaardiging' bij hun publiek 

185 Jack Lule, Daily News, Eternal Stories (New York / Londen: Guildford Press, 2001), 37
186 Ibidem, 21-23
187 Elizabeth S. Bird and Robert W. Dardenne, “Myth, Chronicle and Story,” in Social Meanings of News, ed. Dan 

Berkowitz (Thousand Oaks: SAGE, 1997), 342
188 Ibidem, 335
189 W. Lance Bennet, News. The Politics of Illusion, 5e ed. (New York: Longman, 2003), 65
190 Lance Bennet, News. The Politics of Illusion, 47
191 Bird and Dardenne, “Myth, Chronicle and Story.” 345
192 James S. Ettema en Theodore L. Glasser, “Narrative Form and Moral Force: The Realization of Innocence and Guilt 

Through Investigative Journalism,” Journal of Communication 38, no. 3 (1988), 23
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oproepen.194 Maar, volgens verhaalconventies kan er alleen sprake zijn van een 'schuldige' als er  

ook sprake is van een onschuldig slachtoffer.195 Er waren echter verhalen bij waar onrecht werd 

gedaan  aan  veroordeelden  in  de  gevangenis,  of  aan  arrestanten  van  de  politie.  Dit  zijn  niet 

vanzelfsprekend 'onschuldige' mensen. Daarom zetten de journalisten de slachtofferrol van deze 

mensen  dik  aan,  terwijl  ze  minder  aandacht  vestigden  op  het  feit  dat  slachtoffers  zelf  ook 

overtreders waren.196

Bruner  waarschuwt  voor  de  'verborgen  bagage'  van  dit  soort  verhalen,  bijvoorbeeld  voor  de 

onzichtbare scripts die in de oriëntatie verwerkt zijn. De keuze voor het uitgangspunt van een 

verhaal bepaalt hoe het verhaal zich ontwikkelt. Verhalen kunnen dan wel op allerlei verschillende 

manieren  aflopen,  de  basisveronderstelling  is  wel  dat  alle  onderdelen  een  functie  hebben. 

Wanneer een verhaal dus opent met twee hoofdpersonen en een geweer, dan gaat de lezer er al 

snel  van uit dat de personen in het verhaal  de hoofdrol  spelen en dat het geweer zal worden 

afgevuurd.197 Toeval bestaat bijna niet meer in verhalen.  Een verhaal kan daarom heel dwingend 

naar een bepaald einde sturen. 

In rechtbankverslaggeving levert dat soms spanningen op. Zo zijn er bepaalde rollen te vervullen, 

zoals die van dader en slachtoffer. Die rolverdeling spreekt niet altijd voor zich. Soms is het wel  

duidelijk  dat  er  slachtoffers  zijn,  maar  is  de  dader  niet  echt  een  dader.  Bij  onopzettelijke 

verkeersongelukken is iedereen slachtoffer. Ook de buschauffeur die zijn leven lang moet omgaan 

met het feit dat hij  iemand heeft doodgereden. In het nieuwsformat zal deze verdachte echter 

eerder worden neergezet als dader dan als slachtoffer, omdat er voor het verhaal behoefte is aan  

een scherpe tegenstelling en duidelijke rolverdeling, zoals te zien is in het onderzoek van Ettema 

en Glasser.

2.4.3 Subversieve verhalen

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat nieuws een weerspiegeling móét zijn van de 

status quo, ofwel van de heersende sociale orde. Zoals Lule het uitdrukt: “News and myth speak to  

a public and offer stories that shape and maintain and exclude and deny important societal ideas 

and beliefs.”198 

Maar dat is te makkelijk gezegd. Hoewel bekende verhalen misschien snel aanslaan, zijn verhalen 

ook in staat om de bestaande orde te ondergraven en impopulaire thema's aan te kaarten. Volgens 

Lule kan literatuur dat doen door het schetsen van 'grote sociale drama's'. Hij wijst er op dat het  

weergeven  daarvan  in  het  verleden  heeft  aangezet  tot  hervormingen  in  vrouwenrechten  en 

burgerrechten.199 Ook Bruner meent dat narratieve fictie een grote rol speelt in het realiseren van 

nieuwe ideeën over de maatschappij. Dat heeft te maken met de mogelijkheden die fictie biedt om 

alternatieve werkelijkheden te verkennen, vanuit de kennis van de bestaande werkelijkheid:

“Narrative fiction creates possible worlds  […] It must take heed of life as we know it, 

yet alienate us from it sufficiently to tempt us into thinking of alternatives beyond it.  

It challenges as it comforts. In the end, it has the power to change our habits of 

conceiving what is real, what canonical. It can even undermine the law's dictates 
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about what constitutes a canonical reality.”200

Bruner richt hiermee de aandacht op de subversieve werking van verhalen, met als voorbeeld de 

literaire werken, gedichten en theaterstukken van zwarte schrijvers,  die invloed hadden op het 

herzien van discriminerende wetgeving in de VS.201 Menselijk drama, is hierbij, zoals Lule al stelde, 

een  manier  om  bestaande vooroordelen  te  veranderen,  omdat  het  zich  biedt  op  alternatieve 

werkelijkheden. Door mensen in beweging, in hun streven en falen weer te geven, kan het nut van 

bestaande definities bekritiseerd worden. Zelfs het toppunt van sociale orde, de wet, is uiteindelijk 

gevoelig voor de macht van verhalen. Die overtuiging is sinds de narrative turn ook doorgedrongen 

in de rechtsgeleerdheid.202

2.4.4 Rechtspraak en verhaal

Verhalen in het recht hebben een vergelijkbare persuasieve werking als in de nieuwsmedia, met 

het onderscheid dat het recht ook de macht heeft om een bepaalde interpretatie af te dwingen: 

“The goal of storytelling in law is to persuade an official decisionmaker that one's story is true, to 

win the case, and thus to invoke the coercive force of the state on one's behalf.”203

Binnen het recht spelen verhalen een bijzondere rol. Bijna alles van wat juristen doen heeft zijn 

wortels in het vertellen van verhalen. Cliënten vertellen hun verhaal aan hun advocaat, die dat 

verhaal bewerkt tot een 'winnend verhaal' dat stand kan houden in de rechtszaal.204 Het pleidooi 

moet zoveel mogelijk gelijkenis vertonen met een al bestaand verhaal, verhalen over wat verboden 

of toegestaan was in het verleden (precedenten in de rechtspraak, of  stare decisis) die worden 

gebruikt  als  maatstaf  voor  de  verhalen  in  de  rechtszaal.205 Als  een  bepaalde  weergave  van 

gebeurtenissen in de rechtszaal wordt goedgekeurd als 'herhaling' van wat eerder gebeurde, kan 

een veroordeling of juist een vrijspraak volgen. Dan wordt het verhaal door de rechter als het ware  

goedgekeurd als een correcte afspiegeling van de werkelijkheid. En wordt zélf werkelijkheid.

Een belangrijk deel van wat in de rechtbank gebeurt is categoriseren. Daden en mensen worden in 

een hokje gestopt: is het moord of doodslag, schuldig of niet schuldig, strafbaar of niet strafbaar?  

En daarmee ook: sociaal geaccepteerd of sociaal niet geaccepteerd, goed of fout? Juridische arbeid 

is  een  kwestie  van  dingen  benoemen,  labels  plakken,  categoriseren.  Maar  hoe  ontstaan 

categorieën?  Categorieën  zijn  (onder  andere)  het  gevolg  van  scripts:  de  eerder  genoemde 

standaardideeën over hoe de wereld in elkaar zit. Zo is de basisinvulling van 'moordenaar' iemand 

die een moord pleegt. Iedereen heeft zijn eigen invulling van het scripts voor moord. Verhalen 

horen over moord is dé manier om te leren over wat moord zoal inhoudt.

Scripts  bepalen  daardoor  wat  mensen  voor  mogelijk  houden,  zoals  in  bovenstaande  ook  is 

uitgelegd.  Verhalen  worden,  vanwege  hun  vermogen  om  alternatieve  werkelijkheden  te 

verkennen, gebruikt als middel om scripts op te rekken. Bijvoorbeeld: jij hebt nog nooit gehoord 

van een beleefde straatroof. Dus denk je niet dat een beleefde straatroof bestaat. Totdat iemand 

een verhaal vertelt over een uitzonderlijke straatroof, namelijk een beleefde, en je er een beeld bij 

krijgt.206 Een nieuwe categorie is geboren. Verhalen rekken aldus de definitie van wat mogelijk is,  
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zelfs van wat normaal is, op.

Rechtspraak voegt aan zo'n standaardscript over een misdrijf bovendien een consequentie toe: 

een bepaalde straf. Hier wreekt het zich dat de categorieën van de rechtspraak veel fijnmaziger zijn 

dan de scripts van de gemiddelde Nederlander; het verschil tussen rechtbanklogica en medialogica 

waar  Scholten, Kester, Ruigrok et al.  voor vrezen.207 Binnen die logica wordt geen onderscheid 

gemaakt in verschillende soorten misdrijven of verschillende soorten verdachten. Een gemiddelde 

Nederlander  denkt  dan  (versimpeld)  misschien:  iedereen  die  iemand  doodmaakt  is  een 

moordenaar  en  alle  moordenaars  moeten  aan  de  hoogste  boom.  De  wet  maakt  allerlei 

onderscheiden  in  het  scenario  van  doodmaken:  na  ruim  beraad,  in  een  opwelling,  of  door 

roekeloosheid met de dood als gevolg. En ook in de straffen is er veel nuance. Zo is het mogelijk  

dat iemand wel schuldig is aan moord, maar niet strafbaar.208

Rechtbankverslaggevers  zijn  op  hun  blogs  continu  bezig  om  een  brug  te  slaan  tussen  de 

standaardscripts in de samenleving, en de genuanceerde scripts van de rechtspraak, zoals in de 

analyse van rechtbankblogs verder zal worden toegelicht. Dat heeft tot gevolg dat ze een groot 

deel van de tijd bezig zijn het systeem te verdedigen dat ze eigenlijk kritisch moeten bezien. 

Rob Zijlstra vertelde in een interview met de auteur hoe hij in Baflo een hele lezing heeft besteed 

aan het overtuigen van zijn publiek dat alle daders – ook de man die in datzelfde Groningse dorp  

op één avond twee mensen om het leven bracht – recht hebben op een advocaat en een eerlijk 

proces. Chris Klomp beschrijft in een interview hoe hij, bijvoorbeeld, probeert het publiek duidelijk 

te maken dat er verkrachtingszaken zijn waarbij een werkstraf gepast is:

“Wat  er  is,  dat  doen  ze  [de  rechtbanken]  goed,  dat  vind  ik  echt,  dat  is  goede 

kwaliteit. En ik denk dat je dat als journalist moet laten zien. Door bijvoorbeeld de 

werkstraf te verdedigen, door een verhaal te maken over iemand die iets vreselijks 

heeft  gedaan  en  toch  een  werkstraf  heeft  gekregen.  (...)  Mensen  denken  dan 

meteen aan de ergste verkrachting, en dan worden ze kwaad dat iemand wegkomt 

met een werkstraf, en dat vind ik op zich wel terecht, maar als je uitlegt hoe zo'n 

zaak in elkaar zit, hoe zo iemand daartoe gekomen is...

Ik  heb  ooit  een  zaak  gehad  met  een  jongen  van  achttien.  Die  had  een  meisje 

ontmoet op een dancefeest, van 16. Dat meisje lustte er wel pap van. Ze gingen 

zoenen, ze gingen naar buiten, en dat ging verder en verder en uiteindelijk dacht dat 

meisje:  ik  wil  dit  niet.  Die  jongen  –  achttien  jaar,  zo  geil  als  ik  weet  niet  hoe, 

ontzettend veel  alcohol – die ging door waar hij  had moeten stoppen. Ja,  dat is 

verkrachting, dat mag niet en er moet een straf volgen. Maar als je dat verhaal van 

die jongen hoort... Dan ga je die niet twaalf jaar in de cel stoppen.

Daar raakt het juridische verhaal het persoonlijke verhaal. De meeste mensen die 

teruggaan naar hoe ze zelf waren toen ze achttien waren en drank ophadden, die 

denken misschien: 'oe, dat had mij ook kunnen overkomen.'”209

Bruner wijst ook op deze noodzaak voor de rechtspraak om grote en abstracte wetten in kleine 

verhalen te tonen. Verhalen kunnen volgens hem goed fungeren om algemene regels te vertalen 

naar de particulariteiten van individuele zaken. Bruner: “For however grand and majestic is the law 

corpus is te vinden in de appendix. Andere blogs zijn opgenomen in de bibliografie.
207 Zie inleiding, pagina 11
208 Rob Zijlstra, “Baflo (3) pro forma, 10-1-2012.
209 Interview van Chris Klomp met de auteur, 11 september 2012
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in general, law must also be in the small.”210 Omdat verhalen zich altijd uitstrekken over de tijd, en 

een bepaald doel hebben, maken ze actueel wat in de wet eeuwig en onveranderlijk is. Verhalen 

zijn volgens Bruner de menselijke manier om onze keuzes en meningen te beargumenteren. Ze 

gaan uit van algemene regels maar verkennen vandaar uit de mogelijkheden, de alternatieven. Op 

die manier kunnen ze ook bestaande, algemeen geaccepteerde wetmatigheden, scripts, weer ter 

discussie stellen.

Ook  de  rechtbankverslaggeving  op  blogs  kan  zo  gezien  worden.  Doordat  de  beperkingen  en 

voorschriften van de papieren krant wegvallen, hebben journalisten de ruimte om alternatieve 

verhalen te brengen en op deze manier hun kritiek te leveren op de voorgefabriceerde verhalen 

die bol staan van medialogica. Deze rechtbankverslaggeving vertelt ook de impopulaire verhalen; 

de  smerige  verhalen  over  seksueel  misbruik  bijvoorbeeld,  of  de  verhalen  van  verslaafde 

veelplegers,  die steeds maar weer hetzelfde gaan,  maar wel  verteld moeten worden. Hiermee 

verzetten ze zich tegen de plek die misdaad in het gewone nieuws heeft ingenomen, als een circus 

van grote,  sensationele zaken,  die voor de lezer vaak een ver-van-mijnbedshow zijn.  De échte 

misdaad  blijft  aldus  buiten  beeld,  stelt  Rob Zijlstra:  “De  misdaad  bestaat  uit  huis-  tuin-  en 

keukendingetjes. Daar gaat het om, veel meer dan om bankovervallers en dat soort criminelen, die 

hebben we bijna niet. Maar dat willen we eigenlijk niet geloven. We willen denken dat er achter 

elk bosje een Holleeder staat. Die zijn zó zeldzaam.”211 Het schetsen van zo'n breed palet aan 

verhalen  is  volgens  Zijlstra  de  beste  manier  om  een  beeld  te  krijgen  van  de  misdaad  in  

Nederland.212

Rechtbankverslaggevers  proberen  met  hun  verhalen  te  appelleren  aan  de  'zelfbewuste  en 

reflexieve'  kanten van  hun  lezers.  Ze  zijn  niet  uit  op  het  statische  verhaal  van  'verdachte'  en 

'slachtoffer', 'de feiten', 'eis' en 'uitspraak' maar ze willen schrijven over “schurken en schlemielen,  

over mensen die in de war zijn en de weg kwijt  en over geboren pechvogels.”213 Dat zijn dus 

gewoon mensen, die het moeilijk hebben in het leven. Zoals Chris Klomp het zegt: “De buren. 

Ergens een afslag gemist.”214

Op  hun  blogs  proberen  rechtbankverslaggevers het  wij-zij  onderscheid  dat  ontstaat  uit 

standaardscripts over criminaliteit te doorbreken. Ze doen dat door de hoofdrolspelers van hun 

verhalen neer te zetten als mensen, met menselijke eigenschappen en ideeën. Mensen die dingen 

willen,  vinden,  hopen,  en verwachten en vooral  mensen die dingen willen,  vinden,  hopen, en 

verwachten en vervolgens iets anders krijgen. De verhalen worden zo invoelbaar. Chris Klomp:

“Misdaad is dagelijkse kost. Ik geloof niet dat er een scheidslijn is tussen goed en 

kwaad, of in elk geval dat die verplaatsbaar is en doordringbaar. Maar dat maakt wel 

dat je altijd iets kan overkomen. (...) Mensen zijn nou eenmaal geen fijne wezens. 

We doen maar wat en het liefst in ons eigen voordeel. En dat beperkt zich niet tot 

een klein groepje boeven, die in de bosjes op ons loeren, die bestaan nauwelijks.”215

Lezers worden op deze manier uitgenodigd de verhalen ook op zichzelf te betrekken, doordat de 

kloof  tussen  de  misdadiger  en  de  lezer  minimaal  wordt.  Fred  Soeteman,  jarenlang 

rechtbangverslaggever  voor  de Telegraaf,  noemt  het  als  een  van  de  uitgangspunten  van  zijn 

verzameld werk: zorgen dat de lezer zich identificeert met de verdachten: “In de rechtszaal leer je 

210 Amsterdam & Bruner, Minding the Law, 141
211 Interview van Rob Zijlstra met de auteur, 7 september 2012
212 Rob Zijlstra, “Zittingszaal 14,” Villamedia Magazine, 4 juni 2010, 15
213 Op de achterflap van Rob Zijlstra, Zittingszaal 14, (Groningen: Noordboek, 2007).
214 Chris Klomp, “Onvrede,” Rechtbankverslaggeverr, 5-8-2009, 

http://rechtbankverslaggever.wordpress.com/2009/08/05/onvrede/, ingezien 28 november 2012
215 Interview van Chris Klomp met de auteur, 11 september 2012
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je naaste kennen en jezelf: hoe kómt zo iemand tot zoiets? En zou ikzelf ertoe in staat zijn onder 

zulke omstandigheden, en met zó’n achtergrond?”216

Deze rechtbankverslaggevers zijn dus op uit om met deze verhalen vooroordelen over misdaad uit 

de  weg  te  ruimen,  maar  ook  om  kennisachterstand  over  de  algemene  principes  van  het 

Nederlandse rechtssysteem aan te pakken.  Ze bestrijden de 'wetten' die in het hoofd van het 

krantenlezende publiek zitten, en daarmee ook de medialogica die het strafrecht soms te veel 

versimpelt.  Zo vertelt Rob Zijlstra hoe hij  een keer in de clinch lag met zijn eigen eindredactie 

omdat die in de kop van een nieuwsbericht 'doodslag' in 'moord' had veranderd, onder het motto: 

het publiek weet het verschil toch niet. Zijlstra: 

“De verdachte had bekend, dus waar die hele strafzaak om draaide: was het met 

voorbedachte  rade,  dus  was  het  moord;  of  was  het  een  opwelling,  was  het 

doodslag?  daar ging het over. Uiteindelijk was de conclusie van het OM, en later 

ook van de rechtbank: doodslag. Dus: twaalf jaar voor  doodslag.  Wat staat in de 

krant: twaalf  jaar voor  moord.  In de kop hè.  Ik zeg “Jongens, klojo's.  In de tekst 

kwam het hele woord moord niet voor. Wel de discussie erover, maar verder stond 

het er correct. Ik zeg:

“Het was geen moord, het was doodslag.” 

Zeggen ze: “Dat paste niet. Moord paste beter in de kop.Het publiek weet toch niet 

het verschil tussen moord en doodslag, dat is jouw dingetje, dat is voor juristen. 

Onze krantenlezers zijn geen juristen.” Daar hadden we een ontploffing, want ik vind 

dat - ook al interesseert het publiek niets - de krant moet dat onderscheid wel goed 

maken.”217

2.4.5. Tot slot

In de inleiding werd de vraag opgeworpen hoe het komt dat rechtbankverslaggeving zo geschikt is 

voor een verhalende benadering. Chris Klomp geeft daarop het volgende antwoord: 

“Je gaat naar een diefstal, of bedreiging en vervolgens onvouwt zich daar het leven 

van een Nederlander.  Dat is  de plek waar je  de verhalen van mensen hoort,  de 

succesverhalen en van de sukkels die een afslag hebben gemist. (...)

De rauwe werkelijkheid van het leven komt in een oneindige stroom voorbij, en je 

hoeft alleen maar te luisteren.”

Deze opmerking van Klomp sluit goed aan bij de manier waarop Bruner het effect van verhalen 

karakteriseert:  verhalen  gaan  over  mensen  die  op  de  een  of  andere  manier  worden 

gedwarsboomd  op  hun  levenspad.218 De  rechtbankverhalen  van  Klomp  en  Zijlstra  gaan  over 

mensen die botsing komen met de wet.  Dit zijn gewone mensen, met misschien wel dezelfde 

achtergrond als de krantenlezer. Deze rechtbankverslaggevers verzetten zich tegen de traditionele 

media,  die,  door  hun  selectieve  berichtgeving  en  afstandelijke  toon,  de  indruk  wekken  dat 

misdadigers  tot  een  andere  categorie  behoren  dan  'gewone  mensen'.  Ze  moeten  daartoe 

conventionele narratieve patronen van dader-slachtoffer doorbreken. 

Een ander doel van deze journalisten is om achtergrondinformatie te geven over de wetten en 

regels van de Nederlandse rechtspraak.  Dat moet wel,  omdat lezers anders moeilijk  begrip op 

216 Fred Soeteman, Buurman... Jij?! (Raamdonksveer: Vèrse Hoeven, 2011), 13
217 Interview van Rob Zijlstra met de auteur, 7 september 2012
218 Zie paragraaf 2.4.1
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zullen kunnen brengen voor de wetten en regels die een grote rol spelen in rechtbankverhalen. De 

kracht  van  verhalen  ligt  erin  besloten  dat  ze  door  het  geven  van  kleine  voorbeelden,  grote 

principes kunnen verduidelijken, en in zekere zin zelfs creëeren. Gezien de huidige problematiek  

van de kloof tussen burger en rechter, zoals die in de inleiding is beschreven, is het geven van  

dergelijke  toelichting  een  belangrijke  verantwoordelijkheid  van  de  journalistiek.  Door  een 

illustratie te bieden van de principes van de Nederlandse rechtsgang, dragen de journalisten bij  

aan de openbaarheid van de Nederlandse rechtspraak. Zoals Feilzer al betoogde zijn verhalen een 

geëigend middel om abstracte principes aan een groot publiek uit te leggen.219

Daarbovenop  presenteren  deze  rechtbankverslaggevers  door  de  veelheid  aan  verhalen  die  ze 

vertellen  een  realistischer  beeld  van  de  misdaad  in  Nederland  dan  traditionele  media.  Zowel 

Zijlstra  als  Klomp  benadrukt  dat  het  overgrote  deel  van  de  misdaad  geen zware  criminaliteit 

betreft. Medialogica, die ervoor zorgt dat alleen grote zaken met een sterke tegenstelling tussen 

dader en slachtoffer in beeld komen, zou er de oorzaak van kunnen zijn dat dit beeld wel bestaat. 

Herkenbare verhalen over gewone mensen in de rechtszaal kunnen een dat beeld corrigeren. Ook 

dat kan bijdragen aan een mildere opstelling van de Nederlandse burger ten opzichte van het 

rechtssysteem. 

219 Zie inleiding pagina 13
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2.5 De alternatieve werkelijkheden van de 

literaire journalistiek

In de inleiding werd ook de vraag opgeworpen of de rechtbankverslaggeving op blogs een literaire 

vorm  van  verslaggeving  is.  Definities  van  wat  over  het  algemeen  bekend  staat  als  literaire 

journalistiek of narratieve non-fictie verschillen. Volgens Mark Kramer, oprichter van het Nieman 

Program on Narrative Journalism, zijn er  zes 'kenmerken' voor narratieve journalistiek:  scènes, 

karakters,  actie  die  in  de  loop  van  de  tijd  voltrekt,  een  verteller  met  duidelijke  stem  en 

persoonlijkheid,  een  relatie  die  gelegd  wordt  met  de  lezer;  wat  uiteindelijk  allemaal  leidt  tot 

aankomst  bij  een  duidelijke  boodschap,  inzicht  of  einddoel.220 Ook  'gewone'  nieuwsverhalen 

voldoen tot op zekere hoogte aan deze definitie.

Het onderscheid tussen  narrative journalism en literaire journalistiek wordt duidelijk als we de 

definitie van literaire journalistiek zoals Tom Wolfe die heeft geponeerd ernaast leggen. Literaire 

journalistiek is journalistiek die leest als fictie, door het vertellen in scènes en met behulp van 

dialogen, wisselend vertelperspectief en de aandacht voor symbolische details.221 Volgens Kramer, 

ditmaal  geciteerd  door  de  Nederlandse  journalisten  Ceelen  &  Bergeijk  in  hun  boek  over 

Nederlandse  literaire  non-fictie,  komt  daar  nog  bij  dat  literair  journalisten  zich  uitgebreid 

onderdompelen  in  hun  onderwerpen,  schrijven  over  alledaagse  maar  tegelijkertijd  tijdloze 

onderwerpen en met een eigen stem en toon proberen lezers meer emotioneel bij hun verhaal te 

betrekken.222

Deze nieuwe vormen zijn echter vooral een uitvloeisel van het verlangen van literair journalisten 

om de wereld op een andere manier weer te geven dan de klassieke nieuwsmedia. Melissa Wall  

vergeleek New Journalism en blogjournalistiek in deze context al met elkaar; beide nieuwe vormen 

van journalistiek zijn ontstaan als  antwoord op een epistemologisch probleem.223 Door  sociale 

veranderingen zijn bestaande journalistieke vormen niet meer geschikt om de werkelijkheid goed 

weer te geven. In de tijd van New Journalism  was dat bijvoorbeeld de wereld van de hippies en de 

tegencultuur,  voor  blogs  die  van  de  geëmancipeerde internetgebruiker  die  gewend is  zélf  zijn 

informatie te vergaren.224

Ook rechtbankverslaggevers worstelen met een epistemologisch probleem. Ze zijn zich er terdege 

van bewust dat de werkelijkheid multi-interpretabel en veranderlijk is, omdat dat in een strafzaak 

voortdurend aan de orde is. De rechtbank is een arena waarin verschillende verhalen om de macht 

strijden, met een slagveld van gesneuvelde verhalen daaromheen. “People with differing interests 

in how to interpret communications are pitted against each other and primed by profession to 

question  what  constitutes  the  proper  interpretive  frame,  to  pick  apart  each  other's  proposed 

frames,  and  to  advocate  alternative  plausible  frames.”225 Tijdens  een  zitting  komen  al  die 

220 Jane Johnston and Rhonda Breit, “Towards a narratology of court reporting,” Media International Australia 

November 2, no. 137 (2010), 49
221 Robert Dardenne, “Journalism,” in The Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, ed. David Herman, Manfred 

Jahn, and Marie-Laure Ryan (Londen: Routledge, 2005), 269
222 Han Ceelen and Jeroen Van Bergeijk, Meer dan de feiten (Amsterdam: Atlas, 2007), 14
223 Zie Hoofdstuk 2 paragraaf 3, pagina 36
224 José van Van Dijck, “Cultuurkritiek en journalistiek. De discursieve strategie van New Journalism,” Feit & Fictie 2, 

no. 1 (1994), 71. en paragraaf 2.3
225 Anthony G Amsterdam and Jerome Bruner, Minding the Law (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 

2000), 173
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verschillende  verhalen aan  bod.  Een  strafproces  kan bovendien  een soort  race zijn  waarbij  in 

verschillende  stadia  verschillende  verhalen  aan  kop  gaan,  zoals  wanneer  iemand  wordt 

veroordeeld en in hoger beroep wordt vrijgesproken.

Chris Klomp omschrijft hoe het is om in de rechtbank zo heen en weer te worden geslingerd tussen 

verschillende interpretaties:  

“Je begint met een bepaald beeld. Als de rechtbank de verdachte hoort dan kantelt 

je beeld. Dan komt de officier van justitie, dan kantelt je beeld weer. Krijg je de 

advocaat,  kantelt  je  beeld  wéér.  Je  krijgt  steeds  een  andere  werkelijkheid 

voorgeschoteld. Misschien is het wel naïef om te denken dat dat wat je kwijt kan in 

een rechtbankverslag, dat dat dan de werkelijkheid is.”226

De  werkelijkheid  die  de  krant  haalt  is  vaak  de  werkelijkheid  van  gezaghebbende  bronnen  en 

instituten, in de rechtbankverslaggeving die van het OM. De alternatieve werkelijkheden van de 

literaire journalistiek bestaan eruit dat ze ook de concrete werkelijkheden van losse individuen 

laten zien.

Datzelfde principe is terug te zien bij het ontstaan van de literaire journalistiek, begin 20e eeuw. 

Literaire  journalistiek  begon  volgens  John  Hartsock  uit  een  onvrede  over  de  conventionele 

geobjectiveerde vormen van nieuws.  In 1898 schrijft de Amerikaanse journalist Stephen Crane als 

correspondent  over  de  Spaans-Amerikaanse  oorlog.  In  een  artikel  voor  de  New  York  World 

figureert  soldaat  Michael  Nolan,  de  zoveelste  geneuvelde,  die,  neergeschoten  door  de 

Spanjaarden, met naam en rugnummer op een dodenlijst komt. In de woorden van Crane: “for one 

brief moment in which he will appear to the casual reader mainly as part of a total, a unit in the  

interesting sum of men slain.”227 Daarmee voelt Crane volgens Hartsock aan wat de basis van de 

literaire journalistiek is. Een objectief krantenbericht, een opsomming van namen, kan de realiteit 

niet  in  zijn  volle  omvang  weergeven.  Hartsock:  “[...]  an  account  of  the  phenomenal  world 

committed to the “facts”, in this case “a unit in the interesting sum of men slain,” failed to do 

justice to the  “subject” of Michael Nolan.”228

Rechtbankverslaggevers  Chris  Klomp en Rob Zijlstra vinden dat  de objectieve verslaggeving de 

realiteit van de rechtszaak, de verhalen van de daders, geen recht aandoet. Neem bijvoorbeeld de 

blog 'Het cijfer Koos' van Chris Klomp. In de blog figureren niet dader en slachtoffer, maar Koos en 

Henk.229 Koos  staat  voor  de  rechter  omdat  hij  een  buschauffeur  (Henk)  op  zijn  hoofd  heeft 

geslagen. Reden voor journalisten om de discussie over geweld in het openbaar vervoer weer aan 

te zwengelen en de schrikbarende cijfers over toenemend geweld op te dissen. Uiteindelijk leidt 

dat volgens Klomp tot Kamervragen.

“Statistiek werkt altijd. Al ken je de verhalen achter de cijfers niet. Een nieuwsitem is 

zo geboren. Het wachten is op de onvermijdelijke kamervragen.”230

Tijdens  de  zitting  blijkt  echter  dat  Koos  psychische  problemen  heeft.  Dat  zijn  verhaal  geen 

schoolvoorbeeld is van agressie tegen gezagsdragers. Dat zijn verhaal niet tot politiek moet worden 

gemaakt. Klomp: “Koos heeft een verhaal. Maar voor de statistiek is hij gewoon een cijfer in een 

systeem.”231

226 Interview van Chris Klomp met de auteur, 11 september 2012
227 John Hartsock, A history of American Literary Journalism. The emergence of a Modern Narrative Form (Amherst: 

University of Massachusetts Press, 2000)., 41
228 Idem
229 Chris Klomp, “Het cijfer Koos,”, 11 juli 2012
230 Idem
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Narratieve technieken kunnen journalisten dus inzetten om de nietsvermoedende lezer mee te 

slepen in de wereld van een ander, een wereld waar de lezer zichzelf via de normale nieuwsmedia 

niet  in  zou  verdiepen.232 Dat  zijn  vaak  sociaal  zwakkere  groepen,  die  normaal  niet  in  de 

belangstelling  staan,  waardoor  literaire  journalistiek  al  snel  een  bijsmaak  van  'engagement' 

krijgt.233 Het einddoel kan worden verwoord in de woorden van eindredacteur van de New York 

World,  Lincoln  Steffens,  die  dit  als  advies  gaf  aan  al  zijn  verslaggevers:  “to  get  the  news  so 

completely  and to report  it  so humanly that  the reader  will  see himself  in  the other  fellow’s  

place.”234 Daaraan voegde hij toe: zelfs als die ander een moordenaar is.

Volgens Hartsock drong het tot de eerste literair journalisten door dat het niet mogelijk is om de 

werkelijkheid te beschrijven. Het uitgangspunt van hun journalistiek is dat de werkelijkheid niet 

vastligt, dat er niet één waarheid is: “ (…)  Literary journalism has the courage to acknowledge a 

phenomenological  world  that  is  fundamentally  inderterminate  (…)”235 Sociaal  bepaalde, 

ideologische verwachtingen over de afloop van dingen worden niet ingelost. In plaats daarvan richt 

de literaire journalistiek zich op het beschrijven van het particuliere.236

Dit sluit goed aan op de invulling van postmoderne journalistiek die Wall gaf: van kleine lokale 

verhalen over menselijk lijden;237 en ook bij de noodzaak voor concrete voorbeelden van zoiets 

groots als de wet, waar Bruner het over had.238 Die kleine concrete verhalen zijn nodig wanneer 

het  geloof  in  grote  verhalen  afbrokkelt,  zoals  het  geloof  in  de  autoriteit  van  de  mainstream 

journalistiek. Veel vormen van alternatieve of literaire journalistiek komen voort uit zo'n sociale 

onvrede.  Zo ook bijvoorbeeld in de jaren zestig,  toen de vele maatschappelijke veranderingen 

haast leken te vragen om nieuwe verhaalvormen: “[...] de essentie van dit tijdperk lag in sfeer en 

emotie, en in veranderingen in conventie en moraal. Andere manieren van denken en gedrag, en 

verschillende leefstijlen en subculturen vroegen om nieuwe wijzen van representatie.”239

Volgens Eason vallen de New Journalists in twee groepen uiteen. De ene groep is van mening dat 

met alternatieve vormen wél een goed beeld van de werkelijkheid is te geven, de andere groep 

snijdt voortdurend het probleem aan van hoe die werkelijkheid tot stand komt, en twijfelt of het 

überhaupt  wel  mogelijk  is  om  de  werkelijkheid  in  een  definitieve  vorm  te  gieten. 240 Literair 

journalisten als Joan Didion en Norman Mailer zijn hier goede voorbeelden van.

Eason noemt de eerste groep de realisten en de tweede groep de modernisten: “Whereas realist 

reports, like other forms of journalism, reveal the act of observing to be a means to get the story, 

modernist  reports  reveal  observing as an object  of  analysis  as  well.”241 Dat  betekent dat deze 

'modernistische' vorm van journalistiek, net als journalistiek op blogs, de aandacht trekt naar het  

productieproces van nieuwsverslaggeving.242 Volgens Eason en Van Dijk resulteert dat in vormen 

232 John Hartsock, A history of American Literary Journalism, 68-69
233 Ibidem, 78-79
234 Ibidem, 78, citaat afkomstig uit de autobiografie van Lincoln Steffens, p 317
235 Ibidem, 51
236 Ibidem, 48-49
237 Zie hoofdstuk 2.3, pagina 37
238 Zie hoofdstuk 2.4, pagina 42-44 van scriptie 
239 Ilja Van den Broek, “De Persoonlijke Politiek Van New Journalism,” Tijdschrift Voor Mediageschiedenis 6, no. 1 

(2003), 111
240 David Eason, “The New Journalism and the Image-World,” in Literary Journalism in the Twentieth Century, ed. 

Norman Sims (Evanston: Northwestern University Press, 2008), 192
241 Ibidem, 197
242 José van Van Dijck, “Cultuurkritiek En Journalistiek. De Discursieve Strategie Van New Journalism,” Feit En Fictie 

2, no. 1 (1994), 70 en David L. Eason, “New Journalism, Metaphor and Culture,” Journal of Popular Culture 15, 

no. 4 (1982), 147
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van metajournalistiek.243 Metajournalistiek bestaat er, net als metafictie in de literatuur uit, dat de 

verteller buiten het kader van 'het verhaal' treedt en commentaar levert op het vertellen zelf.244 

Metafictie wordt ook wel autoreflexiviteit genoemd.245 Het verhaal gaat niet alleen maar over de 

gebeurtenissen, maar vooral ook om de worsteling van de schrijver om die gebeurtenissen weer te 

geven.246 Dat impliceert een nederige rol voor de verteller, die niet meer boven de gebeurtenissen 

staat, maar middenin de chaos.247

Daar waar objectieve journalistiek een minimum aan vragen nastreeft, wil literair journalistiek juist  

zoveel mogelijk vragen opwerpen. Daarmee activeert de tekst het publiek om mee te denken over 

de interpretatie. “[…] the tendency of mainstream news style is to deny questioning by the reader, 

thus opening an epistemological gulf between the reader’s imaginative participation and what has 

become an objectified world.”248  De literaire tekst geeft de lezer, die passief is geworden door de 

geobjectiveerde stijl van het nieuws, weer macht.249 Zoals al bleek uit het hoofdstuk over blogs, is 

ook  daar  de  participatie  van  de  lezer  heel  belangrijk.  Zo  ook  in  het  specifieke  geval  van  de 

rechtbankblogs;  de lezer wakker schudden is voor deze bloggers een belangrijk doel.  Het liefst 

hadden ze dat lezers zelf naar de rechtbank zouden komen om te kijken, maar als lezers hun beeld 

bijstellen op basis van een blog is dat ook al mooi meegenomen. Chris Klomp: 

“Ja, dat is een beetje een oud Vara-idee, om mensen te verheffen, en dat heeft vaak 

een heel negatieve lading, maar zowel Rob als ik proberen dat wel.”250

Rob Zijlstra geeft ook lezingen waarbij hij  met het publiek in debat gaat over kwesties van het 

strafrecht. Hij vindt niets mooier dan mensen op die manier aanzetten over het strafrecht na te 

denken: 

“Misschien is dat wel een beetje ook een taak van de journalist. Om mensen te laten 

praten, te laten nadenken. Om mensen te informeren, met als doel dat mensen daar 

toch over gaan nadenken. Dat vind ik ook wel een doel van mijn blog, mijn werk, 

niet zozeer dat daar een boodschap in zit, maar wel dat daar een verhaal zit, dat er 

meer aan zit dan alleen die overval op die cafetaria, dat er meer aan de hand is. Het  

ligt genuanceerd. Het is niet zo zwart-wit.”251

Volgens literatuurwetenschapper Phyllis Frus nodigt zo'n tekst de lezer uit reflexief te lezen, lezen 

met  aandacht  voor  het  ontstaan  van  de  tekst.  De  reflexieve  lezer  kijkt  naar  de  vorm,  zet  

vraagtekens bij beweringen over 'wat is' en zoekt uit wat er wordt weggelaten en hoe de verteller  

zijn kennis  heeft  verworven,  vraagt  zich af  wat voor andere kijk  er  mogelijk  is.252 Zo'n  actieve 

houding van lezers is volgens Frus hoog nodig voor een gezonde democratie en publiek debat, of 

wat Frus omschrijft als ‘the complex public discourse neccessary in a well-functioning democratic 

society.’253 

Door middel van hun blogs willen de rechtbankverslaggevers hun eigen bijdrage leveren aan het  

243 Eason, “New Journalism, Metaphor and Culture”, 146-146
244 Erica Van Boven and Gillis Dorleijn, Literair Mechaniek, 2e ed. (Bussum: Coutinho, 2003), 192
245 Idem
246 Eason, “The New Journalism and the Image-World,”200
247 Ibidem, 202
248 Hartsock, A History of American Literary Journalism. The Emergence of a Modern Narrative Form, 57
249 John Hartsock, A history of American Literary Journalism, 53, Frus, The Politics and Poetics of Journalistic  

Narrative : the Timely and the Timeless, 95
250 Interview van Chris Klomp met de auteur, 11 september 2012
251 Interview van Rob Zijlstra met de auteur, 7 september 2012
252 Phyllis Frus, The Politics and Poetics of Journalistic Narrative : the Timely and the Timeless, 116
253 Frus, The Politics and Poetics of Journalistic Narrative : the Timely and the Timeless, xi
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debat rond het Nederlandse strafrechtklimaat. Immers, voordat het mogelijk is kritisch te zijn op 

het systeem, is het wel nodig dat er een goed beeld bestaat van dat systeem. Zijlstra: “Er is een 

heel verkeerd beeld van de misdrijven in Nederland. Maar dat is altijd zo geweest.”254 Het juiste 

beeld is dat verdachten gewone mensen zijn en niet allemaal topcriminelen. Dat de aanpak van 

rechters niet te soft is en dat het Nederlandse strafrechtsysteem best goed werkt. De realiteit is 

volgens Zijlstra en Klomp ook dat het strafrechtsysteem draait om de dader, die in de gewone 

media onderbelicht en gestigmatiseerd blijft. Zowel Klomp als Zijlstra wordt daarom 'daderliefde' 

verweten. Klomp accepteert de titel 'daderknuffelaar' naar eigen zeggen als “geuzentitel”.255

Zijlstra over zijn vermeende 'daderliefde': 

“Ik  hou wel een beetje van de underdog.  Het is  zo dat een verdachte die staat 

alleen, die heeft een heel politie en justitie-apparaat tegenover zich. Als hij mazzel 

heeft heeft hij een advocaat die een beetje zijn best doet – is ook niet altijd zo – en 

de hele samenleving is tegen hem – die wil hem het liefst opknopen en opsluiten. 

Nou, dan denk ik: dan mag je in dat krachtenveld wat tegen zo'n persoon is, best wel 

wat feiten opwerpen die hem een beetje helpen. De weegschaal mag best wat meer 

in evenwicht komen zo.”256

Volgens  Chris  Klomp  is  daderliefde  nodig  om  de  neiging  tot  'slachtofferfetisjisme'  in  de 

samenleving tegen te gaan: 

“Het is me wel eerder voor de voeten geworpen dat ik te aardig ben voor de daders 

en journalistiek gezien is dat ook zo. Ik doe het niet in de krant, maar wel op mijn 

blog, omdat ik vind dat het nodig is, omdat ik vind dat mensen nu een compleet 

scheef beeld hebben van slachtoffers.”257

Een voorbeeld waarin Rob Zijlstra opkomt voor het perspectief van een dader, die gestigmatiseerd 

is door de samenleving en de media, is te vinden op zijn blog. Zijlstra interviewt  Wim D., een van  

de verdachten in de Groninger HIV-zaak. Wim D. werd ervan beschuldigd op seksparty's mannen te 

hebben geïnfecteerd met HIV. Hij werd echter alleen veroordeeld voor een veel kleiner vergrijp en 

kwam vanwege zijn lange voorarrest meteen vrij.  Zijlstra interviewde D. exclusief voor zijn blog. 

Daar geeft de geïnterviewde aan liefst 'gewoon Wim' genoemd te worden in het stuk: “‘Wim D. is  

zo stigmatiserend.’”258

Zijlstra  neemt  met  dit  interview  deel  aan  een  onderhandeling,  een  dialoog  over  wat  nu 

werkelijkheid is en wat mediawerkelijkheid, door uitgebreid de kant van de verdachte te belichten.  

Dat begint al met het geven van een neutralere naam. Een afkorting van de achternaam heeft een 

negatieve  connotatie,  ook  al  gebruiken  journalisten  die  juist  om  de  privacy  van  nog  niet 

veroordeelden  verdachten  te  beschermen.  Hoe  goed  bedoeld  ook,  de  vergelijking  met  de 

Mohammed B.'s en Robert M.'s van deze wereld ligt dringt zich onderbewust op.

Bovendien  werden de  drie  hoofdverdachten,  zo  schrijft  Zijlstra,  'hiv-monsters'  genoemd  in  de 

Telegraaf. De slachtoffers kwamen aan het woord in een actualiteitenprogramma, waar ze werden 

gespeeld door acteurs. De dader werd niet gehoord. “Wim: ‘Mijn grootste frustratie was dat ik niet  

werd geloofd. Ja, mensen die mij kennen, die geloofden me wel. [...] Maar de mensen die mij niet 

254 Interview van Rob Zijlstra met de auteur, 7 september 2012
255 Interview van Chris Klomp met de auteur, 11 september 2012
256 Interview van Rob Zijlstra met de auteur, 7 september 2012
257 Interview van Chris Klomp met de auteur, 11 september 2012
258 Rob Zijlstra, “'HIV en interview,” 4 januari 2009, http://robzijlstra.wordpress.com/2009/01/04/hiv/, geraadpleegd op 

16 november 2012
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kennen, die geloofden de media. Voor hen was ik een hiv-monster.’”259

Het feit dát Zijlstra de kant van de dader hier belicht, maakt echter niet dat de discussie is beslecht.  

Vanwege de interactiviteit van het blog gaat de discussie daarna nog een tijdje door. In de reacties 

op  het  interview  verschillen  de  meningen.  De  een  vindt  Zijlstra's  verslaggeving  'zeer  goed', 

'onafhankelijk'  en  'objectief'  journalistiek  werk  dat  nodig  is  als  tegenwicht  tegen  de 

'sensatieverhalen' van andere journalisten. Een volgende reageerder zegt onomwonden en direct 

tegen de geïnterviewde: “Zelfs na je openhartige gesprek met Rob (goed geschreven trouwens) 

vind ik je nog steeds een monster.”260

Beide journalisten doen dus aan een aparte vorm van waarheidsvinding, die met zich meebrengt 

dat er meer aandacht is voor het verhaal van 

de  dader,  een  groep  die  in  de  gewone 

berichtgeving  kennelijk  anders  (of  onder-) 

belicht  blijft.  Daders  krijgen  enerzijds  meer 

ruimte, anderzijds proberen de journalisten de 

negatieve  connotaties  van  eerdere 

verslaggeving te bestrijden. Hoe dit precies in 

zijn  werk  gaat  in  de  verhalende  blogs  van 

Klomp  en  Zijlstra,  is  een  vraag  die  in  de 

volgende  hoofdstukken  beantwoord  wordt. 

Voor  nu  kunnen  we  stellen  dat  Zijlstra  en 

Klomp  een  persoonlijke,  verhalende 

benadering  kiezen  uit  onvrede  met  de 

werkelijkheidweergave  van  de  traditionele 

nieuwsmedia,  en  dat  ze  zich  met  dit 

epistemologische uitgangpunt kunnen scharen 

in de traditie van de literaire journalistiek.

259 Idem
260 Idem
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3. Wat is een rechtbankverslag?

3.1 Structuur van het rechtbankverslag

Het  rechtbankverslag  houdt  zich  bezig  met  de  gang  van  zaken  op  openbare  zittingen  van  de 

rechtbank.  Het wordt geschaard onder de verslaggeving, samen met (o.a.) het nieuwsverslag, het  

raadsverslag, het sfeerverslag, het sportverslag en het recenserende verslag. Samengevat is een 

verslag  een weergave van een gebeurtenis,  waarbij de verslaggever ter plekke is, een selectie  

maakt uit de gebeurtenissen en die nieuwsfeiten in een specifieke vorm giet.261

In  de  loop  van  de  jaren  is  de  nadruk  binnen  de  rechtbankverslaggeving  verschoven  van  een 

weergave van de gang van zaken in de rechtbank, naar  ‘een enigszins abstraherende, academische 

aandacht voor strafrecht, justitie en politie en andere juridische aangelegenheden.’262 De definitie 

van rechtbankverslag is daardoor opgerekt. Ook bespiegelingen over het strafrecht, reportages, 

interviews  met  slachtoffers,  officieren  van  justitie,  rechters  of  advocaten  behoren  tot  de 

rechtbankverslaggeving, die daardoor meer overlap krijgt met de misdaadverslaggeving. Waar de 

rechtbankverslaggever  alleen  kijkt  naar  de  misdaad  die  voor  de  rechter  komt,  houdt  de 

misdaadverslaggever  zich  ook  bezig  met  misdaad  in  algemene  zin,  zoals  het  verloop  van  het 

politieonderzoek.

Voor  dit  onderzoek geldt  de smalle definitie  van rechtbankverslaggeving.  Het onderzoek heeft 

betrekking op zaken die ter zitting zijn behandeld en waarbij de journalist aanwezig was, of waarbij 

redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de journalist aanwezig was.

Verslaggeving  over  misdaad  en  rechtspraak  worden  traditioneel  geschaard  onder  het  harde 

nieuws,  nieuws dat in de krant zakelijk  wordt  weergegeven volgens de vaste patronen van de 

objectieve nieuwsstijl. Ook rechtbankverslagen moeten hieraan voldoen. Ze gebruiken daarom de 

5 w’s, een nieuwslead, een zakelijke stijl, verleden tijd, (o.v.t, v.t.t. of toekomende tijd), en zijn zo 

objectief  mogelijk.263 Vaste  onderdelen  van  het  rechtbankverslag  zijn:  de  personalia  van  de 

verdachte, de tenlastelegging (waarvan wordt de verdachte beschuldigd?),  de feiten (wat is er 

gebeurd en hoe kan dat worden aangetoond?), het requisitoir (betoog van de officier van justitie),  

het pleidooi (betoog van de advocaat), optioneel het laatste woord van de verdachte en tot slot de 

datum waarop de rechtbank uitspraak doet.264

Om rechtbankverslaggeving in de krant en rechtbankverslaggeving op blogs goed met elkaar te 

kunnen vergelijken, heb ik een structuur van het rechtbankverslag opgesteld, die ik hieronder aan 

de hand van een aantal voorbeeldteksten zal illustreren. De structuur ziet er als volgt uit:

261  Nico Kussendrager and Dick Van der Lugt, Basisboek Journalistiek: Achtergronden, Genres, Vaardigheden, vol. 4e 

druk (Groningen: Wolters Noordhoff, 2007), 209
262  Kussendrager and Van der Lugt, Basisboek Journalistiek: Achtergronden, Genres, Vaardigheden. 227, citaat 

aangehaald van  H.J. Schoo, “Strafrecht, Openbaarheid En De Zweepslag Van De Democratie,” in Media & 

Strafrecht, ed. A Ellian and I. M. Koopmans (Deventer: Gouda Quint, 2001), 24-25
263  Kussendrager and Van der Lugt, Basisboek Journalistiek: Achtergronden, Genres, Vaardigheden., 215
264  Kussendrager and Van der Lugt, Basisboek Journalistiek: Achtergronden, Genres, Vaardigheden., 227
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1. Kop: meestal weergave eis of uitspraak

2. Lead: korte omschrijving personalia  verdachte, geëiste of toegekende straf, korte 

omschrijving strafbaar feit, datum, plaats

3. Het verhaal: beknopte omschrijving van de gebeurtenissen: aanloop tot strafbare 

feit, feiten, slachtoffers en gevolgen voor het slachtoffer.

– evt. reactie van de dader

4.a. Aanklager en/ of advocaat:  (indirecte) weergave van de argumentatie van het 

openbaar  ministerie,  tenlastelegging  in  juridische  termen,  onderbouwing  van  de 

hoogte  van  de  strafeis:  eventuele  strafverzwarende  of  strafverlichtende 

omstandigheden worden weergegeven.

– evt. pleidooi verdediging

4.b.  Rechtbank: bij vonnis: weergave van oordeel van de rechtbank: wat is wel en 

wat is niet bewezen? Onderbouwing hoogte van de straf, zie boven.

5. Vrije ruimte voor aanvullende informatie: statusupdate slachtoffer: hoe ziet het 

leven  van  het  slachtoffer  er  nu  uit,  extra  achtergrondinformatie  over  de  dader, 

verwijzing naar toekomst van dader of slachtoffer.

6.a.: Uitspraak: wanneer doet de rechter uitspraak?

6.b.: Hoger beroep: bij vonnis: voorspelling of er een hoger beroep komt of niet

Voor de duidelijkheid: dit is een minimale structuur, en niet alle rechtbankverslagen volgen deze. 

Tussen  de  verschillende  elementen  zijn  nog  zijsprongetjes  en  uitstapjes  mogelijk,  zoals  meer 

informatie over de werkwijze van daders, de manier waarop ze zijn aangehouden, de verhouding 

tussen eis en uitspraak, enzovoort. Hoewel hij op zichzelf tot stand is gekomen, sluit deze zesdelige 

structuur  aardig  aan  op  het  model  van  Labov  en  Waletzky,  met  zijn  abstract,  orientation, 

complicating action,  evaluation,  resolution en  coda,  dat  uiteen werd  gezet  in  hoofdstuk  1  op 

pagina 19-21.

De  kop  en  lead  (1  &  2)  dienen  dan  als   samenvatting  van  het  geheel,  waarbij  de  oriëntatie  

bovendien deel uitmaakt van de lead. De feiten (3) worden vervolgens beschreven en geëvalueerd 

(4.a) door de officier van justitie en eventueel door de advocaat of verdachte. Gaat het om een 

uitspraak  (4.b),  dan  neemt  de  rechtbank  zelf  deze  evaluatie  voor  zijn  rekening.  Eventuele 

aanvullende informatie (5)  kan dienen als extra evaluatie van de gebeurtenissen. Een resolutie 

ontbreekt, maar ligt in het verschiet: de uitspraak, of eventueel een hoger beroep (6). De uitsmijter 

is  dus een gestandaardiseerde verwijzing naar de toekomst, bijna een soort coda.

De  afzonderlijke  onderdelen  worden  hieronder  in  meer  detail  besproken.  Bovendien  wordt 

aangestipt wat de overeenkomsten zijn met de structuur van 'gewoon nieuws' zoals omschreven 

door  Bell  en  Van  Dijk.  Om  de  analyse  begrijpelijker  te  maken  zijn  hieronder  een  tweetal 

voorbeeldteksten weergegeven, die later in meer detail besproken worden.
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3.2. Voorbeeldteksten

“Poging tot verkrachting ” 2 6 5

1. Jaar cel geëist tegen man (71) voor poging tot verkrachting

Door Rob Zijlstra

-- Borreltje bij de overbuurvrouw ontspoorde volledig

2. Groningen Tegen een 71-jarige man uit Groningen is een celstraf van een jaar  

geëist wegens een poging tot verkrachting. Het slachtoffer is de ongeveer even oude 

overbuurvrouw van de man. De verkrachting zou in juli vorig jaar zijn gebeurd in de 

woning van de vrouw.

3. De man ontkent. Hij ging met een fles rum in de binnenzak bij de buurvrouw op 

visite om een praatje te maken. Op de bank dronken ze een paar glaasjes. Na enige 

tijd werd de man handtastelijk, aldus het slachtoffer, en vervolgens werd de vrouw 

geslagen en werd haar blouse kapot getrokken.  De buurman schreeuwde dat  ze 

naar de slaapkamer moest gaan.

3. Het slachtoffer slaagde erin telefonisch alarm te slaan bij haar kleinzoon, die de 

politie  waarschuwde.  De  man  werd  kort  daarop  in  de  woning  van  de  vrouw 

aangehouden.  De  vrouw  had  diverse  verwondingen.  De  verdachte  zei  tegen  de 

rechters dat hij zich niet kan voorstellen zoiets te doen. Op de vraag van de rechters 

of hij het zich niet meer kan herinneren, antwoordde hij: "Ik heb het niet gedaan. 

Punt uit."

4.a.Het openbaar ministerie baseert de verdenkingen onder meer op verklaringen 

van de kleinzoon die door de telefoon een deel van de gebeurtenissen meekreeg. 

Agenten zagen, toen ze het huis binnengingen, dat de vrouw op de grond lag, terwijl  

de  verdachte  haar  vasthield.  Dat  de  verdachte  71  jaar  is,  is  voor  het  openbaar 

ministerie geen reden van een eis  tot gevangenisstraf  af  te zien.  "Ik  vind de eis 

bijzonder passend, zelfs redelijk mild", aldus de officier van justitie.

6.a.Over twee weken is de uitspraak.

“Incestvader ” 2 6 6

1.OM: 10 jaar voor man die dochter bezwangerde

ROB SIEBELINK

2. GRONINGEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) in Groningen heeft maandag 

10 jaar cel jaar geëist tegen de vader die in 2010 zijn toen 11-jarige dochter zwanger 

maakte.  Het  meisje  beviel  in  maart  vorig  jaar  onverwacht  tijdens  een 

schoolexcursie. Een DNA-test wees later uit dat de vader het kind bij zijn dochter 

heeft verwekt.

265 Rob Zijlstra, “Jaar cel geëist tegen man (71) voor poging tot verkrachting”, Dagblad van het Noorden, 8-10-2011. 

Alle geciteerde nieuwsberichten zijn ook te vinden in een lijst in de appendix, achterin deze scriptie.
266 Rob Siebelink, “OM: 10 jaar voor man die dochter bezwangerde”, ANP, 16-4, 2012
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3 en 4. Volgens het OM heeft de vader zijn dochter over een periode van jaren zeker 

300 keer misbruikt.

5. De man werd ook al eens in 1995 veroordeeld wegens misbruik van één van zijn 

andere kinderen. In 2004 kreeg hij niettemin het ouderlijk gezag over het slachtoffer 

in  de  huidige  zaak.  De  rechter  was  toen  niet  op  de  hoogte  van  die  eerdere 

veroordeling.

3.3.1. Kop

De nadruk op wat belangrijk is, komt net als in nieuwsberichten tot stand door een hiërarchische 

ordening:  de pyramidestructuur.  Het  belangrijkste  -  vaak  is  dat  ook het  meest  recente -  staat 

voorop. Het nieuws wordt op allerlei manieren benadrukt, ook door middel van de presentatie met 

kop en lead.267 Wanneer een stuk gaat over de inhoudelijke behandeling van een zaak, dus de 

zitting waarop de feiten aan het licht komen en de strafeis wordt geformuleerd, is de eis vaak het 

nieuws. Meestal komt het type straf dan in de kop, soms ook de duur van de straf. Bijvoorbeeld:  

“Eis: werkstraf voor verleiden per sms'je.”268

Het  onderscheid  tussen  eis  en  uitspraak  wordt  in  de  kop  niet  altijd  gemaakt  vanwege 

kortheidsoverwegingen. Onder de kop “Beroepsverbod therapeut na seks met cliënt”269 staat een 

stukje waaruit blijkt dat de  eis  een beroepsverbod is. De verdachte in kwestie wordt uiteindelijk 

vrijgesproken.  Eenzelfde voorbeeld:  “Verkrachting na vrolijk  bedrijfsuitje”270 wordt  wanneer  de 

rechtbank uitspraak doet, twee weken later “Vrijspraak voor 'verkrachting' collega”271.

In een minderheid van de stukken bevat de kop informatie over het gebeurde en de motieven van 

de dader. Bijvoorbeeld: “Aanrander wilde vrouwen aanraken” en “Rij-instructeur misbruikt meisje 

in wasstraat” of “Moeder gedood met hockeystick”.272 Heel soms is de kop een quote: 'Kijk mama, 

je wilt niet dood', of een detail dat tijdens de zitting naar voren kwam: “Verdachte zocht op 'mooie 

dood'.''273

Kussendrager en Van der Lugt noemen als mogelijke introductie van een rechtbankverslag ook een 

citaat van openbaar ministerie of advocaat. Mijn ervaring is dat advocaten zeer zelden aangehaald 

worden in de kop, het openbaar ministerie (OM) af en toe. Is er aandacht voor de verdediging dan 

is dat vooral in persoon van de verdachte. Opvallend is, dat wanneer één van de twee partijen, OM 

of verdachte, de kop domineert, dat meteen de interpretatie van de gebeurtenissen erg duidelijk 

stuurt.  In  de  zaak  Wildervank,  waarbij  een  jonge  automobilist  twee kleine  meisjes  doodreed, 

gebeurt  dat.  Zo licht  Rob Zijlstra boven zijn verslag de zienswijze  van de bestuurder  eruit.  Hij  

schrijft boven zijn verslag van de zitting op 8 maart:  “Bestuurder voelt zich erg schuldig”.274 Dat 

leidt onvermijdelijk tot enige sympathie voor de verdachte. Dat zo'n kop de lezer erg stuurt, wordt 

267  “Emphasizing important content is accomplished fully by the various relevance structures of the news, such as 

hierarchical organization, ordering, schematic structures, and corresponding layout (headlines, leads, size , 

frequency): Teun A. van Dijk, News as Discourse (Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1988), 84
268 Rob Zijlstra, “Eis: werkstraf voor verleiden per sms'je”, in Dagblad van het Noorden, 9-10-2011
269 Rob Zijlstra, “Beroepsverbod na seks met cliënt”, in Dagblad van het Noorden, 22-11-2011
270 Rob Zijlstra, “Verkrachting na vrolijk bedrijfsuitje”, in Dagblad van het Noorden, 4-11-2011
271 Rob Zijlstra, “Vrijspraak van verkrachting”, in Dagblad van het Noorden, 18-11-2011
272 Rob Zijlstra, “Aanrander wilde vrouwen aanraken”, Dagblad van het Noorden,  21-1-2011, Chris Klomp “Rij-

instructeur misbruikt meisje in wasstraat”, Algemeen Dagblad, 21-1-2011 en “Moeder gedood met hockeystick (2), 

ANP, 13-1-2011
273 Rob Zijlstra, “Kijk mama, je wilt niet dood”, Dagblad van het Noorden, 28-1-2011 en Rob Zijlstra, “Verdachte zocht 

op 'mooie dood'”, Dagblad van het Noorden, 17-6-2011
274 Rob Zijlstra, “Bestuurder voelt zich erg schuldig”, in Dagblad van het Noorden, 8-3-2011

58



duidelijk  als  je  het  bericht  contrasteert  met  de  verslaggeving  in  het  Algemeen Dagblad. Chris 

Klomp  beschrijft  dezelfde  zitting,  maar  de  kop  is  “OM:  vriendinnen  slachtoffer  nonchalante 

automobilist.”275 Klomp volgt hier de redenering van het openbaar ministerie dat het de verdachte 

allemaal weinig interesseert, en schildert hem daarmee negatief af.

Tot slot kan een kop ook bestaan uit een vraag: “Stierf Miranda door zwak hart of wurging?”. 276 

Deze kop correspondeert met de opening van het artikel, dat een zogenaamd 'intrigerend begin'  

kent.277

3.3.2.Lead

Het onderscheidende kenmerk van nieuwsverhalen is dat ze niet zonder lead kunnen.278 De lead is 

een  miniverhaal  dat  altijd  bestaat  uit  de  actoren,  actie  en  plaats  die  samen een gebeurtenis  

vormen.279 De lead  bevat ook een element van evaluatie:  de lezer moet er uit kunnen halen 

waarom het verhaal interessant is.280 In de lead wordt het hele verhaal samengebald en de lead 

vormt tegelijkertijd de aftrap van de gebeurtenissen. In de lead staan de vijf W's. De eis is vaak het  

nieuws. Neem deze nieuwslead van “Poging tot verkrachting” als voorbeeld:

Groningen Tegen een 71-jarige man uit Groningen is een celstraf van een jaar geëist 

wegens  een  poging  tot  verkrachting.  Het  slachtoffer  is  de  ongeveer  even  oude 

overbuurvrouw van de man. De verkrachting zou in juli vorig jaar zijn gebeurd in de 

woning van de vrouw.281

De eerste zin bevat het nieuws dat ook al in de kop staat: de eis van één jaar celstraf. Die eis wordt 

gekoppeld aan 'een poging tot verkrachting', wat een hele korte (juridische) samenvatting is van de 

gebeurtenissen waar de verdachte voor terecht staat. Naast een samenvatting is deze lead ook een 

oriëntatie: de hoofdpersoon is een 71-jarige man. Zijn slachtoffer zijn 'even oude overbuurvrouw'. 

Ook tijd en plaats zijn vermeld.

De oriëntatie op de dader bestaat  dus uit  het noemen van diens personalia,  namelijk  leeftijd, 

geslacht en woonplaats. Die drie zijn in vrijwel elk nieuwsbericht aanwezig. In sommige gevallen 

wordt de hoofdpersoon aangeduid met een enkele initiaal (de 20-jarige L. uit Winschoten282), in 

andere met een dubbele initiaal (De 38-jarige bouwvakker B.S.283) en in weer ander gevallen met 

de voornaam voluit en dan een initiaal (De 17-jarige Derk S., de 46-jarige Harry B.284). Het beroep 

van de verdachte wordt in sommige gevallen ook vermeld. Soms is dat relevant, zoals bij de rij-

instructeur  die  ontucht  pleegde  in  de  lesauto,  soms  is  de  relevantie  onduidelijk,  zoals  bij 

bouwvakker B.S.,  die terecht stond voor een poging tot moord in de huiselijke sfeer.  Over het 

algemeen geldt wel dat alleen verdachten van grote en enigszins geruchtmakende zaken de meest 

uitgebreide behandeling krijgen, met volledige voornaam en inititaal. Slachtoffers zijn in de krant 

naamloos, tenzij ze overlijden. De dodelijke slachtoffers van moord of verkeersongelukken komen 

met naam en toenaam in de krant,  bijvoorbeeld Lotte Warries en Miranda Veldwiesch.285 Een 

275 Chris Klomp, “OM: vriendinnen slachtoffer nonchalante automobilist”, Algemeen Dagblad, 8-3-2011
276 Chris Klomp, “Stierf Miranda door zwak hart of wurging?” Algemeen Dagblad, 17-6-2011
277 Kussendrager and Van der Lugt, Basisboek Journalistiek: Achtergronden, Genres, Vaardigheden, 228-229
278 Bell, The Language of the News Media, 176
279 Ibidem over de lead, 174
280

 Ibidem, 183
281 Rob Zijlstra, “Jaar cel geëist tegen man (71) voor poging tot verkrachting”, Dagblad van het Noorden, 8-10-2011
282 Rob Zijlstra, “Aanrander wilde vrouwen aanraken,” Dagblad van het Noorden, 21-1-2011
283 Rob Zijlstra, “Huiselijk geweld eindigt in strafeis van 6 jaar cel”, Dagblad van het Noorden, 22 juli 2011
284 “Cel en behandeling voor jongen die moeder doodsloeg”, Algemeen Dagblad, 28 januari 2011
285 “Tien jaar celstraf voor doodslag op Miranda Veldwiesch”, Dagblad van het Noorden, 1 juli 2011 en “Celstraf voor 
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uitzondering is  wellicht het meisje dat beviel van een kind van haar vader. Haar voornaam stond 

direct  na  het  gebeurde  wel  in  De  Telegraaf,  Spits en  Leeuwarder  Courant,  maar  belandde 

vervolgens in geen enkel rechtbankverslag, ook niet bij De Telegraaf.286

De oriëntatie  is  in  het  voorbeeld echter  niet  compleet,  zeker  niet  als  het  gaat  om de andere 

'personages' die een rol spelen in het proces. Er staat bijvoorbeeld niet vermeld dat de eis wordt 

geponeerd in de rechtbank van Groningen, niet wanneer dit precies gebeurde en door wie. De 

officier van justitie, degene die de celstraf heeft geëist, is geheel afwezig als persoon. Hieraan is te 

zien hoe nieuwsverslaggeving veel dingen bekend verondersteld en daardoor bouwt op kennis van 

mensen over de rechtspraak, die er misschien helemaal niet is.

Wanneer  de officier  wél  genoemd wordt  als  persoon,  wat  vaak  verderop in  de tekst  nog wel  

gebeurt,  heeft  deze  overheidsfunctionaris  zelden  een  naam.  Hetzelfde  geldt  voor  advocaten, 

hoewel die nog minder vaak in de tekst voorkomen dan officieren van justitie. Rechters worden in 

dit  corpus  nooit  met  naam  genoemd,  en  worden  zelden  als  persoon  aangeduid.  Zij  zijn  een 

gezichtloze eenheid die wordt omschreven als 'de rechters' of 'de rechtbank'.

Voor de lead geldt inhoudelijk in grote lijnen hetzelfde als voor de kop. In de lead staat wat de 

geëiste of opgelegde straf is, en voor welk misdrijf dat is gebeurd. In sommige gevallen kan het 

echter zijn dat de gebeurtenissen zo uitzonderlijk zijn dat die voorop komen te staan. Dat gold 

bijvoorbeeld voor het bericht over de jongen die zijn moeder doodsloeg met een hockeystick, 

waarbij dat ook in de kop overheerste.287 Het moordwapen was voor de zitting nog onbekend, en 

geeft door middel van een detail kleur aan de zaak.

Dit soort gruwelijke of eigenaardige details kunnen dan het onderwerp van de lead worden, zo ook 

bij een bijzondere ontuchtzaak, waarbij vooral het motief van het slachtoffer in het oog springt – 

slachtoffers hebben werken meestal niet vrijwillig mee aan misbruik, tegen betaling:

“Een 12-jarige jongen uit Delfzijl heeft telkens voor een paar euro regelmatig seks  

gehad  met  de  40-jarige  H.D.  uit  de  Groningse  plaats.  De  jongen zat  naar  eigen 

zeggen verlegen om geld voor sigaretten en ging volgens het openbaar ministerie 

akkoord om de man voor een tientje seksueel van dienst te zijn.

Justitie eiste gisteren voor de rechtbank in Groningen een celstraf van 22 maanden 

[…].”288

Wanneer de lead bestaat uit iets wat onderdeel is van de gebeurtenissen, verdwijnt de eis over het 

algemeen naar de alinea daaronder. Dit nieuwsfeit wordt als het ware 'uitgesteld' om voorrang te 

geven aan het nét wat interessantere onderdeel.

Chris Klomp gebruikt in zijn nieuwsberichten ook een vorm van een uitgestelde  lead, waarbij met 

een  bepaalde  persoon  wordt  meegekeken  in  hij-zij-vorm,  zonder  dat  die  persoon  wordt 

geïdentificeerd. Dat gebeurt meestal pas na een paar regels, wanneer het bericht teruggaat naar 

een meer nieuwsachtige, zakelijke weergave van de gebeurtenissen. Bird en Dardenne noemen dit 

ook  wel  de  anekdotische  lead,  die  wordt  ingezet  om de  lezer  meer  te  interesseren  voor  het  

verhaal.289 De  anekdotische  lead  schetst  een  soort  scène,  waarin  de  hoofdpersoon  wordt 

doodrijden Lotte Warries”, ANP, 30 juli 2012
286 Vergelijk André Spaansen, “Vader moedertje (12) zwijgt over kind; Verwekker onbekend”, De Telegraaf 31 maart 

2011 met Saskia Belleman, “Tien jaar cel verkrachtende vader”, De Telegraaf, 28 april 2011
287 “Moeder gedood met hockeystick (2), ANP, 13-1-2011
288 “Jongetje misbruikt voor sigarettengeld”, De Telegraaf, 18 januari 2011
289 Robert Dardenne, “Journalism,” in The Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, ed. David Herman, Manfred 

Jahn, and Marie-Laure Ryan (Londen: Routledge, 2005), 268
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voorgesteld.  Chris  Klomp gebruikt deze lead met enige regelmaat  bij  emotioneel  aangrijpende 

zaken. Een voorbeeld is de lead die hij schrijft bij het stuk over de jonge veroorzaker van een zeer  

ernstig verkeersongeluk, waarbij twee jonge meisjes om het leven komen:

“Hij  werd gisteren  door  de rechter  vrijgesproken van  schuld aan  de  noodlottige 

dood van twee 10-jarige meisjes. Maar zijn gevoel is anders.

De rechtbank in Groningen is duidelijk. De 22-jarige Robert E. draagt geen schuld 

aan het dodelijke verkeersongeluk van 12 juni vorig jaar in Wildervank.”290

Over het meisje dat zwanger werd van haar vader, schrijft hij:

“Ze dacht dat het normaal was. Dat het zo hoorde. Dat alle vaders het met hun 

dochters doen. Ze werd minstens driehonderd keer misbruikt.

Het Openbaar Ministerie in Groningen eiste gistermiddag en gevangenisstraf van 

tien jaar tegen de 53-jarige man uit Groningen die zijn 11-jarige dochter zwanger 

maakte.”291

Wanneer het stuk opent met iets anders dan de eis, wordt daarna vaak wel beschreven dat er 

sprake is van een rechter of rechtbank in de oriëntatie. In deze stukken is er een iets duidelijker 

onderscheid tussen de behandeling van de gebeurtenissen in de rechtszaal en de gebeurtenissen 

zelf.

3.3.3.Het verhaal

De gebeurtenissen in het rechtbankverslag hebben twee niveau's. Enerzijds is er het gebeurde in 

de  rechtszaal,  waarmee  nieuwsberichten  meestal  openen.  Anderzijds  zijn  daar  de  feiten:  het 

gepleegde misdrijf en alles daaromheen. In sommige gevallen blijft het in de verslaggeving bij een 

samenvatting van het misdrijf in de lead, zoals bij “Incestvader”.292 Het gebeurde is daar beperkt 

tot  een aantal  handelingen:  'zwanger maken',   'verwekken'  en 'misbruiken'.  Dit  is  echter geen 

verhalende opeenvolging van  handelingen,  maar  steeds een andere omschrijving  van  dezelfde 

gebeurtenis, die om begrijpelijke redenen niet nader wordt uitgelegd. Zo'n weglating of bewuste 

'vervaging' van de eigenlijke gebeurtenissen gebeurt vaak bij zedenzaken, of bij nieuwsberichten 

die  extreem  kort  zijn.  Ook  bij  het  voorbeeld  uit  hoofdstuk  2  is  het  gebeurde  heel  beknopt 

verteld.293

Een verhaal als “Poging tot verkrachting” pakt het echter anders aan. Hier wordt een verhaaltje 

verteld, dat goed kan worden samengevat door de onderkop: “Borreltje bij  de overbuurvrouw 

ontspoorde volledig.” De verwachting van een normale, gezellige borrel verandert in een poging 

tot verkrachting:

De man ontkent. Hij ging met een fles rum in de binnenzak bij de  buurvrouw op 

visite om een praatje te maken. Op de bank dronken ze een paar glaasjes. Na enige 

tijd werd de man handtastelijk, aldus het slachtoffer, en vervolgens werd de vrouw 

geslagen en werd haar blouse kapot getrokken.  De buurman schreeuwde dat  ze 

naar de slaapkamer moest gaan.

Het slachtoffer slaagde erin telefonisch alarm te slaan bij  haar kleinzoon,  die de 

politie  waarschuwde.  De  man  werd  kort  daarop  in  de  woning  van  de  vrouw 

290 Chris Klomp, “Bestuurder vrijgesproken na fataal verkeersongeluk”, Algemeen Dagblad, 22 maart 2011
291 Chris Klomp, “Ik dacht dat seks met je vader normaal was”, in Algemeen Dagblad, 17 april 2012
292 Zie de voorbeeldteksten op pagina 57
293 Zie pagina 20
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aangehouden.  De  vrouw  had  diverse  verwondingen.  De  verdachte  zei  tegen  de 

rechters dat hij zich niet kan voorstellen zoiets te doen. Op de vraag van de rechters 

of hij het zich niet meer kan herinneren, antwoordde hij: "Ik heb het niet gedaan.

Punt uit."294

Niet alle berichten geven de misdaad zelf verhalend weer; sommige richten zich bijvoorbeeld meer 

op de manier waarop de inbrekers tegen de lamp liepen. Kenmerkend is wel dat er een soort 

overgang is naar de verhaalwereld: er vindt opnieuw oriëntatie plaats, het tijdsverloop vertraagt: 

het gebeurde wordt in chronologische volgorde en met relatief meer details verteld. Het gebeurde 

wordt gekenmerkt door een onvoltooid verleden tijd (o.v.t.), in bovenstaande voorbeeld 'ging', die 

in contrast staat met de voltooid verleden tijd van de eis “Tegen een 71-jarige man uit Groningen is 

een celstraf van een jaar geëist [...]”.295

Naast een weergave van de gebeurtenissen, is in dit deel vaak ook al een oordeel vervlochten. 

Zoals  in  nieuwsberichten  gebruikelijk  is,  is  de  evaluatie  impliciet.  Dat  is  duidelijk  te  zien  bij  

“Incestvader”. In dat bericht is geen expliciete evaluatie aanwezig, alleen de constatering van het 

openbaar  ministerie  dat  het  misbruik  300  keer  heeft  plaatsgevonden.  Daarmee  is  dit 

tekstonderdeel zowel een weergave van de gebeurtenissen als een oordeel. De veelvuldigheid van 

het misbruik verzwaart de ernst van het misdrijf, maar blijft een claim van het openbaar ministerie. 

De verdachte ontkent deze aantijgingen. Het bericht vermeldt dat echter niet. Door wel de versie 

van  het  openbaar  ministerie  weer  te  geven en  niet  die  van  de  verdachte,  kiest  de  journalist  

impliciet partij.

In  het hierboven aangehaalde “Poging tot verkrachting” vindt deze vervlechting nog subtieler 

plaats. De weergave van de gebeurtenissen lijkt neutraal, omdat de bron van de informatie (het 

slachtoffer) wordt vermeld en de lijdende vorm gebruikt wordt, waardoor niet duidelijk is wie er 

heeft geslagen. In theorie laat het bericht de interpretatie open dat er iemand anders was die 

sloeg. De afsluiter van de alinea is echter dat de 'buurman schreeuwde dat ze naar de slaapkamer 

moest gaan'. Een lezer die dit stukje tekst leest als een verhaaltje – en daar nodigt de oriëntatie toe 

uit – zal daardoor ongetwijfeld concluderen dat dezelfde buurman die riep, ook degene was die  

sloeg. Als er een reële kans was geweest dat er iemand anders had geslagen, had dat namelijk in  

het voorafgaande vermeld moeten staan. Uiteindelijk wordt het nieuwsbericht dus gekleurd door 

het verhaal dat de aanklager op de zitting presenteert,  omdat dat verhaal makkelijker weer te 

geven is  dan dat van de verdachte.

3.3.4. (a) Aanklager en requisitoir

Als  de  weergave  van  de  gebeurtenissen  klaar  is,  volgt  steevast  een  kwalificatie  van  deze 

gebeurtenissen. Die komt meestal van de officier van justitie en doet dienst als evaluatie van het 

gebeurde, waaraan een straf kan worden verbonden. De officier 'giet' de gebeurtenissen als het 

ware  in  een  juridische  terminologie:  de  tenlastelegging.  Daarna  volgt  een  selectie  van  de 

argumenten van de officier van justitie die de zwaarte van de straf moeten onderbouwen. Soms 

komen die argumenten ook van deskundigen, de reclassering of de advocaat van de verdachte (die 

de straf natuurlijk bestrijdt).

Expliciete evaluatie door journalisten ontbreekt meestal omdat ze liever iemand anders aanhalen 

die het voor ze zegt.296 Tekst toeschrijven aan bronnen (door middel van directe citaten) is  volgens 

294 Rob Zijlstra, “Jaar cel geëist tegen man (71) voor poging tot verkrachting”, Dagblad van het Noorden, 8-10-2011
295 Zie de lead van de voorbeeldtekst op pagina 57
296 Christina Schokkenbroek, “News Stories. Structure, Time and Evaluation,” Time & Society 8, no. 1 (1999), 80

62



Van Dijk en Bell  een belangrijk retorisch principe van nieuwsteksten. Het is een manier om de 

feitelijkheid  van  het  vertelde  te  benadrukken.297 Bovendien  vergroot  nieuws  de  eigen 

geloofwaardigheid wanneer bronnen met gezag worden aangehaald, zoals in dit geval een instituut 

zoals het openbaar ministerie.298

In  dit  stukje  zou  duidelijk  moeten  worden  dat  het  gebeurde,  zoals  beschreven  in  het  vorige 

onderdeel, eigenlijk een interpretatie is, meestal gebaseerd op de redeneringen van het ministerie 

van justitie.  In sommige berichten verantwoordt de officier van justitie expliciet de tenlastelegging 

of de straf, zoals in “Poging tot verkrachting”. Soms wordt ook deze verantwoording van de officier 

weggelaten, zoals in het voorbeeld van de straatrover op pagina 20 en moet de lezer zelf proberen 

de hoogte van de straf te verklaren aan de hand van achtergrondinformatie (zie paragraaf 3.3.5.)

Deze opbouw van het stuk komt dus in hoge mate overeen met de volgorde waarin op een zitting 

de zaak behandeld wordt. Het strafdossier met daarin de feiten wordt eerst behandeld door de 

rechter,  in  samenspraak  met  de  verdachte,  en  vervolgens  verbindt  de  officier  hieraan  in  het 

requisitoir een tenlastelegging en een eis. In de zeldzame gevallen dat de eis niet in de eerste paar 

alinea's  van  een  nieuwsbericht  staat,  staat  de  eis  na  de  argumentatie  van  de  officier.  In  de 

rechtszaak volgt hierop het pleidooi van de advocaat, dat de interpretatie van de officier op zoveel 

mogelijk  punten  bestrijdt.  Het  pleidooi  wordt  echter  met  enige  regelmaat  weggelaten,  of 

vervangen door het verweer dat de verdachte zelf geeft tijdens de ondervraging met de rechters.

3.3.4. (b) Rechtbank

Gaat  het  stukje  over  een  uitspraak,  zoals  in  onderstaande  vorobeeld,  dan  treft  men  na  de 

weergave van het gebeurde een beargumenteerd oordeel  van de rechtbank aan.  Hierin wordt 

aangegeven op welke punten de rechtbank het  openbaar  ministerie  gelijkt  geeft  en op welke 

punten  niet.  In  het  onderstaande  voorbeeld  is   te  zien  dat  dat  ook  de  weergave  van  de 

gebeurtenissen vergaand kan beïnvloeden:

De rechtbank stelt dat de man een seksuele relatie kreeg met de vrouw nadat de 

therapie - die slechts vier sessies had geduurd - was beëindigd. De verdachte zei dat 

er  sprake was van een gelijkwaardige relatie  en dat  de vrouw het  initiatief  had 

genomen.  Daarbij  kwam nog,  aldus  de  verdachte,  dat  de  vrouw een helder  en 

intelligent  persoon  is.  Dat  zij  problemen  had  van  seksuele  aard,  was  hem  niet 

bekend, zo zei hij.

De rechtbank volgt de man hierin.

Dat de vrouw achteraf de relatie anders heeft beleefd, doet daar niet aan af. 299

De  gebeurtenissen  in  de  eerste  alinea  zijn  helemaal  vanuit  het  perspectief  van  de  verdachte 

opgeschreven. De visie van de vrouw op de zaak, die in het voorgaande nieuwsbericht wél werd 

weergegeven,  is  weggelaten.  Zij  stelde  dat  er  tijdens  de  seksuele  relatie  wel  degelijk  een 

therapeut-patiënt relatie was. In de tweede alinea wordt nog een keer expliciet verwoord dat de 

rechtbank de man op alle  punten gelijk  geeft,  maar  in feite is  dat uit  het perspectief  van het 

voorafgaande  al  duidelijk  geworden.  Overigens  eindigt  een  minderheid  van  de  rechtszaken  in 

vrijspraak, en is het dus gebruikelijker dat de gebeurtenissen verteld worden vanuit het perspectief 

van het openbaar ministerie dan vanuit het perspectief van de verdachte. 

297 Bell, The Language of the News Media, 207
298 Bell, The Language of the News Media, 191-192
299 Rob Zijlstra, “Vrijspraak voor therapeut”, Dagblad van het Noorden, 6-12-2011
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Hieraan is  te  zien dat  nieuwsberichten,  om overtuigender  over  te  komen,  hun versie  van  het  

verhaal aanpassen op het 'winnende verhaal'. Daarvoor moet een journalist dus een aardige neus 

hebben voor wat de rechtbank belangrijke overwegingen vindt. Anders loopt hij het risico dat hij in 

het eerste rechtbankverslag allerlei aspecten van de zaak aankaart, die de rechtbank vervolgens 

voor  ongeldig  verklaart,  en  ontstaat  er  een  vreemde  discrepantie  tussen  opeenvolgende 

nieuwsberichten. Wat de rechtbank niet meeweegt, wordt in nieuwsberichten over de uitspraak 

niet eens meer genoemd. Hiermee versterkt de nieuwsberichtgeving de illusie dat er maar één 

verhaal  waar  en  echt  kan  zijn,  en  onderstreept  daarmee  de  performatieve  macht  van  de 

rechtspraak.

3.3.5.Achtergrondinformatie

In  veel  nieuwsberichten volgt  op  het  laatst,  nadat  het  openbaar  ministerie,  de verdediging of  

rechtbank aan bod is geweest, nog een aantal losse feiten. Die kunnen op van alles betrekking 

hebben. Bij  berichten van Rob Zijlstra komt het bijvoorbeeld met enige regelmaat voor dat er 

vermeld wordt hoeveel tijd er zat tussen het misdrijf en de zitting – dat duurt vaak zo lang dat het 

strafvermindering tot gevolg heeft.

Verder kan er op dit punt allerlei extra informatie gegeven worden die de lezer helpt het gebeurde 

te duiden. Bijvoorbeeld dat de verdachte al eerdere veroordelingen op zijn naam heeft staan, dat 

de vrouw van de verdachte van niets weet, dat dader onder invloed was van alcohol,  dat het  

slachtoffer onder invloed was van alcohol, dat het slachtoffer blijvend letsel heeft opgelopen, of 

het juist weer goed maakt, wat voor behandeling een dader precies te wachten staat, of een dader  

volgens  volwassenen-  of  jeugdstrafrecht  berecht  wordt,  of  er  een  schadevergoeding  is  geëist, 

informatie  over  het  motief  van  de  dader,  een  schets  van  de  impact  van  de  misdaden  op  de 

samenleving, etcetera. Deze informatie kán ook al eerder in de tekst staan, maar wordt kennelijk in 

sommige gevallen naar achteren gedrukt omdat die niet direct relevant gevonden wordt. Deze 

informatie  zorgt  dus  voor  de  oprolbaarheid  van  het  nieuwsbericht.  Het  zijn  losse  feiten  die 

geschrapt kunnen worden zonder inbreuk te maken op het verhaal.

Het  feit  dat  deze  er  oriënterende  elementen  rondzwerven  nadat  de  hoofdactie  al  heeft 

plaatsgevonden kan er op wijzen dat deze informatie bedoeld is als evaluatie.300 In “Incestvader” is 

bijvoorbeeld  de  informatie  bij  5)  over  het  twijfelachtige  verleden  van  de  vader  een  extra 

verdachtmaking, en een reden dat de zaak extra schrijnend kan worden genoemd. Bovendien is  

het indirecte kritiek op de hulpverlening en de organisatie van de rechtspraak: als die informatie 

bekend was geweest, had deze hele situatie misschien voorkomen kunnen worden. Dat dat niet is 

gebeurd, maakt de zaak nog erger. Deze achtergrondinformatie is dus een vergelijking met een 

niet-bestaande situatie, een van de vormen van evaluatie die Schokkenbroek noemt.301

3.3.6. Vooruitwijzing naar uitspraak.

Het verslag van een zitting wordt vaak afgesloten door een mededeling over wanneer de rechtbank 

uitspraak doet.  Wanneer het verslag een uitspraak betreft,  kan er  op deze plek staan dat het 

openbaar ministerie in hoger beroep gaat, zoals bij “Vrijspraak”.

Hoewel dit impliceert dat het verhaal dus inderdaad nog niet af is, zorgt het er wel voor dat het  

verslag 'afgerond' voelt. De lezer weet dat de kwestie voor nu afgedaan is, en de zaak pas over 

300 Volgens Schokkenbroek zijn alle oriënterende elementen die niet aan het begin van een nieuwsbericht staan, bedoeld 

als evaluatie, Christina Schokkenbroek, “News Stories. Structure, Time and Evaluation,” Time & Society 8, no. 1 

(1999), 64-67
301 Christina Schokkenbroek, “News Stories. Structure, Time and Evaluation, 84-85
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twee  weken  verder  gaat,  of  pas  verder  gaat  wanneer  er  een  hoger  beroep  volgt.  Zo'n 

vooruitwijzing kan dus aangemerkt worden als substituut voor een resolutie die afrondend werkt. 

Een  nieuwsbericht  als  “Incestvader”  eindigt  wel  in  het  luchtledige,  en  lijkt  daarmee meer  op 

standaardnieuws.

3.4 Overig:  Stij lkenmerken en attributie

Rechtbankverslagen hanteren een afstandelijke,  zakelijke nieuwsstijl.  Nieuws heeft  vanwege de 

objectiviteitsnorm geen verteller, of een verteller die, in narratologische termen, verborgen is.302 

Bovendien richt nieuws zich indirect tot een groot en wisselend publiek, dat in de tekst slechts 

geïmpliceerd wordt. Dat leidt ertoe dat het publiek niet direct wordt aangesproken in de tekst.303 

Ook de schrijver verdwijnt naar de achtergrond. Anders dan bij persoonlijke verhalen, is er ook 

geen 'ik' in de nieuwsverslaggeving.  “According to the prevailing news ideology, news stories are 

intended as impersonal statements of facts. The "I" may be present only as an impartial observer,  

as a mediator of the facts.”304

Het nieuws gebruikt bovendien een formeel register. De gebruikte taal is zakelijk en mijdt zoveel  

mogelijk spreektaal.305 Wanneer spreektaal wél voorkomt staat die tussen aanhalingstekens, bij 

voorkeur in de tekst van een bron. Volgens Van Dijk heeft deze voorkeur voor formeel taalgebruik 

te maken met de institutionele aard van het nieuws. De journalistiek spreekt met de stem van de 

organisatie en niet met zijn eigen stem.

Nieuwsteksten  maken  daarom  meer  gebruik  van  attributie,  zoals  hierboven  al  even  werd 

aangestipt. Attributie bestaat uit het noemen van de bron, en soms tijd en plaats van de uitspraak.  

Bovendien wordt de taaluiting ingeleid door een bepaald werkwoord,  in het Engels de  speech 

verb.  In  nieuwsberichten  is  dat  woord  meestal  een  neutraal  'zeggen'  of  'verklaren'.306 

Rechtbankverslagen  zitten  vol  met  taalhandelingen  die  niet  neutraal  zijn  maar  een  bepaalde 

mening impliceren, zoals eisen, pleiten, stellen, claimen en veroordelen. Daarmee kan attributie 

ook zorgen voor afstand tussen de journalist en zijn bronnen.307

Tot slot dient het gebruiken van directe quotes ertoe de tekst te verlevendigen. Quotes brengen 

een  menselijke,  emotionele  dimensie  aan  het  nieuws,  en  zijn  de  enige  plek  waar  kleurrijk  

taalgebruik is toegestaan.308 Ook dit heeft volgens Van Dijk een retorische functie: "Facts are better 

represented and memorized if they involve or arouse strong emotions.”309

Een voorbeeld van een rechtbankverslag waar de verdachte uitgebreid aan het woord komt is te 

zien in dit nieuwsbericht van Chris Klomp: “De man zegt wel eens aan zijn cursisten te zitten, maar 

hier geen seksuele lading in te zien. ,,Ik strijk wel eens het lange haar uit hun gezicht, zodat ze  

beter de weg kunnen zien. En soms zit ik aan een knie om aan te geven dat er gas moet worden 

gegeven.””310

302 V. Pietila, Beyond the News Story: News as Discursive Composition, European Journal of Communication, vol. 7, 

1992, 39
303 Van Dijk, News as Discourse, 74
304 Ibidem, 75
305 Ibidem, 76
306 Allan Bell, The Language of the News Media (Oxford: Blackwell, 1991)., 206, V. Pietila, Beyond the News Story:  

News as Discursive Composition, European Journal of Communication, vol. 7, 1992, 49-50, 55 en 60
307 Bell, The Language of the News Media, 190, 208
308 Zie Allan Bell, The Language of the News Media (Oxford: Blackwell, 1991), 208-209 en Van Dijk, News as  

Discourse, 85
309 Idem, 85
310 Chris Klomp, “Rij-instructeur misbruikt meisje in wasstraat”, Algemeen Dagblad, 7-10-2011
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Verder  zijn  citaten in  artikelen  van  De Telegraaf en  het  Algemeen Dagblad vaak  (uitgebreide) 

verklaringen van nabestaanden en slachtoffers.  Rob Zijlstra kiest er in Dagblad van het Noorden  

vaker voor om de verdachte te citeren.

3.5. Samenvattend

Aan de hand van de nieuwsberichten in het corpus en de hier boven aangehaalde voorbeelden, 

zijn  een  aantal  algemene  observaties  te  doen  over  de  aard  en  structuur  van 

rechtbankverslaggeving.  Natuurlijk  zijn er  altijd uitzonderingen mogelijk,  zeker als  het gaat om 

schokkende zaken of rechtbankverslagen die langer zijn dan gemiddeld.

De  eis  of  uitspraak,  tenlastelegging  en  de  feiten  maken  de  hoofdmoot  uit  van  het  verslag.  

Daarnaast is  een vorm van evaluatie  altijd  aanwezig,  maar  meestal  bij  monde van de officier, 

deskundigen of de advocaat. Pleidooi, requisitoir en laatste woord van de verdachte zijn optioneel.  

Reactie van verdachte of advocaat worden regelmatig helemaal weggelaten. Het laatste woord van 

de verdachte wordt slechts sporadisch aangetroffen.

Rechtbankverslaggeving volgt min of  meer de volgorde van het discours binnen de rechtbank, 

maar  schuift  noodzakelijkerwijs  de  gebeurtenis  en  de weergave  daarvan ineen.  Dat  moet  wel 

vanwege de ruimte die het zou kosten om alle verschillende versies los van elkaar weer te geven. 

Het openbaar ministerie trekt bij dat gevecht vaak aan het langste eind. Wel worden verdachten af  

en toe met een citaat aan het woord gelaten, wat een grote impact kan hebben op een bericht dat 

maar  weinig  directe  rede  bevat.  Die  ongemarkeerde  samenvattende  taal  en  de  gemarkeerde 

quotes van verdachten kunnen elkaar daarom wellicht in evenwicht houden.

De  structuur  van  rechtbankverslagen  is  niet-chronologisch,  net  als  de  structuur  van  'gewoon' 

nieuws, in de zin dat het verslag vaak begint met de eis, terwijl die tijdens de zitting pas tegen het 

einde aan bod komt. Na de eis grijpt het bericht terug op de gebeurtenissen. De gebeurtenissen 

kunnen samenvattend of verhalend verteld worden. In dat laatste geval treedt er een aanzienlijke 

tijdsvertraging op en worden de gebeurtenissen chronologisch verteld. Daarna springt het frame 

echter  weer  terug  naar  de  rechtbank  en  worden  de  officier  van  justitie  (of  de  rechtbank),  

verdachte  en  advocaat  gehoord.  Om  te  zeggen  dat  hierin  een  chronologische  volgorde  te 

herkennen is, gaat te ver, omdat advocaat en officier lang niet altijd allebei vermeld worden. Er 

bestaat  misschien  een  lichte  voorkeur  om  de  officier  eerst  te  noemen  ten  opzichte  van  de 

advocaat. Een reactie van de verdachte kan op verschillende plaatsen staan, voorafgaand aan de 

actie, na de actie, of na de aanklacht van de officier.

Nadat  de  voltrekkingen  in  de  rechtszaal  zijn  samengevat,  kan  in  het  bericht  nog 

achtergrondinformatie volgen. Die past  niet altijd in de chronologische loop van het verhaal.  Deze 

informatie kan terugverwijzen naar de voorgeschiedenis, iets toevoegen aan het verslag van de 

zitting, verwijzen naar informatie die los staat van - maar wel gelijktijdig is met - de zitting (zoals  

de toestand van het slachtoffer) of vooruitwijzen naar de toekomst van verdachte of slachtoffer. 

Kortom, het kan op dit punt nog alle kanten op. Het feit dat deze informatie los staat van het  

handelingsverloop duidt er wel op dat deze informatie bedoeld is als evaluatie.

Rechtbankverslagen eindigen vaak – maar niet altijd – met een vooruitwijzing naar wanneer de 

zaak wordt  beslecht,  naar  de uitspraak over naar het hoger beroep. Rechtszaken zijn dus niet 

oneindig of cyclisch, zoals ander nieuws. Na een meervoudige kamerzitting kan nog een beroep 

volgen, maar daarna is het klaar, dan is het verhaal hoe dan ook afgerond.

De  opbouw  van  een  rechtbankverslag  is  hiermee  regelmatiger  dan  dat  van  een  gewoon 

nieuwsbericht.  Dat  heeft  te  maken  met  het  afgebakende,  gestandaardiseerde  karakter  van 
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rechtbankzittingen. Die verlopen altijd op min of meer dezelfde manier. De verslaggever poogt dat 

weer te geven door ook in het verslag deze volgorde aan te houden.

Rechtbankverslaggeving  heeft  dus  zeker  kenmerken  van  hard  nieuws,  waaronder  de  sterke 

hiërarchische opbouw volgens de pyramidestructuur en het grootste-nieuws-eerstprincipe. Veel 

verslagen hebben dan ook een nieuwslead. Maar er wordt ook omwille van de  human interest met 

de lead gespeeld, zoals Chris Klomp bijvoorbeeld doet door in de lead kort de gedachten van een  

dader of slachtoffer aan te stippen.. Alle kranten spelen wel eens met met dit soort zacht nieuws-

vormen. Maar in de kern blijven deze stukken toch een hiërarchisch nieuwsbericht, omdat na een 

intrigerende of anekdotische lead toch altijd de nieuwsfeiten volgen. De lead is in feite uitgesteld  

om met een andere intro de aandacht van de lezer te trekken. 

De misdaad zelf is een vaste vorm van 'achtergrondinformatie' bij het nieuws.311 De misdaad dient 

als  achtergrond bij  de zitting,  maar kan soms ook de hoofdgebeurtenis  van het nieuwsbericht 

worden. Dat zie je terug in de vorm, die dan verandert in die van een narratief: de karakters treden 

handelend op; hen overkomt iets ongebruikelijks, iemand gaat over de schreef; het misdrijf vindt 

zijn ontknoping als de verdachte wordt aangehouden. In die gevallen vormt een korte weergave 

van die gebeurtenissen een ingebed en afgerond verhaaltje met een chronologisch tijdsverloop. 

Veel nieuwsberichten bedienen zich echter van een veel kortere, meer puntsgewijze weergave van 

de gebeurtenissen, die soms door de vage nieuwsterminologie de aard van de gebeurtenissen 

eerder verhult dan verduidelijkt.

De tijd,  ruimte en soms ook de actoren van het  'hoofdverhaal',  zoals  de zitting moet worden 

gezien, zijn in nieuwsberichten slecht gedefinieerd. De omgeving van de rechtbank wordt niet of  

met  één  enkel  woord  omschreven,  de  actoren  zijn  vage  instanties  als  'de  rechtbank'  en  'het 

openbaar ministerie' of 'de verdediging' die af en toe worden gespecificeerd. De tijd van zittingen 

wordt  niet  gemarkeerd  maar  in  het  midden  gelaten.  Hooguit  is  aan  het  verloop  van  de 

gebeurtenissen te herleiden in welke volgorde de feiten ter zitting behandeld werden, maar ook 

dit is geen regel.

De actoren worden in nieuwsberichten dus vooral gedefinieerd aan de hand van de taaluitingen 

die ze  zelf  doen,  niet aan de hand van hun gedragingen in een fysieke ruimte.  Het openbaar  

ministerie 'eist', 'baseert verdenkingen', en 'gaat in hoger beroep' de rechtbank 'stelt' of 'volgt' of 

'spreekt  vrij'.  De  verdachte  'zegt'  en  een  slachtoffer  'legt  de  claim  neer'.  Dit  zijn  allemaal 

taalhandelingen die niet fysiek gerealiseerd worden.

Oriëntatie op de verdachte gebeurt door middel van de personalia, die vaak kort en sec zijn en  

erop zijn gericht de verdachte te identificeren, maar wel met respect voor diens privacy. Expliciete 

karaktertekening  is  weggelaten,  is  impliciet  aanwezig  door  middel  van quotes  en discours  van 

andere actoren. Er is  geen oriëntatie op karakters in narratieve zin, er wordt niet beschreven hoe 

de personages zich gedroegen en wat ze dachten voordat de complicerende gebeurtenissen van 

het misdrijf plaatsvonden.

In de berichten komen af en toe directe quotes voor, vaak van de verdachte, maar de verslagen 

kunnen ook prima zonder, zoals uit de voorbeelden in de appendix blijkt. In langere verslagen zijn  

ze vaker te zien. Deze quotes verlevendigen het artikel en geven een beeld van de verdachte, maar 

bevatten geen bijzonder kleurrijk idioom. Van de emotie en het drama die in de rechtszaal spelen, 

geven  bovenstaande berichten  weinig  beeld.  Wel  benadrukken ze  soms door  middel  van  een 

narratieve lead de schokkende details van de zaak.

311  Bell onderscheidt achtergrondinformatie als een aparte categorie in zijn structuurmodel van het nieuws. Alles wat 

aan de actie vooraf gaat wordt gezien als achtergrond. Zie Bell, The Language of the News Media, 170
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Al met al is  het rechtbankverslag gericht op het  to the point overbrengen van de belangrijkste 

informatie. Niet uitgesloten is dat de lezer hierna, geïnformeerd over de hoogte van de eis en het 

hoe en waarom daarvan met een leeg gevoel achterblijft. Dus de buurman heeft de buurvrouw 

geprobeerd te verkrachten en moet daarvoor een jaar zitten. Maar wat bezielde die man nou 

eigenlijk?
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4. Methode

4.1  Narratieve analyse

Zoals aan het einde van hoofdstuk één werd geconstateerd, is literaire journalistiek een vorm die 

technieken toepast die normaal gesproken worden geassocieerd met fictie.312 Om die technieken 

op te sporen, zijn methoden uit de literatuurwetenschap dus vereist. Schrijfcoach Roy Peter Clark 

schakelt de belangrijkste w-vragen om naar een zestal ‘narratieve componenten’:

“To  create  vicarious  experiences  for  readers  or  viewers,  writers  transform  the 

famous  five  W’s  and  the  H.  “Who”  becomes  character.  “What”  becomes  plot. 

“Where” becomes setting. “When” becomes chronology. “Why” becomes motive. 

And “How” becomes narrative.”313

DE  bedoeling  is  om  in  dit  onderzoek  met  behulp  van  close  reading-strategiën  de 

rechtbankverslagen te bekijken en te bepalen hoe verhalende teksten op blogs zich verhouden tot 

'gewone nieuwsberichten' zoals die in de gedrukte krant verschijnen. Deze nauwkeurige lezing wil  

ik  verbinden  aan  het  concept  dat  in  de  paragraaf  over  literaire  journalistiek  naar  voren  is  

gebracht:  dat  literair  journalisten  fictionele  technieken  gebruiken  om  de  gebruikelijke 

werkelijkheidsweergave uit te dagen en daarmee een vorm van sociale kritiek te leveren.314 Deze 

benadering gaat ervan uit dat de werkelijkheid een sociale constructie is en dat de schrijver in zijn 

tekst met die constructie speelt om de lezer een idee te geven de manier waarop het gebouwd is,  

en hoe dat bouwsel zijn lezer de wereld op een bepaalde manier laat zien. De 'literaire' vorm 

bestaat dus bij de gratie van zijn 'conventionele' tegenhanger en daagt die actief uit. Vandaar dat 

ik  een  vergelijking  tussen  de  twee  wil  trekken  en  me  niet  wil  beperken  tot  één  formele  

bespreking.

Voor  de  opbouw  van  het  onderzoek  was  Johnston en  Breits  Towards  a  narratology  of  court  

reporting een inspiratiebron. Hun werk biedt een geschikt opstapje naar de narratieve analyse van 

rechtbankverslagen. Zij  hebben een uitgebreid, gelaagd model opgesteld waarmee de manier van 

vertellen binnen rechtbankverslagen op verschillende niveau's in kaart kan worden gebracht.315 De 

bedoeling daarvan is  om de manier waarop verhalen verteld  worden binnen de rechtbank te 

vergelijken  met  de  manier  waarop  rechtbankverslaggevers  die  verhalen  vertellen  naar  de 

buitenwereld toe.  Ook het vergelijken van verschillende soorten van rechtbankverslaggeving kan 

licht werpen op de manier waarop de media rechtbanktaal  omzetten naar mediataal  –  en de 

manieren  waarop  de  daarin  tekort  kunnen  schieten.  Johnston en  Breit  willen een  holistische 

benadering van de rechtbankverslaggeving geven, en onderzoeken daarom zowel de teksten zelf 

als  de  context  waarin  die  geproduceerd  worden,  en  de  interpretatie  van  de  teksten  door 

verschillende publieksgroepen. 

Deze scriptie beperkt zich tot onderzoek op tekstniveau. Informatie over de professionele context 

312 Zie paragraaf 2.5 Zie ook Hartsock, die literaire journalistiek als volgt definieert: “a body of writing that, to provide 

a working definition, reads like a novel or short story except that it is true or makes a truth claim to phenomenal 

experience.” (p. 10-11) De vorm wordt literair genoemd vanwege het lenen van technieken uit romankunst en is, net 

als literatuur, voor meerdere interpretaties vatbaar (11-12)
313 Roy Peter Clark, “The False Dichotomy and Narrative Journalism,” Nieman Reports 54, no. 3 (2010): 11.
314 Zie paragraaf 2.5. 
315 Jane Johnston and Rhonda Breit, “Towards a Narratology of Court Reporting,” Media International Australia

November 2, no. 137 (2010), 50 en 55
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waarin de rechtbankinterviews tot stand komen is wel ingewonnen door middel van interviews, 

maar niet op wetenschappelijke wijze uitputtend onderzocht. Deze informatie is verwerkt in het 

theoretisch kader van hoofdstuk 2.

Johnston  en  Breit  stellen  voor  onderzoek  op  tekstniveau  een  narratieve  typologie  voor  die 

minstens zes onderdelen beslaat. Ze ontlenen die aan een definitie van narrativiteit van narrative  

journalism-goeroe  Mark  Kramer.  Narratieve  journalistiek  is  volgens  Kramer  te  herkennen  aan, 

achtereenvolgens: het gebruik van scènische beschrijvingen; de ontwikkeling van karakters; het 

verloop van de handeling; het vertelperspectief; de relatie die wordt gelegd met de lezer; terwijl 

dit alles is gericht op een bepaald punt of boodschap.316

In  het  voorafgaande is  echter  ook aandacht  besteed aan  andere modellen en definities  van 

narrativiteit, in het bijzonder het model van Labov & Waletzky dat later is uitgewerkt door Allan 

Bell.317 Dit  is  een  structureel  model  dat  verhalen opdeelt  in  achtereenvolgens  een  abstract, 

orientation,  complicating  action,  evaluation,  resolution  en  coda.318
 Het  model  is  door 

onderzoekers  binnen journalism  studies gebruikt  om  de  narratieve  structuur  van 

nieuwsberichten in kaart te brengen, en de afwijkingen van persoonlijke narratieven weer te 

geven. Binnen de literatuuranalyse is dit model echter niet gangbaar, omdat het meer aansluit bij 

spontaan  voortgebrachte,  orale  narratieven,  en  minder  bij  geschreven,  laat  staan  literaire 

teksten.

Hoewel Bell en Labov & Waletzky een interessant kader bieden om nieuwsteksten in te bekijken, 

levert David Matheson kritiek op deze narratieve benaderingen van het nieuws. Omdat nieuws 

niet alleen terugslaat op een verhaalwereld, maar ook controleerbaar móét terugslaan op de met 

het publiek gedeelde werkelijkheid, zijn er ook andere structuren actief dan alleen narratieve,  

meent Matheson.319 “The strength of narrative analyses of news texts thus has been to show the 

presence of narrative forms in shaping the text; the weakness has been their neglect of what else 

is shaping news discourse.”320 

Een narratieve oriëntatie (er was eens...) bijvoorbeeld brengt een verbintenis tot stand  tussen 

lezer en schrijver. De schrijver maakt aan de lezer duidelijk dat er een verhaal staat te beginnen. 

Gewoon nieuws wil juist géén narratieve opening, omdat de tekst zou moeten verwijzen naar de 

alledaagse realiteit, en niet naar een verhaalwereld: “The more the journalist takes readers into a 

narrative space the more he or she takes them out of that reality. Thus, rather than orient readers 

into a narrative world, the job of the news text primarily is to connect the details of the text with 

other aspects of the world the reader inhabits.”321

Matheson  vestigt  hiermee  de  aandacht  op  het  verschil  in  functie tussen  nieuwsverhalen  en 

gewone  verhalen.  Nieuwsverhalen  moeten  geïnterpreteerd  worden  als  'echte'  verhalen,  ze 

moeten als kloppend en geloofwaardig worden ervaren. Het model van Labov en Waletzky, dat 

gericht  is  op  het  vinden van  één verhaalstructuur,  zegt  echter  weinig  over  het  effect  van  de 

verschillende manieren van vertellen op een lezerspubliek. Omdat een puur structureel model dus 

316 Jane Johnston and Rhonda Breit, “Towards a Narratology of Court Reporting,” Media International Australia 

November 2, no. 137 (2010), 49. De bronvermelding in het artikel van Johnson en Breit is onduidelijk, ik heb de 

publicatie van Kramer waaraan ze deze definitie ontlenen niet terug kunnen vinden.
317 William Labov and Joshua Waletzky, “Narrative Analysis,” in Essays on the Verbal and Visual Arts, ed. June Helm 

(Seattle: University of Washington Press, 1967), 12–44. en zie Allan Bell, The Language of the News Media 

(Oxford: Blackwell, 1991).
318 Bell, The Language of the News Media, 148
319 Donald Matheson, “What’s Wrong with Narrative Models of the News?,” in Journalism and Meaning-making : 

Reading the Newspaper, ed. Verica Rupar (Cresskill NJ: Hampton Press, 2010), 40-41
320 Ibidem, 42
321 Ibidem, 48
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tekort zou kunnen schieten, kies ik ervoor het model van Labov en Waletzky 'aan te kleden' met  

aspecten uit  de literatuurwetenschap. Bovendien vergemakkelijkt  dit  de vergelijking tussen de 

rechtbankverslaggeving op blogs en literaire journalistiek,  omdat de laatste wegens de eerder 

genoemde 'fictionele technieken' vaak in literatuurwetenschappelijke termen wordt beschreven. 

De analyse zal derhalve vijf verschillende aspecten beslaan: opening, oriëntatie en karakterisering, 

episodes,  vertelperspectief  en afronding.  Ik  houd  me bij  mijn  close reading-analyse aan deze 

globale indeling en zet hieronder uiteen welke vragen ik bij elk van deze onderdelen zou willen 

stellen aan mijn teksten, en welke theoretische begrippen ik hierbij zou willen betrekken.

4.1.1 De opening van het verhaal

De opening van het verhaal is de optionele abstract uit het model van Labov en Waletzky. Labov 

definieert de  abstract  als volgt: “An abstract is an initial  clause in a narrative that reports the 

entire sequence of events of the narrative.”322 Bell stelt dat deze abstract bij nieuwsberichten kan 

worden vereenzelvigd met de lead,  waarin het  belangrijkste  nieuwsfeit  van het bericht  wordt 

samengevat. De lead is een onmisbaar onderdeel van het nieuwsbericht.323 Dat heeft te maken 

met het feit dat de belangrijkste betekenis daar tot stand komt. De lead bevat als het goed is de 

nieuwswaarde,  de  reden om het  nieuwtje  op  te  schrijven.  In  de  lead  komt dus  de  evaluatie 

impliciet tot stand. Bij persoonlijke narratieven staat die in het centrum van de handeling, vlak 

voor de oplossing van het centrale probleem.324 

Bij  persoonlijke verhalen is  de abstract  een samenvatting die los staat  van het verhaal.  Na de 

samenvatting gaat het echte verhaal pas van start, met een oriëntatie op de karakters, de setting,  

de uitgangssituatie.  De abstract is in persoonlijke narratieven dus optioneel: het verhaal kan ook 

direct  beginnen  zonder  inleiding.  Omdat  blogs  een  minder  strakke  structuur  hebben  dan 

nieuwsberichten  kan  het  zijn  dat  op  weblogs  een  abstract ontbreekt,  terwijl  dit  bij  nieuws 

ondenkbaar zou zijn. De samenvatting is daar direct het begin van het stuk.325

De kop van een nieuwsartikel is vervolgens weer een samenvatting van de lead.326 De functie van 

een kop is anders dan die van een  abstract,  namelijk de aandacht trekken van de lezer.327 In 

nieuwsberichten vormen koppen een herkenbaar element,  met hun opvallende typografie en 

telegramstijl. Persoonlijke verhalen hebben niet per sé een kop, maar de blogs van Chris Klomp 

en Rob Zijlstra wel. Het is dus interessant kort te bekijken in hoeverre blogkoppen verschillen van 

krantenkoppen en hoe die zich verhouden tot het gehele verhaal.

4.1.2 Wie en waar: oriëntatie en karakterisering 

Dit onderdeel beslaat de oriëntatie uit het model van Labov en Waletzky. Een korte definitie van 

de oriëntatie in de woorden van Labov: “An orientation clause gives information on the time, place 

of the events of a narrative, the identities of the participants and their initial behavior.”328 In de 

oriëntatie wordt de basis gelegd voor wat de lezer in de rest van het verhaal mag verwachten. De 

karakters worden voorgesteld, setting en tijd beschreven en er wordt een verwacht verloop van de 

handeling geschetst. De mate waarin de complicating action die verwachting vervolgens verstoort, 

322 William Labov, “Some Further Steps in Narrative Analysis,” The Journal of Narrative and Life History 7, no. 1–4 

(1997), 402
323 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2, p 56
324 Allan Bell, The Language of the News Media (Oxford: Blackwell, 1991), 152
325 Zie paragraaf 3.3.2
326 Ibidem 189 bijv.
327 Ibidem 189
328 William Labov, “Some Further Steps in Narrative Analysis,” 402
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bepaalt de impact van het verhaal. De oriëntatie is dus erg belangrijk.

Karakteristiek voor nieuwsberichten is dat de oriëntatie niet per se voorin het verhaal voorkomt, 

zoals bij persoonlijke narratieven, maar in brokjes door de tekst heen is gewerkt, vanwege gebrek 

aan ruimte en de behoefte van de tekst om direct ter zake te komen.329 Bovendien, zo merkt 

Matheson op, kan een uitgebreide oriëntatie een sterk gevoel van narrativiteit opwekken, wat in 

strijd  is  met  het  doel  van  nieuws  om  te  worden  aanvaard  als  realistische 

werkelijkheidsweergave.330 In nieuwsberichten valt dus veel impliciete oriëntatie te verwachten. 

De lezer moet zelf bedenken dat nieuws 'hier en nu' is.

In rechtbankverslaggeving is vooral de karakterisering van de verdachten interessant: wat voor 

woorden  gebruikt  de  verteller  om  zijn  personages  neer  te  zetten?  Hoe  verschillend  zijn  die 

bewoordingen tussen gewone verslaggeving en nieuwsverslaggeving? Zoals mediawetenschapper 

John Richardson stelt kan naamgeving een belangrijke sturende rol spelen bij de interpretatie van 

teksten. “The manner in which social actors are named identifies not only the group(s) that they 

are associated with (or at least the groups that the speaker/writer wants them to be associated 

with)  it  can  also  signal  the  relationship  between the  namer  and the  named.”331 Journalisten 

moeten  kiezen  in  welke  categorie  ze  hun  onderwerpen  indelen,  en  daarmee  ook  of  de 

identificatie  met  deze  personen  mogelijk  willen  maken.  Het  gebruiken  van  persoonsnamen 

benadrukt de 'gewoonheid' van het karakter, labels als 'de vader', 'de stadjer' of 'de asielzoeker' 

plaatst diegene in een bepaalde groep, met alle impliciete betekenis die daarbij hoort.

In de verhaalanalyse wordt onderscheid gemaakt tussen expliciete of impliciete karakterisering, 

waarbij de verteller karaktereigenschappen opsomt (expliciet) of die juist laat spreken uit zijn 

daden of houding, taalgebruik of uiterlijk (impliciet).  Deze tweede vorm van karakterisering is 

vergelijkbaar met wat de New Journalists verstonden onder het gebruik van symbolische details: 

het beschrijven van uiterlijk, kleine gedragingen en bewegingen, en houding tegenover andere 

mensen.  Deze  status-levenssymbolen  maken  verhalen  volgens  de  inleiding  van  Wolfe 

realistischer, omdat ze iets zeggen over de manier waarop mensen in het leven staan.332 Wolfe 

maakt  zelf  bijvoorbeeld  veel  gebruik  van  de  connotatieve  rijkdom van merknamen,  door  de 

kleding van personages met merken te beschrijven.

Symboliek kan ook voorkomen in de namen van de personages zelf. In de journalistiek is dat, bijna 

vanzelfsprekend, niet aan de orde, maar op de blogs van Klomp en Zijlstra zijn persoonsnamen 

van daders in principe gefingeerd. Volgens Zijlstra op zijn blog zijn zelfs alle namen gefingeerd, 

maar  voor  slachtoffers  blijkt  dat  in  de praktijk  niet  altijd  zo  te  zijn.  Met  het  kiezen  van  een 

betekenisvolle naam kan het personage met een extra boodschap worden 'opgeladen'. Herman & 

Vervaeck noemen dit in navolging van Rimmon-Kenan karakterisering via analogie.333

Tot slot wil ik nog aandacht besteden aan de rol die de dader speelt in het verhaal. Is hij de  

hoofdpersoon, of krijgt het slachtoffer bijvoorbeeld veel meer aandacht? Is er een duidelijke 

slachtoffer-dader rolverdeling en hoe wordt die vormgegeven, of wordt daarmee juist gespeeld? 

Dit is relevant vanwege het doel van de zitting: het uitmaken wie schuld heeft en wie niet, of wie 

schuld heeft en waaraan precies. Een zitting bij de rechtbank is een continue strijd om wie welke  

329 Bell, The Language of the News Media, 172 en Schokkenbroek, “News Stories. Structure, Time and Evaluation.”, 

64-65
330 Donald Matheson, “What’s Wrong with Narrative Models of the News?,” in Journalism and Meaning-making : 

Reading the Newspaper, ed. Verica Rupar (Cresskill NJ: Hampton Press, 2010), 46
331 John E. Richardson, Analysing Newspapers (Hampshire: Palgrave, 2007), 49
332 Zie Richard A. Kallan, “Style and the New Journalism: A Rhetorical Analysis of Tom Wolfe,” Communication

Monographs 46 (1979), 56
333 Zie Herman & Vervaeck, Vertelduivels. Handboek Verhaalanalyse, 73
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rol mag aannemen, en bepaalde daad genoemd mag worden.

4.1.3 Episodes 

Rechtbankverslagen zijn  niet  altijd  opgebouwd uit  elkaar  opvolgende episodes in  een bepaald 

tijdsverloop.  Literatuur  is  dat  wel.  Het  analyseren  van  de  manier  waarop  de  episodes  zijn 

gerangschikt,  de  transformatie  van  een  'natuurlijk  verloop  van  de  geschiedenis'  naar  een 

kunstmatig verteld verhaal, is dan ook essentieel voor de betekenistoekenning.

Het onderscheid tussen het verhaal en de geschiedenis, ook wel discourse en story genoemd, is in 

de literatuurwetenschap notoir problematisch: immers, bestaan de verhaalde gebeurtenissen wel 

los  van  het  verhaal?  En  zo  nee,  hoe  kom  je  er  dan  ooit  achter  wat  de  dieptestructuur  is?  

Journalistieke verhalen moeten juist controleerbaar geworteld zijn in een serie gebeurtenissen die 

werkelijk  heeft  plaatsgevonden.334 In  de  rechtszaal  is  die  serie  gebeurtenissen  bovendien  al 

gerangschikt: zittingen hebben een vaste volgorde. 

Wanneer het gaat over de opeenvolging van episodes komt het tijdsverloop van het verhaal in 

beeld. Van belang is dan de verhouding tussen verteltijd en vertelde tijd. De verteltijd is te meten 

in het aantal woorden of pagina's dat nodig is om een gebeurtenis te beschrijven, de vertelde tijd 

geeft de tijd weer die ondertussen in de verhaalwereld verstrijkt.335

Meestal treedt tussen die twee een versnelling op. In dat geval vat de verteller een gebeurtenis  

kort samen. De verteller kan echter ook de gebeurtenissen en de verteltijd ongeveer even lang 

laten duren. Dit heet tijddekking of een scènische presentatie. Scènisch vertellen “duidt op een 

presentatie die lijkt op die van een scène uit een toneelstuk. Er is een welbepaalde tijdsduur, een 

eenduidige  vaste  ruimte  en  een  aantal  personages  dat  het  woord  voert.”336 Een  scènische 

presentatie gaat dus gepaard met veel  dialogen. Dialogen en scènische representatie zijn twee 

bepalende kenmerken van New Journalism.337 Ze geven de lezer een gevoel van directheid.338 De 

gebeurtenissen spelen zich hierdoor als het ware voor de ogen van de lezer af, ook wel 'showing' 

genoemd. Dit geeft lezers het gevoel dat ze alles meekrijgen, hoewel dit slechts een effect is. In de 

praktijk zijn er altijd zaken die de verteller weglaat.339 Dialogen brengen de lezer en de karakters 

dichter bij elkaar. Er is geen tussenkomst van de verteller, wat de tekst overtuigender maakt. De 

lezer 'hoort' de verdachte zelf spreken, wat het wantrouwen wegneemt.340

Ook  tijdsvertraging  behoort  tot  de  mogelijkheden:  dan  duurt  de  beschrijving  langer  dan  de 

gebeurtenis zelf.341 Dit is bij uitstek een literair procédé, omdat het niet vaak voorkomt in gewoon 

taalgebruik. Het is een belangrijk procédé om spanning op te wekken. In het extreemste geval zet  

de verteller het gehele verhaal op pauze en gaat hij ergens anders mee verder. Hij laat de lezer dan 

achter met een 'cliffhanger'.342  Spanning en ironie kunnen worden opgewekt door informatie 

achter te houden. Spanning ontstaat wanneer de lezer nieuwsgierig wordt naar de afloop. Een van 

de krachtigste vragen die je je publiek kan laten stellen: en wat gebeurde er toen?Dramatische 

334 Donald Matheson, “What’s Wrong with Narrative Models of the News?,” in Journalism and Meaning-making : 

Reading the Newspaper, ed. Verica Rupar (Cresskill NJ: Hampton Press, 2010), 40-41
335 Zie Erica van Boven en Gillis Dorleijn, Literair Mechaniek, 2e ed. (Bussum: Coutinho, 2003), 247
336 Van Boven en Dorleijn, Literair Mechaniek, 248
337 Richard A. Kallan, “Style and the New Journalism: A Rhetorical Analysis of Tom Wolfe,” Communication 

Monographs 46 (1979), 54
338 Ibid.,  55
339 Erica van Boven en Gillis Dorleijn, Literair Mechaniek, 2e ed. (Bussum: Coutinho, 2003), 256
340 Kallan, “Style and the New Journalism: A Rhetorical Analysis of Tom Wolfe.”, 56
341 Ibid., 250-251
342 Zie Herman & Vervaeck, Vertelduivels. Handboek Verhaalanalyse. 66-67. Zie ook Erica Van Boven and Gillis 

Dorleijn, Literair Mechaniek, 2e ed. (Bussum: Coutinho, 2003), 260-263
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ironie ontstaat juist als de lezer meer weet dan de hoofdpersoon zelf.343 

Persoonlijke narratieven zijn bij voorkeur chronologisch, omdat dat aansluit bij de manier waarop 

mensen tijd beleven. Literaire narratieven zijn dat niet.  Door de gebeurtenissen in een andere 

volgorde  te  zetten  kan  de  schrijver  eveneens  informatie  achterhouden  of  juist  weggeven, 

waardoor spanning en ironie ontstaan.

Ook nieuwsberichten zijn niet chronologisch, stelt Allan Bell. De persberichten die hij analyseerde 

zijn vaak omgekeerde chronologische volgorde, laatstgebeurde eerst. Het tijdsverloop wordt dan 

gemarkeerd met woorden, zodat de lezer nog wel kan ontwaren welke stukjes tekst waar in de tijd  

geplaatst moeten worden.344 Deze alternatieve chronologie komt voort uit ruimtegebrek, volgens 

Schokkenbroek: "Due to the ideal of brevity the narrative elements are forced into a more complex 

pattern  than  in  personal  narratives.  (…)  Hoewever,  the  more  'space'  a  journalist  has  for  the 

narration of his or her news stories, the more its structure moves (back) towards the structure of  

personal narratives"345  Heeft Schokkenbroek gelijk, dan zouden de langere rechtbankblogs qua 

volgorde dichter bij persoonlijke narratieven moeten liggen dan nieuwsberichten.

Naast tijd is ook de ruimte belangrijk. Iedere geschiedenis speelt zich op een bepaalde plaats. “De 

personages  handelen  immers  niet  in  het  luchtledige.346 De ruimte schetst  de context  van  het 

verhaal en de personages: hij kan een tijdsbeeld geven, of symbolisch zijn voor het karakter van 

het  personage,  sfeer  creëeren.347 Ook  in  nieuwsverslaggeving,  zoals  sfeerreportages,  kan 

beschrijven van de ruimte die rol hebben. Ruimte is echter niet altijd duidelijk gemarkeerd, soms 

blijft de ruimte impliciet, en moet die worden afgeleid uit de handelingen van de personages.348

4.1.4 Evaluatie & vertelperspectief  

De minimale bestanddelen van een verhaal zijn  volgens Labov en Waletzky de oriëntatie en de 

complicatie, oftewel het uitgangspunt en de actie, maar alleen deze twee onderdelen maken nog 

geen compleet verhaal.  Een verhaal  waarin evaluatie ontbreekt is  betekenisloos,  nutteloos en 

moeilijk te begrijpen.349 Een niet-linguïstische definitie van evaluatie is volgens Labov: “Evaluation  

of  a  narrative  event  is  information  on  the  consequences  of  the  event  for  human  needs  and 

desires.”350

In hun eerste artikel definiëren Labov en Waletzky evaluatie structureel gezien als “that part of 

narrative which reveals the attitude of the narrator towards the narrative by emphasizing the 

relative  importance of  some narrative  units  as  compared to others”351 Evaluatieve  gedeelten 

staan los van de handeling.  De actie moet daarvoor even op pauze. In persoonlijke narratieven 

heeft  evaluatie  een  aantal  kenmerken,  zoals  nadruk,  herhaling  en  vergelijkingen,  maar  ook: 

modale  werkwoorden,  ontkenningen  en  toekomstige  tijden.352 Dat  zijn  relatief  complexe 

343 Van Boven en Dorleijn, Literair Mechaniek, 263
344 Schokkenbroek, “News Stories. Structure, Time and Evaluation.”, 72-74
345 Schokkenbroek, “News Stories. Structure, Time and Evaluation.”, 67
346 Van Boven en Dorleijn, Literair Mechaniek., 290
347 Ibidem 290-293
348 Ibidem 291
349 Is op veel plaatsen te lezen, Schokkenbroek geeft hiervan op pagina 61-62 een aardig overzichtje onder de noemer 

‘narrative ingrediënts’ Zie Christina Schokkenbroek, “News Stories. Structure, Time and Evaluation,”
350 William Labov, “Some Further Steps in Narrative Analysis,” The Journal of Narrative and Life History 7, no. 1–4 

(1997), 402
351 William Labov en Joshua Waletzky, “Narrative Analysis,” in Essays on the Verbal and Visual Arts, ed. June Helm 

(Seattle: University of Washington Press, 1967), 33. Zie ook Christina Schokkenbroek, “News Stories. Structure, 

Time and Evaluation,” Time & Society 8, no. 1 (1999), 62
352 William Labov en Joshua Waletzky, “Narrative Analysis,” 37
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syntactische  structuren,  die  afwijken  van  de  simpele  verleden  tijden  waarin  gebeurtenissen 

normaal gesproken verteld worden. 

Labov vraagt zich daarom af: als deze zinsdelen niet bijdragen aan de actie, waar zijn ze dan wel  

goed voor? Ook bij  nieuwsteksten is dat de vraag. Iets dat niet gebeurd is, is slecht bij  hogere 

uitzondering  nieuws.  Herhaling  is  sowieso  taboe.353 De  oplossing  is  dat  vergelijkingen, 

ontkenningen  en  herhalingen  een  vorm  van  evaluatie  zijn.  Zo  is  'redundante' 

achtergrondinformatie,  die  ergens  achterin  en tekst  staat,  op  de  plek  waar  evaluatie  normaal 

voorkomt, vaak bedoeld om de interpretatie van de verhaalde gebeurtenissen te sturen.

Evaluatie  is  dus  bij  uitstek  de plek  in  de tekst  waar  de verteller  zich laat  zien.  Nieuwsteksten 

streven er juist naar hun 'verteldheid' zoveel mogelijk naar de achtergrond te drukken en hebben 

een vrijwel onzichtbare verteller.354 Een manier om de verteller in nieuwsteksten toch zichtbaar te 

maken  is  door  middel  van  een  analyse  van  het  vertelperspectief.  Naast  de  'echte  auteur'  – 

bijvoorbeeld Rob Zijlstra – en het echte publiek – bijvoorbeeld mevrouw Westra uit Veendam – 

kent een tekst nog een geïmpliceerde auteur. Dit is het het geheel van normen en opvattingen dat 

achter  het  verhaal  verscholen  zit,  volgens  Pietilä  te  vereenzelvigen  met  het  geheel  van 

professionele normen (en persoonlijke opvattingen?) van de journalist. Een tree lager staat dan 

weer de verteller  van het verhaal.  Die is  wel  aan te wijzen in de tekst.355 Verhalende teksten 

worden volgens Van Boven en Dorleijn gekenmerkt door hun ingebedde taalsituatie: de tekst van 

de personages is ingebed in de tekst van de verteller.356 Om de verschillende types vertellers in 

literaire  teksten  uit   elkaar  te  houden,  onderscheiden  Van  Boven  en  Dorleijn  grofweg  drie 

vertelperspectieven: auctoriaal, personaal en ik-verteller, ontleend aan het model van Stanzel.357

De auctoriale verteller werpt zichzelf actief op als verteller of schrijver van de tekst en is dus als 

zodanig  in  de  tekst  aanwezig,  door  middel  van  vertellerscommentaar,  lezersaansprekingen, 

metafictie en sturende ingrepen. Hij kan het hebben over 'ik', 'wij', 'u' en 'jij', maar speelt zelf  

geen rol in het verhaal. Met de laatste drie termen richt hij zich tot de aangesprokene of narratee. 

Dit is een fictief publiek, dat niet per se een rol hoeft te hebben in het verhaal. 358 Een ik-verteller 

is net als de auctoriale verteller als persoon aanwezig in de tekst, maar hij is gedramatiseerd: hij is 

ook als persoon aanwezig in het verhaal en neemt daar actief aan deel.359 Voor de ik-figuur die 

wél een rol speelt in het verhaal, maar geen deel neemt aan de echte actie, is de term ik-getuige 

of I-witness gereserveerd.360 Een personale verteller is juist een anonieme instantie die zichzelf 

schuilhoudt achter de tekst en het verhaal zoveel mogelijk vanuit de personages laat komen. Door 

hun gedachten, ervaringen en waarnemingen leert de lezer de verhaalwereld kennen.361

Deze indeling van vertelperspectieven, is zoals Van Boven en Dorleijn al stellen, vooral geschikt om 

verschillende  teksten  met  elkaar  te  vergelijken.  Om  binnen de  tekst  de  manier  van  vertellen 

dichter  te  benaderen,  kan het  nuttig  zijn  ook  de focalisatie  te  bestuderen.362 Hier  wordt  het 

onderscheid  tussen  vertellerstekst  en  persoonstekst  weer  van  belang.  Kenmerkend  voor 

verhalende teksten is dat personages sprekend en denkend worden opgevoerd. De verteller kan 

353 “(...) repetition is a mortal sin in news writing”, Bell, The Language of the News Media, 184
354 V. Pietilä, Beyond the News Story: News as Discursive Composition, European Journal of Communication, vol. 7, 

1992, 39
355 Ibidem, 42, Zie ook: Luc Herman en Bart Vervaeck, Vertelduivels. Handboek Verhaalanalyse, 24-26
356 Erica van Boven en Gillis Dorleijn, Literair Mechaniek, 2e ed. (Bussum: Coutinho, 2003). 31-36 en pagina 183
357 Ibidem, 184-188
358 Herman en Vervaeck, Vertelduivels. Handboek Verhaalanalyse, 28
359 Ibidem, 40-41
360 Ibidem, 38-39
361 Van Boven en Dorleijn, Literair Mechaniek, 203
362 Ibidem, 209-210
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uitspraken of gedachten direct weergeven, dan maakt hij gebruik van persoonstekst, maar hij kan 

er ook voor kiezen de woorden of gedachten van een personage te omschrijven in eigen woorden. 

Op dat moment kijkt de verteller met zo'n personage mee, hij focaliseert dan met dat personage. 

Focalisatie kan ook de vorm aannemen van een soort camera-standpunt, waarbij het personage 

rondkijkt en de verteller vertelt wat hij ziet. Kenmerk van focalisatie is dat het snel kan wisselen 

binnen een tekst, en dat het dan moeilijk uitmaken is wat vertellertekst en wat persoonstekst is.363

In  nieuwsteksten worden vertellerstekst  en persoonstekst  over  het  algemeen strikt  van  elkaar 

gescheiden,  omdat het  tegen de professionele normen van de nieuwsverslaggeving is  voor  de 

verteller  om  zich  te  bemoeien  met  de  inhoud  van  de  tekst  van  de  actoren  (oftewel  de 

journalistieke bronnen364 Een journalistieke verteller stelt zijn verhaal dus samen uit de discourse 

van andere actoren, waarbij hij zelf de verbindende tekst verzorgt (linking discourse). Die bestaat 

uit samenvattingen, achtergrondfeiten en identificatie.365 Dit laatste komt neer op wat Van Dijk en 

Bell attributie noemen, ofwel bronvermelding.366

Een belangrijk begrip in de analyse is de  erlebte Rede. Bij het weergeven van de gedachten of 

woorden van een personage heeft de verteller – zoals gezegd – keus uit verschillende technieken. 

Hij  kan  de  tekst  direct  aan  het  personage  toekennen:  “Hij  zei:  'Ik  ben schuldig'  of  die  tekst  

parafraseren  met  bronvermelding:  “Hij  zei  dat  hij  schuldig  was.”  Deze  vormen  komen  in 

nieuwsberichten waarschijnlijk het meeste voor.367 Er  is echter ook een kruisvorm, namelijk de 

vrije indirecte rede of  erlebte Rede, een geliefd principe bij romanschrijvers. Voorbeeld:  Hij had  

het gezegd. Hij was schuldig...!

Via de  erlebte Rede  is het mogelijk is bijna direct in het hoofd van een personage te kijken. De 

gedachten van  het  personage  worden in  vertellerstekst  weergegeven,  maar  zijn  opgeschreven 

vanuit het gezichtspunt (en in het idiolect van) het personage. Vaak wordt dit gemarkeerd door 

een  verleden  tijd  en  eventueel  door  spreektaalelementen,  zoals  interjecties,  herhalingen, 

ellipsen.368

Vertelperspectief, weergave van dialogen en gedachten en focalisatie zijn allemaal manieren om te 

bestuderen hoe de verteller het verhaal naar zijn hand zet. Met een ruime invulling van het begrip 

focalisatie  laat  Pietilä  zien  dat  het  zelfs  binnen  een  volledig  gedepersonaliseerde  nieuwstekst 

mogelijk  is  dat  de  verteller  onderhuids  sympathiseert  of  rebelleert  tegen  de  bronnen  die  hij  

aanhaalt.369 Een auctoriale verteller heeft nog veel meer mogelijkheden om het verhaal te sturen. 

Hij  kan  zijn  lezers  direct  aanspreken,  de dosering  van  informatie  in  het  verhaal  sturen,  rollen  

manipuleren en vergelijkingen trekken tussen de persoon van de lezer en de hoofdpersoon van het 

verhaal.

4.1.5 Afronding 

Het  verschil  tussen  nieuwsberichten  en  persoonlijke  verhalen  in  afronding  is  groot: 

nieuwsberichten hebben geen vaste ontknoping omdat de afloop meestal niet bekend is. Er kan 

altijd meer nieuws komen.370 Verhalen hebben vaak een sterk gesloten einde: “En ze leefden nog 

363 Idem en Herman en Vervaeck, Vertelduivels. Handboek Verhaalanalyse., 76-83
364 Zie Ibid., 44
365 Pietilä, Beyond the News Story: News as Discursive Composition, 44
366 Zie paragraaf 3.4
367 Van Boven en Dorleijn, Literair Mechaniek., 215-216
368 Ibidem, 218-220
369 Pietilä, Beyond the News Story: News as Discursive Composition, 60
370 Terugverwijzen naar hoofdstuk 3
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lang en gelukkig. Einde.” Waar bij  nieuwsberichten het einde vaak bestaat uit losse informatie, 

wordt er op het eind van een verhaal nadrukkelijk geëvalueerd, omdat het verhaal anders geen 

'punt' heeft. Dus hoe vinden rechtbankverhalen hun einde? 

Het ‘einde’ van een verhaal bestaat, afgaand op het model van Labov en Waletzky, uit een drietal  

elementen. In de eerste plaats moet de actie worden afgerond door middel van een resolutie.  

Rondom die resolutie is er sprake van een evaluatie of eventueel een moraal. Eventueel kan het 

verhaal worden afgesloten met een coda die het einde van een verhaal markeert en de illusie van 

narrativiteit verbreekt.

Verhalen  moet  goed  afgerond  zijn;  dat  wil  zeggen,  het  probleem  dat  aan  het  begin  werd 

opgeworpen, moet uit de weg geruimd zijn. Deze vorm van narratieve logica zorgt ervoor dat we 

een  match construeren tussen doel en obstakel. Verhalen die te makkelijk eindigen, of juist te 

ingewikkeld, 'voelen' niet goed.371 De stukjes moeten op hun plaats vallen. Het geweer dat aan de 

muur hangt – volgens de beroemde uitspraak van Tsjechov, moet zijn gebruikt om de moord te 

plegen.372 Willekeur of toeval bestaat daardoor niet meer:  “Human beings always try to impose 

order and meaning on random chaos, both to understand and to control the forces that determine 

their destiny.”373

Daarom 'beginnen' verhalen vaak bij het einde. De verhalen die mensen vertellen, zoals hun eigen 

levensverhaal, zijn vaak een verklaring achteraf. Er is dus een tegenstelling tussen de teleologie van 

drama en  de  chaos  van  het  echte leven,  de  regels  van  de willekeur.374 Volgens  Dershowitz  is 

rechtvaardigheid vooral een narratief concept. In verhalen wordt uiteindelijk het goede beloond en 

het  kwade  bestraft.  Er  zijn  echter  zoveel  waargebeurde  verhalen  over  goede  mensen  die 

onrechtvaardig werden beantwoord, dat Dershowitz concludeert dat het 'echte' leven zich niet 

houdt  aan  dit  soort  narratieve  principes.375 Ook  bij  rechtbankverhalen  is  dat  het  geval.  Een 

veelbelovend leven kan een verschrikkelijke wending nemen, en dat geldt zowel voor slachtoffers 

als voor daders. 

In narratologische termen heet dit verschijnsel  'closure':  het beantwoorden van vragen en het 

inlossen van verwachtingen.376 Verhalen die eindigen zonder  closure heten  anti-closural of met 

een open einde. Met zo'n afronding (of gebrek daaraan) komt de belangrijkste betekenis van de 

tekst tot stand. Closure en 'compleetheid', de mogelijkheid om de tekst te duiden en te begrijpen, 

hangen dus sterk met elkaar samen.377 Een kenmerk van verhalen van literair journalisten is dat 

die vaak proberen om sociaal-ideologische closure te ontlopen.

Voor rechtbankverslagen is het lastig tot een resolutie te komen, laat staan dat er sprake is van 

closure. In de periode tussen zitting en uitspraak blijven veel vragen open. De straf komt pas twee 

weken later.  En zelfs  met een veroordeling blijven er  vragen over;  soms wordt  het  niet  eens  

duidelijk of een verdachte het daadwerkelijk gedaan heeft. Dat kan voor betrokkenen lastig zijn, 

omdat ze geen closure kunnen krijgen. Familieleden van slachtoffers hebben de rechtszaak nodig 

om de 'dingen een plekje te kunnen geven.' In de woorden van Dershowitz, en eerder ook van 

371 Anthony G Amsterdam and Jerome Bruner, Minding the Law (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 

2000), 128-129
372 Alan M. Dershowitz, “Life Is Not a Dramatic Narrative,” in Law’s Stories, ed. Peter Brooks and Paul Gewirtz (New 

Haven / Londen: Yale University Press, 1996), 99-100
373 Ibidem, 100
374 Ibidem, 101
375 Ibidem, 102
376 H. Porter Abbott, “Closure,” in The Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, ed. David Herman, Manfred Jahn, 

and Marie-Laure Ryan (Londen: Routledge, 2005), 65-66
377 Ibidem, 66
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Bruner: een afgerond verhaal geeft mensen het gevoel van controle terug over hun leven. 

Rechtbankverslaggeving  kan  dus  een  vorm  van  geruststellend  nieuws  zijn  wanneer  de 

belangrijkste vragen worden beantwoord en de dader gestrafd;  een schokkend misdrijf  is  dan 

verklaard  en  afgerond.  Gevoelens  van  onveiligheid bij  burgers  kunnen op  die  manier  worden 

teruggedrongen, wat de publieke opinie over de rechtspraak ten goede zou kunnen komen.  Maar 

evengoed kan het zijn dat er belangrijke vragen onbeantwoord blijven en dat het einde niet naar 

wens is. Rechtbankverslaggeving over ondoorgrondelijke daders, niet te bewijzen misdrijven en 

rechtbanken die op hun beslissingen terug komen in hoger beroep kunnen daarom verontrustend 

werken.

Verder is het interessant te bekijken hoe evaluatie van zo'n resolutie (of het gebrek daaraan) in de 

teksten tot stand komt. Geeft de verteller hierover openlijk zijn mening, in de vorm van een moraal 

of laat hij de interpretatie aan de lezer over?  Tot slot zal de analyse ook ingaan op het gebruik van 

een coda; is er sprake van een formulaïsche afsluiting, zoals “Einde” of “Uitspraak dan-en-dan”?
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4.2 Corpus

Vooraf

Het  corpus  bestaat  uit  enerzijds  een  selectie  rechtbankblogs  en  anderzijds  een  selectie  van 

nieuwsberichten die aansluit bij de zaken die besproken worden in de rechtbankblogs. De blogs die 

ik heb geselecteerd voor onderzoek zijn van Rob Zijlstra en Chris Klomp. 

4.2.1.Blogs

Om  een  complete  vergelijking  mogelijk  te  maken,  heb  ik  gezocht  naar  teksten  die  de  beide 

rechtbankverslaggevers hebben geschreven over dezelfde zaak. Mijn verwachting was dat dit een 

beperkt aantal zaken op zou leveren. Zijlstra schrijft namelijk met een grotere frequentie blogs 

dan Klomp, die sporadischer schrijft en over een beperkt aantal thema's.

Omdat stukken kiezen uit een afgebakende tijdsperiode daarom een vertekend beeld zou geven 

en de diversiteit van beide schrijvers niet tot z'n recht zou komen, heb ik besloten om het corpus 

te ordenen aan de hand van thema's. Uiteindelijk leverde dat de volgende thema’s op:

-zedenzaken

-(ernstige) geweldsdelicten

-verkeersongevallen

-veelplegers.

Het streven was binnen elk thema tien zaken te selecteren, waarvan er minstens één door beide 

journalisten is behandeld. Er blijken echter in het verleden veel zaken te zijn geweest waar zowel 

Klomp als  Zijlstra  over  hebben geschreven,  en  soms ook meermaals,  met  als  gevolg  dat  het 

corpus is uitgedijd tot zo'n 100 verschillende blogs.

De eerste  drie  thema’s  kwamen als  vanzelf  bovendrijven,  omdat  zowel  Rob Zijlstra  als  Chris 

Klomp zich veelvuldig met deze onderwerpen bezighouden. In de categorie ‘veelplegers’ bestaat 

echter een disbalans: bij Rob Zijlstra komen deze ‘draaideurcriminelen’ veelvuldig langs, bij Chris  

Klomp veel minder. Deze stukken selecteren is bij hem dus gezochter.

Ik heb er bij het verzamelen van mijn corpus naar gestreefd om zo recent mogelijke stukken te

selecteren.  Bij  gelijke  geschiktheid  heb  ik  oudere  stukken  laten  afvallen  ten  gunste  van 

recentere stukken. Vrijwel alle rechtbankverslagen zijn uit 2012 en 2011. Alleen in de categorie 

veelplegers moest ik terug naar 2010 in het archief van Chris Klomp om relevante teksten te 

vinden. Ik zal bij de inhoudelijke bespreking van deze stukken verdedigen hoe ik toch tot een 

selectie ben gekomen.

Geweld

In  de  categorie  ‘geweld’  zitten  11  stukken,  waarvan  er  8  te  maken  hebben  met  moord  en 

doodslag. De overige stukken gaan over mishandeling. Vijf van de zaken zijn door zowel Chris  

Klomp als Rob Zijlstra verslagen. Om mijn selectie vol te maken tot tien zaken, heb ik er van Klomp 

en Zijlstra elk drie bij gezocht. Over deze elf zaken zijn twintig rechtbankverslagen geschreven, 
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waarvan zes over de dubbele moord in Baflo.

Zeden

In de categorie ‘zeden ‘ zitten ook 11 zaken, waarvan alle zaken door zowel Chris Klomp als Rob 

Zijlstra zijn beschreven. Over die elf zaken zijn 24 rechtbankverslagen geschreven. In dit geval heb 

ik elf zaken geselecteerd in plaats van de geplande tien, omdat zowel Klomp als Zijlstra soms 

meerdere zaken in één tekst verwerken. Later komen ze echter nog afzonderlijk op deze zaken 

terug. Hier een selectie in maken zou betekenen dat van sommige stukken maar de helft bruikbaar 

zou zijn voor de analyse. Bovendien is het een unicum dat in het deze categorie mogelijk is van álle 

zaken de ‘andere helft’ ook te bekijken.

Verkeer

In de categorie verkeer zitten 10 zaken, waarover 22 blogs zijn geschreven. Zeven zaken werden 

door zowel Klomp als Zijlstra behandeld. Om het aantal zaken aan te vullen tot tien heb ik er drie 

zaken bij gezocht, twee van Rob Zijlstra en één van Chris Klomp. Het zou logischer zijn geweest er 

ook nog een zaak van Chris Klomp extra bij te zoeken, maar die bleek niet te vinden in 2010. 

Over de aanrijdig van twee kleine meisjes in Wildervank (beide overleden) werden zeven blogs 

geschreven.

Veelpleger

In de categorie ‘veelplegers’ zitten vijftien stukken, waaruit één zaak door zowel Chris Klomp als 

Rob Zijlstra werd beschreven. In de selectie zitten daarom 9 stukken van Rob Zijlstra en 6 van Chris 

Klomp, waarvan er twee nog uit 2010 stammen. In tegenstelling tot de andere categoriën gaat het 

hier om verschillende soorten delicten, zoals overvallen, berovingen, insluiping, (winkel)diefstal, 

inbraak (in auto’s), en een enkele vechtpartij en bedreiging. Het kenmerk van deze stukken is dat  

ze handelen over een hoofdpersoon die al vaker met justitie in aanraking is geweest, of terecht 

staat  voor  een  hele  serie  misdrijven.  Om  overlap  te  voorkomen  heb  ik  geweldsdelicten  en 

zedendelicten geweerd, met een uitzondering voor stukken waarin de verdachte duidelijk wordt 

benoemd als ‘veelpleger’, zoals in “Smirnoff.”378

Omdat Rob Zijlstra veel meer schrijft over dit soort criminaliteit dan Chris Klomp, heb ik bij hem 

een  combinatie  gemaakt  van  de  meest  recente  stukken  vanaf  de  voorpagina,  en  de  meest 

recente stukken die te vinden zijn via de zoekfunctie van zijn blog (zoekterm: veelpleger).  Bij  

Chris Klomp was het dermate moeilijk om stukken te vinden dat ik alles heb genomen wat ook  

maar  enigszins  in  de  categorie  valt.  Een  twijfelgeval  is  bijvoorbeeld  het  stuk  “Een  beleefde 

straatroof”, omdat daar niet bij staat of de hoofdpersoon in herhaling is gevallen.379 Wel lijkt het 

verhaal van de hoofdpersoon dermate veel op dat van andere straatrovers en overvallers, dat ik 

heb besloten om het stuk mee te nemen. Deze manier van schrijven, met soms weglating van 

(essentiële) informatie, is namelijk een van de kenmerken van Klomps schrijfstijl.

4.2.2.Nieuwsberichten

De nieuwsberichten van het corpus zijn geselecteerd aan de hand van de zaken die in de blogs zijn 

gekozen. Via LexisNexis, de online krantendatabank, heb ik gezocht op trefwoorden die te maken 

378 Rob Zijlstra, “Smirnoff”, 31-5-2011. Een overzicht van alle blogs (met volledige bronvermelding) die onderdeel 

uitmaken van het onderzochte corpus, is te vinden in de appendix achterin de scriptie.
379 Chris Klomp, “De beleefde straatroof”, 24-3-2011
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hadden met de zaak, vaak naam en woonplaats van de verdachte, de aard van het misdrijf, de 

naam van het slachtoffer, etcetera. Hierdoor is een vrij compleet beeld ontstaan van de manier 

waarop bovengenoemde strafzaken in het nieuws zijn gekomen. Sommige zaken haalden de krant 

niet. Dat gold voor het meerendeel van de zaken van veelplegers. Over deze veertien zaken heb ik 

zes nieuwsberichten kunnen vinden, die samen terugslaan op drie verschillene blogs. Ik sluit niet 

uit dat er meer nieuwsberichten zijn verschenen, maar die waren niet met de door mij gebruikte  

zoektactieken te vinden. Wel is duidelijk dat er zaken zijn die Rob Zijlstra wel bijwoont, maar waar 

hij alleen een stukje over schrijft op de website van Dagblad van het Noorden, niet voor de krant. 

Omdat  het  archief  van  de  website  niet  ver  genoeg  terugreikt  heb  ik  online  nieuws  buiten 

beschouwing gelaten. 

Verder valt  op dat  bij  andere thema's,  zoals  ook bij  zeden,  er  zaken zijn waarover niet  wordt 

bericht. Aan de andere kant zijn er zaken waarover heel erg veel wordt geschreven. Over het hele  

proces rond de doodgereden meisjes in Wildervank, telde ik 23 krantenstukken, van verschillende 

kranten en  over  de verschillende zittingen:  rechtszaak,  uitspraak,  hoger  beroep,  uitspraak  van 

hoger beroep. Moordzaken trekken sowieso meer media-aandacht. De zaak-Baflo (dubbele moord) 

spant  de kroon.  Over een tweetal  pro forma zittingen verschenen in totaal  26 stukken in alle 

landelijke media en in de noordelijke regionale bladen. Let wel: de inhoudelijke behandeling is dus 

nog niet eens geweest: wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Ook kleinere moordzaken 

trekken meer bekijks, zoals  de zaak van de jongen die zijn moeder doodsloeg met een hockeystick:  

15 nieuwsberichten. Een iets 'normalere' moordzaak, zoals de moord op Miranda Veldwiesch, trekt 

alleen de aandacht van  Dagblad van het Noorden en Algemeen Dagblad. Wanneer het  ANP ook 

een berichtje schrijft over de zaak, zoals bij een poging tot moord waarbij het slachtoffer getuige 

was, leidt dat tot grotere media-belangstelling.  Regionale kranten nemen dan het ANP letterlijk 

over.  Alleen  de Volkskrant,  De Telegraaf,  ANP en soms  NRC Handelsblad sturen wel  eens  een 

rechtbankverslaggever naar Groningen. Een groot deel van de originele verslaggeving komt verder 

uit de koker van Rob Zijlstra, een minder deel is toe te schrijven aan Chris Klomp, hoewel het  

Algemeen Dagblad wel vaker over kleinere zaken in Groningen bericht dan andere kranten, maar 

vaak met onduidelijke bronvermelding, of verwijzing naar RTV Noord of Dagblad van het Noorden.

De nieuwsberichten heb ik in eerste instantie ruim geselecteerd: alles wat met de rechtszaak te 

maken heeft,  heb ik meegenomen. Echte achtergrondstukken (interviews met nabestaanden of 

experts, reconstructies van de gebeurtenissen, verslaggeving over de opsporing) heb ik achterwege 

gelaten.  De  uiteindelijke  analyse  heb  ik  beperkt  tot  zaken  die  handelen  over  een  zitting  of 

uitspraak.

Alles bij elkaar kom ik op 83 blogs en 142 nieuwsberichten. Die 142 nieuwsberichten behandelen 

echter  maar  28  strafzaken,  terwijl  er  in  de  blogs  minstens  44  verschillende  zaken  worden 

beschreven. De overige strafzaken krijgen dus geen aandacht in de gewone media.
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5. Narratieve analyse

Vooraf

Vooraf  moet  gemeld  worden  dat  niet  álle  blogs  die  in  de  eerste  instantie  zijn  geselecteerd, 

daadwerkelijk zijn meegewogen in de analyse. Bij Rob Zijlstra is dat een blog die bij nader inzien  

bijna hetzelfde is als een achtergrondstuk dat Zijlstra voor de krant heeft geschreven, namelijk 

“Baflo (1) pro forma”.380 Dit stuk is geschreven in een afwijkend vraag-antwoord-format en bestaat 

uit een vooruitblik op de eerste pro forma-zitting. Ook “Twee spelende meisjes (3)” valt af, omdat 

dit een gastblog is, van de hand van Nico Kwakman.381

Bij Chris Klomp gaat het om een aantal blogs die bij  nader inzien geen echte 'verhalende blog' 

genoemd kunnen worden. Deze blogs beschrijven niet wat er op een zitting werd behandeld, zoals  

“Pauze-knop  voor  Twitter?  #Baflo”.382 Dit  stuk  gaat  niet  over  de  zaak  zelf,  maar  over  de 

informatievoorziening op Twitter. Ook “One of us” , eveneens over Baflo, probeert geen verhaal te 

reconstreren en valt dus af.383 “De stoere dood” heb ik om die reden ook niet genalyseerd.384 Het is 

duidelijk dat de aanrijding in Wildervank de aanleiding is geweest voor de blog, maar er staat geen 

expliciete verwijzing naar de gebeurtenissen. Daarom valt deze blog af voor analyse

Bij een eerste verkenning wordt al gauw duidelijk dat de blogs van Rob Zijlstra veel langer zijn dan 

die van Chris Klomp. Klomps blogs blijven vaak beperkt tot één of twee A-4'tjes. Zijlstra's blogs 

variëren, wanneer ze worden uitgeprint, tussen de drie en vijf pagina's A-4. 

Beiden schrijven in een stijl die soms staccato is, waardoor afzonderlijke woorden en zinsdelen veel 

nadruk krijgen. Ze maken veel gebruik van enters en korte alinea's. De stukken van Zijlstra zijn vaak 

opgebouwd uit alinea's van ongeveer vier regels, die elk bestaan uit één zin per regel. Herhaling 

komt veelvuldig  voor,  niet  alleen als  overkoepeling van thema's,  maar  ook op  zinsniveau.  Het 

staccato schrijven gaat gepaard met afgebroken zinnen die dan steeds beginnen met hetzelfde 

woord, bijvoorbeeld meerdere zinnen die beginnen met 'dat'.

Op deze plek wil ik ook een paar verkennende opmerkingen doen over het gebruik van koppen 

door zowel Zijlstra als Klomp. De koppen van blogs lijken in niets op die van nieuwsberichten. Ze 

bestaan uit één tot vijf woorden. De kop geeft kernachtig het onderwerp van de blog aan. Vaak is  

dat een aanduiding van de dader (“Taxichauffeur”, “Scharrelaars”, “Jack the Stripper”, “Cheb de 

Flipper”, “Buurjongen zonder bril”, “De hork”, “Gekwetste man”385) of van het slachtoffer (“Twee 

spelende meisjes”, “Shaken baby,” “Miranda Veldwiesch”, “Lotte”, “De lastige dame”, “Het meisje”, 

“Het babyhoofdje en de commode”) of combineert die twee (“De moordenaar en de moeder”, 

“Het slachtoffer en de dode moeder”). Wat opvalt is dat de blogs in de eerste twee categoriën 

overwegend van Zijlstra zijn, waar deze combinatie-titels van Klomp zijn.

De kop beschrijft wel eens het delict, sec (“Grooming”, “Seks voor sigaretten”) of met iets meer 

omhaal  (“Digitaal  voorspel”,  “Penalty  op  het  hoofd”,  “De  dood  in  Wildervank”).  Chris  Klomp 

380 In de appendix is een volledige lijst van alle gebruikte blogs opgenomen, met daarbij ook het internetadres en de 

datum van raadplegen. In de tekst verwijs ik naar deze blogs alleen met auteur, titel en datum, in dit geval: Rob 

Zijlstra, “Baflo (1) pro froma”, 18-7-2012
381 Nico Kwakman,”Twee spelende meisjes”, 9-3-2011
382 Chris Klomp, “Pauze-knop voor Twitter? #Baflo”, 15-4-2011
383 Chris Klomp, “One of us”, 18-7-2011
384 Chris Klomp, “De stoere dood”, 5-3-2011
385 De precieze gegevens van al deze blogs zijn te vinden in de appendix.
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gebruikt met enige regelmaat tekst uit slachtofferverklaringen, sprekende uitdrukkingen van echte 

mensen: “Alles is van karton”, “Regen van binnen”. Ook neemt hij wel eens een stelling als kop. 

Zijlstra doet dat niet binnen dit corpus. Voorbeelden: “Misdaad is niet van papier”, “Morgen zijn  

we dood”, “De waarheid is logisch”.

De  kop  kan  ook  een  soort  handeling  of  proces  zijn,  zoals  “Valse  start”,  “De  laatste  keer”, 

“Verdachte klets”, “Vrijwillige dwang”, “Begraven in de rechtszaal”. Hier is het echter al minder 

duidelijk waar de titel precies op terugslaat.

Wat overblijft is een groep titels die alleen in verband met de tekst goed te begrijpen zijn, en die 

op hun beurt weer een handvat zijn bij de interpretatie van het verhaal. In het vervolg zal ik af en 

toe ook de titel bij de analyse betrekken, omdat het duidelijk is dat die terugkomt in bijvoorbeeld 

de oriëntatie of afsluiting van een verhaal. Voor nu volstaat het om te zeggen dat de titel zich als 

een soort steekwoord verhoudt tot de inhoud van een verhaal, en geen enkele poging doet om 

een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenis te geven, zoals in nieuwsverslaggeving.
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5.1. De opening van het verhaal

Vooraf

In nieuwsverslaggeving beslaat de lead over het algemeen de eis of het vonnis, afhankelijk van wat 

voor soort zitting er wordt verslagen.386 In de lead worden de belangrijkste actoren voorgesteld, de 

plaats van handeling kort aangeduid en de belangrijkste handeling samengevat. Bovendien blijkt 

uit de lead waarom het verhaal interessant of belangrijk is, hoewel deze vorm van evaluatie vaak 

impliciet is.387

Bij  rechtbankblogs staat de eis of het vonnis vrijwel nooit voorop. Er wordt in de abstract niet  

samengevat wat er is gebeurd of wie het heeft gedaan, zoals in een nieuwslead. Wel geeft de 

vertelinstantie  een indicatie  van  waar  het  verhaal  over  zal  gaan.  Rechtbankblogs  hebben dus 

meestal wel een duidelijke focus, met evaluatie in het begin, hoewel die ook hier soms impliciet is.  

Deze evaluatie is als zodanig te herkennen omdat hij  los staat van de handeling en bestaat uit  

vertellerstekst. Voordat de verteller het verhaal in gaat, geeft hij eerst een inleiding. Die inleiding 

kan grote vormen aannemen. Rob Zijlstra heeft verslagen geschreven waarbij het een hele pagina 

A4 duurt voor hij de inleiding afrondt en begint aan het rechtbankverslag.388

Er zijn grofweg vijf types openingen te onderscheiden. Ze kunnen als volgt worden benoemd:

1.De algemene regel

2.De misconceptie

3.De vraag

4.De persoonlijke bespiegeling

5.Direct in het verhaal

In alledaagse conversatie dient de  abstract om spreekruimte binnen de conversatie te claimen. 

Sprekers zetten hun verhaal liefst dik aan om te laten zien dat het het vertellen waard is. 389 De 

eerste vier types zou je kunnen zien als zo'n verantwoording die de aandacht van de lezer moet 

vangen.

5.1.1.De algemene regel

Het stuk opent met een bewering over hoe de dingen over het algemeen gaan. Bijvoorbeeld, hoe  

het er zoal aan toe gaat in de rechtszaal. Of wat de journalist vaak meemaakt; wat nou eigenlijk de 

aard is van misdaad. Of wat de beweegredenen van verdachten meestal zijn. Rob Zijlstra opent 

opvallend vaak op deze manier. In het intro van “De bolero” is een opeenstapeling van dergelijke 

'algemene regels' te vinden:

“De wetten van het strafrecht zijn eigenlijk heel logisch. [...]

Elke misdaad is een variant op het thema diefstal.

386 Zie  hoofdstuk 3.3.2
387 Zie methode  en 3.3.2.
388 Rob Zijlstra, “Twee spelende meisjes (1)”, 7-3-2011
389 William Labov, “Some Further Steps in Narrative Analysis,” The Journal of Narrative and Life History 7, no. 1–4 

(1997): 404

84



[…]

De schoonheid van liefde is in ontelbare liedjes bezongen, maar in de rechtszaal is 

de liefde vaak bron van doffe ellende.”390

Nog een voorbeeld van Zijlstra:

“Over  uitgaansgeweld  wordt  wel  gezegd  dat  de  partij  die  als  eerste  het 

politiebureau  weet  te  bereiken  om  aangifte  te  doen,  het  slachtoffer  is.  […]  Bij 

huiselijk geweld liggen de zaken nog complexer.”391

Chris Klomp geeft ook regelmatig een algemene regel:

“Een verdachte heeft in Nederland het recht om te zwijgen. Niemand hoeft bewijs 

tegen zichzelf aan te leveren. Maar wie zwijgt, neemt een risico.”392

De algemene regel  is  dus informatief,  en geeft  een uitgangssituatie  aan.  In  die  zin is  het  een 

oriënterend element. Zo'n regel kan gebaseerd zijn op de wetten van het Nederlandse strafrecht. 

De stelling van Zijlstra dat  alle  misdaden een vorm van diefstal  zijn (zie  het eerste voorbeeld) 

verduidelijkt de manier waarop er vanuit juridische hoek naar misdaad wordt gekeken. Ook de 

verwijzing van Klomp,  naar  het  zwijgrecht van de verdachte (derde voorbeeld)  is  erop gericht 

algemene kennis over het strafrecht te verspreiden. Andere van deze openingsstellingen komen 

meer voort uit persoonlijke ervaring of 'ongeschreven regels', zoals de regel dat bij uitgaansgeweld 

degene die het eerst aangifte doet, het slachtoffer is. Of, de opmerking van Klomp dat gebruik 

maken van je zwijgrecht risicovol kan zijn. Dit soort openingsstellingen wordt in de rechtbankblogs 

typisch ondersteund met een voorbeeld uit de praktijk. Na een algemene regel kan er dus een 

concrete zitting worden behandeld die de stelling illustreert.

De algemene regel kan er bovendien toe dienen om gelijksoortige verhalen op elkaar te kunnen 

betrekken  of  met  elkaar  te  kunnen contrasteren.  In  ongeveer  een  kwart  van  de  blogs  wordt 

namelijk meer dan één zaak besproken. In de meeste gevallen worden er dan twee of drie zaken  

naast elkaar gelegd, omdat ze iets met elkaar gemeen hebben. Die zaken worden elk afzonderlijk  

verteld,  meestal  naast  elkaar,  maar  in  sommige  gevallen  ook  door  elkaar  heengevlochten.  De 

inleiding dient er dan toe om duidelijk te maken wat de gemene deler is. Berucht is bijvoorbeeld 

de 'zedenmarathon' die elk jaar een keer wordt gehouden in de rechtbank, waarbij de hele dag 

alleen maar seksueel misbruik wordt behandeld. Dat lokt natuurlijk stukken uit die die zaken onder 

één noemer vatten.393

Zo ook passeren er in de blog “Vriendschap” zo'n zeven verschillende 'overvalverhalen' de revue 

voordat de verteller ter zake komt en het verhaal van Remi en Stef behandelt.394 De abstract van 

dit  verhaaltje  luidt  dan:  “De twee meest  bijzondere overvallers die ik  de Groninger rechtszaal 

meemaakte,  moeten  Remi  en  Stef  heten.”  Door  deze  intensificeerder  ('meest  bijzonder')  en 

afwijking van de regel is het duidelijk dat het hier om het hoofdverhaal gaat. Bovendien worden 

hier voor het eerst karakters geïntroduceerd, een teken dat de lezer moet overstappen naar de 

verhaalwereld.

Ook “Verdachte klets” van Rob Zijlstra verzamelt een aantal anekdotes van dezelfde soort, dit keer 

in  de  categorie  'ongeloofwaardige  verdachten'.  Ongeloofwaardig  ontkennende  verdachten,  en 

390 Rob Zijlstra, “De bolero”, 23 maart 2011, 
391 Rob Zijlstra, “De lastige dame”, 21 juli 2011
392 Chris Klomp, “Het risico van zwijgen”, 16 juni 2011
393 Zie Rob Zijlstra, “Seks in de rechtszaal”, 20-1-2011  en Klomp, Chris, “Een dagje zeden”, 29-4-2011
394 Rob Zijlstra, “Vriendschap”, 13-04-2012
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ongeloofwaardig bekennende gedachten.395  Soms behoren verhalen dus juist niet tot dezelfde 

categorie, maar worden ze met elkaar gecontrasteerd, zoals in “Gezichten” (opening: “De misdaad 

heeft veel gezichten”) waarin een jonge ontuchtpleger wordt vergeleken met drie doorgewinterde 

criminelen.396 Ook in “Lente en herfst” wordt een hele jonge zedenpleger gecontrasteerd met een 

hele  oude.397 In  “'Slechtste  jeugd”  vergelijkt  Zijlstra  een  jonge  verslaafde  veelpleger  met  een 

oudere, verslaafde en onverbeterlijke veelpleger, de overvaller Bidja D.398

Op deze manier, door algemene regels over de misdaad uit te breiden met voorbeelden, probeert  

Zijlstra het beeld van de misdaad breder te trekken. Ook Klomp doet dit  in sommige van zijn 

stukken,  zoals later in de analyse zal  blijken.  Zijlstra rekt de definitie van misdaad op van een 

stereotype tot een allesomvattend fenomeen: er zijn misdadigers in alle soorten en maten. Hij 

tornt aan de scheidslijn tussen dader en slachtoffer: wie zich het eerst bij de politie meldt, krijgt de  

rol van slachtoffer. De definitie van misdaad vernauwt hij juist, door te stellen dat alle misdrijven 

een vorm zijn van diefstal.  Die vernauwing is een verhalende introductie in de manier waarop 

juridisch gezien wordt aangekeken tegen misdrijven. Rechtbanklogica, maar dan uitgelegd zonder 

het bijbehorende jargon. Ook dit zet hij vervolgens kracht bij met verhalende voorbeelden. Door 

dit  oprekken  en  vernauwen  speelt  hij  met  het  beeld  dat  zijn  lezers  hebben  van  misdaad  en 

strafrecht.

Algemene  regels  reflecteren  soms  bovendien  op  'de  wetten  van  de  massamedia',  de 

nieuwswaarden die ervoor zorgen dat bepaalde dingen in het nieuws komen en andere dingen 

niet.  Daarmee  stellen  ze  de  definities  die  in  de  media  worden  gecreëerd  van  misdaad  en 

criminaliteit ter discussie. Zo schrijft Chris Klomp in de inleiding van een van zijn blogs: 

“Statistiek werkt altijd. Al ken je de verhalen achter de cijfers niet. Een nieuwsitem is 

zo geboren.”399

Deze blog laat zien dat er achter 'de cijfers' een veel groter verhaal schuilt.  Klomp verzet zich met 

dit verhaal bovendien tegen een gangbare conceptie van nieuws, namelijk dat een paar cijfers, of 

een statistiekje genoeg is om misdaadnieuws mee te maken, en rekt daarmee de definitie van 

nieuws op.  Ook Zijlstra heeft  bezwaar  tegen de gemakzucht  waarmee journalisten misdaad in 

cijfertjes proberen te vangen.400 Zijn blog doet dienst als een reservoir van rechtbankverhalen die 

hij zelf heeft bijgewoond. Op basis van die persoonlijke ervaring houdt hij zelf óók statistieken bij,  

maar wel statistieken waarvoor hij zelf verantwoording kan afleggen. In zijn blog “Scharrelaars” 

pleit hij in de opening bijvoorbeeld voor meer aandacht voor kleine criminaliteit, omdat de 'grote 

criminelen' alle media-aandacht krijgen.401

5.1.2 De misconceptie

De  tweede  categorie,  de  misconceptie,  is  eigenlijk  een  variant  van  de  algemene  regel,  maar 

verdient  een aparte  categorie  omdat  hij  zo  vaak  en  zo  herkenbaar  wordt  gebruikt  door  Chris 

Klomp. In de misconceptie wordt het verhaal geopend met een stelling of algemene regel, maar 

die  wordt  vervolgens  zo  snel  mogelijk  onderuit  geschoffeld.  Bij  de  misconceptie  is  de stelling  

uitgebreid met een tegenstelling: 

395 Rob Zijlstra, “Verdachte klets”, 9-12-2011
396 Rob Zijlstra, “Gezichten”, 15 -4-2011
397 Rob Zijlstra, “Lente en herfst”, 14-10-2011
398 Rob Zijlstra, “Slechtste jeugd”, 19-5-2012
399 Chris Klomp, “Het cijfer Koos”, 11 juli 2012
400 Zie paragraaf 2.5 en  Rob Zijlstra, “Zittingszaal 14,” Villamedia Magazine 4 juni (2010): 14–15.
401 Rob Zijlstra, “Scharrelaars”, 11-3-2011
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“Kinderen die hun lichaam verkopen voor een pakje sigaretten. Dan denk je al snel 

aan verre landen waar ze het niet zo nauw nemen met de rechten waar wij zo trots  

op zijn.

Thom is twaalf jaar oud en hij rookt. Om zijn verslaving in stand te kunnen houden, 

bietst hij sigaretten op het treinstation. Delfzijl West.”402

Nog een voorbeeld van de hand van Klomp:

“Nederland is de criminaliteit zat. Strenger straffen.

Gegarandeerde minimumstraffen voor papieren feiten. Aanpakken die boeven. 

Maar wat als de boef nu een gewone burger is?”403

De misconcepties die Klomp bestrijdt, zijn misconcepties van de massa. Het zijn misverstanden die 

hij wijdverbreid en algemeen gedeeld veronderstelt. De manier waarop hij dat doet, wordt later in  

het kader van het vertelperspectief nader besproken.404

Ook Rob Zijlstra stelt wel eens een misconceptie aan de kaak. Hij verzet zich net als Klomp tegen  

het idee van minimumstraffen, en ook nog in de context van dezelfde zaak – in dit geval van een 

vrouw die in een opwelling de minnares van haar man te lijf gaat.405 Zijlstra neemt hiervoor echter 

een stuk meer omhaal van woorden dan Klomp. Zo begint hij het stuk met een algemene regel en 

komt hij pas later ter zake:

“Misdrijven kennen een maximum wat strafmaat betreft.

Maar  aan  het  verdriet  dat  gepaard  kan  gaan  met  misdrijven  zijn  geen  grenzen 

verbonden. 

In de zalen van het strafrecht wordt droefenis vaak voel-, hoor- en zichtbaar.

Misdrijven zijn niet zelden tragedies.

Het voelt ook wel eens ongemakkelijk als buitenstaander –als rechtbankverslaggever 

die verslag hoort te doen – aanwezig te zijn bij de jammer van anderen. Maar even 

de andere kant op kijken en dan zwijgen, is geen optie. Ten onrechte zou dan het 

beeld kunnen ontstaan dat misdrijven altijd gelieerd zijn aan criminaliteit. Dat het 

zinvol is om minimumstraffen in te voeren omdat de plegers van misdaden altijd 

misdadigers zijn. 

En dat is niet zo.

Frank was die vrijdag thuisgekomen [...]”406

Hieruit kan worden geconcludeerd dat Zijlstra zich meer interesseert voor de algemene regels van 

het strafrecht ( zoals 'misdrijven kennen een maximum wat strafmaat betreft'), en dat Chris Klomp 

zich  vaker  richt  op  de  algemene  regels  van  de  massa  en  de  massamedia.  Hij  verbindt  die  

instinctieve kennis weleens met de term 'onderbuikgevoelens'. Dat zijn de misverstanden die leven 

onder grote groepen Nederlanders,  en waarmee hij  het  zelf  niet altijd eens is.  Dit  past  bij  de 

402 Chris Klomp, “Seks voor sigaretten”, 17 januari 2011
403 Chris Klomp, “Misdaad is niet van papier”, 14 juni 2011
404 Onder de deelparagraaf over vertelperspectief en focalisatie, 5.4
405 Zie Rob Zijlstra, “Verdriet”, 14 juni 2011 en Chris Klomp, “Misdaad is niet van papier”, 14 juni 2011.
406 Rob Zijlstra, “Verdriet”, 14 juni 2011
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overkoepelende keuze van Klomp om rechtszaken vanuit 'menselijk perspectief' te bekijken, met 

aandacht voor menselijke emotie.407 Hij is daarom zelf ook vaak als persoon aanwezig in zijn blogs. 

Hij  geeft  dan  details  over  zijn  eigen  leefsituatie  en  gevoelswereld,  en  hoe  die  aansluit  op  de 

realiteit van de rechtszaal. Daarop wordt later in de analyse nog verder ingegaan.408

Zijlstra  daarentegen  schrijft  meer  vanuit  zijn  eigen  ervaring  en  eigen  expertise  als 

rechtbankverslaggever, en zijn persoonlijke stem is ook vaker die van journalist dan van 'gewoon 

mens'. Hij expliciteert daarom aan het begin van stukken vaker algemeenheden van onze eigen 

wetgeving, die hij dan in het verloop van zijn betoog toelicht. Op het eerste gezicht is Zijlstra meer 

uit op informeren, Klomp eerder op rebelleren.

5.1.3 De vraag

De  derde  categorie,  de  vraag  als  opening,  maakt  vaak  onderdeel  uit  van  algemene  regel  of  

misconceptie, zoals ook te zien is in de opening van Chris Klomp in het vorige voorbeeld. Maar de 

vraag als opening kan ook zelfstandig voorkomen:

“Waarom zou je een 17-jarige jongen sparen die zijn eigen moeder op gruwelijke 

wijze  met  een  hockeystick  uit  het  leven  sloeg?  Met  minstens  vijftien  ellendige 

slagen?”409

Met de vraag worden lezers uitgenodigd mee te denken, en verder te lezen voor een antwoord op 

de vraag. Chris Klomp stelt zijn publiek regelmatig dezelfde soort vragen: 

“Op papier lijkt het zo mooi. Rechters oordelen op basis van feiten. De logica maakt 

van een verdachte een dader. Maar is dat eigenlijk allemaal wel zo logisch?”410

“Het  klinkt  allemaal  zo  mooi.  Wettig  en  overtuigend  bewezen.  Een  mooie 

dubbelslag. Maar wat stelt het eigenlijk voor en kun je ook veroordeeld worden op 

basis van praatjes?”411

Chris  Klomp  gebruikt  de  vraag  in  bovenstaande  voorbeelden  om  de  principes  waarop  de 

rechtspraak zich zegt te baseren, in twijfel te trekken. Klomp heeft zelf verklaard dat hij de werking 

van  de  Nederlandse strafrecht  in  wezen goedkeurt  en  wil  ondersteunen.  Hij  voelt  zich  echter 

verplicht ook te laten zien waarom en hoe de rechtspraak tot een oordeel komt, en wat daar soms 

op af te dingen valt. Hoe die 'ijzeren wetten' van het strafrecht ook maar relatief zijn. Hij probeert 

toe  te  lichten  hoe  rechtbanklogica  in  zijn  werk  gaat  en  slaat  daarmee  een  brug  naar  de 

belevingswereld van zijn publiek.

Deze principes van de rechtbank associeert Klomp steevast met papier: “op papier lijkt  het zo 

mooi”.412 (Zie ook de blogtitel: “Misdaad is niet van papier”413) Klomp schept een tegenstelling 

tussen papier (theorie) en werkelijkheid (praktijk), zoals in “Vijf seconden”:

 “Het  is  een  papieren  boodschap  aan  alle  automobilisten.  Een  indringende 

boodschap. Maar Naima weet dat de realiteit een andere is.”

407 Zie de uitspraken van Klomp in paragraaf 2.2 en paragraaf 2.3.2
408 Zie 5.1.4 en later ook in 5.4.
409 Chris Klomp, “Het slachtoffer en de dode moeder”, 27 januari 2011
410 Dit is slechts de eerste van deze driemaal benadrukte misconceptie, voor beter beeld zie tekst van Chris Klomp, “De 

waarheid is logisch”, 22 mei 2011
411 Chris Klomp, “Praatjes”, 6 oktober 2011
412 Chris Klomp, “De waarheid is logisch”, 22-5-2011 en “
413 Chris Klomp, “Misdaad is niet van papier”, 14-07-2011
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De vrouw, Naima, in dit voorbeeld is een verkeersslachtoffer. Klomp lijkt daarmee te impliceren dat 

hoe streng we ook straffen en hoe goed we het strafrecht ook organiseren, er altijd uitzonderingen 

zullen zijn, dat de werkelijkheid van alledag te weerbarstig is om te passen in mooie woorden of  

motto's. Klomp voert vervolgens verhalen aan – voorbeelden van het 'echte leven', waarmee hij  

het nut van het strafrecht in twijfel trekt. In theorie werkt het strafrecht goed, in de praktijk is er  

niet altijd een goede oplossing.

5.1.4. De persoonlijke bespiegeling

De vierde categorie, de persoonlijke bespiegeling, onderscheidt zich van de de andere drie doordat 

er  bij  dit  soort  openingen  een  ik-figuur  aanwezig  is.  Deze  manier  om  te  beginnen  komt  in 

verhouding niet veel voor, en voornamelijk bij Rob Zijlstra. Hij laat dan expliciet zijn verwondering 

of verontrustheid zien, die de belangstelling van de lezer moet wekken. Hij laat de lezer toe in zijn 

eigen denkproces:

“Ik probeer deze dag te laten voor wat die is, maar ik moet steeds denken aan de 

officier van justitie vandaag.”414

Of een ander voorbeeld, het begin van de blog “Geen netwerk meer”:

“Bedroefd rijd ik even na middernacht de stad uit, langs links en rechts de donkere 

weilanden richting huis. Even voorbij de kaasfabriek licht de iPhone in de houder 

aan de voorruit geplakt op en meldt dat ik geen netwerk meer heb. Daar zat ik nou 

juist over te piekeren.”415

Zijlstra  schuwt  er  niet  voor  om  in  deze  openingen  te  laten  zien  dat  een  zaak  hem  zo  kan 

verwonderen dat hij ook niet precies weet wat hij er van moet vinden. Hij stelt zich hier kwetsbaar  

op als verteller, en als journalist. Een groot verschil met voorgaande is bovendien dat de opening 

hier  wortelt  in  een  verteld  'heden'  en  niet  in  een  niet-gedefinieerde  situatie  van  algemene 

geldigheid, zoals het gemiddelde nieuwsbericht. Hierdoor krijgt ook de rechtzitting een verhalend 

jasje. Er komt dus een extra verhaallaag bij, die in nieuwsberichten grotendeels afwezig is.416

Opvallend is dat als het gaat om verkeersongelukken, ook Chris Klomp vaak begint met zijn eigen 

situatie. Hij koppelt die niet aan zijn eigen aanwezigheid bij een zitting, zoals Zijlstra dat doet. Zijn 

stukken zijn vaker beschouwingen losgekoppeld van de journalistieke praktijk. Zo trapt hij 'Morgen 

zijn we dood” af met de mededeling: “Ik sta nooit stil bij de dood. Ik ben er ook niet bang voor  

ook.”417 De  blog  “Regen  van  binnen”  gaat  over  een  16-jarige  meisje  dat  omkomt  bij  een 

verkeersongeluk. Klomp begint echter met vertellen over zijn eigen situatie: “Ik heb een zoon van  

zes. Hij fietst. En wel zo goed dat hij moeiteloos de hoek van onze straat bereikt. En verder.”418

Klomp stelt zich in dit geval  op hetzelfde niveau als de slachtoffers van verkeersongevallen, of  

ouders die hun kind op die manier hebben verloren. Door zichzelf te presenteren als 'ook gewoon 

maar een verkeersdeelnemer' en 'ook gewoon een vader' is het duidelijk dat hij op persoonlijke 

titel schrijft en komt hij dicht bij zijn onderwerpen te staan, en daarmee ook dichter bij zijn lezer.  

Dat  sluit  aan  bij  zijn  pogingen om de  lezer  door  het  stellen van  vragen nauw bij  de  tekst  te 

betrekken.419

414 Rob Zijlstra, “Vrijwillige dwang”, 29-4-2011
415 Rob Zijlstra, “Geen netwerk meer”, 28-01-2011
416 Hierover volgt nog meer, zie paragraaf 5.3: episodes
417 Chris Klomp, “Morgen zijn we dood”, 6-3-2012
418 Chris Klomp, “Regen van binnen”, 16-7-2012
419 Zie 5.1.3.
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5.1.5. Direct in het verhaal

De  laatste  categorie  bestaat  uit  verhalen  die  beginnen  met  een  concrete  gebeurtenis.  Die 

gebeurtenis kan zich afspelen op het niveau van de rechtszitting waar de verslaggever bij zit. Dit  

type heeft dus een minimale inkadering met behulp van vertellerstekst, en gaat in plaats daarvan 

meteen over tot actie. In dit geval de handelingen in de rechtszaal. De personages komen direct 

zelf aan het woord of in beeld. Zo hebben Rob Zijlstra en Chris Klomp allebei veel aandacht voor de  

manier waarop Alasam S., verdachte van een dubbele moord in Baflo, de kamer binnenkomt. Met 

zijn entree in de rechtszaal begint ook het rechtbankverhaal. 

Klomp: 

“Hij komt wat timide rechtszaal in. Hoofd gebogen. [...]”420

Zijlstra:

“Het is even na één uur, als de man die op woensdagavond 14 april in Baflo twee 

mensen om het leven bracht, als verdachte zittingszaal 14 betreedt.

Hij hinkt een klein beetje.”421

Met deze openingen wordt de suggestie dat er een verhaal wordt verteld, naar de achtergrond 

gedrongen: de lezer zit meteen midden in de gebeurtenissen. Vanwege het gebrek aan inleiding 

moet  hij  echter  'rondtasten'  wat  er  nu eigenlijk  aan de hand is:  in  de voorbeelden wordt  de 

hoofdpersoon pas na een paar zinnen echt met naam en toenaam voorgesteld. Je zou kunnen 

stellen dat de abstract niet, of in heel afgezwakte vorm, aanwezig is. Er is eerder sprake van een 

orientation: de hoofdpersoon wordt omschreven en er wordt een bepaalde stand van zaken uiteen 

gezet.422 In de zaak-Baflo is deze vorm van karakerisering extreem belangrijk, de karakterising is tot 

op heden het verhaal, omdat de gebeurtenissen van die avond nog steeds onbekend zijn.423 De 

rechtszaak wordt namelijk steeds uitgesteld, om onderzoek te doen naar de strafbaarheid van de 

dader.  De  enige  aanwijzingen  die  de  journalisten  hebben  is  de  houding  van  de  verdachte 

(terneergeslagen, schuldbewust, lichtgewond). Klomp beschrijft gedetailleerd hoe uit lichaamstaal, 

een  handgebaar  en  een  glimlach  duidelijk  wordt  dat  de  verdachte  en  de  moeder  van  het 

slachtoffer nog steeds een liefdevolle, maar verscheurde verhouding hebben.424 Die observaties 

staan in schril contrast met het predikaat dat deze jongen in de media kort meekreeg: “De beul van 

Baflo”.425 Deze karakterisering laat zien dat de verdachte allerminst een beul is, niet kan zijn.

Naast dit soort rechtszaal-openingen zijn er ook de stukken die beginnen met wat ik 'het verhaal'  

heb genoemd: het misdrijf en de gebeurtenissen daaromheen. Bijvoorbeeld het begin van “Alles is  

karton”, van Chris Klomp:

“Rik (18) zag de eerste boom en hij wist dat hij er niets meer aan kon doen. En dus 

sloot hij zijn ogen. In afwachting van de daverende klap.”426

Dit verhaal begint dus in medias res met een verschrikkelijk auto-ongeluk, zoals later in de blog 

duidelijk wordt. Hoewel deze vorm niet zo vaak voorkomt, is het een pakkende opening: wie wil er  

420 Chris Klomp, “De moordenaar en de moeder”, 28-6-2012
421 Rob Zijlstra, “Baflo (2) – mensenwerk”,  19-7-2011
422 Meer hierover in de volgende paragraaf!
423 De moorden vonden plaats in april 2011. Er zijn tot nu toe drie pro forma-zittingen geweest. De datum van de 

inhoudelijke behandeling is mij (nog) niet bekend
424 Chris Klomp, “De moordenaar en de moeder”, 28-6-2012
425 Zie het stuk van Rob Zijlstra, “Baflo (2) – Mensenwerk”,  19-7-2011
426 Chris Klomp, “Alles is karton”, 5-7-2012
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niet weten hoe het afloopt met Rik? Andere verhalen beginnen meer vooraan in de handeling en 

bouwen langzaam op naar het moment dat het mis gaat, een moment dat, hoe langer het wordt 

uitgesteld, als een steeds zwaarder onheil boven het verhaal komt te hangen. Zo begint het verhaal  

van  Herman heel  monter,  gewoontjes.  Juist  die  gewoonheid  impliceert  dat  er  binnenkort  iets 

gruwelijk mis gaat:

“Het is 19 maart 2011, rond half zeven in de ochtend en de dienst van Herman (43) 

zit er bijna op.” 427 

Zo is het wel duidelijk hoe het verhaal van Nicolai afloopt: niet goed. De opening:

“Het ging eigenlijk best goed met Nicolai.”428

Een lange oriëntatie vraagt gewoon om een ontlading in de vorm van een misdaad.  Something  

goes awry, zoals Jerome Bruner het uitdrukte. Dat principe is goed te zien in “De hork” van Rob 

Zijlstra. Dat begint met een expliciete karakterisering: 

“Arie is een hork. Dit is geen vriendelijk begin. Maar het moet wel en ik zal dit verhaal ook 

zo eindigen.”429

Vervolgens wordt omschreven wat Arie allemaal heeft uitgevreten, hoe hij met twintig (of veertig, 

weet hij niet zeker) bier op achter het stuur ging zitten in een auto zonder remmen, en zonder zijn  

bril. Als dat alles is gezegd, rest er na deze oriëntatie één conclusie: 

“En natuurlijk gaat het fout.”430

Door deze uitgangssituatie te schetsen, maakt Zijlstra het aannemelijk dat het haast onvermijdelijk  

was dat Arie een ongeluk zou veroorzaken. Arie schept twee fietsers, rijdt door en wordt na een 

wilde achtervolging, waarbij hij de politieauto meerdere malen ramt, uiteindelijk ingerekend. Dat 

het vreselijk mis zal gaan, kan de lezer al van heinde en verre zien aankomen, omdat elk brokje  

oriëntatie  bijdraagt  aan  die  conclusie.  Daardoor  kan  Zijlstra  ook  zonder  twijfel  in  de  opening 

concluderen dat  Arie  een hork  is;  wie  zó  onverantwoord  handelt  moet  wel  onzettend sociaal 

onaangepast zijn. De rest van het verhaal ondersteunt die interpretatie.

Een ander gebruik van narratieve verwachtingspatronen is te zien in “Smirnoff”.  Hier worden eerst 

meerdere personen los van elkaar  worden voorgesteld,  zodat  de verwachting ontstaat dat  die 

personen elkaar later in het verhaal gaan tegenkomen.431 Hoewel het verhaal afstandelijk wordt 

verteld, neemt de spanning toe. De opening ziet er als volgt uit:

“Het voetbalteam uit Harkstede had een feestje te vieren en belandde vrolijk in het 

wokrestaurant in de Euroborg in Groningen.

Een vriendengroep van jongens die in de buurt van de Euroborg wonen, hadden ook 

iets  te  vieren en deden dat  op  de brede  trappen voor  de  hoofdingang van  het 

voetbalstadion.

En ook Simon (24) had een feestje in de buurt.”432

Na de opening grijpt de verteller in, en verspringt het frame alsnog naar de rechtbank:

427 Rob Zijlstra, “Taxichauffeur”, 23-02-2012
428 Chris Klomp, “Een beleefde straatroof”, 24-3-2011
429 Rob Zijlstra, “De hork”, 23-12-2011
430 Rob Zijlstra, “De hork”, 23-12-2011
431 Iets soortgelijks gebeurt in “Morgen zijn we dood”, 6-3-2012, “Twee spelende meisjes (2)”, 8-3-2011 en “Goed 

idee”, 25-1-2011
432 Rob Zijlstra, “Smirnoff”, 31-5-2011
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“Relevant voor dit verhaal: al die afzonderlijke feestjes waren op dezelfde avond.

En het liep die avond uit de hand en wel zo dat Simon zich moest melden bij de 

meervoudige strafkamer van de Groninger rechtbank.”433

Met deze vooruitwijzing roept de verteller een vraag op bij de lezer: hoe eindigde zo’n vrolijke 

avond dan in een strafzaak? Door de structuur op deze manier te manipuleren, alleen opmaat en 

uitkomst te vermelden, zorgt Zijlstra ervoor dat de lezer actief op zoek gaat naar antwoorden. Hij 

creëert hiermee een narratieve spanning, als in een detective. Hetzelfde geldt voor het verhaal 

over Nicolaï in “De beleefde straatroof”: als het eigenlijk zo goed ging met hem, waarom komt hij  

dan voor in een rechtbankverslag? Wat ging er mis?434 

Een laatste  voorbeeld van dit  procedé is  te  vinden in  “Goed idee” van  Rob Zijlstra.  Ook  daar 

worden eerst afzonderlijk twee personages voorgesteld die elkaar later tegen gaan komen: 

“Zij was een vrouw van 34 jaar, vol levenslust en plannen. [...]

Hij is een man die vorige week 48 jaar is geworden. Een gewone man, […] al jaren is  

hij taxichauffeur. [...]

Op 3 augustus 2009 kwamen deze vrouw en deze man elkaar tegen.

Zij stak met de fiets aan haar hand het zebrapad over.

Hij reed vijftig, het was zijn tweede rit die ochtend en hij zag haar niet.”435

Zijlstra  geeft  hiermee het  verkeersongeluk  de  sfeer  mee van  een toevallig  ontmoeting  tussen 

vreemden. De 'ontmoeting' tussen de personages is echter een eufemisme voor een verschrikkelijk  

verkeersongeval, waarbij de vrouw ernstig gewond raakt. Door de omstandigheden die vooraf zijn 

gepresenteerd bij elkaar op te tellen (vrouw op zebra, taxi met 50 km/h) moet de lezer zelf invullen  

wat er precies plaatsvond op die zebra. Zijlstra schetst alleen de gevolgen voor het slachtoffer: “Ze 

werd  vijf  weken  lang  in  het  ziekenhuis  in  slaap  gehouden,  terwijl  artsen  vochten  voor  haar 

leven.”436 Het is dus de bedoeling dat door te spelen met en te verwijzen naar bekende narratieve 

structuren, lezers hun eigen fantasie gaan gebruiken.

Tot slot is er nog een zesde soort abstract,  die maar zelden voorkomt. Deze opening is wel te 

omschrijven als de 'verteller-abstract'.  Zo'n abstract is een vorm van meta-vertellen, waarin de 

verteller aankondigt dat hij  op het punt staat zijn verhaal te beginnen. Zo'n aankondiging is te 

vinden in “Je ergste vijand”, waar ook meteen een beknopte indicatie wordt gegeven van waar het  

verhaal over gaat:

“Dit is een triest verhaal. Over de ergste vijand die je als mens tegen kunt komen. 

Jezelf.”437

Een ander  voorbeeld van een verhaal  met  een soort  'verteller'-abstract  is  “De hork”  van Rob 

Zijlstra, waarvan in het voorafgaande de introductie is aangehaald.438 Over de verteller-abstract, 

komen we nog terug bij de bespreking van het vertelperspectief.439

433 Rob Zijlstra, “Smirnoff”, 31-5-2011
434 Chris Klomp, “De beleefde straatroof”, 24-3-2011
435 Rob Zijlstra, “Goed idee”, 25-1-2011
436 Idem
437 Chris Klomp, “Je ergste vijand”, 22-9-2011
438 Zie paragraaf het einde van paragraaf 5.1
439 Zie 5.4
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5.1.6. Tot slot

Ongecompliceerde abstracts die het wie, wat, waar en so what van een tekst duidelijk maken zijn 

dus  geen kenmerk van rechtbankblogs.  Liever duiden de introducties  van blogs  een algemeen 

principe aan of juist een ondermijning van een algemeen principe, waarvan het verhaal vervolgens 

een illustratie moet bieden. Ze vergroten daarmee de kennis over het Nederlandse strafrecht door 

het aanstippen van abstracte principes die met praktijkvoorbeelden worden geïntroduceerd en 

uitgelegd. In sommige blogs stellen de rechtbankverslaggevers algemene misconcepties aan de 

kaak,  die  ze  hopen  te  ontkrachten  met  voorbeelden.  Dat  wil  niet  zeggen  dat  de 

rechtbankverslaggevers altijd de waarheid in pacht hebben; in sommige gevallen is de boodschap 

nog eerder dat de lezer erop bedacht moet zijn dat er geen algemene waarheden bestaan en dat 

de wereld aan elkaar hangt van toeval en uitzonderingen, van verhalen.

In sommige gevallen bieden blogs in het begin een vraag of een persoonlijke bespiegeling. De  

bedoeling van beide vormen is om het publiek sterker bij het verhaal te betrekken; een vraag roept 

nadenkwerk op; een persoonlijke bespiegeling maakt het verhaal inleefbaarder. 

Als de journalist bovendien als ik-figuur een rol gaat spelen in het verhaal, kan dat het belang van 

de  boodschap  vergroten.  Hij  werpt  dan  zijn  eigen  autoriteit  in  de  strijd.  Als  het  verhaal  de 

rechtbankverslaggever raakt en aan het denken zet, dan moet het wel een belangwekkende en 

interessante zaak zijn.

In  zekere  zin  heeft  de  abstract in  deze  blogverhalen  dus  dezelfde  functie  als  die  in 

nieuwsberichten, namelijk om de nieuwsgierigheid van het publiek te wekken. Het publiek krijgt  

echter geen instant-bevrediging, zoals het bij nieuwsberichten gewend is, maar moet echt in het 

verhaal duiken om de openingsstelling ten volle te kunnen begrijpen. 

Wanneer  verhalen  geen  duidelijke  introductie  van  de  verteller  hebben,  maar  midden  in  de 

gebeurtenissen  vallen,  treedt  een  vorm  van  narratieve  spanning  op.  De  lezer  moet  zelf  gaan 

ontcijferen wat er aan de hand is. Er zijn onbeantwoorde vragen; het stuk wordt boeiender. Ook als 

een verhaal met een kalme uitgangssituatie begint, kan dat narratieve spanning opleveren, omdat 

de lezer van te voren probeert te beredeneren waar het mis zal gaan, in de wetenschap dat er 

uiteindelijk in dit vredige tafereeltje toch een misdrijf gepleegd gaat worden.
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5.2 Oriëntatie. Over karakterisering en naamgeving.

Vooraf

In de oriëntatie wordt het vertrekpunt van een verhaal duidelijk. Wie zijn de hoofdpersonages,  

waar speelt het verhaal zich af, en wat voor kijk op de wereld hebben zij? In het voorgaande zijn al 

wat verhalen besproken die beginnen met de oriëntatie, het voorstellen van het karakter, en is te  

zien wat de sturende invloed is van de gegevens die in de oriëntatie staan. Met de oriëntatie wordt 

de verhaalwereld voor het eerst geschetst en begint het eigenlijke verhaal.

In de oriëntatie worden de personages voorgesteld en omschreven. De naamgeving van karakters 

is  een  belangrijk  onderdeel  van  die  karakterisering.  De  bestudeerde  rechtbankbloggers  gaan 

daartoe anders te werk dan de traditionele media. Waar in traditionele media het noemen van 

bronnen bij naam de geloofwaardigheid versterkt, gebruiken de bloggers gefingeerde namen. 

5.2.1. Naamgeving

Verdachten op blogs krijgen vrijwel  allemaal  een naam.  De hoofdpersonages hebben meestal  

alleen  een  voornaam,  een  alledaagse  naam.  De  onderliggende  boodschap:  misdadigers  zijn 

gewone mensen. De namen lijken bovendien indicatief te zijn voor etniciteit, leeftijd en afkomst. 

Zo heb je de jonge mannelijke verdachten Hans, Simon, Michel, Rutger, Koen, Bas, Rik, Raymond,  

Carl, Frits, Bob en Marko. De ouderen heten Ronnie, Herman, Evert, Mark, Henk, Eduard, Jan of  

Bram. Ook zijn er verdachten die een naam hebben die indicatief is voor hun allochtone afkomst, 

zoals Cheb, Kamel, Anan, Raoul of Aziz. Een Groninger verdachte heet Ate. Een van de weinige 

vrouwelijke verdachten heet bij Zijlstra Linda en bij Klomp Alie.

Het geven van een gefingeerde voornaam is erop gericht de privacy van de verdachte, wiens zaak 

in detail  wordt  beschreven,  te  beschermen.  Volgens Zijlstra is  dit  een journalistiek  principe.440 

Maar het geeft de verhalen ook een menselijker gezicht. Zoals eerder werd betoogd geeft een 

afgekorte achternaam een behoorlijk stigma, vergelijkbaar met het balkje over de ogen van een 

foto.441 Bovendien is met zo'n verkorte naam gemakkelijk te achterhalen hoe de verdachte echt 

heet. Dat is met gefingeerde namen niet zo snel het geval, belangrijk omdat een blog waarin de 

verdachte  herkenbaar  is,  voor  eeuwig  terug  te  vinden is  met  een zoekmachine.442 De  namen 

moeten  echter  nog  wel  bijdragen  aan  de  karakterisering  van  de  verdachte,  vandaar  dat  de 

journalisten altijd zoeken naar een 'vergelijkbaar' alternatief, dat het juiste beeld oproept van de 

afkomst en leeftijd van een verdachte. Hoe dicht de naamgeving soms op de persoon blijft zitten, is 

te zien aan de zaak van ene H.D., die een aantal keer een minderjarige omkocht voor seks. In De 

Telegraaf en het Algemeen Dagblad heet hij H.D., in de blog van Rob Zijlstra heet hij Herman en bij 

Chris  Klomp  Harm.443 Hoe  de  verdachte  precies  heette  blijft  wel  in  het  midden,  maar  het  is 

duidelijk een Nederlandse naam voor mannen van middelbare leeftijd, die begint met een H.

Andere namen zijn raadselachtig. Wie zou er bijvoorbeeld schuil gaan achter de naam Bunny?444 

Zijlstra  schreef  al  meerdere  stukken  over  deze  veelpleger,  maar  zijn  naam  wordt  verder  niet 

440 Interview van Rob Zijlstra met de auteur, 7 september 2012
441 Hoofdstuk 2, paragraaf 5
442 Naar een anekdote van Rob Zijlstra, Interview van Rob Zijlstra met de auteur, 7 september 2012
443 “Jongetje misbruikt voor sigarettengeld”, De Telegraaf, 18 januari 2011, Rob Zijlstra, “Seks in de rechtszaal”, 20-1-

2011 en Chris Klomp, “Seks voor sigaretten”
444 Rob Zijlstra, “Hok vol spinnen”, 13-5-2011
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toegelicht. Of waarom heten de verdachten van de schietpartij in de Papengang Be, Ku en Ra, en  

het  slachtoffer  Cé.445 Speelt  hij  hier  een  alfabetspelletje?  Zijn  het  verklankte  afkortingen? 

Hoofdverdachte Ra heet in de krant G.L, maar verdachte Be lijkt dezelfde te zijn als Robbie B., die 

volgens de krant werd vrijgelaten.446 

Wel kiest Zijlstra soms een naam met symbolische betekenis. Zo noemt hij de overvaller die bij  

Chris Klomp ‘Ricardo’ heet in het stuk Vriendschap 'Remi'.447 Dit is een jongen die wordt geboren in 

een afkickkliniek, zijn ouders vroeg verliest en van tehuis naar pleeggezin zwerft. Uit het droevige 

levensverhaal  van de verdachte kan worden opgemaakt dat Zijlstra deze naam niet willekeurig 

heeft gekozen. Het is een referentie naar het boek Alleen op de wereld, waarvan de hoofdpersoon 

Remi heet en ook een weesje is dat op jonge leeftijd al heel wat afzwerft. Die hoofdpersoon is zo 

iconisch  geworden  dat  ook  mensen  die  dit  boek  niet  gelezen  hebben  de  referentie  kunnen 

begrijpen.

Wat opvalt, is dat blogs vaak een naam geven aan een verdachte die in andere media alleen maar  

met een omschrijving worden aangeduid. In de krant worden verdachten van zedenzaken zelden 

met meer dan een initaal (L., C.W.) worden aangeduid. Meestal volstaat een omschrijving aan de 

hand van wat personalia. Een 51-jarige psychotherapeut in de krant wordt dan 'Gerard' of 'Wilco',  

een 25-jarige man die verdacht wordt van verkrachting word 'Bert' of 'Ray' en de 37-jarige rij-

instructeur uit Winschoten heet 'Kees' of 'Karel'.

Het valt op dat bij al deze benoemde 

verdachten,  er  op  de  blogs  één 

anoniem blijft.  Het gaat om de man 

die zijn dochter jarenlang verkrachtte. 

Het valt ook op dat slachtoffers vaker 

naamloos blijven dan daders, en dat 

voor  de  slachtoffers  die  anoniem 

blijven,  vaak  geldt  dat  het  kinderen 

zijn die een lijdende rol spelen in het 

misbruik. Ook het meisje dat  na de 

verkrachting een kind kreeg van haar 

vader is bij beide bloggers naamloos. 

In  De Telegraaf en een paar  andere 

kranten stond de voornaam van het 

meisje  voluit  vermeld.448 Zijlstra 

maakt  er  melding  van  dat  de  pers 

'tikken op de vingers' heeft gekregen naar aanleiding van eerdere berichtgeving, en het hijgerige 

gedrag van de journalisten toen:

“De directeur van de school had op de televisie een indringende oproep gedaan, hij  

had  de  journalistiek  opgeroepen  eens  na  te  denken  over  haar  eigen  grenzen.

Die oproep moet verloren zijn gegaan, vrees ik, in een volgend incident.”449

Over de reden dat Zijlstra bij deze zaak kiest voor anonimiteit van zowel dader als slachtoffer, blijft 

het  toch  speculeren.  Misschien  omdat  deze  zaak  al  erg  genoeg  is  zoals  het  is,  en  die  niet 

445 Zie Rob Zijlstra, “Papengang”, 8-5-2012
446 Verdachte schietpartij Papengang vaker veroordeeld, Dagblad van het Noorden, 4-10-2011
447 Vergelijk Chris Klomp, “Verstandige keuze” met Rob Zijlstra, “Vriendschap”, 13-04-2012
448 Vader moedertje (12) zwijgt over kind, De Telegraaf, 31 maart 2011
449 Rob Zijlstra, “Het meisje”, 17-4-2012

95

Afbeelding 8: De vader van "het meisje", getekend door  

rechtbanktekenaar Annet Zuurveen



persoonlijker gemaakt hoefte te worden om tot mensen door te dringen. Zoals hij ook schrijft in  

zijn rechtbankverslag in  Dagblad van het Noorden:  deze zaak is met niets te vergelijken.450 Op 

dezelfde reden meent hij niet in detail te hoeven treden over wat er precies is gebeurd tussen 

vader en dochter. Op zijn blog: 

“In de rechtszaal werden maandag de feiten en de vermeende feiten gepresenteerd.

Maar moet ik die hier nu uitvoerig gaan beschrijven?

Om duidelijk te maken hoe afgrijselijk het is als een kind wordt verkracht?

En dat dan misschien wel driehonderd keer?

Verzin het zelf maar.”451

Slachtoffers van zedenzaken worden op deze manier in bescherming genomen, maar verliezen 

daarom  ook  een  deel  van  hun  'gezicht'  naar  buiten  toe.  De  dodelijke  slachtoffers  van 

verkeersongelukken en van moord komen wel met hun volledige, echte naam online te staan. De 

regel  is  dat  als  een slachtoffer  is  overleden,  de volledige naam kan worden gebruikt.  Ook de  

reguliere media volgen dit principe. Rob Zijlstra geeft in sommige gevallen zelfs de titel de naam 

van het slachtoffer mee, zoals in “Lotte” en “Miranda Veldwiesch”.452 Dat staat in contrast met de 

blog over bovengenoemde verkrachtingszaak, die werd getiteld “Het meisje”.453 

Het gebruik van initialen op blogs is voorbehouden aan de zware jongens en aan oude bekenden. 

Bidja D. bijvoorbeeld is een oude bekende te noemen in de Groningse rechtbankverslaglegging. 

Zijlstra  schrijft  voor  de krant  in  totaal  drie  stukken over  de zaak:  naast  verslag  van zitting  en  

uitspraak ook een vooruitblik op de zaak, waarin de terugkeer van Bidja D. naar Groningen wordt 

aangekondigd.454 Ook  in  de  grootste  zaak  van  het  corpus,  de  moordzaak  in  Baflo,  wordt  de 

hoofdverdachte door Rob Zijlstra gewoon aangeduid met zijn echte naam plus initaal: Alasam S.455 

Het  lijkt  erop  dat  deze  mannen  met  hun  'krantennaam'  worden  aangeduid  omdat  ze  in  het 

centrum van de publieke belangstelling. Wanneer ze dodelijke slachtoffers hebben gemaakt, zijn 

hun (afgekorte) namen bovendien makkelijk te achterhalen via de gewone media,  vanwege de 

ongecensureerde namen van hun slachtoffers.

Bidja D. is in het goede gezelschap van Harrie B., die werd veroordeeld voor moord.456 Het is wel 

duidelijk  dat  D.  en  B.  niet  de  meest  sympathieke  verdachten zijn  van  het  stel.  Het  zijn  geen 

verdachten waarvan het bedroevende levensverhaal en de vele verzachtende omstandigheden aan 

bod komen. Integendeel: D. is verslaafd, ontkent dat zelf, is daarom veelpleger en ondanks zijn 

langdurige en frequente verblijf in de gevangenis niet van plan om af te kicken. Harrie B. heeft heel 

veel bewijs tegen zich lopen in de moord op zijn ex Miranda Veldwiesch, heeft zichzelf aangegeven, 

maar weigert daarna –  volgens het rechtbankverslag van Rob Zijlstra op botte en onnavolgbare 

wijze – om nog maar iets over de zaak te vertellen. Ook in de rechtszaal ten overstaan van haar  

nabestaanden.

Tot slot zijn er nog verdachten die wel bij hun echte naam worden genoemd op blogs, maar niet 

450 Rob Zijlstra, “Het meisje”, 17-4-2012
451 Rob Zijlstra, “Het meisje”, 17-4-2012
452 Rob Zijlstra, “Lotte”, 19-7-2012 en Rob Zijlstra, “Miranda Veldwiesch”, 19-6-2011
453 Rob Zijlstra, “Het meisje”, 17-4-2012
454 Rob Zijlstra, “Overvaller Bidja D. voor even terug in Groningen, Dagblad van het Noorden, 10-5-2012, Rob 

Zijlstra, “Celstraf voor overvallers Albert Heijn”, Dagblad van het Noorden, 11-5-2012, Rob Zijlstra, “Celstraffen 

voor overvallers Albert Heijn”, in Dagblad van het Noorden, 25-5-2012
455 Zie bijvoorbeeld Baflo (1), pro forma, 18-7-2011
456 Rob Zijlstra, “Miranda Veldwiesch”, 19-6-2011

96



met een initiaal erbij. bijvoorbeeld Robert uit “Twee spelende meisjes” en Marcel uit “Gekwetste 

man”.457 Zij  heten  in  de  krant  respectievelijk  Robert  E.  en  Marcel  B.458 Hoewel  zowel  het 

verkeersongeluk  in  Wildervank (Robert)  als  de moord in Hoogkerk  (Marcel)  aardig  wat  sociale 

onrust veroorzaakten, en veel in de media kwamen, zijn deze mannen wél met hun echte, maar  

niet  met  hun  héle  naam  benoemd.  Deze  verdachten  kunnen  rekenen  op  een  iets  meer 

empathische behandeling. Zo wordt van Marcel gezegd dat hij zielsveel van zijn vriendin hield en 

van Robert dat hij zich erg schuldig voelt om wat hij heeft gedaan.459 Wellicht dat Zijlstra daarom 

heeft besloten om hen wel met echte naam, maar zonder initiaal op te voeren.

5.2.2. Karakterisering

De bovengenoemde verdachten worden door Zijlstra gekarakteriseerd op basis van hun gedrag en 

dialogen  in  de  rechtszaal.  In  de  methode  werd  het  verschil  tussen  impliciete  en  expliciete 

karakterisering aangestipt.460 Op basis van het corpus kan gesteld worden dat Chris Klomp vaker 

gebruik maakt van expliciete karakterisering terwijl Rob Zijlstra vaker impliciet karakteriseert, een 

kenmerk van zijn vrij droge, onderkoelde schrijfstijl. Een voorbeeld is te vinden in het verhaal 'de 

aanrander  van  het  Noorderplantsoen’.  In  dit  verhaal  is  bovendien  goed  te  zien  hoe  de 

‘mediawerkelijkheid’ en rechtbankwerkelijkheid sterk van elkaar verschillen. Om te beginnen een 

fragment van Chris Klomp:

De aanleiding van de opmerking is Carlo. Twintig jaar. Maar verstandelijk jonger dan 

zijn kalenderleeftijd. Hij snapt niet alles. Misschien PDD-NOS. Wellicht ADD.

Carlo is zichtbaar zenuwachtig als hij de rechtszaal binnenstapt. Hij kijkt rusteloos 

om zich heen. Achter hem zit zijn moeder. Zijn advocaat vraagt of het gaat. De jonge 

verdachte knikt, maar niet erg overtuigend.

Hij lijkt onschuldig, maar schijn bedriegt. Nog niet zo lang geleden riep de politie in 

Groningen jonge vrouwen met  klem op zich  te  melden als  ze  slachtoffer  waren 

geworden van Carlo.

In een periode waarin hij in de krantenkolommen verscheen als ‘De aanrander van 

het Noorderplantsoen.’461

In dit fragment van Chris Klomp worden direct een heleboel eigenschappen van Carlo opgesomd, 

duidelijk  vanuit  het  perspectief  van  de  verteller.  Hij  is  twintig  jaar,  maar  verstandelijk  jonger,  

bovendien zichtbaar zenuwachtig, rusteloos, zwijgzaam en hij lijkt onschuldig. Maar is dat niet,  

voegt de verteller er nog aan toe.

Rob Zijlstra lijkt ongeveer hetzelfde te zeggen, maar laat veeleer de handelingen van het personage 

voor zich spreken. Het feit dat zijn personage, Leo, 'verstandelijk jonger is dan zijn kalenderleeftijd'  

noemt hij niet zelf, zoals Klomp, maar laat hij de rechters zeggen: 

Bloednerveus stapt Leo  (20) donderdag zittingszaal 14 binnen.

457 Rob Zijlstra, “Twee spelende meisjes (1)”, 7-3-2011 en “Gekwetste man”, 1-3-2012
458 “Bestuurder voelt zich erg schuldig”, Dagblad van het Noorden, 8-3-2012 en “Rechtbank noemt verdachte moord 

Hoogkerk kil en ijzig”, Dagblad van het Noorden, 16-03-2012
459 Vergelijk Rob Zijlstra, “Ik wil haar geen slechte naam bezorgen”, Dagblad van het Noorden, 2-3-2012 met 

“Gekwetste man” en “Bestuurder voelt zich erg schuldig”, Dagblad van het Noorden met “Twee spelende meisjes 

(1).  Deze elementen zijn bij Zijlstra zowel in de blog als in het aanverwante krantenstuk aanwezig.
460 Zie paragraaf 4.1.2, pagina 72
461 Chris Klomp, “De aanrander”, 20-1-2011
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Hij zegt dat hij altijd van het ergste uitgaat.

In dit geval van tbs. 

De rechters proberen hem een beetje gerust te stellen.

Ze zeggen dat als je een ontwikkelingsstoornis hebt, dan heb je die.

‘Daar kun jij niks aan doen.’

Leo knikt. 

Er hadden vorig jaar verhalen over hem in de krant gestaan, over de aanrander van 

het Noorderplantsoen in Groningen. 

Want die is hij.462

Zijlstra karakteriseert Leo grotendeels aan de hand van de indirect weergegeven dialoog tussen de 

rechters en de verdachte.  Hij  wordt deze dialoog weergegeven als een pessimist,  een zorgelijk 

type, met een ontwikkelingsstoornis, die vrij timide reageert op de rechters. Dat staat vervolgens 

in schril contrast met de karakterisering van Leo die volgt: een van de meest beruchte aanranders 

van Groningen: de aanrander van het Noorderplantsoen.

De stukken hebben met elkaar gemeen dat ze eerst de hoofdpersoon introduceren, en pas na een 

uitgebreide oriëntatie gaan vertellen waarom deze persoon terecht staat. De hoofdpersoon wordt 

op blogs op veel meer verschillende manieren gekarakteriseerd dan in krantenverslagen. Vaak is er  

informatie  over het gedrag in de rechtszaal,  de voorgeschiedenis  van de verdachte (strafblad, 

eerdere veroordelingen), over diens gezinssituatie of baan, soms over het uiterlijk. Dan zijn er nog 

de dialogen en handelingen die als impliciete karakterisering door het verhaal zijn heengevlochten. 

Bij bovenstaande voorbeelden is het opvallend dat beide stukken eerst verwijzen naar de titel die 

de  verdachte  Leo  /  Carlo  in  de  krant  had  gekregen,  namelijk  ‘de  aanrander  van  het 

Noorderplantsoen’.  Het  is  duidelijk  dat  een  uitgebreide  karakterisering  niet  past  bij  het 

standaardbeeld van een aanrander, zoals dat in de media naar voren komt. De verslaggevers zien 

het als hun taak om wat slechts een holle naam was, een boeman, te koppelen aan wat de jongen 

in werkelijkheid is: jong, schuldbewust en (waarschijnlijk) ongevaarlijk. Ook in de nieuwsberichten 

die over Leo/Carlo verschenen gebeurt dit, maar dan in verkorte vorm.463

Deze zaak is ook in de krant beschreven. Het stuk in Dagblad van het Noorden van de hand van 

Zijlstra, is geschreven vanuit de invalshoek van het ‘frotteurisme’, de stoornis waar de verdachte 

aan zou lijden. Het opent: 

“Een frotteurist raakt seksueel opgewonden door onbekenden aan te raken. De 20-

jarige L. uit Winschoten lijdt aan deze stoornis.”464 

Verder valt op dat Chris Klomp en Rob Zijlstra op hun blog elk op hun eigen manier benadrukken 

hoe jong de verdachte nog is. In de krant krijgt dat geen nadruk, L. heet steevast ‘de man’ en aan 

zijn leeftijd wordt na de lead verder geen aandacht geschonken.

Interessant  is  ook  dat  in  het  rechtbankverslag  in  de  krant  meer  informatie  staat  dan  in  de 

rechtbankblogs. Het gaat vooral om achtergrondinformatie over de het politie-onderzoek en de 

462 Rob Zijlstra, “Seks in de rechtszaal”,  20-1-2011
463 Zijlstra, “Cel voor aanrandingen in plantsoen”, Dagblad van het Noorden, 4-2-2012 en Zijlstra, “Aanrander wilde 

vrouwen aanraken”, Dagblad van het Noorden, 17-4-2012 en Klomp, “Winschoter gaat cel in voor aanrandingen”, 

Algemeen Dagblad, 4-2-2012
464 Zijlstra, “Aanrander wilde vrouwen aanraken”, Dagblad van het Noorden, 17-4-2012
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ontwikkeling van de zaak. Zo is er te lezen dat de jongen werd opgepakt in de hoerenbuurt. Dit  

voelt aan als ‘belastende informatie’, anders dan bijvoorbeeld de indruk die Chris Klomp wekt door 

te schrijven – in een blogstuk: 

“De  beruchte  aanrander  bleek  een  verlegen  jongen.  Hij  had  zijn  moeder 

meegenomen naar de rechtszaal en vertelde besmuikt dat hij  minstens zo bang was 

geweest als zijn slachtoffers. Maar zijn opwinding won het steeds maar weer van de 

angst. Na de aanranding fietste hij plichtsgetrouw door naar school.”465

Als  hij  zo  braaf,  'plichtsgetrouw'  doorreed  naar  school,  waarom  werd  hij  dan  betrapt  in  de 

hoerenbuurt?  Het  zou  kunnen dat  die  informatie,  waar  de  verdachte werd opgepakt,  niet  als 

relevant  werd  gezien  voor  de  rechtszaak,  maar  wel  als  relevant  werd  gezien  voor  het 

nieuwsverslag. Het nieuwsverslag geeft daardoor wel een negatiever beeld van de verdachte.

Tot slot moet worden opgemerkt dat in de blogs, zowel bij Zijlstra als bij Klomp, de hoofdpersoon 

zich niet actief schuldig lijkt te maken aan de aanrandingen. In plaats van de jongen als handelende 

persoon op  te  voeren,  terwijl  hij  de  aanrandingen pleegt,  die  hij  nota  bene  allemaal  bekent,  

zwakken de journalisten zijn rol wat af. Rob Zijlstra schrijft over de voorvallen in de lijdende vorm, 

alsof er geen dader bij betrokken was: 

“In september en oktober werden in het plantsoen joggende vrouwen, steeds op 

vrijdagochtend, lastiggevallen.

Ze werden plotseling vastgegrepen en dan betast en beknepen. Daar bleef het bij, 

maar de impact was er niet minder om.466

Chris Klomp is iets duidelijker in zijn beschrijvingen, maar ook hij stelt de actieve handelende rol 

van de jongen niet voorop. Hij beschrijft eerder 'de aanrander'. 

“Een man met een voorkeur voor joggende dames. Op vrijdagochtend tussen tien 

en elf uur. De sportieve vrouwen kregen van achteren te maken met Carlo. Die zijn 

armen om geklede borsten sloeg en in konten greep.  Soms kreunde hij  daarbij.  

Soms maakte hij stotende gebaren. Neukende bewegingen, zoals het onomwonden 

in zijn dagvaarding staat. Daarna nam hij steevast de benen.”467

In dit geval lijkt het erop dat de journalisten de ruimte op hun blog gebruiken om de dreiging die  

schuilging achter de naam 'aanrander van het Noorderplantsoen' enigszins weg te nemen. Ze doen 

dat door de verdachte te karakteriseren als onschuldig aandoende jongeman met een stoornis, 

maar zwakken daarmee zijn handelingen wel enigszins af – hoewel Chris Klomp op het einde van 

het voorgaande citaat vrij expliciet is. 

Zo'n karakterisering, hoe uitgebreid ook, is dus nooit helemaal eenduidig. Onderstaande voorbeeld 

illustreert hoe een karakterisering enerzijds positief  kan overkomen, anderzijds sterk de indruk 

wekt dat die met een korreltje zout moet worden genomen. Dit keer gaat om het om een 22-jarige 

man uit Appingedam, die verdacht wordt van ontucht met een 14-jarige. Bij Rob Zijlstra heet hij  

Reinier. Bij Chris Klomp wordt het Peter: 

“Peter (22) is zo’n ‘kinderlokker’. Laag IQ. Meeloper.

Aardige jongen. Volgens zijn moeder.”468

465 Chris Klomp, “Jack the Stripper”, 6-7-2011
466 Rob Zijlstra, “Seks in de rechtszaal”,  20-1-2011
467 Chris Klomp, “De aanrander”, 20-1-2011
468 Chris Klomp, “Digitaal voorspel”, 8-9-2011
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Het feit dat Peter een 'aardige jongen' zou zijn, wordt door de verteller op losse schroeven gezet  

doordat de bron zijn moeder blijkt te zijn. Moeders zijn natuurlijk bevooroordeeld over hun kroost  

– dat is een standaardscript – en gelden daarom als onbetrouwbaar.

Rob Zijlstra karakteriseert Reinier aan de hand van een gedetailleerdere verwijzing naar de bron, 

namelijk de reclassering, die verantwoordelijk was voor deze uitspraak van de moeder: 

“Zijn moeder had tegen de medewerker van de reclassering gezegd dat haar zoon 

een meelopertje is, maar daarnaast ook een aardige jongen.

Dat van dat meelopertje zou kunnen kloppen. 

Reinier is een Hollandse jongen die is geboren in Delfzijl. Hij heeft zich de tongval 

eigengemaakt  die  oorspronkelijk  in  de  voormalige  westelijke  koloniën  werden 

gebezigd.”469

In deze zin wordt van alles geïmpliceerd over Reiniers karakter. Doordat de verteller de kwalificatie 

'meeloper' overneemt, maar 'aardig' niet, impliceert hij dat Reinier geen aardige jongen is. Een 

lezer moet bovendien zelf invullen dat Reinier een Surinaams of Antilliaans accent heeft, wat in  

strijd  is  met  de  informatie  over  zijn  afkomst  (Hollands,  Delfzijl).  Dat  maakt  dat  hij  misschien 

inderdaad  een  ‘meelopertje’  is,  maar  het  maakt  hem  ook  een  interessant   –  want  intern 

tegenstrijdig – personage. In deze paar zinnen wordt veel aan de lezer overgelaten. Hij mag zelf 

verzinnen wat het  over  Reinier  zegt  dat  hij  zo praat,  maar  de associatie  met straattaal  en de 

straatcultuur dringt zich (in negatieve zin) op. In die zin is het accent dus een cultureel geladen 

symbool.  Toch  is  dat  nog  steeds  voor  meerdere  interpretaties  open.  Zijlstra  geeft  met  zijn  

opmerking 'dat zou kunnen kloppen' geen definitief oordeel of Reinier echt een meeloper is, en 

ook niet of hij echt aardig is. Dat is uiteindelijk aan de lezer zelf om te beslissen. Zijlstra biedt door 

zijn gedetailleerde manier van opschrijven de lezer wel veel informatie die helpt bij het maken van 

een keuze.

5.2.3. Slachtoffer-dader rolverdeling

Tot  nu  toe  draaide  het  in  de  analyse  allemaal  om  de  dader;  de  dader  staat  immers  in  het 

middelpunt van het circus dat het strafrecht heet.470 Maar hoe zit het dan met de slachtoffers? 

Wat voor rol spelen zij eigenlijk? Is er echt sprake van slachtofferfetisjisme en hoe is dat dan op 

blogs?

Hierboven werd al gesteld dat slachtoffers minder vaak een naam hebben dan daders. In de krant 

worden  ze  echter  nooit  met  naam,  initialen  of  een  variant  daarvan  aangeduid.  De  enige 

uitzonderingen daarop zijn dodelijke slachtoffers, in dit geval drie slachtoffers van moord en drie 

verkeersslachtoffers.  Deze  herkenbare  slachtoffers  zijn  op  de  blogs  van  Zijlstra  en  Klomp  ook 

gewoon herkenbaar. 

De manier waarop er met slachtoffers wordt omgegaan verschilt  dus per type misdaad.  In  de 

categorie veelplegers zijn slachtoffers praktisch afwezig. In sommige gevallen wordt alleen melding 

gemaakt van het feit dat ze er zijn. Bij  ernstige misdrijven worden vaak slachtofferverklaringen 

voorgelezen, en dan zie je dat rechtbankverslaggevers ook meer aandacht gaan besteden aan de 

rol  van  slachtoffers.  Jonge  zedenslachtoffers  worden  meestal  naamloos  gehouden,  tenzij  het 

binnen een (vrijwillige) liefdesrelatie gebeurde, dan krijgt het slachtoffer vaak wel een gefingeerde 

naam. Verder valt het op dat Zijlstra de slachtoffers van ongelukken vaker naamloos houdt, waar 

469 Rob Zijlstra, “Grooming”, 8-9-2011
470 Zie paragraaf 2.5
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Klomp hen een naam geeft. Zo is de bijrijder van 64 die overlijdt bij Klomp “Els” en een bij Zijlstra  

naamloze vrouw van 34 wordt “Naima”. In zekere zin zijn verkeersslachtoffers natuurlijk de ultieme 

slachtoffers, omdat ze niets gedaaan hebben om een ongeluk 'te verdienen'. 

De  rechtbankverslaggevers  gaan  daar  niet  op  dezelfde  manier  mee  om.  Zijlstra  omschrijft  de 

impact op het slachtoffer meestal wel, maar houdt het kort en zakelijk, in algemene termen en met 

hier en daar een detail.

“Met Ronnie gaat het redelijk. 

Hij kan weer praten en lopen – al doet dat nog zeer – maar hij kan niks meer ruiken 

en alles wat hij eet proeft naar karton.

Hij ziet minder en miste een schooljaar.”471

Klomp  beschrijft  gedetailleerder,  en  met  veel  aandacht  voor  de  belevingswereld  van  het 

slachtoffer: 

“Vriend Robert is  er  slecht aan toe.  Maar  hij  leeft.  Met ernstig  hoofdletsel.  Een 

zwelling  onder  het  schedeldak.  (…)  Zijn  schedeldak moet  worden gelicht  om de 

zwelling te controleren. Maar daarmee is hij er nog niet. Het gezicht van Robert ziet 

er niet uit. (…) Robert moet maanden herstellen. Hij 'eet' met een sonde en dat 

bevalt hem voor geen meter. (…) Robert komt er weer bovenop. Maar vraag niet 

hoe. Zijn gezichtsvermogen is  achteruit gegaan. Hij  is  ongevoelig voor licht.  Er is 

zenuwschade. Zijn grote teen kan niet meer de lucht in. En zijn reukvermogen is 

weg. Hij heeft nauwelijks meer smaak. Eigenlijk maakt het totaal niet meer uit wat 

hij eet: Alles smaakt naar karton.”472

Deze  manier  van  doen  sluit  aan  bij  de  anekdotische  lead  die  Klomp  in  zijn  krantenverslagen 

gebruikt, waarbij de gevoelswereld van een hoofdpersoon eerst wordt uitgelicht, en daarna pas 

het  nieuws  wordt  verteld.473 Bovendien  zoomt  Klomp  vaak  ook  in  op  de  emoties  van 

nabestaanden, zo blijkt bijvoorbeeld uit de blog “Regen van binnen”. Die blog is voor de helft  

gewijd aan de hartverscheurende verklaringen van de ouders van een verkeersslachtoffer. Klomp 

karakteriseert slachtoffers vaker als zijnde iemands kind of iemands partner, een geliefde:

“De ouders van Ilona (16) en Mark (17) zijn er niet altijd gerust op. Wie weet wat er 

allemaal in de donkere nacht kan gebeuren.

Op 18 september krijgt de nachtmerrie vorm.

Ergens rond drie uur in die nazomernacht kijkt Mark de dood in de ogen. Hij wil wel 

weg. Graag zelfs. Maar hij kan niet weg. Het is te laat. Veel te laat.

Zjn lijf krijgt een enorme knal en smakt tegen de koude grond van het fietspad. Uit 

een wond aan zijn hoofd stroomt bloed. De verwoestende pijn in zijn lijf houdt hem 

op de grond. Een paar meter verder ligt Ilona.

Dood.

Denkt Mark.”474

471 Rob Zijlstra, “Jakkeren”, 5 juli 2012
472 Chris Klomp, “Alles is karton”, 5-7-2012
473 Zie hoofdstuk 3, paragraaf  3.3.1 op pagina 60-61
474 Chris Klomp, “Buurjongen zonder bril”, 20-12-2011
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Bij  geweldzaken  en  zedenzaken  waarbij  het  slachtoffer  niet  compleet  weerloos  is,  is  de 

karakterisering van het slachtoffer  wéér anders.  Slachtoffers spelen niet in elke zaak een even 

grote of een even duidelijke rol. Wanneer een zaak draait om de getuigenis van het slachtoffer 

speelt het slachtoffer vanzelfsprekend een grotel rol in de berichtgeving, zoals in “De bolero”, “De 

excuusbrief”, “De verkrachter in ons” of in  “Praatjes”.475 In deze zaken is het het woord van het 

slachtoffer tegen dat van de dader. Het slachtoffer krijgt dan weliswaar veel aandacht, maar de 

emotionele impact krijgt minder nadruk dan bij bovenstaande verkeersslachtoffer-verhalen.

Hoe wordt geschreven over de verhouding tussen dader en slachtoffer heeft dus veel te maken 

met de aard van de misdaad en het type zaak. Bij kleine misdaden valt meer te relativeren dan bij  

moord  met  voorbedachte  rade,  maar  bij  een  moord  is  het  weer  moeilijker  om  het 

slachtofferperspectief  te  geven,  omdat  het  slachtoffer  het  niet  kan  navertellen.  Bij  een 

verkeersongeval is de verontwaardiging vaak groot, maar de dader geen échte dader; hij deed het 

niet expres. Bij  zedenzaken zorgen tegenstrijdige verklaringen ervoor dat verdenkingen moeilijk 

hard te maken zijn.

Om die redenen leek het mij interessant te kijken naar de karakterisering van veelplegers in het  

bijzonder. Zij maken zich consequent schuldig aan kleine vergrijpen, die in principe weinig schade 

opleveren. De slachtoffers van veelplegers halen nieuws of blog zelden. Toch staan veelplegers 

buitengewoon negatief in de publiciteit.  Vooral Rob Zijlstra schrijft regelmatig over deze 'kleine 

boeven', die wél voor grote overlast zorgen. Klomp geeft aan deze categorie minder interessant te 

vinden. Zijlstra lijkt het in zijn stukken op te nemen voor deze 'miskende' groep misdadigers. In de 

tags die hij zijn blogs meegeeft zijn 'veelpleger' en 'pechvogel' een veelgeziene combinatie.476 Zie 

bijvoorbeeld de introductie van “Scharrelaars”: 

“Over de grootste boeven worden boeken geschreven en films en documentaires 

gemaakt. De scharrelaars moeten het doen met de kleine stukjes in de krant. Dat de 

groten  in  de  spotlights  staan  en  de  kleinen  over  het  hoofd  gezien  worden  is 

natuurlijk  onrechtvaardig.  Want  de kleine boef  is  wel  verantwoordelijk  voor  het 

leeuwendeel van alles wat wij onder criminaliteit scharen.”477

Zijlstra's blogs over veelplegers voorzien in een lacune. Wie zijn die mensen? Wie afgaat op de 

berichtgeving in de media en of in films en op tv komt er niet achter. Bij veelplegerszaken draait  

het om de persoon: de aard van de misdrijven is immers zo interessant niet. Dat is klein werk. 

Juridisch is het vaak ook niet zo spannend: de verdachten zijn bijvoorbeeld opgenomen op camera 

en dus tamelijk  onbetwistbaar schuldig.  Wel kan het voorkomen dat er extreem hoge straffen 

worden uitgedeeld voor relatief kleine vergrijpen.478

Dus waar komt de nadruk op te liggen bij de berichtgeving over deze 'scharrelaars' zoals Zijlstra ze 

noemt? Wat opvalt is dat bijna alle verhalen iets te maken hebben met drugs, drank of een slechte 

jeugd.  Hoewel  ze  er  soms ver  voor  terugmoeten in  het  verleden van  de verdachte,  schrikken 

Zijlstra en Klomp er niet voor terug om die te belichten. In het verhaal van Remi/Ricardo gaan ze er  

zelfs voor terug tot aan zijn geboorte, die in een afkickkliniek plaatsvond.479 Ondanks het  thema 

van verslaving aan alcohol of drugs, dat herhaaldelijk terugkomt in de verhaalde gebeurtenissen, 

kiezen  ze  zelden  voor  de  term  'junk'.  Zijlstra  karakteriseert  verslaafde  veelplegers  haast 

475 Chris Klomp, “De verkrachter in ons”, 11-4-2011, Rob Zijlstra, “De excuusbrief”, 4-11-2011, Chris Klomp, 

“Praatjes”, 6 oktober 2011, Rob Zijlstra, “De bolero”, 23 maart 2011.
476 Tags zijn trefwoorden waarmee weblogs worden gecategoriseerd 
477 Rob Zijlstra, opening van 'Scharrelaars', 11 maart 2011
478 De zogeheten ISD-maatregel, waarbij een veelpleger voor een klein vergrijp twee jaar de cel indraait. Het idee is dat 

overlastgevers daarmee van de straat zijn.
479 Chris Klomp, “Een verstandige keuze”, Rob Zijlstra, “Vriendschap”, 13-04-2012
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liefhebbend, met poëtische omschrijvingen. Die benadrukken verslaafdheid als thema, maar weten 

de negatieve en zwaarmoedige connotaties die daarmee samenhangen subtiel te omzeilen. 

Daarmee blinkt Zijlstra uit in de beschrijving van de zaak van Bidja D. Hij haalt eerst de angel uit  

diens misdaden door ze kort en ironisch te karakteriseren: “Zijn ding is het plegen van gewapende 

overvallen.” Bidja D. is volgens Zijlstra: “zo verslaafd als een kwispelende hond in de slagerij”. 480 

Een andere veelpleger, door Zijlstra steevast 'Cheb de Flipper' genoemd, is “zo verslaafd als de zee 

golven rijk is.”481 Over weer een andere crimineel, dit maal verslingerd aan de alcohol, schrijft hij: 

“De alcohol zit Hannes in het bloed, om het zo maar te zeggen.”

Hannes en Bidja zijn de hoofdpersonen in een stuk dat, zo wordt duidelijk, amper gewijd is aan hun 

misdaden maar veeleer aan hun verslaving. Dat wordt duidelijk omdat van elk van de twee een 

dialoogje is opgenomen met de rechters, waarin ze verklaren hoeveel drank en drugs ze per dag 

'nuttigen'. Zijlstra gaat in de sectie veelplegers over het algemeen spaarzaam om met dialogen, 

hoewel  hij  vaak  persoonstekst  parafraseert.  Dat  hij  nu  juist  déze  dialogen  selecteert  om 

rechtstreeks weer te geven, is veelzeggend.482 Zijlstra noemt dit misdaden die gepleegd zijn onder 

invloed van van zoveel verdovende middelen in de inleiding van dit stuk 'wonderlijke prestaties'. 483 

Zijlstra heeft dus sterk de neiging eufemistisch en ironisch te schrijven over drank- en drugsgebruik  

als oorzaken van criminaliteit. Ook in “Het straattheater” komt dit terug:

“Mark is 42 jaar. Daarvan is hij er ruim dertig verslaafd, een hele prestatie wanneer 

je  bedenkt  dat  hij  een  aanzienlijk  deel  van  zijn  leven  achter  de  tralies  heeft 

doorgebracht.”484

En later, ook over veelpleger Mark, gebruikt Zijlstra een flinke overstatement om te benadrukken 

hoe verslaafd Mark is.

“Op een tijdelijk verblijf in de ruimte na, is alles geprobeerd om Mark op het rechte 

pad te krijgen.”485

Wat verder opvalt is dat drank en drugs vaak een actieve rol spelen in het verleiden van de 

'weerloze' criminelen tot misdaad. Dat is ook bij Klomp zo. De drugs dient zich in het moeilijke 

leven van de criminelen spontaan aan:

“Met de ledigheid kwam de joint. En de foute vriend.

En een beleefde straatroof in de stad Groningen.”486

Ook Cheb de Flipper  wordt geregeerd door de drugs,  wat  in  tegenstrijd  is  met zijn verzorgde 

uiterlijk:  “Dat  de cocaïne en heroïne al  vele jaren zijn leven beheersen en hem van binnenuit  

opvreten, is aan de buitenkant (nog) niet te zien.”487

In het verhaal van Bram (“De laatste keer”) worden de drugs door Rob Zijlstra zelfs gepersonifieerd 

als boosdoener, een zogenaamd 'drugsmonster': “Een jaar of 25 geleden – hij is nu 46 jaar – ging 

het mis. De drugs kregen hem in de greep om niet meer los te laten. […] Een flink deel van die  

jaren zat hij achter de tralies dan wel in klinieken waar werd geprobeerd hem uit de klauwen van 

480 Rob Zijlstra, “Slechtste jeugd”, 19-5-2012
481 Rob Zijlstra, “Cheb de Flipper”, 16-9-2011
482 Meer over gebruik van dialogen staat in paragraaf  5.3.1
483 Rob Zijlstra, “Slechtste jeugd”, 19-5-2012
484 Rob Zijlstra, “Het straattheater”, 22-6-2012
485 Rob Zijlstra, “Het straattheater”, 22-6-2012
486 Chris Klomp, “De beleefde straatroof”, 24-3-2011
487 Rob Zijlstra, “Cheb de Flipper”, 16-9-2011
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het drugsmonster te bevrijden.”488

Over Bram gaat hij daarna door: “We kunnen allerlei lelijke dingen roepen over onze junkies, maar 

niet dat ze lui zijn. Wie verslaafd is, leidt een jachtig bestaan en moet keihard werken.” 489 Deze 

beschrijving lijkt te sympathiseren met verslaafden. Door ze 'onze junkies' te noemen, worden ze 

duidelijker als onderdeel van de maatschappij erkend.

Dat  wil  niet  zeggen dat  Klomp en Zijlstra van mening zijn  dat  verslaafden zelfs  niets aan hun  

cirminele neigingen kunnen doen, maar ze houden wel in hun vertellerstekst zeer sterk rekening 

met  de  beweegredenen  van  hun  hoofdpersonen.  Ze  keren  de  bestaande  rolverdeling  om,  en 

maken  van  de  daders  van  misdrijven  de  slachtoffers  van  een  verslaving.  Ze  vragen  daarmee 

aandacht voor de belevingswereld van deze 'grote kleine boeven', die zichzelf genoodzaakt zien 

steeds weer in te breken, te roven en te stelen om in hun onderhoud te voorzien. Doordat ze het  

slachtoffer zijn van hun eigen verslaving, 'overkomt' misdaad ze ook opeens. Ze zijn geen actief 

handelende  personen,  geen  helden  maar  ook  geen  schurken,  maar  slachtoffers.  Van  de 

omstandigheden.

Waar Zijlstra deze problematiek benadert door er luchtig en kunstig over te schrijven, zet Chris 

Klomp veelomvattendere stijlmiddelen in om de dader-slachtoffer tegenstelling te benadrukken. 

Zo zet hij  in “Valse start” de gehele verhaalstructuur in om de lezer op het verkeerde been te 

zetten over  de rolverdeling tussen dader  en slachtoffer.  Het verhaal  begint  met een verteller-

abstract, en een snelle oriëntatie op de hoofdfiguur, Michel.

“Dit is een verhaal met een valse start. Over Michel. 

Michel is een slachtoffer.”490

Het verhaal gaat verder met een hele verhandeling over de slechte jeugd van Michel, die goed 

aansluit bij de introductie. Tot halverwege plotseling de rollen omdraaien, door ingrijpen van de 

verteller: 

“Ik zei het al, dit is een verhaal met een valse start. Ik heb namelijk gelogen. Michel  

is geen slachtoffer. Hij zit voor me als verdachte. Van een overval.”491

Het is duidelijk dat de eerste karakterisering de complete interpretatie van de tekst vanaf het begin 

heeft gestuurd. Omdat Michel wordt gekarakteriseerd als een slachtoffer, wordt “De valse start”  

geïnterpreteerd als een verhaal over een achtergestelde jeugd. Halverwege onthult de verteller 

echter dat Michel een overvaller is. Nu heeft behalve de hoofdpersoon, ook het verhaal opeens 

een  'valse  start'  gekregen.  De  lezer  moet  snel  de  rollen  in  zijn  hoofd  omdraaien,  en  zijn 

aanvankelijke interpretatie van 'valse start' bijstellen. Die snelle interpretatie-omwenteling zou bij  

de lezer ook een gedachteproces op gang moeten brengen. Klomp beoogt duidelijk te maken dat 

gangbare interpretaties en rolverdelingen misschien niet in steen gebeiteld staan, maar relatief 

zijn.  De  lezer  komt daar  achter  door  zijn  verteltruc.  Het  aanvankelijke  slachtofferverhaal  is  zo 

herkenbaar opgeschreven dat iedereen er instinkt; daders die slachtoffers worden bestáán dus. 

Hiermee schept Klomp ook in het brein van de lezer een nieuwe categorie.

Frappant is dat Klomp zo tussen neus en lippen door ook een van de belangrijkste journalistieke 

principes 'schendt', namelijk dat hij in de eerste plaats de werkelijkheid beschrijft. Hij geeft zelf toe 

dat hij zijn lezers heeft voorgelogen. Bij hem wordt de boodschap kennelijk belangrijker dan de 

488 Rob Zijlstra, “De laatste keer”,  25-11-2011
489 Rob Zijlstra, “De laatste keer”, 25-11-2011
490 Chris Klomp, “Valse start”, 31-10-2011
491 Chris Klomp, “Valste start”, 31-10-2011
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vorm.  Hij  speelt  zo  opzichtig  met  de  constructie  dat  het  verhaal  bijna  zijn  'waargebeurdheid' 

verliest.

Chris Klomp  houdt  dus  van  omkeringen  en  tegenstellingen  die  het  traditionele  beeld  van  de 

criminaliteit  op  hun  kop  zetten.  Ook  “De  beleefde  straatroof”  is  hier  een  voorbeeld  van. 

Straatroven  zijn  immers  nooit  beleefd.  Ze  zijn  zo  in  strijd  met  geaccepteerde  sociale 

omgangsvormen als maar mogelijk is. Niet volgens Klomp: 

“Want als wij van de media brutale en laffe berovingen in het leven roepen, waarom 

dan  geen  beleefde?  Want  hoe  noem  je  een  straatroof  waarbij  het  slachtoffer 

weliswaar  dringend  werd  verzocht  zijn  portemonnee  en  mobiele  telefoon  in  te 

leveren,  maar  desgevraagd  wel  ter  plekke  zijn  sim-kaart  en  (bank)pasjes  terug 

mocht hebben?”492

Daarmee wil hij duidelijk maken dat een misdadiger, in dit geval een straatrover, het ook best goed 

kan  bedoelen.  Hij  maakt  dat  aannemelijk  door  hoofdfiguur  Nicolai  te  karakteriseren  als  een 

beleefde, welbespraakte jongeman, die de rechter voortdurend aanspreekt met 'meneer'. Het feit 

dat die rechter een vrouw is, is misschien een teken van zijn onvermogen, maar het neemt niet 

weg dat de verdachte eigenlijk heel  sociaal  aangepast is.493 Om dat tot uitdrukking te kunnen 

brengen introduceert Klomp een nieuw soort misdrijf: “de beleefde straatroof”. 

Met deze nieuwe categorie bestrijdt hij de beeldvorming van de traditionele media, waarin alleen 

maar sprake kan zijn van een 'brutale' of 'laffe' straatroof. Met de uitvinding van deze nieuwe soort  

straatroof, wordt ook de rol van de dader gerelativeerd. Uit het begin van “De beleefde straatroof” 

blijkt dat het moeilijke leven in een asielzoekerscentrum wel degelijk invloed heeft gehad op het  

gedrag van de dader. Het stuk maakt aannemelijk dat de roof haast een noodzaak was geworden.  

Daarmee schept Klomp ruimte voor het feit dat de dader óók een goed mens kan zijn. Beleefdheid 

is immers een deugd, en wie zelfs beleefd is tijdens een roofoverval, is geen kwaad mens.

5.2.4. Karakterisering overige procesdeelnemers

Er moet ook kort wat worden gezegd over de aanwezigheid van de andere procesdeelnemers in 

rechtbankblogs. Rechters krijgen in deze blogs geen karakter of naam, net als in de krant niet.  

Veelal blijven ze een abstracte drie-eenheid, waarvan het niet eens duidelijk is wie spreekt. Zijlstra 

constreert zijn dialogen meestal als volgt: 

“Rechters: 'Had u veel gedronken?'

Arie: 'Viel wel mee. Stuk of twintig'”494

In een enkele blog, omdat het ging over sekseverschillen, duidt Zijlstra het geslacht van de rechters 

aan (twee vrouwen, één man).495

Officieren van justitie  kunnen zich verheugen over iets  meer persoonlijke aandacht.  Af  en toe 

wordt er een bij naam genoemd, zoals officier van justitie Eva Kwakman.496 Advocaten worden ook 

sporadisch met naam genoemd, maar krijgen in de regel wel iets minder aandacht dan de officier  

van  justitie;  er  zijn  verhalen  waarin  de advocaat  niet  wordt  genoemd en de  officier  wel.  Het  

expliciet  noemen  van  officier  en  advocaat  als  individu  maakt  het  mogelijk  hun  professionele 

492 Chris Klomp, “De beleefde straatroof”, 24-3-2011
493 Chris Klomp, “De beleefde straatroof”, 24-3-2011
494 Rob Zijlstra, “De hork”, 23-12-2011
495 Rob Zijlstra, “Zonder twijfel”,  6-10-2011
496 Rob Zijlstra, “Zonder twijfel”, 6-10-2011 en Chris Klomp, “Praatjes”, 6-20-2011
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optreden wat kritischer te bezien, zoals gebeurt met de uitspraken van Kwakman.497 De anonieme 

rechters blijven voor zo'n kritische benadering buiten schot.

5.2.5. Tot slot

Rechtbankblogs draaien, net als krantenberichten, meestal om de dader. De dader komt daarbij 

genuanceerder en vaak positiever voor het voetlicht dan in de krant. Een gefingeerde voornaam 

geeft  de  dader  tegelijkertijd  een  gezicht  en  bescherming  van  de  privacy.  Maar,  omdat  veel  

karakterisering impliciet is, blijven verschillende interpretaties van de dader en de gebeurtenissen 

mogelijk. De lezer wordt voorzien van details uit verschillende perspectieven en mag daaruit zelf 

conclusies trekken.

Slachtoffers krijgen minder aandacht en worden minder uitgebreid gekarakteriseerd. De manier 

waarop slachtoffers in beeld komen is echter sterk afhankelijk van de context van de zaak. Hoewel 

Chris Klomp zelf zegt liever aandacht te besteden aan de dader dan aan het slachtoffer, besteedt 

hij  meer aandacht aan het leed van slachtoffers en nabestaanden dan Zijlstra.  Klomp doet dit 

echter alleen wanneer er slachtofferverklaringen voorhanden zjin, hij gaat er niet naar op zoek. 

Klomp is een voorstander van gedetailleerde beschrijvingen van slachtofferleed.

De grens tussen slachtoffer en dader vervaagt soms in deze rechtbankblogs. Zijlstra lijkt met zijn 

verhalen over veelplegers te impliceren dat zij zelf eerder slachtoffers zijn, slachtoffers van hun 

verslaving en van de omstandigheden. Chris Klomp probeert met narratieve trucs het beeld van 

veelplegers op z'n kop te zetten. Hij  bestrijdt daarmee op creatieve wijze de scheidslijn tussen 

dader en slachtoffer en poogt bepaalde misdrijven van hun clichématige, negatieve connotaties te 

ontdoen.

497 Rob Zijlstra, “Zonder twijfel”, 6-10-2011 en Chris Klomp, “Praatjes”, 6-20-2011
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5.3 Episodes en tijdsverloop

Vooraf

Rechtbankblogs hebben een complexe, soms chaotische structuur omdat ze te maken hebben met 

een lange reeks gebeurtenissen. Die wordt omwille van de leesbaarheid niet van voor tot achter 

verteld. Doorgaans heeft een rechtbankverhaal twee belangrijke lagen: het heden in de rechtszaal 

en het verleden,  dat bestaat uit  de misdaad die wordt veroordeeld.  Daaromheen kunnen nog 

talloze andere episodes worden aangehaald, van de slechte jeugd van de verdachte, tot eerdere 

gelijksoortige misdaden, tot eerdere confrontaties tussen dader en slachtoffer. Zelfs de toekomst 

behoort tot de mogelijkheden, al valt het te betwisten of die nog tot 'het verhaal' behoort. 

Rechtbankverslagen  bevatten  een  rijkdom  aan  ingebedde  verhalen.  Er  zijn  de  woorden  van 

verdachten,  slachtoffers,  officieren  van  justitie,  advocaten,  rechters,  getuigen,  de  politie, 

deskundigen enzovoort. In de rechtszaak spelen bovendien ook levenloze bronnen een rol, zoals 

camerabeelden, het dossier, eerdere verklaringen, brieven, smsjes en zelfs de zoekgeschiedenissen 

van internetbrowsers. De journalist moet met zijn rechtbankverslaggeving dus continu schipperen 

tussen verschillende verhaallijnen, personages en gezichtspunten.

In  het  voorafgaande zijn  al  een paar  punten aangestipt  die  te  maken hebben met de manier 

waarop  de  gebeurtenissen  in  verhalende  rechtbankblogs  worden  weergegeven.  Aan  de 

opsomming van manieren waarop de verhalen beginnen (paragraaf 1) is al te zien dat sommige 

verhalen min of meer chronologisch verlopen, op een klassieke narratieve manier. Ze beginnen 

keurig bij het begin met een oriëntatie. Alles is nog goed, dan gaat het verhaal van start met de  

komst  van  onheil.   Andere  verhalen  verlopen  minder  chronologisch:  ze  vallen  midden  in  de 

gebeurtenissen en sleuren de lezer mee door allerlei vragen op te roepen. De meeste verhalen 

beginnen  echter  niet  meteen  met  personages  en  een  verhaal,  maar  met  vertellerstekst.  In 

nieuwsverslaggeving bestaat die tekst uit een samengevatte weergave van taalhandelingen van 

andere actoren.498  Die is zo gecomprimeerd dat de tekst zijn verhalende opbouw heeft verloren.  

De  misdaad  wordt  soms  wél  als  ingebed  verhaal  verteld.  Dat  verhaal  is  wel  chronologisch 

opgebouwd uit min of meer waarneembare handelingen van de actoren. In hele korte verslagen is 

ook dit verhaal samengevat in een paar woorden.499

5.3.1. Verhalende introductie & scènisch vertellen

Het verhaal van de misdaad kan echter ook worden ingebed in een tweede verhaalniveau, dat van 

de gebeurtenissen op de rechtszitting.  Van een tweede verhaalniveau is  sprake als  ook bij  de 

beschrijving van de zitting tijd en ruimte een rol spelen. De actoren komen over als personages die 

bewegen in tijd en ruimte. In plaats van een vaag gedepersonaliseerd instituut is bijvoorbeeld de 

officier van justitie een mens van vlees en bloed, met een lijf waarmee hij kan bewegen door een 

enigszins gedefinieerde ruimte, een lijf waar hij kleren aan draagt en waar een hoofd op zit met  

gezichtsuitdrukkingen,  die  emoties  verraden.  Hetzelfde  geldt  natuurlijk  voor  de  verdachte, 

advocaat  en  eventuele  andere  aanwezigen  in  de  rechtszaal,  zoals  getuigen,  deskundigen  of 

slachtoffers.

Dit fenomeen zien we in de verslaggeving over de moordzaak van Baflo, bij de beschrijving van  

498 Zie hoofdstuk 3, laatste paragraaf
499 Idem
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verdachte Alasam S. Aan het begin van “Baflo (2) – mensenwerk” treedt S. de ruimte binnen – die 

hierdoor enigszins gedefinieerd raakt.500 Vervolgens gaat hij “naast zijn advocaat zitten,” waardoor 

hij  zich  positioneert  binnen  de  ruimte,  weliswaar  impliciet.  Vervolgens  wordt  hij  ook  lijfelijk  

beschreven: 

“In het echt is hij maar een kleine man. Je zou bijna zeggen dat jij veel kleiner is dan 

zijn daden doen vermoeden. Het haar lang in halflange dreadlocks langs het hoofd, 

een hoofd met een jongensgezicht nog.”501

Er worden door Zijlstra nog meer uiterlijkheden besproken, zoals de kleding van S. Het verhaal 

eindigt wanneer hij de ruimte verlaat. “Nadat Alasam S. zijn woorden heeft gesproken, neemt de 

parketpolitie hem mee, de rechtszaal weer uit.”502

Doordat de rechtszitting wordt voorgesteld als een afgebakende ruimte met personages die daarin 

optreden en bewegen, heeft zo'n voorstelling wel iets weg van een theaterstuk. Er wordt scènisch 

verteld.  Het  tempo  van  de  vertelling  valt  dan  samen  met  het  tempo van  de  gebeurtenissen. 

Woorden worden af en toe direct weergegeven in dialogen. Niet alleen maar in losse quotes, zoals 

in nieuwsberichten, maar in tweegesprekken. Bij Zijlstra gaan die meestal tussen de verdachte en 

de rechter. Hij gebruikt die tweegesprekken om te laten zien hoe verdachte en rechter aan het  

begin van de zitting samen een beeld geven van wat er gebeurd is en waarom. Hij wisselt een 

samenvatting van de gebeurtenissen in het verleden af met stukjes dialoog: 

500 Rob Zijlstra, “Baflo (2) – Mensenwerk”, 19-7-2011
501 Rob Zijlstra, “Baflo (2) – Mensenwerk”, 19-7-2011
502 Rob zijlstra, “Baflo (2) – Mensenwerk”, 19-7-2011
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“Vier dagen later kwam ze, om drie uur 's middags, haar spullen halen. Boven, op de 

eerste verdieping, pakte ze een deken, rook eraan en zei: 'mmm, lekker'.

Rechters: “En toen knapte er iets?'

Marcel: 'Toen heb ik gestoken. Ik kon er niet meer tegen. Het werd  al meer en  al  

meer.”503

Hoewel dialogen een illusie van gelijktijdigheid geven, zijn het eigenlijk zeer selectieve middelen  

om de tijd te vertragen op een bepaald punt en daarmee dat gedeelte te benadrukken. Zo is de  

lange dialoog (van acht spreekbeurten) in 'Het risico van zwijgen' van Chris Klomp er alleen op 

gericht om te laten zien dat hoofdpersoon Henk door geen antwoord te geven op de vragen van de  

rechter alleen maar meer verdenking op zich laadt. Dat wordt door Klomp daarna nog even keurig 

samengevat: “Henk zegt niets. En daarmee neemt hij een risico.”504  Ook Zijlstra gebruikt dialogen 

om de zwijgzaamheid van Harrie B., en daarmee zijn karakterisering als enigszins arrogante (maar 

domme) verdachte te benadrukken.505

Doordat de tijdsduur van het gebeurde in de rechtszaal veel langer is dan in nieuwsverslaggeving, 

presenteert  dit  soort  verhalen  wat  er  gebeurt  in  de  rechtszitting  meer  als  een  volwaardig 

verhaalniveau. Ik wil er dan ook voor pleiten dat dit soort verhalen twee verhaalniveau's hebben.  

Doordat  taalhandelingen  van  officiers,  advocaten  en  rechters  duidelijk  als  zodanig  worden 

omschreven, met attributie, is het in deze verhalen duidelijker hoe betekenis in de rechtszaal tot 

stand komt en 'de feiten' in een soort onderhandeling tegenover elkaar worden gezet. Je kunt als 

lezer als het ware 'meekijken' in de rechtszaal. De journalist stuurt daarbij wel de interpretatie, 

zoals in paragraaf 5.4 wordt beschreven. 

De verhalen van Rob Zijlstra gaan altijd uit van de gebeurtenissen op de zitting. In verhalen als “Het  

cijfer Koos” en “Het babyhoofdje en de commode” van Chris Klomp ontbreekt die invalshoek.506 

Klomp presenteert de feiten van de rechtszaal los van de context waar hij ze zelf heeft gehoord. Hij 

begint  met  een inleidende  tekst,  met  een algemene stelling,  en  lanceert  daarna  een  verhaal 

meteen met de gebeurtenissen. Verkort weergegeven:

“Op 5 juli 2006 heeft Sjon uit Leek er genoeg van. Het gekrijs van zijn pasgeboren 

baby Leandro gaat hem door merg en been. (…) 

Hij pakt zijn pasgeboren zoon van de commode en slaat Leandro met zijn hoofdje 

tegen de rand van het meubelstuk. (…)  

Sjon mag met de politie mee (…).

Zegt u het maar: Sjon mag nooit meer vrij? Stenigen? (…) De rechter dacht daar 

anders over. (…)

Legt een jaar lang celstraf op.”507

Dit verhaal houdt een volledig chronologische volgorde aan, en is volgens de narratieve principes 

opgebouwd uit achtereenvolgens oriëntatie, complicatie, resolutie en evaluatie, maar legt geen 

verantwoording af van waar de feiten precies vandaan komen. Het feit dat Klomp aanwezig was bij  

503 Rob Zijlstra, “Gekwetste man”, 1-3-2012
504 Chris Klomp, “Het risico van zwijgen”, 16-6-2011
505 Rob Zijlstra, “Miranda Veldwiesch”,  19-6-2011
506 Chris Klomp, “Het cijfer Koos”, Chris Klomp, “Het babyhoofdje en de commode”, 
507 Chris Klomp, “Het babyhoofdje en de commode”, 25-12-2011
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de zitting is niet te herleiden, behalve dan aan het feit dat hij de geschiedenis kan navertellen. Het  

interessante is dat hij in plaats van zelf de evaluatie te verzorgen, de lezer oproept om zijn mening 

te  geven,  voordat  hij  onthult  wat  de  rechtbank  er  van  heeft  gemaakt.  Het  verhaal  is  een 

gedachteoefening, een exempel. Het moet duidelijk maken dat er omstandigheden zijn waaronder 

strenger straffen niet loont.  Het doel  van dit  verhaal  is  niet per se meer informeren over een 

bepaalde gebeurtenis in de werkelijkheid, maar eerder het maken van een punt aan de hand van 

een voorbeeld uit de rechtszaal.

5.3.2. Ruimte

Hoewel de journalisten soms zichzelf beschrijven als zittende in de rechtszaal, achter de perstafel, 

en beschrijven hoe de verdachte op zijn stoel zit, wordt de ruimte zelf, de rechtszaal, niet duidelijk  

beschreven. Uitzondering is de blog “De mooie leugen” van Rob Zijlstra, dat begint met tot in detail 

beschrijven van Zittingszaal  14.508 Zijlstra fungeert hier bijna als een soort toeristische gids die 

grappige feitjes weet op te dissen over de rechtszaal en het rechtsgebouw. Het verhaal dat hij  

schrijft heeft vervolgens weinig tot niets met die inrichting te maken. De ruimte heeft in deze blogs 

dus geen symbolische functie. De ruimte is echter, door de bewegingen van actoren in het verhaal, 

wel impliciet afgebakend, anders dan in nieuwverslaggeving.

5.3.3. Derde vertelniveau & metajournalistiek

Naast rechtbankverslagen die de gebeurtenissen neerzetten op rechtbankniveau en blogs die zich 

nadrukkelijker richten op het verhaalniveau, zijn er ook blogs die een derde niveau hebben. In die  

blogs  is  ook  de  ik-figuur  een  vleselijke  persoon  geworden.  Het  bijzondere  aan  het  volgende 

voorbeeld is dat de journalist hier ook nog eens terugkijkt op zichzelf in een ander tijdframe:

“Bedroefd rijd ik even na middernacht de stad uit, langs links en rechts de donkere 

weilanden richting huis. Even voorbij de kaasfabriek licht de iPhone in de houder 

aan de voorruit geplakt op en meldt dat ik geen netwerk meer heb. Daar zat ik nou 

juist over te piekeren.”509

Dit verhaal is driedubbel gelaagd. Het kijkt vanuit een 'heden' in de nacht terug op de dag, en 

vanuit de zitting van die dag terug op de manier waarop een 17-jarige jongen zijn moeder in een 

opwelling om het leven bracht. 

De journalist geeft hiermee een uniek inkijkje in zijn eigen schrijfproces. Zijn aanwezigheid bij de 

uitspraak,  waar  ook de vader van de jongen was,  beïnvloedde de manier waarop hij  zijn stuk 

schreef: “Ik heb vanavond op de krant geprobeerd, met het beeld van die terneergeslagen vader 

naast  mij,  het  vonnis  zo  goed mogelijk  weer  te  geven.”510 Tegelijkertijd  geeft  hij  aan  dat  zijn 

weergave van de zaken misschien wel minder effectief is dan die weergave die de rechters in het  

vonnis van de zaak geven: “Maar eigenlijk zou iedereen die geschokt is of doet, dat vonnis zelf eens 

moeten lezen.”511 

Deze complexe weergave is wellicht veroorzaakt door het feit dat Zijlstra niet zelf bij  de zitting 

aanwezig kon zijn, omdat de zaak vanwege de minderjarige verdachte achter gesloten deuren werd 

behandeld. In andere stukken vervlecht hij dit soort metajournalistieke opmerkingen eerder in het 

vertellerscommentaar.

508 Rob Zijlstra, “De mooie leugen”, 23-9-2011
509 Rob Zijlstra, “Geen netwerk meer”, 28-01-2011
510 Rob Zijlstra, “Geen netwerk meer”, 28-01-2011
511 Rob Zijlstra, “Geen netwerk meer”, 28-01-2011
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Zijlstra verbindt  de  drie verschillende niveau's  aan elkaar  met een metafoor  die  hij  drie  keer 

herhaalt en die steeds anders kan worden uitgelegd: 'geen netwerk meer'. In de eerste plaats is dat 

wat zijn mobiel  hem letterlijk vertelt  in de eerste tijdslaag,  waardoor hij  moet denken aan de 

hoofdpersonen van de twee ingebedde verhalen die volgen – hij vertelt ook nog over een ouder 

echtpaar dat is gepakt voor bijstandsfraude. Die oude mensen zijn hun netwerk kwijt doordat ze 

sociaal worden uitgestoten nadat hun misdrijven bekend werden. Bij de jongen en zijn moeder is  

het verband minder duidelijk: 

“Een moeder die haar zoon vraagt haar te vermoorden.

Een moeder die van haar zoon eist dat hij haar helpt zelfmoord te plegen.”

Geen netwerk meer.”512

'Geen netwerk meer hebben' slaat hier op het contact met de realiteit kwijt zijn. De moeder was  

doorgeslagen dat ze zoiets eiste. De jongen sloeg door, doordat zijn moeder eiste dat hij haar zou  

helpen  met  zelfmoord.  Beide  waren  het  besef  van  wat  normaal  is,  volkomen  kwijt.  Ook  de 

journalist rijdt rond zonder bereik: hij weet op zijn beurt niet meer hoe hij zo'n bizarre zaak moet 

duiden. De dubbelzinnigheid van de metafoor laat die interpretaties deels over aan de lezer.

Zo'n driedubbellaags verhaal is echter erg uitzonderlijk. Dit is eigenlijk het enige voorbeeld ervan 

binnen het corpus. Wel zijn er een handjevol blogs waarin Chris Klomp of Rob Zijlstra omschrijven 

hoe ze zelf  aan de perstafel  zitten en de verdachte observeren, en wat hun gedachten op dat 

moment zijn. Die observaties zijn in de tegenwoordige tijd. De verteller is dus direct onderdeel van 

wat er gebeurt in de rechtszaal:

Klomp: “Ik zie voor het eerst zijn ogen als hij naar de perstafel kijkt. En ik schrik. Van 

de  kou.  En  van  de  bizarre  combinatie  van  bijna  sprankelende  haat  en  doffe 

wanhoop.”513

Zijlstra:  “Daar  zit  je  dan,  aan  de  perstafel  van  zittingszaal  14  waar  ik  al  zoveel 

rotvaders heb gezien die hun rotpoten niet konden thuishouden. Dacht zelf even: ik 

heb het nog wel erger meegemaakt dan dit. Bestonden er maar grenzen.”514

Het feit dat de journalist aandacht besteedt aan zijn eigen toeschouwerrol bij een zaak en daar een 

verslag over gaat schrijven, is een vorm van metajournalistiek. De journalist geeft hierbij aan hoe 

zijn eigen ervaringen in de rechtszaal meewegen bij het schrijven van een verhaal. Ook zij laten 

zich meeslepen, verbazen en ontroeren door een zaak. Zijlstra beschrijft in zijn stuk over de zaak 

Wildervank bijvoorbeeld ook dat de journaliste van De Telegraaf zit te huilen.515 Die emotie van de 

schrijver  is  voor  de  lezer  een  extra  middel  om  het  gebeurde  te  interpreteren.  Als  zelfs  de 

journalisten zitten te huilen, hoe erg is een zaak dan wel niet?  

Tegelijkertijd relativeert deze weergave de objectiviteit van de verslagen die vervolgens verschijnen 

in de krant; achter die objectieve vertelstem zit dus wel degelijk een mens van vlees en bloed, die 

keuzes maakt over wat hij opschrijft en wat niet.

In  de  analyse  van  het  vertelperspectief  zal  verder  ingegaan  worden  op  metajournalistieke 

verschijnselen op de blogs van Klomp en Zijlstra.516

512 Rob Zijlstra, “Geen netwerk meer”, 28-01-2011
513 Voorbeeld uit Chris Klomp, “Je ergste vijand”, 22-9-2011
514 Zijlstra, “Het meisje”, 17-4-2012
515 Rob Zijlstra, “Twee spelende meisjes (2)”, 8-3-2011
516 Zie volgende paragraaf, 5.4
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5.3.4. Reconstruerend schrijven bij  Zij lstra

Van  Rob  Zijlstra  kan  worden  gezegd  dat  hij 

overwegend  'reconstruerend'  schrijft.  Hij  poogt  de 

bewijsvoering weer te geven door een mengeling van 

directe  quotes,  dialogen  en  samenvattingen  die 

moeten weergeven wat er gebeurd is. Deze manier 

van schrijven heeft niet de chronologische opbouw 

van een persoonlijk narratief, maar stelt ook niet de 

eis voorop, zoals rechtbankverslagen in de krant dat 

doen. Eerder houdt Zijlstra zich aan de volgorde zoals 

die op de zitting ook 'aanwezig' was. Dat houdt in dat 

de  chronologie  verstoord  raakt,  omdat  dezelfde 

gebeurtenissen  door  meerdere  personen  en 

gereconstrueerd  uit  meerdere  bronnen  worden 

weergegeven. Dat is goed te zien bij een analyse van 

de gebeurtenissen in Zijlstra's  blog “Papengang”.517 

Dat stuk begint met een oriëntatie op de situering 

van  het  misdrijf,  in  het  Groningse  steegje  de 

Papengang,  dat  door  middel  van 

achtergrondinformatie  en  vergelijkingen  wordt 

gekarakteriseerd  als  een  onheilsplek.  Vervolgens 

wordt  aan  de  hand  van  getuigenverklaringen  en 

camerabeelden een redelijk  feitelijke weergave van 

de  gebeurtenissen  gegeven  op  '1  oktober  2011, 

tegen  kwart  voor  vier  in  de  nacht'.  Een  aantal 

slachtoffers stort in de straat neer door kogels, dat 

wordt sec beschreven.

Daarna verspringt het frame naar de rechtszaal, waar een van de slachtoffers van de schietpartij in 

een rolstoel zit. En waar ook de verdachten aanwezig zijn. Vervolgens keert het verhaal weer terug 

naar de bewuste nacht, dit keer om twintig voor vier, iets eerder dus dan de uitgangssituatie. Er 

wordt verteld wat voorafging aan de schietpartij, ook dit keer aan de hand van camerabeelden,  en 

afgeleid uit verklaringen van de verdachten of van een van de slachtoffers zelf: 'Ra of Ku zou dan 

tegen hem hebben gezegd dat ze hem gaan afmaken. Omdat hij vies kijkt.'518 Waar de woorden 

precies vandaan komen is niet duidelijk, wel dat ze niet helemaal vaststaan.

Vervolgens  komt  het  verhaal  weer  op  de  schietpartij,  de  gebeurtenissen  worden  dit  keer 

samengevat:  weer  vallen  de  slachtoffers  neer,  maar  nu  iets  beknopter.   Daarna  worden  de 

gebeurtenissen  na  de  schietpartij  verhaald:  het  politieonderzoek,  de  aanhoudingen  van  de 

verdachten. Dan keert het verhaal weer terug naar de rechtszaal, waar de verdachten hun verhaal 

doen,  en  de  advocaten  en  de  officier  van  justitie.  Het  bewijs  passeert  de  revue,  de 

voorgeschiedenis  van  de  verdachte  ook.  De  verdachte  reageert  met  een  directe  quote,  de 

advocaten ook. De officier komt weer aan het woord en poneert de eis. Dan is de zitting afgelopen. 

Over periode na de zitting wordt nog kort gemeld dat een van de verdachten de volgende dag de  

cel mag verlaten. De ander moet wachten op de uitspraak over twee weken.

Het  verhaal  volgt  dus  in  grote  lijnen het  verloop van de zitting,  maar  omdat er  verschillende 

517 Rob Zijlstra, “Papengang”, 8-5-2012
518 Rob Zijlstra, “Papengang”, 8-5-2012
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bronnen beschikbaar zijn om het verhaal mee te vertellen, verschillende perspectieven ook, cirkelt  

Zijlstra heen en weer tussen de verschillende versies en daarmee ook heen en weer in de tijd. 

Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld in “Lotte”.519 Dat verhaal opent met de voorgeschiedenis van de 

dader, Herman (22 jaar). De rechters ondervragen Herman over zijn rijbewijs, dat hij nooit heeft 

gehaald. Dan worden er deskundigen aangehaald die zeggen dat Herman in een kliniek moet. Dan 

komt  de  tenlastelegging  van  het  openbaar  ministerie:  'dood  door  schuld'.  Vervolgens  komen 

Jessica en Lisanne aan bod. Hun relaas over hoe ze aan de autorit begonnen die Lotte noodlottig  

zou worden, wordt afgewisseld met quotes van de verdachte. Er volgt een korte beschrijving, hoe 

ze  verkeerd  rijden  op  de  snelweg,  de  zon  laag  staat  en  niemand  gordels  draagt. 

Getuigenverklaringen worden aangehaald; de verdachte rijdt 140 kilometer per uur. Zijlstra meldt 

dat  Lotte twee berichtjes verstuurt met haar telefoon, om 16.29 en 16.31. Dan pas gebeurt het  

auto-ongeluk waar het hele stuk om draait. De gevolgen voor de slachtoffers worden beschreven,  

Herman betuigt spijt, maar verweert zich tegen de beschuldigingen door te zeggen het motorblok 

uit zijn auto gevallen was; hij geeft hiermee een andere weergave van de momenten vlak vóór de 

crash.  De  officier  van  justitie  houdt  een  requisitoir,  de  ouders  van  Lotte  lezen  een 

slachtofferverklaring voor.

Het  verhaal  wordt  daardoor  een soort  lappendeken:  sommige  feiten  worden meerdere  keren 

verteld, soms sluiten verhalen op elkaar aan maar met een korte overlap, soms valt er een gat en 

worden  er  stukken  of  feiten   overgeslagen.  De  gebeurtenissen  worden  op  die  manier  op 

verschillende manieren belicht, vanuit het perspectief van de verdachte(n) en slachtoffer(s).

5.3.5. Emotioneel schrijven bij  Klomp

Door Zijlstra's indirecte manier van gebeurtenissen weergeven, altijd via de bronnen, blijft hij op 

afstand.  Als  de auto in  “Lotte”,  na een lange opmaat,  bijvoorbeeld eindelijk  crasht,  wordt  die 

situatie door Zijlstra niet beschreven.520 Hij gaat van een beschrijving van de situatie in de auto 

(Lotte is berichtjes aan het sturen) naar het politiebureau: “Om 16.33 komt bij de politie de eerste 

melding binnen dat er op de A7 een auto is gecrasth.”521 Verder gaat hij niet op de situatie in.

Chris Klomp blijkt in zijn verslag de gebeurtenissen vlak voor en vlak na de crash wél te kunnen 

omschrijven:522 

“Lotte ligt om half vijf in de middag in een ijskoude greppel naast de snelweg. Ze is  

even daarvoor in een zwarte Volkswagen Golf over de kop geslagen. Aan het stuur 

van de Golf de 22-jarige Bernard. 

(...)

Hij dolt. Doet stoer. Zet zijn muziek nog wat harder. Verliest de controle. De klap is 

vreselijk. Een getuige bij een benzinepomp ziet alleen een rokend motorblok over de 

snelweg schuiven.”523

Waar  Klomp de situatie  beschrijft  alsof  hij  er  met zijn  neus bovenopstond,  vertelt  Zijlstra  het  

verhaal uit tweede hand. Hij lijkt zich niet zozeer druk te maken om de gebeurtenis, de crash an 

sich, maar is geïnteresseerd in de omstandigheden daaromheen. Misschien is het ook wel uit een  

519 Rob Zijlstra, “Lotte”, 19-7-2012 Rob Zijlstra, “De lastige dame”, 21 juli 2011
520 Rob Zijlstra, “Lotte”, 19-7-2012
521 Rob Zijlstra, “Lotte”, 19-7-2012
522 Iets soortgelijks gebeurt in het citaat waarin 'Rik' zijn ogen sluit voor de verschrikkelijke klap van een auto-ongeluk, 

paragraaf 5.1.5, pagina 90
523 Chris Klomp, “Regen van binnen”, 16-7-2012
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soort  (journalistiek)  fatsoen  of  anti-sensatiezoekerij  dat  hij  de  meest  dramatische  momenten 

eruitknipt, zoals ook bij bijvoorbeeld beschrijven van seksueel misbruik.524 

Klomp maakt er juist een sport van het gebeurde zo expliciet mogelijk te beschrijven. Hij omschrijft  

allerlei gevoelselementen die te maken hebben met dat moment, in dik aangezette termen. De 

temperatuur (“ijzig”), het geluid (een vreselijke klap), de kracht die vrijkomen als de auto crasht, 

die worden gesymboliseerd door het rokende motorblok dat over de weg schuift. Door middel van 

dit soort details vergroot hij de impact van zijn verhalen. Het is voor zijn lezers geen ontkomen aan 

wat er is gebeurd. Hij gaat dan als het ware in het hoofd van een verdachte of slachtoffer zitten om 

de  gebeurtenis  te  beschrijven,  zoals  hij  ook  de  gevoelswereld  van  verkeersslachtoffer  Mark 

blootlegde.525 Dit voelt als lezer heel vanzelfsprekend, maar bedacht moet wel worden dat Klomp 

zich baseert op dezelfde zittingen als Zijlstra. Verzint hij Klomp er wel eens iets bij, of laat Zijlstra 

dan zoveel weg?

Hetzelfde treedt op in Klomps verslaggeving over seksueel misbruik, waarin hij stelt dat er best wel 

eens wat details verteld mogen worden om duidelijk te maken wat seksueel misbruik nou eigenlijk 

inhoudt, en hoe erg het is. Hier staat wel vast dat Klomp er niets bij verzint; journalisten laten in de  

dagelijkse  praktijk  erg  veel  weg,  door  een  heel  scala  aan  handelingen  te  scharen  onder  één 

noemer:  'misbruik'  of  'ontucht'.  Klomps  verhalen  geven  dus  een  concretere  invulling  aan  de 

volgens hem te 'wollige' categorie van seksueel misbruik. Tekenend is hoe hij het verhaal van het 

meisje met de incestvader weergeeft: 

“Misschien dat er hierdoor wel mensen zijn die denken dat het wel wat meevalt met 

seksueel misbruik. Dat het vast niet erger is dan een beetje friemelen.

Dat is niet zo.

Een meisje van zes ligt op een matras in de woonkamer. Haar vader zet een seksfilm 

op en dringt bij haar naar binnen.”526 

Klomp beschrijft vervolgens in detail hoe het verder gaat. Hiermee is zijn stukje ook een vorm van  

metajournalistiek.  Hij  geeft  aan  dat  de  bestaande  journalistieke  taal  de  lading  niet  dekt,  de 

werkelijkheid niet goed weergeeft. Hij hoeft daarvoor echter geen vergaande vormexperimenten 

aan te gaan; alleen al opschrijven wat andere journalisten voor zich houden, zoals dit soort details,  

is een flinke schop tegen de journalistieke mores. Chris Klomp noemt deze strikte journalistieke 

norm – enigszins plagerig - 'censuur': 

“Ik heb in tien jaar tijd het woord geil nog nooit in een rechtbankverslag kunnen 

krijgen. Eindredacteuren prefereren de term opgewonden. (...) En ik moet toegeven. 

Zelfs het bovenstaande stukje bevat stevige censuur. [...] Wij journalisten censureren 

dagelijks de werkelijkheid als het gaat om seksueel misbruik.”527

5.3.6 Tot slot

Buiten  de  vertellerstekst  hebben  de  rechtbankblogs  van  Zijlstra  dus  altijd  twee  niveau's:  een 

waarin wordt verteld over de gebeurtenissen in de rechtszaal, en een waarin wordt verteld over de 

feiten rondom het misdrijf. De blogs van Klomp beperken zich in sommige gevallen alleen tot het  

524 Zie paragraaf 5.2.6., pagina 96
525 Zie paragraaf 5.3.2.
526 Chris Klomp, “Beelden van misbruik”, 16-4-2012
527 Chris Klomp, “Beelden van misbruik”, 16-4-2012
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laatste, in combinatie met commentaar. In een heel enkel geval heeft een blog drie niveau's: de 

verteller is dan zelf ook een handelende persoon die weer terugkijkt op het verhaal van de zitting.

Omdat  de  verteller  een  prominentere  rol  speelt  in  deze  rechtbankverhalen,  hetzij  in  het 

commentaar, hetzij in een eigen verhaallaag, is er ruimte voor bespiegelingen op de journalistieke 

arbeid, voor metajournalistieke overwegingen. Die zijn te vinden bij zowel Zijlstra als Klomp.

Zijlstra vertelt  reconstruerend. Door het blogformat heeft hij  de ruimte om het verhaal  vanuit 

verschillende gezichtspunten te vertellen, wat een welkome aanvulling is op de gecomprimeerde 

manier waarop rechtszaken vaak in de krant staan. In de krant is de eis vaak sturend voor de  

weergave van de gebeurtenissen, omdat het enigszins begrijpelijk moet zijn hoe de eis tot stand 

komt.  Het  openbaar  ministerie  krijgt  daarom  verhoudingsgewijs  meer  aandacht  in  een 

krantenbericht. Op zijn blogs schrijft Zijlstra de versie van de gebeurtenissen zoveel mogelijk toe 

aan personen. Hij trekt de 'constructie' van het verhaal uit elkaar, door bijvoorbeeld te laten zien 

wat voor beeld er rijst uit de dialoog tussen rechter en verdachte. Het verhaal wordt 'objectiever'  

door verschillende subjectiviteiten te presenteren.

De tijdsstructuur is daarom niet chronologisch, maar gaat met sprongetjes heen en weer tussen 

verschillende episodes en gezichtspunten. In zekere zin hebben Zijlstra's blogs dit gemeen met de 

niet-chronologische vorm van nieuws. Anderzijds volgen de blogs van Zijlstra wel vaak de gang van 

zaken zoals zich die op de zitting voltrekt.

Klomp geeft wat dat betreft meer ruimte aan narratieve vormen, hoewel ook hij natuurlijk gebruik 

maakt  van  vertragingen  door  dialogen,  beschrijvingen  van  de  verdachte,  het  citeren  van 

slachtofferverklaringen of het uitgebreid aanhalen van de officier van justitie. Zijn verhalen staan 

echter vaker los van de context van de rechtszitting, en het lijkt erop dat hij daardoor ook meer  

ruimte heeft zijn weergave van de gebeurtenissen mooi 'rond' te maken. Hij kan gebeurtenissen 

bovendien beschrijven alsof hij er zelf bij was.

Zijn verhalen hebben, zoals we in 5.2 ook hebben gezien, soms een verassende twist omdat Klomp 

dan  speelt  met  de  verwachtingen  van  de  lezers.  Enerzijds  schrijft  Klomp  dus  meer  echt 

'verhaaltjes',  anderzijds  legt  hij  wel  verantwoording voor  af  voor  zijn kunstgrepen,  zoals  in de 

volgende paragraaf zal worden geïllustreerd.
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5.4 Evaluatie: Over vertelperspectief en 

focalisatie

5.4.1. Auctoriaal vertelperspectief

Uit de voorafgaande paragrafen kan opgemaakt worden dat de verteller vaak duidelijk zichtbaar is  

in rechtbankblogs.  Hij  is  als  'ik'  aanwezig in de tekst,  bespreekt zijn eigen aanwezigheid in de 

rechtszaal, spreekt lezers aan en becommentarieert het verloop van de gebeurtenissen, waarvan 

hij de weergave bovendien soms opzichtig manipuleert.

Dit vertellerscommentaar neemt vaak de vorm aan van het geven van algemene waarheden, zoals 

werd geïllustreerd in paragraaf 1. Uit de vorige paragraaf bleek bovendien dat de journalisten ook 

reflecteren op de manier waarop ze het verhaal zelf vertellen. Dit heet metavertellen.528

Dit vertellersprofiel sluit goed aan bij de kenmerken van de auctoriale verteller. Dorleijn en van 

Boven brengen de auctoriale verteller in verband met de traditie van het mondelinge vertellen, het 

‘vertellen in de kring’. Daarbij past dat hij zich sterk richt op de lezer of toehoorder. 529 Ook blogs 

richten zich, zoals in paragraaf 2.3 geïllustreerd is, sterk op het kweken van een band met het 

publiek.  De  auctoriële  verteltrant  sluit  dus  goed  aan  op  de  insteek  van  blogjournalisten.  Alle 

onderzochte blogverhalen hebben dan ook zo'n sturende, aanwezige verteller. Dat houdt in dat 

alle stukken verteld worden door een verteller die zichzelf in enigerlei gedaante manifesteert in de 

tekst. 

Omdat rechtbankverslaggevers bovendien aanwezig zijn bij de rechtszaak die ze verslaan, is het 

ook niet verwonderlijk dat de verteller af en toe is gedramatiseerd. Dat wil zeggen dat de verteller  

als ik-persoon een rol speelt in het verhaal,  zoals in de voorgaande paragraaf bij  Zijlstra's blog  

“Geen  netwerk  meer”.530 Dat  blijft  dan  wel  bij  een  rol  als  ik-getuige,  aangezien  de 

rechtbankverslaggever toekijkt en schrijft, verder niet meedoet aan de zitting.

Een  auctoriale  verteller  is  te  herkennen  aan  het  feit  dat  hij  als  'ik'  voorkomt  in  de  tekst.  

Voorbeelden hiervan hebben we al gezien in de vorige paragrafen. Maar ook constructies met 'jij'  

of 'wij' waarin de schrijver zich richt tot zijn publiek, zijn voorbeelden van auctoriaal vertellen. Een 

leuk voorbeeld hiervan vinden we in een blog van Rob Zijlstra. Hierin gaat hij als verteller als het 

ware de dialoog aan met zijn (denkbeeldige) publiek. De gewone tekst is steeds afkomstig uit het 

blog, de gecursiveerde tekst is door mij aangevuld; dit is de denkbeeldige dialoog.

Zijlstra: “Kun je als verdachte ook niet blij zijn met een vrijspraak?”

Publiek: nee toch?

Zijlstra: “Bij nader inzien misschien wel.”

Publiek: hoezo dan?

Zijlstra: “Dat zit zo.”

Implicatie: En dat ga ik  nu vertellen

528 Erica van Boven en Gillis Dorleijn, Literair Mechaniek, 2e ed. (Bussum: Coutinho, 2003), 192
529 Ibidem, verkort weergegeven van de pagina's 189-193
530 Rob Zijlstra, “Geen netwerk meer”, 28-01-2011
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Zijlstra: “Er was eens een student die in Groningen studeerde…”531

De auctoriale verteller komt hier op subtiele wijze tot stand, maar verraadt zichzelf duidelijk door 

het gebruik van traditionele vertelpatronen. Eerst werpt de verteller een (retorische) vraag op, 

gericht aan het publiek ('je') die hij vervolgens zelf gaat beantwoorden door het vertellen van een 

verhaal. Hij begint zijn verhaal als een sprookje: “Er was eens”. Daarmee markeert hij dat hij een  

ingebed verhaal gaat vertellen, op een erg conventionele, haast ouderwetse, manier.

Zijlstra's vertellerstekst heeft wel vaker klassieke of zelfs archaïsche trekjes. Hoewel hij toch ook 

regelmatig gebruik maakt van de je-constructie, spreekt hij zijn lezers soms nog aan met 'u'. In 

“Seks in de rechtszaal” spreekt hij namens het 'wij' van journalisten de 'u' van de lezer aan. Hij 

splitst die lezer vervolgens zelfs nog uit naar 'u, man' en 'u, vrouw', waardoor hij de indruk wekt 

dat hij daadwerkelijk een fysiek publiek in gedachten heeft.

“Dus dan willen wij u doen geloven dat u, man 13 keer per dag aan seks denkt, en u vrouw, 

5 keer.”532

Zijn verteltrant wordt verder gekenmerkt een mix van ouderwets en alledaags taalgebruik, verpakt 

in een heldere stijl.  Door deze tegenstellingen krijgen zijn stukken een speelse, soms ironische 

lading. Archaïsch is bijvoorbeeld de constructie “We schrijven februari 2009 (winter)”.533 

Dit archaïsche zou kunnen worden verbonden met het feit dat een auctoriële vertelwijze in de 

literatuur  een verouderd  stijlmiddel  is.  Anderszijds  zou  je  deze  schrijfstijl  juist  actueel  kunnen 

noemen.  Dorleijn  en  Van  Boven  merken  op  dat  bijvoorbeeld  metafictie  vaak  voorkomt  in 

postmoderne romans.534 Ook in de internetjournalistiek is het niet ongebruikelijk om de lezer in 

een kop rechtstreeks aan te spreken, om hem of haar te verleiden op een linkje te klikken. Dat  

varieert  van  kreten  als  “OMG.  This  video  will  make  you  laugh  until  you  cry!”  op  populaire 

amusementssites,  tot  de  site  van  een  serieus  kwaliteitsmedium  als  NRC  Handelsblad.  Nrc.nl 

gebruikt regelmatig dit soort koppen: “U zou deze vier boeken van dit jaar moeten lezen” en “Dus 

u heeft goede voornemens? Dan is dit uw video voor elke dag” Of: “Je voelt je nog prima. Maar 

pas op, Twitter en Facebook koken je brein.”535

Ook Chris Klomp is altijd aanwezig in zijn eigen teksten als auctoriaal verteller. Hij hanteert graag 

de retorische vraag als uitgangspunt of afsluiter voor zijn stukje, zoals ook in de eerste paragraaf 

uiteen werd gezet: 

“Wat als zijn beleving klopt en die van haar niet? Hoe snel verander je als ongeremde man 

met een haperend geweten eigenlijk in een verkrachter?”536

Naast het feit dat Klomp (ten opzichte van Zijlstra) kampioen lezers aanspreken is, grossiert hij in 

constructies als:  “Zou je denken”, “Je bedenkt het niet”, “Dan denk je al snel”, en “Eigenlijk kun je  

zeggen dat…”.  Hij eist daarmee veel common ground op met zijn lezers; hij schrijft alsof ze dicht bij 

531 Rob Zijlstra, “Vrijspraak”, 29 juni 2012. (stuk is niet in corpus opgenomen omdat het niet past bij een van de 

categoriën, maar het voorbeeld was te leuk om te laten liggen). 

http://robzijlstra.wordpress.com/2012/06/29/vrijspraak/, ingezien 25-11-2012
532 Rob Zijlstra, “Seks in de rechtszaal”,  20-1-2011
533 Rob Zijlstra, “Zonder twijfel”, 6-10-2011
534 Van Boven en Dorleijn, Literair Mechaniek, 192
535 Eerste voorbeeld is fictief, maar gebaseerd op eigen waarnemingen van de auteur bij studie-ontwijkend gedrag 

tijdens het schrijven van deze scriptie. NRC-voorbeelden: Peter Zantingh, “U Zou Deze Vier Boeken Van Dit Jaar 

Moeten Lezen,” Nrc.nl, 2011, http://www.nrc.nl/nieuws/2011/12/31/u-zou-deze-vijf-boeken-van-dit-jaar-moeten-

lezen en Steven De Jong, “Je Voelt Je Nog Prima. Maar Pas Op, Twitter En Facebook Koken Je Brein,” Nrc.nl, 

2012, http://www.nrc.nl/stevendejong/2012/08/01/je-voelt-je-nog-prima-maar-pas-op-twitter-en-facebook-koken-je-

brein/ Beide ingezien 26 november 2012
536 Chris Klomp, “De verkrachter in ons”, 11-4-2011
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hem staan. Hoewel de verteller dus niet altijd als 'ik' aanwezig is, moet het effect van al die je-

constructies niet worden onderschat. 

Ook plaatsen zowel Zijlstra als Klomp zich met enige regelmaat in een groep door middel van een 

'wij'-constructie. Zo noemen ze zichzelf “wij van de media” en verwijst Zijlstra naar “wij van de 

samenleving”537 (in tegenstelling tot 'zij van de criminaliteit'). 

Tot slot is een aanwijzing voor de auctoriale verteltrant,  dat zowel Zijlstra als Klomp af  en toe 

verwijzen  naar  het  feit  dat  ze  een verhaal  aan  het  vertellen  zij  (metavertellen).  De  verteller-

abstract  die  in  paragraaf  1  werd  omschreven  is  hier  een  voorbeeld  van.  Om  nog  een  extra 

voorbeeld te geven: 

“Dit verhaal gaat over een man die zich in de nesten heeft gewerkt.”538

“Dit is een verhaal met een valse start.”539

Als een rechtbankzitting bovendien anders verloopt dan Zijlstra verwacht, maakt hij er melding van 

dat 'het verhaal'  een onverwachte wending neemt,  zoals  in “Gezichten”:  “Dit  verhaal  had hier 

moeten eindigen. Maar toen gebeurde er iets tegen de verwachting in.”540 Iets soortgelijks gebeurt 

in  “Verdachte  Klets”.  Daar  schrijft  Zijlstra:  “Dit  verhaal  zou  nu  kunnen  eindigen,  als  niet  de 

advocaat [...] nog iets in petto had.” 541

Verder zijn de rechtbankverslaggevers zich ervan bewust  dat  ze  als  rechtbankverslaggever  ook 

toeschouwer  zijn  van  verhalen.  Zo  begint  Zijlstra  een  reconstructie  van  een  zaak  met  deze 

aankondiging: “Het verhaal zoals zich dat tijdens het onderzoek ter terechtzitting ontvouwt, is geen 

fraai verhaal”.542 Het feit dat dit volgens Zijlstra geen 'fraai' verhaal is, heeft (mede) te maken met  

het feit dat dat de dader-slachtoffer verhouding niet duidelijk is. De dader is een beetje een zielige 

man, die zich zodanig getreiterd voelde door zijn dominante vriendin, dat hij haar neerstak. Hij  

beschouwt zichzelf als het slachtoffer en geeft zijn vriendin de schuld.

Klomp geeft in een van zijn stukken aan dat het verhaal van de verdachte, dat hij in eerste instantie 

erg overtuigend vindt, na de verklaring van deskundigen “gaat schuiven.”543

5.4.2. Semi-personaal vertelperspectief 

In  vrijwel  alle  teksten  is  dus  een  vertelinstantie  aanwezig.  Die  verteller  is  echter  niet  altijd 

gedramatiseerd.  Het komt voor dat de verteller op de achtergrond blijft, dat hij niet als 'ik' of met 

verwijzingen naar  een 'wij',  of  'jij'  in  verhaal  aanwezig is,  en dat  hij  ook geen tot heel  weinig 

vertellerscommentaar geeft.  Die verhalen hebben dan een bijna personale werking, waarbij  de 

gebeurtenissen worden verteld vanuit het gezichtspunt van de karakters. De enige plek waar de 

auctoriale  verteller  zich  laat  zien  is  dan  in  een  (korte)  introductie,  zoals  in  paragraaf  5.1  is  

beschreven. 

“De excuusbrief” van Rob Zijlstra is zo'n verhaal met alleen een korte introductie.544 Hierin vinden 

we geen gedramatiseerde verteller en zo weinig vertellerscommentaar, dat het bijna een personaal 

537 'Wij van de media': Klomp, “Een beleefde straatroof”, en Zijlstra, “Baflo (2) – mensenwerk”, 19-7-2011. Voor 'wij 

van de samenleving', zie Rob Zijlstra, “Hok vol spinnen”, 13-5-2011
538 Rob Zijlstra, “De excuusbrief”, 4-11-2011
539 Chris Klomp, “Valse start”, 31-10-2011
540 Rob Zijlstra, “Gezichten”, 15-4-2011
541 Rob Zijlstra, “Verdachte Klets”, 9-12-2011
542 Rob Zijlstra, “De lastige dame”, 21 juli 2011
543 Chris Klomp, “Je ergste vijand”, 22-9-2011, meer over deze zaak op pagina 130
544 Rob Zijlstra, “De excuusbrief”, 4-11-2011
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verteld  verhaal  wordt.  Er  zijn  echter  wat  kleine  elementen die  toch wijzen op een auctoriale  

verteller, maar dan wel een die de vertelling van de gebeurtenissen zo min mogelijk probeert te 

kleuren. Zo begint het verhaal met een verteller-abstract; het bovenste van de voorbeelden op de 

vorige pagina.545 Daarnaast luidt de opening: “Bert leek het aardig voor elkaar te hebben.” Dit is 

een samenvatting van de verteller, die terugkijkt op de situatie van Bert. Die heeft het bij nader 

inzien helemaal niet goed voor elkaar, omdat hij nu terecht staat voor verkrachting. Na deze twee 

inleidende zinnen, die door hun contrasterende inhoud heel wat vragen opwekken, is het met een 

loep zoeken naar de aanwezigheid van de verteller, die zich alleen af en toe in een bijwoordje laat  

zien, zoals hier: “Zo wordt het vrolijk een uur of half vier...”546

Deze  manier  van  vertellen  kost  veel  ruimte.  Klomp  beschrijft  dezelfde  gebeurtenissen  veel 

kernachtiger, maar wel met de duidelijke stem van een verteller. Bert heet bij hem Ray: “Op een 

slechte dag kart Ray op zijn scooter naar de leuke collega. […] Later trekken ze samen de stad in. 

Beetje dansen. Beetje drinken. Beetje gebruiken. Volgens Ray is de sfeer erotisch geladen.”547

Een aantal andere stukken van Zijlstra heeft deze kale vertelstijl  gemeen met “De excuusbrief”,  

zoals  “De  bolero”,  “Taxichauffeur”,  “Papengang”,  “Gekwetste  man”,  “Slechtste  jeugd”  en  “De 

lastige dame”.548 Klomp onthoudt zich veel minder vaak van commentaar, voorbeelden van Klomp 

zijn “Het risico van zwijgen”, “De moordenaar en de moeder” en “Vijf seconden”.549

Vaak  gaat  het  bij  dit  soort  stukken  om  complexe  zaken  met  veel  verschillende 

getuigenverklaringen, zoals eerder voor “Papengang” is geïllustreerd.550 Zijlstra gaat dan als een 

soort camera langs de verschillende perspectieven, zonder tussendoor zelf zijn mening te geven. In 

stukken als  “Papengang” en “Lotte” wisselen de perspectieven elkaar  snel  af.551 Bij  zaken met 

minder betrokkenen, waar het de verklaring van de ene partij  tegen die van de andere is, zijn de 

perspectiefwisselingen langer.  Zo ook in “De lastige dame”, waar een introductie aan vooraf gaat 

over huiselijk geweld, en dat mannen soms ook slachtoffer zijn van geweld door hun vrouwen. Dit 

stuk problematiseert dus de rolverdeling tussen dader en slachtoffer. Na deze introductie somt 

Zijlstra sec per dag op wat de hoofdpersoon en verdachte Eduard doormaakte. 

“Op 1 april doet Eduard een poging zichzelf van het leven te beroven […].

Op 2 april is hij weer thuis en gooit een fruitschaal naar zijn partner. 

Op 3 april gaan ze samen naar het ziekenhuis. […] 

Op 4 april wordt hij wel opgenomen, maar 's avonds vertrekt hij […] 

Op 5 april, om 01:48 komt er bij de politie een 112-melding binnen.”552

Daarna verspringt het perspectief naar dat van de agenten die vervolgens ter plaatse komen en 

Eduards vriendin Rianne met een bloedende buikwond ontdekken. In de volgende alinea kijken we 

echter weer mee met Eduard, hoe het voor hem was om thuis te komen uit het ziekenhuis en te 

worden ontvangen met een scheldkannonade. De alinea daarna is echter geschreven vanuit het 

perspectief van het zoontje van Rianne (“Het zoontje van Rianne ligt in bed, maar slaapt niet. Hij  

545 Zie boven dus: “Dit verhaal gaat over een man die zich in de nesten heeft gewerkt.”
546 Rob Zijlstra, “De excuusbrief”, 4-11-2011, mijn cursivering
547 Chris Klomp, “De verkrachter in ons”, 11-4-2011
548 Rob Zijlstra, “De bolero,”, 23 maart 2011,  “Taxichauffeur”, 23-02-2012, “Papengang”,  8-5-2012, “Gekwetste 

man”, 1-3-2012 “Slechtste jeugd”, “De lastige dame”, 21 juli 2011
549 Chris Klomp, “Het risico van zwijgen,”, “De moordenaar en de moeder”, 28-6-2012 en “Vijf seconden”
550 Rob Zijlstra, “Papengang”,  8-5-2012, Rob Zijlstra, “Lotte”,  19-7-2012
551 Rob Zijlstra, “De lastige dame, 21 juli 2011
552 Rob Zijlstra, “De lastige dame', 21 juli 2011
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hoort zijn stiefvader en zijn moeder weer eens bekvechten...”).  De rest van de gebeurtenissen 

wordt  vanuit  het perspectief  van dit  zoontje beschreven,  bijvoorbeeld:  “Dan gaat  ook hij  naar 

beneden en ziet zijn moeder op de grond tegen de muur liggen. Ze is gestoken in haar zij.” Hierna  

verspringt het perspectief weer naar de rechtszaal en volgt er een tweegesprek tussen de rechters 

en Eduard, over de vraag of het echt zo gegaan is.  De ruzie die leidde tot het neersteken van 

vriendin Rianne door verdachte Eduard wordt dus beurtelings vanuit de focalisatie van Eduard en 

het zoontje van Rianne, de belangrijkste getuige, weergegeven.

Het valt hierbij op dat Zijlstra afstand bewaart tot het perspectief van de dader. Van de verklaring 

van het zoontje parafraseert hij vrijwel alles, maar als het gaat om de gedachten van de dader laat 

hij  diegene zoveel  mogelijk  zelf  spreken. In “Gekwetste man” parafraseert Zijlstra bijvoorbeeld 

weinig tekst van de verdachte, Marcel, waar andere rechtbankverslagen van zijn hand rusten op 

één lange parafrase.553 Marcel heeft zijn vriendin Daniëlle vermoord. 

“De officier van justitie zegt dat uit het onderzoek niet is gebleken dat Daniëlle iets 

had met andere mannen.

Marcel zegt dat hij niet alles wil vertellen. 'Ik wil haar geen slechte naam geven. Ik  

heb al genoeg gedaan.'

Rechters: 'U hield zielsveel van haar.'

Marcel: 'Klopt.'”554

Omdat Zijlstra de verdachte voor zichzelf laat spreken, geeft hij weinig inzicht in de gedachten van 

het personage. Dit blijkt aan het eind van het artikel relevant te zijn: de officier van justitie eist een 

hogere straf omdat de verdachte 'kil' overkomt.

553 Zie bjivoorbeeld Rob Zijlstra, “Verdriet”, 14-7-2011
554 Rob Zijlstra, “Gekwetste man”, 1-3-2012
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5.4.3. Focalisatie

Zoals  eerder  is  opgemerkt  richt  Chris  Klomp  zich  vaak  tot  zijn  lezers,  door  middel  van 

lezersaansprekingen en 'je'-constructies. Hij wekt daarmee al schrijvende de indruk dat hij zichzelf 

en zijn publiek nadrukkelijk in dezelfde groep wil plaatsen. Bij het analyseren van de focalisatie 

bleek dat Klomp nog een ander middel heeft om de gemeenschappelijkheid met zijn publiek te 

creëeren.

Hoewel  het  vertelperspectief  gewoon  auctoriaal  blijft,  kan  de  verteller  focaliseren  met 

verschillende personages. Hij kijkt dan als het ware mee met wat een personage op dat moment 

beleeft, waarneemt of denkt, zonder daarbij de eigen vertelstem te verliezen. Het is echter ook 

mogelijk, zo beschrijft literatuurwetenschapper Herman Rapaport,  om te focaliseren vanuit een 

bepaalde  bevolkingsgroep.  Hij  haalt  een  voorbeeld  aan  uit  “The  Sound  of  Fury”  van  William 

Faulkner,  waarin  regelmatig  wordt  gefocaliseerd  vanuit  een  groep  blanke  Afrikaners,  die  de 

apartheid steunen.555

Klomps verhalen beginnen,  zoals  in paragraaf  1 is  uitgelegd,  vaak met een overtuiging van de 

massa. Klomp geeft zo'n overtuiging vaak weer door te focaliseren vanuit een groep die het beste 

kan worden omschreven als 'De Gemiddelde Nederlander”. Dit is een soort 'man van de straat', die 

volgens Klomp voor strenger straffen is en vindt dat verdachten weinig rechten moeten hebben: 

“Minimumstraffen zijn een zegen. Ze gelden straks immers alleen voor hele ernstige 

misdrijven. En dus raken we er alleen de meest gewetenloze boeven mee. Of toch 

niet? […] Geen enkele normaal denkende hardwerkende Nederlander zal toch ooit 

het  risico  lopen  door  dit  misdrijf  ongewild  slachtoffer  te  worden  van  een 

onverbiddelijk lange minimumstraf?”556

Klomp focaliseert hier vanuit het perspectief van wat hij zelf benoemt als ‘de normaal denkende 

hardwerkende Nederlander’. In zijn stukjes geeft hij op deze indirecte wijze steeds weer wat die 

doorsnee Nederlander zoal denkt over de rechtspraak:

“Het lijkt zo simpel. Geef de overheid de kracht en de macht om hard in te grijpen.  

Minimumstraffen. Minder rechten voor verdachten. Alles voor onze veiligheid. Want 

wie onschuldig is, heeft niets te vrezen. Toch?”557

Hij ageert bovendien ook op deze manier tegen stereotypes.

“Zedendelinquenten zijn ruige woeste mannen die vrouwen met veel macho-geweld 

dwingen tot de meest vreselijke dingen. Zou je denken.”558

Uit deze opmerking kan je opmaken dat wat hij hier opschrijft niet de mening is van Chris Klomp  

zelf,  want zoals hij  zedendelinquenten zelf  beschrijft,  zijn het nooit ‘ruige woeste mannen’.  Hij  

focaliseert dus vanuit een andersdenkende groep. Hij gaat daarmee zo ver dat hij als verteller de 

gedachtenwereld  van  zijn  lezers  probeert  te  benaderen,  door  in  hun hoofd te  gaan zitten  als 

focalisator. Vervolgens vertelt hij dan liefst een verhaal dat strijdig is met deze opvattingen. Zijn 

stukken draaien vaak om scherpe tegenstellingen.

In mijn ogen is er één mogelijk probleem met deze strategie. Door zijn publiek zo af te bakenen als 

'wij,  hardwerkende Nederlanders',  en  hun gedachtegoed uit  te  spellen,  loopt  hij  kans  op  een 

555 Herman Rapaport, The Literary Theory Toolkit: A Compendium of Concepts and Methods (Oxford: Wiley-

Blackwell, 2011), 93-94
556 Chris Klomp, “De verkrachter in ons”, 11-4-2011
557 Chris Klomp, “Een vreemd verhaal”, 10-5-2011
558 Chris Klomp, “Jack the Stripper”, 6-7-2011
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mismatch tussen zijn 'aangesproken publiek' en zijn daadwerkelijke publiek. De kans is vrij groot 

dat een lezer van zijn blog helemaal niet behoort tot die groep van mensen die zichzelf beschouwt 

als  'hardwerkende Nederlander'  en zich niet kan vinden in (bijv.)  minimumstraffen.  Het is  veel  

waarschijnlijker dat de lezers van zijn blog er hetzelfde over denken als Chris Klomp zelf. Volgens 

een theorie van Wayne Booth zijn betrouwbaarheid en kwaliteit van lectuur afhankelijk van deze 

gelijkvormigheid tussen de ideologie van de auteur en van de lezer. Als deze op verteller-niveau 

stelselmatig afwijkt, dan is dat misschien voor de lezer reden om af te haken.559

Ook Rob Zijlstra speelt in zijn stukken veelvuldig met focalisatie, maar op een ander niveau dan 

Chris Klomp. Waar Klomp zijn vertellerstekst laat samenvallen met de mening van een 'algemene 

Nederlander',  wisselt Zijlstra zijn eigen woorden en die van de verdachte af.  In zijn ingebedde 

verhalen zelf maakt hij gebruik van zeer snelle wisselingen in focalisatie, die zijn verhalen tot leven  

brengen. In de stukken van Zijlstra is het daarom vaak lastig om vertellerstekst en persoontekst van 

elkaar te scheiden. Neem bijvoorbeeld deze passage, uit “Scharrelaars”:

“Johan ontkent.

Hij zegt dat hij met verbazing had staan kijken toen zijn vriend in de regenpijp klom.

Hij had nog geprobeerd hem tegen te houden, maar tevergeefs.

Wat hij bij de Albert Heijn deed?

‘Boodschappen doen.’”560

De eerste zin is neutrale vertellerstekst.  In de tweede zin wordt daarin persoonstekst ingebed door 

middel van het woordje ‘zeggen’. In de derde zin slaat het stukje echter om in Erlebte Rede. De 

inbedding  verdwijnt  en  de  persoonstekst  wordt  kaal  weegegeven,  zonder  zinsconstructie  of 

aanhalingstekens  die  het  als  persoonstekst  markeren.  Het  moet  dus  worden  gezien  als  een 

parafrase van de persoonstekst in de woorden van de verteller, oftewel een geval van erlebte Rede. 

Vervolgens wordt ook de daaropvolgende vraag weergegeven als vrije indirecte rede, zonder enige 

markering en zelfs zonder vermelding van de bron. Daardoor is het onduidelijk of de rechter, of  

Zijlstra zelf deze vraag formuleert. Daarna wordt het stukje afgesloten met een directe quote. Dit 

stukje laat dus in het midden zweven of het een rechtstreekse optekening is van wat er in de  

rechtszaal gebeurt, of een sterke interpretatie (en inkorting) van de verslaggever.

In “Scharrelaars” zijn veel voorbeelden te vinden van deze snelle focalisatiewisselingen. Van Boven 

en  Dorleijn  noemen een aantal  punten waaraan  erlebte  Rede  kan worden herkend.  Wanneer 

vertellerstekst  is  vermengd  met  spreektaalelementen,  interjecties,   uitroepen,  herhaling, 

retorische  vragen  en  elliptische  zinnen,  is  dat  vaak  een goede aanwjizing.561 In  onderstaande 

voorbeeld over veel pleger Ronnie uit “Scharrelaars” komt er een aantal voor: 

“Zegt dat hij het deed onder bedreiging van wapens en zo.

Door wie?

Door de Bolle, bij wie hij drugsschulden heeft.

Door voor hem te stelen, lost hij schulden in.

559 Luc Herman en Bart Vervaeck, Vertelduivels. Handboek Verhaalanalyse, 3e ed. (Antwerpen / Leest: Vubpress / 

Vantilt, 2005), 28
560 Rob Zijlstra, “Scharrelaars”, 11-3-2011
561 Erica van Boven en Gillis Dorleijn, Literair Mechaniek, 2e ed. (Bussum: Coutinho, 2003),  219
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Nee, niet goed natuurlijk.

Hij is er ook zat van, van zijn criminele leven.

Wil kappen.

En wat nou zo mooi uitkomt, is dat hij op dit moment supergemotiveerd is om dat te 

doen.

Dat hij dat is, moeten de rechters weten, komt door zijn zoontje.”562

Dit stukje bevat zowel spreektaalelementen als elementen die juist geen spreektaal zijn, zoals de 

frase ‘onder  bedreiging van  wapens’,  die  redelijk  formeel  is,  met de toevoeging ‘ofzo’  die  erg 

spreektalig is. Met de zin ‘Nee, niet goed natuurlijk’, reageert Ronnie op een onzichtbare vraag. De 

zin is elliptisch opgebouwd en spreektaalachtig, maar er zijn geen aanhalingstekens waardoor we 

moeten aannemen dat het een parafrase is van de verteller. Ook wat daarna volgt is een parafrase, 

maar vanwege de uitdrukking ‘er zat van zijn’ dichtbij  het personage. Hetzelfde geldt voor het 

elliptische ‘wil  kappen.’  Daarna neemt de verteller  het even over, die voegt toe dat dat ‘mooi  

uitkomt’  maar  daarna  zijn  we  met  de  uitspraak  ‘supergemotiveerd’  weer  stevig  terug  in  het 

domein van de spreektaal. 

Een ander mooi voorbeeld van erlebte Rede is een quote van veelpleger Henk. Ook daar zie je 

wisselingen van perspectief, van ‘hij’ naar ‘wij’ zonder verandering van de constructie, en tenslotte 

weer afgesloten met een quote:

En nu hij toch bezig is, of de officier van justitie wel weet dat die junkies de markt 

verpesten, dat die junkies van tegenwoordig fietsen op straat aanbieden voor twee 

euro. Waar zijn we mee bezig?

Klaagt: ‘Een tientje krijg je er niet meer voor.’563

Bij  dit  voorbeeld  heeft  dit  een  komisch  effect.  De  verdachte  zit  zozeer  in  zijn  eigen 

belevingswereld, dat hij niet doorheeft hoe absurd het is dit vanuit de mond te horen van iemand 

die op grond van impliciete karakteriseringen zélf kan worden getypeerd als junk. Laat staan hoe 

slecht  het  is  voor  je  zaak  om  te  klagen  dat  je  geen  illegale  fietsen  meer  kan  doorverkopen.  

Uiteindelijk ondersteunt dit Zijlstra's titel “Het straattheater”: de verdachten in dit verhaal voeren 

met hun verhalen,  die  door  de rechter  'ongeloofwaardig'  worden genoemd,  een show op die 

weinig meer met de realiteit te maken heeft.564

Het problematische met het scheiden van vertellerstekst en persoonstekst is, dat zodra Zijlstra gaat 

parafraseren, het onderscheid tussen persoonstekst en vertellerstekst niet meer objectief vast te 

stellen is. Het is duidelijk dat er iets van manipulatie aan het werk is, omdat de wisselingen in 

woordgebruik en focalisatie er op wijzen dat de tekst niet van één persoon afkomstig kán zijn. Aan 

de andere kant wordt de lezer continu aan het denken gezet over de waarheidswaarde van de 

woorden  van  de  verdachten:  zouden  ze  het  wel  menen?  Dat  is  voor  het  weergeven  van 

twijfelachtige verklaringen van verdachten een mooi stijlmiddel. Neem deze quote van veelpleger 

Hannes:

“Hij zegt tegen de rechters dat hij het heus jammer vindt, jammer en sneu dat het 

gebeurd is en zielig ook voor al die mensen. Vraagt: 'Moet ik gaan huilen?'”565

562 Rob Zijlstra, “Scharrelaars”, 11-3-2011
563 Rob Zijlstra, “Het straattheater”,  22-6-2012
564 Zie slot van Rob Zijlstra, “Het straattheater”, 22-6-2012
565 Rob Zijlstra, “Slechtste jeugd”, 195-2012
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Zou Hannes echt  hebben gezegd dat  hij  het  'heus'  jammer vindt,  of  zijn  dat  de woorden van 

Zijlstra?  

5.4.4. Tot slot

Bij  Zijlstra  is  dus  te  zien  dat  hij  met  verschillende  verdachten ook  verschillend  omgaat  in  de 

weergave van hun woorden en gedachten. Bij veelplegers doet hij veel aan parafrase en erlebte 

Rede, maar bij andere verdachten houdt hij zich op afstand door vooral dialogen te citeren.

Klomp is over het algemeen aanweziger als sturende verteller. Hij kruipt af en toe in het hoofd van 

zijn publiek, maar ook wel eens in het hoofd van een slachtoffer,  zoals eerder is geïllustreerd.  

Eerder haalden we het voorbeeld aan van verkeersslachtoffer Mark, die volgens Klomp “de dood in 

de ogen kijkt” en dan zijn vriendin Ilona ziet liggen: “Dood. Denkt Mark.”566 Klomp lijkt daarmee 

iets meer vrijheid te nemen in het weergeven van de gedachten van slachtoffers. Eerder bleek ook 

al  dat  Klomp  soms  niet  vermeldt  waar  hij  bepaalde  informatie  heeft  gehoord,  omdat  hij  zijn 

verhalen soms loskoppelt van het gebeuren in de rechtszaal. Hij doet dat bijvoorbeeld ook in “Een 

vreemd verhaal”, dat gaat over de studente Angela: 

“Als ze na een gezellig nachtje in de binnenstad  in kennelijke staat op haar fiets 

stapt, weet ze al dat alleen naar huis fietsen niet het gezelligste deel van de nacht 

gaat worden. Sterker nog: ze is bij voorbaat bang. Verkracht worden door een enge 

man. De nachtmerrie van elke vrouw. De angst voor de enge man in het donker zakt 

weg als Angela de spoorbrug in haar studentenstad voorbij is.”567

De lezer kijkt hier als het ware mee in Angela's gevoelswereld. Verderop blijkt echter dat de frase  

'de nachtmerrie van elke vrouw' afkomstig is uit de mond van de officier van justitie en dat het feit  

dat Angela al bang wás voordat ze op de fiets stapte, een onderdeel is van het pleidooi van de 

advocaat  van  'de  enge  man'.  Klomp heeft  hier  dus  informatie  van  beide  kanten samen doen 

samensmelten  in  een weergave  van  wat  Angela  die  avond  gevoeld  moet  hebben.  Hij  vat  het 

verhaal  voor  zijn  lezers  alvast  samen,  in  plaats  van  de feiten sec  op een rijtje  te  zetten (met 

bronvermelding), zoals Zijlstra.

Zowel Zijlstra als Klomp maken dus gebruik van een auctoriale verteller. Zijlstra's stukken hebben 

met enige regelmaat personale trekjes, waar de verteller afstand neemt en vooral vertelt vanuit de 

focalisatie van personages. Hoewel dit ook een afstandelijke manier van vertellen is, is  dit een heel 

andere stijl dan die in nieuwsverslaggeving wordt gebruikt. Daar verstopt de verteller zichzelf ook, 

maar hij  geeft de woorden van personages vaker geparafraseerd en sterk samengevat weer. In 

blogs is veel meer ruimte voor dialogen (in tegenstelling tot nieuwsberichten die vooral gebruik 

maken van losse quotes) en voor het specifieke idiolect van de verdachte.

In de methode werd melding gemaakt van het verschil tussen de geïmpliceerde auteur van een 

verhaal  en  de  daadwerkelijke  verteller.  De  geïmpliceerde  auteur  is  dan  het  geheel  van 

verwachtingen dat bestaat over de auteur, bijvoorbeeld over journalistieke professionele normen.

Op basis van voorafgaande paragrafen is het mogelijk te stellen dat de geïmpliceerde auteur van 

Zijlstra's stukken een  journalistieke auteur is, waar de auteur op de blogs van Klomp een meer 

menselijke, persoonlijke insteek heeft. Dat wordt bevestigd door het feit dat we in de blogs van 

Klomp meer over zijn persoonlijke situatie te weten komen.568 

566 Voor het hele citaat zie paragraaf 101
567 Chris Klomp, “Een vreemd verhaal”, 10-5-2011
568 Zie ook pagina 89
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In de blogs van Zijlstra ligt de focus, ondanks de alternatieve vorm, wel op journalistieke principes 

als waarheidgetrouwheid, volledigheid, uitgebalanceerdheid. Blogs van Klomp zijn niet altijd even 

uitgebalanceerd  als  het  gaat  om  de  bronnen,  en  vaker  gericht  op  het  overbrengen  van  een 

duidelijk verwoorde moraal.569 Ze zijn bovendien vaker losgekoppeld van de actualiteit en gelinkt 

aan een 'groter  thema',  zoals  Klomp ook verklaart  dat  zijn  bedoeling is.570 Kortom, ook in  de 

manier van vertellen komt tot uiting dat Klomp volledig op persoonlijke titel schrijft. Zijlstra houdt 

het zakelijker, wellicht door zijn connectie met Dagblad van het Noorden, maar het kan natuurlijk 

ook een kwestie van smaak zijn.

569 Dit komt nog ter sprake in het volgende hoofdstuk
570 Zie Klomps opmerking in paragraaf 2.2, dat hij er altijd naar streeft een verhaal met een diepere laag te hebben, iets 

dat speelt in de maatschappij
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5.5 Afronding

Vooraf 

Het verschil tussen nieuwsberichten en persoonlijke verhalen in afronding is groot. Nieuws groeit 

en verandert, en er kan altijd meer komen. Verhalen hebben vaak een sterk gesloten einde: “En ze  

leefden nog lang en gelukkig. Einde.”571 Waar bij nieuwsberichten het einde vaak bestaat uit losse 

informatie die de lezer zelf moet plaatsen, wordt er op het eind van een verhaal vaak nadrukkelijk 

geëvalueerd.572 Dus hoe vinden rechtbankverhalen hun einde? Worden de vragen van het begin 

opgehelderd, en de verwachtingen ingelost. En hoe?

Nieuwsberichten en rechtbankblogs delen dezelfde beperking: ze kunnen beide de afloop van het 

verhaal niet geven. In zekere zin ontbreekt dus een vorm van resolution. In plaats daarvan wijzen 

nieuwsberichten  vooruit  naar  de  uitspraak  van  de  rechter.573 Er  zijn  een paar  uitzonderingen, 

bijvoorbeeld  als  de  rechter  besluit  direct  uitspraak  te  doen,  of  wanneer  het  rechtbankblog  is 

geschreven nadat het vonnis al bekend was geworden. Wanneer de verslaggever een tijdje wacht 

met het schrijven van het stuk, zoals Chris Klomp wel eens doet, is het wél mogelijk de rechtszaak 

als geheel te presenteren. Dat zijn de weinige stukken die dus daadwerkelijk een resolutie kennen. 

Hoewel ze niet allemaal een resolutie hebben, hebben rechtbankblogs wel regelmatig expliciete 

evaluatie op het einde. De betekenis van een rechtbankblog komt – in tegenstelling tot nieuws –  

zowel voorin als achterin tot stand. Grofweg kunnen we twee types blog onderscheiden, blogs met 

een gesloten en met een open einde.

5.5.1. Begin en einde gekoppeld

Een kenmerk van rechtbankblogs is dat begin en einde op elkaar terugslaan. Vaak wordt in het 

begin  een  thema  opgeworpen  dat  op  het  eind  weer  even  wordt  aangestipt,  of  eventueel 

uitgebreid wordt besproken. Zowel Rob Zijlstra als Chris Klomp maken uitgebreid gebruik van dit 

procedé. Klomp gebruikt vaker een expliciete moraal op het einde van zijn stuk, waar Zijlstra de 

interpretatie  meer  aan  de  lezer  overlaat.  Een  voorbeeld  van  een  sterk  afgerond,  duidelijk 

geëvalueerd verhaal vinden we bij Klomp in "Je ergste vijand".574 Klomp vertelt het verhaal van een 

psychisch gestoorde jongen die met de auto het huis van zijn ouders is binnengereden. Op de 

zitting blijkt dat de jongen ernstige psychische problemen heeft. Het stuk opent met een duidelijke 

abstract: “Dit is een triest verhaal. Over de ergste vijand die je als mens tegen kunt komen. Jezelf” 

en sluit af met een herhaling van deze mededeling: “De oplossing voor Rutger zit ergens in zijn 

eigen hoofd. Maar zijn hoofd is te ziek om dat te begrijpen. Het is zijn ergste vijand geworden.”575 

Tussen deze twee sturende opmerkingen 'gesandwiched' zit het verhaal van Rutgers rechtszaak.

Bij Klomp slaan inleiding en uitsmijter dus vaak op elkaar terug doordat op het einde de stelling 

van  het  begin  nog  een  keer  anders  wordt  herhaald  of  wordt  samengevat.  Zie  bijvoorbeeld 

"Misbruikt door de geest"576 of "Het cijfer Koos" dat eindigt met: "Koos heeft een verhaal. Maar 

voor de statistiek is hij gewoon een cijfer in een systeem."577 Klomp stoort zich eraan dat mensen 

571 Zie methode paragraaf 4.1.5
572 Zie hoofdstuk 3 paragraaf 3.3.5
573 Zie hoofdstuk 3 pargraaf 3.3.6
574 Chris Klomp, “Je ergste vijand”, 22-9-2011
575 Chris Klomp, “Je ergste vijand”, 22-9-2011
576 Chris Klomp, “Het cijfer Koos”, 11-7-2012, Chris Klomp, “Misbruikt door de geest”, 22-11-2011
577 Chris Klomp, “Het cijfer Koos”, 11-7-2012
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in de krant en voor de politiek slechts 'rugnummers' zijn, net als de literair journalisten die zich  

stoorden aan het feit dat militairen in de oorlog sneuvelden en verwerden tot een naam op een 

lijst. Hij wil mensen liever definiëren aan de hand van hun verhaal, hun achtergrond. De vorm van 

zijn stukken is dus tot op zekere hoogte ook de boodschap: hij vertelt het verhaal om te laten zien  

dát het verhaal er is.

Zoals  in  deel  1  van  de analyse  wordt  betoogd,  gebruikt  Klomp vaak als  uitgangspunt van zijn 

betoog  een  scherpe  tegenstelling.578 Hij  wil  bestaande  denkbeelden  corrigeren,  door  ze  te 

weerspreken met voorbeelden uit de rechtspraktijk. Ook deze 'misconcepties' komen vaak aan het 

einde van een blog van Klomp weer terug, zoals in de uitsmijter van "Jack the Stripper": 

“Het is altijd verleidelijk om te denken in stereotypen. Maar gevaarlijk om ernaar te 

handelen. Stille meren. Diepe gronden.”579

Naast het geven van zo'n expliciete moraal en/of samenvatting, zijn er ook manieren om stukken 

op een subtielere manier af te sluiten. Neem bijvoorbeeld "De aanrander", een stuk dat ten dele 

gaat over dezelfde zaak als "Jack the Stripper". Klomp opent dit stuk met een quote: "Vrouwen 

kunnen altijd wel seks krijgen, voor jongens is dat anders."580 Die opmerking hoorde hij na afloop 

van een zitting in de wandelgangen van de rechtbank. Vervolgens beschrijft hij de zitting, en ter 

afsluiting  van  het  stuk  herhaalt  hij  de  quote.  Dit  verslag  krijgt  daardoor  een  soort  circulaire  

tijdsstructuur, waarbij de quote die in de eerste alinea wordt neergezet, op het einde een andere 

lading  krijgt.  Die  lading  is  echter  aan  de  lezer  om  in  te  vullen,  met  behulp  van  de 

achtergrondkennis  die  in  het  stuk  is  aangereikt.  De  bedoeling  van  deze  stukken  lijkt 

overeenkomstig: kijk verder dan je eerste indruk; dingen zijn niet wat ze lijken.

Een stuk waarin Zijlstra begin en einde op elkaar terug laat slaan is "Verdachte klets". Dat opent 

met een hele reeks aan "soorten verdachten": 

"Verdachten  bestaan  in  soorten  en  maten.  Er  zijn  bekennende  verdachten  en 

verdachten  die  ontkennen.  Ongeloofwaardig  ontkennende  verdachten.  [...] 

Ongeloofwaardig bekennende verdachten [...] Bijzondere verdachten. [...] Dan zijn 

er verdachten zoals Kuno, 32 jaar, uit Drachten." 

Na deze voorbeelden begint  het  echte verhaal  pas.  Aan het  einde worden Kuno en Anke,  de 

verdachten in het stukje, gekarakteriseerd als "Verdachten die bekennen, maar op hun advocaat 

vertrouwen".581 Zijlstra legt hier een overzicht aan van verschillende soorten verdachten, die hij 

allemaal illustreert met een voorbeeld. Met het hoofdverhaal, het uitgebreide verhaal van Kuno en 

Anke, creëert hij er een nieuwe categorie bij. Hij illustreert hier op een vermakelijke manier de  

diversiteit  van  verdachten  in  de  rechtszaal.  Vooral  het  verhaal  van  de  'ongeloofwaardig 

bekennende verdachte', die beweerde in één nacht driehonderd autokraken te hebben gepleegd, 

doet amusant aan.

5.5.2 Coda

Naast een expliciete evaluatie of moraal is een coda, zoals 'einde' ook een middel om het einde 

van een verhaal te markeren. In de rechtbankverslagen van Rob Zijlstra wordt met enige regelmaat  

578 Zie analyse pargraaf 5.1.2
579 Chris Klomp, “Jack the Stripper”, 6-7-2011
580 Chris Klomp, “De aanrander”, 20-1-2011
581 Rob zijlstra, “Verdachte klets”, 9-12-2011
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afgesloten met zo'n soort coda. Na de eis komt dan nog een korte uitsmijter, zoals  in "Papengang": 

"Over Ra is nog geen oordeel uitgesproken. Hij moet wachten tot 21 mei." Ook 'De bolero' heeft 

een dergelijke afsluiter: “De rechters vertellen op 5 december wat in deze kwestie logisch is en wat 

niet.”582 Dit zinnetje fungeert hetzelfde als de opmerking die in veel nieuwsberichten te vinden is:  

“Uitspraak over twee weken.”583 

In dit geval is het zinnetje aangepast om aan te sluiten bij het begin van het stuk, de openingszin: 

“De wetten van het strafrecht zijn eigenlijk heel logisch.”584 Dat woordje, 'logisch' keert een aantal 

keer  in  het  stuk  terug  en  wordt  gebezigd  door  (of  in  de  mond  gelegd  van)  verschillende 

personages. Op deze manier trekt Zijlstra verschillende lijntjes die hij  op het eind weer samen 

bindt. 

Hetzelfde doet hij in "Zonder twijfel", waar hij opent met de stelling van de officier van justitie, dat  

vrouwen voorzichtiger zijn dan mannen, die niet eerst aftasten maar 'gewoon doen'.585 Het stuk 

gaat over een misbruikzaak. Een rij-instructeur heeft een van zijn leerlingen betast in de lesauto.  

Tenminste, dat zegt zij, de leerlinge. De instructeur ontkent. Die twijfel, en ook de twijfel of wat de 

officier zegt wel waar is (namelijk dat vrouwen voorzichtiger grenzen aftasten), klinkt in het hele 

stuk door.  Zijlstra sluit  af:  "Over twee weken vellen de rechters het oordeel.  Wanneer zij  Kees 

veroordelen, zal dat een oordeel zonder enige twijfel zijn." En bij de uitspraak: "De rechters zijn 

zonder twijfel: Kees heeft zich schuldig gemaakt aan aanranding."586

Zijlstra  creëert  wel  vaker  samenhang  en  betekenis  in  zijn  stukken  door  herhaling  van  losse 

woordjes of een metafoor.  Eerder werd "Geen netwerk" aangehaald als voorbeeld. Daar is het 

zinnetje "Geen netwerk meer" de verbindende factor tussen de verschillende verhaallijnen.587 Zo'n 

los woord dat als rode draad door het stuk loopt, komt ook vaak terug in de kop, zoals uit "Zonder 

twijfel" en "Geen netwerk meer" blijkt.588

5.5.3. Open einde met observatie

Er zijn behoorlijk wat rechtbankverslagen, vooral van Rob Zijlstra, waarin geen afsluiting van de 

verteller te vinden is. Maar voordat die vorm verder wordt uitgelegd, moet er eerst nog wat gezegd 

worden over wat er tussenin zit. Het stuk houdt dan niet op met de eis, maar heeft een losse 

observatie  als  uitsmijter.  Zijlstra  doet  dat  bijvoorbeeld  in  "Lotte".  Zijlstra  beschrijft  hoe  het  

minderjarige broertje van de verdachte, vlak buiten de rechtbank, een stukje in een auto rijdt. Zijn 

oudere broer staat terecht voor roekeloos rijden, zonder rijbewijs, met een crash en de dood van 

een passagier  als  gevolg.  De verteller  merkt op: "Weliswaar niet roekeloos,  maar  het  geeft  te 

denken."589

De desbetreffende observatie kan ook een observatie uit de zittingszaal zelf zijn. Zo schrijft Zijlstra 

over de verdachte van de zaak-Baflo: "Ik zie dat hij stilletjes huilt. Het maakt het drama van Baflo  

compleet."590 Dit  einde is  minder  'open'  omdat  Zijlstra  zelf  nog een zinnetje  toevoegt  om de 

observatie  te  duiden.  Zo'n  observationeel  einde  kan  dus  op  verschillende  manieren  tot  stand 

582 Rob Zijlstra, “De bolero”,  23 maart 2011
583 Rob Zijlstra, “De bolero”,  23 maart 2011
584 Rob Zijlstra, “Zonder twijfel”, 6-10-2011
585 Rob Zijlstra, “Zonder twijfel”, 6-10-2011
586 Rob Zijlstra, “Zonder twijfel”, 6-10-2011
587 Zie paragraaf 5.3.3, pagina 110-11
588 Rob Zijlstra, “Zonder twijfel”, 6-10-2011 en Rob Zijlstra, “Geen netwerk meer”, 28-01-2011
589 Rob Zijlstra, “Lotte”, 19-7-2012
590 Rob Zijlstra, “Baflo (2) – Mensenwerk”, 19-7-2011
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komen. Ook Klomp geeft  wel  eens  een uitsmijter  mee waar de lezer  nog even over  na moet  

denken, zoals bijvoorbeeld in het "Het risico van zwijgen." Hij voegt hier nog wat extra informatie 

toe aan  zijn  beschrijving  van  de rechtszaal,  waaruit  de lezer  zelf  een conclusie  moet trekken:  

"Ergens tijdens de rechtszaak komt naar voren dat Henk veel geld heeft verloren. Met gokken." 

Klomp stuurt dus aan op de conclusie dat verdachte Harrie B. door niets te zeggen (en zich dus ook 

niet te verdedigen) de kans op vrijspraak verspeelt. 

Ook "Twee spelende meisjes (1)" eindigt met een observatie.591 Dit keer is Zijlstra zelf naar de plek 

van een dodelijk ongeluk gereden. “Ik zag vlakbij het bruggetje, in het gras rond een boom, ietwat 

van  kleur  verschoten  windmolentjes  staan.  Die  zijn  daar  een  half  jaar  geleden  machteloos 

neergezet, ter nagedachtenis. En die molentjes draaien maar door.”592 Net zoals in bovenstaande 

voorbeeld, moet de lezer hier zelf de significantie van de molentjes interpreteren. Je kunt ze zien  

als symbool van het verdriet van de mensen die ze neer hebben gezet. Het feit dat de molentjes er  

nog staan  en  het  feit  dat  ze  nog  doordraaien,  betekent  dat  het  verdriet  blijft.  Het  met  deze 

observatie  is  dus  geen  echt  'einde'.  Zijlstra  lijkt  bovendien  te  impliceren  dat  zelfs  als  deze 

rechtszaak  over  is,  deze  verkeersdramatiek  nog  niet  voorbij  is,  omdat  een  verkeersongeluk 

dichterbij is dan iedereen denkt.593 

5.5.4. Open einde

Inleiding en afronding samen geven vaak de meeste aanwijzingen over hoe de schrijver wil dat een 

verhaal wordt geïnterpreteerd. Blogs die open eindigen zijn in de minderheid, maar ze zijn er wel.  

Deze verhalen eindigen met tekst van een van de personages, niet met een opmerking van de 

verteller. In de meeste gevallen eindigt het verhaal op het punt dat de officier van justitie de eis 

bekend maakt. Soms is er daarna nog ruimte voor bezwaren van de raadsman. Een enkele keer 

wordt het vonnis al op het einde gegeven. Een voorbeeld van de eerste categorie is “Lente en 

herfst” van Rob Zijlstra:

“Toen er praatjes kwamen heeft de schietvereniging de wapenvergunning van Ate 

ingetrokken.

De advocaat klaagt dat Ate nu geen sociaal netwerk meer heeft.

De officier van justitie vindt dat geen probleem, voorlopig niet.

Ze  zegt  dat  de  leeftijd  van  verdachte  geen  beletsel  mag  zijn  en  eist  een  jaar 

gevangenisstraf.”594

Direct hierna ondertekent Rob Zijlstra met zijn naam, ten teken dat het verhaal afgelopen is. Dit  

verhaal  is  een extreem sec,  haast kaal  opgeschreven verhaal,  omdat ook een inleiding van de 

schrijver  ontbreekt.  De  enige  structurering  die  Zijlstra  heeft  aangebracht,  is  die  van  twee 

metaforen, waarnaar ook de titel van het stuk verwijst: “Lente en herfst”. Hij vergelijkt de daden 

van een jonge zedenovertreder met een dichtregel van Pablo Neruda over de lente: “Misschien 

dacht Aziz toen wel wat Pablo Neruda, dichter aller tijden, zo mooi heeft opgeschreven: ‘Ik wil met  

jou  doen,  wat  de  lente  met  de  kersebomen  doet.’”595 Evenzo  vergelijkt  hij  de  daden  van  de 

buurman die zijn buurvrouw probeert te verkrachten, met de herfst: “Misschien dacht Ate wel: ik 

591 Rob Zijlstra, “Twee spelende meisjes (1), 7-3-2011
592 Rob Zijlstra, “Twee spelende meisjes (1), 7-3-2011
593 Hier komen we in paragraaf 5.5 nog op terug
594 Rob Zijlstra, “Lente en herfst”, 14-10-2011
595 Rob Zijlstra, “Lente en herfst”, 14-10-2011
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ga met haar doen, wat de herfst met de bomen doet.”596

Andere verhalen met een open einde zijn: "De lastige dame", "Papengang", "Gekwetste Man", 

"Shaken baby",  "De Excuusbrief",  "Het  meisje",  en "Taxichauffeur",  allemaal  verhalen van  Rob 

Zijlstra.  Het  valt  op  dat  dit  lijstje  voor  een groot  deel  overeenkomt met  het  lijstje  van  semi-

personale verhalen uit de vorige paragraaf.

De meeste verhalen met een open einde stoppen dus bij de eis. Er zijn echter ook verhalen waar 

nog  een  extra  dialoogje  is  toegevoegd,  waarin  de  verdachte  iets  zegt  of  doet.  Zo  biecht  de 

hoofdpersoon van "De excuusbrief"  op aan de rechters dat  zijn vrouw nog niets weet  van de 

verkrachting waar hij  voor terecht staat.597 Dit dialoogje roept vragen op,  en daarmee ook de 

narratieve spanning van een cliffhanger. Want wat zegt het over deze man dat hij het geheim wil 

houden; dat hij het heeft gedaan en dus niet deugt, of alleen dat hij veel om zijn kinderen geeft,  

dus een deugdzaam vader is? En wat zal er gebeuren als hij wordt veroordeeld?

In het verhaal over Harrie B. ("Miranda Veldwiesch") is op het einde ook een dialoog opgenomen 

die karakteriserend werkt.598 Harrie B. zegt tegen de rechters dat hij het 'een verassing' zal zijn of 

hij bij de volgende zitting aanwezig zal zijn. De rechters begrijpen deze 'grap' niet. Ook hier blijft de 

lezer gissend achter, wat de verdachte nou precies probeerde te bereiken met die opmerking.

Een dramatische uitsmijter is de reactie van 

de verdachte in 'De mooie leugen'. Hij staat 

terecht omdat hij met zijn auto het huis van 

zijn  ouders  is  binnengereden.  Naar  eigen 

zeggen  omdat  zijn  moeder  hem  al  jaren 

geestelijk  mishandelt.  Hij  blijkt  echter 

ernstige  psychische  problemen  te  hebben. 

Zijn  ouders  schrijven  een  droevige 

slachtofferverklaring. Hans reageert kortweg: 

“Een mooie leugen.”599

Een open einde met een extra dialoog, doet 

in feite hetzelfde als een open einde met een 

extra  observatie.  Die  laatste  toevoeging 

onderstreept een dramatisch, wrang detail, of 

karakteriseert  een  personage  en  evalueert 

daarmee ook  het  verhaal  op  een impliciete 

manier. De lezer mag dat  in deze gevallen zelf vormgeven, waardoor hij ook de mogelijkheid heeft  

er het zijne van te denken. Op deze manier laat Zijlstra het verhaal open voor interpretatie. 

5.5.5. Voorspellend einde en gedachte-experiment

Veel stukken eindigen met tekst die niet per se gericht is op de verteller of de personages, maar  

die opschuift richting de lezer. Eerder is verwezen naar de misconcepties van Chris Klomp die vaak 

in de slotfase nog een keer worden herhaald. Soms betreedt Klomp daarbij op het einde een soort 

hypothetisch terrein, waarin hij de lezer uitnodigt om daar verder na te denken over de implicaties 

596 Rob Zijlstra, “Lente en herfst”, 14-10-2011
597 Rob Zijlstra, “Lente en herfst”, 14-10-2011
598 Rob Zijlstra, “Lente en herfst”, 14-10-2011
599 Rob Zijlstra, “De mooie leugen”, 23-9-2011
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van zo'n foute stelling.600

Bij zo'n gedachte-experiment stelt hij vaak de “Wat als...” vraag, zoals in “De verkrachter in ons” of 

in “Een vreemd verhaal.”601 Die laatste blog gaat over een zaak waarin een asielzoeker 's nachts 

tegen een vrouwelijke studente opbotst en haar in het kruis grijpt. De asielzoeker zegt: aanrijding. 

Zij  zegt:  aanranding.602 Klomp  schrijft  vaak  over  dit  soort  zaken,  waarin  het  draait  om  de 

slachtofferverklaring tegenover de daderverklaring. Hij vindt dat er in zulke zaken te vaak partij  

wordt gekozen voor het slachtoffer. Hij nodigt zijn lezers daarom uit tot een gedachte-experiment: 

"Wat  als  de  illegale  asielzoeker  'gewoon'  een  student  was  geweest?  Zonder 

strafblad? Gewoon een voorbijganger met een vreemd verhaal? Wat valt er met 

goed fatsoen in te brengen tegen de emotionele waarheid van een ander. Heb je 

dan nog steeds niets te vrezen?"603

Hier zie je een tactiek die Klomp vaak gebruikt, namelijk het stapsgewijs opschuiven richting het  

perspectief van de lezer. Hij vraagt de lezer eerst de asielzoeker te verwisselen voor 'gewoon een 

student', en daarna vraagt hij de lezer zelf de rol van dader op zich te nemen, en zich af te vragen  

hoeveel rechten hij  of zij  zelf  nog zou hebben als verdachte. Op die manier probeert hij  bij  te  

dragen aan het debat over strenger straffen en de rechten van verdachten.

Zo'n  gedachte-experiment  is  dus  vaak  een poging  om de  lezer  de  materie  opzichzelf  te  laten 

betrekken. Zo doet Klomp dat bijvoorbeeld in "Het babyhoofdje en de commode" dat gaat over 

kindermishandeling. In de introductie kondigt hij al aan dat de lezer zijn stellingen in de inleiding 

moet 'toetsen' aan de twee rechtbankverhalen die volgen. Daarna schuift hij  de situatie steeds 

meer op richting die van gewone ouders in een gewone opvoedsituatie: “Hoeveel doodnormale 

ouders lopen eigenlijk dag in dag uit net iets te hard op het tandvlees? En wie zet zijn kind daarom 

vaker dan hem of haar lief is net even iets te hardhandig verbaal en fysiek aan de kant?”604

Het  geven  van  hypothetische  feiten  is,  zoals  eerder  werd  geconstateerd,  een  manier  om  het 

vertelde te evalueren.605 Door de vergelijking met een irreële situatie wordt de huidige situatie 

getoetst. Het stuk "Als een boefje in Frankrijk", bijvoorbeeld, bestaat uit een vergelijking tussen 

een de behandeling van een veelpleger  in  de VS (levenslang)  en een veelpleger in Nederland 

(heropvoedingskamp in Frankrijk).606 Door de vergelijking kan de lezer de manier van straffen in 

Nederland in perspectief zien.

Klomp nodigt lezers zo voorzichtig uit terug te komen op bestaande denkbeelden en eens over de 

alternatieven na te denken. Het toevoegen een 'misschien' op het einde kan een manier zijn om 

een moraal  minder  'hard'  te  laten  overkomen.  Het  geschetste  beeld  is  dan  niet  per  sé  echt, 

waardoor de lezer zelf kan nadenken over de waarheidswaarde. Klomp schrijft dan: “Misschien zou 

je wel kunnen zeggen, dat niet alles aan Robert kinderlijk is geworden.”607 Robert is het slachtoffer 

van een verkeersongeluk dat zo grootmoedig is om de dader, die hem ernstig letsel heeft bezorgd, 

te vergeven. Dat letsel heeft ervoor gezorgd dat hij kinderlijker is geworden. Klomp had dus ook 

kunnen  schrijven  dat  'niet  alles  aan  Robert  kinderlijk  is  geworden',  doelend  op  diens 

600 Zie bijvoorbeeld Chris Klomp, “De waarheid is logisch”,  22-5-2011
601 Chris Klomp, “De verkrachter in ons”, 11-4-2011, “Een vreemd verhaal”, 10-5-2011
602 Chris Klomp, “Een vreemd verhaal”, 10-5-2011
603 Chris Klomp, “Een vreemd verhaal”, 10-5-2011
604 Chris Klomp, “Het babyhoofdje en de commode”, 25-12-2011
605 Zie methode 4.1.4, pagina 75
606 Chris Klomp, “Als een boefje in Frankrijk”, 22-3-2010
607 Chris Klomp, “Alles is karton”, 5-7-2012
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vergevingsgezindheid. Hij zwakt deze conclusie echter af, zodat de lezer zelf kan invullen of die 

klopt of niet. 

Een andere afsluiter die het nadenken bij de lezer aanmoedigt is, 'het geeft te denken'. Zowel 

Klomp als Zijlstra gebruikt dit zinnetje af en toe om een verhaal af te sluiten.608

Zijlstra wil nog wel eens, met behulp van zijn autoriteit als verslaggever, met zekerheid stipuleren 

hoe het wel zal gaan verlopen in de toekomst. Zo voorspelt hij dat er nog veel meer ongelukken 

gaan gebeuren op de weg (“Jakkeren”). Zijlstra kondigt in zijn inleiding aan dat er in Bedum een  

'vreselijk verkeersongeluk' gaat gebeuren, en beschrijft alvast precies wat voor drama hij dan zal  

bijwonen in de rechtszaal, gebaseerd op het feit dat dat de afgelopen zeven jaar al 113 keer is 

gebeurd in de Groningse meervoudige kamer. Hij vertelt het verhaal van nr. 113, Frits, en voorspelt 

op het einde, na de eis: “Er komt een 114 en, tel maar door, een 187. En Bedum.”609

Het is een sombere boodschap, maar Zijlstra waagt zich er zonder aarzeling aan. Hij  overstijgt  

hiermee zijn functie van beschrijver van losse voorvallen, en wordt een soort waarzegger die een 

hyothetische  werkelijkheid  met  zekerheid  verkondigt,  op  basis  van  zijn  ervaring  als 

rechtbankverslaggever.  Hij  gaat niet meer mee in de geruststellende stroom van 'uitzonderlijke 

gevallen' die nieuws heet. Hij benadrukt juist dat verkeersongevallen aan de orde van de dag zijn, 

en weer zullen gebeuren. Het is zijn bedoeling dit (gruwelijke) nieuws dichtbij de belevingswereld 

van zijn lezers te brengen. Zoals hij in een stuk schrijft: eigenlijk zou iedere automobilist eens bij  

een verkeerszitting van de rechtbank moeten zitten, voor hij een rijbewijs krijgt. Alleen dan krijgen 

mensen door hoe érg het mis kan gaan.610 

In tegenstelling tot nieuws is hij niet gericht op het 'herstellen van de orde', door het opwekken 

van morele verontwaardiging.611 Eerder lijkt hij erin te berusten dat de wereld een gevaarlijke plek 

is, vol ellende en misère en rottige ongelukken waar niemand wat aan kan doen. Dat inzicht wil hij  

delen. Daar wil hij – en Klomp ook – mensen voor waarschuwen.

5.5.6. Impopulaire verhalen

Zeker als het gaat om het beschrijven van verkeersongelukken, zijn Klomp en Zijlstra zich ervan 

bewust dat het verhaal 'nooit goed' kan zijn. Dat is goed te zien in de zaak rondom een ernstig 

verkeersongeluk in Wildervank. Een jongeman rijdt per ongeluk twee spelende meisjes dood, en 

wordt vrijgesproken. "Bestuurder vrijspraak, ouders levenslang. Wie wordt er nu gestraft", is een 

commentaar in de krant.612 Voor veel mensen is het moeilijk te accepteren dat er geen 'reden', 

'oorzaak' of 'dader' aan te wijzen was. Mensen zoeken daar altijd naar, zeker mensen die op deze  

manier een geliefde verliezen. Mensen willen zo'n schokkende gebeurtenis kunnen omvormen tot 

een verhaal.  De  term 'closure',  die  wordt  gebruikt  om een bevredigend verhaaleinde  mee te 

beschrijven, is ook populair in de psychologie. Daar geeft de term aan dat iemand 'klaar' is met een 

bepaalde gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een verbroken relatie. Manieren om 'closure te krijgen' 

zijn volgens een internet-stappenplan: schrijf je relatie op als verhaal, sla het notitieblok hard dicht 

en zet het in de kast. Of: begin een nieuw hoofdstuk.613

608 Zie  Rob Zijlstra, “Lotte”, 19-7-2012, en Chris Klomp in “De beleefde straatroof”, 24-3-2011
609 Rob Zijlstra, “Jakkeren”, 5-6-2012
610 Rob Zijlstra, “Goed idee”, 25-1-2011
611 Zoals beschreven door Ettema en Glasser, zie paragraaf 2.4.2, pagina 40-41
612 Chris Klomp, “Bestuurder vrijgesproken na fataal verkeersongeluk”, Algemeen Dagblad, 22 maart 2011
613 Meerdere Auteurs, “How to Get Closure,” WikiHow, 2012,  http://www.wikihow.com/Get-Closure..Ingezien 24 

november 2011
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Zoals we eerder hebben gezien, laat een verhaal eigenlijk geen toeval, chaos of grilligheid toe. 

Verhalen gaan over mensen met een eigen wil die op een doel afgaan.614 Wat als een gebeurtenis 

zich niet laat omvormen tot een verhaal, omdat toeval, willekeur en pech de hoofdrol spelen? Wat 

als er geen dader is, en alleen maar slachtoffers? Dan resulteert dat in een verhaal dat mensen  

maar moeilijk kunnen verwerken, of zoals Zijlstra het noemt: een lelijke waarheid.

“De wet zegt dat bij de beoordeling van dit soort zaken gekeken moet worden naar de  

gedragingen, in dit geval van de bestuurder van de auto.

En niet naar de trieste gevolgen van die gedragingen. Dat we de zaak niet ernstiger moeten 

beoordelen omdat twee vrolijke meisjes nu vreselijk dood zijn.

Dat klinkt bijna kil. 

Maar misschien is dat wel de waarheid.

De lelijkste waarheid.

Een waarheid die zo lelijk is dat we die slechts kunnen verdragen als we een schuldige  

kunnen aanwijzen.”615

Bij sommige verkeersongelukken zijn eigenlijk alleen maar slachtoffers betrokken. De dader was 

nooit van plan om een ongeluk te veroorzaken en voelt zich levenslang schuldig, zoals in "Tien 

tellen" en "Taxichauffeur", en in de verschillende blogs over het ongeluk in Wildervank.

Verslaggeving over ernstige verkeersongelukken is juridisch misschien niet het interessantst, maar  

van alle misdrijven die mensen kunnen begaan, zijn ze elke dag misschien wel het dichtst bij het 

plegen van  een verkeersmisdrijf.  Of  het  slachtoffer  worden  ervan.  Vandaar  misschien  dat  het 

verkeer een prominente plek inneemt op de blogs van zowel Zijlstra als Klomp. Ook Klomp hamert 

er op dat de werkelijkheid veel minder overzichtelijk en veilig is dan  mensen (willen) denken.

Een goed voorbeeld daarvan is "Kokervisie”.616 In het begin van deze blog ageert hij  tegen de 

traditionele angstbeelden van de maatschappij, waarin bedreigingen vooral van buitenaf komen, 

van mensen met een ander geloof of van 'criminelen'. Dat is volgens Klomp een misconceptie. Een 

schijnveiligheid: “Zo veilig zijn we niet in ons eigen wereldje. En zelfs niet daar vlak buiten.”617 

Vervolgens beschrijft hij hoe een nietsvermoedende man een 78-jarige vrouw schept met de auto,  

die overlijdt.  Hij  besluit  met een waarschuwing,  moraal,  en aanspreking in één: “En misschien 

verliest u morgen of overmorgen wel een dierbare aan een angstbeeld waar we terecht bang voor 

moeten zijn. De realiteit van alledag.”618

“Buurjongen zonder bril” heeft eigenlijk precies dezelfde teneur.619 Ook dit stuk opent met een 

verwijzing naar de verschillende gevaren die 'standaard'  zijn:  “Agressieve allochtonen. Dronken 

asielzoekers.  Gewetenloze loverboys.”620 Klomp beschrijft  vervolgens  het  verhaal  van Carl,  een 

gewone Hollandse jongen, die dronken, achter het stuur ging zitten, zonder bril en met maar zestig  

procent zicht. Wat volgde was een roekeloze tocht vol ongelukken. Klomp hamert erop dat 'uw 

614 Zie paragraaf 2.4.1
615 Rob Zijlstra, Twee spelende meisjes (2), 8-3-2011
616 Chris Klomp, “Kokervisie”, 18-9-2011
617 Chris Klomp, “Kokervisie”, 18-9-2011
618 Chris Klomp, “Kokervisie”, 18-9-2011
619 Chris Klomp, “Buurjongen zonder bril”, 20-12-2011
620 Chris Klomp, “Buurjongen zonder bril”, 20-12-2011
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potentiële moordenaar' – die omschrijving is van Zijlstra – waarschijnlijk om de hoek woont.621 

Klomp sluit af: "Wellicht is het veilig om het gevaar buiten de eigen leefwereld te zoeken. Omdat er 

dan nog iets van controle lijkt te zijn. Veilig. Dat wel. Maar niet waar.”622

Andere stukken van Klomp die doordrongen zijn van deze boodschap zijn "Morgen zijn we dood" 

en "Begraven in de rechtszaal" (over de aanrijding in Wildervank).623 In deze verhalen probeert 

Klomp dader, slachtoffer en lezer zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Hij draait er niet omheen. 

In "Morgen zijn we dood", voorspelt de dood van zijn lezers: "De factoren zijn altijd aanwezig. Ook 

bij u. Het wachten is slechts op de dodelijke combinatie.”624

Ook verhalen met een 'gesloten einde', dat wil zeggen duidelijk afgesloten en gemoraliseerd, zijn 

dus in zekere zin ook open, doordat ze vooruitwijzen naar een toekomst waarin het nog vaker mis 

zal gaan. Het zijn geen troostrijke verhalen, maar bittere waarschuwingen.

5.5.7. De uitspraak als einde

Anders dan bij nieuwsverhalen zijn de rechtbankblogs dus verhalen met een duidelijke afronding,  

dan wel boodschap, die verschillende elementen uit de blog met elkaar verbinden en het verhaal 

'rond' maken. Dat het verhaal afgerond is vormgegeven, maakt echter nog niet dat alle vragen zijn 

opgelost. Zoals te zien is in de verhalen met een 'open einde' van Rob Zijlstra, blijven er vaak juist  

enorme vraagtekens over. De grootste daarvan is natuurlijk de uitspraak. Gaat de verdachte vrijuit 

of niet? Zal zijn straf zo hoog uitpakken als geëist? Het voorafgaande verhaal heeft vaak duidelijk 

gemaakt waar de grootste vraagtekens zitten. Een verslaggever is echter nooit bij machte meteen 

het einde te beschrijven.625 Hoogstens kan hij een voorspelling geven. Maar daar komt verandering 

in door het blogformat. De journalist is nu opeens bij machte om het verhaal bij te werken. Zoals al 

eerder is uitgelegd, gebruikt Zijlstra deze functionaliteit om op te schrijven hoe een zaak afloopt,  

tot welk oordeel de rechter komt en wat er nu gaat gebeuren met de verdachte.

Zijlstra doet zijn best om in de update, die hij doorgaans twee weken later plaatst, de vragen die  

een bericht heeft opgeworpen, zoveel mogelijk af te dichten. Zo geeft hij in de zaak van Harrie B.  

de uitspraak, de straf, en een uittreksel uit het vonnis, met daarin de bewijsmotivering van de 

rechtbank. Hij meldt bovendien dat Harrie B. aanwezig was bij de uitspraak, omdat de verdachte 

daar  op  de zitting  geheimzinnig  over  deed.  Ook meldt  hij  dat  er  een mogelijkheid is  dat  het  

openbaar  ministerie  in  beroep  gaat.626 Opgemerkt  moet  wel  worden  dat  hij  vervolgens  niet 

vermeldt of dat daadwerkelijk gebeurd is (waarschijnlijk niet dus). De meeste juridische vragen 

worden daarmee opgelost, maar veel opgeworpen 'menselijke' vragen blijven over. Waarom Harrie 

B. blijft zwijgen is een raadsel, en (ander voorbeeld) of Bert bijvoorbeeld nog aan zijn vrouw gaat 

vertellen dat hij terechtstond voor verkrachting, dat weten we niet.627

Desalniettemin, het feit dat de blogverhalen van Zijlstra worden bijgewerkt, heeft gevolgen voor de 

interpretatie van deze rechtbankverhalen. Omdat de verhalen van Zijlstra worden aangevuld met 

de uitspraak van de rechters, komt het over alsof dit verhaal dichter bij de werkelijkheid blijft. Zijn 

verhaal past zich aan naarmate de werkelijkheid verandert. In de meeste gevallen ligt de uitspraak 

621 Rob Zijlstra, “De hork”, 23-12-2011
622 Chris Klomp, “Buurjongen zonder bril”, 20-12-2011
623 Chris Klomp, “Begraven in de rechtszaal”, 7-3-2011
624 Chris Klomp, “Morgen zijn we dood”, 6-3-2012
625 Dit gaat op voor zittingen van de meervoudige kamer. De politierechter doet wel direct uitspraak. En onder bepaalde 

bijzondere omstandigheden kan ook de meervoudige kamer direct uitspraak doen.
626 Rob Zijlstra, “Miranda Veldwiesch”,  19-6-2011
627 Verhaal van Bert: Rob Zijlstra, “De excuusbrief”, 
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van de rechtbank in de loop der verwachting van het verhaal. Dat is een teken dat de journalist het 

goed heeft gedaan; hij heeft de juiste informatie geselecteerd voor zijn stuk, zodat de lezer het  

vonnis goed kan duiden met de informatie die Zijlstra eerder heeft gegeven. Wanneer de uitspraak 

als een verrassing komt, zou je kunnen stellen dat het 'verhaal' dat eraan vooraf ging niet 'deugt'.  

Het is geen goed verhaal in de zin dat de afloop niet bevredigt, niet voldoet aan de verwachtingen 

die in het begin van het verhaal zijn geschapen. 

Maar het feit dat dit af en toe gebeurt, dát de uitspraak anders is dan waar de journalist in zijn 

verhaal rekening mee heeft gehouden, relativeert anderzijds de 'narratieve dwang' van verhalen 

die op een bepaalde manier horen af te lopen; de werkelijkheid is nu eenmaal grillig. 

Zoals Zijlstra zelf al aangeeft is linken naar een vonnis een extra controle. Als vonnis en verhaal  

overeenkomen, ziet de lezer dat de journalist echt zijn best heeft gedaan de rechtszitting zo goed 

mogelijk weer te geven.628 De redenering van de rechter, wordt dus op Zijlstra's blog voor het eerst 

in één vloeiend format weergegeven. In de krant valt er altijd een gat tussen de rapportage over 

zitting en uitspraak, en het kan zijn dat de lezer niet alletwee de berichten leest, of de twee niet 

aan elkaar verbindt. Doordat de berichtgeving over zitting en uitspraak nauw aan elkaar verbonden 

zijn,  is  er  minder  ruimte  voor  vreemde  'transformaties'.  Daarmee  wordt  het  voorbeeld  uit 

hoofdstuk drie bedoeld,  waar de het eerste verhaal  een heel  ander perspectief  heeft  dan het 

tweede verhaal. Het eerste krantenartikel geeft vooral de visie van het openbaar ministerie. Het 

tweede  stuk,  dat  verschijnt  naar  aanleiding  van  de  uitspraak,  kiest  het  perspectief  van  de 

verdachte. De verdachte wordt namelijk vrijgesproken. Bij nader inzien blijkt dus dat de verdachte 

'gelijk' heeft.629 

Het gaat hier om een zaak van een psychotherapeut die wordt beschuldigd van misbruik van een 

van zijn patiënten. Rob Zijlstra beschrijft in “De bolero” hoe complex deze zaak is. Het 'slachtoffer' 

heeft drie jaar gewacht met aangifte doen, en de behandeling was tijdens de (vrijwillige) relatie in 

principe al stopgezet. Aan de andere kant was het slachtoffer een vrouw met een verleden vol 

seksueel misbruik die in therapie ging omdat ze op dat gebied haar grenzen niet goed aan kon 

geven. Het openbaar ministerie kondigde in dit geval aan dat het in hoger beroep gaat tegen de 

vrijspraak. Het kan dus zijn dat een hogere rechter de beslissing van de rechtbank in Groningen 

herroept. 

Door deze organisatie van de rechtspraak, kunnen de rollen in een later stadium nog volkomen 

omgedraaid  worden;  de onschuldige psychotherapeut kan  alsnog veroordeeld worden.  En een 

veroordeelde verdachte kan alsnog weer een onschuldige burger worden. Het voordeel van een 

blog bij lopende zaken is dus dat de verschillende gezichtspunten 'intact' zijn opgeslagen in een 

verslag. Wanneer de 'uitkomst' van het verhaal in de toekomst verandert,  sluit een uitgebreide 

blog daar waarschijnlijk beter op aan dan een krantenverslag. Zo'n genuanceerde berichtgeving 

kan het publiek bovendien doen begrijpen hoe zo'n snelle omwenteling kan plaatsvinden. Ook in 

het kader van eventuele gerechtelijke dwalingen is deze vorm van transparantie waarschijnlijk een 

aanvulling voor de journalistiek.

De verhalen van Klomp zijn wat dat betreft verraderlijker. Hij beschrijft rechtszaken wellicht even 

accuraat als Zijlstra,  maar hij  vermeldt de uitspraak zelden. Hij  vernauwt met zijn stukken wel  

degelijk de mogelijke interpretaties van een zaak, de mogelijke uitspraken die nog 'passen' bij het  

verhaal. Dat past goed bij de opiniërende inslag van zijn blogs, waarin zijn eigen boodschap, zijn  

eigen stem, zijn eigen visie belangrijker zijn dan het verlangen de werkelijkheid precies weer te 

geven.

628 Zie paragraaf 2.3.3
629 Zie paragraaf 3.3.4.b.
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Een voorbeeld van zo'n stuk is “Praatjes” dat gaat over een geval van misbruik in de lesauto.630 Wie 

dit stuk (met update) bij Rob Zijlstra leest, weet dat de rij-instructeur in kwestie is veroordeeld 

volgens  de  eis.  Er  zijn  sterke bewijzen  dat  hij  een leerlinge heeft  betast  tijdens  de  les,  in  de  

autowasstraat. Klomp neemt echter als uitgangspunt van zijn stuk dat slachtofferverklaringen niet 

altijd genoeg bewijs zijn, en dat de desbetreffende instructeur misschien wel veroordeeld wordt op 

basis van praatjes (zie titel). Op zich heeft hij hier een valide argument, maar wie later leest dat die  

rij-instructeur volgens de eis is veroordeeld tot een werkstraf, krijgt twijfels bij de manier waarop 

Klomp  desbetreffende  zaak  heeft  vormgegeven,  namelijk  op  zo'n  manier  dat  het  aannemelijk 

wordt dat de instructeur misschien onschuldig is. 

Kortom; voor de (journalistieke)  transparantie en geloofwaardigheid van Klomps blogs  zou het 

goed zijn om de uitspraak erbij te zetten, maar dat zou betekenen dat hij ook af en toe afbreuk  

moet doen aan zijn eigen overtuigingskracht. Klomp zegt zelf geen tijd te willen investeren in het  

publiceren van vonnissen. Je zou dit verschil echter ook in verband kunnen brengen met Klomps 

behoefte  om  de  'grotere  menselijke  thema's'  aan  te  spreken.  Hij  is  op  zoek  naar  een  meer  

universele  boodschap die  losstaat  van  de 'actuele'  voorbeelden die  hij  bespreekt.631 Voor  zijn 

gevoel is het geen inbreuk op de werkelijkheid als het verhaal, zoals hij dat beschrijft, ondertussen 

verandert, omdat de boodschap nog steeds even valide is. Dit sluit ook aan bij zijn behoefte om de 

lezer  te  vragen  te  speculeren  over  'wat  als'...  Of  zoals  in  “Valse  start”,  de  verhouding  tussen 

slachtoffer en dader om te draaien. Hij geeft hier zelf toe dat hij de lezer 'voorliegt', maar voor hem 

is dat juist een middel  om tot de waarheid te komen.632 Voor Klomp is het schetsen van zo'n 

alternatieve  werkelijkheid, die niet per se de waarheid is, een journalistiek middel.

630 Chris Klomp, “Praatjes”, 6-10-2011
631  Zie citaat van Klomp in hoofdstuk 2.2.
632  Chris Klomp, “Valse start”, 31-10-2011
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6. Conclusies

6.1 Waar bestaat een verhalende vorm van rechtbankverslaggeving uit? 

Voorop moet staan dat als het gaat om verhalende rechtbankverslaggeving, er niet zonder meer 

één vorm is te definiëren.  Wie kijkt naar de blogverhalen die het onderzoek van deze scriptie  

vormen, ziet dat tussen twee collega-rechtbankverslaggevers al grote verschillen bestaan. Wel mag 

duidelijk  zijn dat  de naam 'verhalende rechtbankverslaggeving'  wat  mij  betreft  terecht  is.  Met 

behulp  van  een  narratieve  analyse  was  het  mogelijk  veel  interessante  aspecten  van  deze 

rechtbankblogs te belichten.

Vertelinstantie en band met publiek

In  tegenstelling  tot  nieuws  hebben  de  onderzochte  blogs  een  duidelijk  te  onderscheiden 

vertelinstantie,  die  het  verhaal  inleidt  en  soms  ook  uitluidt.  De  blogs  hebben  een  auctoriale 

verteller, die zich in het verhaal manifesteert en de lezer bij de materie probeert te betrekken. Dit 

past goed bij  de persoonlijke verteltrant die gebruikelijk is  op blogs,  zoals  werd beschreven in 

hoofdstuk 2.633 De verteller manifesteert zich in deze blogverhalen bijna altijd als 'ik'. Hij probeert 

een band te scheppen met het publiek door het vragen te stellen en aan te spreken met 'u', 'jij' of 

'je'. De verteller benoemt het 'verhaal' dat hij aan het vertellen is als zodanig en maakt af en toe 

gebruik van klassieke vertelpatronen als “Er was eens...” De vorm schaart zich daarmee zich in een 

oudere traditie van oraal vertellen, waarbij de verteller van te voren aankondigt dat hij nu aan zijn 

verhaal gaat beginnen. In een nieuwsbericht zou dat ondenkbaar zijn. Verhalen blijven, wegens het 

herkenbare format, echter aantrekkelijk voor een groot publiek en daar maken deze blogs gebruik 

van. 

Introductie

In de meeste blogs opent de verteller het verhaal met een introductie, die in lengte varieert van 

één  regel  tot  één  hele  pagina  A4.  In  deze  inleiding  geeft  de  verteller  achtergrondinformatie,  

bijvoorbeeld in de vorm van een algemene regel of feit over 'hoe dingen gaan in de rechtszaal'. Als 

er meerdere rechtbankverhalen in één blog worden verteld, dient die algemene opmerking vaak 

om  de  verschillende  rechtszaken  of  verdachten  onder  één  noemer  te  kunnen  scharen.  Deze 

algemene regel, of soms ook een algemeen misverstand, wordt vervolgens geïllustreerd met een 

verhaal.  De  introductie  is  dus  essentieel  voor  de  lezer  om  het  verhaal  ten  volle  te  kunnen 

begrijpen. Andere mogelijke introducties zijn een vraag, persoonlijke bespiegeling, of een verteller-

abstract.

Door te spelen met algemene regels, die iets zeggen over de verschillende categoriën verdachten 

of categoriën misdaden, proberen de rechtbankverslaggevers bestaande definites te relativeren. 

Door een verhaal te vertellen over een nieuwe soort, of een afwijking van de norm, wordt het 

beeld van misdaad verruimd.  Verhalende voorbeelden geven bovendien een tegenwicht  tegen 

teveel abstractie, theorie en statistiek, zoals die soms in de media overheersen.

Afsluiting

Waar nieuws geen duidelijke afronding heeft, hebben verhalende blogs dat wel. Begin en einde 

633 Zie 2.3.2. pagina 31

137



van de vertellerstekst slaan vaak op elkaar terug. De betekenis komt dus zowel in het begin als op 

het einde tot stand; lezer moet die twee delen van het verhaal op elkaar zien te betrekken.

Wanneer een verhaal begint met een algemene regel of misconceptie, wordt die vaak nog een 

keer samengevat en gekoppeld aan het verhaal. Zo wordt onderstreept dat het verhaal dient als 

voorbeeld bij een algemene stelling. In veel gevallen wordt de 'les' of het nieuwe inzicht door de 

verteller verwoord in de vorm van een soort moraal. In andere gevallen eindigt het verhaal met 

een losse, veelzeggende observatie die de lezer zelf  mag interpreteren. Weer andere verhalen 

eindigen met verwijzing naar een irreële situatie of een gedachte-experiment.  Met name voor 

Klomp is dat een manier om de lezer te laten nadenken over alternatieve werkelijkheden, vaak met 

het doel dat de lezer zichzelf in de plaats stelt van de verdachte. Hij wil dat de lezer het verhaal ook 

op zichzelf betrekt. Door zijn eigen boodschap af te zwakken tot een mogelijkheid, laat Klomp de 

lezer zelf het werk doen, zelf zijn mening bepalen.

Voor Zijlstra houdt een voorspellend einde een waarschuwing in;  op grond van zijn ervaring als  

rechtbankverslaggever wéét hij dat er nog meer ellende gaat plaatsvinden.

De verhalen van Klomp en Zijlstra hebben dus (veelal)  een afgerond einde,  maar  dat  wil  niet  

zeggen dat alle vragen worden beantwoord. Dat heeft er mee te maken dat de verslaggever de 

uitspraak ook niet weet. Meer hierover volgt onder het kopje “Geen afsluiting”.

Metajournalistiek

Het feit  dat  deze verhalen er  eerlijk  voor  uit  komen dat  het verhalen zijn,  en het  feit  dat  de 

journalist zich laat zien in de tekst, zorgt ervoor dat er ook ruimte is voor reflecties op de activiteit 

van het schrijven zelf en op de mores van de journalistiek. Zowel Zijlstra als Klomp beschrijven hoe 

ze zelf aanwezig zijn in de rechtszaal. Ze beschrijven wat ze zien, maar ook wat ze voelen en hoe  

lastig het soms kan zijn een rechtszaak 'objectief' te verslaan. Vaak is dat omdat rechtszaken voor  

alle  procesdeelnemers  aangrijpend  zijn,  en  emotie  dus  wel  degelijk  een  rol  speelt  in  de 

verslaggeving.  Deze openheid is een verfrissend kijkje aan de achterkant van het journalistieke 

productieproces; de meeste journalisten zitten hier immers in  de functie van verslaggever voor 

krant  of  omroep.  Metajournalistieke  opmerkingen  zijn  verder  vaak  te  vinden  in  het 

vertellerscommentaar, waar de journalisten expliciet kritiek geven op de werkwijze van de media,  

bijvoorbeeld het censureren van gruwelijke details of het gebruik van overdreven karakteriseringen 

voor verdachten.

Complexe (tijd)structuur & semi-personaal vertelperspectief

De structuur van rechtbankblogs is vele malen complexer dan een simpel persoonlijk narratief, ten 

eerste omdat er twee met elkaar vervlochten verhaalniveau's zijn, en ten tweede omdat er veel  

ingebedde verhalen van procesdeelnemers zijn. Vooral Zijlstra geeft de verschillende perspectieven 

vaak  los  van  elkaar  weer,  door  middel  van  snel  wisselende  vertelperspectieven,  scènes  en 

uitgeschreven dialogen. Ik noem dit een reconstruerende schrijfstijl.634

Dit heeft gevolgen voor het vertelperspectief. Zijlstra gaat door de gebeurtenissen heen als een 

soort camera, zonder te veel van zichzelf te laten zien. Hij wisselt voortdurend van perspectief en  

geeft  bij  alles bronvermelding.  Gevolg hiervan is  wel  dat  hij  als  vertelstem bij  de inhoudelijke 

behandeling  afwezig  is  (het  vertellerscommentaar  beperkt  zich  dan  tot  de  introductie  en 

afsluiting). Onderdelen van deze rechtbankblogs lezen dus alsof ze personaal verteld zijn; ik noem 

dit verhalen met een semi-personaal perspectief. 

634 Zie paragraaf 5.3.4., bladzijde 112.
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Doordat taalhandelingen van officiers,  advocaten, verdachten en rechters van duidelijk worden 

afgebakend en beschreven, is het in deze verhalen duidelijker hoe betekenis in de rechtszaal tot 

stand komt.  Officiers,  advocaten en vooral  verdachten worden als  fysiek  aanwezige en in  een 

ruimte handelende personen omschreven. Dankzij de brondvermelding wordt het duidelijk hoe 'de 

feiten' in een soort onderhandeling tegenover elkaar worden gezet. Je kunt als lezer als het ware  

'meekijken' in de rechtszaal. 

De  tijdsstructuur  springt  daarom,  net  als  de  perspectieven  heen  en  weer  en  sommige 

gebeurtenissen worden meerdere keren verteld, andere gebeurtenissen vallen weg. De volgorde 

komt bij  Zijlstra vaak nog het  meest overeen met de volgorde van de behandeling op zitting. 

Omdat Klomp het verhaal met enige regelmaat loskoppelt van de gebeurtenissen in de rechtszaal, 

kan  hij  het  verhaal  van  een  misdrijf  meer  zelf  vormgeven;  zijn  verhalen  zijn  daarom  vaker 

chronologische, afgeronde narratieven.  Klomp richt zijn weergave van de gebeurtenissen zo meer 

op zijn eigen mening en op de boodschap die hij wil uitdragen.

Vertellen met emotie

Klomp is als verteller duidelijker aanwezig; hij vat meer samen in eigen woorden. In plaats van een 

afstandelijke toon te hanteren, probeert hij met zijn beschrijvingen juist een emotionele reactie bij 

de lezer los te maken. Waar de traditionele media, en in sommige gevallen ook Zijlstra, de camera 

'wegdraaien' om de lezer een gruwelijk detail te besparen, geeft Klomp dat detail wel. Ook kiest hij  

er vaak voor om een misdrijf te beschrijven alsof hij er zelf bij was, in de tegenwoordige tijd en met 

beschrijvingen  die  een  zintuigelijke  beleving  mogelijk  maken  (temperatuur,  geluid,  etc.).  Uit 

verschillende stukken blijkt bovendien dat hij ongelukken beschrijft vanuit het hoofd van een dader 

of  een  slachtoffer,  zodat  de  lezer  ziet  en  hoort  wat  diegene  ervaart.  Dit  past  goed  bij  de  

anekdotische lead die Klomp ook in de krant hanteert: het verhaal begint dan met een gedachte of 

gevoel van een van de personen over wie het bericht gaat.

Focalisatie

Klomp focaliseert dus vaak vanuit het slachtoffer. Het is dan niet altijd even duidelijk waar hij deze 

informatie vandaan haalt. Hij smelt soms tekst van verschillende procesdeelnemers om tot één 

weergave van de gebeurtenissen, die goed inleefbaar is.

Zijlstra focaliseert vaak met verdachten, maar blijft dan dicht bij wat hij in de rechtszaal hoort. Hij 

mengt  zijn  vertellerstekst  met  erlebte  Rede,  directe  quotes  en  dialogen.  Hij  kan  daardoor  de 

woorden van de verdachte wat korter weergeven, maar ze nog wel laten spreken in hun eigen 

idiolect.  Hij  geeft  daarmee een levendige,  authentieke indruk van de verdachte,  die soms ook 

vermakelijk  werkt.  Vertellerstekst  en  persoonstekst  zijn  door  deze  manier  van  schrijven  wel 

moeilijker te scheiden, waardoor het soms onduidelijk is wat Zijlstra's toevoeging is, en wat de 

verdachte écht zelf heeft gezegd. Dat maakt wel weer dat er een soort ironische afstand ontstaat 

tot de woorden van de verdachte; het is moeilijk om in te schatten of de verdachte oprecht is. 

Oriëntatie op dader en slachtoffer

De  oriëntatie  in  rechtbankblogs  is  uitgebreider  dan  in  nieuwsberichten  en  komt  op  veel 

verschillende  manieren  tot  stand.  Er  is  meer  ruimte  voor  impliciete  karakterisering  van  de 

verdachte, aan de hand van diens gedrag in de rechtszaal en dialogen tussen verdachte en rechter. 

Wanneer een verdachte in de gewone media is neergezet als een bepaald type ('de beul van Baflo',  

'de aanrander van het Noorderplantsoen' poogt de rechtbankverslaggever dat beeld te nuanceren 
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met  een  uitgebreide  beschrijving.  De  rechtbankbloggers  staan  dus  in  de  meeste  gevallen 

sympathieker  en  begripvoller  tegenover  verdachten.  Door  het  gebruik  van  gedetailleerde, 

impliciete karakterisering is er echter veel ruimte voor lezers om zelf conclusies te trekken. Alle 

verdachten  krijgen  een  gefingeerde  naam,  om  de  privacy  te  beschermen  en  de  verdachte 

tegelijkertijd een gezicht te geven naar de buitenwereld.

Slachtoffers  krijgen  in  principe  minder  aandacht  dan  daders  en  zijn  bij  de  rechtszaken  van 

veelplegers zo goed als out of the picture. Slachtoffers zijn ook vaker anoniem. De manier waarop 

slachtoffers worden beschreven, verschilt bovendien per zaak. Bij verkeersongelukken bijvoorbeeld 

wordt vooral het leed van het slachtoffer beschreven, door Zijlstra kort en bondig, door Klomp 

vaak indringend en uitgebreid, soms ook vanuit het perspectief van het slachtoffer of diens familie.  

In andere zaken vervaagt het onderscheid tussen dader en slachtoffer, omdat het slachtoffer ook 

aandeel had aan het misdrijf. Voor het leed is dan minder aandacht.

Waar Zijlstra vooral (impliciete) karakterisering gebruikt om daders positiever voor het voetlicht te 

brengen, gebruikt Klomp ook narratieve trucs om de lezer op het verkeerde been te zetten over de 

rolverdeling binnen het verhaal. Het gevolg is dat lezers op een andere manier moeten gaan lezen. 

De grens tussen dader en slachtoffer,  maar ook die tussen publiek en verdachte wordt kleiner.

Geen introductie

Verhalen zonder introductie van de verteller vallen midden in de gebeurtenissen. Dat wil zeggen 

dat ze beginnen met een beschrijving van de rechtszaal, of dat ze beginnen met de misdaad zelf. 

Zo'n introductie trekt de aandacht van de lezer, omdat er direct iets gebeurt, maar het nog niet 

duidelijk is waar het verhaal om draait. De lezer moet zelf op zoek naar contextinformatie. Dat 

roept vragen en narratieve spanning op: wie zijn de personages, wat ging er  aan vooraf? Ook 

verhalen die met een rustige oriëntatie beginnen, kunnen door hun narratieve opbouw spannend 

worden. De lezer vraagt zich dan voortdurend af wanneer het mis zal gaan, wanneer het misdrijf 

gepleegd gaat worden. Impliciete kennis van verhaalpatronen in rechtbankverslagen helpen dan bij 

het creëeren van narratieve spanning.

Geen afsluiting

In de verhalen van Zijlstra komt het voor dat de verteller het verhaal niet uitluidt. Het verhaal  

eindigt dan bij  de eis,  of soms met de beschrijving van een los detail.  De lezer moet daar de 

significantie dan zelf van bepalen.

Dat het einde open is, wil niet zeggen dat er geen manieren zijn om het verhaal te interpreteren. 

Vaak  zijn  er  andere  tekstelementen  die  het  verhaal  toch  nog  (losjes)  structureren,  zoals  de 

herhaling van een bepaald zinnetje of een metafoor. Bovendien hebben verhalen met een open 

einde vaak wel een vorm van introductie.

Het  blogformat  biedt  echter  de  mogelijkheid  zo'n  onaf  verhaal  alsnog  'af  te  maken'  met  de  

vermelding van de uitspraak. Zijlstra doet dit consequent, Klomp laat het meestal na. Omdat de 

uitspraak moet aansluiten op het rechtbankversag, biedt het toevoegen van de uitspraak een extra 

controle van de waarheidsgetrouwheid van het verslag.
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6.2 In hoeverre toont de vorm van verhalende rechtbankverslaggeving 

overeenkomst met vormen van literaire journalistiek?

We zien dus dat de vorm van verhalende rechtbankverslaggeving op een paar significante punten 

afwijkt van die van nieuws. Ten eerste is dat het vertelperspectief, dat auctoriaal is in plaats van 

neutraal of verborgen. De verteller introduceert het verhaal en rondt het af, verlaat af en toe het  

strikt feitelijke pad en manifesteert zich als 'ik'-figuur die commentaar heeft op zijn eigen vertellen. 

Er wordt verteld over personages, waarvan de naam en achtergrond vermeld worden, die actief 

zijn  in  een  bepaalde  setting.  De  tijd  is  niet  zo  gecomprimeerd  als  in  nieuws,  maar  wordt 

uitgesponnen  door  beschrijvingen  van  personages,  hun  handelingen  en  gesprekken onderling. 

Door met de personages te focaliseren wordt er bovendien op gemikt iets van identificatie of 

emotie  bij  de  lezer  op  te  wekken.  De  verteller  zelf  laat  zijn  gevoel  en  soms zijn  onzekerheid 

meewegen in de beoordeling van de gebeurtenissen, die gedetailleerder worden beschreven dan 

bij nieuws. Omdat de verteller echter lang niet altijd duidelijk is over de betekenis van bepaalde 

scènes, details of dialogen, blijft de interpretatie in sommige gevallen open.

Uit  bovenstaande  blijkt  duidelijk  dat  de  kenmerken  van  narratieve  journalistiek  in  deze 

rechtbankverhalen aanwezig zijn: het vertellen in scènes; karakters; actie die in de loop van de tijd 

voltrekt; een verteller met duidelijke stem en persoonlijkheid; een relatie die gelegd wordt met de 

lezer;  wat  uiteindelijk  allemaal  leidt  tot  aankomst  bij  een  duidelijke  boodschap,  inzicht  of  

einddoel.635

Maar maakt dat deze blogs ook een vorm van literaire journalistiek, in de zin dat ze 'lezen als een 

roman'?  Wordt  er  verteld  in  de  derde  persoon,  met  dialogen,  scènes,  en  aandacht  voor 

symbolische details?636 Ik denk dat dat tot op zekere hoogte het geval is. In de verhalen van zowel 

Klomp als Zijlstra wordt afgewisseld tussen een vertellend 'ik' en een weergave van de wereld van 

de verdachte in de derde persoon. Deze laatste stukken lezen soms echt als  verhaaltjes,  maar 

hebben niet de omvang en het detail van een roman of een kort verhaal. Zowel Zijlstra als Klomp 

schrijven in scènes en maken gebruik van dialogen, maar het ene stuk leunt daar zwaarder op dan 

het andere. De dialogen en scènes zijn bovendien niet altijd even uitvoerig beschreven. Aandacht 

voor symbolische details,  zoals de  New Journalists die hadden, is bij  deze journalisten niet erg 

duidelijk  aanwijsbaar.  Ik  heb  er  slechts  een  handjevol  voorbeelden  van  gevonden,  zoals  de 

symbolische naam van een van de hoofdpersonen. Wel gebruikt Zijlstra af en toe metaforen om 

zijn tekst te structureren en hanteert hij beeldspraken om zijn personages mee te karakteriseren. 

Dat lijken mij wel voorbeelden van romanachtige verteltechniek.

Verder stellen Ceelen en Bergeijk dat schrijvers van literaire non-fictie zich onderdompelen in hun 

onderwerpen, schrijven over alledaagse, maar toch tijdloze onderwerpen en met een eigen toon 

en stem proberen lezers meer emotioneel bij hun verhaal te betrekken637.  Bij zowel  Zijlstra als 

Klomp valt  op  dat  ze  grote  aandacht  hebben voor  alledaagse  misdaad,  voor  kleine  zaken.  Ze 

hanteren andere selectiecriteria dan de krant, wat wordt bevestigd door de ontdekking dat een 

flink  deel  van  de  blogverhalen  geen  tegenhanger  had  in  de  krant.638 Verder  is  uit  de  vorige 

paragraaf gebleken dat zowel Zijlstra als Klomp emotionele betrokkenheid van de lezer nastreeft.

Zijlstra en Klomp dompelen zich op een bijzondere manier in hun onderwerp onder. Ze verdiepen 

zich  niet  individueel  in  elke  verdachte,  maar  zijn  wel  ondergedompeld  in  de  wereld  van  de 

635 Zie Methode 4.1, pagina 70
636 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 5 over literaire journalistiek , pagina 47
637 Idem
638 Zie Methode 4.2.2 pagina 81
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rechtspraak.  Dat  blijkt  essentieel  te  zijn  voor  hun  vermogen om  rechtszaken  te  duiden.  Om 

bijvoorbeeld de betekenis van een strafeis op waarde te kunnen schatten, is vergelijkingsmateriaal  

nodig  in  de  vorm  van  andere  zaken.  Juristen  beschikken  beroepshalve  over  die  kennis, 

gespecialiseerde  journalisten  ook,  maar  de  krantenlezers  (waarschijnlijk)  niet.  Met  hun  blogs 

leggen deze journalisten een reservoir van vergelijkingsmateriaal aan dat toegankelijk is voor de 

lezer.  Door verschillende zaken te koppelen aan de geschreven en ongeschreven regels van de 

rechtspraak, maken ze het voor de lezer mogelijk om een juridische basiskennis  op te bouwen. 

Klomp geeft bovendien expliciet aan dat hij  in de rechtszaal altijd op zoek is naar verhalen die 

exemplarisch zijn voor iets wat in de maatschappij speelt. Alle rechtbankverhalen bij elkaar geven 

een doorsnede van de misdaad in Nederland die een gewoon nieuwsbericht nooit  kan geven. 

Bovendien geven deze individuele  voorbeelden een beeld van het  effect  van grotere politieke 

discussies (invoeren van minimumstraffen bijvoorbeeld) op het leven van gewone mensen. 

Deze verhalen zijn tot slot ook tijdloos omdat ze door en door menselijk zijn. Dat is tegelijkertijd 

een antwoord op de vraag waarom de verhalende vorm in rechtbankverslaggeving steeds weer 

opduikt. Dit soort verhalen over menselijke moeilijkheden is van alle tijden. Rechtbankverhalen 

gaan over mensen die worden gedwarsboomd op hun levenspad, en over de manier waarop de 

samenleving  daar  mee  omgaat.   Ze  gaan  'over  het  leven',  zoals  Chris  Klomp  het  uitdrukt.  

Rechtbankverhalen zijn zijn wegens hun overvoed aan conflictsituaties en menselijk leed een grote  

inspiratiebron voor verhalenvertellers. Om die redenen vinden mensen het leuk om verhalen over 

anderen te lezen.

Maar deze verhalen zijn niet alleen maar 'leuk'; ze zijn ook een werktuig. Wat vormen van literaire 

journalistiek  met  elkaar  gemeen  hebben  is  dat  ze  het  uitvloeisel  zijn  van  het  verlangen  van 

journalisten om de wereld op een andere manier weer te geven dan de klassieke nieuwsmedia. De 

nieuwsmedia, met haar zakelijke, afstandelijke toon, selectieve aandacht voor het onalledaagse en 

voorkeur voor cijfers en institutioneel nieuws, vergeet dus vaak 'de menselijke' dimensie. 

Literaire  journalistiek  en  deze  blogs  hebben  een liefde  voor  de  sociale  'underdog'  met  elkaar 

gemeen. De werkelijkheid die de krant haalt, is vaak de werkelijkheid van gezaghebbende bronnen 

en  instituten,  zoals  het  openbaar  ministerie.  De  alternatieve  werkelijkheidsweergave  van  de 

literaire  journalistiek  bestaat  eruit  dat  ook  de  concrete  werkelijkheden  van  losse  individuen 

worden getoond. Blogjournalisten gebruiken net als literair journalisten narratieve technieken om 

de nietsvermoedende lezer mee te slepen in de wereld van een ander, een wereld waar de lezer 

zichzelf via de normale nieuwsmedia niet in zou verdiepen. Verhalen zijn daarvoor geschikt omdat 

ze de, door het aanstippen van potentiële werkelijkheden, de ruimte scheppen voor de lezer om 

zich  in  te  leven  in  de  ander.  Dit  is  de  'narratieve  manier'  van  tot  kennis  komen  die  Bruner 

beschrijft.639 Die narratieve manier van denken heeft ermee te maken dat mensen gerenaliseren 

vanuit verhalen; ze construeren algemene regels en categoriën op basis van de verhalen die ze 

horen.

De kracht van verhalen ligt erin besloten dat ze door het geven van kleine voorbeelden, grote 

principes kunnen verduidelijken, en in zekere zin zelfs creëeren. In rechtbankblogs geldt dat op 

meerdere niveau's.  Enerzijds  geven rechtbankverhalen een illustratie  van de principes  van het 

strafrecht. Anderzijds geven rechtbankverhalen voorbeelden van sociale categoriën en principes, 

zoals het onderscheid tussen dader en slachtoffer, of van wat onder 'misdaad' valt.

Een ander uitgangspunt van literaire journalistiek is dat die er vanuit gaat dat 'de werkelijkheid;'  

niet te beschrijven is, dat die misschien wel niet bestaat. Dat het misschien alleen maar mogelijk is 

639 Zie paragraaf 2.4.1., pagina 28
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door middel van een verhaal een benadering te geven van die werkelijkheid. Dit sluit goed aan bij  

de juridische arbeid in de rechtszaal, die er uit bestaat om uit concurrerende verhalen één verhaal 

te  kiezen  en  dat  tot  'waar'  te  verklaren.  De  rechtbankverslaggever  tekent  in  feite  deze 

'verhalenstrijd' op voor een groter publiek.

Het probleem van de traditionele media is, volgens beide rechtbankverslaggevers, dat ze in veel  

gevallen misdrijven te afstandelijk brengen, door misdaad cijfermatig te beschrijven en verdachten 

bijna bij voorbaat het etiket van dader op te plakken. Duidelijk mag zijn dat die indeling kunstmatig 

is en dat daders in principe ook gewone mensen zijn, of zelfs slachtoffers. Het is dus belangrijk,  

zeker  tijdens  een rechtszaak,  als  de  strijd  nog niet  gestreden is,  die  categoriën  van  dader  en 

slachtoffer,  schuldig  en  onschuldig,  open  te  houden;  de  interpretatie  moet  nog  kunnen 

veranderen. 

In  plaats  van  dus  een  vaststaande  werkelijkheid  te  beschrijven,  laten  literair  journalisten  de 

interpretatie van die werkelijkheid voor  een deel  over  aan de lezer.  Dat  sluit  goed aan bij  de 

neiging van Zijlstra om karakterisering impliciet te laten of een verhaal open te eindigen; de lezer 

mag dan zelf een oordeel vellen over de aard van het personage of de bedoeling van het verhaal. 

Doordat  Zijlstra  soms  een  semi-personaal  perspectief  hanteert,  is  hij  te  vergelijken  met  de 

'realistische' New Journalists.640 Hij registreert, schrijft er een verhaal over en laat het oordeel over 

aan de lezer. 

Klomp  neemt  een  andere  insteek.  Hij  produceert  enerzijds  'mooiere'  ronde  verhaaltjes,  maar 

problematiseert anderzijds vaker in zijn vertellerstekst de manier van vertellen, hamert erop dat de 

wereld  vol  is  van  verhalen  en  dat  achter  elk  mens  een  verhaal  zit.  Zijn  verhalen  zijn  vaak 

instrument bij het brengen van die boodschap. De verwijzing naar wat er daadwerkelijk gebeurd is, 

is minder belangrijk. Klomp is daarom niet bang om in zijn verhaal de rollen om te keren of een 

klein beetje af te wijken van het pad van de pure feiten. Klomp heeft wat dat betreft meer gemeen 

met  de  'modernisten'  onder  de  New  Journalists.  Hij  vervlecht  delen  van  zeer  persoonlijke 

belevenissen en gedachten met de dingen die hij  ziet, en benadrukt de onbetrouwbaarheid en 

veranderlijkheid van waarnemingen, die van hemzelf en die van de lezer.

Zijlstra en Klomp leggen daarbij ook regelmatig verantwoording af voor hun eigen gevoelens en 

gedachten bij het schrijven. Vooral Klomp betrekt zijn persoonlijke situatie vaak bij zijn stukken. 

Zijlstra verwijst niet naar zijn privésituatie maar wel naar zijn positie als rechtbankverslaggever. 

Beide journalisten hebben regelmatig expliciet kritiek op de journalistieke praktijk in de vorm van 

metajournalistiek. Hun verhalen gaan niet alleen maar over de gebeurtenissen, maar ook over hun 

worsteling om die gebeurtenissen weer te geven. 

Tot slot vertellen ze ook 'lelijke' verhalen, verhalen waarin ze ruimte proberen te scheppen voor 

onorthodoxe rolverdelingen.  In  dat  soort  verhalen  zijn  alleen  maar  slachtoffers,  en  is  er  geen 

duidelijk  motief  of  oorzaak  aan  te  wijzen,  alleen  maar  pech.  Het  verhaal  van  de  media,  dat 

misdaden incidenteel zijn en 'op veilige afstand', ontkrachten ze hiermee. Deze rechtbankblogs zijn  

niet geruststellend. De sombere boodschap is, dat het strafrecht in sommige gevallen niet zoveel 

nut heeft. Dat mensen niet altijd alles onder controle kunnen houden met regels en straffen. En 

dat  meer  misdrijven  en  ongevallen  in  de  toekomst  zeker  zullen  plaatsvinden.  Gewone  media 

wekken liever  de  indruk  dat  de  misstanden  die  ze  aan  de  kaak  stellen,  ook  opgelost  kunnen 

worden als er eenmaal aandacht voor is.

Het lijkt er dus op dat de uitgangspunten van deze journalisten overeenkomen met die van andere 

beoefenaars van literaire journalistiek. Daarbij komt dat de vorm van de teksten van Zijlstra en 

640 Zie het onderscheid dat Eason maakt in hoofdstuk 2 paragraaf 5
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Klomp  significant  afwijkt  van  die  van  de  nieuwsverslaggeving.  Natuurlijk  zijn  er  voor  beide 

journalisten ook kanttekeningen te plaatsen bij hun status als 'literair journalist'. Zijlstra is af en toe 

misschien nog teveel de verslaggever, die een rechtbankverslag schrijft zoals hij dan ook voor de 

krant zou doen, maar dan veel uitgebreider. Zijn nieuwsverslaggeving en blogverslaggeving lopen 

min  of  meer  vloeiend  in  elkaar  over,  omdat  zijn  blogs  regelmatig  in  de  krant  komen  en  zijn 

krantenstukken soms op zijn blog. Klomp is af en toe wellicht meer bezig met het geven van zijn  

eigen mening, dan met het journalistiek optekenen van actualiteiten en waargebeurde feiten. En 

toch raakt het werk van deze twee journalisten elkaar ergens in het midden tussen deze twee 

uitersten. Beiden begeven zich op het snijvlak van het beschrijvende en het opiniërende. En waar 

de beschrijvingen een hogere betekenis krijgen, daar bedrijven Zijlstra en Klomp iets wat veel weg 

heeft van literaire journalistiek.

6.3 Wat hopen journalisten ermee te bereiken? Wat is de functie van de 

verhalende vorm in de rechtbankverslaggeving? Draagt deze vorm bij  aan een 

kritische pers?

Over het doel van deze journalisten is in bovenstaande al het nodige gezegd. In de inleiding zijn 

twee globale functies van rechtbankverslaggeving geschetst, namelijk de vermaaksfunctie en de 

functie  van  journalistiek  als  aanjager  van  de  democratie.  Duidelijk  mag  zijn  dat  deze 

rechtbankverslaggeving zeker vermakelijk is, of kan zijn. Lezers worden geboeid door de verhalen 

doordat ze er emotioneel bij betrokken raken; doordat teksten ze een verbale 'klap voor hun kop 

geven' zoals Klomp beoogt.641 Of doordat de teksten mooi opgeschreven zijn, met metaforen en 

kleurrijk  taalgebruik,  of  door  het  gebruik  van  verrassende narratieve  trucs  of  de  opbouw van 

narratieve  spanning.  Dat  alles  zorgt  ervoor  dat  de  lezer  het  verhaal  ingezogen  wordt,  wordt 

uitgenodigd door te lezen.

Dat is echter geen doel op zich. Dit behagen van de lezer helpt Zijlstra en Klomp om een ander doel  

te bereiken en dat is op verfrissende wijze kennis te delen over het strafrecht in Nederland. Ze 

gebruiken de vertelling van een goed verhaal om 'de lezer te verheffen'.642 Het feit dat het om 

interessante, menselijke, invoelbare verhalen gaat, maakt dat lezers zich betrokken gaan voelen bij 

het  verhaal.  De  blogjournalisten  nodigen  mensen  actief  uit  om  het  strafrecht  op  zichzelf  te 

betrekken. Om in gedachten eens op de plaats van de verdachte te gaan zitten, op plaats van het 

slachtoffer,  of  op  de  stoel  van  de rechter.  Dat  sluit  goed aan bij  de  conclusie  van  Feilzer  dat 

verhalen vertellen een manier is om abstracte kennis van het strafrecht interessant te maken voor 

lezers.643

Verslaggeving die de openbaarheid van de rechtspraak optimaal wil bevorderen moet daartoe drie 

functies  vervullen,  zoals  in  de  inleiding  werd  beschreven.  De  rechtbankverslaggeving  moet 

informeren door te laten zien wat voor zaken er spelen; zij moet een podium bieden om over het  

strafrecht  te  discussiëren  en  zij  moet  een  algemeen  kritische  houding  hebben  tegenover  de 

ontwikkelingen binnen rechtspraak en rechtsstaat.644 De belangrijkste functies van de verhalende 

vorm van rechtbankverslaggeving zijn die van het informeren en het bieden van een podium voor 

discussie. 

Zoals in bovenstaande is besproken, bieden deze blogs een veel breder beeld van de zaken die in 

Nederland voor  de rechter  komen.  De journalisten helpen hun lezers  bovendien gelijksoortige 

641 Zie hoofdstuk 2, pagina 32
642 Zie de uitspraak van Klomp in hoofdstuk 2, pagina 50
643 Zie inleiding, pagina 12-13
644 Zie Inleiding 1.2, pagina 6 en 7

144



zaken aan elkaar te koppelen, en bieden met voorbeelden illustratie bij allerlei aspecten van het 

strafrechtsysteem. Bovendien informeren deze verhalen ook op een 'menselijk' vlak; ze geven een 

beeld van hoe het is om te maken te krijgen met het strafrecht, en van de aard van de misdaad in 

Nederland.  Daarmee corrigeren ze  scheefgegroeide beelden van de  mainstream media,  die de 

grote zaken eruit lichten en de rest van de misdaad reduceren tot statistiek.

De tweede belangrijke functie van deze blogs is dat ze ook bestaande beelden van misdaad en 

stereotypering van verdachten  ter  discussie stellen.  De aard van de teksten is  zo,  dat  de lezer 

continu  wordt  uitgenodigd  zelf  mee  te  denken  over  vraagstukken  en  interpretaties.  Door  de 

interactieve aard van het blog is het bovendien mogelijk voor lezers om te reageren op de materie 

en zelf een weg te zoeken door de informatie. Hoewel niet is onderzocht in welke mate dit precies 

bijdraagt aan de podiumfunctie, kan wel worden aangenomen dat de lezer hierdoor een actievere 

rol krijgt bij het vergaren van kennis en de interpretatie daarvan. Het is ook duidelijk dat beide 

journalisten  graag  het  debat  opzoeken.  Zijlstra  en  Klomp  spelen  een  actieve  rol  in  het 

maatschappelijke debat rondom het strafrecht in Nederland, ook buiten hun blog om, door het 

geven van lezingen en commentaren.

De  algemeen  kritische  houding  ten  opzichte  van  het  strafrecht  is  hierdoor  wel  wat  op  de  

achtergrond geraakt. Zijlstra en Klomp geven zelf toe dat ze vaak meer bezig zijn om het systeem 

uit te leggen dan het kritisch te benaderen. Je ziet dat terug in het feit dat alle procesdeelnemers 

persoonlijke aandacht krijgen, behalve de rechters. Die zijn nog steeds een onpersoonlijk instituut. 

Die beschermende houding van de journalistiek heeft ermee te maken met de overtuiging dat het 

strafrecht veel 'niet-terechte' kritiek krijgt:  de bekende klachten dat de straffen te laag zijn, de 

rechters soft en wereldvreemd. Voordat journalisten kritiek kunnen leveren op het systeem, moet 

het  publiek  wel  weten hoe  het  systeem  werkt,  hoe  rechters  precies  tot  hun oordeel  komen. 

Duidelijk  is  dat  de  rechtbankverslaggevers  uit  dit  onderzoek  hun  best  doen  om  juridische 

interpretatiekaders en de populaire interpretatiekaders bij elkaar te brengen. Ze zijn op hun blogs 

continu  bezig  om  een  brug  te  slaan  tussen  de  standaardscripts  van  de  samenleving  en  de 

genuanceerde scripts van de rechtspraak,  om 'medialogica' om te zetten naar 'rechtbanklogica'.  

Het is de bedoeling dat het 'juridische verhaal het persoonlijke verhaal'  gaat raken, zoals Chris 

Klomp het verwoordt.645 

Het menselijke aspect dat in deze rechtbankverhalen wordt benadrukt, is daarbij essentieel. Het  

Nederlandse publiek lijkt  in een vreemde spagaat te liggen: aan de ene kant hecht het weinig 

waarde aan de rechten van verdachten, maar aan de andere kant klinkt er fel protest als de eigen  

privacy in het geding is – denk bijvoorbeeld aan het protest tegen plannen voor een landelijke dna-

database. Zijlstra en Klomp doen hun best om duidelijk te maken dat dit twee kanten zijn van 

dezelfde medaille: iederéén is een potentiële verdachte. Ze proberen de definitie van misdaad als 

een soort 'andere cultuur' te doorbreken, door de verdachte in menselijke termen en als duidelijk  

onderdeel van de maatschappij  te beschrijven. Dit is  echter geen populaire boodschap,  omdat 

mensen zich wellicht niet zo dicht bij de misdaad wíllen wanen.

Ze zijn daarmee op hun eigen manier bezig om de kloof tussen rechter en burger te verminderen  

en begrip te kweken voor het systeem. Dat is ook nodig, vinden zij, omdat van de openbaarheid 

van de rechtspraak verder eigenlijk geen sprake is. Klomp en Zijlstra zijn vaak de enige aanwezigen 

op de publieke tribune en hebben dus een essentiële taak te vervullen in het openbaar maken van 

wat daar gebeurt. De zorg van de Nieuwsmonitor dat amateur- of burgerjournalisten via de sociale 

media het vertrouwen in de rechtspraak nog verder ondermijnen, lijkt mij dan ook niet terecht.646 

645 Zie paragraaf 2,4.4. pagina 43
646 Zie de Inleiding, paragraaf 1.3, pagina 11
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Deze  bloggende  en  twitterende  journalisten  geven  juist  mooi  aan  hoe  de  nieuwe  media  de 

rechtbankverslaggeving in de krant aanvullen. 

 6.4 Wat voor invloed heeft de blogomgeving op deze vorm van journalistiek? 

Wat is de meerwaarde van het bloggen?

De meerwaarde van blogs ten opzichte van de krant is gemakkelijk te bepalen: er is meer ruimte 

voor een uitgebreid, genuanceerd, goed verzorgd verhaal. Maar de invloed van de blogomgeving 

op  het  schrijven  reikt  verder  dan  alleen  de  lengte  van  een  stuk.  Blogs  zijn  bij  uitstek 

gepersonaliseerd, vrijer en creatiever. Journalisten kunnen er niet alleen méér, maar ook andere 

dingen kwijt dan in de krant. Op blogs hebben journalisten de ruimte om te schrijven wat ze willen. 

Ze hoeven zich niet meer te verstoppen achter de institutionele zakelijke toon van de dagbladpers.

Blogs  cultiveren bovendien een gelijkwaardige relatie tussen schrijver en lezer en daarom een 

andere kijk op de totstandkoming van kennis. Die komt tot stand in samenwerking tussen journalist 

en publiek, in een voortdurende dialoog met hyperlinks als bindmiddel. Kennis komt dus ook in  

een rauwer format beschikbaar, met verwijzingen naar de bron. Het publiek moet zelf aan de slag 

met de interpretatie ervan, wat een zelfbewuste leeshouding van het publiek ten goede komt. Dit  

sluit uitstekend aan bij de uitgangspunten van de literaire journalistiek. 

In  deze  hoedanigheid  zijn  blogs  een  goede  manier  om  bij  te  dragen  aan  vervulling  van  de 

podiumfunctie van de journalistiek. De technologie maakt actieve betrokkenheid van het publiek 

mogelijk. Blogs zijn een platform voor discussie. 

Doordat blogs transparanter zijn over waar ze hun informatie vandaan halen, worden ze bovendien 

betrouwbaarder  gevonden  door  het  publiek.  Ze  halen  hun  journalistieke  betrouwbaarheid  uit 

andere  middelen  dan  alleen  een  objectieve  weergave.  Zoals  in  paragraaf  2.3.3.  werd 

geconcludeerd,  vindt  het  publiek  een  herkenbare  vertelstem  betrouwbaarder  dan  een 

geobjectiveerde stem die boven de mensen staat. Hoe opener een website is over de achtergrond 

van de schrijver, hoe betrouwbaarder het blog. 

Een andere invloed van blogs is dat het verhaal op een blog voortdurend kan worden bijgewerkt en 

in beweging blijft. Blogs stapelen informatie, terwijl  voorgaande stadia steeds zichtbaar blijven. 

Deze  vorm  van  dossiervorming  is  een  verrijking  van  de  rechtbankverslaggeving  omdat  ook 

rechtszaken uit meerdere stappen bestaan, die eigenlijk altijd in elkaars context bekeken moeten 

worden. Door de uitspraak direct onder het verslag van de zitting te zetten, kan de lezer die twee 

zelf met elkaar vergelijken. Het is een manier om het werk van de journalist extra te controleren, 

en voor een lezer een manier om een meer genuanceerd beeld te krijgen van de 'verhalenstrijd'  

die woedt in de rechtbank. Nieuwsberichten maken daarin een scherpere keuze: op het moment 

dat  de  uitspraak  bekend  wordt  herschrijven  zij  het  verhaal  zo,  dat  het  goed  aansluit  bij  het  

'winnende' rechtbankverhaal. De rechter heeft echter niet onherroepelijk gelijk, en het verhaal zou 

in hoger beroep weer kunnen omslaan in het voordeel van de andere partij. Ook om duidelijk te  

kunnen maken hoe het strafrecht aan elkaar hangt van interpretaties en tegenstrijdige verhalen, is 

een gedetailleerde verslaglegging van alle stadia van het proces dus een aanvulling. 
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6.5 Tot slot: aanbevelingen voor verder onderzoek

Dit onderzoek bevat veel veronderstellingen over de uitwerking van verhalende teksten op een 

publiek, maar over de daadwerkelijke effecten van mediateksten op de publieke opinie bestaat nog 

veel  onduidelijkheid.  Zo  is  het  onduidelijk  wat  precies  de  invloed  is  van  de  media  op  de 

onrustgevoelens omtrent het strafrecht. Uit de reacties op de blogs van Zijlstra en Klomp blijkt wel,  

dat ondanks hun pogingen daders inleefbaar neer te zetten, sommige lezers nog steeds vinden dat 

deze verdachten 'monsters ' zijn die hoog aan een boom moeten. 

Een bijna onmisbare aanvulling op dit onderzoek zou dus zijn om te onderzoeken wat voor effect 

de verschillende verhalende vormen hebben op de kijk die lezers hebben op het strafrecht. Zorgen 

de verhalen van Klomp en Zijlstra inderdaad voor meer vertrouwen in, en een betere kennis van 

het strafrecht? Zouden lezers op basis van de teksten van Klomp en Zijlstra zelf minder streng gaan 

straffen? Naar mijn mening is dit corpus van nieuwsberichten en blogberichten die over dezelfde 

zaak gaan, erg interessant om een dergelijk onderzoek mee op te zetten. De daadwerkelijke impact 

van de verhalende vorm zou dan duidelijk worden. Ook zou dan eens kritisch moeten worden 

bekeken hoeveel invloed de 'interactiviteit' van blogs heeft op de mening van mensen, en op de 

inschatting  van  de  betrouwbaarheid  van  informatie.  Bij  mijn  weten  is  daar  voor  Nederlandse 

journalistiekblogs nog nooit onderzoek naar gedaan. 647

Ik ben sowieso van mening dat ik niet het volste uit mijn corpus heb gehaald. Er zitten nog een  

aantal individuele zaken bij die waarschijnlijk als afzonderlijke casus al genoeg materiaal opleveren 

voor een heel wetenschappelijk onderzoek. Omdat ik op zoek was naar algemene kenmerken in 

een corpus van meer dan honderd blogs, was het niet mogelijk om de blogs van Klomp en Zijlstra  

allemaal in detail te vergelijken met hun tegenhangers in het nieuws. Toch zijn hier waarschijnlijk  

nog  veel  interessante  observaties  te  doen  over  stijlmiddelen  en  verhaalstructuur  in  de 

rechtbankverslaggeving.  Er  is  dan  waarschijnlijk  nog  veel  meer  te  zeggen  over  de  specifieke 

manieren waarop traditonele en verhalende rechtbankverslaggeving de 'realiteit' in de rechtbank 

op  hun  eigen  manier  neerzetten.  Vooral  wat  betreft  de  manier  waarop  het  verhaal  wordt 

opgebouwd, de dosering van informatie en de opbouw van spanning,  zou een gedetailleerder 

onderzoek nieuwe inzichten kunnen opleveren. Maar ook met een analyse van de subtiliteiten van 

de focalisatie in rechtbankblogs is mijns inziens nog veel winst te behalen.

Verder is dit onderzoek slechts een begin, een verkenning van een fractie van een veel grotere 

collectie aan rechtbankverhalen. Het zou voor een beter begrip van de rechtbankverslaggeving nu, 

ook  interessant  zijn  om illustere  voorgangers  als  Jacques van  Veen,  Frits  Abrahams,  of  Simon 

Carmiggelt  eens  in  context  te  bekijken.  Hoe  verschilden  hun  verhalen  eigenlijk  van  de 

krantenverslaggeving? Hadden hun verhalen ook zo'n maatschappijkritische insteek en aan welke 

maatschappelijke problemen is hun werk te verbinden? Kwamen rechtbankverslaggevers altijd al  

op voor het perspectief van de dader? En kan je het werk van deze rechtbankverslaggevers ook 

literair  noemen?  Zo'n  historische  benadering  zou  meer  licht  kunnen  werpen  op  de 

rechtbankverslaggeving van nu, en kunnen helpen bij een duidelijkere afbakening van het genre 

'verhalende rechtbankverslaggeving'. 

647 Er is sowieso weinig bekend over de invloed van Nederlandse journalistieke blogs op het politieke debat. 
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