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Samenvatting 
In dit onderzoek werden de 150 blogartikelen van rechtbankverslaggevers onderzocht en vergeleken met 

150 artikelen uit de krant van diezelfde rechtbankverslaggevers. Uit de statistische analyse bleek dat er 

grote verschillen zijn tussen het werk van de journalisten online en offline. De verhalen online zijn langer, 

bevatten meer quotes en zijn vaker dan de krant geschreven in het ik-perspectief. Hiermee zijn de j-blogs 

van de rechtbankverslaggevers deels overstag gegaan voor de gewoonten die onder burgerbloggers al 

lang golden. De uitkomsten van de gehouden interviews bevestigden de uitkomsten van de statistische 

analyse. Rechtbankjournalisten zeggen zich online vrijer te voelen om meningen te geven en hanteren 

een wezenlijk andere stijl online dan offline. Dat is meteen de belangrijkste motivatie voor het beginnen 

van een blog voor een rechtbankjournalist. Op een blog kan de journalist meer creativiteit kwijt en het 

blog wordt gebruikt als reclamezuil voor de competenties van de rechtbankverslaggevers.  
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1.Inleiding 
 
“Wie de krant leest, denkt wellicht een aardig beeld te hebben van de werkelijkheid. Over 
seksueel misbruik bijvoorbeeld. De waarheid is helaas een stuk grauwer. Om niet te zeggen 
diepzwart. 
De journalistiek kuist. De details van seksueel misbruik leest u niet. Alsof de oorlogsjournalist 
zijn camera naast zich neer legt op het moment dat hij de doden ziet liggen. 
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.”  (Chris Klomp, op zijn weblog.1) 

Met deze blogpost is mijn onderzoek naar rechtbankverslaggevers begonnen. Rechtbankverslaggevers 

censureren zichzelf, dat zegt Chris Klomp. Ze laten details weg van een misdrijf. Dit doen ze al jaren voor 

hun verslagen in de krant, immers op een openbare zitting is veel meer gezegd dan er in de krant 

verschijnt. Chris Klomp schrijft op zijn weblog hierover:  

 

“Gaat u zelf maar eens in de rechtszalen van Nederland kijken. Daar gaat het er nog veel ruiger 
aan toe. Geslachtsdelen heten daar gewoon pik en kut. Dat u het even weet. Wij journalisten 
censureren dagelijks de werkelijkheid als het gaat om seksueel misbruik. Maar waarom 
eigenlijk?”  

Waarom eigenlijk? Dat is een van de vragen waarmee dit onderzoek begon. Daarna kwamen er meer 

kwesties opborrelen: waarom hebben rechtbankverslaggevers eigenlijk een blog, en wat doen ze daar 

allemaal?  

Er worden in de krant (meestal) geen namen gepubliceerd van verdachten of slachtoffers bijvoorbeeld. 

Met de online verslaggeving lijkt het of een verschuiving heeft plaatsgevonden. Het blog GeenStijl 

publiceert regelmatig persoonlijke gegevens van verdachten. Van huisadres van de verdachte tot aan de 

hyvespagina’s van de familie van de verdachten.  

Hoe gaan rechtbankverslaggevers met deze informatie om? Steeds meer rechtbankverslaggevers hebben 

naast hun plek in de krant ook een blog waar zij rechtbankverslagen publiceren. Volgen zij GeenStijl hierin 

en schrijven ze alles wat ze horen tijdens een rechtbankzitting op hun blog? Of hanteren zij de 

journalistieke waarden van de ‘oude media’ in hun werk op hun blogs?  

 

 

                                                             
1
 Klomp, C. (2012, april 16). [Weblog message]. Retrieved from 

http://journalistklomp.com/2012/04/16/beelden-van-misbruik/ 
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En wat zijn de drijfveren van een rechtbankjournalist die ernaast blogt? Kunnen ze hun verhaal soms niet 

kwijt in de kranten waar zij aan gelieerd zijn? Wat is er zo belangrijk dat iemand naast zijn werk als 

rechtbankjournalist voor de krant, gratis content gaat leveren aan een blog?  

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er verschillen zijn tussen content die journalisten produceren 

voor online media en voor offline media (Singer,2003). Dat is gevonden bij sportverslaggevers (Schultz & 

Scheffer, 2007) en bij politieke verslaggevers Singer, 2005). Zoals: dat het in de traditionele journalistiek 

op oude media om verslaggeving gaat en online journalistiek vooral om meningen draait.  

Maar of er ook verschil is in de rechtbankverslagen die rechtbankjournalisten voor de krant maken en die 

zij op hun blog publiceren, is nog niet onderzocht. En dat terwijl dit een groep is die veel gevoelige keuzes 

moet maken bij het schrijven van een rechtbankverslag. 

Doel  

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in waarom rechtbankjournalisten bloggen en op welke 

manier zij dat doen. In dit onderzoek is gekeken naar welke afwegingen verschillende 

rechtbankjournalisten maken op verschillende gebieden. Zoals wanneer het gaat om welke rechtszaken er 

uitgekozen worden om gepubliceerd te worden op een blog of in de krant, hoe er omgegaan wordt met 

privacy op beide kanalen, en hoe de rechtbankbloggers omgaan met de teneur in verhalen.  

Overzicht onderzoek 

In hoofdstuk 2 is de basistheorie voor dit onderzoek beschreven. Er wordt ingegaan op de wat een blog 

precies is, hoe de opkomst van het blog verlopen is, wat voor soort blogs er bestaan (of bestonden) en 

welke stijl er gehanteerd wordt op blogs. Daarnaast is uiteengezet wat bloggers met ethiek doen. Scharen 

zij zich onder journalisten en hanteren zij zodoende dezelfde code als redactieleden van een krant? Of zijn 

er geen regels op een blog?  

De wisselwerking van de journalistiek en de bloggers wordt behandeld in hoofdstuk 3. Het gaat hier onder 

meer om de reacties van de journalistiek op dit nieuwe medium. Er wordt beschreven hoe blogs een boel 

hebben veranderd in de journalistiek. Van een afwerende reactie naar blogs naar het zelf incorporeren 

van dit nieuwe kanaal, het is niet zonder strubbelingen gegaan.  

De opzet van het onderzoek wordt behandeld in hoofdstuk 4. Het onderzoek bestaat uit twee delen, een 

inhoudsanalyse van artikelen en interviews met de rechtbankverslaggevers. Beide behandelen ze thema’s 

als ethiek, privacy en teneur van de verhalen zowel in kranten als op blogs. In hoofdstuk 5 en 6 zijn de 

resultaten van deze onderzoeken weergegeven.  
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Tot slot zijn in hoofdstuk 7 deze conclusies vergeleken met uitkomsten van eerdere onderzoeken. Ook zijn 

in hoofdstuk 7 tekortkomingen van dit onderzoek geanalyseerd en aanbevelingen gedaan voor nieuwe 

onderzoeken.  
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2. Bloggen 

 

Om een goed beeld te krijgen van wat bloggen voor de journalistiek heeft betekend, wordt in dit 

hoofdstuk uiteengezet hoe de opkomst van het fenomeen blog is verlopen. Het is belangrijk deze 

achtergrond te schetsen om de reacties van de journalistiek op bloggers in een context te kunnen 

plaatsen. Daarnaast wordt getracht in 2.2 het weblog te definiëren. Natuurlijk zijn er in de loop van de 

jaren definities opgesteld waaraan een blog te herkennen zou moeten zijn maar toch is het niet 

eenvoudig het blog te definiëren. Dit komt omdat het blog vele verschijningsvormen kent, waarvan de 

formats ook nog in de loop van de tijd veranderen. Daarom wordt in deze paragraaf aandacht besteed 

aan verschillende typen blogs. Van het afstandelijke filterblog tot het zeer persoonlijke dagboekblog en 

alles wat daartussen bestaat. Ook is het zo dat de populariteit van deze verschillende typen blogs 

wisselen. Deze verscheidene typen blogs trekken daarbij steeds andere groepen auteurs aan die gaan 

bloggen, hierdoor wordt de blogsfeer steeds door een andere groep gedomineerd. Die gebruikersgroepen 

worden kort aangestipt in 2.2. Paragraaf 2.3 omvat een verhandeling over de conventies van bloggers. 

Hoe schrijven bloggers? Welke ethiek hanteren zij, nemen zij hierin iets over van de journalistiek of 

hebben zijn hun eigen waarden? Op ethiek onder bloggers wordt nog dieper ingegaan in 2.4. Tot slot in 

2.5 een overzicht van de gedragscodes die in de blogsfeer zijn voorgesteld. 

2.1 Opkomst blog  
Het internet heeft ervoor gezorgd dat iedereen een eigen platform kon hebben. Ineens stond er niets 

meer in de weg bij het publiceren van een artikel. Adverteerders, kosten, redacties en formats van 

kranten waren eerder obstakels waardoor enkel een geselecteerde groep mensen een podium kreeg. Nu 

was de weg vrij. ‘Own a press’ noemt Walker Rettberg (2008) dit fenomeen in haar boek over bloggen.  

De opkomst van het internet samen met een wankelende vertrouwen in de mainstream media, maakte 

dat mensen zelf gingen publiceren, en dat zij daarvoor een publiek vonden (Wall, 2006). Uit meerdere 

onderzoeken (Blogads, 2004; Johnson et al., 2007; Wall, 2005) blijkt dat bloglezers de blogs bezoeken 

omdat zij daar meer vertrouwen in hebben dan in de oude media. Zij zien blogs als eerlijker en 

transparanter (Blogads, 2004).  

Het eerste blog in de vorm die nu filterblog wordt genoemd, verscheen in 1997. Dave Winers Scripting 

News was een blog waarin Winer zijn commentaar gaf op allerlei onderwerpen (Nardi, 2004). Het 

commentaar was meestal wel erg beperkt en de berichten bestonden voornamelijk uit linkjes naar 

nieuwsberichten of andere opmerkelijke verhalen of foto’s die elders online stonden. Het nieuws werd 

letterlijk gefilterd voor de lezers, vandaar de naam filterblog. Ook was er online een ander soort blog te 
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vinden: het persoonlijke dagboekblog waarbij de auteur vertelt over zijn eigen leven bestond in 1994 al op 

internet. Wel hadden deze dagboekblogs een iets andere vorm dan die we nu kennen. Het idee dat een 

blog bestaat uit berichten die in omgekeerde chronologische volgorde worden gepubliceerd, was er toen 

nog niet. De meeste websites waren statisch, de verhalen stonden onder knoppen (in plaats van 

pontificaal in beeld) en de homepage bestond niet uit berichten die periodiek ververst werden (Walker 

Rettberg, 2008) maar uit een overzicht van wat er op de hele website te vinden was of een introductie 

van de auteur. Er stond dus eigenlijk altijd hetzelfde op een website in tegenstelling tot wat we nu zien, 

dat er dagelijks of wekelijks een nieuw verhaal wordt gepubliceerd.  

John Barger , die zich ‘American blogger’ noemde, kwam in 1997 met de term weblog voor zijn site 

(Blood, 2000). Eerder werd die term alleen gebruikt om statistische logs aan te duiden, die lieten zien 

hoeveel bezoekers er op een site waren geweest (Walker Rettberg, 2008). Ook Bargers site was net als die 

van Winer niet veel meer dan een lijst met links en beperkt commentaar. Winer was de eerste die het 

woord weblogs anders gebruikte dan voor bezoekersstatistieken. De afkorting ‘blog’ kwam uiteindelijk 

van Peter Merholz die op 28 mei 1999 op zijn website het woord ‘weblog’ uit elkaar trok in een bericht. 

‘We blog’ ontstond en daarmee werd bloggen het veelgebruikte werkwoord voor publiceren op een 

weblog. 

De bloggers waren in het begin voornamelijk programmeurs en andere mensen uit de IT-wereld. Dat 

kwam doordat bloggers toen nog geen tools hadden om makkelijk mee te publiceren. De bloggers 

moesten zelf kunnen programmeren om een site te hebben. (Blood, 2002). In 1999 veranderde dit met de 

komst van de dienst Blogger, een online eenvoudig content management systeem. Het was een tool 

waarmee iedereen zonder kennis van programmeren een blog kon starten en onderhouden. In de eerste 

maanden na de start van Blogger kwamen er per maand tien tot twintig gebruikers bij, aan het eind van 

1999  waren er 2300 geregistreerde gebruikers. Daarna nam het aantal gebruikers exponentieel toe, eind 

januari 2001 had blogger maar liefst 117970 gebruikers (Herring, Scheidt, Kouper &Wright, 2005). Dat was 

een toename van meer dan 5000 procent in dertien maanden.  Daarna groeide het aantal bloggers even 

hard door. Dagboekblogs namen ook een hoge vlucht met diensten als Livejournal en Diaryland. De 

schatting van Henning uit 2005 is dat er toen 31,6 miljoen blogs waren, de meeste daarvan waren 

dagboekblogs. Inmiddels is dat opgelopen tot 152 miljoen blogs (Blogpulse, Garden, 2011) en dat is 

exclusief het aantal Chinese blogs, dat geschat wordt op 73 miljoen. 

Met de ontwikkeling van handige blogtools veranderde ook de samenstelling van de gebruikersgroep van 

blogs. In 2006 was nog één derde van de bloggers IT-medewerker en was het overgrote deel student 

(50.3%) (Pew Internet Research).  

Huang et al. (2007) deden een online survey onder 311 Taiwanese bloggers om te onderzoeken welke  

motieven er spelen bij bloggers om een blog bij te houden. De bloggers in het onderzoek spendeerden 



 

 10 

gemiddeld 3 uur per week aan hun blog, 70 procent van de respondenten was tussen de 16 en de 24 jaar 

oud en ze blogden gemiddeld al meer dan een jaar. Huang et al. vonden vijf hoofdredenen van bloggers 

om te bloggen. Ten eerste gaven de respondenten aan dat zij hun gevoelens uitten via het blog. Een groot 

deel van de respondenten blogde om een boze bui af te reageren of om het hoofd leeg te maken. Ook 

werd het blog gebruikt om ideeën te delen. Het tweede motief om te bloggen was om informatie te 

zoeken. Dit motief was in eerder onderzoek (Lenhart & Fox, 2006) nog niet meegenomen. Toch gaf 86 

procent van de respondenten aan dat blogs voor hen een makkelijke manier zijn om interessante 

informatie te vinden en te filteren. Het derde motief was bloggen om het leven te documenteren. Veel 

bloggers gaven aan dat een blog voor hen een manier was om hun leven te registreren en zo te 

‘bewaren’. Ze vonden het leuk dat ze door hun blogs overzicht hadden van wat ze allemaal gedaan 

hadden. Iets minder belangrijk maar toch veel een veelgenoemde reden was het bloggen om op andere 

blogs reacties te kunnen geven. De respondenten gaven aan te reageren op zowel mensen die ze 

persoonlijk kenden, als ook op bloggers die ze niet kenden. Tot slot gaf 64 procent van de respondenten 

aan dat bloggen een manier was om gelijkgestemden te vinden. Hierdoor konden bloggers zich makkelijk 

aansluiten bij online communities. 

Uit een eerder onderzoek van Lenhart en Fox (2006) bleek dat het zich creatief uiten en het 

documenteren van belevenissen de sterkste motieven waren voor het onderhouden van een blog. 

Lenhart en Fox (2006) ondervroegen 233 bloggers telefonisch naar hun motivaties. De respondenten in dit 

onderzoek waren mensen die zichzelf aanmeldden als zijnde blogger. Bij het onderzoek van Huang et al 

uit 2007 werden de bloggers aangeschreven door de onderzoekers zelf. De respondenten in het 

onderzoek van Lenhart en Fox (2006) hadden meer redenen om te bloggen: ze gaven aan dat zij door het 

blog ook andere mensen wilden beïnvloeden en nieuwe mensen wilden ontmoeten. Zoals gezegd werd in 

dit onderzoek echter niet meegenomen dat bloggers ook kunnen bloggen omdat zij informatie zoeken. Dit 

zou het verschil in uitkomst tussen het onderzoek van Lenhart en Fox en dat van Huang et al. (2007) 

kunnen verklaren. 

Gumbrecht (2004) vond dat bloggers het prettig vinden dat ze controle hebben over de inhoud en de 

interacties via hun blog. Deze controle misten de bloggers bijvoorbeeld op fora, waar iedereen en alles 

kan reageren op elkaar. Het gebeurt niet zelden dat een discussie op een forum uit de hand loopt en 

grimmig wordt. Het blog wordt ervaren als een veilige plek voor het communiceren met lezers en andere 

bloggers, omdat de blogger zelf in de hand heeft welke reacties hij toelaat. Ook Kaye (2005) en McKenna 

en Pole (2008) vonden dat de interactie met andere bloggers een belangrijke motivator is voor het 

bijhouden van een blog. Vaak gebruiken bloggers hun pagina ook voor profilering. Ze laten via blogposts 

zien waar hun interesses liggen en waar ze goed in zijn vonden McKenna en Pole (2008). 

 Over de rol van de journalistiek bij de opkomst van de blogsfeer wordt verder uitgeweid in paragraaf 3.1. 
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2.2 Definitie blogs en types blog 

Een weblog is niet makkelijk te definiëren. Dat komt doordat door de jaren heen talloze verschillende 

definities zijn gebruikt door wetenschappers én omdat er verschillende typen blogs bestaan. Daarnaast 

zijn blogs ook op verschillende manieren te karakteriseren: op functie en op uiterlijke kenmerken. Ook is 

er een normatieve benadering mogelijk: aan welke voorwaarden moet een site voldoen om een blog te 

zijn? In deze paragraaf komen definities van die drie uitgangspunten voorbij, in de hoop een completer 

beeld te vormen van het fenomeen weblog.  

2.2.1 Definitie 
De meest gebruikte en tamelijk feitelijke definitie van weblogs is die van onderzoeker Jill Walker Rettberg 

uit 2003. “A weblog is a frequently updated web site consisting of dated entries arranged in reverse 

chronological order so the most recent post appears first.”  (Walker-Rettberg, 2003, p.23) 

Blogs zijn webpagina’s met een serie aan berichten die meestal in omgekeerde chronologische volgorde 

staan. Het meest recente bericht staat vrijwel altijd bovenaan. Dit is een definitie die alleen spreekt over 

de uiterlijke kenmerken van een weblog.  Het is brede en niet gespecificeerde definitie. Wat is 

bijvoorbeeld frequent updaten? Is dat elke dag of ééns per maand? Over inhoudelijke kenmerken 

publiceerde ze in 2005 een iets uitgebreidere definitie:“Typically, weblogs are published by individuals and 

their style is personal and informal. (..) There is great variety in the quality, content, and ambition of 

weblogs, and a weblog may have anywhere from a handful to tens of thousands of daily readers."(Walker 

Rettberg, 2005, p.45) 

En met die uitbreiding naar een meer inhoudelijke karakterisering komen er problemen aan de 

oppervlakte. Of het is een definitie die zo breed is dat niemand er iets aan heeft óf het is een beschrijving 

die juist te smal is om de term weblog mee te beschrijven. 

Als voorbeeld daarvan deze definitie van het weblog gericht op de functies van een blog.  

“A blog can be defined as an online diary or journal, also known as a weblog. It is a place for you to put 

your ideas out for the world to see, a place for feedback from others, or even a place to vent. It is whatever 

you want it to be and look like – it reflects you.”(Young, 2006, p.27) 

Het blog  wordt hiermee niet alleen aangeduid als een website, maar ook als een digitaal venster naar de 

wereld waarin iedereen zijn eigen ideeën en gedachtes kan profileren. Een mooie gedachte maar niet 

concreet. Het verhaalt over wat de functie van een blog zou kunnen zijn, terwijl weblogs zoveel meer 

functies kunnen hebben dan alleen om als uitlaatklep te dienen. Bovendien is het de vraag of nieuwsblogs 

ook in deze definitie passen. Het lijkt erop dat enkel dagboekblogs voldoen aan deze beschrijving van 

Young. 

Een ander minder vaak gebruikt alternatief is de normatieve definitie van Evan Williams (2001). Williams 

baseert zijn beschrijving van het fenomeen blog op basis van de eigenschappen die een weblog volgens 
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hem zou moeten hebben. Dat zijn volgens Williams: ‘frequency, brevity and personality’ (geciteerd in 

Walker-Rettberg, 2008, p21.) De eerste twee punten gaan over de praktische componenten van het 

bloggen. Een blog is pas een blog als hij regelmatig wordt geüpdatet, hoe vaak frequent precies is, wordt 

niet duidelijk uit de definitie. Daarnaast is een blogbericht doorgaans geen epistel van tien pagina’s, maar 

juist een korte samenvatting van een gebeurtenis. Het gaat erom dat de lezer snel is bijgepraat. Het derde 

component in Williams definitie van blogs is personality. Daarmee wordt bedoeld dat een blog vaak 

persoonlijk is, en de mening van één iemand of één groep vertegenwoordigt. Het blog is uitdrukkelijk niet 

objectief geschreven maar biedt juist ruimte aan subjectiviteit. Een weblog is volgens Williams de plek om 

je eigen persoonlijkheid te ventileren en stelling te nemen. Hij ziet de berichten op een blog als een vorm 

van column of betoog. Subjectiviteit is de norm blogs. 

Een kanttekening bij de definitie van Williams is dat niet álle blogs persoonlijk geschreven zijn. Een 

filterblog is veel minder persoonlijk dan een dagboekblog. Een neutraal nieuwsblog lijkt ook niet te 

voldoen aan de voorwaarden die Williams stelt. Hij stelt immers dat persoonlijkheid in de stukken de 

norm is op blogs, iets dat niet direct bij alle blogs op nieuwssites terug te vinden is. 

Wat onderscheidt een blog van een andere website? Volgens Blood (2002) en Matheson (2004) zijn dat de 

links naar bronnen die in het bericht worden geplaatst. Blood gaat zelfs zover dat ze zegt dat bloggers die 

niet linken, geen bloggers zijn. Domingo en Heinonen (2008) stellen dat links één van de gebruikelijke 

onderdelen van blogs zijn. Uit onderzoeken blijkt dat dit in werkelijkheid niet zo is. Bloggers linken 

nauwelijks in hun berichten vonden Herring et al. in 2005. De mate van gebruik van hyperlinks hangt wel 

af van de manier waarop bloggers zichzelf zien. Daarover in paragraaf 2.3 meer. 

Ook gaan er stemmen op voor het helemaal niet definiëren van blogs (Corniff, 2005). Zo noemt journalist 

en blogger Jeff Jarvis het in het onderzoek van Corniff uit 2005 een ‘fool’s errand’ om te proberen blogs 

een vaste omschrijving te geven. Hij beargumenteert dat blogs slechts een gereedschap zijn waarmee 

iemand alles kan doen wat hij wil. Van het publiceren van een boodschappenlijstje tot het veranderen van 

de wereld. Daarom vindt hij het onmogelijk een blog te definiëren. ‘Blogs are whatever we make them.’-

Jarvis (geciteerd in Corniff, 2005). 

2.2.2 Types weblogs 
 

Het fenomeen blog is moeilijk te definiëren omdat er verschillende soorten weblogs zijn. Weblogs met 

verschillende functies en eigen karakteristieken. De meeste onderzoekers (Lenhart&Fox 2006, Walker 

Rettberg 2008, Herring Scheidt et al. 2004) onderscheiden drie verschillende blogs: dagboekblogs, 

filterblogs en knowledge- of topic-driven blogs. 

Het persoonlijke blog waarin een weblog als een dagboek wordt gebruikt is meestal waar mensen aan 

denken als het over weblogs gaat. Het persoonlijke blog wordt in de ik-vorm geschreven en lijkt te gaan 
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over het persoonlijke dagelijkse leven van de auteur. Uit onderzoek van Pew Internet research  (Lenhart & 

Fox, 2006) bleek dat deze blogs ,destijds in 2006, voornamelijk door tienermeisjes werden geschreven. 

Daarnaast bestaan er filterblogs. Deze blogs die gaan over wat de auteur niet in zijn echte leven 

meemaakt, maar wat de auteur online beleeft. Deze blogs staan vol met verhalen, links en video’s die 

elders van het internet afkomstig zijn. Op een filterblog filtert de auteur het nieuws voor zijn lezers. Vaak 

is er één onderwerp dominant aanwezig, politiek bijvoorbeeld, maar het gebeurt ook dat in de loop van 

de tijd de focus verschuift naar een ander onderwerp (Walker Rettberg, 2008). 

Ook zijn er foto en videoblogs. Sommige fotoblogs en videoblogs worden geflankeerd door teksten en 

hyperlinks, andere blogs bestaan enkel uit foto’s met korte onderschriften of slechts de naam van de 

maker van de foto of de film (Cohen, 2005). 

Tot slot is er een grote groep blogs, namelijk de topic of knowledge blogs. Deze blogs gaan  over één 

specifiek onderwerp. Mode, politiek, breien zijn voorbeelden van topicblogs. Ook zijn dit de blogs waarin 

een expert zich manifesteert en commentaar geeft op het nieuws uit zijn expertisegebied. De 

rechtbankblogs van rechtbankjournalisten in deze scriptie zijn topicblogs. Geschreven door een expert en 

uitsluitend over één onderwerp. Topicblogs kunnen ook een samenwerking zijn van meerdere auteurs uit 

dezelfde bloggemeenschap (Walker Rettberg, 2008). Dit zijn de zogenaamde groepsblogs. 

2.3 Conventies en stijl 
 

Elke groep kent op den duur zijn eigen gewoontes. De journalistiek heeft onder andere ethische regels 

zoals het checken van verhalen, meer dan één bron zoeken voor een nieuwsverhaal en hoor- en 

wederhoor toepassen. Deze regels zijn niet wettelijk vastgelegd, maar in de loop van de tijd de norm 

geworden. In de journalistiek is dit versterkt door vakgroepen, vakbonden en de ethische commissies die 

het belang van deze regels onderstrepen. Ook de in paragraaf 2.2.1 besproken definities van blogs dragen 

bij aan het ontstaan van de conventies in de blogsfeer. Om te definiëren moet immers duidelijk zijn welke 

functie een blog heeft, vandaar dat zij een grote rol spelen in de ontwikkeling van bepaalde gewoontes 

onder bloggers. Deze paragraaf gaat over de conventies die zijn ontstaan in de blogsfeer. De schrijfstijl 

van bloggers, interacties met anderen en de ethische houding zijn redelijk goed onder te verdelen in 

bepaalde ongeschreven regels. Sommige regels lijken heel erg op die van de journalistiek, zoals het 

checken van verhalen. Andere regels worden juist door bloggers zelf aangedragen als iets waar de 

journalistiek hun eerder niet goed in bediende. Zo wordt transparantie erg gepromoot binnen de 

bloggersgroep. Het is een signaal naar de journalistiek dat het ondoorzichtig werken vanuit de ivoren 

toren niet meer voldoet. 

Wat stijl betreft, de meeste bloggers schrijven vanuit het ik-perspectief. Dit past bij het idee dat een blog 

een persoonlijk platform is waarop iedereen zijn ideeën kan delen. Vaak is een blog opzettelijk subjectief 
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geschreven en heeft het als doel commentaar te leveren op zaken die in de maatschappij in de media 

spelen (Blood, 2002). Subjectiviteit en partijdigheid zijn gewenst in de blogsfeer. Politieke bloggers komen 

heel duidelijk voor hun partijdigheid uit en gaan hierover in discussie met hun lezers. Of zoals Walker 

Rettberg (2008, p.47) het beschrijft: “Bloggers do not create a firewall between news and opinion.” 

Onderzoek wijst uit dat de meeste blogs worden gebruikt als persoonlijk dagboek met één auteur 

(Papacharissi, 2004). Ook worden er lang niet zoveel links gebruikt als eerder werd aangenomen. Er 

worden relatief weinig hyperlinks gebruikt vonden Herring et al. 2005 met hun langlopend onderzoek. 

Links worden zelfs steeds minder vaak gebruikt vergeleken met bijvoorbeeld 2001. Linken is dus in 

tegenstelling tot wat eerder gedacht werd door wetenschappers al Matheson (2004) en Blood (2002) 

geen conventie van bloggers.  

Er zijn sinds de begintijd van de blogsfeer meer conventies onder bloggers veranderd. Uit datzelfde 

onderzoek van Herring et al. (2005) bleek onder andere dat de teksten op de blogs steeds langer worden. 

Een trend die al ook onderschreven werd door onderzoek van Herring uit 2004. Dat maakt de definitie dat 

blogs kort horen te zijn Williams (2001), ook niet gegrond. Het lijkt dat die Williamsconventie van ‘brevity’ 

voor bloggers niet zo belangrijk is. Of in ieder geval, dat die conventie steeds minder belangrijk is 

geworden in de loop van de tijd. 

Sowieso lijkt het erop dat eerdere normen en conventies die gesteld werden aan uiterlijke kenmerken van 

een blog, minder belangrijk zijn. Tegenwoordig gaat het er meer om of een blog een bepaalde impact 

heeft. Een blog met een lange verhalen kan plots populair en veel bezocht worden als de blogger 

bijvoorbeeld middenin een oorlog zit. De actualiteit speelt een grote rol in de bezoekersaantallen. Daarbij 

zal een blog vanuit een ondoordringbaar gebied in geval van een grote gebeurtenis meer bezoekers 

trekken dan een blog die vanuit een plek is geschreven waar ook journalisten kunnen komen. In het 

onderzoek van Herring uit 2005 werd gevonden dat er meer blogs worden aangemaakt als er grote 

incidenten zijn. Als voorbeeld geven zij de Irak-oorlog en de explosies in Madrid.  

En werd er vroeger nog veel anoniem geblogd, de gewoonte is nu om de identiteit van de blogger wel 

bekend te maken. Al is dit vaak met alleen de voornaam. Schuilnamen zijn veel minder populair 

geworden. Volgens de Herring (2005) wijst deze ontwikkeling erop dat bloggers het transparant zijn over 

identiteit belangrijk vinden. En het prijsgeven van de identiteit gebeurt dan meestal op een informele 

manier (achternamen zijn niet nodig).  

Bloggers hechten aan accuraatheid (Harper, 2005). De overgrote meerderheid van de bloggers zegt zijn 

teksten te corrigeren als ze erop gewezen zijn dat iets niet klopt of als ze nieuwe informatie hebben 

gekregen.  
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Dat er nog steeds verschuivingen zijn in de blogsfeer, komt ook omdat het nu nog steeds een fenomeen in 

ontwikkeling is en waar nog dagelijks nieuwe protocollen voor ontwikkeld worden op redacties. Het is 

zeer waarschijnlijk dat de onderzoeken van een paar jaar geleden nu alweer achterhaald zijn. 

Bloggers zien zichzelf veelal niet als journalisten. 65% van de deelnemers van het Pew internet research 

(2006) vond zichzelf geen journalist. Ook al zien bloggers zichzelf niet als journalisten, de meeste 

onderzoeken gaan over bloggers die burgerjournalistiek bedrijven via hun blogs (Gillmor 2003, Lasica 

2002 ). Burgerjournalistiek is een term die verwijst naar mensen die in het dagelijks leven geen (betaald) 

journalist zijn maar zich wel bezighouden aan journalistieke activiteiten (Bowman en Willis, 2003). Zoals 

het bloggen over actuele zaken en andere verhalen die de media ook zou kunnen behandelen. 

 

 

Figuur 2.3.1: Hoe bloggers zichzelf zien, bepaalt hun bloggedrag. Bron: Zuniga et al. 2011, p.592 

 

Er is veel discussie over geweest of bloggers gezien kunnen worden als journalisten. Tremayne (2007) 

vond dat bloggers de basisvaardigheden die een journalist zou moeten hebben, missen. Hij zegt dat 

bloggers niet objectief verslag kunnen doen en dat zij zelden een verhaal dubbelchecken. Dat hoeft niet 

zo te zijn. Het gaat erom wat voor perceptie bloggers van zichzelf hebben. Hoe meer bloggers het gevoel 

hebben dat ze journalistiek bedrijven, hoe meer zij zich als journalisten gaan gedragen en zich aan 

journalistieke ethiek houden (Zuniga et al., 2011).   

Zuniga et al. deden een onderzoek waarbij de 233 respondenten uit Internet Pew Research van Lenhart 

en Fox (2006) opnieuw telefonisch werden geïnterviewd. Het ging in dit onderzoek over hoe blogger 

zichzelf zien. Het bleek dat hoe meer bloggers zichzelf wél zagen als journalisten, hoe meer ze zich 

gedroegen als journalisten. Figuur 2.3.1 is het model van deze theorie. Een blogger die zijn blog ervaart als 

journalistiek werk (perceptie) zal eerder geneigd zijn lezers te informeren over actuele zaken dan een 

iemand die blogt om een persoonlijk dagboek bij te houden (motivatie). Ook hebben ‘journalistieke’ 

bloggers vaker de gewoonte om bronnen te quoten (gedrag), de feiten te checken en correcties door te 

voeren zoals in de mainstream journalistiek de norm is (Zuniga, 2011). 

Toch hebben bloggers niet specifiek die objectieve journalistieke taak, zegt Andrews (2008). Bloggers 

hebben juist de taak van observatie, analyse en interpretatie. Juist deze interpreterende rol heeft 
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bloggers een grotere invloed en macht gegeven op de mainstream media. (Zuniga, 2011) 

 

2.4 Bloggersethiek 
 

De oude media werken met ethische gedragscodes. Hoe belangrijker de functie van bloggers wordt, hoe 

meer er wordt gediscussieerd over of bloggers ook een ethische gedragscode nodig hebben. Uit 

onderzoeken blijkt de ene keer dat bloggers zelf helemaal geen heil zien in een gedragscode (Perlmutter, 

2007) en de andere keer dat ze een formele code juist zouden steunen (Cenite & Detenber et al., 2009). 

De reden dat een deel van de bloggers geen vastgelegde code wil is dat het idee heerst dat de blogsfeer 

zichzelf reguleert. Dit zien bloggers als de grote kracht van deze nieuwe vorm van journalistiek.  

“I question the need for a code of ethics. The blogosphere will typically 

‘fact-check you’re a**’ if needed. Bad info and continued lies calls your 

credibility into doubt, which makes your blog less worth reading. Sort of 

a self-correcting phenomenon. i(Citaat van blogger ‘tiffany’ op website 

over bloggersethiek).2 

Bloggers vinden hun eigen waarden en normen veelal ‘anti-ethisch’  omdat zij subjectiviteit aanhangen en 

daarmee een tegenstelling willen creëren met de professionele pers (Perlmutter, 2007). Andere 

wetenschappers denken dat een gedragscode nooit geaccepteerd zal worden door bloggers (Beeson, 

2005). Bloggen is juist begonnen omdat burgers vrijheid wilden hebben om zelf informatie te zoeken en 

omdat zij grote behoefte hadden aan transparantie. Als hen van bovenaf een code wordt opgelegd zullen 

zij dit niet accepteren. 

Toch zijn er algemene waarden af te leiden uit het werk van bloggers en uit interviews met bloggers. Uit 

onderzoek waar 1224 bloggers naar vier ethische principes werden gevraagd, bleek iets bijzonders. Welke 

waarden een blogger hoog in het vaandel heeft staan, hangt af van de functie die zijn blog heeft (Cenite & 

Detenber, 2009). Bloggers kregen het verzoek ethische onderwerpen te rangschikken naar belangrijkheid. 

De onderwerpen waren: de waarheid vertellen, zeggen waar de informatie vandaan komt (transparantie), 

verantwoording afleggen en het minimaliseren van het leed dat door de blog veroorzaakt kan worden. De 

bloggers werden onderverdeeld in de categorieën: 1. nieuwsbloggers, die voornamelijk over actuele 

zaken uit het nieuws schrijven en 2. persoonlijke bloggers, voor wie actualiteit minder belangrijk is maar 

het persoonlijke leven op de voorgrond staat. Het bleek dat beide groepen de transparantienorm, het 

belangrijkst vonden. Dit omvatte zaken als juiste bronvermelding bij foto’s, artikelen en filmpjes. De 

bloggers vonden het van extreem belang om de juiste personen de juiste credits te geven. Dit deden zij 

                                                             
2
 Citaat van blogger ‘Tiffany’(2003) op http://www.cyberjournalist.net/news/000215.php  

 

http://www.cyberjournalist.net/news/000215.php
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niet alleen om plagiaat te vermijden maar ook omdat zij er zelf ook belang aan hechten goed geciteerd te 

worden als iemand een artikel of foto van hen zou gebruiken. 

De groepen hadden nog een overeenkomst, zij vonden verantwoording afleggen het minst belangrijk. Er 

zat wel een verschil in wat de bloggers als tweede belangrijkste waarden noemden. De persoonlijke 

bloggers vonden het minimaliseren van leed op twee staan, bij de nieuwsbloggers stond juist het vertellen 

van de waarheid op een gedeelde eerste plaats met transparantie. De onderzoekers verklaren dit doordat 

persoonlijke bloggers die over anderen in hun directe omgeving schrijven, meer rekening moeten houden 

met gevoelens van derden. Ze vinden privacy daarom belangrijker dan andere bloggers. Bij nieuwsblogs 

gaat het vrijwel niet over mensen die de blogger persoonlijk ken en denken de auteurs minder aan de 

gevoelens van anderen of aan hun eigen privacy (Cenite & Detenber, 2009). Veel van de 1224 

ondervraagde bloggers  in het Cenite & Detenber gaven daarnaast aan een eventuele ethische 

gedragscode te steunen.  

Dat moet ook wel als bloggers serieus genomen willen worden zegt Kuhn (2005). Bloggers vervullen 

inmiddels zulke belangrijke taken in het maken van opinie, dat dit met enige ethiek gepaard moet gaan. 

Bloggers kunnen opruien, aansporen en zelfs het negeren van onderwerpen kan invloed hebben op de 

publieke opinie. Bij zoveel invloed komt ook verantwoordelijkheid kijken (Kuhn, 2005). 

Er zijn dus redenen om te onderzoeken of bloggers zich ook een ethische code moeten houden zoals 

journalisten dat doen. 

Ook is er door de mainstream journalistiek en wetenschappers kritiek geleverd op blogs. Zo zouden 

bloggers gebrek hebben aan bepaalde standaarden die in de journalistiek gemeengoed zijn, terwijl 

bloggers zich wel eenzelfde taak toe-eigenen als journalisten. Veel bloggers doen niet aan het dubbel-

checken van informatie en schrijven niet objectief (Treymayne, 2007). Deze niet objectieve toon werd 

bloggers verweten maar het feit is dat blogs niet zijn opgezet om objectief te zijn. Bloggers hebben juist 

als doel, observatie, interpretatie en analyse van het nieuws (Andrews, 2003). 

Toch hebben bloggers zoveel impact op de samenleving en de nieuwsagenda van traditionele media, dat 

er steeds meer vraag kwam naar een gedragscode. Niet in het laatste geval bloggers zelf. Alleen was de 

vraag wie de code moest construeren. 

Door de hostingservice van de blogs wordt meestal geen code opgelegd die verder reikt dan algemene 

voorwaarden. Als er wel ethische regels zijn, dan wordt er verder niet gecontroleerd of bloggers zich aan 

die regels houden. De blogger heeft zijn gedrag dus zelf in de hand. Sommige bloggers hebben een eigen 

gedragscode op hun website gezet. De regels werden ondergebracht onder kopjes als ‘our values’, ‘terms 

of use’ ‘what we think is important’. De inhoud hiervan varieert van wat losse ongeschreven regels: ‘don’t 
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be a jerk’,  tot strak geformuleerde eisen. Bij bloggers die uitgebreide ethiekregels hebben wordt het 

meest belang gehecht aan: waarheid, accuraatheid en het minimaliseren van leed (Perlmutter, 2007).  

Dit soort initiatieven geven aan dat er bloggers zijn die behoefte hebben aan ethische richtlijnen. Deze 

richtlijnen lijken tot nu toe heel erg op waarden uit traditionele media. Bloggers doen dit omdat ze 

serieuzer genomen willen worden door het publiek en traditionele media. Maar het kan zijn dat de 

ethische gedragsregels van traditionele media voor bloggers een wat te beperkt kader zijn (Kuhn, 2004). 

Bloggers hebben immers andere mogelijkheden en andere functies dan oude media. Ethische 

standaarden moeten daarop aangepast worden. 

2.5 Codes 
 
Eén van de voortrekkers van een bloggerscode is Rebecca Blood. Haar code uit 2002 wordt gezien als een 

heel invloedrijke en veel gerespecteerde gedragscode. Deze code wordt nu nog steeds door veel 

wetenschappers gebruikt als ondergrond voor onderzoek. 

 Blood stelt dat de traditionele journalistieke code zich enkel richt op accuraatheid en evenwichtige 

verslaggeving en dat haar weblogcode zich toelegt op het vergoten van transparantie. Dat is het grote 

verschil tussen haar weblogcode en de journalistieke gedragscode. Ze heeft zes basisprincipes opgesteld 

die allemaal bedoeld zijn ter bevordering van transparantie. Volgens Blood is dit het grote 

onderscheidende element van weblogs tegenover de traditionele journalistiek en ook de grootste kracht 

van weblogs. 

Omdat bloggers met ethische richtlijnen nog beter kunnen functioneren als waakhond van de democratie, 

heeft Rebecca Blood (2002) basisregels opgesteld. De eerste: publiceer zaken alleen als feit als je zeker 

weet dat het waar is. Hierbij gaat het erom dat de auteur transparant moet zijn als hij weet dat het gaat 

om een speculatie. Als er twijfels zijn bij bepaalde informatie is het advies: of publiceer niet of laat je 

twijfels duidelijk blijken. De tweede richtlijn is er één die heel specifiek weergeeft waarin online 

verslaggeving de journalistiek voorbij kan streven. Als materiaal online staat, link er dan naar. Zo kunnen 

lezers zien waar de informatie vandaan komt en deze zelf op waarde schatten. De derde regel is voor 

sommige bloggers een pijnlijke: als je een fout maakt, corrigeer dit dan publiekelijk. Blood tekent hierbij 

aan dat er niks veranderd mag worden in de content van de berichten, er mag alleen aangevuld worden 

met de juiste informatie. Zodat lezers ook kunnen zien dat welke fout gepubliceerd is, en hoe die is 

gecorrigeerd. Dit hangt samen met Bloods vierde principe: schrijf elk bericht alsof het niet veranderd kan 

worden, voeg zaken toe maar herschrijf of verwijder nooit een bericht. Blood bedoelt hiermee dat elk 

bericht heel bewust geplaatst moet worden. Als er een fout in blijkt te zitten moet het verbeterd worden, 

maar in de eerste instantie moet het verhaal zijn gepubliceerd in de volle overtuiging dat de feiten 

kloppen. Blood pleit dat het verwijderen van verhalen de integriteit van de blogger aantast. Als een 
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verhaal verdwijnt, zijn alle links ernaar ook onbruikbaar. Blogs moeten gezien worden als een netwerk, en 

als een bericht er éénmaal tussenzit, rekenen anderen erop dat je dit netwerk niet doorbreekt door posts 

te verwijderen.  

Wees openlijk over belangenverstrengeling die mogelijk zou kunnen optreden, is het vijfde principe. 

Hierbij hoort dat de blogger vertelt wat zijn werk is en waar zijn professionele interesses liggen. Dit kan 

een het blog meer gewicht geven, bijvoorbeeld als een dokter iets zegt over een medicijn, maar kan ook 

de lezer helpen bepaalde persoonlijke belangen te ontwaren van de content. De laatste regel vertoont 

veel overeenkomst met de eerste regel. Het luidt: merk op wanneer een bron twijfelachtige motieven 

heeft, of duidelijk beïnvloed is door commerciële overwegingen of andere zaken die de objectiviteit 

kunnen aantasten. Een blogger die zich baseert op een artikel van een website, is de blogger verplicht de 

lezer te melden uit wat voor perspectief en met welk motief de site werkt. De basisprincipes met 

complete verklaring kunt u vinden in bijlage (2). 

Blood heeft deze code gemaakt op basis van haar eigen gedachten en wat zij op weblogs zag. Dat is één 

manier. Andere wetenschappers denken dat bloggers een code niet zullen accepteren als deze niet in 

dialoog met de bloggers is opgesteld (Kuhn, 2007). Daarom stelde Kuhn een ethische code samen die 

gebaseerd was op interviews met bloggers.  

De code is gebaseerd op vijf kernwaarden: promoten van interactiviteit, stimuleren van vrije 

meningsuiting, streven naar feitelijke waarheid, transparantie, het menselijke aspect van bloggen 

stimuleren. Dat menselijke aspect wordt in de code uitgelegd als het zo klein mogelijk houden van het 

leed dat door een blog veroorzaakt kan worden maar ook het beantwoorden van reacties en mails en het 

reageren op andere blogs. Ook in het transparantiepunt zit nog iets ongebruikelijks: niet alleen gaat dit 

om het presenteren waar de informatie vandaan is gehaald, ook streeft deze code ernaar dat de auteur 

van het blog zelf open is over zijn identiteit. Een foto en een naam bij het blog zetten geldt hierin als een 

groot pluspunt. Het stimuleren van vrije meningsuiting dient de blogger te doen door zijn/haar blog open 

te houden voor iedereen. Het gebruikelijke slotje op bijvoorbeeld Livejournal waarin je kunt bepalen voor 

welk publiek de verhalen te lezen zijn, wordt in de code afgekeurd.  

Ook onder dit punt schaart Kuhn zelfcensuur. Zelfcensuur in de vorm van het verwijderen van berichten 

of reacties nadat ze zijn gepubliceerd, is niet toegestaan volgens de code. Verder hoort bij het streven 

naar feitelijke waarheid, ook verantwoording kunnen afleggen voor wat er gepost is. Tenslotte wordt met 

het promoten van interactiviteit bedoel dat er regelmatig nieuwe berichten op de blog moeten staan. 

Hetgeen voor de meeste bloggers al een hele opgave is. Ook wordt vermeld dat bloggers zich dienen te 

houden aan de blogetiquette. Dat houdt in dat trollen en flamen niet is toegestaan. Met flamen worden 

reactievelden van andere bloggers vervuild waardoor de discussie niet meer te ontwaren is en met trollen 

worden er ook reacties geplaatst die vervelend en off-topic zijn. Als opmerkelijke voorwaarde bij de 
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interactiviteitsnorm is het gebod opgesteld om entertainend, relevant of interessant te zijn (Kuhn, 2007). 

Dat laatste gebod in verband gebracht met een de andere norm van vrije meningsuiting, met meningen 

die niet interessant of entertainend hoeven te zijn, vormt een opmerkelijk contrast. 

Het is duidelijk dat voorgestelde ethische codes voor bloggers veel overeenkomsten hebben met de code 

voor traditionele journalisten. Alleen het element ‘onafhankelijkheid’ mist in de code voor bloggers. Dat 

lijkt ook meer een probleem van traditionele media te zijn dan van bloggers. Blogs zijn een nieuwe vorm 

van journalistiek (Wall, 2005) die juist ontstaan is uit behoefte aan objectiviteit en onafhankelijkheid. 

2.6 Conclusie 
 

In dit hoofdstuk is getracht te ontwarren wat een weblog precies is en wat voor functies blogs allemaal 

kunnen dienen. Er zijn definities op basis van uiterlijke kenmerken, beschrijvingen van inhoudelijke 

kenmerken en normatieve definities die aan een blog een aantal randvoorwaarden stellen. Er zijn 

verschillende typen blogs besproken: het filterblog, het knowledge blog, het dagboekblog en groepsblogs. 

Er zijn in de dertien jaar dat blogs bestaan, verschillende conventies onstaan in de blogsfeer. Zo hangen 

veel bloggers een sterke subjectiviteit aan en publiceren de meeste bloggers vanuit het ik-perspectief. Dit 

onderstreept nog maar eens hoe belangrijk de persoonlijke mening wordt gevonden in de blogsfeer. Dat 

betekent overigens niet dat bloggers geen conventies uit de journalistiek hebben over genomen. Bijna alle 

bloggers die in de onderzoeken geïnterviewd zijn zeggen hun fouten te corrigeren als ze daarop gewezen 

worden. Het maakt voor de gewoontes die een blogger heeft veel uit hoe die blogger zichzelf ziet. Hoe 

meer de blogger zichzelf ziet als journalist, des te vaker gedraagt hij zich naar de regel uit de journalistiek. 

Om de blogsfeer toch nog verder te reguleren stellen vooraanstaande wetenschappers begin jaren ’00 

verschillende gedragscodes op voor bloggers. De code van Rebecca Blood (2002) vindt daarin het meest 

navolging. Toch zijn er ook bloggers tegen een gedragscode omdat zij van mening zijn dat de blogsfeer 

zichzelf wel kan reguleren. 

In hoofdstuk drie wordt verder gekeken naar de opkomst van bloggers in de journalistiek. Bloggers 

werden meer en meer een bedreiging voor journalisten. Journalisten reageerden op verschillende 

manieren op deze burgerbloggers. Deze reacties worden in kaart gebracht alsmede de verschillen tussen 

gevestigde journalisten en bloggers. 
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3.  Blogs en de reactie 
van de gevestigde 
journalistiek 
Aan het begin van de jaren ’00 was het duidelijk dat bloggers er waren en dat ze niet zo snel weg zouden 

gaan. Bloggers hielden zich steeds meer bezig met taken die eerst uitsluitend door journalisten werden 

gedaan. Journalisten kregen het benauwd, er ontstond naar hun idee een zwarte markt van de 

journalistiek. Deze ‘black market journalism’ wordt besproken in paragraaf 3.1. De journalistiek kon niet 

anders dan erkennen dat bloggers een aanval deden op het werkveld van de journalist. De eerste reacties 

van journalisten, paragraaf 3.2, waren dan ook heftig. Bloggers werden geheel buitengesloten van het 

werkveld. Met boundary work probeerden journalisten krampachtig hun professie te beschermen. Toen 

dit niet succesvol bleek, kwamen er andere reacties op bloggers. Ze kregen een plek op de nieuwssites 

van mediabedrijfven, co-option geheten. Het was een poging de blogsfeer rustig te houden door bepaalde 

bloggers een podium te geven. Uiteindelijk beseften journalisten dat als zij hun professionele status echt 

wilden beschermen, ze mee moesten gaan doen in de blogsfeer. Zo ontstonden de J-blogs waarin in 

paragraaf 3.3 wordt uitgeweid. J- blogs zijn blogs geschreven door journalisten. Maar de aanpassing van 

de journalistiek aan de blogwereld ging in het begin niet vlekkeloos. De ontwikkelingen daarin worden 

uiteen gezet in paragraaf 3.4. Uit onderzoek is gebleken dat journalisten de controle over het nieuws 

moeilijk los kunnen laten. User generated content wordt maar mondjesmaat toegelaten en hyperlinks die 

worden gebruikt zijn met name links naar werk van de gevestigde journalistiek. 

3.1 ‘Black market’ journalism 
Vanaf eind jaren negentig bleek het internet een ideale plek om korte column-achtige, analyses te 

publiceren (Dube, 2003). Het internet werd voor burgers het middel om de presentatie van nieuws te 

kunnen beïnvloeden. Bloggers presenteren het nieuws op hun eigen manier, plaatsen foto’s online, 

maken opinieverhalen, delen filmpjes met elkaar en kunnen buiten de mediakanalen om hun eigen 

discussies starten.  

Steeds meer mensen grepen de mogelijkheid van blogs aan om hun eigen analyses en interpretaties van 

gebeurtenissen te delen. Wall (2004) noemt deze ontstane blogsfeer: ‘black market journalism’. Een 

zwarte markt van journalistiek. Journalisten zien het werk dat bloggers doen, het schrijven over dezelfde 

onderwerpen als de gevestigde journalisten, als een illegale markt. Vooral politieke bloggers behandelen 
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precies dezelfde onderwerpen als journalisten en zitten daarmee in hetzelfde vaarwater. Eerder was de 

gevestigde journalist een van de weinige autoriteiten die een analyse kon geven van politieke 

ontwikkelingen. Nu deden bloggers hetzelfde. 

De term black market journalism verwijst naar een journalistieke zwarte markt waarop de waar onder de 

normale kostprijs wordt verkocht. Bloggers maken gratis journalistiek content en maken het de 

journalisten zo moeilijker om een goede prijs voor hun artikelen te krijgen. Daarnaast voelt het voor 

journalisten als een aanval op hun professionele status dat iedere blogger precies hetzelfde werk kan 

doen als een journalist met een opleiding. Het is een ingewikkelde tijd voor professies, nooit zijn er meer 

groepen geweest die zichzelf probeerden te professionaliseren om hun status veilig te stellen 

(Noordegraaf, 2007). Het werk van journalisten wordt gedemystificeerd doordat iedereen met de komst 

van internet toegang heeft tot dezelfde middelen als journalisten (Wall, 2004).  

Journalisten keken met argusogen naar de ontwikkeling van de blogsfeer. Blogs kregen steeds 

belangrijkere functies. Zo konden bloggers nieuws op de agenda zetten van traditionele media 

(McGookin, 2004). In landen met weinig democratie waren het vaak bloggers die sneller dan traditionele 

media het nieuws konden brengen . Bloggers deden soms bijna realtime verslag van gebeurtenissen 

(Roasa, 2008). Dit was vooral het geval bij incidenten, bloggers konden eerder publiceren dan kranten 

waarbij het verhaal eerst door een heel proces heen moest. Ook worden in niet-democratische landen 

door het publiek zelfs meer vertrouwd dan de traditionele media, en in democratische landen omdat ze 

meer up-to-date zijn (Johnson & Kaye, 2004). Daardoor zijn blogs zelfs een betere vorm van journalistiek 

meent Wall (2005).  Bloggers hebben de macht om kritiek te leveren op de oude media, ze het vuur aan 

de schenen te leggen en om verhalen die eerder niet of nauwelijks zijn opgemerkt, te hypen tot de 

mainstream er ook aandacht aan besteden (McKenna and Pole, 2008). Al met al kregen journalisten een 

flinke kluif aan de bloggers die zij eerst als amateurs buiten wilden sluiten van het journalistieke proces.  

3.2 Reacties van journalisten op bloggers 
De media merkten dat blogs steeds meer aan populariteit wonnen. Niet alleen jongeren stapten over op 

de nieuwsvoorziening van blogs, ook onder het vaste publiek van kranten wonnen de bloggers steeds 

meer terrein (Wall, 2004). De media moesten actie ondernemen. Er waren twee reacties van de 

journalistiek op de bloggers: bloggers afschilderen als buitenstaanders cq. nepjournalisten of meedoen 

met de blogsfeer (Lowrey, 2006). 

3.2.1 Boundary work 
 

De eerste reactie die een groep heeft als er iets ontstaat waar zij niet in betrokken worden, is het afwijzen 

van die ontwikkeling. Dat was dan ook het eerste dat journalisten deden toen de nieuwsvoorziening via 
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burgerblogs op gang kwam. Journalisten schilderden bloggers af als minder professioneel dan gevestigde 

journalisten (Singer & Gonzalez-Velez, 2003).  Dit fenomeen heeft boundary work (Gieryn, 1983).  

Journalisten bakenden hun vak af door naar hun oude ideologie te verwijzen als reactie op de bloggers 

(Deuze, 2005). Deze journalistieke ideologie kan volgens Deuze ingedeeld worden in vijf waarden: het 

dienen van de burger, onafhankelijkheid, objectiviteit, ‘immediacy’ en ethiek. Door deze waarden uit te 

dragen probeerde journalisten hun professie te bevestigen en bloggers buiten te sluiten. Alleen schrijvers 

met deze waarden ‘telden’ als journalist, was de boodschap. Deze boodschap moest de grenzen van wie 

toegelaten werd tot het vak stellen en de waarde van bloggers in de journalistiek marginaliseren 

(Weinhold, 2010). Dit zogeheten boundary work is voor journalisten erg belangrijk. De bedreigingen voor 

een professie zijn de gevechten over de grenzen van de professie. De journalistiek claimt de burger te 

dienen en als waakhond te fungeren. Bloggers deden een frontale aanval door de stellen dat de 

journalistiek niet transparant genoeg was en dit uit te dragen door het zelf beter te doen op het gebied 

van transparantie. Het gevecht om waar de grenzen van de journalistiek liggen, begon (Lewis, 2011). Wie 

horen erbij en wie worden buitengesloten? Met welke ethische standaarden moet je werken wil je jezelf 

een journalist noemen? Journalisten droegen steeds meer hun oude ideologie uit om bloggers te kunnen 

buitensluiten. 

De meest afwijzende reacties kwamen van journalisten die al langer dan tien jaar in het vak zaten. Een 

journalist geciteerd in Schultz en Sheffer die voor hun onderzoek interviews afnamen met 

sportjournalisten:  

“It’s the worst kind of insidious, stupid-creep to have ever infected our profession. Blogging blurs the lines 

between journalism and pajama –wearing nitwits sitting in their mothers’ basement firing off bile-filled 

opinions.” (Journalist geïnterviewd door Schultz en Sheffer, 2007, p.71) 

Naast dit soort harde uitlatingen dachten journalisten ook dat de snelheid waarmee bloggers opereerden, 

afbreuk zou doen aan het materiaal dat bloggers publiceren (Schultz en Sheffer, 2007). Een journalistiek 

verhaal publiceren zonder eindredactie was toen nog niet gebruikelijk voor journalisten. In 2013 is het 

inmiddels heel normaal dat een journalist een live-blog bijhoudt als hij bij een bijzondere gebeurtenis 

aanwezig is.  

Omdat de journalistiek een vrij beroep is en iedereen het in principe zonder opleiding kan uitoefenen, zijn 

journalisten kwetsbaar. Met de opkomst van blogs realiseerden burgers zich dat de journalistiek voor 

iedereen toegankelijk is. Journalisten hadden zich tot dan toe in een ivoren toren gewaand en altijd de 

macht gehad. Met de blogsfeer was dit voorbij, en hadden journalisten sterk de behoefte grenzen te 

stellen en mensen buiten te sluiten.  
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Deuze zei over de ideologie van een beroepsgroep: “Can be deployed to sustain operational closure, 

keeping outside forces at bay” (Deuze, 2005, p.447). De bloggers, de rivalen, moesten met boundary work 

buiten het veld gehouden worden. 

Deze manier van journalisten grenzen te stellen noemt Bourdieu (1991) de performatieve discourse, het 

krijgen van erkenning van grenzen door erover te converseren alsof het zo is. In werkelijkheid is er geen 

afbakening tussen het werk van bloggers en het werk van journalisten. Er is zelfs geen diploma nodig om 

het werk van een journalist te mogen doen.  Toch willen journalisten door het benadrukken van het 

groepgevoel met uitspraken als: ‘wij doen dit altijd zo’ ‘amateurs proberen ons werk te doen’ een 

scheidslijn creëren. Deze gevoelens zijn geen realiteit, maar zitten in het hoofd van de journalist. Maar 

door deze uitlatingen massaal te doen, maken journalisten hier werkelijkheid van. Zulke uitlatingen zijn 

dan verworden tot performatieven.  

Een voorbeeld: op de wereld staan geen lijnen die landen afbakenen maar omdat er ooit een koning op 

de kaart lijnen trok, ontstonden er landen. De representaties van landen waren mentaal, maar door de 

uiting van het lijnen trekken en vlaggen neerzetten werd het werkelijkheid. Alle grenzen, namen en 

afbakeningen zijn dus een weerspiegeling van machtsverhoudingen. Grenzen zijn sociaal. Vroeger was de 

koning bij machte om een lijn te trekken waar hij wilde dat zijn land eindigde, nu zijn het journalisten die 

zo over hun werkveld oordelen. Deze performatieve discourse heeft alleen effect als iemand met 

autoriteit het uit én wanneer een groep waarde aan die representaties hecht. In het geval van de 

journalistiek was er sterk behoefte aan het stellen van grenzen omdat journalisten dreiging voelden van 

bloggers. Door zich te openbaren en zich te manifesteren kan een groep zich zelf institutionaliseren. Dat 

gebeurt in de journalistiek. Er ontstond een groep die waarde hechtte aan de discourse, waarmee het 

werkelijkheid werd: bloggers waren geen journalisten want ze werden buitengesloten van de groep. 

Journalisten, wetenschappers en andere afbakeners van grenzen moeten volgens Bourdieu (1991) in gaan 

zien dat ze zelf ook sociaal bepaald zijn en de scheiding tussen objectieve en subjectieve criteria dus niet 

behouden, maar erkennen en objectiveren. 

Dat journalisten bloggers afwezen was in het kader van de theorie van Bourdieu (1991) een redelijk 

voorspelbare reactie. Telkens weer als er een nieuwe technologie is of een andere ontwikkeling gaande is 

waar journalisten zich door bedreigd voelen, keren zij terug naar hun oude ideologie (Deuze, 2005).  

Daarbij was de opkomst van de blogsfeer voor journalisten geen pijnloze ontwikkeling. Veel bloggers 

leverden stevige kritiek op de mainstream media Smolkin (2004, p.40) over de begintijd van blogs:  

‘They shamed journalists into doing their jobs better’.  

Journalisten werden voor het eerst geconfronteerd met hun zwakke punten waar niemand hen eerder op 

had gewezen. Onder het mom van ‘vrijheid van pers’ werden journalisten lang beschermd tegen elke 
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vorm van kritiek (Regan, 2003). Nu iedereen toegang had tot een gratis platform, werd die kritiek zonder 

filter gepubliceerd. 

3.2.2 Co-option 

De tweede reactie was die van de co-option. Co-option bestaan uit twee onderdelen: het proces van het 

toevoegen van mensen aan een aangewezen of ‘uitverkoren’ groep om duidelijk te maken aan welke 

criteria een lid van de groep moet voldoen. Het tweede deel van co-option is dat deze groep samengaat 

met een kleinere of zwakkere groep met dezelfde belangen.   

Journalisten gingen dus de competitie aan met burgerbloggers, door burgersbloggers mee te laten doen 

in de journalistiek. Dat is het fenomeen van  ‘co-option’ in de journalistiek (Cameron, 2001; Deuze, 2005; 

Lowrey & MacKay, 2008). Co-option is het proces dat journalisten zich aanpassen aan de bloggersgroep.  

Gevestigde media gaven burgerbloggers posities op hun eigen nieuwssite waardoor ze burgerbloggers het 

gevoel gaven dat zij ook belangrijk waren. Lokale bloggers kregen ook op de website van gevestigde 

media een podium als zijnde ‘audience blogs’. Er werd nog steeds een duidelijke scheidslijn getrokken 

tussen lezersblogs en blogs van de redacteuren. Hiermee wilden de media toch nog een soort van 

controle houden over de nieuwsvoorziening en tegelijkertijd het publiek het gevoel geven dat ze inspraak 

hadden. 

Ook gingen journalisten zelf ook bloggen (het samengaan met en kleinere groep is ook een deel van co-

option). Die blogs kregen de naam ‘J-blogs’. Journalisten gingen meedoen in het speelveld van bloggers in 

de hoop zo autoriteit terug te winnen (Robinson, 2006). J-blogs werden al snel populair omdat het de 

journalist van de andere kant liet zien. Namelijk de meer menselijke kant, in plaats van de stijve toon die 

het publiek van traditionele media gewend was (Pohlig, 2003). 

Maar waarom gingen journalisten meedoen in de blogwereld in plaats van zich af te blijven zetten tegen 

de bloggerswereld? Lowrey en MacKay (2008) hebben een model gemaakt dat de opkomst van J-blogs 

kan verklaren. Een model over de aanpassingen die instellingen doen naar aanleiding van externe 

factoren. De onderliggende theorie is die van de sociologie van professies. Dit perspectief, zoals het 

genoemd wordt beschrijft dat professies steeds minder of meer controle hebben over aspecten van het 

beroep (Ritzer, 1972). En wat professies doen om die controle terug te krijgen. Zoals in dit geval de 

journalistiek.  

 

Toen bloggers ook het speelveld van de nieuwsvoorziening betraden, hadden de gevestigde media ineens 

geen monopoly positie meer. De journalistiek verloor autoriteit in het nieuws en de taken die daarbij 

hoorden. Onder die taken vielen bijvoorbeeld onder andere het signaleren van nieuws, het hypen van 

nieuws, het brengen van dit nieuws aan een groter publiek en het blootleggen van misstanden in de 
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samenleving. Die taken noemt Abbott (1988) in de theorie ‘sociology of professions’ de ‘work tasks’ 

waarbij bloggers plots de concurrentie aangingen met de gevestigde journalisten. Ineens had de 

journalistiek concurrentie van buiten de grote organisaties. Burgers die tot dan toe buitenstaanders 

waren, maakten aanspraak op dezelfde taak als die van journalisten. 

 

Figuur 3.2.2.1: Invloeden op aanpassingen binnen een beroepsveld. Bron: (Lowrey&Mackay, 2008) 

 

Alle organisaties hebben volgens Abbott (1988) te maken met twee soorten factoren: de ‘objective 

qualities’ waarmee hij de werkomgeving en invloeden van buitenaf bedoelt, en de ‘subjective qualities’, 

de factoren binnen het werk. Ofwel de ‘adjustable work characteristics’, de delen van het werk die 

aangepast kunnen worden. In één van die twee moesten de mediaorganisaties met de opkomst van de 

bloggers veranderingen doorvoeren om niet ten onder te gaan. Omdat de invloeden van buitenaf (de 

blogsfeer, de druk op de advertentiemarkt en de financiële crisis) niet te veranderen zijn door 

journalistieke organisaties, gingen de media het in hun eigen methodes zoeken. Hierin speelt wel mee hoe 

kwetsbaar een organisatie of een beroep is. In dit geval ging het om een frontale aanval (van bloggers) op 

een industrie die financieel al in zwaar weer zat. Omdat het voor media belangrijker is om zich te richten 

op de lezers dan op de advertentiemarkt, is het een logische stap geweest om mee te doen aan de 

blogsfeer. Journalisten gingen zelf meebloggen en probeerden op deze manier autoriteit terug te winnen 

op de bloggers en lezers weer naar zich toe te trekken. Als er maar genoeg lezers zijn, volgen de 

adverteerders vanzelf, en niet andersom. 

 

In figuur 3.2.2.1 passen Lowrey en MacKay (2008, p.68) de sociology of professions van Abbot (1988) toe 

op de situatie van bloggers en de journalistiek. Lowrey en MacKay (2008, p.66):‘The pressure from 

blogging challenges the jurisdictional claim of journalists.’Zij zeggen journalisten wel iets moesten doen 

omdat bloggers de taak van de journalistiek claimden en hiermee het bestaansrecht van de journalistiek 
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aanvielen. Figuur  2 is een overzicht van de externe invloeden op een professie, en wat de professie aan 

interne factoren kan veranderen onder druk van die externe invloeden.  

Lowrey en MacKay (2008, 66) benoemen drie fases in het professionele proces: ‘diagnosis, treatment and 

inference’. De diagnose in het normale werk van een journalist is een gebeurtenis of verhaal dat hij moet 

vertalen zodat het aansluit bij wat het publiek wil lezen. Het besluit (inference) is dan gebaseerd op wat 

voor publiek hij bedient: jongeren of ouderen, hoog- of laagopgeleid etc. De behandeling zal dan 

bijvoorbeeld bestaan uit het maken van een fotoverhaal, interview of iets anders dat past bij het publiek. 

De blogsfeer heeft invloed op de besluitvorming in dit proces, zeggen Lowrey en MacKay (2008). De druk 

van bloggers daagde de journalisten uit om hun methodes te veranderen.  

 

Lowrey en MacKay (2008) onderzochten met een online survey onder 142 eindredacteuren en 

redactiechefs van honderden verschillende Amerikaanse kranten of een actieve lokale blogsfeer invloed 

had op de beslissingen van lokale media. De eerste vraag die gesteld werd, was om te testen hoe actief de 

blogsfeer in de regio van de respondent was. Het ging over of bloggers die niets met de redactie te maken 

hadden, online commentaar gaven op de inhoud van het nieuws van de krant. Het gemiddelde was dat dit 

ongeveer één per week gebeurde of iets minder vaak. De tweede vraag ging over de toegankelijkheid van 

het proces van het nieuws maken. Was het voor lezers transparant waar het nieuws vandaan kwam, 

hadden zij toegang tot de bronnen van het nieuws, werden fouten toegegeven en werden er weleens 

onofficiële bronnen gebruikt? In het antwoord moesten respondenten aangeven of dit vaker of minder 

vaak het geval was dan een jaar geleden. Tot slot werd er gevraagd naar hoe vaak blogs als bron in 

overweging werden genomen voor een nieuwsverhaal. 

Lowrey en MacKay (2008) vonden dat hoe actiever de lokale bloggers waren, des te vaker dat de 

journalisten óók onofficiële bronnen voor hun verhalen gebruikten. Misschien om de concurrentie aan te 

kunnen of voor te zijn. Ook worden blogs van burgers in overweging genomen als bron voor een 

nieuwsverhaal naarmate de lokale blogsfeer actiever was. De transparantie van kranten werd echter niet 

groter door een actieve lokale blogsfeer.  

 
3.3 Types journalistieke blogs 
 

Journalisten voegden zich als één van de laatsten bij de blogsfeer. In die blogsfeer zijn naast verschillende 

soorten blogs zoals genoemd in hoofdstuk 2 (filterblogs, persoonlijke blogs, knowledge blogs en 

groepsblogs), ook verschillende soorten journalistieke blogs te onderscheiden. Onder journalistieke blogs 

worden alle blogs verstaan die berichten over actuele gebeurtenissen, nieuws en maatschappelijke 

kwesties, zaken die gevestigde journalisten ook zouden kunnen brengen (Harcup, 2009). 
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Figuur 3.3.1: typen journalistieke weblogs. Bron: Domingo & Heinonen (2008) 

 

In figuur 3.3.1 positioneren Domingo & Heinonen (2008) deze categorieën blogs ten opzichte van de 

gevestigde media aan het ene uiteinde en ten opzichte van de publieke sfeer aan het andere uiteinde.  

De zogenaamde ‘citizen blogs’ staan voor de journalistieke blogs die geschreven worden door burgers die 

op een eigen site publiceren. Wel staat deze categorie voor blogs met een specifiek journalistieke inslag. 

Dagboekblogs horen niet onder deze noemer. Dat is belangrijk om te benadrukken omdat burgers die zich 

bezighouden met journalistieke blogs, zich andere regels en conventies aanmeten dan mensen die 

andersoortige blogs schrijven. De auteurs houden zich vooral bezig met het geven van commentaar op de 

media, de zogenaamde ‘watchblogs’. Deze hebben de eerder genoemde functie van het kritiek geven op 

bestaande media, bijvoorbeeld als de berichtgeving te gekleurd is, maar ook het onder het voetlicht 

houden van verhalen die niet gelijk door grote media worden overgenomen.  

 
De tweede categorie is die van de ‘audience blogs’. Blogs van publiek die op de website van 

nieuwsorganisatie gepubliceerd worden. Deze blogs kwamen in het begin van de blogsfeer wat meer voor 

dan nu. De functie van deze blogs is volgens Bowman & Willis (2003) met name om het kijk-of 

luisterpubliek meer te betrekken bij de organisatie. In ieder geval, om de burgers het gevoel te geven dat 

zij een stem hebben in de media. Een soort zoethoudertjes. De bloggers mogen op de website van het 

instituut hun commentaar geven. Vaak gaan deze blogs echter niet over de programmering, maar worden 

er veel dagboekachtige verhalen gepubliceerd. Dit is niet nadelig voor de media, die hierdoor een sterker 

community gevoel creëren op hun sites zonder er zelf iets voor te hoeven doen.  

 

‘Journalist blogs’ zijn de j-blogs waar het eerder in deze paragraaf over ging. Maar ook daarin zijn  twee 

vormen te onderscheiden: de mediablogs van journalisten die zij op de website van een mediaorganisatie 

publiceren (het laatste wolkje in figuur 3.3.1) en de J-blogs die niet op de site van een mediaorganisatie 

staan. De blogs van de rechtbankbloggers in dit onderzoek zijn veelal blogs die door zelfstandigen worden 

gemaakt. Zelfs al zijn ze werkzaam binnen een redactie, dan nog kunnen journalisten ervoor kiezen een 
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eigen weblog te onderhouden die los staat van de organisatie. Dit met het oog op profilering en ambities 

om verder te komen in de mediawereld. De zelfstandige J-bloggers kennen meer vrijheid dan J-bloggers 

die op een gevestigd medium publiceren en in een format van de mediaorganisatie moeten passen. Toch 

zijn ook die blogs toch in een wat vrijere vorm geschreven dan de media gewend zijn (Domingo & 

Heinonen, 2008). Het lijkt erop dat de gevestigde journalistieke instituten hierin wat meer de conventies 

van burgerbloggers zijn gaan overnemen om publiek aan zich te binden. Ze komen bijvoorbeeld in 

verschillende vormen: live-blogs bij bijzondere gebeurtenissen, commentaren en columns. 

 

3.4 Adoptie blogs door journalisten  
 

De vraag was vervolgens, hoe verliep de adoptie van blogs door journalisten? Dat professionele 

journalisten ook gingen bloggen zorgde opnieuw voor wrijving tussen journalisten en bloggers. 

Journalisten blogden anders dan burgerbloggers. J-bloggers bleven lange tijd hangen in traditionele 

normen en waarden uit de journalistiek en pasten die toe in hun blogs (Singer, 2005). En dat terwijl 

burgerbloggers waren begonnen met bloggen om juist een radicaal ander geluid te laten horen in de 

nieuwsvoorziening (Blood, 2002). 

Uit onderzoek van Singer (2005) naar de adoptie van blogs door politieke j-bloggers bleek dat j-bloggers 

erg vasthouden aan hun traditionele gatekeepersrol. Ze deed een inhoudsanalyse van tien landelijke en 

tien lokale politieke blogs. De voorwaarde aan de blogs was dat ze tenminste vijf keer per week werden 

geüpdatet en dat de blogger een journalist was met een plek bij krant of online nieuwsmedium. Ze 

analyseerde één week alle items die op de blog werden gepubliceerd. Uiteindelijk waren dat 1559 

berichten, waarvan 1136 over politiek of maatschappelijke onderwerpen.  Singer codeerde de blogs op 

gebruik van mening, user generated content en links. User generated content kon zijn in de vorm van 

comments of bijdrages van lezers in het verhaal zelf. Ze vond uiteindelijk dat bloggers die in het dagelijks 

leven columnist waren, het vaker meningen uitten op hun blogs dan bloggers die werkten als 

verslaggever. Bloggers die bij een online medium werkten hadden de meeste meningen op hun blog.  

Het gebruik van user generated content verschilde ook erg tussen de lokale bloggers en landelijke 

bloggers. De j-bloggers werkzaam bij landelijke media waren het minst geneigd tot het includeren van 

user generated content. Zij bleven als het ware voor de poort staan, zoals zij in de traditionele 

gatekeepersrol gewend waren. Lezers konden geen reacties plaatsen of bijdragen aan het verhaal. Ze 

mochten alleen een email sturen aan de blogger met hun commentaar. De j-bloggers werkzaam bij lokale 

media waren hier iets opener in. Lezers konden op twee van de tien blogs reacties achterlaten onder de 

berichten zelf. Dit leidde tot conversaties onder lezers en tussen de blogger en lezers. Op de andere lokale 

blogs werd user generated content op andere manieren geincludeerd. De bloggers hielden de controle 

over de blogs maar gaven soms credits aan lezer die aan een bepaald bericht hadden bijgedragen. De 
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overige lokale j-bloggers leken helemaal niks te doen met user-generated-content. 

Wel linkten alle j-bloggers veel. Meestal betrof dit links naar andere media-instituten en naar berichten 

van het medium waar zij zelf werkten. Samengevat: uit het onderzoek van Singer in 2005 bleek dat j-

bloggers vasthouden aan de traditionele gatekeepersrol. Ze incorporeren weinig andere informatie (user-

generated-content) ondanks het dialogische format dat blogs bieden. 

Dat is zonde, vindt Deuze (2003) want dat er met blogs meer dialoog mogelijk is, is een van de grootste 

voordelen van het blogconcept. Meer stemmen in het nieuws leiden tot een representatievere 

nieuwsvoorziening.  

Uit onderzoek van Alfred Hermida (2009) naar hoe de BBC het bloggen heeft geïncorporeerd bleek dat 

blogs een grote invloed hebben gehad op de stijl van journalisten bij de BBC maar niet op de inhoud van 

de verhalen. Hermida onderzocht beleidsstukken van de BBC en interviewde daarnaast zes medewerkers 

van de BBC die zich het meest met de implementatie van blogs hadden bezig gehouden. Bij de BBC 

werden blogs in het beginstadium als activiteit in de periferie beschouwd en slechts als ondersteuning van 

de nieuwsvoorziening die via andere kanalen tot stand kwam. Al snel veranderde dit en kregen blogs een 

sleutelrol en werden j-blogs gebruikt om commentaar en duiding te geven aan het nieuws. De BBC is 

bloggen gaan zien als een nieuwe vorm van journalistiek en de redacteuren zijn enthousiast over de 

nieuwe mogelijkheden die blogs bieden. Voor de BBC is het bijhouden van J-blogs ontstaan als een reactie 

op  black market journalism. De j-blogs van de BBC hebben in de loop van de tijd een miljoenenpubliek 

opgebouwd, waardoor de BBC weer controle heeft gekregen over de nieuwsvoorziening in de blogsfeer. 

De BBC gebruikt blogs echter niet zo interactief als ze wellicht bedoeld zijn. Als het gaat om het 

uitwisselen van ideeën tussen publiek en journalist, dan doet BBC daar nauwelijks aan mee. De 

journalisten hebben een andere stijl gekregen door het bloggen, de auteur staat meer centraal in de 

blogs. De inhoud en aanpak van de nieuwsvoorziening zijn echter hetzelfde gebleven. 

Mainstream journalisten die in de begintijd van de blogs nog wel eens een afstandelijke toon aannamen, 

werden bekritiseerd als zijnde nep-bloggers (Wall, 2005). De journalisten waren getraind om emoties 

buiten het verhaal te houden terwijl blogs juist een persoonlijke visie nodig hebben (Gillmor, 2006) en dat 

leverde veel onbegrip op tussen beide groepen. 

Burgerbloggers wilden transparantie, hetgeen voor het eerst echt mogelijk was door blogs door middel 

van doorlinken, documenten online zetten en reacties van mensen onder het blog. Journalisten van 

professionele organisaties waren dit niet gewend door hun eerdere monopolie-positie waarin zijn zelden 

iets hoefden te verantwoorden tegenover hun publiek.  

Met de komst van blogs kon het publiek zelf nieuws brengen en daarmee kan het publiek meer eisen aan 

de journalisten stellen. Het werd net zo belangrijk om te laten zien waar het nieuws vandaan komt als wat 

het nieuws zelf was (Lasica, 1998).  
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Singer (2003) vond dat er grote verschillen waren tussen online en offline journalistiek. Het ging in de 

traditionele journalistiek om verslaggeving terwijl online journalistiek vooral om meningen ging. De 

journalisten vonden dat bloggers vaak onbezonnen iets online zetten terwijl journalisten gewend waren 

eerst verhalen te checken. Dat leverde nog meer onbegrip op. 

Adoptie van het bloggen was voor veel journalisten niet makkelijk. Schultz en Scheffer (2007) vonden dat 

onder sportjournalisten een groot deel het bloggen als een verplichting zag, niet als een toegevoegde 

waarde. Uit de interviews bleek dat veel redacteuren een negatieve grondhouding hadden tegenover 

online journalistiek. De redacteuren zagen bloggen als oppervlakkig en als nepjournalistiek. De stijl die in 

blogs vonden sommigen zelfs een bedreiging voor de journalistiek. De snelheid waarmee er geblogd 

moest worden kwam voor veel sportjournalisten rauw op het dak vallen.  

‘ Our management has a unique take on blogging- ‘do it, but don’t expect us to check it, read it or even 

edit it very closely.’That has been frustrating.’ (Sportjournalist in Schultz & Scheffer, 2007, p.71) Het 

bloggen was de redacteuren vaak van hogerhand opgedragen. Het management bepaalde of een 

redacteur moest bloggen. Journalisten zagen dit als extra werk zonder dat ze daarvoor betaald werden. 

Bloggen werd meer als een last gezien dan als een positieve bijdrage aan de nieuwsvoorziening. 

Burgerbloggers hadden juist een heel andere houding en zagen het bloggen als een podium dat ze nooit 

hadden gehad. Het verschil in motivatie verklaart misschien ook wel wat irritatie tussen beide groepen. 

De grootste tegenstelling waar bloggers en traditionele journalisten tegenaan liepen is het principe van 

traditionele journalisten dat er maar één waarheid (Wall, 2004). Dat traditionele journalisten vasthouden 

aan één waarheid komt uit een wat ouder onderzoek van Gans (1979). Het idee van één waarheid gaat 

regelrecht in tegen het idee van bloggers, dat elke gebeurtenis van meerdere kanten belicht moet worden 

en je vooral moet kijken naar waar de informatie vandaan komt. Zij hingen het postmoderne standpunt 

aan waarin er niet één waarheid bestaat (Wall, 2004).  

Maar professionele journalisten zien zichzelf als getrainde observators en denken dat het problemen kan 

geven als een journalist commentaar geeft op feiten (Gup, 1999, Olafson, 2003). Ook de organisatie van 

journalisten Society of Professional Journalists (1996)denkt hier zo over. Zij meent dat onpartijdigheid de 

hoogste norm is en dat het van belang is mening en feiten te onderscheiden. 

Andrews (2003) stelde dat de journalisten een onafhankelijke derde partij zijn. Volgens Barb Palser 

directeur bij Internet Broadcasting zijn blogs het tegenovergestelde, namelijk: ‘Unedited, unabashedly 

opinionated, sporadic and personal.’(Palser, 2002 p. 58). Het lijkt vanuit dit standpunt steeds logischer dat 

de twee groepen onverenigbaar zijn. 

Die tweedeling werd benadrukt door uitspraken die professionele journalisten deden. In het onderzoek 

van Welch (2003) werd gevonden dat bloggers werden gezien als een ander soort mensen dan 
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journalisten. ‘Thousands of amateurs are learning how we do our work, becoming in the process more 

sophisticated readers and sharper critics.’-Welch (2003, p.12) 

Uit die quote zijn twee standpunten te onderscheiden die journalisten in het begin van de blogtijd 

hadden. De eerste is dat journalisten kennelijk andere mensen zijn dan bloggers, met andere waarden en 

normen. En vooral dat journalisten de waarheid in pacht hadden, in tegenstelling tot de buitenstaanders 

die het werk van de echte journalisten moesten ‘leren.’ Bloggers worden zo als buitenstaanders 

gepositioneerd. Aan de andere kant is daar het standpunt dat journalisten bloggers nodig hebben om 

kritiek op de mainstream media te leveren. Bloggers konden dus wel degelijk een belangrijke rol 

vervullen, namelijk als controleurs van de media, de enige instantie die nog nooit eerder door niemand 

gecontroleerd kon worden.  

Onder journalisten die zelf blogden waren deze verschillende groepen ook te onderscheiden. De ene 

groep vond dat het format van blogs een verlengstuk was van het werk dat ze al deden (Lennon, 2003) de 

andere groep was van mening dat blogs nog veel belangrijker waren. Zij vonden dat blogs een middel 

waren om de vercommercialisering van nieuws tegen te gaan (Regan, 2003).  

Bloggers brachten dus de voordelen met zich mee: ze werden gebruikt als freelance feitencheckers 

(Welch, 2003), ze konden nieuws onder de aanbracht brengen dat de media was ontglipt (Lennon, 2003) 

en ze konden slordige journalisten afstraffen en dienen als controleurs van de mainstream media 

(Gillmor, 2004).  

Langzaamaan gingen journalisten overstag en nemen geleidelijk meer conventies van bloggers over als zij 

online publiceren. Robinson (2006) en Lowrey & MacKay (2008) vonden dat journalisten steeds losser en 

creatiever schrijven op hun blogs. Ook wordt er minder vaak gecheckt of de verhalen kloppen en worden 

er vaker onofficiële bronnen gebruikt. 

3.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk is aan de orde gekomen hoe journalisten in de eerste instantie negatief reageerden op de 

opkomst van bloggers in de journalistiek. Door buitensluiting probeerden journalisten hun vakgebied af te 

bakenen. Later stortten journalisten zich ook in de blogsfeer, al was dit niet altijd vrijwillig, maar door een 

chef opgelegd. Journalisten zagen bloggen als een extra taak zonder daarvoor iets terug te krijgen. De 

besproken onderzoeken zijn inmiddels van een aantal jaren geleden. De blogsfeer heeft zich 

doorontwikkeld en journalisten zijn gewend geraakt aan het bloggen. Hoe kijken zij nu tegen bloggen aan? 

Is het nog steeds een mindere vorm van journalistiek? Of hebben j-bloggers conventies van 

burgerbloggers overgenomen? En werkt dit door in hun stijl als zij in de krant publiceren, of zijn dat echt 

twee gescheiden gedragscodes? In dit onderzoek naar bloggende rechtbankjournalisten worden deze 

kwesties besproken. 
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 4. Opzet van het 
onderzoek 
 

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen wat de verschillen zijn in de berichtgeving over 

rechtszaken in kranten en op j-blogs en wat de drijfveren zijn van bloggende rechtbankverslaggevers. Om 

antwoorden te vinden op die vragen zijn in dit onderzoek inhoudsanalyses uitgevoerd en interviews 

gehouden met enkele rechtbankverslaggevers. In 4.1 wordt de globale opzet van het hele onderzoek 

toegelicht. Vervolgens wordt in 4.2 wordt het eerste onderzoeksdeel toegelicht. Het gaat hier om een 

inhoudsanalyse van krantenberichten en blogposts die gedurende vier weken zijn verzameld. In paragraaf 

4.3 wordt tot slot de opzet van de kwalitatieve interviews met bloggende rechtbankverslaggevers 

toegelicht.  

4.1 Globale onderzoeksopzet 
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op het analyseren van de 

krantenberichten en blogposts die rechtbankverslaggevers hebben geschreven. Op die manier moet 

duidelijk worden in welke opzichten krantenberichten en blogposts over rechtszaken van elkaar 

verschillen. Ook worden in dit onderzoeksdeel de blogs nog een keer apart geanalyseerd op typische 

blogkenmerken. Zo wordt duidelijk of bloggende rechtbankjournalisten zich aanpassen aan de conventies 

van de blogsfeer of niet.  In het tweede deel van het onderzoek worden rechtbankverslaggevers 

ondervraagd om meer inzicht te krijgen in hun visie op het bloggen. 

4.1.1 De twee onderzoeksdelen 
Om de algemene verschillen tussen rechtzaakberichtgeving te kunnen identificeren zijn er van vier weken 

blogposts en krantenartikelen vergeleken. Hier is een algemene inhoudsanalyse van gemaakt. Het doel 

hiervan is om eventuele verschillen in de berichtgeving in kranten en op blogs te kunnen ontdekken. 

Hierbij gaat het over een paar aspecten: de verschillen in lengte en aantal quotes van een bepaalde bron 

bijvoorbeeld. Daarnaast gaat het over de teneur die de berichten hebben. Een belangrijk punt in dit eerste 

onderzoek is ook dat er gekeken wordt over welke rechtszaken er op blogs gepubliceerd wordt en of dit 

overeenkomt met de zaken die in de krant staan. De blogs worden ook apart van de kranten op bepaalde 

punten onderzocht. Het gebruik van links, mogelijkheid tot commentaar geven onder het blogbericht in 

welke mate de auteur zich in de discussie mengt wordt bekeken. Het doel hiervan is om vast te stellen of 

bloggende rechtbankverslaggevers zich de conventies van bloggers hebben aangemeten of dat zij in een 

traditionele gatekeepersrol opereren.  
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Het tweede deel van het onderzoek omvat kwalitatieve interviews met de geselecteerde 

rechtbankbloggers. Hierbij is hen gevraagd naar hun drijfveren voor het bijhouden van een rechtbankblog 

naast de reguliere rechtbankverslaggeving voor de krant. Ook werden hen uitkomsten voorgelegd uit de 

inhoudsanalyse in de hoop hiervoor een verklaring te vinden. 

4.1.2 Selectie van rechtbankverslaggevers 
 

De selectie van journalisten was vrij eenvoudig. Om geïncludeerd te kunnen worden in dit onderzoek naar 

bloggende rechtbankverslaggevers werden er twee voorwaarden gesteld: de rechtbankjournalist moest 

publiceren over rechtszaken in een krant én een eigen rechtbankblog onderhouden. De 

rechtbankjournalisten die aan deze criteria voldeden waren er niet veel in Nederland. Er zijn wel wat 

rechtbankbloggers maar die hebben geen plek in de krant en er zijn veel rechtbankjournalisten zonder 

een eigen blog.  

Na een zoektocht die enkele maanden in beslag nam vond ik slechts vijf rechtbankverslaggevers die in 

aanmerking kwamen voor dit onderzoek. Het zoeken begon vanuit de rechtbankverslaggevers die ik al 

kende (Rob Zijlstra en Chris Klomp) en die heb ik gevraagd naar welke bloggende rechtbankverslaggevers 

zij kenden. Door Klomp vond ik Nanko Kiel en Bjorn Thimister. Daarnaast is er op microblog Twitter een 

oproep geplaatst waarin gevraagd werd welke bloggende rechtbankverslaggevers er in Nederland actief 

zijn. Zo vond ik Jurgen Swart, rechtbankverslaggever in Utrecht. Op de blogs van deze 

rechtbankverslaggevers is ook gezocht naar links van blogs van andere rechtbankverslaggevers. Ook is er 

gezocht op Google met de woorden ‘rechtbank’, ‘rechtbankverslaggever’, ’justitieverslaggever’ en in 

combinatie met namen van kranten in Nederland. Dit leverde geen nieuwe namen op. 

De rechtbankjournalisten die geïncludeerd zijn, zijn rechtbankbloggers die werken voor kranten die ik kon 

vinden in Nederland. Opvallend is dat drie van hen in het noorden werkzaam zijn. Rob Zijlstra is één van 

de bekendste en een van de eerste rechtbankbloggers van Nederland. Hij werkt voor het Dagblad van het 

Noorden en heeft daarnaast al acht jaar het goedbezochte rechtbankblog: www.zittingszaal14.nl . 

Chris Klomp is ook een bekende rechtbankblogger. Hij is als freelancer werkzaam bij het Algemeen 

Dagblad, het ANP, website The Post Online en regionale omroep RTV Noord. Sinds 4,5 jaar heeft hij het 

weblog http://rechtbankverslaggever.wordpress.com . De laatste tijd krijgt hij veel (negatieve) aandacht 

van weblog GeenStijl waardoor zijn bekendheid nog groter is geworden. 

Minder bekend maar ook noordelijk rechtbankverslaggever is Nanko Kiel van de Ommelander Courant. 

Voor deze krant maakt hij rechtbankverslagen en daarnaast schrijft hij rechtbankverhalen op zijn weblog: 

http://webjournaal.com .  

In Utrecht is Jurgen Swart actief als rechtbankverslaggever. Hij was als rechtbankverslaggever werkzaam 

voor het ANP die Swarts berichten voornamelijk levert aan het AD Utrechts Nieuwsblad en freelancet nu 

http://www.zittingszaal14.nl/
http://rechtbankverslaggever.wordpress.com/
http://webjournaal.com/
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in die hoedanigheid. Hij blogt dagelijks over rechtszaken op http://jurgenswart.wordpress.com . 

Rechtbankjournalist Bjorn Thimister werd aangedragen door Chris Klomp. Hij is rechtbankverslaggever 

voor Dagblad de Limburger en freelancet voor De Telegraaf. Verder onderhoudt hij het blog 

http://rechtbankjournalist.wordpress.com.  

4.2  Inhoudsanalyse blogposts en krantenberichten 

Het eerste onderzoek is een inhoudsanalyse van blogposts en krantenberichten van de onderzochte 

rechtbankverslaggers met een quotum sample van dertig artikelen per medium, per auteur. Dat leverde 

per auteur zestig berichten op en in totaal 300 verhalen. Het doel was om te achterhalen wat de 

algemene verschillen zijn tussen de rechtbankblogposts en de rechtbankstukken in de krant. Wordt er 

meer gequote in de ene vorm? Zit er verschil in perspectief van de verhalen ? Worden er andere zaken 

geselecteerd voor blogs dan voor de krant of zijn het precies dezelfde zaken? Het tweede deel van deze 

inhoudsanalyse betreft alleen de blogposts. Hierbij is gekeken naar de vermeende typische kenmerken 

van blogs. Er is onderzocht hoe vaak en waarnaar de bloggende rechtbankverslaggevers linken, of er 

mogelijkheid is tot reageren en of de journalist zich in deze discussie mengt, en of er gebruik wordt 

gemaakt van multimedia. 

4.2.1 Selectie kranten en blogs 
In dit onderzoek zijn zowel blogposts als krantenartikelen van de vijf geselecteerde journalisten 

onderzocht. De blogsposts zijn eenvoudig geselecteerd, er is zoals gezegd een quotum sample van 30 

berichten per blogger gebruikt. Die berichten zijn verzameld vanaf 31 oktober 2012 tot 30 posts terug in 

de tijd.  

Er is voor een quotum sample gekozen omdat niet iedere blogger even frequent publiceert. Een sample 

van een periode zou ertoe kunnen leiden dat er van de ene blogger veel meer berichten geanalyseerd 

werden dan van de andere blogger. Hierdoor zouden resultaten kunnen vertekenen. Met een quotum 

sample van 30 berichten per blogger was dit probleem er niet. Wel is het zo dat er nu blogs uit 

verschillende perioden met elkaar vergeleken werden. Uiteindelijk zijn 150 krantenartikelen en 150  

blogposts geanalyseerd. De krantenberichten over rechtszaken zijn op dezelfde manier geselecteerd: 

vanaf 31 oktober 2012 tot dertig rechtbankartikelen eerder in de tijd geselecteerd. Alleen artikelen uit de 

kranten Algemeen Dagblad, Dagblad van het Noorden, Dagblad de Limburger, de Ommelander Courant 

en het AD Utrechts Nieuwsblad zijn in het onderzoek meegenomen. Hierbij was de kans het grootst dat de 

berichten door dezelfde auteurs geschreven waren als de blogs. Toch is het niet waterdicht te krijgen, bij 

veel, voornamelijk kortere berichten, wordt geen auteur genoemd. Ook de berichten zonder auteur 

werden in het onderzoek meegenomen. Via online krantenarchief Lexis Nexis zijn de berichten 

gedownload.  

http://jurgenswart.wordpress.com/
http://rechtbankjournalist.wordpress.com/
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4.2.2 Codeerschema 
Met een codeerschema zijn de berichten geanalyseerd op verschillende punten die in het theoretisch 

kader aan de orde zijn gekomen. Dit codeerschema (Figuur 1) is grotendeels gemaakt aan de hand van de 

richtlijnen van Hansen (1998) uit ‘Mass Communications Research Methods’ over het maken van een 

codeerschema dat geschikt is voor een inhoudsanalyse. Bij een codeerschema moet ten eerste altijd plek 

zijn voor nummering en identificatiekenmerken van het bericht (Wester, 2006). Dat wil zeggen, de naam 

van de krant of blog moet genoteerd plus de datum waarop het bericht is verschenen. Ten tweede gaat 

het om journalistieke kenmerken van het bericht: wie is de auteur van het verhaal en de omvang van het 

bericht. De omvang van het bericht is belangrijk om te noteren omdat dit kenmerk van invloed kan zijn op 

andere variabelen. Zo zal het aantal quotes in een bericht meer kunnen zijn in een lang bericht dan in een 

kort bericht. Het is dan van belang het aantal quotes in perspectief te zien. 

 

Figuur 4.2.2.1. Codeerschema 1A dat per artikel of blog wordt ingevuld 

Kop  

Krant/blog  

Auteur  

Onderwerp verhaal  

Lengte (in aantal woorden)  

Aantal quotes totaal  (+ totaal 
aantal woorden quotes) 

 

Aantal quotes verdachte (+aantal 
woorden) 

 

Aantal quotes slachtoffer (+aantal 
woorden) 

 

Aantal quotes rechter (+aantal 
woorden) 

 

Aantal quotes officier van justitie 
(+aantal woorden) 

 

Teneur  

Perspectief  

Soort zaak  

 

De lengte duidt op het aantal woorden dat het bericht omvat. De verwachting is dat 

rechtbankverslaggevers bloggen omdat zij op hun blog langere verhalen kwijt kunnen dan in de krant. 
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Met het tellen van het aantal woorden per bericht moet helder worden of dit ook zo is. Daarnaast werd er 

geturfd hoeveel quotes er in de verhalen voorkwamen en hoeveel woorden de quotes telden. De 

veronderstelling is dat in blogs meer quotes staan dan in krantenberichten en dat blogs daarnaast langere 

quotes publiceren. Of dit te maken heeft met een andere schrijfstijl op blogs of simpelweg met de 

lengteverschillen in de verhalen, werd ook onderzocht. Er is bekeken of er in verhouding meer of minder 

quotes in blogs of krantenverhalen staan.  

Een nadere analyse daarvan komt met het onderscheiden van quotes van de verdachte (of diens 

advocaat), quotes van het slachtoffer (of diens advocaat), quotes van de officier van justitie en quotes van 

de rechter. Het leek niet relevant te onderscheiden of de quotes van de advocaten of diens cliënten 

afkomstig waren, omdat de advocaat aan de kant staat van zijn cliënt. Een quote van de advocaat kon dus 

opgevat worden als de stem van de cliënt. Het ging erom of er een verschil te zien was de bronnen die 

aan het woord worden gelaten op een blog en in de krant. Ook hierbij is geteld hoe lang de quotes waren, 

uitgedrukt in het aantal woorden.  

Een belangrijk punt is de teneur van het bericht. Weblog GeenStijl beticht bloggende 

rechtbankverslaggevers als Chris Klomp ervan ‘altijd de kant van de verdachte te kiezen’. Met het 

onderscheiden van de teneur van de berichten wordt uitgezocht of bloggende rechtbankverslaggevers 

werkelijk vaker de kant van de verdachte kiezen. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen vier 

verschillende opties, zie figuur 4.2.2.2. Optie 1: voordelig voor de verdachte is ingevuld als duidelijk uit het 

verhaal blijkt dat de schrijver sympathie voor de verdachte probeert op te wekken. Dit kan bijvoorbeeld 

zijn door het uitvoerig aan bod laten komen van de leefomstandigheden of het verleden van de 

verdachte, het benadrukken van het machtige rechtssysteem tegenover het individu of met andere 

evaluatieve uitdrukkingen. 

Optie 2: het stuk is nadelig voor de verdachte. Het kan zijn dat de teneur is dat de schrijver duidelijk de 

kant van het slachtoffer kiest. Dit kan bijvoorbeeld door het uitweiden over de leefomstandigheden van 

het slachtoffer, het benadrukken van het eerdere strafblad van de verdachte of het slachtoffer zo ‘klein’ 

mogelijk neer te zetten tegenover een meer machtige verdachte. Onder dit punt kan ook verstaan 

worden dat de verdachte nadelig wordt neergezet. Bijvoorbeeld wanneer er geen duidelijk individueel 

slachtoffer is zoals bij fraude. In zulke stukken wordt dan niet het slachtoffer (de maatschappij) besproken 

maar kan de dader alsnog in een negatief daglicht worden gezet met bepaalde evaluatieve uitdrukkingen.  

Ook kan gekozen worden voor optie drie: neutraal standpunt. Er was dan geen partijdigheid te herkennen 

en het bericht was zonder duidelijke emoties geschreven. Tot slot is er nog de optie ‘ambivalent’. Het 

verhaal was dan wel voorzien van emotionele en kwalificerende uitdrukkingen maar leek voor beide 

partijen evenveel sympathie of afkeuring op te wekken. 

Er is gekeken vanuit welk standpunt het verhaal geschreven was. Het hij/zij-perspectief is een neutraal 

perspectief waarin de schrijver zich niet als karakter mengt in het verhaal. De hoofdpersonen vertellen in 
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het hij/zij-perspectief zelf het verhaal. Daarnaast is er het ik-perspectief. In de blogsfeer wordt over het 

algemeen in het ik-perpectief geschreven. Het ik-perspectief benadrukt dat het gaat om een mening van 

een individu en maakt partijdigheid transparant.  

Tot slot is geanalyseerd om wat voor soort rechtszaak het ging. De opties in figuur 4.2.2.2  zijn gekozen op 

hoe frequent een bepaalde soort zaak over het algemeen voorkomt in de rechtszaal. Met het analyseren 

over welk soort zaken er gepubliceerd wordt, werd uitgezocht of er op blogs en kranten over 

andersoortige zaken bericht wordt of dat daar geen verschil in zit. 

Figuur 4.2.2.2 Codes die horen bij het codeerschema 1A 

Krant/ Blog Teneur Perspectief Soort zaak 

1. Dagblad van het 

Noorden 

2. Algemeen Dagblad 

3. Ommelander 

Courant 

4. Dagblad de 

Limburger 

5. AD/Utrechts 

Nieuwsblad 

6. Blog Rob Zijlstra 

7.Blog Chris Klomp 

8. Blog Nanko Kiel 

9. Blog Bjorn Thimister 

10. Jurgen Swart 

1. Voordelig voor 

verdachte 

2. Voordelig voor 

slachtoffer 

3. Neutraal 

4. Ambivalent 

1. Hij/zij perspectief 

 

2. Ik-perspectief 

 

 

 

1.  Moord 

2.  Kinderporno 

3. Andere zedenzaken 

4. Drugsbezit/handel 

5. Geweld (openlijk) 

6. Geweld (huiselijk) 

7. Diefstal 

8. Inbraak 

9. Overval 

10. Brandstichting 

11. Oplichting 

12. Fraude 

13. Vernieling 

14. Verkeersincident 

15. Anders 

 

Daarna werden alleen de blogposts nog aan een nader onderzoek onderworpen. Dit onderzoek gaat over 

de typische blogkenmerken zoals zij in hoofdstuk twee zijn besproken. Blogs brachten vernieuwing in het 

medialandschap omdat het publiek direct op de berichten kon reageren. Bloggers mengden zich meer in 

de discussie dan traditionele journalisten van oude nieuwsmedia dit ooit deden. Blogs dwingen af dat er 

gereageerd en gediscussieerd kan worden. Hoe gaan de bloggende rechtbankverslaggevers hiermee om? 

Kan er gereageerd worden onder een blogpost? Mengt de journalist zich ook in de discussie en wordt er 

überhaupt gereageerd door lezers als die mogelijkheid er is?  

 

Daarnaast geeft het plaatsen van artikelen online de mogelijkheid tot het gebruik van multimedia. Foto’s, 
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video’s zijn makkelijk te plaatsen. Doen de rechtbankbloggers uit dit onderzoek dit ook? Of laten ze deze 

optie aan zich voorbij gaan?  

Een ander aspect van blogs is het plaatsen van links om de transparantie te bevorderen. Laten zien waar 

de informatie vandaan komt werd net zo belangrijk als de informatie zelf. Waar linken de bloggende 

rechtbankverslaggevers naar? Gebruiken zij de mogelijkheid van linken om te verwijzen naar andere 

nieuwsmedia of plaatsen ze links van hun eigen krant? Zijn er andere bronnen die worden gebruikt zoals 

justitiesites zoals rechtspraak.nl? 

In dit deel van de inhoudsanalyse komen al deze aspecten aan bod. Het doel hiervan is om te ontdekken 

of de rechtbankjournalisten zich hebben aangepast aan de conventies van de blogsfeer of dat zij met hun 

traditionele manier van verslaggeven werken. 

Figuur 4.2.2.3: Codeerschema blogs 1B 

Blog  

Interactie: 

Mogelijkheid tot reageren onder blogpost 

Totaal aantal reacties  

Aantal reacties van de auteur 

 

Multimedia: 

Aantal foto’s in blogpost 

Aantal video’s in blogpost 

 

Links:  

Aantal links in blogpost 

Aantal links naar eigen blog 

Aantal links naar eigen medium (krant) 

Aantal links naar andere nieuwsmedia 

Aantal links naar justitiële bronnen 

Aantal links naar politiebronnen 

Aantal links naar andere bronnen 

 

 

De resultaten van deze uitgebreide inhoudsanalyse staan in hoofdstuk 5.  

De intercodeurbetrouwbaarheid is gemeten in een pilot met vijf codeurs. Hierbij werden blogposts en 

artikelen van de rechtbankverslaggevers gebruikt die niet in het onderzoek voorkomen. Zij zijn van een 

andere periode. Na wat aanpassingen in de instructies kwam de intercodeurbetrouwbaarheid boven de 
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80 procent uit voor elke variabele. Wel was het bij sommige variabelen lastiger om dit punt te bereiken 

dat bij andere variabelen. De variabele: aantal quotes kwam bij de eerste keer al ver boven de 80 procent 

uit, terwijl dat bij teneur eerst 70 procent was. In de instructies zijn daarna letterlijke voorbeelden 

opgenomen van wat gecodeerd moest worden als ‘negatieve teneur’, ‘positieve teneur’, ‘neutraal’ en 

‘ambivalent’. Deze instructies tilden de betrouwbaarheid net boven de 80 procent uit. Ook leek het 

makkelijker te gaan naarmate de codeur beter bekend was met het werk van de rechtbankjournalisten. 

Cynisme, dubbelzinnige frases en ironie werden vaker herkend door de codeurs die de 

rechtbankjournalisten al langer volgden. De complete lijst met variabelen en de 

intercodeurbetrouwbaarheid is te vinden in bijlage 4.  

De uiteindelijke codering van de artikelen die zijn meegenomen in het onderzoek is door één persoon 

uitgevoerd, wel met de instructies zoals die zijn aangepast na de feedback van de codeurs.  

4.3 Kwalitatieve interviews 
 

In het tweede deel van het onderzoek zijn er interviews gehouden met de vijf rechtbankverslaggevers. De 

interviewvragen werden vooraf geconstrueerd en de manier van bevragen werd vooraf bepaald. In deze 

paragraaf wordt uiteen gezet hoe de interviews in elkaar zaten en waarom hiervoor gekozen is. 

Volgens Roulston (2010) zijn er zes benaderingen van het interview. De neo-positivistische, de 

romantische, constructionistische, post-moderne, transformatieve en dekoloniserende benadering.  De 

benaderingen verschillen op meerdere manieren. Het belangrijkste is op welke wijze het interview wordt 

afgenomen en welke rol de onderzoeker hierin heeft. Waar de neo-positivistische benadering een 

neutrale rol van de onderzoeker verlangt is de onderzoeker in de decoloniserende benadering bijna een 

psychotherapeut die de geinterviewde in ongemakkelijke situaties probeert te brengen om verrassende 

antwoorden te krijgen.  

Welke benadering de onderzoeker kiest is afhankelijk van het doel van het onderzoek. Voor de interviews 

voor dit onderzoek gekozen voor een neo-positivistische benadering. Bij de neo-positivistische manier van 

interviewen is het uitgangspunt dat de geïnterviewde een authentiek innerlijk heeft dat kan worden 

blootgelegd als er goede vragen gesteld worden en als bias zoveel mogelijk wordt vermeden. De 

onderzoeker moet zich in dit concept zo neutraal mogelijk opstellen om de geïnterviewde zo min mogelijk 

te beïnvloeden.  

De onderzoeksvragen die bij deze benadering passen zijn volgens Roulston: 1 Wat zijn de denkbeelden, 

perspectieven, meningen en houdingen van de geïnterviewde ten opzichte van een bepaald onderwerp? 

2. Wat zijn de ervaringen van de geïnterviewde met dit onderwerp? Dit zijn vragen die pasten in het 

concept van dit onderzoek. De geïnterviewden zijn gevraagd naar hun meningen, drijfveren, en houding 
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ten opzichte van rechtbankverslagen in de krant en op blogs. Ook was hun ervaring met het gebruik van 

beide media belangrijk.  

Bij de neo-positivistische benadering komt het vaak voor dat er semi-gestructureerde interviews worden 

gehouden. Semi-gestructureerde kwalitatieve interviews bevatten, in tegenstelling tot surveys, 

voornamelijk open vragen die in een vrije volgorde worden gesteld. Bij het kwalitatieve interview laat de 

onderzoeker zich deels leiden door de geïnterviewden. De geïnterviewde wordt in deze structuur gezien 

als expert die meer van het onderzoek af weet dan de onderzoeker (Bryman, 2004). Zo kan optimaal 

gebruik worden gemaakt van wat de geïnterviewde weet. De onderzoeker was een beginnend journalist, 

de geïnterviewden waren stuk voor stuk mensen met jaren ervaring in de rechtbankjournalistiek. Het leek 

een logische houding de geïnterviewde als de expert te behandelen in het interview.  

 

Een voordeel van kwalitatief interviewen is de flexibiliteit ervan. Het is toegestaan vragen in een andere 

volgorde te stellen, en personen meerdere keren te interviewen mocht dat nodig zijn. Wel was er 

voorafgaand aan de gesprekken een vragenlijst opgesteld met vragen die in ieder geval beantwoord 

moesten worden. Deze antwoorden moesten zo uitvoerig en gedetailleerd mogelijk zijn (Bryman, 2004). 

De geïnterviewden waren er daarnaast vrij in informatie toe te voegen.  

Bij deze benadering is het wel belangrijk bias van de onderzoeker zoveel mogelijk uit te bannen. Door een 

vooraf opgestelde lijst met open vragen is getracht dit te doen. De vragen waren open en niet leidend. 

Een voorbeeld: Waarom blogt u rechtbankverhalen? Hoe beoordeelt u zichzelf als het gaat om neutraliteit 

ten opzichte van de verdachte? Zit er verschil in uw neutraliteit als u een stuk schrijft voor de krant of 

voor een blog? 

De onderzoeker gaf zelf geen meningen, ook niet als daar om gevraagd werd, om de participanten niet te 

beïnvloeden. Vaak vroegen de participanten: “Wat vind jij daar nou van?” De onderzoeker legde dan uit 

dat ze het interview niet wilde beïnvloeden, om de kwaliteit van de data te bewaken.  

De kritiek op de neo-positivistische methode is dat geïnterviewden andere dingen kunnen doen dan ze 

vertellen in een interview. Doordat in dit onderzoek ook een inhoudsanalyse van blogs en 

krantenartikelen bevat, konden beweringen van de geïnterviewden gecheckt worden. Met de methoden-

triangulatie is de kwaliteit van de data gecontroleerd. Daarnaast is er aan de geïnterviewden aangeboden 

de informatie anoniem te houden waardoor zij vrijer konden spreken. De geïnterviewde maakten hier 

geen gebruik van, maar alsnog werden de transcripties van de hele gesprekken niet openbaar gemaakt 

om de onderzoeksparticipanten te beschermen en om ze geen reden te geven om niet te waarheid te 

spreken.  
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Ook zijn er met drie van de vijf participanten eerder interviews gehouden over hetzelfde onderwerp. Deze 

transcripties werden gebruikt om beweringen nog eens extra te checken. Dit is data-triangulatie. Van de 

twee andere participanten waren geen eerdere interviews beschikbaar.  

Tot slot zijn transcripties, topiclijsten en codering te vinden in de bijlage. Zo kan worden nagegaan hoe de 

interviews zijn opgebouwd en zijn verlopen en hoe de verhalen gecodeerd zijn. Deze maatregelen hebben 

bijgedragen aan de kwaliteit van de data voortkomend uit de interviews.  

De data is vervolgens geanalyseerd per thema en vooraf bepaalde topics zoals dat bij de neo-

positivistische manier vaker gebeurt.  

4.3.1 Vragenlijst 
 

De interviews zijn gehouden met de vragenlijst als leidraad. Er mocht van afgeweken worden maar de 

vragen die erop stonden moesten in ieder geval behandeld worden, omdat ze bijdragen aan het 

beantwoorden van de hoofdvraag. Het interview bestaat uit verschillende delen die per thema werden 

behandeld. De volgorde van die thema’s verschilde als het gesprek door met een ander onderwerp te 

beginnen, vloeiender was. Dan zat de geïnterviewde toch al in het verhaal en liet de onderzoeker de 

geïnterviewde daarover uitpraten. Dit is belangrijk bij het kwalitatieve interview waarin de geïnterviewde 

als expert wordt gezien (Bryman, 2004). 

In het interview zijn twee soorten vragen te vinden. De open vragen naar motivatie, redenen, houdingen 

en ervaringen ten opzichte van de rechtbankjournalistiek in de krant en op weblogs. De tweede soort 

vragen zijn de vragen die gebaseerd zijn op uitslagen van de inhoudsanalyse van de blogs en de 

krantenberichten die de onderzoeker vooraf had gevonden. Dat zijn vragen om te zien of de journalist zelf 

een beeld heeft van zijn activiteiten en of hij het eens is met de resultaten die de onderzoeker heeft 

gevonden en wat de verklaringen hiervoor zijn. De complete vragenlijst is te vinden in bijlage 1. 

4.4 Thema’s van de interviews 
 

In de interviews is gewerkt met thema’s. Deze topics werden schematisch behandeld om zo te garanderen 

dat elk thema met iedere rechtbankverslaggever werd doorgenomen. Het zijn de thema’s die verband 

houden met de veronderstelling dat journalisten bepaalde overwegingen hebben om te gaan bloggen en 

dat zij op hun blog andere dingen publiceren dan in de krant. Hieronder worden de thema’s besproken. 

4.4.1 Motivatie 
 

Uit eerder onderzoek onder sportverslaggevers (Schultz & Scheffet, 2007) bleek dat journalisten waren 

gaan bloggen omdat dit hen van hogerhand was opgelegd. In het blok motivatie is de 
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rechtbankjournalisten gevraagd naar hun belangrijkste drijfveren om een blog bij te houden. Is dit uit 

eigen initiatief geweest en hoe is dit gegaan? Of is dit van hogerhand opgelegd door een hoofdredacteur 

en is het zo begonnen? Wat betekent het blog voor de journalist? Is het een verplichte bezigheid of juist 

een platform waar de journalist zich kan uitleven? In dit blok zitten vragen over de belangrijkste motivatie 

voor het bijhouden van een blog, de frequentie van de blogberichten, de tijd die er per week aan besteed 

wordt en wat de geïnterviewde hier verder over te zeggen had. Het blok motivatie werd voorafgegaan 

door een vraag naar de loopbaan van de geïnterviewde. Dit was nodig om de bezigheden van de journalist 

op het blog goed te kunnen plaatsen. Hoe is de journalist begonnen? Als algemeen verslaggever of gelijk 

als rechtbankjournalist? Waarom is de journalist blijven hangen bij de rechtbankjournalistiek? Heeft de 

journalist toen gelijk een blog aangemaakt in de vorm zoals hij nu is of zijn er veranderingen geweest? 

Hoe hebben andere rechtbankjournalisten daar een rol in gespeeld? Bij drie rechtbankverslaggevers was 

dit voorgesprek niet nodig omdat er een eerder interview had plaatsgevonden met de onderzoeker voor 

een essay. Om niet in herhaling te vallen is deze vragen in die gevallen niet opnieuw gesteld maar werd 

informatie over de loopbaan gebruikt uit de eerdere transcripten. Wel werden alle andere vragen gesteld 

die in de topiclijst en vragenlijst voorkwamen, ongeacht of dit een herhaling was.  

4.4.2 Teneur 
 
In het blok teneur is de geïnterviewden gevraagd naar de teneur in de eigen berichtgeving op blogs en in 

kranten. Teneur wil zeggen de sfeer die in een artikel of blogbericht te lezen is. Er werd een introductie 

gegeven over dit onderwerp. Weblog GeenStijl heeft rechtbankbloggers ervan beticht ‘daderknuffelaars’ 

te zijn. Dat wil zoveel zeggen dat de rechtbankblogger vaker de kant van de verdachte zou kiezen op 

blogs. Volgens GeenStijl worden verdachten te soft behandeld door bloggende rechtbankjournalisten en 

wordt het slachtoffer achtergesteld. Dit betitelt GeenStijl als ‘links’ gedrag. De vraag aan de geïnterviewde 

werd gesteld: in hoeverre bent u een ‘daderknuffelaar?’ Op een schaal van 1 tot 10 mag u uw eigen blog 

een cijfer geven. 1 is daarbij absoluut geen daderknuffelaar, ofwel: vaker nadelig voor de verdachte dan 

voordelig, 5 is altijd neutraal, 10 is altijd in het voordeel van de verdachte. Ook de motivatie van dit cijfer 

werd gevraagd. Nadat de geinterviewde het cijfer had gegeven werden de resultaten van de 

inhoudsanalyse bekendgemaakt door de onderzoeker. Die vroeg daarna of de geinterviewde zich hierin 

kon vinden of niet. En er werd gevraagd naar een verklaring voor het gevonden percentage. Ook werd 

gevraagd hoe er met teneur, of partijdigheid werd omgegaan in artikelen voor de krant. Hetzelfde als met 

de blogberichten? Of liggen de verhoudingen daarin anders en waarom? Dit blok maakt helder of de 

blogger een goed beeld heeft van zijn eigen bezigheden online. Schat hij de teneur van zijn berichtgeving 

hetzelfde in als de inhoudsanalyse of zitten daar grote verschillen in? De antwoorden die in dit blok 

gegeven worden ondersteunen de data die gevonden is in de inhoudsanalyse van de blogs en 

krantenartikelen. Zowel als de inhoud overeenkomt of compleet met elkaar verschilt, versterken de data 

van het interview en de inhoudsanalyse elkaar. De inhoudsanalyse maakt de kwaliteit van de 



 

 44 

interviewdata verkregen met een neo-positivistische benadering, sterker. Er werd niet op slechts één 

databron geleund maar op meerdere databronnen met verschillende methodes. Dat was het sterkst te 

zien in dit blok waarbij de vragen in het interview direct overeenkwamen met de vragen waaraan de data 

tijdens de inhoudsanalyse is onderworpen.  

4.4.3 Perspectief 
 

In de begintijd van de blogs en het internet was er een grote afstand tussen burgerbloggers en 

journalisten die blogden. Burgerbloggers vonden de j-bloggers een te afstandelijke toon aannamen in hun 

blogs (Wall, 2005). De journalisten waren getraind om hun emoties buiten het verhaal te houden, terwijl 

het in de blogwereld inmiddels gebruikelijk was een persoonlijke visie te geven en het ik-perspectief te 

voeren (Gillmor, 2006). Later gingen ook journalisten losser en creatiever schrijven op hun blogs 

(Robinson 2006, Lowrey & Mackay, 2008).  

In dit vragenblok is de journalisten gevraagd naar het gebruik van perspectief in de verhalen op blogs en 

in de krant. Wordt het voor burgerblogs veelgebruikte ik-perspectief, waarin de schrijver een hoofdrol 

heeft in de verhalen, ook op hun rechtbankblogs gebruikt? Of houdt de journalist vast aan de 

afstandelijke houding die ook in de krant gebruikelijk is? Hierbij is te denken aan het hij/zij-perspectief 

waarin de schrijver geen karakter is in het verhaal. Het verhaal wordt dan verteld zonder de schrijver een 

rol te geven. En is in het gebruik van perspectief iets veranderd in de afgelopen jaren? Wordt in 

krantenartikelen met perspectief gespeeld of blijft het oude krantenformat van kracht? Dit vragenblok 

heeft een cijfermatige ondersteuning van de inhoudsanalyse van de artikelen en blogberichten. De 

onderzoeker wist vooraf hoe vaak, wie en op welk medium er in ik-perspectief of in het hij/zij-perspectief 

werd geschreven  en kon de geinterviewde vragen naar verklaringen en motivaties hiervoor. Is het een 

bewuste keus of is het zo gegroeid?  

Hiermee hangen vragen naar de stijl van blogberichten samen. Er werd gevraagd naar trucjes, manieren, 

rituelen, structuren die de journalist in zijn verhalen gebruikt. 

4.4.4 Quotes 
 

De partijdigheid van een journalist kan soms afgelezen worden aan hoeveel ruimte beide partijen krijgen 

om te spreken. Bij de inhoudsanalyse zijn alle quotes van verschillende partijen (verdachte, slachtoffer, 

rechter, officier van justitie) geteld. In het topic quotes dat tijden het interview werd aangesneden werd 

eerst gevraagd naar wie er het meest aan het woord kwam in de verhalen volgens de journalist. Ook werd 

er om een verklaring gevraagd. Daarna maakte de onderzoeker de cijfers bekend over de quotes die bij de 

inhoudsanalyse werden gevonden. Er werd gevraagd wat de geïnterviewde hiervan vond, en of hij zich 

hierin kon vinden. Daarna werd er samen met de geïnterviewde een verklaring gezocht voor waarom er 

één partij vaker aan het woord komt dan de andere als dat zo was.  
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4.4.5 Privacy en details 
 

In de krant worden initialen van verdachten gebruikt, maar nooit volledige namen. Er is een ethische 

gedragscode voor journalisten en de journalisten moeten zich aan de wet houden. Daarnaast is er een 

Raad voor de Journalistiek waardoor journalisten die ethische regels schenden, berispt kunnen worden. 

Voor blogs is er geen Raad en geen ethische gedragscode.  

Gelden deze journalistiek regels automatisch ook voor blogs? Of zijn er geen regels voor artikelen die op 

blogs verschijnen? Hoe gaat de rechtbankjournalist om met artikelen die hij online zet ten opzichte van de 

artikelen die in de krant verschijnen? Houdt de journalist zich aan krantenregels als hij online publiceert of 

is het blog juist een vrijbrief om te doen wat anders niet mag? Worden er (volledige) namen van 

verdachten gebruikt? Hoe gaat de journalist om met de privacykwesties zoals woonplaats en andere 

details die de verdachte of slachtoffers kunnen identificeren?  

De geïnterviewden is gevraagd aan welke regels en welke ethiek zij zich houden op blogs en in de krant. 

Daarnaast is gesproken over het eventuele nut van een ethische gedragscode voor bloggers. Wat zou daar 

in moeten staan en wie zou zich eraan moeten houden? Hebben journalisten daarin een grotere 

verantwoordelijkheid dan burgerbloggers?  

4.4.6 Boundary work 
 

Gelieerd aan censuur en ethische gedragscodes is ‘boundary work’. Het is een bekend fenomeen dat 

journalisten hun beroepsgroep willen afbakenen door bepaalde mensen buiten te sluiten, voorbeelden te 

stellen en bepaalde gewoontes als werkethiek hooghouden en belangrijk willen maken (Gieryn, 1983). Dit 

gebeurt zodat niet iedereen zomaar voor vol wordt aangezien als journalist, dus om het eigen werkveld te 

beschermen. Bij andere beroepsgroepen gebeurt dit automatisch doordat er een opleiding nodig is en 

een diploma. Omdat de journalistiek een vrij beroep is dat iedereen kan beoefenen zoeken journalisten 

het in boundary work om zichzelf als professioneel te onderscheiden van de in hun ogen 

amateurjournalisten. De journalisten is in het interview gevraagd aan welke criteria iemand moet voldoen 

voor hij zich een rechtbankblogger kan noemen. Is iedereen dat zomaar? Is daar bepaalde kennis voor 

nodig, een frequentie van verschijnen, een opleiding of achtergrond? Hoe is de journalist zelf toegetreden 

tot de club of is die exclusiviteit een mythe? 

4.4.7 Multimedia 
In het blok multimedia ging het erover wat de beweegredenen voor de bloggers zijn om bepaalde 

multimediale zaken in te zetten. Zo ging het om het gebruik van foto’s, video’s en links. Er is gevraagd of 

er bewust wordt nagedacht over welke links geplaatst werden. Zijn het bijvoorbeeld alleen links naar 

eerdere verhalen van het eigen blog om een context duidelijk te maken? Of gebruikt de bloggers 

verhalen/video’s van andere media om het verhaal te complementeren? Wat is het belang van het 
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implementeren van links, foto’s en video’s? Er werd gevraagd of er regels zijn voor het linken naar 

anderen en waarom de rechtbankverslaggevers wel of niet naar elkaar linken. Ook werd gepeild of de 

bloggers het een voordeel vinden aan het blog dat er meerdere mogelijkheden zijn om verhalen te linken 

of andere zaken toe te voegen.  

4.4.8 Reacties 
Alle blogs werden geanalyseerd op reactiefunctie. Bij het thema reacties werden de journalisten gevraagd 

naar hoe zij de reactiefunctie op hun blog ervaren. Waarom hebben ze hem, en doen ze er meer mee dan 

reacties lezen? De bloggers konden zich uitspreken over of zij het belangrijk vinden dat er wordt 

gereageerd of niet. Gesproken is over het nut van een reactiefunctie, en over het eventuele nut van 

meediscussiëren onder eigen verhalen en  de dialoog aangaan met lezers. Ook werd gevraagd of de 

rechtbankverslaggever nieuwe input van lezers toelaten op het blog, bijvoorbeeld in de vorm van een idee 

of een link die in een reactie wordt aangedragen of als een lezer de journalist op een fout wijst. Hoever 

mag een reaguurder gaan? Ook werd gekeken of de blogger het gevoel heeft controle te hebben op het 

blog en de reacties. Worden de reacties gemodereerd en zo ja, vooraf of achteraf? En wat zouden de 

bloggers doen als er a la geen stijl driehonderd reacties per dag binnenkomen? Zouden zij de 

reactiefunctie dan uitzetten of er plezier van hebben? Is het uitlokken van reacties een functie van het 

blog geworden?  

De resultaten van de interviews komen aan bod in hoofdstuk 6.  

 
 
 
 



 

 47 

5. Resultaten data-
analyse 
 

Het doel van de inhoudsanalyse was om te achterhalen wat de verschillen zijn tussen de berichtgeving 

van rechtbankverslaggevers op hun blogs en in de krant. Daarbij hoort de verwachting dat er een verschil 

is tussen de artikelen die in de krant verschijnen en de blogposts. Mogelijke verschillen werden verwacht 

in de lengte van de artikelen en in de schrijfstijl van de stukken. Voor zowel de krantenartikelen als de 

blogposts is gekeken naar de teneur in de berichtgeving, het gebruikte perspectief, de quotes van 

verschillende partijen die in de verhalen aan bod komen en de omvang van de quotes. Daarnaast zijn de 

blogs geanalyseerd op een aantal zaken die te maken hebben met internet en de blogsfeer. Zo is gekeken 

naar het gebruik van de reactiefunctie, links en multimedia. Dit alles moet een completer beeld geven van 

hoe rechtbankverslaggevers hun blog gebruiken naast hun werk voor de krant.  

5.1 Lengte artikelen 
Het eerste kenmerk dat makkelijk te meten is, is het aantal woorden van de artikelen. De hypothese was 
dat hier een lengteverschil in te vinden moest zijn wat betreft rechtbankverslagen in de krant en op blogs. 
Dit verschil werd ook gevonden en was fors te noemen (zie figuur 5.1.1). 
 

Figuur 5.1.1: Gemiddeld aantal woorden blogposts en krantartikelen. 

MEDIUM GEMIDDEL

DE 

STD. AFWIJKING STANDAARDFOUT 

GEM. 

 

BLOG 469,3 331,2 27,0 

KRANT 252,9 187,2 15,3 

 

Uit de variantieanalyse ANOVA bleek dat de blogsposts in de steekproef significant meer woorden 

bevatten dan de krantenartikelen (F (1,27) = 48,52,  p = < .01). Het gemiddeld aantal woorden van een 

blogpost was 469 woorden waar een krantenartikel gemiddeld 253 woorden telde waarbij er dus een 

aanzienlijk lengteverschil naar voren komt. Blogposts zijn gemiddeld bijna twee keer zo lang als 

krantenberichten. 

Hier moet wel bij vermeld worden dat er tussen de bloggers onderling grote verschillen te zien zijn (zie 

figuur 5.1.2). Rechtbankverslaggever Rob Zijlstra (RZ) voert de lijst aan met een gemiddelde lengte van 
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900 woorden per blogpost. Te vergelijken met twee A4-pagina’s. Op grote afstand volgen dan de blogs 

van Chris Klomp (CK) met een gemiddeld aantal woorden van 572 en Nanko Kiel (NK) met een gemiddelde 

van 511 woorden per bericht. Daarna zit er weer een groot gat. Jurgen Swart (JT) en Bjorn Thimister (BT) 

tonen zich ware kortschrijvers met respectievelijk gemiddelden van 200 en 162 woorden. Dit zijn lengtes 

die gebruikelijker zijn in de krantenberichten.  

 
Figuur 5.1.2 Gemiddelde lengte blogposts per auteur. 

Auteur Gemiddeld 

aantal 

 woorden 

Standaardafwijking 

RZ 900,2 280,5 

CK 572,5 185,5 

NK 511,2 247,6 

BT 162,2 80,2 

JS 200,3 74,9 

Tot. 469,3 331,2 

 

5.2 Het perspectief 
Ook is er gekeken naar het perspectief waarin de verhalen geschreven zijn. Hierbij waren er twee opties: 

1. het ik-perspectief waarbij de auteur zichzelf in het verhaal mengt; 2. het hij/zij-perspectief waarbij de 

schrijver zichzelf buiten beschouwing laat. Het ik-perspectief wordt in de blogsfeer onder burgerbloggers 

vaak gebruikt. Het geeft een dagboekachtige stijl die past bij de inhoud van veel burgerblogs. Met de 

analyse van de dataset is gekeken of j-bloggers (de rechtbankbloggers uit dit onderzoek) zich aan deze 

conventie hebben overgegeven of dat zij vasthouden aan het krantenformat waar het hij/zij-perspectief 

over het algemeen gebruikelijk is.  

Figuur 5.2.1 Perspectiefgebruik blogposts en krantenartikelen 

BLOG HIJ/ZIJ 83 55,3% 

IK-

PERSPECTIEF 

67 44,7% 

TOTAAL 150 100,0% 

KRANT HIJ/ZIJ 148 98,7% 

IK-

PERSPECTIEF 

2 1,3% 

TOTAAL 150 100,0 

 

Het bleek dat de krantenartikelen in de steekproef voor 99 procent geschreven waren in het hij/zij-

perspectief (zie figuur 5.2.1). De blogverhalen waren voor 55 procent geschreven in het hij/zij-perspectief. 
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Een significant verschil tussen beide groepen (p<.01). Toch is het hierbij zaak op te merken dat nog steeds 

de meerderheid van de blogverhalen in de steekproef geschreven was in het hij/zij-perspectief dat men 

gewend is van de krant. Het ik-perspectief werd in 1 procent van de krantenartikelen gebruikt en in 45 

procent van de blogposts. De 1 procent van de artikelen in het ik-perspectief is afkomstig van de artikelen 

van rechtbankverslaggever Rob Zijlstra. Zijn blogverhalen worden doorgeplaatst in de krant. Van de 

andere rechtbankverslaggevers werden geen krantenartikelen gevonden die waren geschreven in het ik-

perspectief.  

5.3 Teneur 
 

In dit onderzoek is gekeken naar de teneur van de verhalen in de krant en op rechtbankblogs. De verhalen 

werden ingedeeld in categorieën : neutraal, voordelig voor de verdachte, nadelig voor de verdachte en als 

het verhaal niet ging over een rechtszaak dan kreeg het een 0-predikaat. Dit om te voorkomen dat er een 

vertroebeld beeld zou ontstaan over de teneur van de verhalen op de blogs. Op de blogs kwamen nogal 

eens wat verhalen voor die niks met rechtszaken te maken hadden en daarom is het 0-predikaat zeker 

van belang geweest. De verhalen werden tot de neutrale categorie gerekend als er geen elementen met 

toon aangetroffen werden. De verhalen werden als nadelig voor de verdachte gerekend als er negatieve 

toonelementen werden gebruikt om de verdachte te beschrijven of als de nadruk erg lag op de 

omstandigheden van het slachtoffer. Voordelig voor de verdachte was de categorie waarin verhalen zaten 

waarin duidelijk gepleit werd over of de onschuld of de nare omstandigheden van de verdachte in zijn 

jeugd of leven. Daarnaast was er een categorie ‘verwarrend’. Dat was om de verhalen die van beide 

kanten toonelementen bevatten waarvan niet één kant rechtstreeks de boventoon voerde, te kunnen 

classificeren. De verdeling van de 150 blogposts over de categorieën is te zien in Figuur 5.3.1. 
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Figuur 5.3.1 Teneur ten aanzien van verdachten op blogs en in kranten 

 

De blogposts in de steekproef waren voor het grootste deel (34 procent) geschreven in een teneur die 

opgevat kon worden als nadelig voor de verdachte. Er werden bijvoorbeeld stijltrucs gebruikt om de 

verdachte kwaadaardig over te laten komen. Bijvoorbeeld het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden: 

‘vieze man’, ‘weerloos slachtoffer’, ‘laffe streek’. Soms werd er helemaal niet omheen gedraaid: ‘Ik heb 

een hekel aan dit soort mannetjes’, werd er bijvoorbeeld gevonden in een van de blogposts. Daarnaast 

was een groot deel van de blogs juist in het voordeel van de verdachte geschreven (20 procent). Dit waren 

bijvoorbeeld verhalen waarin de beroerde jeugd van de verdachte uitgebreid werd besproken waardoor 

er meer sympathie voor de verdachte werd opgewekt. Een andere gebruikte stijl om de verdachte in een 

positiever licht te zetten is het framen van de verdachte als underdog tegenover het grote en machtige 

rechtssysteem. Bijna net zo groot als het aandeel verhalen dat voordelig voor de verdachte is, is het 

aandeel verhalen met een neutrale toon (19 procent). In deze stukken waren geen elementen met toon te 

ontdekken. De verhalen leken zonder mening of specifiek standpunt geschreven te zijn. Het aloude format 

dat de krant de rechtbankverslaggevers opdraagt, dringt nog steeds door tot hun werk op de blogs. 15 

procent van de verhalen kon niet ingedeeld worden in een teneurcategorie. Dit waren onder andere 

verhalen over het persoonlijk leven van de rechtbankverslaggever. Tot slot viel 11 procent van de 

verhalen in de categorie ‘verwarrend’. Dit waren blogposts die elementen met toon bevatten maar 

waarvan niet duidelijk werd wat precies de boventoon voerde: de negatieve elementen of de positievere 

elementen. 

Krant

Blog

.7% 

15,3% 

4% 

20% 

24% 

34% 

68,7% 

19,3% 

2,7% 

11,3% 

Teneur tav verdachten blog en krant 

anders voordelig nadelig neutraal ambivalent
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Daarnaast is gekeken naar de verdeling van de teneur in de krantenartikelen (zie figuur 5.3.1). 

Bij de kranten lag de verdeling van de teneur compleet anders. Voor het overgrote deel (69 procent) van 

de verhalen, hadden de berichten een neutrale teneur. De verslaggeving was vrij van toonelementen, en 

zakelijk opgeschreven in het format van een klassiek afstandelijk krantenbericht. Toch was bijna een 

kwart van de berichten (24 procent), opgeschreven op een voor de verdachte nadelige manier. Hier 

werden haast dezelfde toonelementen gebruikt als bij blogs met een negatieve teneur. Nou is het zo dat 

in de collectie krantenberichten ook verhalen zaten die rechtstreeks van Rob Zijlstra’s blog kwamen maar 

in Dagblad van het Noorden waren doorgeplaatst. Dat zou een deel van het percentage van  de gekleurde 

verhalen kunnen verklaren.  

Opvallend was dat er slechts in enkele van alle 150 geanalyseerde krantenberichten een positieve teneur 

voor de verdachte werd gevonden (3 procent). Dat zijn veel minder positievere of mildere verhalen in de 

krant dan op het blog waar gevonden is dat 20 procent van de berichten met een positieve teneur heeft. 

Een verdachte is dus voorlopig beter af bij een rechtbankblogger dan een verslaggever met alleen een 

plek bij de krant.  

Figuur 5.3.2 Teneur ten opzichte van de verdachte in de blogposts per auteur.  

 

Wel was het opvallend dat hierbij binnen de groep rechtbankverslaggevers grote verschillen bestaan. Als 

verdachte ben je het voordeligst af bij Rob Zijlstra, van zijn blogverhalen zijn 37 procent als voordelig voor 

de verdachte geclassificeerd, en het beroerdst is een verdachte af bij Bjorn Thimister. Thimister publiceert 

niet alleen zelden een voor de verdachte voordelig verhaal, maar ook nog voor 40 procent aan nadelige 

verhalen. Chris Klomp komt op de tweede plek wat betreft verdachtevriendelijkheid. Maar Klomps 

verhalen zijn als enige blogger nooit neutraal. Altijd zijn zijn verhalen opinierend. Ook Zijlstra en Nanko 

30 

36.7 

20 

10 

3.3 

33.3 

33.3 

20 

43.3 

40 

6.7 

43.3 

3.3 

43.3 

16.7 

20 

13.3 

6.7 

20 

3.3 

3.3 

43.3 

6.7 

Chris Klomp

Rob Zijlstra

Jurgen Swart

Nanko Kiel

Bjorn Thimister

Teneur per auteur (%) N=150 

voordelig nadelig neutraal ambivalent nvt
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Kiel hebben zelden een neutraal verhaal, respectievelijk 7 en 3 procent. Swart en Thimister hebben 

beiden een voor groot deel neutrale verhalen op het blog staan, 43 procent. Dan rest er nog de categorie 

‘nvt’ dat slaat op verhalen die geen rechtbankverslagen zijn maar over andere zaken gaan zoals het 

persoonlijk leven van de auteur. Zowel Kiel als Klomp hebben van die categorie een behoorlijk aantal 

verhalen op het blog staan, respectievelijk 43 en 20 procent.  

5.4 Quotes  

Als onderdeel van het analyseren met welke teneur de berichten zijn geschreven, is het aantal citaten van 

de verschillende partijen die bij een rechtszaak aan bod komen, geteld. Zo is bepaald of er in kranten en 

blogs anders met citaten wordt omgegaan.  

Figuur 5.4.1 Gemiddeld aantal quotes in blogposts en krantenartikelen 

Medium gemiddelde Std. afwijking 

blog 2,9 6,2 

krant 1,6 3,9 

Total 2,3 5,0 

 

Uit de statistische analyse bleek dat het gemiddelde aantal quotes (zie figuur 5.4.1) in blogverhalen 

significant hoger is dan in krantenberichten (p<.05). Echter als er werd gekeken naar het aantal woorden 

dat aan de quotes was besteed dan was er geen significant verschil te vinden tussen de blogs en de 

kranten. Dat zou erop wijzen dat er in blogs meer quotes staan, maar dan wel kortere quotes dan in 

krantenberichten.  Dat is niet helemaal waar, er werd wel een klein verschil geconstateerd: blogs hadden 

langere quotes dan kranten, maar dit was niet genoeg om significant genoemd te mogen worden (figuur 

5.4.2 en 5.4.3) 

Figuur 5.4.2 Gemiddeld aantal woorden quotes blogposts en kranten 

Categorie Gemid. Standaardafw. 

blog 40,6 81,4 

krant 33,4 61,9 

Total 36,9 72,3 
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Figuur 5.4.3 ANOVA-tabel: geen significant verschil gem. aantal woorden quotes blog en krant 
 

ANOVA-Tabel 

 Som 

gemiddelden 

Vrijheids-

graden 

gemiddeld

e 

F Sig. 

Medium Tussen b&k  3844,920 1 3844,920 ,736 ,392 

Binnen groepen 1557573,027 298 5226,755   

Totaal 1561417,947 299    

 

Waar wel duidelijk verschil in te zien was, was het aantal gebruikte quotes in blogs opgesplitst naar 

auteur. Rob Zijlstra (RZ) steekt er met kop en schouders bovenuit als we kijken naar de hoeveelheid 

quotes die hij gebruikt in zijn blogverhalen, vergeleken met de andere bloggers (figuur 5.4.4). Zijn 

verhalen bestaan soms voor bijna in zijn geheel uit dialogen waar de andere auteurs slechts bij wijze van 

snoepje een quote in hun verhaal zetten. Zoals bijvoorbeeld Bjorn Thimister die sowieso kortere verhalen 

maakt met erg weinig quotes, hij zit op een gemiddelde van 0.17 quotes per verhaal.  

Figuur 5.4.4 Aantal quotes opgesplitst per auteur 

Auteur Gemiddelde Standaard

afw. 

RZ 12,6 8,2 

CK ,7 1,5 

NK ,9 1,9 

BT ,17 ,5 

JS ,3 ,5 

Total 2,9 6,2 

 

Er is ook gekeken naar correlaties tussen het aantal quotes van een bepaalde partij en het effect dat dit 

had op andere variabelen. Zo werd er een sterke positieve samenhang gevonden tussen de lengte van het 

verhaal en het aantal quotes dat gebruikt werd. Dat betekent dat hoe langer het verhaal was, hoe meer 

quotes erin stonden. Dit was voor de blogs het geval (r=0,623 N=150 en  p = < .01) en voor kranten was 

die positieve samenhang nog groter (r=0,764
 N= 150 en p = < .01). Gezien de verhalen op de blogs sowieso 

significant langer waren, is het in dit licht logisch dat in blogverhalen meer quotes worden gebruikt. 

Quotes zijn kennelijk pas een onderdeel van het verhaal als er genoeg ruimte voor is, ze worden niet 

gebruikt als (hoofd)bestanddeel van verhalen in de krant maar als aanvulling als de ruimte groot genoeg 

is.  

Daarna is er gekeken naar quotes van bepaalde partijen en de invloed die dat heeft op het aantal quotes 

van andere partijen. Ten eerste werd onderzocht of het aantal quotes van de verdachte invloed heeft op 
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het aantal quotes dat in het stuk gebruikt werd van het slachtoffer. Dit zou duidelijk maken of beide 

partijen allebei evenveel aandacht en ‘spreektijd’ krijgen in een stuk. Alleen op blogs werd een positieve 

samenhang gevonden tussen de quotes van de verdachte tegenover de quotes van het slachtoffer (r= 0. 

260, N=150, p = < .01). Dat betekent hoe meer quotes er van de verdachte in het blogverhaal gebruikt 

werden, hoe meer quotes er ook van het slachtoffer in het verhaal stonden. Bij de krant is deze correlatie 

niet gevonden. Dat betekent dat het aantal quotes in een krantenbericht geen verband houdt met het 

aantal quotes van het slachtoffer. 

Wel werd bij zowel de krant als het blog gevonden dat hoe meer een rechter werd gequote, hoe meer de 

verdachte ook quoteruimte kreeg. Bij de blogs was deze significant positieve correlatie (r= 0.736, N=150, p 

= < .01)  nog iets groter dan bij de krant (r= 0.608, N=150, p = < .01)  maar dat ontloopt elkaar niet veel. 

Ook werd bij zowel krantenberichten als blogs een positieve samenhang gevonden bij de quotes van de 

officier van justitie en de verdachte. Bij kranten was deze samenhang in dit geval net iets hoger (r=0.587, 

N=150,  p = < .01)  dan bij de onderzochte blogberichten (r=0.554, N=150,  p = < .01).   

5.5 Zaken  
 

Het vermoeden bestond dat er op de blogs andere zaken zouden worden behandeld dan in de krant. 

Opvallend genoeg is de top drie van meest beschreven zaken op blogs en in kranten nagenoeg gelijk. In 

beide media wordt het meest bericht over moord (figuur 5.5.1). Verder heeft de categorie ‘andere 

rechtszaak’ in beide media een topnotering. Dat zijn alle zaken die niet gecategoriseerd konden worden in 

een van de veertien categorieën. Voorbeelden hiervan zijn: ontvoering, het lekken van vertrouwelijke 

informatie, openbare dronkenschap, meineed en het schenden van de privacy. Verder wordt er in de 

krant vaak bericht over zedenzaken, maar die categorie valt bij blogs net buiten de top drie. 

Op de blogs staat op nummer drie: geen zaak. Dat betekent dat het verhaal niet over een rechtszaak ging. 

Meestal waren dit verhalen over het persoonlijk leven van de blogger. Voorbeelden van zulke persoonlijke 

verhalen zijn Nanko Kiel die berichtte over een tv-programma ‘Mannen van een Zekere leeftijd’ en hoe dit 

op zijn eigen leven terugslaat, over emoties en over dementie. Chris Klomp schreef persoonlijke verhalen 

over een vriend die overleed en over een gezin dat asiel zocht in Nederland en werd uitgezet.  

Na de gelijke top drie, verandert er wat. In de periferie schrijven de journalisten wel over andere zaken in 

de krant dan op het blog. Een paar voorbeelden: in de krant wordt in 11 procent van de 

rechtbankberichten aandacht besteed aan verkeersincidenten. Dat is op blogs veel minder vaak het 

onderwerp slechts 3 procent van de verhalen. Ook wordt er in blogverhalen vaker gesproken over fraude, 

al worden de verschillen hier wel weer kleiner blog 5 procent en krant 2 procent. 
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Figuur 5.5.1 de besproken zaken in %  op blogs en in de kranten  

Zaak Blog Krant 

Geen zaak 14 0,7 

Drugs 3,3 4 

Inbraak 2 1,3 

Fraude 2 4,7 

Moord 22 19,3 

Overval 8 7,3 

Vernieling 2,7 2,7 

Kinderporno 3,3 0,7 

Huiselijk geweld 1,3 2,7 

Brandstichting           6 6 

Verkeer 2,7 10,7 

Zeden 10 16 

Diefstal .0 2 

Oplichting 0,7 2 

Openlijk geweld 5,3 6 

Anders 17,3 13,3 

Totaal 100 100 

 

Tussen journalisten zijn er onderling weer veel verschillen te vinden (figuur 5.5.2). Zo is het opvallend dat 

Bjorn Thimister op zijn blog vooral over moorden schrijft (60 procent), Rob Zijlstra relatief veel overvallen 

behandelt (26 procent), Nanko Kiel het relatief vaak heeft over brandstichting (16 procent) en Jurgen 

Swart het vaakst van alle bloggers verhalen schrijft over openlijk geweld (16 procent). Soms zijn deze 

verschillen rechtstreeks terug te voeren naar de werkplek van de verslaggever. In het geval van Nanko 

Kiel, werkgebied Noord Groningen, is het blog geanalyseerd in een tijdvak dat er een pyromaan actief was 

in ’t Zandt een dorp in Noord Groningen.  

Het kan ook zijn dat het soort zaken dat beschreven wordt gerelateerd is aan de interesse van de krant 

waar de blogger werkzaam is. Bjorn Thimister werkt voor zowel de Limburger als De Telegraaf. Voor De 

Telegraaf houdt hij voornamelijk de moordzaken in de gaten, dat kan zijn opvallende interesse voor dat 

soort zaken op zijn blog goed verklaren. Aangenomen is dan wel dat hij hetzelfde doet op zijn blog als in 

de krant. Iets dat door het interview verduidelijkt wordt. Jurgen Swart werkt in de rechtbank in Utrecht, 

waar ook een druk uitgaansgebied is waar openlijk geweld wat vaker voorkomt dan zeg in Noord 

Groningen. 

Ook is te zien dat de categorie ‘anders’ met zaken die niet in één soort vallen, groot is. Dit waren vaak 

combinatiezaken van huiselijk geweld, overvallen, inbraken en diefstal. De zogeheten veelplegers 
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kwamen hierin aan bod. Ook is er een aantal zaken geweest waarbij een ouder zijn eigen kind had 

ontvoerd en er niet duidelijk was in welke categorie dit viel. In ieder geval zit in de categorie een 

verscheidenheid aan zaken die wellicht in een ander onderzoek verder uitgesplitst kunnen worden maar 

niet tot in detail geanalyseerd konden worden in dit onderzoek. 

Figuur 5.5.2 onderwerpen rechtbankverslaggeving blogs per auteur.  

 

5.6 Multimedia 
Alle blogs zijn geanalyseerd op het gebruik van multimedia, zoals links, foto’s en video’s. Geen enkele van 

de 150 geanalyseerde blogposts bevatte een video. Het is veilig om te zeggen dat rechtbankverslaggevers 

weinig tot nooit gebruik maken van bewegende beelden geïmplementeerd in het blog.  

5.6.1 Foto’s  

Rob Zijlstra was de blogger die het vaakst foto’s gebruikt. Gemiddeld één foto per verhaal. Meestal gaat 

het om een foto van een voorwerp zoals een schommel, een mes of een hamer. Het zijn voorwerpen die 

in de rechtszaken een rol spelen. Ook Nanko Kiel plaatst regelmatig foto’s bij zijn verhalen online. Dit zijn 

andere foto’s dan Rob Zijlstra gebruikt. Kiel plaatst bijvoorbeeld screenshots van Twitter op zijn blog, 

foto’s van krantenartikelen en sporadisch een zelf gemaakte foto (Kiel is ook fotograaf). Bjorn Thimister 

en Chris Klomp hebben bijna nooit een foto bij een blogverhaal. Dat is opmerkelijk aangezien Klomp net 

Chris Klomp Nanko Kiel Rob Zijlstra
Bjorn

Thimister
Jurgen Swart

geen zaak 36.7 26.7 3.3 3.3

moord 13.3 13.3 3.3 60 20

kinderporno 3.3 6.7 3.3 3.3

zedenzaken 13.3 10 13.3 6.7 6.7

drugszaken 13.3 3.3

openlijk geweld 3.3 3.3 3.3 16.7

huiselijk geweld 3.3 3.3

inbraak 3.3 6.7

overval 6.7 26.7 3.3

brandstichting 16.7 6.7 6.7

oplichting 3.3

fraude 3.3 6.7

vernieling 3.3 6.7 3.3

verkeersincident 6.7 6.7

anders 10 13.3 13.3 20 30

Zaken per auteur (%) 
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als Kiel fotograaf is.  

 

5.6.2 Links 

Het gebruik van links is geen ingesleten gewoonte onder de rechtbankverslaggevers. Bjorn Thimister 

plaatst helemaal geen links, alleen sporadisch geeft hij zijn emailadres. Ook Chris Klomp doet weinig aan 

linken, slechts in drie van de dertig verhalen heeft hij één link gebruikt. Nanko Kiel is net zo 

terughoudend, in vier van de dertig onderzochte verhalen linkte hij door. Dan is er sprong naar Rob 

Zijlstra, hij linkt in meer dan de helft van zijn verhalen één of twee keer. Dit zijn met name links naar 

vonnissen en andere justitiële bronnen. De echte uitblinker in het gebruik van links is Jurgen Swart. Hij 

linkt in 77 procent van zijn verhalen en houdt het dan vaak niet bij één link per verhaal. Hij linkt zelfs 

enkele keren zeven keer in één verhaal en zijn gemiddelde ligt op drie links per verhaal. Swart linkt met 

name naar eerdere verhalen op zijn blog. Verder linkt hij naar sites van advocaten die hij in de rechtszaak 

aan het werk ziet. Naar verhalen van zijn eigen standplaats (het ANP) linkt hij nooit, noch linkt hij naar 

andere media.  

5.6.3 Reacties 

Alle bloggers hadden de reactiefunctie op hun blog aan staan. Er was verschil in de hoeveelheid reacties 

die de bloggers kregen. Rob Zijlstra en Chris Klomp hebben een vaste schare volgers die op bijna ieder 

verhaal reageren. Nanko Kiel, Jurgen Swart en Bjorn Thimister daarentegen, moesten het met veel minder 

reacties doen.  

Figuur 5.6.3.1. Reacties op blog van anderen en auteur zelf 

Auteur Aantal 

reacties 

totaal 

Van de auteur zelf Percentage eigen 

reacties tov totaal 

aantal reacties 

RZ 241 12 4,9% 

CK  488  12 2,5% 

NK  126  17 13,5% 

BT 0 0 0% 

JS 0 0 0% 

Tot. 855 41 4,8% 

 

Chris Klomp krijgt de meeste reacties op zijn blog, in totaal over dertig berichten 488 reacties. Hier zat wel 

een uitschieter bij van 200 reacties op een bepaalde blogpost omdat deze viraal was gegaan doordat het 

weblog GeenStijl aandacht aan Klomp besteedde. Tegelijkertijd gebeurt dit bij Klomp vaker dus was het 

niet nodig deze reacties uit te sluiten van het onderzoek. Rob Zijlstra heeft telkens een stabiel aantal 
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reacties zonder echt opmerkelijke uitschieters. Nanko Kiel krijgt ook reacties maar minder dan Zijlstra en 

Klomp. Bjorn Thimister en Jurgen Swart krijgen zelden reacties, in de blogposts die in dit onderzoek zijn 

meegenomen zelfs helemaal geen enkele reactie.  

Kiel is degene die in verhouding het vaakst zelf meediscussieert, of meepraat in de reacties. Zijn aandeel 

in de reacties is bijna 14 procent. Daarna volgen Zijlstra en Klomp met een aandeel in de reacties van 

respectievelijk 5 en bijna 3 procent.. Thimister en Swart hebben geen reacties om over mee te 

discussiëren. 

 

Onbedoeld werd een correlatie gevonden tussen de lengte van het blog en het aantal reacties dat 

gegeven werd. Deze  positieve samenhang was significant en sterk (r=0,728 N= 150 en p = < .01). Hoe 

langer het blogbericht, hoe meer reacties er gegeven werden. Met het oog op het idee dat 

internetverhalen altijd kort moeten zijn omdat lezers ‘snel’ nieuws willen, is deze uitkomst wellicht 

interessant. Lezers lijken naarmate het verhaal langer is, meer behoefte te hebben te reageren en tonen 

zich meer betrokken door onder de verhalen discussies aan te gaan met elkaar en de schrijver.  

5.7 Samenvatting resultaten 
 

In bovenstaande hoofdstuk zijn de resultaten van de inhoudsanalyse van 150 blogposts en 150 

krantenartikelen weergegeven. Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Eerst de verschillen. 

Op blogs worden significant langere rechtbankverslagen  gepubliceerd dan in de krant. Er wordt op blogs 

significant vaker gebruik gemaakt van het ik-perspectief dan in de krant. Desondanks is de meerderheid 

van de blogs nog altijd geschreven in het hij/zij-perspectief. In de krant is vrijwel alles in het hij/zij-

perspectief geformuleerd. Het gebruik van quotes in de verhalen verschilt op blogs en in kranten. Quotes 

worden significant meer gebruikt in blogverhalen dan in krantenverhalen. Het aantal woorden dat de 

quotes per verhaal in beslag nemen is dan weer niet significant verschillend. In de krant worden dus 

minder quotes gebruikt, maar ze zijn wel van een gelijke lengte als de quotes in de blogverhalen.  

De gemiddelde teneur van de verhalen verschilt significant. In de krantenartikelen overheerst de neutrale 

toon, op blogs nemen de verhalen met een nadelige teneur voor de verdachte de overhand. Al worden de 

krantenartikelen meer en meer doorspekt met meningen: maar liefst 24% van de verhalen in de krant is 

geschreven met een nadelige teneur voor de verdachte. Tussen de bloggers onderling zijn hierin veel 

verschillen te vinden. Over het algemeen komt een verdachte er het best vanaf in de blogverhalen van 

Rob Zijlstra en heeft een verdachte het meest pech als de zaak wordt beschreven op het blog van Bjorn 

Thimister. 

De top drie rechtszaken die beschreven worden in de blogs zijn min of meer van dezelfde categorie als de 

rechtszaken die de krant halen. Moord en zedenzaken zijn de meest beschreven onderwerpen. Na de top 
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drie verandert er iets maar niet veel. Kranten behandelen vaker verkeersincidenten en fraudezaken dan 

blogs bijvoorbeeld. Grote verschillen zijn hier echter niet te vinden. Wel waren hier weer grote verschillen 

tussen de auteurs.  

De reactiefunctie staat op alle blogs aan, maar er wordt niet evenveel gereageerd. Opvallend is dat hoe 

langer het verhaal is, hoe meer mensen er reageren. Zo krijgen de blogs Rob Zijlstra en Chris Klomp met 

de langste verhalen, de meeste reacties.  

Het gebruik van multimedia op blogs was minimaal. Er zijn geen video’s aangetroffen, weinig foto’s en 

zeer weinig links. Het lijkt erop dat bloggers geen gebruik maken van de extra technische  mogelijkheden 

dat een blog heeft naast het bieden van platform voor verhalen en reacties van lezers.  
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6. Analyse interviews 
 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de interviews met de rechtbankverslaggevers besproken. 

Eerst wordt de praktische en inhoudelijke kant van het bloggen besproken. Daarbij gaat het om het 

gebruik van perspectief, quotes en toevoegingen als links, foto’s en video’s. De journalisten zijn 

geconfronteerd met de gevonden teneurverhoudingen in hun verhalen online en geven hier hun visie op. 

Ook wordt in dit deel besproken wat rechtbankverslaggevers doen met de reactiefunctie op het blog. 

Vervolgens wordt ingegaan op de gedachte achter het bloggen. De rechtbankjournalisten zijn gevraagd 

naar de motivatie om een blog te beginnen, wat de criteria zijn voordat iemand zich een 

rechtbankverslaggever mag noemen (boundary work) en welke regels de bloggers hanteren voor hun 

online publicaties en hoe dit in verhouding staat met de ethische code die zij in artikelen voor de krant 

bezigen.  

6.1 Perspectief 
 

Uit de inhoudsanalyse bleek dat de journalisten op hun blog vooral in het ik-perspectief schrijven. In de 

krant is die verhouding anders, daar wordt het hij/zij-perspectief gebezigd. Toch zijn er nog journalisten 

die ook online een meer afstandelijke houding aannemen en in het hij/zij-perspectief schrijven. Sommige 

rechtbankverslaggevers doen dit bewust en spelen met deze perspectiefwisseling. Andere geïnterviewde 

journalisten hebben er juist helemaal geen notie van. Zoals bijvoorbeeld rechtbankblogger Nanko Kiel die 

zijn blogs afwisselend in het ik-perspectief schrijft en dan weer in het hij/zij-perspectief. Hij zegt helemaal 

niet te letten op het perspectief. Hij ‘schrijft gewoon’.  

Eenmaal geconfronteerd met de eigen gewoontes op het blog weten de bloggers wel een verklaring voor 

hun stijl. Nanko Kiel zegt dat hij het ik-perspectief gebruikt om aan te geven dat het zijn mening is die hij 

verkondigt, en geen objectief feit.  

Ik denk dat het erop neerkomt van: hier komt mijn eigen mening om de hoek weer. Ik moet dat 
even doen. En dat project ‘Ik-s’ (sic.) Haren, heb ik me mateloos aan gestoord. Sorry voor jou en 
DvhN maar daar stond drie keer niks in wat ik nog niet wist. Dan heb IK inderdaad even een 
eigen, van nou zal ik eens even zeggen wat ik ervan vind. En dat doe ik dan ook gewoon. –
Nanko Kiel 

Rob Zijlstra schrijft lange verhalen op zijn blogs vanuit het hij/zij-perspectief, maar gebruikt af en toe een 

zin in het ik-perspectief. De zinnen die hij in het ik-perspectief schrijft zijn vaak zinnen met een mening 

over de zaak. Chris Klomp schrijft bijna alle blogverhalen vanuit het ik-perspectief. Hij zegt zijn blog te 

gebruiken om zijn visie op de rechtspraak te geven.  
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Ik vind mijn eigen gevoel en hoe ik het ervaar en zie wel gekoppeld aan kennis wel belangrijk. 
Dat doet Rob veel minder maar die maakt ook veel meer beschrijving over hoe het op de 
rechtbank eraan toe gaat. Ik denk dat je bij hem veel meer een rechtszaak ziet zoals het is en bij 
mij zie je het door mijn ogen. Dat is een groot verschil.-Chris Klomp 
 

Klomp geeft aan dat hij Zijlstra’s verhalen objectiever vindt, omdat die vanuit het hij/zij-perspectief zijn 

geschreven. Ook Jurgen Swart ziet daar een duidelijk onderscheid in maar speelt hiermee. Ook al zijn de 

meeste verhalen op zijn blog vanuit het hij/zij-perspectief geschreven, af en toe geeft hij toch 

commentaar in zijn verder neutrale verhalen. Dat kan alleen op een blog, vindt hij.  

Ik geef wel commentaar tussen de regels door. […] En toen waren die jongens die de juweliers 
hadden neergeschoten gepakt en toen maakte ik, toen schreef ik op over de verdachte 
‘wanneer dit sieraad wordt uitgeleverd is nog niet bekend’, en daarmee geef ik een hele 
duidelijke mening over wat ik ervan vind. […]Ja dat gebeurt alleen op het blog ja. […] Dat maakt 
het leuk.-Jurgen Swart 

Over het algemeen zijn de rechtbankverslaggevers heel bewust bezig met het perspectief waar zij in 

schrijven. Het ik-perspectief wordt wel gebruikt maar alleen op het blog. Dit perspectief wordt 

gebruikt om duidelijk te maken dat het om een mening gaat. Ook het hij/zij-perspectief wordt op het 

blog gebezigd. Dit wordt als objectiever ervaren. De verslaggevers zijn zich ervan bewust dat het 

voor de lezer overkomt alsof er objectief verslag wordt gedaan van een rechtszaak in plaats van dat 

het om een opiniërend stuk gaat. Sommige verslaggevers spelen hiermee, zoals Jurgen Swart. Op zijn 

blog is het niet altijd duidelijk om wat voor soort verhaal het gaat. Ook omdat hij soms commentaar 

geeft zonder het ik-perspectief te gebruiken.  

6.2 Quotes 
 

Duidelijk is dat de blogs van de ondervraagde rechtbankverslaggevers allemaal in een andere stijl worden 

geschreven. Ook aan het gebruik van quotes is dat goed te zien. Het blog van Rob Zijlstra bestaat soms 

volledig uit dialogen tussen rechter en verdachte, terwijl Jurgen Swart quotes weert uit zijn verhalen. 

Swart zegt dat hij quotes niet veel gebruikt door tijdgebrek en vreest dat hij fouten maakt wanneer hij 

citeert uit de rechtszaal. Als reden voor mogelijke onzorgvuldigheid geeft hij op dat hij op zijn telefoon 

werkt, waarmee hij minder snel en minder secuur kan typen. Ook vertelt hij dat zijn voornaamste 

opdrachtgever, het ANP, niet houdt van quotes en dat hij ze daarom ook niet in zijn blogposts gebruikt. In 

die zin komt de stijl die hij voor zijn werk hanteert terug op zijn blog.  

Zo ben ik het gewend. En soms weet ik het ook niet helemaal precies en dan heb ik wel 
parafrase in mijn hoofd en weet ik de precieze quote niet. En dan ben ik er toch te veel journalist 
voor om de quote te gaan verzinnen. –Jurgen Swart 
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Bij Swart is zijn quotegebruik min of meer bepaald door tijdgebrek en door zijn opdrachtgever, Bjorn 

Thimister heeft hier hele andere redenen voor. Thimister gebruikt geen quotes in zijn blogverhalen omdat 

hij een duidelijke scheiding wil aanbrengen in zijn werk voor de krant en zijn blog. 

Quotes gebruik ik voor de krant. Ik wil de nieuwskrant scheiden van wat ik doe op mijn blog. Dat 
is ook logisch want zij betalen daarvoor en voor mijn blog krijg ik niks.-Bjorn Thimister 

Ook Chris Klomp gebruikt net als Swart en Thimister zelden quotes in zijn verhalen. Hij heeft hier een 

andere maar specifieke reden voor. Hij weert quotes omdat hij zichzelf en zijn mening op de voorgrond 

zet. Daarom schrijft hij ook vanuit het ik-perspectief. Voor Klomp heeft dit te maken met emotie die hij in 

zijn verhalen legt. Quotes vindt hij onpersoonlijker overkomen dan frases die hij vanuit zijn eigen 

perspectief beschrijft. De enige uitzondering die hij maakt is als het slachtoffer een verklaring aflegt, die 

neemt hij rechtstreeks over uit de rechtszaal.  

Ik denk dat ik heel erg probeer een gevoel over te brengen. Quotes in de rechtspraak zijn toch 
niet altijd even gevoelig behalve van het slachtoffer natuurlijk. Het verschil is dat ik in 
vergelijking met andere rechtbankverslaggevers veel meer mezelf op de voorgrond zet. Dat kun 
je leuk vinden of niet maar ik druk mezelf in de verhalen.-Chris Klomp 

De slachtofferverklaring worden niet door alle bloggers zo rechtstreeks overgenomen. Rob Zijlstra heeft 

er een ethisch probleem mee om slachtofferverklaringen te publiceren juist omdat deze citaten zo 

persoonlijk zijn.  

Ik laat het slachtoffer een beetje met rust. Ik vind het weleens moeilijk om te citeren uit 
slachtofferverklaringen. Zeker bij hele heftige zaken dan zijn het bijna crematieteksten. Ik hou 
een beetje respect voor het slachtoffer en dan laat ik mijn pen liggen.-Rob Zijlstra 

In de blogs van Zijlstra waarin veel geciteerd wordt, is de verdachte het vaakst aan het woord. Dat komt 

omdat de zaak om de verdachte gaat, en de verdachte het meest zegt tijdens de zitting. Zijlstra gebruikt 

uitgebreide dialogen tussen rechter en verdachte om het verhaal te vertellen, slechts af en toe 

onderbroken door een zin die geen quote is.  

6.3 Multimedia 
 

Het internet is als geen ander medium bedoeld voor interactiviteit zoals door het gebruik van links. De 

rechtbankverslaggevers zijn bevraagd over hoe zij multimedia inzetten op hun blogs. Uit de 

inhoudsanalyse bleek al dat er geen video’s en nauwelijks foto’s gebruikt worden. De journalisten Chris 

Klomp en Rob Zijlstra geven aan wel links te gebruiken, maar dat dit vroeger meer was dan nu. Zijlstra 

geeft als reden dat hij links in de tekst te afleidend vindt. Wel geeft hij aan meer links te willen gebruiken 

als hij meer tijd had.  

In het begin had ik linkjes in de tekst. Ben ik mee gestopt want dat leidt af. Want dan ben je aan het lezen 
en dan link je en dan kom je op een andere pagina terecht en dan ja dan ben je uit je verhaal. Dus wat ik 
nu wel doe is linkjes onder de tekst plaatsen. Dan verwijs ik naar een artikel uit het strafrecht waar het 
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over gaat of naar iets anders. Wikipedia doe ik graag. Dat zou ik wat meer willen doen maar dat schiet er 
vaak toch een beetje bij in.- Rob Zijlstra 

Ook Chris Klomp geeft aan steeds minder links te gebruiken in vergelijking met de begintijd van zijn blog. 

Omdat hij steeds meer opiniërend is gaan schrijven heeft hij het idee geen links meer nodig te hebben. Hij 

vindt links afbreuk doen aan zijn argumentatie op het blog. 

Kijk mijn blog is steeds meer richting opinie gegaan en ik heb gewoon mijn mening en argumenten over 
iets op basis van kennis en ervaring en daar moeten mensen het mee doen. Vind het altijd een beetje 
afbreuk doen als je anderen je gelijk laat bevestigen. – Chris Klomp 
 

Jurgen Swart geeft aan minder links te gebruiken dan hij zou willen vanwege tijdgebrek. Swart gebruikt 

het vaakst links in zijn verhalen van alle geïnterviewde verslaggevers. Toch is hij erg selectief in waar hij 

naar toe linkt. Zo linkt hij bewust niet naar andere nieuwsverhalen zoals bijvoorbeeld van RTV Utrecht. 

Swart linkt alleen naar zaken die hij zelf niet zou kunnen maken, zoals video’s. De voorwaarde is voor hem 

dat het complementair is en niet hetzelfde als wat hij zelf doet. 

Mijn principe is om geen links naar nieuwsberichten van RTV Utrecht en AD en dat wil ik eigenlijk niet 
doen. Ik ben van het nieuws. Soms doe ik het wel omdat ik het zo zit te jatten dat ik denk van nou. Ik doe 
links naar advocaten erbij om ze een beetje te lokken. Ik ben de journalist dus ik schrijf het verhaal en ik wil 
niet, dat is mijn werk. Beeld en filmpjes wil ik wel graag linken want die maak ik zelf niet.-Jurgen Swart 

Bjorn Thimister gebruikt nooit links, behalve zijn eigen emailadres. Hij gebruikt zijn blog ook om tips te 

krijgen over onopgeloste zaken maar denkt dat lezers verder geen behoefte hebben aan links. 

Ik heb graag dat mensen mij benaderen met tips over zaken, verder doe ik niks met links en ik 
denk ook niet dat mijn lezers daar interesse in hebben. Alles gaat via de mail.-Bjorn Thimister 

Nanko Kiel heeft specifiekere reden om weinig links te gebruiken in zijn verhalen: hij is bang de 

controle kwijt te raken over wat er op zijn blog staat. Kiel krijgt ook verzoeken binnen om bepaalde 

links te plaatsen maar is hier voorzichtiger mee geworden omdat hij soms niet precies weet wat er 

achter de link staat. Kiel heeft daar eens een fout mee heeft gemaakt door op verzoek te linken naar 

iets waar hij achteraf spijt van had.  

Ja ik probeer mijn blog altijd zo schoon mogelijk te houden. Vanuit mijn eigen visie als er dan 
iets mis mee is kunnen ze mij erop aanklampen.-Nanko Kiel 

Naar collega’s linken doen de verslaggevers behalve Jurgen Swart ook nauwelijks. Rob Zijlstra geeft 

aan dat hij het linken naar andere verslaggevers kinderachtig vindt. Een blog moet volgens Zijlstra op 

zichzelf kunnen staan. Chris Klomp zegt op zijn beurt dat hij niet linkt als een collega ook niet naar 

hem linkt.  

Nee. Nee. In het begin kreeg ik nog weleens zoiets van: ‘link jij mij dan link ik jou’. Dat vond ik 
altijd zo stom.-Rob Zijlstra 
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Over het algemeen linken rechtbankverslaggevers heel erg weinig. Dat ligt aan tijdgebrek, angst om 

controle over het eigen blog te verliezen en het niet willen ‘vervuilen’ van het verhaal. De redenen om wel 

te linken zijn om lezers te trekken, een aanvulling te geven of aan bronvermelding te doen. 

6.4 Teneur 
 

De verslaggevers werden in het onderdeel ‘teneur’ geconfronteerd met de toon van hun eigen verhalen 

die gevonden was in de inhoudsanalyse. Hen werd gevraagd of ze het met het resultaat eens waren en 

waarom ze een bepaalde houding op hun blog aannemen tegenover een verdachte. Chris Klomp werd 

geconfronteerd met de bevindingen dat hij iets vaker nadelig over een verdachte schrijft dan voordelig. 

Klomp had verwacht dat zijn blogs vaker een positieve teneur voor de verdachte zou opleveren. Klomp 

vindt het belangrijk op zijn blog op te komen voor de rechten van de verdachte. In zijn werk voor de krant 

AD neemt hij een volgens zichzelf veel neutralere positie in. 

Ja dat weet ik niet. Ik probeer altijd de kant van de dader te belichten dus ik herken mij niet in 
dat beeld. Nee het is mijn insteek om, nee ik denk ook niet dat ik per definitie te positief ben 
over de dader. Want de daden zijn vaak wel te veroordelen. Maar ik ben wel positief over de 
rechten van de daders. […] Nogmaals wat ik zeg, rechtbankjournalisten minder maar 
politieverslaggevers hebben heel erg de neiging om als een soort rechercheur journalistiek te 
bedrijven. Zo van met zijn allen tegen de dader en voor het slachtoffer. Dat vind ik geen 
journalistiek, je hoort kritisch te zijn op alles en zeker op het OM en de politie.-Chris Klomp 

 

Uit de inhoudsanalyse kwam dat de blogverhalen van Nanko Kiel vaker in het nadeel van de verdachte zijn 

dan in het voordeel. Daar kon Kiel zich wel in herkennen en hij heeft er ook een reden voor. Hij geeft aan 

dat hij de laatste tijd minder vaak zelf aanwezig is in de rechtbank. Hij ziet zelf verschillen in de teneur als 

hij wel bij de zaak aanwezig is, dan is de teneur vaak milder en positiever voor de verdachte. Als hij de 

zaak uit de media volgt of via Twitter wordt zijn toon harder en nadeliger voor de verdachte. 

Misschien dat het toch te maken heeft met als je daar zit, als je er echt bij bent dat je er anders 
naar kijkt dan dat je dat vanaf een afstandje doet. Dan heb je toch heel snel in bepaalde zaken 
een vooroordeel.-Nanko Kiel 

Ook zegt Nanko Kiel negatiever te zijn als het voor hem duidelijk is dat de verdachte ook echt de dader is. 

Hij geeft aan dat hij zijn blog dan graag gebruikt om zijn mening te geven, omdat dat in de krant niet kan.  

Soms en zoals met die gevallen met die pyromaan in Winschoten dan kun je wel lekker 
voorzichtig doen maar dat ligt er zo dik bovenop. En dat is zo dadergericht allemaal dat kan 
bijna niet anders. En daar komt bij, je hebt je eigen blog en dan mag je je eigen mening geven.-
Nanko Kiel 

Rob Zijlstra geeft aan dat de toon op zijn blog niet bewust in het voordeel of in het nadeel van de 

verdachte is. Toch zegt hij er wel rekening mee te houden dat de verdachte een soort underdog is 

tegenover het grote en logge rechtssysteem. Het evenwicht daarin bewaren vindt Zijlstra belangrijk. 
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Als ik schrijf ben ik niet bezig een verhaal te schrijven in het voordeel van of in het nadeel van. 
Als ik schrijf dan denk ik weleens van waarom zit deze man hier überhaupt, waarom is hier een 
zaak van gemaakt. Dat je dan een beetje iets schrijft over het OM ‘wat doen ze nou’ hebben ze 
geen betere dingen te doen. Misschien een beetje vanuit het voordeel van de verdachte terwijl 
dat wel een hele hufterige persoon kan zijn. Maar er zit wel een redelijk evenwicht in dus dat 
vind ik wel ok.- Rob Zijlstra 

Uit de inhoudsanalyse van de blogposts van Bjorn Thimister bleek dat hij voor 50 procent verhalen 

met een neutrale teneur post. Dat had hij zelf niet verwacht omdat hij zijn eigen blog toch wel 

beschouwt als een soort uitlaatklep en een plek waar hij zijn mening kwijt kan.  

Ik schrijf persoonlijker op mijn blog, dat betekent dat ik ook vaker mijn mening geef. Ik zie 
zoveel ellende en dat, ja. Daar kun je dan in de krant niets mee. Dat gebruik ik dan voor op het 
blog misschien, maar dat heb ik me nooit echt bedacht of gerealiseerd. Het verbaast me wel 
een beetje dat jij zegt dat ik vaak een neutrale houding heb tegenover daders. Wat ik daar van 
moet denken weet ik niet.-Bjorn Thimister  

Ook de blogs van Jurgen Swart zijn in het onderzoek vaak als neutraal geclassificeerd. Swart zegt dat 

het komt omdat hij vaak voorpublicaties publiceert, een aankondiging van een rechtszaak. Dan is de 

zaak nog niet voorgekomen en heeft hij dus ook nog geen mening over de zaak. Het zijn ook vaak 

berichten die hij niet meer bij het ANP kwijt kan en die dus wel met een neutrale pen zijn 

geschreven. Die berichten trekken veel bezoekers, maar eigenlijk vindt hij dat zijn blog veel meer 

meningen zou moeten bevatten.  

Die berichtjes die jij neutraal noemt. Die plaats ik omdat ik op dat moment is die zaak in het 
nieuws en kun je er eigenlijk nog niet zo heel veel in kwijt maar ze worden wel heel veel gelezen. 
Dus er stonden berichtjes van drie maanden oud bij van iemand die in voorarrest zit, daar wordt 
heel veel op geklikt. En dan plaats ik die omdat ik de zaak ga volgen. Het is niet helemaal wat ik 
in gedachten heb bij mijn blog want je kunt dat net zo goed bij RTV Utrecht lezen maar ik weet 
gewoon dat daar lezers op afkomen. Want als zo’n zaak pas speelt zitten daar blijkbaar heel 
veel naar dat nieuws te zoeken en komen ze ook bij mij terecht. In mijn top tien staan een paar 
van dat soort flutberichten eigenlijk.-Jurgen Swart 

Rechtbankverslaggevers, behalve Chris Klomp, zijn op hun blog niet bewust bezig met de teneur van 

hun verhalen. Bjorn Thimister en Jurgen Swart plaatsen er berichten die in het format van een krant 

geschreven zijn. Rob Zijlstra, Nanko Kiel en Chris Klomp zijn de meer ‘emotionele’ bloggers die wel 

veel toonelementen in hun verhalen brengen. Dat doen zijn omdat zij een mening kwijt willen 

(Klomp), een bepaald gevoel willen weergeven (Zijlstra) of omdat het er zo dik bovenop ligt dat een 

andere mening onzinnig zou zijn (Kiel). Klomp zegt zich wel bewust te zijn van zijn partijdigheid in zijn 

verhalen. Hij geeft aan dat hij zijn blog mede gebruikt om de rechten van een verdachte duidelijk te 

maken. Ook vindt hij zijn blog een opiniërend blog en wakkert hij graag de discussie aan door 

duidelijk een standpunt in te nemen.  
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6.5 Reacties 
 

De rechtbankverslaggevers verschillen nog het meest op het punt van reacties. De enige overeenkomst 

was dat ze allemaal een reactiefunctie hadden. De motivatie daarvoor liep ver uiteen. 

Rechtbankverslaggever Bjorn Thimister verklaarde zich een een digibeet en gaf als reden voor zijn 

reactiefunctie dat hij niet wist hoe hij die uit moest zetten. De andere geïnterviewden hadden 

genuanceerde meningen over het nut van de reactiefunctie. Een grote drijfveer was om de dialoog met de 

lezers aan te gaan, iets dat in de krant veel moeilijker is en waarvoor het internet een uitkomst is 

gebleken.  

Ik vind dat je als blogger niet alleen moet zenden maar ook moet ontvangen. – Chris Klomp 

Nanko Kiel deelt de mening van Klomp. Hij vindt dat lezers het recht hebben om te reageren op 

iets dat ze hebben gelezen. Dat geeft het blog volgens hem zelfs meer waarde dan wanneer dat 

niet zou kunnen. 

Je moet mensen de mogelijkheid geven te reageren. Als ik ergens een verhaal plaats en ik geef 
mijn mening en iemand is het niet met mijn mening eens dan moet hij dat kunnen vertellen. Dat 
kan gelukkig in een democratisch land en op mijn democratisch blog.- Nanko Kiel 

 

Het genereren van reacties wordt ook genoemd als doel op zich. Jurgen Swart ging zover dat hij zelfs 

beloningen uitdeelde aan mensen die reageren. Desondanks lukt het hem niet goed om reacties te krijgen 

op zijn blogposts, hij wijt dit aan dat hij nog niet zo lang bezig is met bloggen.  

Het zou natuurlijk mooi zijn als andere mensen op jouw site gaan schrijven, dat is natuurlijk een 
groot feest. Maar dat valt me erg tegen. Het lukt mij niet omdat.. Ik denk dat dat komt omdat ik 
nog maar een jaar bezig ben. […] Ik zou het heel leuk vinden ik heb zelfs nog kratten bier zitten 
geven om reacties te krijgen. Maar dat werkte toch ook niet zo. -Jurgen Swart 

Modereren, dus het controleren en beheren van de reacties, doen de bloggers wel. Zij het achteraf. Alle 

rechtbankbloggers vinden het belangrijk een zekere controle te hebben over de omgeving waar zij 

publiceren. Redenen om reacties te verwijderen zijn bijvoorbeeld: spamreacties, reacties die de privacy 

schaden van personen en te heftige, beledigende uitspraken. Deze worden verwijderd omdat de blogger 

zich verantwoordelijk voelt voor de content op zijn site, of hij die nu zelf heeft geplaatst of niet.  

Kijk als jij iets doet wat niet mag dan hoor ik jouw hele hebben en houwen en dat ga ik 
publiceren. Daar zit jij niet op te wachten. Dan vind ik wel dat ik de verantwoordelijkheid heb als 
iemand zegt:  ja dat is Tineke niet, dat is Rosa, die van de krant die heeft dat kindje geschopt. 
Dan vind ik wel dat ik daar verantwoordelijkheid voor draag voor zover mogelijk. – Rob Zijlstra 
 

Over het algemeen zeggen de bloggers het prettig te vinden als zij gewezen worden op (taal)fouten. Daar 

wordt ook iets mee gedaan zoals het aanpassen van de tekst als dat nodig is. Ook oprechte discussies met 
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argumenten worden gewaardeerd. Sommige rechtbankverslaggevers, zoals Chris Klomp en Rob Zijlstra, 

doen regelmatig mee in een discussie in de reacties.  

Als jij daadwerkelijk met mensen in discussie kunt gaan kun je ze daadwerkelijk overtuigen van 
iets, dan geef je ze in ieder geval de kans om mee te doen. Dat vind ik van meer waarde dan 
gewoon maar zeggen wat je vindt en bekijk het maar. –Chris Klomp 
 

Zijlstra reageert alleen als hij iets wil verhelderen, Klomp discussieert gepassioneerd mee om te 

overtuigen. Klomp zegt dat zijn hij zijn blog heeft om mensen te laten nadenken over de rechtspraak, daar 

hoort discussie ook bij. Nanko Kiel doet zo min mogelijk mee in discussies omdat hij vindt dat hij zijn 

mening al heeft gegeven in de blogposts en dat niet nog eens over hoeft te doen in de reacties. De beurt 

is dan aan de lezer, vindt Kiel. 

Nee ik heb geen zin om binnen de discussie nog een discussie te hebben, dan is het einde zoek. –
Nanko Kiel 

6.6 Motieven 
 

Voor het beginnen van een blog hebben rechtbankverslaggevers verschillende redenen. Geen van die 

redenen was een opdracht van hogerhand, zoals dat in het begin van het internettijdperk voorkwam. Alle 

journalisten in dit onderzoek hebben zelf  het besluit genomen een rechtbankblog te starten. De redenen 

daarvoor lopen licht uiteen. Het meest werd genoemd dat rechtszaken lang duren in verhouding met de 

ruimte die er in de krant voor een artikel is. Rechtbankverslaggevers kunnen maar heel weinig van het 

verhaal kwijt in de krant  en zien daarom een blog als een uitkomst. Daar is de ruimte immers (bijna) 

onbeperkt en er kunnen langere verhalen gepubliceerd worden. Ook wordt het vaste format van de krant 

als reden genoemd. Na zoveel jaar in de rechtbank wordt die structuur saai en zoeken de journalisten een 

andere manier om over een rechtszaak te schrijven. Op een blog wordt afgeweken van de gewone 

structuur: officier, verdachte, advocaat, rechter. De creativiteit die verslaggevers kwijt willen is een 

belangrijke motivatie voor het beginnen van een blog. 

 

Dat was omdat ik ontdekte, je zit drie uur bij een rechtszaak, nou dan maak je een stukje voor 
de krant in een kwartiertje. Dat is heel feitelijk: wat heeft de officier geëist, wat heeft de boef 
gedaan, wat vindt de advocaat ervan. Maar daarin kon je niet kwijt wat er tijdens zo’n zitting 
gebeurt. Daarin kon ik niet de spanning kwijt, de sfeer, de trieste verhalen die je daar hoorde. – 
Rob Zijlstra 

Ten tweede willen rechtbankjournalisten ergens hun mening kwijt. Een opinie weergeven kan per 

definitie niet in een zakelijk nieuwsbericht in de krant maar op een blog zijn er geen regels voor, zo zeggen 

de journalisten. Op een blog voelen de rechtbankjournalisten zich bevrijd van het krantenformat omdat ze 

eigen baas zijn. De eigen visie weergeven, een stempel drukken op de gebeurtenissen, dat willen de 

rechtbankjournalisten allemaal.  
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Heerlijk eindelijk draait het eens om mijn mening.[…]Daarnaast heb ik ook altijd de behoefte 
gehad om mijn eigen stempel te drukken op de verhalen en om mijn eigen wereldbeeld een 
beetje op de verhalen te drukken. En op weblog ben je eigen baas dus kun je doen wat je wil. Ik 
had in de krant al wat geëxperimenteerd. Soms vraag antwoord, dat soort dingen. Maar op 
weblog ben je eigen baas dus kun je gewoon veel verder gaan.-Chris Klomp 
 

Jurgen Swart had naast alle genoemde motivaties, nog een heel andere reden om met zijn blog te 

beginnen. Hij gebruikt zijn blog als een uithangbord en advertentie voor het boek dat hij geschreven 

heeft. Swart spreekt de hoop uit ooit geld met zijn blog te verdienen omdat zijn oorspronkelijke 

opdrachtgevers -de kranten-  steeds minder budget hebben. 

Ik heb in 2009 een boekje uitgegeven en toen ben ik wel een beetje op dat blog begonnen maar 
meer als een soort advertentie. […]En ik zoek eigenlijk andere geldbronnen. Dus vandaar dat ik 
dacht misschien dat zo’n blog dat eh een opening biedt. Ik zie het in ieder geval als een soort 
van reclamezuil en ik hoop dat het geld op gaat leveren.-Jurgen Swart 

6.7 Tijd 
 

De bloggers in dit onderzoek updaten allen minimaal wekelijks het blog. De tijd die zij hieraan besteden 

ligt ver uiteen. Jurgen Swart zegt wel 40 uur per week aan zijn blog te zitten en is daarmee fanatiekste 

rechtbankblogger. Hij updatet zijn blog soms wel vijf keer per dag. De reden hiervoor is dat hij veel korte 

berichten publiceert, zegt hij. Swart merkt dat lezers vooral op dat soort korte berichten afkomen. Bjorn 

Thimister is met vier uur per week het minst met blog bezig. Gemiddeld werken de journalisten zo’n tien 

uur per week aan het blog. Rob Zijlstra kan dit onder werktijd doen, de andere verslaggevers 

onderhouden het blog in hun vrije tijd. Chris Klomp geeft aan dat hij vroeger meer tijd besteedde aan zijn 

blog omdat hij de competitie aanging met andere bloggers. 

Per week, ik schrijf heel erg snel ik denk dat ik ongeveer tien uur per week eraan besteed. 
Vroeger was het veel meer en had ik iedere dag een verhaal maar daar heb ik gewoon geen tijd 
meer voor. Vroeger had je hoe heet dat, blognijd ofzo? Dat je maar schrijft omdat je een 
verhaal moet hebben. Wat wel zo werkt in de blogwereld is als je iedere dag wat schrijft dat je 
bezoekerscijfers enorm omhoog gaan. Mensen verwachten iedere dag een nieuw verhaal. Maar 
ik schrijf nu alleen maar iets op als ik ook echt iets heb te melden en dat was vroeger wel 
anders.-Chris Klomp 
 

Ook Nanko Kiel zegt minder tijd te besteden aan zijn blog dan vroeger. In de beginperiode updatete Kiel 

zijn blog meerdere keren per dag. Dat is nu niet meer zo. Toch zit hij zo’n vijftien uur per week te 

schrijven.  

Oeh ik heb een hele periode gehad dat ik bijna drie verhalen per dag erop gooide. En als je dat 
in tijd moet omrekenen. Nou, ik denk als ik voorzichtig ben dan een uurtje of 15. Het wordt nu 
wat rustiger want ik heb mijn grenzen gesteld. Maar het gaat ook steeds gemakkelijker he. 
Verhalen komen als vanzelf eruit. Maar nu probeer ik één per dag te doen en dan is de tijd 
beperkt. Maar dan nog ben je een uurtje of anderhalf per dag zoet om het te fatsoeneren en 
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aan te passen. Want helemaal vanzelf gaat het ook niet. – Nanko Kiel 
 

Bjorn Thimister besteedt het minste tijd aan zijn blog maar dat is in tegenstelling toch Klomp en Kiel door 

de jaren heen wel wat meer geworden. Hij beschouwt zijn blog puur als een bijproduct van zijn werk.  

Ik geef met mijn blog wat inzicht in wat ik meemaak. Vooral als er wat ludieks gebeurt. Ik zit er 
per week zo’n twee keer twee uurtjes aan. Maar niet langer. Het is niet mijn hoofdprioriteit, dat 
is de krant. Ik heb het er echt een beetje voor erbij.- Bjorn Thimister 

6.8 Boundary work 
 

De rechtbankverslaggevers hebben een ambigue beeld van hun beroep. Aan de ene kant vinden ze dat 

iedereen het zou moeten kunnen beoefenen omdat het een vrij beroep is, aan de andere kant worden er 

voorwaarden gesteld voordat iemand zich een echte rechtbankverslaggever mag noemen. Die criteria zijn 

niet wettelijk, maar door de journalisten zelf bedacht. Genoemd wordt dat een rechtbankverslaggever op 

zijn minst frequent aanwezig moet zijn bij de rechtszaken en de gebeurtenissen daarom heen moet 

volgen.   

Een rechtbankverslaggever die zit in de rechtbank. Als je af toe eens een rechtszaak doet, ben je 
geen rechtbankverslaggever dan ben je gewoon een journalist. Ik ben een 
rechtbankverslaggever. Ik heb een werkplek daar, ik ben daar twee drie dagen in de week, ik 
volg de rol, de zaken, de gebeurtenissen op de rechtbank. Je doet niet af en toe een zaak. Daar 
is ook niks mis mee maar dan ben je geen rechtbankverslaggever. –Rob Zijlstra 

De journalisten stellen zonder uitzondering dat een goede rechtbankverslaggever er één is met het liefst 

jaren aan ervaring in zowel de rechtbank als de journalistiek. Door sommige rechtbankverslaggevers 

wordt gezegd dat de stijl van een rechtbankschrijver verandert door ervaring. Zo heeft Klomp het over de 

verontwaardiging die beginnende journalisten voelen als zij bij hun eerste rechtzaken zijn, die zouden 

journalisten moeten afleren. De zaak moet sec opgeschreven worden zoals het gebeurt in de rechtszaal 

en dit is volgens hem voor beginnende rechtbankjournalisten moeilijk. 

Je moet het een tijdje doen om het goed door te hebben. Mensen die het één keer doen en gelijk 
een mening hebben. Ik wil ook weleens een test doen, volgens mij heb ik het ook in mijn eerste 
verhalen. Die verontwaardiging als een verdachte binnenkomt en er wordt gesproken over wat hij 
heeft gedaan. Die leidt bij rechtbankverslaggevers vaak tot stukken dat ik denk, ga er nog even 
een paar uur zitten. Je moet als rechtbankverslaggever een idee hebben van wat jurisprudentie is, 
hoe het werkt voordat je er wat zinnigs over kan zeggen. (..)Wij hadden laatst de gevaarlijkste 
man van Nederland in de rechtbank, een TBS’er. Die man daar gaan mijn nekharen van overeind 
staan zo gevaarlijk en zo eng. Vorige keer kwam hij binnen met acht bewakers om hem heen. Die 
zit in de extra beveiligde inrichting van Vught en daar weer een extra beveiligde cel van. Je moet 
door twaalf deuren om hem te bereiken. Als mens denk ik: brrr. Maar zodra je die journalistenpet 
op hebt maakt dat niet meer uit dan moet je gewoon sec opschrijven wat er gebeurt. En dat zie ik 
vaak bij beginnende rechtbankjournalisten dat ze die verontwaardiging niet uit hun schrijven 
krijgen. –Chris Klomp 
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Thimister stelt  dat het voor een rechtbankjournalist belangrijk is om juridische kennis te hebben van de 

rechtspraak en de hoofdrolspelers in de rechtszaal. Eigenlijk kan een rechtbankjournalist zonder die 

kennis geen waardig verslag doen van de zaken, vindt Thimister. 

Natuurlijk moet je weten wat een requisitoir is, wat de officier van Justitie doet enzo en wat de 
gezagsverhoudingen zijn tussen de verschillende spelers. Dat heb je niet gelijk allemaal door, 
zeker niet in het begin. Het is goed om te weten wat jurisprudentie is. Zonder die kennis kom je 
niet ver natuurlijk.-Bjorn Thimister 

Ook Swart staat er zo in, al vindt hij het te ver gaan mensen te verbieden verslag te doen van zaken als zij 

die kennis niet hebben. Het is een kwestie van ervaring opdoen die later goed van pas komt, vindt hij.  

6.9 Ethiek 
 

De verslaggevers werden ondervraagd over hun gevoel voor ethiek bij blogposts en artikelen in de krant. 

Zijn de regels altijd hetzelfde ongeacht het medium? Of gelden voor blogs andere regels dan voor geprinte 

media? Hoever gaat een verslaggever op het gebied van privacy van de verdachte en het prijsgeven van 

details van de rechtszaak in de krant en op het blog? 

6.9.1 Privacy  
Alle geïnterviewden voelden zich op het blog vrijer dan in de krant. Er gelden volgens hen minder 

(stijl)regels en wat opinie betreft kunnen de schrijvers zich voor hun gevoel meer uitleven op hun eigen 

blog dan in de krant.  

Op zich heb je voor een blog geen regels. Nou ja het moet niet nodeloos kwetsend zijn. Alle 
journalistieke regels gelden wel behalve dan dat je alleen maar feitelijk moet zijn. Je mag er veel 
meer emotie in leggen.-Chris Klomp 

Namen bekendmaken, Nanko Kiel, Jurgen Swart en Bjorn Thimister, vinden dat het mag als iemand al 

bekend is of als het ‘er dik bovenop ligt dat iemand het heeft gedaan’. Zo heeft Kiel meermaals de 

volledige naam van de ‘pyromaan van Winschoten’ genoemd op zijn blogs terwijl hij dat in een 

krantenartikel nooit doet. Kiel zegt dat het verschil is dat de krant het nooit zou toestaan, maar dat hij op 

zijn blog zelf mag weten wat er gepubliceerd wordt. Een keer zelfs, publiceerde hij het adres van Danny 

en zijn vriendin Miranda. Dat deed hij omdat het volgens hem nodig was om het verhaal te laten kloppen 

en het algemeen bekend was. De woning van Danny was vlakbij een plaats delict. 

Dat was ook algemeen bekend. Dat had ook te maken met het feit dat daar toen brand was. Zij 
woonden daar en daar was brand en daar was die uitnodiging naar de burgemeester dat hij 
naar die straat moest komen. Heel merkwaardig. Dan kun je achteraf zeggen laat dat weg wat 
voegt het toe maar ja, dat had wel te maken met dat daar brand was geweest. Van het plaats 
delict maak je een sprong naar de woning van de dader, dan kom je er niet onderuit. Dan kun je 
wel vaag doen maar dat was overal bekend dat hij in de Blijhamsterstraat woonde, iedereen 
wist het.- Nanko Kiel 
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Jurgen Swart publiceert op zijn blog ook af en toe namen van verdachten terwijl hij dat in zijn verhalen 

voor het ANP niet doet. Hij zet namen in zijn blog met de gedachte anders te zijn dan andere bloggers. 

Ook als een verdachte of een slachtoffer een bekend figuur is, gebruikt hij volledige namen.  

Nou ik hou niet van regels. Raar voor een rechtbankverslaggever. Maar ik ken mezelf dacht ik 
eerst ik ga alle namen erin zetten. Ook van verdachten. Ja eerst zette ik die erin, maar nu steeds 
minder. Niet allemaal hoor. Maar ik dacht van ja, als mensen groot op internet staan, dan is het 
een beetje onzinnig om ze niet te noemen. Maar later dacht ik ook dat is ook je eigen 
verantwoordelijkheid.[…] Ik heb één principe: als iemand op Wikipedia staat is ie de klos. Dan 
noem ik zijn naam.-Jurgen Swart 
 

Rob Zijlstra en Chris Klomp zijn faliekant tegen het publiceren van volledige namen in rechtbankverslagen. 

In hun verhalen voor de kranten worden zij gedwongen door het format om echte voornamen te 

gebruiken, maar op hun blogs verzinnen zij zelfs die voornamen. Zijlstra zegt dat hij dit juist op zijn blog 

belangrijk vindt om te doen omdat een blog verder reikt dan het verspreidingsgebied van de krant waar 

hij voor werkt. Zo kan zijn blog dus bij meer mensen terechtkomen en voelt hij dat hij een grotere 

verantwoordelijkheid draagt voor de privacy van de betrokkenen. 

Ik doe dat bewust want als jij Rosa T heet, dat kan in de krant wel want die verdwijnt weer, 
maar als je op mijn blog Rosa T zou heten dan staat het tot de lengte van jaren in een verhaal 
waar je niet blij mee bent. Dat vind ik te ver gaan voor zo’n persoon, dus daarom.-Rob Zijlstra 

Chris Klomp geeft aan dat hij geen echte namen gebruikt op zijn blog omdat het niets toevoegt aan het 

verhaal dat er al is. Wel vindt hij dat zo’n verzonnen naam een stijltruc is die is voorbehouden aan blogs, 

het mag niet in de krant.  

Het is misschien ook je journalistieke plicht om heel dichtbij de waarheid te blijven maar die 
plicht heb je niet op een weblog omdat het ook niets toevoegt. Omdat het niks uitmaakt of 
iemand nou Jan of Kees heet. Ik probeer wel een naam te kiezen die een beetje past bij de 
uitstraling.-Chris Klomp 

6.9.2 Details 
Hoeveel details van een rechtszaak horen in een blog thuis? En gaat een rechtbankverslaggever daarbij 

verder op het blog dan in de krant? Bijna alle geïnterviewde journalisten leggen zichzelf een soort van 

censuur op als het gaat om gruwelijke details van een misdrijf.  

Rob Zijlstra denkt veel na over wat hij wel en niet opschrijft van wat hij in de rechtszaak hoort. Hij wil de 

lezers laten weten hoe erg een misdrijf is maar tegelijkertijd beseft hij dat een slachtoffer er schade van 

kan ondervinden als alle details openbaar gemaakt worden. Dat vindt hij een lastige balans.  

Zolang ik mijn blog schrijf, noem ik man en paard. Dus ik schrijf op dat er mannen zijn met 
enorme piemels en leren kettingen om en maskers op die baby’s of kinderen van drie jaar 
neuken. Ja, dat schrijf ik op. Maar dat kun je op tal van manieren doen. Een vreselijke zaak 
gehad in Veendam waarbij ouders hun kind mishandelden. Die stopten het kind in de vrieskist 
en dan gingen ze erop zitten tot het kind halfdood was en dan haalden ze het eruit en dan 
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bonden ze haar vast op tafel dan zetten ze haar onder stroom. Afschuwelijk. Ja, moet je dan 
neerzetten dat ze dat stroom op haar schaamlippen zetten of laat je dat detail achterwege. In 
zo’n geval kun je zeggen, dat meisje heeft ook weer een leven en wat je wel schrijft is al erg 
genoeg. Of ik geef een hint, dan gebruik ik: verzin de rest zelf maar en als u denkt zo zit het, 
besef dan dat het tien keer zo erg is. Mensen moeten er wel even een naar gevoel van krijgen, 
dat wel.-Rob Zijlstra 

Chris Klomp is een voorstander van het vermelden van details van misdrijven in rechtbankverslagen. 

Klomp denkt dat lezers de rechtspraak beter begrijpen als zij alles te horen krijgen wat ook in de 

rechtszaal wordt gezegd. Hij vindt dat er vaak te veel gecensureerd wordt, zowel in kranten als op blogs.  

We willen de lezer niet opzadelen met gore details. Het is ook geen pleidooi voor gore details 
maar je moet wel melden waar het om gaat. Die Robert M. zaak daar werd ook in de eerste 
instantie gezegd dat hij baby’s had misbruikt. Als je dan de reacties op internet ziet is dat van: 
we hangen hem op. Als rechtbankverslaggever denk ik dan: dat is waarschijnlijk geen penetratie 
geweest maar is het baby’tje betast. Dat is ook erg maar als je dat zo als penetratie in de media 
neerzet en dan kom je met een bericht over de straf die hij krijgt. Die kunnen mensen aan de 
lage kant vinden dan haal je het draagvlak van de rechtspraak onderuit als je niet gewoon goed 
opschrijft wat er is gebeurd.-Chris Klomp 

Zelfcensuur kan ook een belangrijke functie hebben, vindt Nanko Kiel. Hij pleit er juist voor om 

details van misdrijven zoveel mogelijk weg te laten in het belang van het slachtoffer. Hij zegt hierbij 

geen onderscheid te maken in zijn verhalen voor het blog en zijn verhalen voor de Ommelander.  

Nee, daar zit in wezen geen verschil in. Dat is het enige waarvan ik zeg daar zit geen verschil in 
want details laat ik zoveel mogelijk weg. Je kunt wel een bepaalde richting opsturen zodat men 
wel weet dat en dat is er gebeurd. Maar om het echt letterlijk te omschrijven, nee. Omdat 
niemand erbij gebaat is. En je beschadigt het slachtoffer ermee. Die heb je ermee. Waarom zou 
je dat nog een keer weer doen, die zijn al genoeg beschadigd.-Nanko Kiel 
 

Ook Bjorn Thimister zegt dat zijn artikelen online en offline weinig verschillen. Hij bezigt een zekere 

mate van discretie als het gaat om heel gevoelige onderwerpen als zeden en zaken waar kinderen bij 

betrokken zijn. Zolang het niet essentieel is voor de context van de zaak houdt hij pijnlijke details uit 

zijn verslagen.  

6.10 Bloggerscode 
 

Naar aanleiding van het werk van Rebecca Blood voor een ethische code voor bloggers, is de 

rechtbankverslaggevers gevraagd hoe zij hierover denken. Zonder uitzondering vinden zij dat een aparte 

ethische code voor bloggers niet nodig is. Rob Zijlstra geeft als reden dat de blogsfeer zelfregulerend is. 

Zijlstra zegt dat met de komst van Twitter en blogs er juist nog meer controle op de waarheid is dan voor 

internet. 

“Nee dat [internet] is zelfregulerend. Ik krijg wel reacties van mensen die bij een zaak zijn 
geweest waar ik over schrijf: ‘wat jij schrijft zo voel ik dat ook’. Nou dan denk ja, dan heb ik het 
goed gedaan. In ieder geval de sfeer en de toon is goed geweest. […] Je kunt geen onzin 
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opschrijven. Je kunt geen dingen opschrijven die daar niet gebeuren. Vroeger kon dat wel. Dan 
wisten de officier en de rechters die wisten dan ja, een beetje te zwaar of te onderbelicht of te 
zwaar aangezet. Maar het publiek wist dat niet. Nu wel. Want als er nu mensen op de tribune 
zitten, die twitteren ook. Die volgen dat ook, dat vind ik wel heel goed.” –Rob Zijlstra 

Die zelfregulatie ziet Nanko Kiel ook gebeuren. Kiel vindt het derhalve niet nodig om een code te maken 

voor bloggers. Hij vertelt verder dat bloggers aan zelfcensuur moeten doen. Wie dat niet doet, of te ver 

gaat, valt vanzelf door de mand of wordt teruggefloten, meent hij.  

“Want als je een rechtbankverslag maakt met allemaal dingen die niet kloppen wat denk je dat er dan 
gebeurt? Denk je niet dat.. Stel je voor dat ik er ook bij zit en die lezen dat verhaal en die denken dat 
verhaal klopt niet. Dan krijg je het te horen dan word je op de vingers getikt. Zij het niet persoonlijk dan 
wel in een reactie onderaan je verhaal. Dat moet je drie vier keer gebeuren dan hou je wel op.” – Nanko 
Kiel 
 

Chris Klomp vindt dat er geen extra code voor bloggers nodig is omdat zij gewoon de regels kunnen 

volgen die voor papieren publicaties gelden.  

“Een blog is niet anders dan een publicatie in de krant. Ik vind dat journalistieke regels altijd 
moeten gelden als je publiceert.”- Chris Klomp 
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7.Conclusie en discussie 
 
Het doel van het onderzoek was om te analyseren wat rechtbankverslaggevers doen op hun blog en in de 

krant. De verwachting was dat er verschillen zijn in wat rechtbankjournalisten op de twee media doen. Er 

zijn in totaal 150 artikelen en 150 blogsposts  van vijf rechtbankjournalisten onderzocht. Zij werden 

geselecteerd op zowel het hebben van een rechtbankblog als een plek als rechtbankjournalist bij een 

krant. De artikelen van deze journalisten zijn vervolgens aan een inhoudsanalyse onderworpen. Er is 

gekeken naar de lengte van de artikelen, het aantal quotes, de teneur van de verhalen, het perspectief. In 

de blogposts is er daarnaast gekeken naar het aantal links per stuk, de reacties, en het gebruik van 

multimedia. Deze inhoudsanalyse werd besproken in de interviews die met elke rechtbankverslaggever 

zijn gehouden. Naast de uitkomsten van de analyse is de rechtbankjournalisten gevraagd naar hun 

motivatie om een blog te hebben en hun visie op de te hanteren ethiek in rechtbankverslagen offline en 

online.  

7.1 Conclusies 
 
De verschillen in de verhalen online en in de krant zijn groot. Ten eerste zijn de verhalen online significant 

langer dan de verhalen in de krant. Gemiddeld zijn de blogverhalen veel langer. Dat is gelijk een 

belangrijke reden voor rechtbankverslaggevers in dit onderzoek om een blog te beginnen. Ieder van hen 

geeft aan meer ruimte te willen voor de rechtbankverslagen. De ruimte die rechtbankjournalisten in een 

krant hebben is beperkt.  

Uit de inhoudsanalyse bleken meer grote verschillen tussen verhalen online en in de krant. Zo wordt op 

blogs het ik-perspectief bijna de helft van de tijd gebruikt, terwijl dit in de krant hoogst zelden gebeurt. 

Journalisten hebben dus deels online de conventies van burgerbloggers overgenomen.  

Het is veilig om te zeggen dat in de krant het hij/zij-perspectief in bijna alle gevallen de norm is. Op de 

blogs wordt afgewisseld met het ik-perspectief en het hij/zij-perspectief. Redenen om te bloggen met een 

ik-perspectief zijn bijvoorbeeld het duidelijk maken dat een verhaal sterk opiniërend geschreven is. Het 

valt op dat hoe afstandelijker en meer in het krantenformat de verhalen lijken te zijn op de blogs, hoe 

meer daar gebruik wordt gemaakt van het hij/zij-perspectief. Het gebruik van quotes verschilt significant 

op blogs en in de kranten. Op blogs worden meer quotes gebruikt, dan in de krantenartikelen. 

Een verdachte is qua teneur het best af als hij op een blog terecht komt, daar wordt significant vaker  met 

voordelige teneur beschreven dan dat dat in de krant het geval is. In de krant heeft de neutrale 

berichtgeving de overhand.   
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Wel zijn er grote verschillen tussen de bloggers. Op een blog van Thimister is een verdachte het slechtst af 

en op een blog van Zijlstra het voordeligst.  

De rechtbankverslaggevers zijn het niet gewend online veel gebruik te maken van multimedialiteit. Een 

foto of een linkje wordt zelden gebruikt, een video is nergens op de blogs aangetroffen.  

Bij toeval werd een sterke positieve samenhang gevonden tussen het aantal reacties dat een blogger op 

zijn verhalen krijgt, en de lengte van de verhalen. Hoe langer de verhalen, hoe meer reacties. Dat is in 

strijd met theorieën dat verhalen online kort moeten zijn, omdat bezoekers ‘snel’ nieuws zouden willen 

en anders afhaken. Sterker nog, het lijkt erop dat hoe langer de verhalen zijn, hoe meer betrokken de 

bezoekers zich tonen en vaker reacties geven en discussies aangaan met andere lezers en de blogger zelf.  

Niet alleen geldt dat voor de omvang van de verhalen, ook voor de creativiteit is weinig ruimte in de krant 

omdat er met vaste formats gewerkt wordt. De rechtbankjournalisten geven aan dat dit een tweede 

belangrijke reden is om een blog te beginnen. Ze willen verhalen schrijven los van het beperkende 

krantenformat en met een creatievere inslag. Een verhaal vanuit het perspectief van verdachte schrijven 

bijvoorbeeld, wordt op blogs veel gedaan. Ten derde hebben rechtbankjournalisten een blog omdat zij 

hun mening willen geven. Opnieuw vanwege het vaste format in de krant, kan dit niet.  

Op een blog voelen rechtbankverslaggevers zich vrij. Allemaal geven ze in de eerste instantie aan het idee 

te hebben dat er geen regels zijn voor het publiceren. Toch brengen ze er nuance in aan. Sommige 

rechtbankjournalisten vinden dat de meeste regels die voor de krant gelden, voor álle publicaties zouden 

moeten gelden. Anderen vinden dat het internet en het eigen blog vrijgesteld is van de meeste regels 

maar dat enkele ethische codes nog gehandhaafd moeten worden. Dan hebben zij het bijvoorbeeld over 

het beschermen van de privacy van de betrokkenen in een rechtszaak.  

In een enkel geval menen de rechtbankverslaggevers dat zelfs die regel niet meer geldt als het om een 

online publicatie gaat. De reden die hiervoor gegeven wordt is als de verdachte een algemeen bekende 

persoon is, of als er bijna geen ontkennen aan is dat de verdachte ook dader is. Hierbij kan men zich 

afvragen of een rechtbankverslaggever online een grens over gaat. Want ook als een verdachte op 

heterdaad betrapt is, zonder veroordeling is hij officieel nog geen dader. Mag een rechtbankverslaggever 

dan zover gaan om de naam van een verdachte te publiceren als zijnde een dader? Is het sowieso niet een 

brug te ver om namen te noemen, ongeacht of iemand een misdaad heeft begaan? En waar komt die 

drang om op een blog namen prijs te geven eigenlijk vandaan?  

Daarnaast bleek dat de rechtbankverslaggevers heel in de krant en online verschillend omgaan met het 

publiceren van details van een rechtszaak. Drie rechtbankverslaggevers geven aan op hun blog meer 

details te vertellen dan in de krant. Chris Klomp stelt dat het een kwalijke zaak is om censuur toe te 

passen op rechtbankverslagen. Hij zegt dat dit het fundament van de rechtspraak onderuit haalt. Lezers 
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kunnen zich pas een goed beeld vormen als zij alles weten van een zaak, ook de (gruwelijke) details. Kiel 

staat hier lijnrecht tegenover. Hij stelt dat het weergeven van details schadelijk is voor het slachtoffer en 

daarom zo min mogelijk gedaan moet worden. Kiel vindt: als het voor het verhaal niet nodig is, laat het 

dan weg. Zo zijn er niet alleen veel verschillen tussen de werkwijze op blogs en in kranten maar ook 

tussen de rechtbankjournalisten onderling. 

Hoe de journalisten zichzelf zien als zij aan het bloggen zijn bleek van invloed op hun gedrag op hun blog. 

Dit komt overeen wat Zuniga (2011) ook over bloggers concludeerde. Nanko Kiel bijvoorbeeld, zag zichzelf 

op het blog niet als een journalist en vond daarom dat hij een soort van vrijbrief had om te publiceren 

waar hij zin in had. Ook Chris Klomp vond zijn blog een plek voor meningen, want op zijn blog was hij geen 

journalist. Thimister en Swart zagen zichzelf altijd als journalist, ongeacht voor welk medium zij schreven. 

Dat resulteerde erin dat op hun blogs veel meer verhalen met een objectieve teneur werden gevonden. 

Het onderstreept de theorie nog dat het uitmaakt hoe een blogger zichzelf ziet. Wie zichzelf een journalist 

noemt, gedraagt zich meer als journalist dan mensen die zichzelf niet zo zien als zij  aan het bloggen zijn 

(Zuniga, 2011). 

Dan de kwestie aan welke criteria iemand moet voldoen om zichzelf het predikaat rechtbankblogger te 

geven. Het was een onderwerp waar de rechtbankverslaggevers verrassend eensgezind over waren. 

Rechtbankjournalisten moeten minstens een paar keer per week in de rechtbank te vinden zijn, moeten in 

ieder geval de basiskennis hebben van de rechtspraak en moeten vooral ervaring hebben met 

rechtszaken. De journalisten gaven aan dat die ervaring zich in jaren moet opbouwen. Ja, iedereen mag 

een blog beginnen met rechtbankverhalen, maar dat maakt je nog geen rechtbankverslaggever. Allemaal 

gaven zij antwoorden die pasten in het concept boundary work, waarbij een groep mensen criteria stelt 

om anderen buiten te houden en zo het beroep en de eigen status te beschermen.  

7.2 Discussie  
 

In het onderzoek van Schultz & Scheffer van 2007 werd gevonden dat (sport)journalisten min of meer 

gedwongen werden te bloggen. Zij zagen geen toegevoegde waarde in het bijhouden van een blog. Die 

situatie is voor de rechtbankverslaggevers in dit onderzoek anders, zij hebben er zelf voor gekozen een 

blog te beginnen. Ook nog met de reden dat zij het juist als een platform zien waar zij extra waarde aan 

de verhalen kunnen geven. Omdat ze meer ruimte hebben dan in de krant, omdat ze vrijer kunnen 

schrijven en geen rekening hoeven houden met vaste formats.  

Ook al doen de rechtbankbloggers iets dat in principe iedereen kan doen, bloggen, ze doen nog steeds 

aan boundary work. Op de vraag of iedereen een rechtbankblogger kan zijn, komen de 

rechtbankverslaggevers meteen met criteria waaraan een rechtbankblogger zou moeten voldoen. 

Belangrijkste voorwaarde: ervaring. Hiermee sluiten zij vele mensen uit van wat zij doen. Maar de 
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journalisten zijn niet meer zo fel op bloggen als in het onderzoek uit 2007 van Schultz & Scheffer. Daarin 

stelden journalisten dat bloggen het stomste was wat ooit de professie was binnengedrongen. Omdat het 

de lijnen zou vervagen tussen journalisten en ‘nietswetenden die in hun pyjama meningen spuien’. 

Sterker, de rechtbankverslaggevers vinden het blog een aanvulling op hun werk voor de krant. Ze kunnen 

er meer kwijt zoals bijvoorbeeld langere verhalen en meningen.  

Het wordt door de rechtbankbloggers belangrijk gevonden om zich te kunnen uiten op hun blog, dit is 

dezelfde motivatie die Lenhart en Fox in 2006 bij burgerbloggers vonden. Profilering is ook een grote 

motivatie om een blog bij te houden voor de rechtbankverslaggevers. De blog wordt gebruikt als 

reclamezuil voor het werk van de rechtbankverslaggever. Hetzelfde zeiden bloggers ook in het onderzoek 

van McKenna en Pole (2008).  

Ook vinden de rechtbankbloggers de controle die er is op een weblog prettig. Ze ervaren het blog als een 

veilige plek om te kunnen communiceren en grijpen in als de reacties hen te gortig worden bijvoorbeeld. 

Dit beeld komt overeen met wat Gumbrecht (2004) en McKenna & Pole (2008) vonden in hun onderzoek. 

Daarin gaven bloggers ook aan graag de hand te houden in de reacties op blogposts en het blog een 

beschermde plek te vinden om hun mening te uiten en te communiceren met lezers.  

Op de blogs houden de rechtbankjournalisten nog altijd vast aan de traditionele gatekeepersrol en zijn 

weinig geneigd user generated content te incorporeren op het weblog. Dat is te zien aan dat ze weinig 

links gebruiken. Soms is de reden daarvoor dat de journalisten het idee hebben geen controle te hebben 

over de links, of om het blog niet te vervuilen. Uit onderzoek van Singer (2005) kwam precies ditzelfde 

beeld. Journalisten waren acht jaar geleden huiverig in het gebruik van content van het publiek en zijn dat 

nog steeds. In ieder geval als het om hun eigen blog gaat.  

En hoezeer Rebecca Blood (2000,2002) ook haar best heeft gedaan te strijden om een ethische code in de 

blogsfeer in te stellen, de rechtbankjournalisten willen daar in 2013 vooralsnog niets van weten. Zij geven 

aan dat het internet zelfregulerend is, en dat zelfcensuur een groot goed is. Dit zijn precies de 

argumenten tegen zo’n ethische code die eerder ook werden gevonden in onderzoek van Perlmutter 

(2007). Cenite en Detenber (2009) dachten de echter dat een code steun zou vinden in de bloggerswereld. 

Zij spraken voor hun onderzoek 1224 bloggers, dus die bewering heeft een stevig fundament. Echter in dit 

onderzoek is het tegenovergestelde gevonden. Het is de vraag of die weerstand voor een code alleen voor 

rechtbankjournalisten geldt, of voor meer bloggers. 

7.3 Tekortkomingen 

Na het onderzoek werden een paar minder sterke punten van de opzet van het onderzoek duidelijk. De 

eerste moeilijkheid was het feit dat er een quotum sample gebruikt werd bij het verzamelen van de 

verhalen van de verslaggevers. Sommige journalisten schrijven vaak en veel op het blog, anderen updaten 
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hun blog veel minder vaak. Dat zorgde ervoor dat de verhalen van de ene journalist allemaal uit oktober 

komen, terwijl de verhalen van een andere verslaggever uit zes verschillende maanden komen. Het is 

jammer dat de periode van de geselecteerde niet voor alle rechtbankverslaggevers wat meer dezelfde 

was. Aan de andere kant kon het in dit onderzoek niet anders, want anders was er te weinig data om te 

vergelijken.  

De tweede moeilijkheid was het beoordelen van de teneur van verhalen. Ook was de 

intercodeurbetrouwbaarheid boven de tachtig procent, sommige verhalen bleven moeilijk te 

interpreteren. Vooral de blogverhalen van Rob Zijlstra zitten vol cynisme, dubbelzinnigheid en stijltrucs. Ik 

vond dat er verschillen zaten in drie codeurs die al bekend waren met de verhalen van Zijlstra, tegenover 

de twee codeurs die de verhalen van Zijlstra nog nooit hadden gelezen. Zijlstra zegt zelf ook dat hij er 

plezier in schept om de lezer op het verkeerde been te zetten. Dat lukte regelmatig. Voor een volgend 

onderzoek dat teneur van verhalen meeneemt is het van belang heel precies de instructies op te stellen 

om de intercodeurbetrouwbaarheid nog hoger te krijgen.  

Tot slot is er een duidelijk verschil in de interviews. Rechtbankverslaggever Bjorn Thimister was minder 

bereid dan de andere verslaggevers om aan het interview mee te werken. Ook gaf hij aan weinig tijd te 

hebben. Dat resulteerde erin dat zijn interview het kortst is geworden en ook het enige interview was dat 

telefonisch werd afgenomen. Aan het transcript is ook te zien dat zijn antwoorden minder uitgebreid 

waren, dat beïnvloedt de volledigheid van het onderzoek. Omdat deze vijf verslaggevers de enige vijf 

rechtbankjournalisten in Nederland zijn die én een rechtbankblog én een plek bij de krant hebben, vond ik 

dat Thimister niet buiten beschouwing gelaten kon worden. Achteraf gezien is het een tekortkoming dat 

ik Thimister niet heb kunnen overhalen tot een langer interview.  

7.4 Aanbevelingen 
 

De eerste aanbevelingen voor volgende onderzoeken vloeien voort uit de tekortkomingen van dit 

onderzoek. In plaats van het gebruiken van een quotum sample van de artikelen op blogs en in de 

kranten, zou het goed zijn om een specifieke casus te onderzoeken. Wat gebeurt er als 

rechtbankverslaggevers over dezelfde zaak in de krant én op het blog schrijven? Wat zijn dan precies de 

verschillen? Het is in dit onderzoek niet onderzocht omdat er te weinig materiaal voorhanden was, maar 

wellicht kunnen in een vervolgonderzoek meerdere casussen geanalyseerd worden waardoor de 

uitkomsten sterker staan. Ook is het wellicht interessant dit onderzoek met bloggende 

rechtbankjournalisten in een ander land te doen. Eventueel kan er een vergelijking getrokken worden 

tussen bloggende rechtbankverslaggers in Nederland en in het buitenland.  

Interessant is het om in een vervolgonderzoek dieper in te gaan op de ethische standaarden van 

journalisten online en offline. Er is eerder aangetoond dat burgerbloggers anderen standaarden bezigen 
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dan journalisten in traditionele media. In dit onderzoek is aangetoond dat ook sommige 

rechtbankverslaggevers hun journalistieke gedragscode deels negeren als zij online publiceren. Het is 

boeiend om te onderzoeken of dat alleen voor rechtbankverslaggevers zo is of dat journalisten met 

andere genres hier ook mee te maken krijgen.  

Misschien is het een onderzoek waard om het effect van rechtbankblogs en het effect van 

krantenverslagen op lezers te meten. Het blog is een meningencircus, ook als het blog aan een journalist 

toebehoort, dat is ook uit dit onderzoek gekomen. Maar in hoeverre wordt de mening van de lezer over 

een rechtszaak hierdoor beïnvloed?  

Terugkomend op een toevallig gevonden correlatie van de lengte van de teksten en de hoeveelheid 

reacties die onder een verhaal gegeven zijn, is dit aspect ook de moeite van het analyseren waard. Tot nu 

toe is gedacht dat alle teksten op internet kort moeten zijn om de aandacht van de bezoeker vast te 

houden terwijl de uitkomsten in dit onderzoek het tegenovergestelde impliceren. Mogelijk is de aandacht 

spanne in de periode dat internet beschikbaar is verschoven. Het is altijd belangrijk up to date te blijven 

met wat bezoekers van websites willen. Wellicht is dit onderzoek een startpunt voor nieuwe onderzoeken 

en uiteindelijk nieuwe inzichten over blogs en hun gebruikers.  
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Bijlage 1: Blog Chris 
Klomp over censuur 
Beelden van misbruik 
 

16 april 2012, http://journalistklomp.com/2012/04/16/beelden-van-misbruik/ 

Wie de krant leest, denkt wellicht een aardig beeld te hebben van de werkelijkheid. Over seksueel 

misbruik bijvoorbeeld. 

De waarheid is helaas een stuk grauwer. Om niet te zeggen diepzwart. 

De journalistiek kuist. De details van seksueel misbruik leest u niet. Alsof de oorlogsjournalist zijn camera 

naast zich neer legt op het moment dat hij de doden ziet liggen. 

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. 

Ze schreeuwt. Heeft pijn. Ze wil dat het stopt. Hij zegt dat ze stil moet zijn. En gaat door. Het meisje zelf 

weet na jaren wanneer het wel stopt. 

Op het moment dat er wit spul uit zijn piemel komt. 

Het meisje stribbelt niet tegen. Verzet zich niet. Ze denkt oprecht dat alle vaders dit wekelijks bij hun 

dochter doen. Het hoort bij haar leven. 

Driehonderd keer geneukt worden door je eigen vader. 

http://journalistklomp.com/2012/04/16/beelden-van-misbruik/
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Zes jaar later krijgt ze tijdens een schoolexcursie pijn in haar buik. Ze fietst samen met een stagiaire terug 

naar een bezoekerscentrum. En neemt plaats op een wc. 

Niet veel later hangt een babylijfje half uit haar lichaam. Met de voetjes naar beneden. Het meisje kent de 

enige persoon met wie ze ooit seks heeft gehad maar al te goed. 

Haar vader. 

Een meisje van 15 is blij met de aandacht van een man van 36. Hij geeft haar waar ze in al haar 

eenzaamheid zo naar op zoek is. 

Tot hij haar op de achterbank van zijn auto kennis laat maken met zijn seksuele voorkeur. Met zijn wereld 

van sadomasochisme en bondage. En de anale seks waar hij zo dol op is. 

Zij kan dagen niet lopen van de pijn, maar keert toch terug. De destructieve kracht van aandacht. 

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Over kamers met tapijt aan de muur waar kinderen huilend sperma 

slikken. En geslagen worden. Omdat mannen daar geld voor over hebben. Over pijnlijke onderzoeken in 

ziekenhuizen en over vaginale en anale bloedingen. 

Over kinderen die het moeten doen met een hond. Hele foute studio’s die worden ingericht in keurige 

rijtjeshuizen. Over baby’s waar mannen geil van worden. Stroomdraden die niet worden ingezet om een 

lamp te laten branden. 

En over kinderen die niets mogen zeggen omdat mamma anders dood zal gaan. 

U leest het niet. Of nauwelijks. En zeker niet in deze vorm. 

En dat is misschien toch wel een beetje gek. 

Ik heb in tien jaar tijd het woord geil nog nooit in een rechtbankverslag kunnen krijgen. Eindredacteuren 

prefereren de term opgewonden. 

Alsof we het hier hebben over een romantisch liefdesspel tussen twee gelijkgestemden. 

En ik moet toegeven. 

Zelfs het bovenstaande stukje bevat stevige censuur. Ik heb verhalen in mijn hoofd die verder gaan. Veel 

verder. Je zou er slapeloze nachten van krijgen. 

Gaat u zelf maar eens in de rechtszalen van Nederland kijken. Daar gaat het er nog veel ruiger aan toe. 

Geslachtsdelen heten daar gewoon pik en kut. 

Dat u het even weet. 

Wij journalisten censureren dagelijks de werkelijkheid als het gaat om seksueel misbruik. 

Maar waarom eigenlijk? 

 



 

 87 

Bijlage 2: Code voor 
blogs door Blood (2002) 
 

1. Publish as fact only that which you believe to be true. 

If your statement is speculation, say so. If you have reason to believe that something is not true, either 

don't post it, or note your reservations. When you make an assertion, do so in good faith; state it as fact 

only if, to the best of your knowledge, it is so. 

2. If material exists online, link to it when you reference it. 

Linking to referenced material allows readers to judge for themselves the accuracy and insightfulness of 

your statements. Referencing material but selectively linking only that with which you agree is 

manipulative. Online readers deserve, as much as possible, access to all of the facts — the Web, used this 

way, empowers readers to become active, not passive, consumers of information. Further, linking to 

source material is the very means by which we are creating a vast, new, collective network of information 

and knowledge. 

On the rare occasion when a writer wishes to reference but not drive traffic to a site she considers to be 

morally reprehensible (for example, a hate site), she should type out (but not link) the name or URL of the 

offending site and state the reasons for her decision. This will give motivated readers the information they 

need to find the site in order to make their own judgment. This strategy allows the writer to preserve her 

own transparency (and thus her integrity) while simultaneously declining to lend support to a cause she 

finds contemptible. 

3. Publicly correct any misinformation. 

If you find that you have linked to a story that was untrue, make a note of it and link to a more accurate 

report. If one of your own statements proves to be inaccurate, note your misstatement and the truth. 

Ideally, these corrections would appear in the most current version of your weblog and as an added note 

to the original entry. (Remember that search engines will pull up entries without regard to when they 

were posted; once an entry exists in your archives, it may continue to spread an untruth even if you 

corrected the information a few days later.) If you aren't willing to add a correction to previous entries, at 

least note it in a later post. 

One clear method of denoting a correction is the one employed by Cory Doctorow, one of the 

contributors to the Boing Boing weblog. He strikes through any erroneous information and adds the 

corrected information immediately following. The reader can see at a glance what Bill Cory originally 

wrote and that he has updated the entry with information he feels to be more accurate. (Do it like this in 

HTML: The reader can see at a glance what <strike>Bill</strike> Cory originally wrote and that he has 

updated the entry with information he feels to be more accurate.) 
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4. Write each entry as if it could not be changed; add to, but do not rewrite or delete, any entry. 

Post deliberately. If you invest each entry with intent, you will ensure your personal and professional 

integrity. 

“ The network of shared knowledge we are building will never be more than a novelty unless we protect 

its integrity by creating permanent records of our publications. ” 

Changing or deleting entries destroys the integrity of the network. The Web is designed to be connected; 

indeed, the weblog permalink is an invitation for others to link. Anyone who comments on or cites a 

document on the Web relies on that document (or entry) to remain unchanged. A prominent addendum 

is the preferred way to correct any information anywhere on the Web. If an addendum is impractical, as 

in the case of an essay that contains numerous inaccuracies, changes must be noted with the date and a 

brief description of the nature of the change. 

If you think this is overly scrupulous, consider the case of the writer who points to an online document in 

support of an assertion. If this document changes or disappears — and especially if the change is not 

noted — her argument may be rendered nonsensical. Books do not change; journals are static. On paper, 

new versions are always denoted as such. 

The network of shared knowledge we are building will never be more than a novelty unless we protect its 

integrity by creating permanent records of our publications. The network benefits when even entries that 

are rendered irrelevant by changing circumstance are left as a historical record. As an example: A 

weblogger complains about inaccuracies in an online article; the writer corrects those inaccuracies (and 

notes them!); the weblogger's entry is therefore meaningless — or is it? Deleting the entry somehow 

asserts that the whole incident simply didn't happen — but it did. The record is more accurate and history 

is better served if the weblogger notes beneath the original entry that the writer has made the 

corrections and the article is now, to the weblogger's knowledge, accurate. 

History can be rewritten, but it cannot be undone. Changing or deleting words is possible on the Web, but 

possibility does not always make good policy. Think before you publish and stand behind what you write. 

If you later decide you were wrong about something, make a note of it and move on. 

I make a point never to post anything I am not willing to stand behind even if I later disagree. I work to be 

thoughtful and accurate, no matter how angry or excited I am about a particular topic. If I change my 

opinion in a day or two, I just note the change. If I need to apologize for something I've said, I do so. 

If you discover that you have posted erroneous information, you must note this publicly on your weblog. 

Deleting the offending entry will do nothing to correct the misinformation your readers have already 

absorbed. Taking the additional step of adding a correction to the original entry will ensure that Google 

broadcasts accurate information into the future. 

The only exception to this rule is when you inadvertently reveal personal information about someone 

else. If you discover that you have violated a confidence or made an acquaintance uncomfortable by 

mentioning him, it is only fair to remove the offending entry altogether, but note that you have done so. 

5. Disclose any conflict of interest. 
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Most webloggers are quite transparent about their jobs and professional interests. It is the computer 

programmer's expertise that gives her commentary special weight when she analyzes a magazine article 

about the merits of the latest operating system. Since weblog audiences are built on trust, it is to every 

weblogger's benefit to disclose any monetary (or other potentially conflicting) interests when 

appropriate. An entrepreneur may have special insight into the effect of a proposed Senate bill or a 

business merger; if she stands to benefit directly from the outcome of any event, she should note that in 

her comments. A weblogger, impressed with a service or product, should note that she holds stock in the 

company every time she promotes the service on her page. Even the weblogger who receives a CD for 

review should note that fact; her readers can decide for themselves whether her favorable review is 

based on her taste or on her desire to continue to receive free CDs. 

Quickly note any potential conflict of interest and then say your piece; your readers will have all the 

information they need to assess your commentary. 

6. Note questionable and biased sources. 

When a serious article comes from a highly biased or questionable source, the weblogger has a 

responsibility to clearly note the nature of the site on which it was found. In their foraging, webloggers 

occasionally find interesting, well-written articles on sites that are maintained by highly biased 

organizations or by seemingly fanatical individuals. Readers need to know whether an article on the 

medical ramifications of first trimester abortion comes from a site that is pro-life, pro-choice, or strongly 

opposed to medical intervention of all kinds. A thoughtful summation of the Israeli-Palestinian conflict 

may be worth reading whether it is written by a member of the PLO or a Zionist — but readers have the 

right to be alerted to the source. 

It is reasonable to expect that expert foragers have the knowledge and motivation to assess the nature of 

these sources; it is not reasonable to assume that all readers do. Readers depend on weblogs, to some 

extent, for guidance in navigating the Web. To present an article from a source that is a little nutty or has 

a strong agenda is fine; not to acknowledge the nature of that source is unethical, since readers don't 

have the information they need to fully evaluate the article's merits. 

If you are afraid that your readers will discount the article entirely based on its context, consider why you 

are linking it at all. If you strongly feel the piece has merit, say why and let it stand on its own, but be clear 

about its source. Your readers may cease to trust you if they discover even once that you disguised — or 

didn't make clear — the source of an article they might have evaluated differently had they been given all 

the facts. 

 

1 With regard to points 1 and 5, I am indebted to Dave Winer for his discussions on Scripting News 

about integrity with regard to weblogging. Though our thinking diverges greatly, his ideas were one 

springboard for my own thoughts on the matter. 

 

http://scriptingnews.userland.com/backissues/2002/02/04#integrity


 

 90 

Bijlage 3: 
Codeerschema’s  
 
Codeerschema 1A dat per artikel of blog wordt ingevuld 

Nummer Elke blogpost en elk krantenbericht is genummerd, dat 

nummer staat hier. 

Datum Datum waarop het bericht gepubliceerd is in de krant of 

op het blog. Uitgedrukt in 8 cijfers: dd/mm/jjjj 

Kop Titel van het artikel of blogpost. 

Krant/blog Bron van het artikel. Naam van de krant of blog waar 

het bericht is gepubliceerd. 

Auteur Naam van journalist verantwoordelijk voor het verhaal. 

Onderwerp verhaal Gaat het om een rechtbankverslag, een betoog of een 

verhaal over de privésituatie? 

Lengte (in aantal 

woorden) 

Omvang van het verhaal geteld in het aantal woorden. 

Aantal quotes totaal  

(+ totaal aantal 

woorden quotes) 

Getelde aantal zinnen tussen aanhalingstekens. 

Uitspraken. De lengte van de uitspraken daarnaast 

opgeteld als het aantal woorden. 

Aantal quotes 

verdachte (+aantal 

woorden) 

Getelde uitspraken van de verdachte. Ook de lengte van 

de quotes in aantal woorden uitgedrukt. 

Aantal quotes 

slachtoffer (+aantal 

woorden) 

Getelde uitspraken van het slachtoffer of diens 

advocaat. Ook de lengte van de quotes in aantal 

woorden uitgedrukt. 
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Aantal quotes rechter 

(+aantal woorden) 

Getelde quotes van de rechter(s). Ook de lengte van de 

quotes in aantal woorden uitgedrukt. 

Aantal quotes officier 

van justitie (+aantal 

woorden) 

Getelde quotes van de officier van justitie. Ook de 

lengte van de quotes in aantal woorden uitgedrukt. 

Teneur Keuze uit: voordelig voor verdachte, nadelig voor 

verdachte, ambivalent of niet van toepassing. 

Perspectief Verhaal is geschreven in hij/zij-perspectief of ik-

perspectief. 

Soort zaak Hier wordt aangegeven om wat voor soort strafzaak het 

gaat. 

 

Figuur 2: Codes die horen bij het codeerschema 1A 

Krant/ Blog Teneur Perspectief Soort zaak 

1. Dagblad van het 

Noorden 

2. Algemeen Dagblad 

3. Ommelander Courant 

4. De Telegraaf 

5. Algemeen Dagblad 

editie Utrecht 

6. Blog Rob Zijlstra 

7.Blog Chris Klomp 

8. Blog Nanko Kiel 

9. Blog Bjorn Thimister 

10. Blog Jurgen Swart 

1. Voordelig voor 

verdachte 

2. Nadelig voor 

verdachte 

3. Neutraal 

4. Ambivalent 

1. Hij/zij perspectief 

 

2. Ik-perspectief 

 

 

 

1.  Moord 

2.  Kinderporno 

3. Verkrachting/ 

aanranding/misbruik 

4. Drugsbezit/handel 

5. Geweld (openlijk) 

6. Geweld (huiselijk) 

7. Diefstal 

8. Inbraak 

9. Overval 

10. Brandstichting 

11. Oplichting 

12. Fraude 

13. Vernieling 

14. Verkeersincident 

15. Anders 
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Figuur 3: Codeerschema blogs 1B 

Nummer  

Blog  

Interactie: 

Mogelijkheid tot reageren onder blogpost 

Totaal aantal reacties  

Aantal reacties van de auteur 

 

Multimedia: 

 Aantal foto’s in blogpost 

Aantal video’s in blogpost 

 

Links:  

Aantal links in blogpost 

Aantal links naar eigen blog 

Aantal links naar eigen medium (krant) 

Aantal links naar andere nieuwsmedia 

Aantal links naar justitiële bronnen 

Aantal links naar politiebronnen 

Aantal links naar andere bronnen 

 

 

Figuur 4: Codes die horen bij codeerschema blogs 1B 

Blog Interactie 

6. Blog Rob Zijlstra 

7. Blog Chris Klomp 

8. Blog Nanko Kiel 

9. Blog Bjorn Thimister 

10. Jurgen Swart 

 

1. Reacties zijn 

mogelijk 

2. Geen reactie 

functie 
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Bijlage 4 Intercodeur-
betrouwbaarheid 
 

Een goed gereedschap om de betrouwbaarheid van een onderzoek te vergroten en te meten is door naar 

de intercodeurbetrouwbaarheid te kijken. Dit is feitelijk de mate waarin de gevonden resultaten van de 

onderzoekers met elkaar overeenkomen.  

De intercodeurbetrouwbaarheid is gemeten door met in totaal vijf codeurs te werken in de pilot. De 

meeste categorieën bleken al snel het gewenste betrouwbaarheidsniveau te hebben ruim boven de 80 

procent. Echter de categorie teneur leverde in de eerste instantie problemen op. Hierdoor is het 

codeerinstrument meerdere malen aangepast. Het doel was om de intercodeurbetrouwbaarheid in ieder 

geval hoger dan 0.80 te krijgen. Wel moet erbij gezegd worden dat de extra codeurs alleen in de pilot 

hebben meegedaan. Het feitelijke onderzoeksmateriaal voor deze scriptie is door één codeur 

geanalyseerd aan de hand van het aangepaste codeerinstrument. Hieronder vindt u de lijst met de 

gemeten betrouwbaarheid voor de variabelen.  

Intercodeursbetrouwbaarheid Samenhang met andere codeurs 

Onderwerp verhaal 0.92 

Lengte (in aantal woorden) 0.97 

Aantal quotes totaal  (+ totaal 
aantal woorden quotes) 

0.89 

Aantal quotes verdachte 
(+aantal woorden) 

0.85 

Aantal quotes slachtoffer 
(+aantal woorden) 

0.86 

Aantal quotes rechter (+aantal 
woorden) 

0.86 

Aantal quotes officier van 
justitie (+aantal woorden) 

0.88 

Teneur 0.82 

Perspectief 0.96 

Soort zaak 0.83 
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Bijlage 5 Vragenlijst 
interviews 
 

Algemene introductie  

Er werd door de interviewer over het onderzoek en de inhoudsanalyse verteld. De algemene vragen die in 

het onderzoek behandeld worden en waarvoor de interviews precies gebruikt werden. Bij participanten 

die eerder waren geïnterviewd werd er gerefereerd aan het eerdere essay van de onderzoeker en hoe dit 

onderzoek verband houdt met dat essay. 

Praktische zaken 

Mag ik dit interview opnemen? Ik heb het nodig voor de transcriptie van de interviews om ze goed te 
kunnen analyseren.  
Wilt u anoniem blijven in dit onderzoek? 
Loopbaan (alleen voor journalisten die niet eerder geïnterviewd waren door de onderzoeker) 
Hoe bent u begonnen met de rechtbankjournalistiek? 

Motivatie 

Hoe bent u begonnen met bloggen over rechtbankzaken? 
Wat is de belangrijkste reden voor uw blog? 
Hoeveel tijd bent u eraan kwijt? 
Hoe vaak plaatst u iets op uw weblog? 

Teneur 

GeenStijl heeft rechtbankverslaggevers op weblogs weleens daderknuffelaars genoemd.  
Wat voor cijfer geeft u uzelf als we het hebben over verdachte-vriendelijkheid? 1 is daarbij dat u altijd 
negatief schrijft over een verdachte, 10 is als u het in uw verhalen op het blog altijd opneemt voor de 
verdachte. 
Ik heb gevonden dat ..procent van uw verhalen op weblogs voordelig zijn voor de verdachte, … nadelig, … 
verwarrend en … neutraal. Wat vindt u van deze cijfers? 

Herkent u zichzelf daarin? 
Een aantal verhalen heb ik geclassifeerd als verwarrend (voorbeelden) hebt u dat bewust gedaan? 
Hoe gaat u om met meningen/partijdigheid in de verhalen die u voor de krant schrijft?  
Zit daar verschil in? 

Perspectief en stijl 

Waarom schrijft u uw verhalen op het weblog in ik-perspectief/hij/zij-perspectief? 
Heeft dat een reden? 
Is dit altijd zo geweest of is het in de jaren veranderd? 
Verschilt dit met het perspectief van de verhalen die u voor de krant schrijft? Waarom? 
Hoe is uw stijl op het blog als u dat vergelijkt met verhalen voor de krant? 
Hebt u bepaalde stijltrucjes die u toepast?  
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Kunt u er een voorbeeld van noemen?  
Doet u dat ook bij verhalen voor de krant? 

Quotes 

Wie is er in uw blogverhalen het meest aan het woord denkt u? 

Uitslag: wat vindt u daarvan? 
Waarom komt … meer aan het woord dan…? 
Hebt u daar een verklaring voor? 
Gebruikt u stijltrucs om te laten weten aan wiens kant u staat? 

Zelfcensuur 

Hoe gaat u om met de privacy van de personen in de rechtbank? 
Gebruikt u namen, initialen, woonplaats? 
Is dat anders dan hoe u voor de krant schrijft? 
Hoe is uw stijl online?  
Hoe is uw stijl in de krant? 

Links  

Hoe vaak gebruikt u links in de verhalen? 
Waarom gebruikt u links? 
Hoe worden die links gekozen? Wat voor links zijn het? 
Waarom linkt u wel/niet naar andere rechtbankverslaggevers? 

Foto’s  
Hoe vaak gebruikt u foto’s? 
Waarom gebruikt u wel/geen foto’s? 
Hoe kiest u die foto’s? 

Reactiemogelijkheid 

Waarom heeft u een reactiemogelijkheid? 
Discussieert u zelf ook mee in de reacties? 
Verandert u weleens een verhaal naar aanleiding van een reactie? 
Waarom doet u dat wel/niet? 
Zijn reacties een motivatie voor u om uw blog bij te houden? 
Worden de reacties vooraf gemodereerd? 
Hebt u het idee dat u de controle hebt over uw blog en de reacties? 
Wat zou u doen als deze controle wegvalt als er bijvoorbeeld 400 reacties komen vanaf GeenStijl? 

Boundary work 

Waar moet een rechtbankverslaggever aan voldoen? 
Wanneer mag je jezelf een rechtbankverslaggever noemen? 
Mag iedereen een rechtbankblog beginnen? 
Zouden er regels moeten zijn voor blogs? 
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