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Voor- en dankwoord 
Aan het begin van de twintigste eeuw reisden culturele antropologen af naar verre uithoeken van de 

wereld zoals het Amazonegebied en Nieuw-Guinea om zich een weg te banen door dichte jungles en 

woeste rivieren. Zij hoopten zich de cultuur van kannibalen en koppensnellers eigen te maken om 

bestaande opvattingen over mensen te nuanceren die tot dan toe door de meeste Europeanen als 

gewetenloze wilden werden weggezet. Tijdens het schrijven van deze etnografie vormde de altijd 

hectische nieuwsvloer van de NOS mijn jungle, waar zich in de uiterste hoek de virtuele 

nieuwskannibalen van de eenentwintigste eeuw bevinden,  Nieuw-Guinea 

alleen de koppen van kranten snellen: de webredacteuren van NOS op 3.  

   

In mijn observaties en het schrijven van deze thesis ben ik een aantal mensen dank en erkenning 

verschuldigd. Allereerst dank ik de webredacteuren van NOS op 3 voor hun openheid en medewerking, 

zonder welke een onderzoek niet mogelijk zou zijn geweest; mijn vader voor zijn onvoorwaardelijke 

steun en vertrouwen; medestudent Dewie voor de aanmoedigingen; en last but not least, 

scriptiebegeleider Tom Van Hout voor het geduld en de inzichtelijke aanbevelingen.  

 

Jan-Willem Hendrik van der Mijde  

Rotterdam, 10 maart 2013 
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Samenvatting 

De redacteuren van NOS op 3 zijn de jonge honden binnen de publieke nieuwsorganisatie de 

Nederlandse Omroep Stichting (NOS). De nieuwste redactie van de NOS brengt dagelijks zowel soft als 

hard nieuws via radio, televisie en internet. Ondanks het frisse imago van soortgelijke online 

nieuwsmedia heeft de internetjournalistiek zowel binnen het academische als populaire discours een 

beroerde reputatie.  

 

De internetjournalist wordt veelal gezien als een nieuwskannibaal die zich zonder bezinning te goed 

doet aan het werk van collega-journalisten. Critici zien online nieuws als een allegaartje van 

omgeschreven artikelen, geaggregeerd bij print media en eveneens kannibaliserende lotgenoten online. 

Kort gezegd, online nieuws bestaat uit gerecycled nieuws: zonder verwijzing, zonder erkenning.  

Aan de basis van deze depreciërende opvattingen staat verbazingwekkend weinig empirische 

bewijsvoering opgetekend uit de journalistieke praktijk. Nieuwssociologen hebben zich al enige jaren 

weten in te bedden in nieuwsredacties van print media om eveneens misprijzende opvattingen over 

churnalism (de vermeende afhankelijkheid van persberichten) te nuanceren. Even diepgravende studies 

over het dagelijkse werk van webredacteuren zijn in het onderzoeksveld aanzienlijk minder sterk 

vertegenwoordigd.   

  

Om hier een nodige bijdrage aan te leveren en daarmee de nodige nuances aan te brengen in het 

discours heb ik gedurende ruim vier maanden observaties gemaakt op de webredactie van NOS op 3. 

De verzamelde data bestaat uit e-mailverkeer, audio-opnames van vergaderingen, schermopnames van 

schrijfprocessen, notities van gesprekken tussen redacteuren onderling en audio-opnames van 

individuele interviews met redacteuren. De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: hoe gebruiken 

webredacteuren van NOS op 3 bestaande on- en offline media bij de productie van hun eigen artikelen?  

Uit de analyse blijkt dat webredacteuren inderdaad in grote mate afhankelijk zijn van bestaande 

nieuwsverhalen. Dit is echter niet enkel een eigenschap van het medium internet als ook een praktisch 

gevolg van de betrekkelijk kleine bezetting van de webredactie: aggregeren is relatief makkelijk en leidt 

tot meer verkeer naar de website. Daarentegen bestaan er ook gradaties in de mate waarin 

redacteuren een eigen journalistieke bijdrage leveren aan hun artikelen, die verder gaat dan het 

recombineren van bestaande nieuwsartikelen. Soms ontstaan hieruit vernieuwende inzichten die de 

aanvankelijke interpretatie van het nieuwsfeit bijstellen of in het juiste perspectief plaatsen.  

Concluderend stel ik dat depreciërende opvattingen over online journalistiek dikwijls voortkomen 

uit anachronistische verwachtingen van webjournalisten als vaklui die vooral moeten streven naar 

zelfgeproduceerd nieuws. In de conclusie stuur ik op naar een actuelere definitie van wat 

webredacteuren met nieuws doen: het begrijpelijk organiseren van een overvloed aan nieuws op het 

web en daarbuiten tot een coherente eenheid, de frontpage als the best of the news.  
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1. Inleiding  
 

De internetjournalistiek heeft nog altijd geen beste reputatie. Knippen en plakken, kopiëren, 

aggregeren, jatten: het zijn allemaal associaties die kleven aan het werk van de 

internetjournalist.  

(Pleijter, 2012) 

 

Bijna twee decennia na het onzekere begin in de midden jaren negentig bevindt de Nederlandse 

internetjournalistiek zich nog steeds in het verdomhoekje. Het werk van internetjournalisten wordt 

dikwijls omschreven in termen van kannibalisme  - n 2003 schetsten 

Alexander Pleijter en Mark Deuze ook al een niet al te optimistisch beeld van de toen pas net 

 j 

populaire 

discours lijkt het beeld te bestaan dat online nieuwsmedia meer dan andere nieuwsmedia voor hun 

content afhankelijk zijn van het aggregeren van nieuws bij derden.  

De webredacteuren van de jongste NOS-redactie, NOS op 3 (online sinds 2011), schipperen 

dagelijks tussen de afhankelijkheid van aggregatie en de professionele behoefte om daar zelf iets 

aan toe te voegen. Het aggregeren van nieuws is ten dele inherent aan de opzet van de 

redactie. Webredacteuren zijn gebonden aan hun bureau en met een computer en het internet als 

belangrijkste hulpmiddel zijn de lijntjes naar andere media kort. Gecombineerd met een betrekkelijk 

kleine bezetting biedt aggregeren dan een relatief makkelijke oplossing om toch veel verkeer naar de 

website te leiden. 

  

Het dominante paradigma binnen het academische discours  van online nieuws is dat er door de nadruk 

op aggregatie ware 

(Jones & Salter, 2012: 23) en 

2010: 7). Volgens die visie staat online journalistiek zowel in kwaliteit als relevantie een paar treden 

lager dan andere nieuwsmedia 

cannibalism general manager NYTimes.com Scott 

Meyer in Blanken, 2003: 23).  

In plaats van het verrijken van het nieuwslandschap kunnen nieuwswebsites en -blogs die niet zelf 

nieuws genereren maar het voornamelijk reproduceren zorgen voor een zogenoemd echo chamber 

effect. Hierbij worden bestaande nieuwsfeiten, en interpretaties daarvan, bevestigd en versterkt enkel 

en alleen door het feit dat deze over verschillende platforms worden herhaald en naar elkaar 

doorverwijzen. In dat effect loert een gevaar dat verder gaat dan de journalistiek zelf. Een diversiteit 
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aan meningen en interpretaties van nieuwsfeiten is immers een onmisbaar component voor het 

functioneren van een democratie.  

Terwijl burgers in de meeste democratieën steeds minder zelf actief participeren in de politiek 

fungeert de pers immers als controleur van de overheid en informatievoorziener van het publiek. Deze 

functie van de journalistiek  anders gezegd, het bestaansrecht van de journalistiek  staat beter 

bekend als Die functie is de laatste paar decennia al onder druk komen te staan 

doordat journalisten bij print media steeds meer afhankelijk zijn geworden van nieuws dat buiten de 

eigen nieuwsredactie wordt geproduceerd door  

profess  (Franklin, 2008: 15). Volgens sommigen beperkt dit het kritische vermogen van de pers 

en daarmee de slagvaardigheid van de journalistiek als de vierde macht (Davis, 2002; Davies, 2008).  

 

Uit de verdere bespreking van de bestaande literatuur over online journalistiek (hfdst. 2.3.1) zal blijken, 

dat er aan de basis van de vaak depreciërende opvattingen over online nieuws verbazingwekkend 

weinig empirische bewijsvoering staat opgetekend uit de journalistieke praktijk. Bovendien bestaat het 

bestaande onderzoek voornamelijk uit inhoudsanalyses van online artikelen. Hierdoor wordt er 

voorbijgegaan aan de relevante redactionele processen vóór en tijdens het schrijven van deze artikelen. 

Paterson en Domingo merken in hun baanbrekende bundel Making Online News (2008) dan ook terecht 

op dat er in het onderzoek naar online nieuws te weinig aandacht is voor etnografisch onderzoek naar 

de daadwerkelijke nieuwsproductie. Daarnaast wordt het internet als nieuwsmedium veelal 

bediscussieerd en beoordeeld vanuit het blikveld van oude nieuwsmedia (hfdst 2.3.2); indicaties dat 

zowel het medium als het discours zich in een transitiefase bevinden.  

Hierdoor zijn bestaande negatieve opvattingen over online nieuws veelal gevoed door vluchtige 

indrukken van een nieuwe medium die als typerend worden aangevoerd. Om de nodige nuance aan te 

brengen in het discours heb ik gedurende ruim vier maanden observaties gemaakt op de webredactie 

van NOS op 3. De verzamelde data bestaat uit e-mailverkeer, audio-opnames van vergaderingen, 

schermopnames van schrijfprocessen, notities van gesprekken tussen redacteuren onderling en audio-

opnames van individuele interviews met redacteuren. Gezien de nadruk binnen het online nieuws 

discours op aggregatie, heb ik de analyse daarop toegespitst en de onderzoeksvraag als volgt 

geformuleerd:  

 

Hoe gebruiken webredacteuren van NOS op 3 bestaande on- en offline media bij de productie van hun 

eigen artikelen?  

 

Door de etnografische onderzoeksmethode tracht ik een zo compleet mogelijk beeld te geven van het 

dagelijkse werk van webredacteuren. In het onderzoeksveld is deze benadering al vaker toegepast op 

analyses van redacties van print media, maar nog niet in dezelfde mate voor webredacties. Hierdoor 

hoop ik dezelfde nuances in het discours aan te brengen als nieuwssociologen dat recent hebben 
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gedaan over eveneens misprijzende opvattingen over churnalism in print media  de vermeende 

afhankelijkheid van persberichten. 

 

Hoofdstuk 2.1 gaat verder in op hoe de homogenisering van het nieuws het exacte tegenbeeld is van de 

vaak utopische verbeeldingen die weboptimisten aanvankelijk toeschreven aan online nieuws. Midden 

jaren negentig schetsten zij juist een optimistisch toekomstbeeld van een meer divers en verrijkt 

nieuwsaanbod, waar ook burgers actief in zouden kunnen participeren.  

Twintig jaar later lijkt er een tegengesteld beeld zichtbaar. Juist op het internet, waar het nieuws 

met de snelheid van het licht gebracht kan worden, waar geen deadlines gelden en waar het nieuws 

doorlopend is, komt niet meer nieuws sneller, maar minder nieuws en ook nog eens later.  

Media als televisie en radio zorgden bij hun adoptie als journalistiek medium voor nieuwe soorten 

journalistiek (Pleijter & Deuze, 2003: 34). Academici en critici van het internet als serieus 

nieuwsmedium lijken daarentegen te stellen dat daar op het internet in veel gevallen zeker (nog) geen 

sprake van is. In hoeverre er volgens het academische discours sprake is van oude wijn in nieuwe 

zakken  komt in hoofdstuk 2.2 verder aan bod.  

  

In hoofdstuk 3 wordt NOS op 3 in een historische context geplaatst door een toelichting te geven op het 

Nederlandse mediasysteem en de geschiedenis van internetjournalistiek daarin. In aanloop naar de 

analyse wordt er ook nader ingegaan op de fysieke werkplek van de webredactie en de dagelijkse 

structuur van het redactieproces.    

Uit de analyse in hoofdstuk 4 zal blijken dat er in de artikelproductie van de webredacteuren 

gradaties bestaan in aggregatie, welke in drie distinctieve categorieën zijn op te delen. Elke categorie  

onderscheidt zich in de mate dat de redacteuren een eigen journalistieke inbreng weten toe te voegen 

aan een bestaand nieuwsverhaal. Dat varieert van het relatief eenvoudige recombineren van een 

bestaand nieuwsartikel tot het toevoegen van vernieuwende inzichten die de aanvankelijke 

interpretatie van het nieuwsfeit bijstellen of in het juiste perspectief plaatsen.  

Concluderend stel ik dat depreciërende opvattingen over online journalistiek dikwijls voortkomen 

uit anachronistische verwachtingen van webjournalisten als vaklui die vooral moeten streven naar 

zelfgeproduceerd nieuws. In de conclusie stuur ik op naar een actuelere definitie van wat 

webredacteuren met nieuws doen: het begrijpelijk organiseren van een overvloed aan nieuws op het 

web en daarbuiten tot een coherente eenheid, de frontpage als the best of the news. In het onderdeel 

discussie zal ik reflecteren op de beperkingen van dit onderzoek en tevens een aantal aanbevelingen 

doen voor verdere onderzoek die in deze thesis niet of niet voldoende zijn uitgewerkt.  

 

 

 

 



 

7 
 

2. Theoretisch kader 
2.1 // Achtergrond: een optimistisch begin 

 

But that may be the future: The editor that determines the content of our daily read may not 

be a salaried Webmaster or a war-weathered newspaper editor, but a bleary-eyed blogger in 

his undershirt willing to put in the surfing time on our behalf. 

(Wagstaff, 2002) 

 

Bovenstaand citaat van tech-blogger Jeremy Wagstaff (o.a. The Wall Street Journal) illustreert de 

rhetoric of newness die er rond 2000 ontstond over de beloftes van nieuwswebsites en -blogs. Anders 

dan de eerste webblogs die vanaf de midden jaren negentig waren ontstaan en zich voornamelijk 

bezighielden met de ly unhappy  (ibidem) creëerden 

serieuze nieuwsblogs de verwachting van, zoals vooraanstaand blogger Andrew Sullivan (o.a. The Dish) 

het in 2002 euforisch omschreef, De 

verwachting die in dergelijke uitspraken werd geuit was duidelijk: alles zou anders worden.  

Volgens Sullivan, en andere techno-optimisten, zouden bloggers het nieuwsmonopolie van 

traditionele media d

authority of The Washington Post or National Review Vanaf eind jaren negentig was 

online journalistiek een van de meest veelbesproken onderwerpen binnen Journalism Studies (Quandt, 

2008: 77). Vanaf dan werd er aanvankelijk in de Verenigde Staten een discussie aangezwengeld over de 

invloed van blogs op de journalistiek door het ontstaan van een aantal invloedrijke political blogs (e.g. 

Political Wire, 1999) en news aggregation websites (e.g. Drudge Report, 1998; The Huffington Post, 

2005). Op 17 januari 1998 bezegelde de Drudge Report definitief de journalistieke potentie van het 

internet toen het de moeder der scoops binnenhaalde:  

(Drudge, 1998) 

   

Die potentie werd in 2002 onderschreven toen de prestigieuze Berkeley's Graduate School of 

Journalism het genre blogging als vak ging onderwijzen. Dit was in navolging van nieuwsorganisaties 

zoals MSNBC, Fox News en Slate die recent blogs hadden geïncorporeerd in hun websites (Shachtman, 

2002). De grens tussen traditionele internetjournalistiek en blogs was steeds meer aan het vervagen.   
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Een belangrijk aspect dat aanvankelijk het denken over nieuwe media, en online journalistiek specifiek, 

heeft bepaald zijn technologisch deterministische veronderstellingen waardoor:  

 

New media have often been deemed inherently democratizing and liberating, offering the 

prospect of freeing us all from a long standing dependence on a few powerful information 

 

(Paterson, 2007: 57)  

   

In het academisch discours werden blogs aanvankelijk immers gezien als de voornaamste componenten 

van the  en the Blogs gaven 

the previously voiceless (Ringmar, 2007: 12) en in die perceptie weerklonk het nog veel oudere tech-

credo Information Wants To Be Free.   

Ook binnen de blogosfeer bestond er optimisme over de journalistieke beloftes van blogs.  Vooral 

omdat in veler ogen de archaïsche en elitaire journalisten het contact met, en het vertrouwen van, het 

publiek waren kwijtgeraakt. Wagstaff benadrukte die tegenstelling nog eens door de tech-savvy 

bloggers die in the know waren te omschrijven als folk who aren't journalists, or experts in their field, 

but have sufficient knowledge and experience to serve as informal guides to the rest of us hunting for 

stuff on the World Wide Web (Wagstaff, 2002). Niet verwonderlijk, gezien de soms hyperbolische 

verbeeldingen over online nieuws, bleken veel van die verwachtingen na verloop van tijd echter danig 

overschat te zijn geweest.  

 

2.2 //  Probleemstelling: geen schisma, wel meer van hetzelfde 
Tien jaar later, en wijzer, schetste Wagstaff een meer realistisch en aanzienlijk minder euforisch beeld 

van de blogosfeer anno 2012:  

 

I thought blogs would serve as guides to the web. And many do: They highlight interesting stuff 

that others are saying. They curate, in the argot of the web. But actually the really good ones

the ones that keep traditional media on their toes are those which actually dig up new stuff.  

(Wagstaff, 2012) 

 

De verschuivende opvatting van Wagstaff illustreert hoe het euforische geloof in de schisma die nieuwe 

media zou veroorzaken in de journalistiek inmiddels is getemperd. Blogs zijn inmiddels volledig 

geïncorporeerd in traditionele nieuwsorganisaties en onderdeel van de mainstream media geworden. 

Daarmee lijken ze ook een deel van hun revolutionaire potentie te hebben verloren.  

De heuristische aanpak van het boek Digitizing the News (2004) van mediaonderzoeker Pablo 

Boczkowski vormde een belangrijke aanzet tot meer 

(Boczkowski, 2004: 3). In 
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zijn latere werk News at Work (2010) onderschrijft Boczkowski dat academische en populaire 

discoursen over nieuwe nieuwsplatforms vaak gepaard gaan met een groot optimisme voor een meer 

divers nieuwslandschap. In de praktijk blijkt er, zoals de reflectie van Wagstaff illustreert, echter sprake 

van een paradox in wat nieuwswebsites en met name nieuwsblogs doen met nieuws. Zoals Boczkowski 

en De Santos betogen (2007) hoeft meer media namelijk niet perse te leiden tot een meer divers 

nieuwsaanbod. In News at Work stelt Boczkowski treffend dat: 

  

(...) the content of news blogs is highly dependent on stories produced by the media. Blogs 

commonly comment on stories generated by traditional and online media but very seldom 

break new stories.  

(Boczkowski, 2010: 11) 

 

Een analyse van de populaire nieuwswebsites Indymedia en Slashdot door Haas (2005) onderschreef 

dat de relatie van afhankelijkheid tussen blogs en andere media in het nadeel van blogs weegt: 

weblog writers cover the same topics as mainstream news media and, perhaps more significantly, rely 

De diversiteit van het nieuwsaanbod blijft 

daardoor beperkt doordat veel van de meest bezochte nieuwswebsites bijvoorbeeld het buitenlandse 

nieuws grotendeels overnemen van persbureaus (Paterson, 2007). De paradox daarin is volgens 

Boczkowski 

diversity of its content  Een conclusie die in 2006 in de VS ook al werd uitgedragen door de 

toonaangevende jaarlijkse rapportage The State of the News Media waarin samenvattend werd gesteld 

dat Project for Excellence in 

Journalism, 2006).    

Een treffende illustratie van het online nieuws paradox  wordt gegeven in de documentaire Page 

One: Inside the New York Times (Rossi, 2011). NY Times-journalist David Carr reageert daarin op de 

stelling van Michael Wolff, oprichter van de nieuwsblog Newser, dat er in het internettijdperk geen plek 

meer is voor The Old Gray Lady, de geuzennaam voor The NY Times. 

 

 we end up competing, often times, against our own work, aggregated. 

aggregates all manner of content. But I wonder if Michael has really thought this through: get 

rid of all mainstream  media content.  

(Rossie, 2011: 49.08 25) 

 

Daarop houdt Carr een fotokopie omhoog van de voorpagina van Newser, met alle verhalen afkomstig 

uit de oude media  er uit geknipt: een voorpagina van gaten. Dit vormt een niet al te subtiele verwijzing 

naar het zogenoemde New York Times effect: there]  is 

repurposed pieces by the Times with a sexier headline or a bigger picture; or bouncing off of Times 

reporting, (journalist David Remnick in Rossi, 2011: 49.40-56).  
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Evenals het nieuws in print media voor een groot deel bestaat uit overgetypte PR-berichten, is er 

volgens vele commentatoren dus ook in Davies, 2008). 

Diezelfde nieuwsartikelen worden namelijk eindeloos gerecycled door talloze nieuwswebsites en -blogs 

en doorgeplaatst over verschillende mediaplatformen. Als gevolg daarvan zou online nieuws zijn 

verworden tot een allegaartje van omgeschreven artikelen, geaggregeerd bij print media en eveneens 

kannibaliserende lotgenoten online: gerecycled nieuws van derden zonder verwijzing, zonder 

erkenning. Uit het volgende onderdeel zal blijken dat er opmerkelijk genoeg aan de basis van deze 

depreciërende opvattingen verbazingwekkend weinig empirische bewijsvoering staat. Bovendien is het 

bestaande onderzoek daarnaar slechts in beperkte mate opgetekend uit de journalistieke praktijk. 

 

2.3.1 // Relevantie: lacunes in het onderzoeksveld 
Op basis van onderzoek naar nieuwswebsites in Argentinië concluderen Boczkowski en De Santos dat 

 (2007, 177). Mediasociologen voeren al langer aan dat het nieuws de laatste paar decennia 

minder divers is geworden (Bourdieu, 1998; Cook, 1998; Gans, 2003; Klinenberg, 2003; Norris, 2000, 

Schudson, 2003). Er bestaan binnen het onderzoeksveld twee opvattingen over wat daartoe heeft 

geleid: gedeelde journalistieke opvattingen en werkwijzen tussen verschillende redacties, en het in de 

gaten houden van andere media (Boczkowsk & De Santos, 2007: 169).  

Volgens Boczkowsk en De Santos hebben een aanzienlijk kleiner aantal studies online journalistiek 

news cycle, the growing reliance on wire service copy, and the organizational dynamics of convergent 

ibidem). Wat anders lijkt aan het hergebruiken van nieuwscontent op het internet is de 

mate waarin het inherent lijkt aan het medium en vooral de snelheid waarmee content zich verspreid.  

Welke redactionele mechanismes hier in de praktijk achter schuil gaan zijn in het academische 

discours nog niet even nauwgezet bestudeerd als de redactionele processen in print media. Niet 

verwonderlijk ook aangezien het medium internet constant aan verandering onderhevig is en online 

journalistiek in vergelijking nog in de kinderschoenen staat. Evenals bij de diepgravende etnografische 

analyses van het gebruik van PR-content bij kranten, kan een analyse van vergelijkbare praktijken bij 

online media seemingly mundane instance of reproduction is more complex than 

Van Hout, 2010: 107).  Zoals Van Hout namelijk concludeert: 

- (Ibidem: 120).  

Het merendeel van het academische onderzoek naar online media  in bijzonder betreffende de 

sociale, politiek en culturele implicaties van digitale media  leunt bovendien op data uit de Verenigde 

Staten en in mindere mate uit andere (geïndustrialiseerde) landen (cf. Domingo, 2008a: 15; Boczkowski, 

2010: 13). Juist met een medium als het internet dat inherent een globaliserend medium is, is een 

verbreding van de geografische blik van het academische onderzoek daarnaar essentieel vooral omdat: 
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the emergence and evolution of digital media are not only global but also globalizing 

phenomena that deepen information flows across often very distant and quite different 

locales.  

(Boczkowski, 2010: 13) 

 

2.3.2 // Relevantie: horseless carriage syndrome 
In de schets die Coleman (2010) maakt van het bestaande onderzoek naar nieuwe media en 

journalisti the scholarly discussion has been fiercely focused on what 

these transformations mean not only for the future of journalism but, by extension, [for] the future of 

democracy  (Downie & Schudson 2009) (Coleman, 2010: 495). Volgens Boczkowski en De Santos is een 

reden voor de academische focus op de wisselwerking met oude media dat veel van de grootste online 

nieuwssites zijn opgericht door bestaande print- en televisieorganisaties (2007: 168). In het 

onderzoeksveld zijn dan ook vooral thema s sterk vertegenwoordigd die het verschil met traditionele 

media benadrukken, zoals: mediaconvergentie, mogelijkheden tot interactiviteit (niet alleen hyperlinks, 

maar ook engagement) en burgerjournalistiek. Juist de laatste twee eigenschappen, die in de 

journalistiek slechts beperkt uit de verf lijken te zijn gekomen, worden vaak als de belangrijkste 

mogelijkheden van online journalistiek gezien. 

Uit een inventarisatie van het onderzoek in Journalism Studies in Nederland tussen 2005-2009 blijkt 

dat onderzoekers over het algemeen nog relatief weinig interesse hebben in onderzoek naar 

internetjournalistiek (Brants & Vasterman, 2010: 204,-6,-13). Het bestaande academische discours over 

nieuws en nieuwe media is daarbij voornamelijk gefocust op de gevolgen voor 

traditionele (e.g. Bardoel, 2010; Blanken & Deuze, 2007; Buijs, 2011; Costera Meijer, 2006; 

Drok, 2006) of de consumptie en perceptie van online media in relatie tot printmedia (e.g. De Waal, 

2007). In het internationale onderzoek naar nieuwe media is er dan weer relatief weinig  aandacht 

besteed aan de dagelijkse praktijk van webredacties (Paterson & Domingo, 2008: x). Brants en 

Vasterman merken in hun overzichtsstudie terecht op dat het journalistiek handelen juist de kern van 

Journalism Studies zou moeten zijn.  

Duidelijk is dat de internetjournalistiek evenals het academische discours daarover nog in een 

transitiefase zitten. Eenzelfde conclusie trekken Mitchelstein en Boczkowski ook op basis van hun 

inventarisatie van het onderzoek naar online nieuwsmedia vanaf 2000:  

 

-enact journalism in the networked environment, they live out in their 

everyday practices a tension between tradition and change. This tension also characterizes 

scholarly endeavors; most studies continue to apply existing lenses to look at new phenomena, 

but the potential for theoretical renewal is becoming increasingly evident. 

       (Mitchelstein & Boczkowski, 2009: 575) 
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Onderzoek naar de invloed van nieuwe media op traditionele media gaf academici aanvankelijk de 

Boczkowski & 

De Santos, 2007: 168). De bijkomstigheid van een dergelijke brede blik is dat de focus van het 

onderzoek verloren raakt. Dermate dat internet als nieuwsmedium in het academische discours veelal 

vanuit het blikveld van reeds bestaande media wordt bediscussieerd en beoordeeld, en niet als een 

medium met diens eigen mediumspecifieke eigenschappen. Dit verklaart bijvoorbeeld ook waarom 

sommige onderzoekers de term online newspapers gebruiken om de nieuwswebsites van kranten aan 

te duiden (e.g. Boczkowski, 2004). Dit terwijl de term in principe uitsluitend betrekking heeft op digitale 

versies van normale kranten (die bijvoorbeeld op e-readers worden gelezen). Een vergelijkbaar 

voorbeeld is de frequente omschrijving van de online social networking service Twitter als een 

microblog: het is een blog maar dan kleiner .  

Een dergelijk academische benadering, waarin nieuwe media worden besproken in termen, ofwel 

, van oude media wordt ook wel het horseless carriage syndrome genoemd. De term is in 

de mediawetenschappen gepopulariseerd door een van haar conceptuele grondleggers, mediafilosoof 

Marshall McLuhan (1964). Landow (2003) geeft een treffende omschrijving van de tekortkomingen van 

bestaande concepten voor de bestudering van nieuwe media:  

 

We often approach an innovation, particularly an innovative technology, in terms of an 

analogy or paradigm that at first seems appropriate but later turns out to block much of the 

). 

(Landow, 2003: 35-36).  

 

Deels is deze academische benadering ook te herleiden tot het feit dat nieuwswebsite van kranten tot 

2000 aanvankelijk niet veel anders waren dan online versies van de hard copy krant. Het overnemen 

van de eigenschappen van oude media door nieuwe media, aangeduid met de term remediatie  (Bolter 

& Grusin, 1999) lijkt een wezenlijk onderdeel te zijn van de vroege ontwikkeling van elk nieuw medium. 

Veel studies lijken daarentegen, mogelijk door de aanvankelijk academische en populaire euforie over 

nieuwe media, er aan voorbij te gaan dat het ook mogelijk is om een nieuwe medium op zichzelf te 

bestuderen, zonder daarbij te miskennen dat ook nieuwe media deel uitmaken van complexe 

historische contexten.   

Etnografie biedt als onderzoeksmethode een mogelijkheid om het veelvoud aan kenmerken van 

online nieuwsproductie bloot te leggen. De methodische en systematische aanpak heeft immers niet 

voornamelijk als doel om bestaande hypothesen te testen maar om met open vizier zich geheel onder 

te dompelen in een, voor de onderzoeker vaak, nieuwe omgeving. In het volgende onderdeel komt 

verder aan bod hoe er aan die methode toch ook wat praktische en epistemologische haken en ogen 

zitten die veel zelfreflexiviteit van de onderzoeker vereisen.   
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3. Methode 
3.1 // Etnografie als onderzoeksmethode 
Etnografie is van oorsprong een onderzoeksmethode uit de culturele antropologie. Het is een 

kwalitatieve onderzoeksmethode die zich richt op het doorgronden van sociaal-culturele verschijnselen. 

Deze weerspiegelen volgens sociologen een systeem van betekenisgeving en kennis binnen een 

duidelijk gedefinieerde groep. Een typische etnografie is holistisch doordat niet alleen het 

geobserveerde proces wordt bestudeerd maar er ook observaties worden gemaakt van de 

desbetreffende omgeving en deze in een historische context worden geplaatst (Eriksen, 2004: 79).   

Belangrijke methodes binnen de culturele antropologie zijn onder meer participerende observatie 

en het afnemen van interviews en/of enquêtes op basis daarvan. Het doel van de participerende 

observatie is om zowel een vertrouwensband met de subjecten op te bouwen als bekend te raken met 

de geldende gedrags- en omgangsvormen binnen een bepaalde sociaal culturele groep.   

Sinds de jaren zeventig en tachtig zijn etnografen uit de sociale en communicatieve wetenschappen 

actief op nieuwsredacties (cf. Epstein, 1973; Fishman; 1980; Gans, 1979; Gitlin, 1980; Sigal, 1973; 

Tuchman, 1978), en sinds enkele jaren ook steeds vaker op webredacties (e.g. Paterson & Domingo, 

2008; Domingo & Paterson, 2011). Evenals hun antropologische tegenhangers bestuderen 

nieuwssociologen hun subjecten als een onderscheidende sociaal-culturele groep. Volgens 

redactie, naar bepaalde mores waarmee zij zich onderscheiden van andere arbeidsgroepen. Die mores 

weerspiegelen zich uiteindelijk weer in het eindproduct.   

Making Online News (Paterson & 

Domingo, 2008) breekt Domingo een lans voor meer etnografisch onderzoek naar online 

nieuwsproductie door te stellen dat een antropoloog:     

 

be analyzed in the co

homogeneous; it is the daily use that makes the difference and allows the discovery of 

plausible explanations for the variations found.  

(Domingo, 2008a: 25) 

 

De meerwaarde van etnografisch onderzoek naar online nieuwsproductie is dus de wijze waarop het 

middels directe observatie  en niet op basis van conjectuur  inzichtelijk maakt hoe technologie in de 

praktijk wordt gebruikt in de relevantie context. Meer dan andere methodes onthult etnografisch 

onderzoek daarmee:  
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means for a more adequate theorization of the operations of the new media and the 

s media representations. 

(Cottle, 2007: 2) 

 

Als onderzoeksmethode is etnografie echter niet onomstreden. Sinds de eerste aanwending van de 

methode in het begin van de twintigste eeuw is de methode geregeld bekritiseerd omdat ze niet 

wetenschappelijk genoeg zou zijn. Voornaamste kritiekpunten waren het ogenschijnlijke gebrek aan 

objectiviteit, herhaalbaarheid en voorspelbaarheid (Fabian, 1992: x). Observaties vinden immers niet 

plaats in een gecontroleerde omgeving en de onderzoeker moet zich constant bewust zijn van diens 

eigen veronderstellingen in de observatie om het onderzoek niet negatief te beïnvloeden (Paterson, 

2008: 5). Het gevaar is dan dat de observeerder anekdotisch bewijs kan generaliseren (ibidem), 

bijvoorbeeld wanneer deze de verwachtingen van de onderzoeker bevestigingen. Uiteraard ligt het 

zogenoemde cherry picking bij elke onderzoeksmethode op de loer, ook bij strikt gecodeerde 

inhoudsanalyses, maar specifiek voor etnografisch onderzoek betekent het dat de onderzoeker zich 

extra bewust moet zijn van diens eigen rol.    

Daar komt bij dat etnografie als onderzoeksmethode zeer arbeidsintensief is. Volgens Paterson is dit 

ook een mogelijke verklaring voor de ondervertegenwoordiging van de etnografische methode in 

onderzoek naar online nieuwsproductie (Paterson, 2008: 8). Dit soort onderzoek vergt immer meer tijd, 

geld en moeite dan veel onderzoekers er voor over hebben (ibidem). Daarnaast zijn journalistieke 

redacties inherent moeilijke organisaties om toegang tot te verkrijgen. Gatekeepers houden blijkbaar 

niet van pottenkijkers en houden de poorten vaak gesloten voor onderzoekers. Inhoudsanalyses zijn in 

vergelijking betrekkelijk makkelijker uit te voeren, aangezien het goedkoper en makkelijker is 

m). Zeker voor universitaire onderzoekers die onder aanzienlijke druk staan 

om met regelmaat te publiceren is de keuze dan snel gemaakt om liever onderzoek uit te voeren dat 

haalbaarder lijkt. Het credo Publish or Perish heeft, zoals uit het aansluitende onderdeel zal blijken, ook 

een negatieve doorwerking gehad op de diversiteit van het onderzoek in Journalism Studies; op zijn 

minst een interessante parallel met het onderwerp van deze thesis.  

Een andere veel geopperde tekortkoming van etnografie is dat door de arbeidsintensiviteit van de 

methode de blik beperkt blijft tot een relatief klein aantal casussen. Inhoudsanalyse (en enquêtes) zijn 

in vergelijking geschikter voor het herhaaldelijk analyseren en genereren van grote hoeveelheden data 

(Wester, 2006). Daarentegen kan een 

2009: 26). Juist voor een nog relatief jong en onderbelicht onderzoeksveld als online nieuws kan 

etnografie dan ook redactionele processen belichten die met inhoudsanalyse en enquêtes alleen nog 

niet zichtbaar zijn gemaakt.  
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3.2 // Verantwoording methode 
Uit de inventarisatie van Brants en Vasterman blijkt dat in Nederland inhoudsanalyses en enquêtes 

dominante onderzoeksmethodes zijn in peer-reviewed onderzoek naar journalistiek (2010: 210-211). 

Van de acht door hen onderscheidden methodes was etnografie tussen 2005-2009 zelfs de minst 

gehanteerde methode (1 procent van de 94 meegerekende artikelen). Opmerkelijk, aangezien 

ibidem: 211). Concluderend stellen de twee onderzoekers dat er in 

Nederland:   

 

relatief weinig onderzoek wordt gedaan naar de feitelijke gang van zaken in de 

journalistieke nieuwsproductie, en praktisch helemaal niet met behulp van etnografisch 

onderzoek. ) Journalism studies lijkt zich op enige afstand van de journalistieke praktijk te 

bevinden  

(ibidem) 

 

Met het internationale onderzoek naar internetjournalistiek lijkt het niet veel beter gesteld te zijn. Ook 

hier zijn met stip de meest gebruikte methodes inhoudsanalyses van het eindproduct en enquêtes over 

het nieuwsgebruik (Domingo, 2005).  

Hiermee wordt verondersteld dat de wijze van productie van een artikel kan worden afgeleid uit het 

eindproduct en het gebruik. Zelfs het omvangrijke onderzoek waarop Boczkowski diens News at Work 

(2010) baseert bestaat in hoofdzaak uit een etnografische analyse van nieuwsconsumptie; de analyse 

van de nieuwsproductie bestaat uit inhoudsanalyse aangevuld met interviews met journalisten en 

webredacteuren. Daarmee wordt er aan voorbijgegaan dat nieuwsproductie voor een belangrijk deel 

bepaald wordt door een redactioneel proces dat plaatsvindt vóór en tijdens het werkelijke produceren 

van nieuwscontent. Studies die in hoofdzaak bestaan uit inhoudsanalyses maken dat proces niet (als 

zodoende) zichtbaar. Van Hout onderschrijft de meerwaarde van nauwgezette observaties van de 

daadwerkelijk nieuwsproductie door te stellen dat: 

 

-grained insights into the professional 

routines and mediating labor of journalists. Such knowledge has the potential to retrodict 

assumptions made by less close  but more comprehensive - studies of journalism.  

(Van Hout, 2010: 120)

  

Het gebruik van etnografie close 

analysis of journalists at work   

Bestaande etnografische onderzoeken naar online nieuwsredacties hebben zich vooralsnog gericht 

op het onderzoeken van de levens, ideologieën, verwachtingen, verlangens en percepties van online 

journalisten en grassroots bloggers (Boczkowski 2004, Boyer 2010, Klinenberg & Benzecry, 2005, 
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Paterson & Domingo 2008, Russell 2010, Srinivasan & Fish 2009). Mitchelstein en Boczkowski 

onderschrijven in hun bespreking van de lacunes in het onderzoek naar online nieuws, en dan specifiek 

user-authored content, 

(Mitchelstein & Boczkowski, 2009: 577). Het valt echter op dat zij niet benoemen dat dit eveneens geldt 

voor onderzoek naar online nieuwsproductie. In hun inventarisatie benoemen Mitchelstein en 

Boczkowski drie etnografische onderzoeken naar online nieuwsproductie: Cawley 2008; Boczkowski, 

2004; Quandt, 2008.  

Het etnografische aspect van Cawley (2008) en Boczkowski (2004) bestaat voornamelijk uit in-depth 

interviews afgenomen op basis van observaties op de redactievloer en analyses van de geproduceerde 

content. Het onderzoek van Cawley en Boczkowski is dus met recht etnografisch te noemen maar net 

zoals veel ander onderzoek focust het niet op de daadwerkelijke productie. Het onderzoek van Quandt 

(2008) naar vijf Duitse internetredacties vormt hierop de uitzondering aangezien de data bestaat uit 

zeer nauwgezette observaties van de nieuwsproductie op het computerscherm. Quandt onderschrijft 

daarbij nadrukkelijk de zwakte van etnografische onderzoeken die voornamelijk leunen op interviews:  

 

The answers in interview studies are based on rational reflection of past actions; so the 

respondents are often forced to construct a memory representation of processes that were 

partially or fully below their consciousness or control.  

         (Quandt, 2008: 78) 

  

Voor printmedia zijn er inmiddels aanzienlijk meer studies gebaseerd op nauwgezette observaties van 

nieuwsproductie (e.g. Van Hout & Jacobs, 2008; Van Hout, 2010; Van Hout & Macgilchrist, 2010; Van 

Hout, Pander Maat & De Preter , 2011) maar voor online nieuwsproductie is de oogst vooralsnog 

schaars.  

Een welkome aanvulling op het beperkte aanbod vormen de onderzoeken in de recente bundels van 

Domingo en Paterson (2008 & 2011). Helaas blijft zelfs in de verhelderende studies in beide bundels 

van het zoeklicht voornamelijk gericht op de redactiecultuur, het zelfbeeld van webjournalisten en -

redacteuren (voornamelijk ten opzichte van andere media) en de impact en invloed van de nieuwe 

technologie op het redactionele proces, en wederom: voornamelijk op basis van afgenomen interviews.  

De reeds vermelde publicatie van Quandt (2008) in deze bundel is weliswaar de uitzondering 

daarop, maar de studie is gebaseerd op onderzoek uit 2001. De opkomst van Web 2.0 (e.g. YouTube, 

Facebook, Twitter) en de professionalisering van nieuwsblogs (e.g. The Huffington Post, Newser, 

GeenStijl, NOS op 3) zijn in dat onderzoek dan ook niet meegenomen terwijl deze zonder twijfel 

diepgaande gevolgen hebben gehad voor de journalistiek in zijn geheel, en online nieuws in het 

bijzonder. De intrinsieke eigenschappen van online nieuwsproductie en het redactionele proces op 

webredacties zijn hierdoor nog niet in detail onderzocht of gedefinieerd.  
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3.3 // Opzet onderzoek 
Coleman (2010) onderschrijft in haar overzichtsstudie van het bestaande onderzoek naar nieuwe media 

en journalistiek het belang van etnografie voor een verdere verdieping van het onderzoeksveld, door te 

stellen dat: 

 

To grasp more fully the broader significance of digital media, its study must involve various 

frames of analysis, attention to history, and the local contexts and lived experiences of digital 

media a task well suited to the ethnographic enterprise.  

(Coleman, 2010: 488-489) 

  

Een dergelijke aanpak heb ik geprobeerd mij eigen te maken tijdens mijn observaties op de redactie van 

NOS op 3. Op de redactie van NOS op 3 heb ik observaties gemaakt van het gehele redactieproces van 

31 online artikelen door zeven redacteuren. De observaties zijn gemaakt op 13 doordeweekse 

observatiedagen tussen 6 september en 21 oktober 2011. De observaties leverden een zeer divers 

dataset op bestaande uit: 31 artikelen, tientallen e-mails, honderden observatienotities, 29 uur video 

(schermopnames) en 10 uur audio (redactievergaderingen en interviews). De verschillende 

dataonderdelen zijn schematisch weergegeven in onderstaand tabel.  

Tabel 1: een weergave van de verzamelde data 

Zowel ervaren redacteuren als stagiair(e)s zijn geobserveerd. Het meenemen van stagiair(e)s in de 

observaties is misschien ongebruikelijk, maar wordt verantwoord door het feit dat ze in de dagelijkse 

productie een substantiële bijdrage leveren aan de website; op de webredactie van NOS op 3 is de 

verhouding stagiair(e)s en redacteuren 50:50. Toch zijn zij in de geobserveerde artikelproducties 

ondervertegenwoordigd gebleven. Deels door praktische beschikbaarheid, maar voornamelijk omdat 

stagiair(e)s in de regel minder artikelen produceren dan ervaren redacteuren.  

In de meeste gevallen was ik de gehele dag aanwezig voor de observaties van twee overlappende 

diensten. Vóór het verzamelen van de data ben ik zelf drie maanden werkzaam geweest op de 

wedredactie als stagiair. Dit gaf mij naast het winnen van het vertrouwen van de redacteuren 

(onderdeel van de participerende observatie) ook de mogelijkheid om bekend te raken met de 

redactiecultuur en gebruiken daarbinnen. Op basis daarvan heb ik indien wenselijk mijn methodologie 

kunnen aanpassen. Deze benadering wordt ook wel 

observeert de subjecten door zich onder te dompelen in de (redactie)cultuur en deze vervolgens te 

Onderdeel data Soort data Observatiemiddel Duur  Hoeveelheid 
Redactievergaderingen 
(driemaal per dag) 
 
Incl. transcriptie 

audio 
 
 
tekst 

dictafoon  
 
 

+/- 450 min. 31 
 
 
21.570 woorden 

Schrijfprocessen video Camstudio +/- 1740 min.  54 
Schrijfprocessen tekst notitieblok/pen N/A 3.272 woorden 
Interviews  audio dictafoon +/- 150 min. / 30  30 
Artikelen  tekst  internet N/A 31 
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begrijpen vanuit de voorwaarden die binnen die specifieke cultuur gelden. Om volledig bekend te raken 

met de geldende culturele praktijken, is het daarbij een vereist

members  to  

De verzamelde data (weergegeven in tabel 1) is op te delen in vijf onderdelen. Allereerst heb ik met 

een dictafoon audio-opnames gemaakt van de drie verschillende redactievergaderingen verspreid over 

de dag (zie transcriptie in bijlage II, pp. 85-139). Tijdens deze vergaderingen werd de oorsprong en 

verdere uitwerking van online artikelen voor het eerst besproken. Het tweede dataonderdeel bestaat 

uit video-opnames van het schrijfproces op de computer. Deze observaties zijn gemaakt met behulp 

van het softwareprogramma Camstudio, een online beschikbaar freeware programma dat 

schermopnames kan maken. Het programma werd ingeschakeld zodra de redacteur begon met het 

schrijven van een artikel (zie afbeelding 1 voor een voorbeeldweergave). Camstudio draait op de 

achtergrond en heeft geen invloed op het normale gebruik van de computer. Afgezien van het activeren 

van de software (door mijzelf) wordt hiermee getracht zoveel mogelijk de ecologische validiteit van het 

redactieproces te bewaken. Tijdens de productie van de online artikelen bevond ik mij in de directe 

omgeving van de redacteur (zie kaart p. 27, afbeelding 3); dichtbij genoeg om de observaties te maken, 

doch op discrete afstand om zo weinig mogelijk een storende factor te zijn.  

Afbeelding 1: Voorbeeld van een schermopname. Links het NRCS iNews, rechts het CMS Tridion 

Het derde dataonderdeel bestaat uit observaties buiten het scherm, zoals bewegingen en 

(telefonische) gesprekken tussen redacteuren of bronnen, welke zijn  genoteerd in een apart document 

(zie bijlage I, pp 64-84). Het vierde dataonderdeel bestaat uit audio-opnames van een kort 

semigestructureerd interview met de redacteur (afhankelijk van de mogelijkheid voor- en/of achteraf 

de productie) om de wijze van verwerking en de motivatie voor het artikel kort te bespreken (zie 

transcriptie in bijlage II, pp. 85-139). Het laatste dataonderdeel bestaat uit een inhoudsanalyse van de 

geproduceerde artikelen.  
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3.4 // Datareductie 
Van de 31 geobserveerde producties zijn er 27 geselecteerd voor een verdere analyse. Redenen voor de 

reductie is dat sommige observaties niet genoeg data opleverden voor een goede analyse. Een 

complete observatie bestaat uit de vijf dataonderdelen: redactievergadering, schrijfproces, observaties, 

interview en het uiteindelijke artikel. Het eventuele ontbreken van audio-opnames van de 

redactievergaderingen (wanneer ik hier bijvoorbeeld niet bij aanwezig kon zijn) was geen reden om een 

artikel niet te analyseren. Artikelen voor de website werden immers niet altijd in plenaire 

vergadermomenten besproken. Het ontbreken van de schermopname of het ontbreken van de 

interviews gecombineerd met het ontbreken van andere data (zoals het origienele artikel, wanneer 

deze bijvoorbeeld niet meer te achterhalen was omdat het een dag later was aangepast) was wel reden 

om een aantal producties niet verder te analyseren.  

Door opstartproblemen met Camstudio is de opslag van een aantal schermopnames mislukt. Deze 

artikelproductie zijn in het geheel niet meegenomen in de analyse omdat de schermopnames, en dus 

de daadwerkelijke productie, het kernpunt van dit onderzoek vormen. In die gevallen is er dan ook geen 

interview met de redacteuren afgenomen. In een aantal gevallen is het ook niet gelukt om noch voor 

noch na een productie een interview met de redacteur af te nemen. Dit was veelal door tijdgebrek of 

doordat de redacteur niet meer beschikbaar was.   

 

3.5 // NOSop3.nl: blog of website?  
In het onderzoek definieer ik de website van NOS op 3 als een nieuwsblog. Omdat er onduidelijkheid 

bestaat over wat er precies wordt verstaan onder een blog is het voor de analyse van belang te 

definiëren hoe en waarom ik de term gebruik met betrekking tot NOSop3.nl.  

In een inventarisatie van het onderzoek naar blogs merkt Mary Garden (2011) op dat er veel 

onduidelijkheid bestaat over de definitie van een blog. Een van de redenen is dat blogs zowel technisch 

als in gebruik continu aan verandering onderhevig zijn (Garden, 2011: 484). Daardoor is de term in veel 

studies soms op vage en tegenstrijdige wijze toegepast. Garden stelt daarom terecht dat het voor elk 

onderzoek naar blogs van belang te definiëren wat er vanuit de epistemologische basis wordt verstaan 

onder blogs:  

 

Definitions require descriptive qualifiers to reflect current usages, and scholars need to 

provide clear and precise definitions according to the particular research questions asked and 

the target populations of interest. 

(Garden, 2011: 483) 

  

De vroege blogs konden gemakkelijk worden geïdentificeerd en gedefinieerd als een grassroots 

alternatief voor traditionele websites, maar dit is niet langer het geval: blogs zijn nu divers en ook 

onderdeel van de mainstream (Garden, 2011:  484). Het merendeel van de vroege blogs waren 
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persoonlijk en geschreven als online diaries waarin de auteur voornamelijk reflecteerden op diens eigen 

gevoelens en ervaringen (Herring et al., 2004: 6). Inmiddels is het format van de blog veel breder en is 

door de incorporatie van het genre door zowel traditionele nieuwsorganisaties als The Guardian als 

 

De onduidelijkheid over de definitie van een blog lijkt gelijk het meest karakteristieke van het genre 

(of medium) te zijn. Toch zijn veel voorkomende en erkende eigenschappen, zoals het (bovenmatig) 

gebruik van links (Matheson, 2004; Thompson, 2003) en de mogelijkheid tot het plaatsen van 

comments (Quiggin, 2006: 493; Domingo & Heinonen, 2008: 5). Het meest sprekende verschil met 

websites is dat deze over het algemeen statisch zijn, in zowel ontwerp (aanzienlijk minder links, geen 

comments) als hun evolutie; er bestaat inmiddels consensus over wat een website doet (zenden) en 

wat je er als gebruiker mee kan (ontvangen).   

Een belangrijk kenmerk van blogs is ook dat ze voornamelijk reageren op nieuws en het aanzienlijk 

minder zelf produceren. Anders dan websites van bijvoorbeeld kranten of andere nieuwsorganisaties 

aggregeren ze het nieuws van andere media. Nieuwsblogs reageren op nieuws gegenereerd door 

andere media door verschillende artikelen van andere media te recombineren tot een artikel in de 

eigen toon (mode of address). Naast de website van NOS op 3 zijn in Nederland onder meer de blogs 

Nrcnext.nl en Geenstijl.nl goede voorbeelden van een nieuwsblog. Zo onderzocht weblog Sargasso.nl in 

2012 alle 95 duizend links op Geenstijl over de afgelopen negen jaar en concludeerde dat aan de basis 

van de meeste artikelen een artikel staat uit andere media en dan met name van wat Geenstijl zelf 

        

De website van NOS op 3 heeft kenmerken van zowel een blog als een meer traditionele 

nieuwswebsite. De blog van NOS op 3 reageert op het bestaande nieuwsaanbod door de content 

voornamelijk daarvandaan te aggregeren. Daarbij is de toon aanzienlijk losser dan bij de site van het 

moedermedium NOS.nl, al hebben artikelen op NOSop3.nl niet de persoonlijke en expliciet 

becommentariërende toon van Geenstijl. Anders ook dan NOS.nl schrijven webredacteuren bij NOS op 

3 onder hun eigen naam; het is de norm dat auteurs onder het artikel naar hun persoonlijke Twitter-

pagina linken.  

De nieuwsblog NOS op 3 kan worden gezien als tegenhanger van de meer statische website van 

NOS.nl mede omdat het opvallend meer links heeft en er de mogelijkheid is tot het plaatsen van 

comments. Kenmerkend voor blogs is de site van NOS op 3 ook meer een hub van het bestaande 

nieuwsaanbod in andere media. Door beide kenmerken van een website en blog te hebben vormt de 

nieuwsblog van NOS op 3 een goed voorbeeld van de vervaging tussen blogs en nieuwswebsites.  

Hierdoor vormt het een uitstekend startpunt voor een verdere doorgronding van het onderzoeksveld.  
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4. Contextualisering casus 
4.1 // Nederlands mediasysteem 
Om de analyse en uitkomsten te contextualiseren is het nuttig om het Nederlandse mediasysteem te 

omschrijven. Het Nederlandse mediasysteem is gesitueerd in wat Hallin en Mancini (2004) omschrijven 

als het North European Democratic Corporatist Model. Dit model wordt gekenmerkt door een hoge 

mate van historisch politieke parallellisme in de media (verzuiling), welke de laatste decennia 

aanzienlijk is verzwakt. Daarnaast is er sprake van een hoog niveau van journalistieke 

professionalisering met een sterk ontwikkelde betrokkenheid bij een algemeen belang. Tevens geldt er 

binnen dit model een traditie van zelfbestuur door de media waarin, ondanks het publieke karakter van 

een groot deel van de media, er een strikte restrictie geldt op inhoudelijk inmenging daarin door de 

staat (Hallin & Mancini, 2004: 144 5). Relevant zijn ook de relatief hoge oplagecijfers van dagbladen. 

Ondanks dat een deel van het publiek voor de nieuwsgaring naar het internet is verschoven, blijven 

printmedia in dit mediasysteem een belangrijk, soms zelfs toonaangevend nieuwsmedium.  

Opvallend genoeg zijn online media in de meeste classificaties van mediasystemen (waaronder die 

van Hallin en Mancini) niet opgenomen (Jakubowicz, 2010).  Daarom is het van belang om aan te vullen 

dat Nederland van alle landen binnen het Noord-Europese mediamodel de hoogste score heeft wat 

betreft huishoudens met toegang tot internet (94 procent) en dat 96 procent van alle Nederlanders 

over fysieke toegang tot het net beschikt. 87 procent gebruikt het internet zelfs dagelijks (Van Deursen 

& Van Dijk, 2012: 7). Opvallend is ook dat steeds meer Nederlanders het internet gebruiken om online 

nieuwsdiensten te raadplegen, van 82 procent is 2011 naar 87 procent in 2012 (ibidem: 42).  Een 

belangrijke ontwikkeling daarbij is dat in 2012 Nederland voorop loopt in Europa als het gaat om het 

gebruik van mobiel internet (Oosterveer, 2012; Van Hoek, 2012). Onderzoek onder ruim 1000 

Nederlandse journalisten in 2010 toont bovendien aan dat de meeste journalisten het internet sterk 

hebben geïntegreerd in hun dagelijks werk (Hermans, et al., 2010: 56).  

 

4.2 // NOS en internetjournalistiek in Nederland 
De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) is in 1969 ontstaan uit de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) 

en de Nederlandse Radio Unie (NRU). Zij vervult als taakomroep een wettelijk vastgelegde en duidel ijk 

gedefinieerde taak (Rijksoverheid, 2008). Kort gezegd is de NOS 24 uur per dag en 7 dagen per week 

verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsvoorziening op radio, televisie en internet. Ondanks de 

concurrentie van de commerciële omroepen blijft de NOS zowel in personele bezetting als in bereik de 

grootste nieuwsorganisatie van Nederland. Door bezuinigingen op het publieke bestel is zeker is dat de 

NOS 8 miljoen euro zal moeten bezuinigen tot 2015. In 2012 alleen al werd er 3 miljoen bezuinigd, 

voornamelijk op personeelskosten. De bezuinigingen, evenals de aanhoudende concurrentie van 

commerciële (online) nieuwsaanbieders, stellen  de NOS de komende jaren voor het maken van 

belangrijke keuzes maar ook kansen voor innovatie.   
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De geschiedenis van de NOS leert dat de organisatie niet in de avant garde zit als het gaat om 

journalistieke vernieuwing. Zo bleek midden jaren negentig, toen nieuws op het internet nog het 

karakt , of anders gezien, een gouden hemel achter de horizon  

(Verkuil, 2002: 75). De NOS was sinds 1995 al online maar stelde qua content niet veel voor. Eigenlijk 

bestond de site toen alleen nog uit een link op de website Omroep.nl en was NOS.nl niets anders dan 

een online-versie van Teletekst. Om die reden werd het nieuwe medium dan ook voorlopig maar 

ondergebracht bij de afdeling Teletekst en vanaf 1999 onder de afdeling Radio.   

Binnen de NOS bestond toen nog nauwelijks prioriteit voor het medium omdat in 1995 een relatief 

klein aantal Nederlanders überhaupt toegang had tot het internet. Het besluit om online te gaan werd 

niet gemaakt omdat er vanuit de NOS een behoefte naar was maar  voornamelijk omdat men bang was 

de boot te missen (ibidem: 76-77). In 1995 waren namelijk al de dagbladen Eindhovens Dagblad en NRC 

Handelsblad en de tijdschriften De Groene Amsterdammer en Intermediair online gegaan (Dasselaar & 

Pleijter, 2010: 2). Boczkowski beschrijft een vergelijkbaar beeld in de onlinetransitie van Amerikaanse 

printmedia dat hij omschrijft als [a] trajectory from exploring to settling to hedging expresses a culture 

of innovation marked by reactive, defensive, and pragmatic traits  (2004: 173).  

Pas vanaf 1999 begint internet meer prioriteit te krijgen binnen de NOS. Voornamelijk door de 

introductie van breedbandinternet ADSL door KPN, wat het publiek en daarmee de publieke taak voor 

de NOS vergrootte. In dat jaar ging ook de nieuwswebsite NU.nl online, later de grote concurrent van 

NOS.nl. Toch was er in de begindagen van online nieuws in Nederland nog niet sprake van echte 

journalistieke vernieuwing. Internetjournalisten waren toen voornamelijk bezig met het reproduceren 

van nieuws dat elders al (door het moedermedium of andere media) was opgetekend (Pleijter & Deuze, 

2003: 44). Volgens Deuze was de relatie tussen internet en journalistiek vooralsnog vooral gebaseerd 

op conservatisme, scepsis en, zolang het maar niet ten koste gaat van het werk dat men altijd al deed, 

ibidem: 47).    

Toen de internetbubble in 2000 klapte ontkwam ook de net ontluikende internetjournalistiek in 

Nederland niet aan ingrijpende saneringen (ibidem: 43). Volgens Pleijter en Deuze werden 

internetredacties die vaak wel op een innovatieve manier aan de slag wilden door de bestaande scepsis 

rond het nieuwe medium geregeld geconfronteerd met directies die met zo min mogelijk geld een 

website online probeerden te houden (ibidem: 34). Een scepsis die niet exclusief lijkt aan Nederland 

aangezien Domingo in zijn etnografische studie naar Spaanse webredacties een evenzo treffende 

omschrijving geeft van de tweestrijd tussen idealen en scepsis:  

 

While utopias and competition acted as the main accelerators of the phenomenon of on line 

journalism, traditional journalistic culture and the scarce human and technological resources 

(due to the lack of trust of the new medium b

of innovation. 

(Domingo, 2008b: 125) 
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Tijdens de aanslagen van 9/11 bewezen krantensites echter hun waarde met actuele berichtgeving en 

als gevolg daarvan, forse bezoekersaantallen (Dasselaar & Pleijter, 2010: 7). Ook nam in het nieuwe 

millennium het aantal Nederlandse huishoudens met toegang tot het internet explosief toe: van 78 

procent in 2005 tot 94 procent in 2012 (CBS, 2012). Zeker is dat nieuwsorganisaties in Nederland, na 

een moeizaam en enigszins sceptisch begin op het internet vanaf midden jaren negentig, in het laatste 

decennium een inhaalslag hebben geprobeerd te maken.  

In het nieuwe millennium heeft internet inmiddels de status van een serieus nieuwsmedium 

gekregen. Steeds meer Nederlanders gebruiken het internet om online nieuwsdiensten te raadplegen, 

van 82 procent is 2011 naar 87 procent in 2012 (Van Deursen & Van Dijk, 2012: 42). Bij diens 

aanstellingspresentatie in juli 2011 liet hoofdredacteur Marcel Gerlauff van de NOS dan ook weten 

NOS.nl te zien als het startpunt van de continue nieuwsvoorziening van de NOS. De NOS zet vanaf 2011 

in op een internet first-strategie, waarbij nieuws eerst online wordt gebracht in plaats van op televisie 

of radio. Het doel is om ook online dominant te zijn in de berichtgeving (Starkenburg, 2011). Internet 

wordt daarmee, tenminste in intentie, niet meer gezien als een bijkomstigheid in de berichtgeving maar 

als het middelpunt. Ook de oprichting van de jongste deelredactie van de NOS, NOS op 3, moet worden 

gezien als onderdeel van de intensivering en professionalisering van onlineactiviteiten door traditionele 

nieuwsorganisaties.   

  

4.3 // Inleiding NOS op 3 
NOS op 3 is een multimediaal nieuwsplatform dat bestaat uit drie nieuwsredacties actief op radio, 

televisie en internet. De NOS op 3 redactie is opgericht om een breder en vooral jonger publiek aan de 

NOS te binden, en om te concurreren met andere online nieuwsplatforms. NOS op 3 bestaat sinds mei 

2011 en is daarmee de jongste deelredactie van de NOS. NOS op 3 maakt deel uit van de NOS maar 

opereert onafhankelijk. Er is enige overlap in de berichtgeving, maar toon, vormgeving, tempo en 

onderwerpkeuze verschillen aanzienlijk. Die relatie is vergelijkbaar met die tussen de BBC en BBC 

Newsbeat of NRC Handelsblad en NRC Next.    

Het platform is voortgekomen uit een samenvoeging van de redacties van het televisie-item 

JOURNAAL OP 3 en de website NOS Headlines. Daarnaast is NOS op 3 ook aanwezig op online sociale 

netwerken Facebook, Twitter, (en in mindere mate) Hyves en YouTube om, naar eigen zeggen, 

te onderhouden met de doelgroep  (Intern document. Alles wat je altijd hebt 

willen weten over NOS op 3, 2011). Spil in alle activiteiten is de website NOSop3.nl welke in de 

berichtgeving leidend is: alles staat bij voorkeur eerst online. NOS op 3 richt zich op een relatief jonge 

 

op basis 

van eigen nieuwsgaring  (ibidem).  

De frontpage van de website is opgebouwd uit vijftien tot twaalf klikbare elementen met een titel 

en foto die doorlinken naar het artikel. Het aantal elementen kan worden aangepast aan het 
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nieuwsaanbod; grote nog ontwikkelende nieuwsverhalen krijgen een groter klikelement op de 

voorpagina, ten koste van andere verhalen. Ter illustratie, hieronder een vergelijking tussen een hard 

news dag (de dood van Kadhafi) en een soft news dag (een  zondag).  

 

 

   

4.4 // Redactie 
De redactie bestaat uit 26 fte  in wisselende diensten. Sommige redactieleden zijn in vaste dienst, 

anderen (voornamelijk de nieuwe aanwas) werken als freelancer. De redactieleden zitten allemaal 

samen op de NOS-nieuwsvloer, met uitzondering van de radiomedewerkers die elders op het 

Mediapark in Hilversum werken.   

De dagelijkse bezetting op de webredactie bestaat uit twee deels overlappende diensten (een 

vroege dienst, van 07.00 tot 15.30 uur, en late dienst van 14.00 tot 22.30 uur) van ervaren redacteuren, 

de webcoördinators. Daarnaast lopen er dagelijks twee webstagiair(e)s mee in een vroege (08.00 tot 

16.30 uur) en een late dienst (10.00 tot 18.30 uur). Een werkdag duurt tenminste 8,5 uur, met een half 

uur pauze, alhoewel het niet ongebruikelijk is dat diensten met een uur uitlopen. Zowel de 

webcoördinators (webco) als stagiair(e)s schrijven artikelen voor de website. De coördinators houden 

daarop het overzicht, verdelen onderwerpen onder de stagiair(e)s en geven waar nodig feedback 

voordat de artikelen online worden geplaatst. Naast de website onderhoudt de webredactie ook twee 

rubrieken op Teletekst. Deze zijn niet in het onderzoek meegenomen. 

Voor de voorbereiding van langere producties en televisiereportages voor de verslaggevers werken 

er dagelijks drie redactieleden op de afdeling planning (zie kaart p.27, afbeelding 3), bestaande uit een 

ervaren redacteur (in twee overlappende diensten) en twee stagiairs. Voor de voorbereiding van 

overige televisie-items werken er dagelijks twee ervaren redacteuren (waarvan één verslaggever) met 

een stagiair(e). Een dagcoördinator (dagco) houdt iedere dag het overzicht over de deelredacties en 

verdeelt de onderwerpen bij de vergaderingen.     

 

 

Afbeelding 2: Twee verschillende lay-outs van de website  
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4.5 // Redactievergaderingen   
Dagelijks zijn er drie overlegmomenten. De dagcoördinator leidt deze vergaderingen en stuurt de 

verschillende deelredacties aan. Tijdens de vergaderingen doen de redactieleden suggesties voor 

onderwerpen (het pitchen) en worden deze plenair besproken. Per onderwerp wordt vervolgens 

gekozen welke media het meest geschikt zijn. Vóór de vergaderingen zoeken de webredacteuren 

voornamelijk online naar nieuws. Zoekstrategieën daarvoor verschillen per redacteur maar doorgaans 

wordt er inspiratie geput uit het aanbod in de dagbladen en de daaraan gerelateerde websites, 

(tech)blogs, de selectie op iGoogle (een samenstelling van leading stories op nationale en internationale 

krantenwebsites), een RSSfeeds van NOS, de telex van nieuwsagentschappen (in te zien in het 

Newsroom Computer System iNews), twitterfeeds en eigen observaties.  

De eerste redactievergadering (08.15) bestaat uit een conference call tussen de webcoördinator en 

radioredacteur die dan al op de redactie aanwezig zijn en de (televisie)samensteller en dagcoördinator 

die op dat moment onderweg of nog thuis zijn. Het tweede overleg (10.15) is plenair (zie 

vergaderruimte, kaart p.27, afbeelding 3). De dagcoördinator opent het overleg met een korte 

bespreking van de belangrijkste onderwerpen van overige nieuwsredacties (NOS Journaal, Nieuwsuur, 

Jeugdjournaal etc.) en doet een rondgang voor onderwerpen en suggesties voor invalshoeken. De 

onderwerpen worden opgeschreven op magnetische strips en kort besproken. Daarna wordt er een 

selectie van de beste onderwerpen gemaakt die op een whiteboard worden gezet (zie whiteboard, 

kaart p.27, afbeelding 3). Die onderwerpen worden dan verder besproken en, indien goed ontvangen, 

door de dagcoördinator verdeeld over de verschillende media (radio, tv en web) en redacteuren. Rond 

15.15 is er een laatste redactievergadering. Daarbij wordt er een inventarisatie gemaakt van de lopende 

onderwerpen en worden eventueel nieuwe onderwerpen toegevoegd. Na ieder redactieoverleg gaan 

de redacteuren verder met, of beginnen aan hun artikelen.   

Voor de webredactie (zie webredactie, kaart  p.27, afbeelding 3) hoeft een onderwerp voor een 

artikel niet per se plenair te worden besproken. Gebruikelijk overlegt een webstagiair(e) alleen met de 

webcoördinator over de geschiktheid van een onderwerp en de insteek voor een artikel, alvorens over 

te gaan tot schrijven en publiceren. De meer ervaren webcoördinatoren hebben over het algemeen de 

vrijheid om zelf artikelen te schrijven zonder goedkeuring van, of overleg met hogerhand. Zowel 

coördinatoren als stagiaires lijken dan ook meer vrijheid te hebben in artikelselectie en -lengte dan 

etnografen observeerden in print media (cf. Van Hout & Macgilchrist, 2010: 152). Artikelselectie en 

vooral ook lengte moeten in print media doorgaans worden toegewezen door hogergeplaatste editors. 

De relatieve vrijheid en informele verhouding die coördinators en stagiaires bij NOS op 3 onderhouden 

lijkt daarentegen te wijzen op een aanzienlijk vlakkere hiërarchie, zoals ook Quandt opmerkte bij online 

journalisten in Duitsland (Quandt, 2008: 82).  

Tijdens mijn observaties heb ik de productie van online nieuwsartikelen kunnen observeren van 

begin tot eind, op te delen in drie distinctieve episodes: story inception, negotiation and inscription 

(Van Hout, 2010). Bij de publicatie van iedere webartikel gaan de volgende redactionele processen 

vooraf:   
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Tabel 2: redactionele processen vooraf de publicatie van webartikelen 

 

 

 

 

 

 

 

Inception Negotiation Inscription 

1.  

zoeken naar nieuwsverhalen 

(nieuwsgaring): online bronnen, 

kranten, eigen observatie etc. 

2.  

redactieoverleg / voorleggen 

aan webcoördinator (voor 

webstagiairs):  

overleg geschiktheid en 

eventuele insteek 

3.  

zoeken naar extra informatie 

(online, telefonisch of op de 

nieuwsvloer) 

  4.  

artikel schrijven in NCRS (iNews) 

  5.  

controle webcoördinator 

mondeling feedback op artikel   

  6.  

herschrijven 

opnieuw zoeken naar extra 

informatie  

  7.  

online publiceren met CMS 

verspreiden via Twitter en 

Facebook  
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Afbeelding 3: kaart van de redactieruimte van NOS op 3 
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5. Analyse 
5.1 // Context werkomgeving 
De webredacteuren werken op twee breedbeeld flatscreen monitoren per werkplek. Reden voor een 

dubbel scherm is dat de werkzaamheden dermate technisch van aard zijn dat het niet ongebruikelijk is 

open hebben staan. Zonder een dubbel werkblad zou het onmogelijk zijn om het overzicht te bewaren.  

Naast de webbrowser (Explorer en Chrome) zijn de meest gebruikte programma s iNews, Tridion 

en Dalet. Het Newsroom Computer System (NRCS)  iNews is in principe het netwerk waarop de NOS 

draait. Naast een eenvoudig tekstverwerkingsprogramma, verschijnen hierin ook de persberichten van 

de nieuwsagentschappen en zijn alle werksheets van de verschillende redacties in real time 

beschikbaar. Tridion is het Content Management System (CMS) van NOSop3.nl en NOS.nl waarmee de 

websites worden bewerkt. Redacteuren gebruiken ook met enige regelmaat het audiomontage-

programma Dalet (zie montagetafel, kaart p.27, afbeelding 3) om audio van de radioredactie af te 

luisteren en te monteren voor online publicatie.   

In tegenstelling tot de webredacteuren in het onderzoek van Quandt (2008: 86) over Duitse online 

newsrooms, zijn de webredacteuren van NOS op 3 zelden bezig met het omschrijven van berichten van 

persagentschappen voor publicatie. Reden hiervoor is dat de redactie onderdeel uitmaakt van de NOS. 

Om zich voldoende te kunnen onderscheiden van de nieuwssite NOS.nl, en omdat het platform tevens 

een specifieker publiek bedient, concentreren de redacteuren van NOS op 3 zich voornamelijk op het 

bieden van alternatieve invalshoeken op bestaande nieuwsverhalen. Daarnaast produceren 

redacteuren van NOS op 3 soft news , dergelijke 

nieuwsverhalen worden doorgaans niet door persagentschappen aangeboden. Wanneer er grote 

nieuwsgebeurtenissen plaatsvinden welke door hun belang niet 

genegeerd kunnen worden, kiest de webcoördinator er soms voor om op de voorpagina door te linken 

naar het desbetreffende artikel op NOS.nl, in plaats dat de redactie zelf een vergelijkbaar artikel 

(om)schrijft.  

 

5.2 // Analyse  aandachtspunten en   
Zoals besproken ligt de nadruk binnen het online nieuws discours op de dominantie van aggregatie. 

Daarom heb ik de analyse daarop toegespitst en de onderzoeksvraag als volgt geformuleerd:  

 

Hoe gebruiken webredacteuren van NOS op 3  bestaande on- en offline media bij de productie van hun 

eigen artikelen? 

 

 Om tot een beantwoording van die vraag te komen zijn de analyses van de artikelen opgedeeld in de 

drie onderdelen van de artikelproductie: de oorsprong (inception), hoe er (indien van toepassing) 
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tijdens de redactievergaderingen of op de webredactie wordt onderhandeld over de uitwerking 

(negotiation) en welke bronnen tijdens de productie worden gebruikt ( inscription). Dit wordt gedaan 

aan de hand van toelichtingen op en analyses van de gemaakte audio-opnames van de 

redactievergaderingen, schermopnames, losse observaties, interviews met de redacteuren, en de 

uiteindelijke artikelen.  

Om een overzichtelijk beeld te schetsen van de verschillende soorten artikelen die zijn 

geobserveerd, zijn de 27 geanalyseerde producties opgedeeld in vier distinctieve categorieën waarmee 

de artikelen en werkwijzen zich van elkaar onderscheiden. Elke categorie onderscheidt zich in de mate 

dat de redacteuren een eigen journalistieke inbreng hebben weten toe te voegen aan een bestaand 

nieuwsverhaal. Dat varieert van het relatief eenvoudige recombineren van een bestaand nieuwsartikel 

tot het toevoegen van vernieuwende inzichten die de aanvankelijke interpretatie van het nieuwsfeit 

bijstellen of in het juiste perspectief plaatsen. De categorieën zijn: 1) aggregatie: grotendeels gebaseerd 

op andere media; in het verlengde daarvan 2) repurposing: geschreven op basis van video- of 

radioreportages van NOS (op 3); 3) nieuw invalshoeken: grotendeels eigen verhalen; en 4) immediacy: 

brekende nieuwsverhalen. Toch is de categorisering niet restrictief; veel artikelen bevatten 

eigenschappen van verschillende categorieën.     

 

15 
56% 

3 
11% 

5 
18% 

4 
15% 

Verdeling geanalyseerde artikelen (N=27) in categorieën   - NOS op 3 

1) aggregatie

2) repurposing

3) nieuwe invalshoeken

4) immediacy
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5.2.1 // Aggregatie 

 
Verreweg het grootste deel van de geobserveerde artikelen zijn door de redacteuren gemaakt op basis 

van al bestaande nieuwsartikelen. De selectie van dit soort artikelen voor publicatie op de website van 

NOS op 3 wordt bepaald doordat sommige nieuwsverhalen door hun algehele nieuwswaarde of 

specifieke relevantie voor het beoogde publiek niet genegeerd kunnen worden. Hiervoor wordt 

voornamelijk geaggregeerd bij andere media. Daarbij gaat het om onderwerpen in zowel de categorie 

hard als soft news. Dergelijke producties werden in redactievergaderingen of de interviews omschreven 

  

Bij zulke artikelen zoeken redacteuren niet nog een andere insteek, zo zegt DV over haar artikel 

over Google (geschreven naar aanleiding, en op basis van een Volkskrant-

artikel naar aanleiding van een SCP-onderzoek is redacteur EvO eveneens duidelijk: 

voorbeeld van een bericht wat eigenlijk zichzelf al geschreven had maar wat puur even moest worden 

omgetoverd tot NOS op 3- Dagcoördinator (dagco) KTH verwoordt in de redactievergadering over 

hetzelfde onderwerp eenzelfde opvatting wanneer wordt voorgesteld er meer aandacht aan te 

besteden in het televisie- en beetje een rechttoe rechtaan verhaal wat het melden waard 

is maar wat op een gegeven moment ook wel gezegd is.

er vijftien (56 procent) in deze categorie, zoals weergegeven en kort samengevat in onderstaand tabel.  

Titel Referentie Samenvatting Bron/aanleiding 

Nog altijd pesterijen, maar 

Nederland is wel tolerant 

#1_EvO_0609_homo Publicatie van SCP-onderzoek naar 

acceptatie homoseksuelen. 

Onderzoek SCP 

(aangekondigd) 

Twittermijlpaal: #100 

miljoen twitteraars 

#2_HV_0909_twittermijlpaal Twitter maakt bekend dat het 100 

miljoen actieve gebruikers heeft. 

Tweet NYT-journalist 

Huis, tuin en keukendrugs 

flink in opmars 

#3_MV_1309_drugs VN publiceert een onderzoek naar het 

internationale gebruik van drugs 

Onderzoeksrapport 

VN n.a.v. Dagblad 

Metro / Dagblad De 

Pers 

Agent wil boete niet 

uitdelen 

#3_MV_1309_verkeersboet

e 

Politiebonden uiten onvrede over 

verhoging verkeersboetes. 

Artikel in Algemeen 

Dagblad 

lijkt voor doorbraak te 

zorgen  

#6_DR_1409_belgië Formatieoverleg België komt in een 

stroomversnelling.  

Mediabreed  

Bestuurders kunnen wél 

langer studeren 

#6_DR_1409_bestuurders Studenten met bestuurswerk krijgen jaar 

langer studiefinanciering. 

Mediabreed / artikel 

op Trouw.nl 

slavenillustratie van 

 

#7_IAA_1609_koets Twee Kamerleden schrijven in een open 

brief in de NRC Next dat de 

moet worden verwijderd. 

NRC Next 

Bingo, je hebt een 

slaapplek gewonnen 

#7_IAA_1609_bingo Daklozen in Rotterdam moeten loten 

voor een slaapplek 

Dagblad Metro 
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Jongen uit bos stelt Duitse 

politie voor raadsel 

#8_HB_1609_bosjongen In Duitsland beweert een jongen jaren in 

het bos te hebben geleefd.  

Duitse media 

Topman Google onder 

ede verhoord 

#11_DR_2109_google Topman Google verschijnt in VS voor de 

Senaatscommissie  

Artikel Volkskrant 

Pas op, een satelliet! #12_DR_2209_nasa Een oude satelliet keert terug naar 

aarde. 

Mediabreed 

Beeldschone dochters 

Huntsman twitteren er op 

los 

#14_Iris(s)_2209_huntsman Dochters van presidentskandidaat 

Huntsman doen via Twitter mee aan de 

campagne. 

Amerikaanse media / 

n.a.v. tweet 

correspondent VS 

Birmese lente? #14_Iris(s)_2209_birma Birmese regering laat 6000 gevangenen 

vrij. 

Artikel NRC Next 

{#! Weer een 

computergenie 

overleden} 

#15_Tim (s)_1310_birma Amerikaanse informaticus Dennis Ritchie 

overleden. 

Tweet  

Cito-toets kan de 

prullenbak in  

#17_Tim (s)_2010_IQ Uit Brits onderzoek blijkt dat IQ door de 

jaren heen nog veranderlijk is. 

Volkskrant.nl 

 

Voor zowel de aanleiding als de aggregatie voor dit soort artikelen vormen naast online media ook print 

media een belangrijke bron voor artikelen. Zo is het een vast onderdeel bij elke redactievergadering in 

de ochtend (08.15/10.15) om de kranten door te nemen. Dit lijkt niet opmerkelijk voor het Nederlandse 

mediasysteem waarbinnen, zoals reeds opgemerkt, kranten nog steeds een belangrijk (soms zelfs 

toonaangevend) nieuwsmedium zijn.  

Deels strookt dit hergebruik van print media met het paradigma in het online nieuws discours dat 

online media voor een belangrijk deel een aggregatie is van reeds gepubliceerd nieuws  in het discours 

(Pleijter & Deuze, 2003: 44). Evenals journalisten bij print media, die pr-materiaal en wire copy 

bewerken (churnalism)

(Lewis, et al., 2008: 27).  

 

Alhoewel deze categorie artikelen voornamelijk afhankelijk zijn van aggregatie van reeds gepubliceerde 

on- en offline artikelen, zijn daarin ook gradaties aan te merken. De relatief meest eenvoudig 

geschreven artikelen zijn die zijn geschreven op basis van één of twee andere artikelen. Het nieuwsfeit 

is daarin vrij eenvoudig en dient geen verdere garing, uitleg of duiding maar wordt sec omschreven. In 

deze categorie zijn dat de artikelen over de Gouden Koets, het overlijden van Dennis Ritchie en het IQ-

onderzoek.  

Voor het schrijven van het Gouden Koets-artikel heeft IAA zich al ingelezen (preparatory phase). 

Daarbij merkt ze op dat het verhaal inmiddels ook al is opgepakt door andere media (bv. 

Binnenland.nieuws.nl, Telegraaf.nl en Elsevier.nl

ook reden om er een artikel over te sc ik denk dat er later op de dag wat meer reacties op 

komen. want iedereen begint het nu een beetje op te pakken.   
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 het 

artikel te typen, met de NRC Next fysiek voor zich en een online artikel daarover op 

Binnenland.nieuws.nl (text construction phase). Tijdens het typen kijkt IAA heen en terug tussen haar 

computerscherm en het artikel voor zich. Ze schrijft niet in klad, maar tikt alles gelijk zoals het 

inhoudelijk ook in het artikel komt. Duidelijk is dat IAA daarbij leunt op het artikel van 

Binnenland.nieuws.nl. Zoals zichtbaar in de vergelijking tussen de twee artikelen (onderstaande 

afbeelding) gebruikt IAA onder meer hetzelfde citaat uit het NRC Next-artikel, en de duiding dat de 

koets in de negentiende eeuw is gemaakt en op Prinsjesdag meereed in een optocht.   

Om 09.40 is IAA klaar en begint dan de tekst te redigeren (revision phase) door één zin te 

verplaatsen, een aantal typefouten te corrigeren en een zinsdeel te herformuleren. Vervolgens zoekt ze 

(09.42) een foto in de fotobank van ANP en maakt het artikel (09.49) aan in de CMS en plaatst het 

vervolgens online.  

 

Artikel IAA naar aanleiding van NRC Next en op basis van o.a. Binnenland.nieuws.nl 

Het artikel over het overlijden van Dennis Ritchie is vergelijkbaar. De aanleiding voor het artikel is een 

tweet van techblogger Alexander Klöpping dat refereert aan de necrologie op Geenstijl van Ritchie: 

 
+1 voor de rouwrand rondom GeenStijl voor Dennis Ritchie.  

 

Als (stagiair)redacteur TS voor het artikel begint met zoeken (16.17) heeft webco IAA al vijf links van 

vergelijkbare webartikels klaargezet in het werksheet. De insteek is dan al bepaald als een necrologie. 

TS opent eerst het uitgebreide artikel van techwebsite ZDNet.co.uk op zijn linker scherm en op zijn 

rechterscherm staat zijn werksheet open. Na het artikel gelezen te hebben begint (16.22) TS aan zijn 
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eigen artikel. Tussendoor zoekt TS op Wikipedia naar de programmeertaal C (ontwikkelt door Ritchie) 

en later naar Ritchie zelf voor zijn leeftijd. Wanneer het artikel af is (16.55) kijkt webco het nog na, 

waarna het om 17.25 online wordt gepubliceerd. TS gebruikt naar eigen zeggen voornamelijk het artikel 

omdat die het het makkelijkst te behappen opschreef, en ook een overzicht, 

deels chronologisch gaven van wat ie allemaal heeft gedaan.

basis vormt voor het artikel wordt er niet naar gelinkt.  

Dit gebeurt wel bij het artikel over het IQ-onderzoek, ook van redacteur TS. De webco EvdW heeft 

TS een email gestuurd met daarin een link naar het desbetreffende artikel van de Volkskrant en de 

VK als bron is wel 

netjes erbij . Daarop print TS het artikel uit, leest het eerst en werkt vervolgens het artikel uit (08.48) in 

zijn werksheet met het uitgeprinte artikel voor zich. Hij schrijft daarbij het artikel gelijk uit, zonder eerst 

een klad te maken. TS linkt in het uiteindelijke artikel naar het online artikel van de Volkskant omdat hij 

daar twee directe citaten uit haalt. De dagco kijkt het artikel dan nog na en een 42 minuten na het 

begin (09.30) staat het artikel online.  

 

Bovenstaande artikelproducties lijken op het eerste oog relatief passief. De journalistieke handelingen 

lijken beperkt tot het opmerken van het nieuws als relevant en dus noemenswaardig, en het maken van 

de vertaalslag, waarbij de belangrijkste elementen uit het verhaal worden omgeschreven in een sec 

artikel in de eigen schrijfstijl. Daarbij ontstaan dan onvermijdelijk  sterke overeenkomsten in de 

artikelinhoud en -

(Boczkowsk & De Santos, 2007: 169) tussen nieuwsredacties die iedere bij elke nieuwsfeit zullen 

zoeken op dezelfde elementen. De gedeelde werkethos tussen verschillende redacties verklaart deels 

de opvallende homogeniteit van zowel de samenstelling van veel nieuwswebsites als de inhoud van 

veel online nieuwsverhalen. 

Bij een aantal andere artikelen hebben de redacteuren meerdere artikelen geraadpleegd. Naast 

een bron voor het schrijven vormen andere media daarbij ook een bevestiging van de nieuwswaarde, 

aldus redacteur HV over het nieuws dat Twitter 100 -

combinatie van een artikel van NYTimes.com, de techwebsite Mashable en het bericht op de blog van 

Twitter zelf.  

Tijdens het schrijven van sommige artikelen worden meerdere bronnen gebruikt, maar vormen 

uiteindelijk één of twee artikelen de basis voor het artikel. Het raadplegen van meerdere bronnen dient 

daarbij dan voornamelijk ter bevestiging. Zo zeggen redacteuren HM en DR, respectievelijk over het 

bosjongen- en google-artikel:   

 

HM:  ik probeer dan meestal op twee of drie artikelen te hebben, zodat je niet alles op één 

bevestiging. omdat, ik ken die krant gewoon niet. 
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DR:  

en die hadden het sec ook wel allemaal over dezelfde feiten. (...) je wilt ook niet dat je alles 

aan de Volkskrant zou 

dat je wel er van uit kunt gaan dat wat zij zeggen dat dat klopt. 

 

Redacteur DR merkt dat ook bij het schrijven van een artikel over een mogelijke doorbraak in het 

Belgische formatieove

overal wel een beetje hetzelfde.

tijdens het schrijven van het satelliet-artikel merkt DR dat haar eerste bron, een artikel uit NU.nl, 

grotendeels is geschreven op basis van een veel uitgebreider artikel in The Guardian, wat zij vervolgens 

gebruikt als bron samen met een artikel uit The Washington Post.  

Ook bij deze artikelen blijkt bronvermelding een relatief begrijp. Wanneer één of enkele artikelen 

de basis vormen voor een eigen artikel, dan wordt daar in de regel niet naar doorgelinkt. Alhoewel HM 

voor het schrijven van zijn artikel over de bosjongen geheel afhankelijk is van Duitse media, ziet hij geen 

toegevoegde waarde om hier vervolgens naar te linken want: [het] was allemaal een beetje hetzelfde. 

een beetje gehusseld wat hier nu staat  Ook HV acht het voor het schrijven van haar Twitter-artikel 

niet nodig om om die reden door te linken naar haar bronnen: 

gewoon informatie van verschillende plekken haalt en dat verwerkt in een artikel dan hoef ik niet aan 

 

 

ind jaren negentig waarbij de ICT en met name het 

internet een steeds belangrijker rol is gaan spelen in het werk van journalisten (Deuze, 2004b: 57) . 

 

De negatieve lezing, zoals bijvoorbeeld verwoord door hoofdredacteur Frist van Exter van dagblad 

Trouw, ziet de 

aggregeren juist als een makkelijke manier om een overvloed aan informatie toegankelijk te maken. 

Zoals Amerikaans blogger en journalist Scott Rosenberg het verwoordt:   

 

No one has enough time to read everything on the Web; blogs offer a smart reader the chance 

 would be fools not to feed off 

blogs. 

         (Rosenberg, 2002) 
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De afhankelijkheid van extern material voor NOS op 3 en webredacties in het algemeen komt doordat 

-checking, and original writin dt, 

2008: 86). Elke dag moeten de redacteuren van NOS op 3 immers de gehele frontpage (twaalf tot 

vijftien artikels) vernieuwen  of tenminste de eerste zes, meest in het oog springen artikelen  om 

actueel te blijven. Alhoewel die druk om te produceren voor een belangrijk deel vorm geeft aan hoe 

(Quandt, 2008: 86).  

 

Toch zijn er ook binnen de aggregatie-categorie ook voorbeelden waarbij wedredacteuren meer 

kunnen toevoegen aan het verhaal. Voorbeeld daarvan is het artikel van DR over een wetsvoorstel van 

VVD en D66 om het mogelijk te maken dat studenten ondanks de langstudeerboete toch een jaar 

bestuur te kunnen doen. DR krijgt van radioredacteur AL om 17.22 twee e-mails met daarin een artikel 

van Trouw over het onderwerp, een reactie van een studentenorganisatie (waarmee AL contact 

onderhoudt) en de genoemde Kamerbrief uit het Trouw-artikel.  

Om 18.14 opent DR de e-mails en maakt in iNews een sheet aan. Met het Trouw-artikel op het 

rechterscherm, werkt ze op het linkerscherm het artikel in iNews uit. Ze tilt daarbij elementen uit het 

Trouw-artikel en zet die in een iets andere verwoording in de sheet. Dit verantwoord zij door te stellen: 

-artikel gebruikt om de belangrijkste feiten er uit 

kan worden. Door de tijdlimiet waar DR aan gebonden is geeft het Trouw-

 

Om 18.48 staat het artikel online, met een hyperlink naar de Kamerbrief en de reactie van de 

studentenorganisatie, waarop DR via iNews een bericht verstuurt naar radioredacteur BJC dat er in het 

bulletin naar verwezen kan worden. Later plaatst DR ook nog een audiobestand bij het artikel van een 

telefonische reactie van één van de vermelde Kamerleden uit het artikel. De toevoegingen van de 

Kamerbrief en de reactie van de studenten organisatie acht RV van belang, vooral omdat het een 

onderwerp betreft dat al vaker is behandeld door NOS op 3:  

   

RV: dat hadden andere media ook niet gedaan. dus we hebben qua doorlinken wel meer 

mee te maken heeft met 

het feit dat je het gewoon weigert om het gewoon over te nemen zoals andere media het 

doen. 
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Artikel DR naar aanleiding van Trouw en op basis van o.a. Trouw 

 

Dat DR niet verwijst naar het Trouw artikel lijkt te suggereren dat zij veronderstelt dat de informatie die 

daarin staat als algemeen bekend wordt geacht, en dus niet alleen aan Trouw bevoorrecht is. DR stelt 

 

Dat is vergelijkbaar met het maken van de artikelen over de verkeersboetes en de daklozenopvang, 

respectievelijk geschreven door MV en IAA. Het artikel over de boetes is afgeleid van een voorpagina-

artikel van het Algemeen Dagblad, waarin de politiebonden hun ongenoegen uitspreken over de 

verhoging van de verkeersboetes. Reden is dat de boetes volgens de bonden niet meer in verhouding 

staan met de overtreding en zijn ze bang voor agressie.  

Wanneer MV aan het artikel begint, is er al een artikel overgeschreven op NOS.nl. Tevens maakt de 

eerstelijnscoördinator (elco) op dat moment een sheet over het onderwerp aan omdat de NOS-redactie 

er mogelijk nog iets mee wilt doen voor het journaal. De elco-desk bevindt zicht elders op de 

nieuwsvloer en checkt nog ontwikkelende nieuwsverhalen door contact op te nemen met de 

verantwoordelijke instanties en coördineert daarmee de berichtgeving van de NOS. MV gebruikt 

daarom de informatie uit het artikel op NOS.nl en de sheet van elco, die zijn gebaseerd op het 

oorspronkelijk AD-artikel. Het enige verschil is dat de elco een woordvoerder van een andere 

politiebond heeft gesproken die er aan toevoegt dat agenten nu al minder boetes uitschrijven en tevens 

-artikel noch in het artikel op 

NOS op 3 wordt er daarom verwezen naar het AD.  

Redacteur IAA omschrijft expliciet waarom zij niet verwijst naar de oorsprong voor haar artikel over 

de daklozen opvang. Het verhaal komt oorspronkelijk uit Dagblad Metro. Daarin staat omschreven hoe 

daklozen in Rotterdam bij een nachtopvang moeten bingoën voor een slaapplek omdat er daar door de 

sluiting van een andere nachtopvang minder plek beschikbaar is. Voordat IAA aan het artikel begint 
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wacht zij eerst de reactie van de elco af die de dagopvang probeert de bereiken voor een bevestiging, 

 

In de redactievergadering blijkt dat de medewerker die het verhaal heeft bevestigd aan de 

Telegraaf i

en dat de GGD later zelf met een reactie komt. Wanneer de elco die reactie uiteindelijk in een sheet zet, 

begint IAA aan haar artikel (10.58), tevens luistert ze het opgenomen telefonische gesprek af met de 

GGD-medewerker voor een citaat. Daaruit blijkt dat er anders dan in de Metro staat (en inmiddels sec is 

overgenomen door het AD, de Telegraaf en ANP) volgens de GGD geen sprake is van een 

ondercapaciteit in de nachtopvang maar dat daklozen de ene opvang boven de andere prefereren. IAA 

schrijft die uitspraak toe aan de GGD en vermeld in het artikel niet dat de oorsprong bij de Metro ligt, 

ld hebben en de GGD 

 

Eenzelfde observatie is gemaakt bij het artikel over de vrijlating van enkele duizenden Birmese 

gevangen. De aanleiding voor het verhaal is een artikel in de NRC Next (waarnaar in het artikel 

uiteindelijk niet gelinkt wordt), en de basis voor het artikel van NOS op 3 zijn naast het artikel van NRC 

Next (waarvan onder meer de titel deels wordt ontleend), een CNN-reportage (waarvan een citaat van 

een Birmese journalist wordt gebruikt) en een aantal citaten van lokale journalist die telefonisch een 

toelichting heeft gegeven (bereikt  via contacten binnen de redactie).  Tijdens de redactievergadering is 

de insteek van het NRC Next-artikel dan al besproken  waarin de vrijlating wordt uitgelegd als 

onderdeel van een breed charmeoffensief van het regime  en in hoeverre NOS op 3 daar nog iets aan 

kan toevoegen.  

 

GDK [hoofdredacteur]:het is  

doen ze ook heel vaak andersom. 

MO [redacteur]: ah daarom.  

KTH [dagco]: maar goed, met dat contact [journalist Birma] erbij. 

 

Door de eigen inbreng  de factcheck bij het daklozen-verhaal, en de twee extra bronnen bij het Birma-

verhaal (waaronder een primaire bron)  claimen de redacteuren als het ware het nieuws of de 

interpretatie van het nieuws dat respectievelijk de Metro en NRC Next aanvankelijk gebracht hebben. 

Bronvermelding lijkt daarin dus een relatief begrip afhankelijk van wat de redacteuren er zelf aan toe 

kunnen voegen. 

 

5.2.2 // Repurposing  

 
NOS op 3 bestaat uit verschillende mediaplatformen. Naast web is er een redactie voor televisie en 

radio. Omroeporganisaties streven vaak een synergie van productie na door verschillende journalistieke 
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producties te convergeren, ook wel  synergetic mode of production genoemd (Boczkowski, 2004; Deuze, 

2004b; Erdal, 2007; Singer, 2004). Zoals Erdal (2009) opmerkte bij een uitgebreide analyse van 

platform is published on a different one, some act of translation, adaptation or remediation has to take 

van radio of televisie omschrijven naar artikelen voor de website. Strikt genomen valt deze categorie 

artikelen in het verlengde van de aggregatie, aangezien de journalistiek inbreng van de redacteuren zich 

beperkt tot het omschrijven van bestaande content. Omdat het hier echter gaat om content van binnen 

de redactie, en er tevens een vertaalslag bestaat tussen twee verschillende soorten media, is deze 

categorie artikelen toch als onderscheidend ingedeeld. Van de geobserveerde artikelproducties vallen 

er drie (11 procent) in deze categorie, zoals weergegeven en kort samengevat in onderstaande tabel.   

 

Titel Referentie Samenvatting Bron/aanleiding 

Microvliegtuigjes uit de 

 

#4_HV_1309_microvliegtuigjes Verslag van een 

internationale conferentie 

over  autonome 

microvliegtuigjes 

Redactie planning 

Oranje verslaat Cuba, maar 

er kan nog revanche 

komen 

#16_MV_1410_honkbal Het Nederlandse 

honkbalteam staat in de 

finale van het 

wereldkampioenschap. 

Redactie binnenland 

Demonstranten 2.0: geen 

pluizige dreadlocks meer 

#16_MV_1410_demonstranten Demonstranten van de 

Occupy-beweging zijn 

onderweg naar Brussel. 

Redactie planning 

 

Het belang van een synergie of production uit zich bij NOS op 3 voornamelijk in de 

redactievergaderingen waar de inzet van de verschillende platformen worden besproken en verdeeld, 

waarbij -media editors, assess each news event on its merits and assign the 

tion between formerly distinct media 

b: 140).  

Bij deze categorie artikelen wordt meestal de reportage en de sheet van planning gebruikt om het 

artikel te schrijven. De insteek is doorgaans dan om het onderwerp sec te omschrijven en vervolgens 

een aantal citaten uit de reportage uit te schreven en dan expliciet te verwijzen naar de reportage, 

zoals in het artikel over de micro-vliegtuigjes, HB 

schrijven de redacteuren dus voornamelijk naar de reportage toe.  

Het omschrijven van radio- en televisiereportages wordt door de redactie doorgaans opgevat als 

een routineklus. Zo wordt dat ook expliciet verwoord in een redactievergadering waarin een 

videoreportage ter sprake komt die later in de avond in de televisie-uitzending van NOS op 3 wordt 
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gebruikt. Het betreft een reportage afkomstig van de binnenlandredactie (die het niet meer gebruikt 

voor het Journaal) over het Nederlandse honkbalteam dat in de finale zit voor de wereldtitel. 

Webredacteur MV vraagt of er voor de website nog iets mee wordt gedaan: 

 

MV: maaruh, ik ga het sowieso doen voor het web maar is er nog een draai die we er aan 

kunnen geven? 

GDK (hoofdredacteur): nee. we krijgen dus van binnenland een verhaal van een Antilliaanse  

honkbalclub. waar ze helemaal door het dolle heen zijn, want twintig van de  

vijfentwintig jongens zijn Antillianen, of Antilliaans bloed. 

 

Uiteindelijk schrijft MV een artikel binnen twintig minuten op basis van een artikel op NOS.nl en een 

radioreportage waarvan ze enkele citaten gebruikt van de voorzitter van de Nederlandse honkbalbond. 

Volgens DV is de mogelijkheid om iets toe te voegen im

 vind ik  niet zo heel veel winst uit te halen. ja, het is gewoon 

aangezien het streven is om reportage te laten beluisteren. Omschrijven van de radio- of 

t soort artikelen, zeker 

vergeleken met de volgende categorie artikelen, als vrij passief kan worden omschreven. 

 

5.2.3 // Nieuwe invalshoeken  

 
Ondanks de dominantie van grotendeels geaggregeerd nieuws lijkt NOS op 3 vaak te schipperen tussen 

de noodzaak om het nieuws te brengen zoals het is en de professionele behoefte om daar zelf iets 

hun mission statement (Intern document. 

Alles wat je altijd hebt willen weten over NOS op 3, 2011) en blijkt ook tijdens redactievergaderingen 

aan kunnen geven.  

Een aantal geproduceerde artikelen onderscheiden zich van de andere producties doordat de 

redacteuren mogelijkheden zagen om aan de bestaande nieuwsverhalen een eigen invalshoek toe te 

voegen. Bij dergelijke producties was de bron van het verhaal desalniettemin een bestaand artikel of 

nieuwsverhaal maar werkte de redacteur daarop voort Door 

het toevoegen van die nieuwe eigen draai achten redacteuren het niet vereist om dan ook te verwijzen 

(te linken) naar het artikel dat de aanleiding vormt. Van de geobserveerde artikelproducties vallen er 

vijf (18 procent) in deze categorie, zoals weergegeven en kort samengevat in onderstaande tabel. 
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Titel Referentie Samenvatting Bron/aanleiding 

Hoe duurzaam is Duurzame 

Dinsdag? Wie kent het 

(niet)? 

#1_EvO_0609_duurzaam Rondvraag over Duurzame 

Dinsdag. 

Belronde deskundigen n.a.v. 

redactie planning 

Wie neemt Griekenland mee 

in zijn val? 

#5_HB_1409_griekenland Mogelijk faillissement van 

Griekenland op handen.  

RTL nieuws 

Twilliciteren voorlopig 

alleen nog in de ICT 

#9_Iris_2009_twilliciteren Solliciteren via Twitter 

voorlopig beperkt tot ICT-

branche 

Belronde deskundigen n.a.v.  

artikel Webwereld.nl 

Frankrijk spreekt vonnis uit 

over boerkaboete 

#12_DR_2209_boerkaverbod Eerste uitspraak vonnis over 

boerkaverbod in Frankrijk. 

Correspondent Frankrijk 

n.a.v. telex flash 

Gaat de Fyran eindelijk 

lopen? 

#15_Tim_2209_fyra Publicatie halfjaarcijfers over 

omstreden Fyra. 

Halfjaarcijfers NS n.a.v. 

artikel Bndestem.nl 

 

Aanleiding voor het artikel over Griekenland is een televisiereportage van RTL Nieuws de avond 

daarvoor. Bronnen uit het Ministerie van Financiën meldden aan RTL dat er te midden van de Eurocrisis 

nu ook rekening wordt gehouden met een mogelijk faillissement van Griekenland. Uit de 

redactievergadering van 08.15 blijkt dat het verhaal ook leading story is bij de ochtendkranten: EVDW 

 wordt het onderwerp uitgebreid besproken en komen ook al twee 

insteken aan bod: 1) wat houdt een faillissement in de praktijk in? en 2) wat betekent het voor de 

n 

ook elementen aan bod die uiteindelijk ook terug te vinden zijn in het artikel van redacteur HM , 

namelijk: 1) Grieks faillissement is ook desastreus voor Cyprus; 2) Europese banken hebben veel 

belangen in Griekenland; en 3) Argentinië als eens failliet geweest. Hierdoor heeft HM vóór hij aan het 

verhaal begint al de insteek en belangrijkste punten voor het artikel kunnen formuleren.  

Als HM aan het artikel begint (10.46) zoekt hij op de website van NOS op 3 een ouder artikel op 

over een mogelijk faillissement van Griekenland. Dat print hij uit en hij markeert daarin vervolgens 

belangrijke t failliet 

t failliet gegaan a artikelen gelezen te 

hebben loopt hij naar de economieredactie voor een toelichting:    

 

HM: ik moest eerst bij de economieredactie langs om daar te overleggen, of verschillende 

plekken kijken waar ik wat informatie kon weghalen. het was niet dat ik met mijn 

eigen kennis meteen alles kon tikken. 

 

De afhankelijkheid van meer specialistische kennis komt doordat van online journalisten doorgaans 

wordt verwacht dat ze  gaan naar meer 

informatie buiten dat wat al online geschreven is 

professional authority: the reporter as ). Dit resulteert uiteindelijk ook 
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in een relatief lang artikel voor NOS op 3-begrippen; 445 woorden terwijl 258 de gemiddelde lengte is 

van de geobserveerde artikelproducties.  

Vanaf het moment dat HM begint te schrijven (11.11) zoekt hij steeds gerichter op informatie om 

zijn artikel mee aan te vullen. Tot het online plaatsten van het artikel (13.10) loopt HM nog twee keer 

naar de economieredactie om de informatie die hij heeft, te checken en weer aan te vullen. Het 

uiteindelijke artikel is dan ook een combinatie van verschillende artikelen die al online staan, aangevuld 

met duiding en toelichting van de economieredactie (zie onderstaande afbeelding). 

 
Artikel HM over het dreigende faillissement van Griekenland 
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Het Fyra-artikel van redacteur TS heeft ook een eigen insteek ten opzichte van de aanleiding: een artikel 

op BNDeStem.nl over een verzevenvoudiging van het aantal passagiers op de hogesnelheids-trein de 

Fyra sinds de introductie in 2010. Voor het artikel gebruikt TS niet de cijfers uit het BNDestem-artikel 

(die kan hij niet achterhalen) maar halfjaarcijfers van de Fyra zelf waaruit eveneens een stijging is waar 

te nemen. Anders dan het oorspronkelijke artikel vult TS zijn artikel aan met een reactie van een 

woordvoerder van NS die meent dat de stijging komt doordat steeds meer mensen de treinverbinding 

ontdekken. TS geeft echter duiding aan de cijfers en de interpretatie van de woordvoerder door aan te 

vullen dat: 1) de Fyra voorlopig niet harder rijdt dan een gewone trein; 2) er voor de Fyra een normale 

intercity-dienst is opgeofferd; en, 3) reizigers bovendien een toeslag moeten betalen voor de 

treindienst. Daarbij voegt TS tevens twee reacties toe van reizigersorganisaties. Die extra duiding maakt 

het volgens TS redelijk 

uiteindelijk mijn inhoud op papier had staan, wat ik wilde vertellen, bleek dat ik er eigenlijk meer op 

 

Ook tijdens het schrijven van het artikel over de boerkaboete toont redacteur RV een mate van 

journalistiek initiatief waarmee een extra laag aan het nieuwsfeit gegeven wordt. Aanleiding voor het 

artikel is onderstaand ANP-bericht dat om 12.26 als een flash op de telex verschijnt.  

 
ANP234 r bui 62 THOMAS VERFUSS 893 841 

FRANKRIJK22; JUS-BOERKAVERBOD-BOETE 

Eerste Franse boerkavonnis: 120 euro boete 

MEAUX (ANP/AFP) - Voor het eerst heeft donderdag een Franse rechter een 

boete opgelegd op basis van het 'boerkaverbod' dat op 11 april in Frankrijk  

van kracht werd. De 32-jarige Hind Ahmas moet 120 euro betalen omdat zij op 

de openbare weg een sluier droeg die vrijwel geheel haar gezicht bedekte. 

De vrouw stapt desnoods naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

om de veroordeling aan te vechten. Volgens haar advocaat veroordeelt de 

nieuwe Franse wet de vrouw tot een soort levenslang omdat zij met haar 

nikab niet meer de straat op mag. 

221226 sep 11 

 

DR copy/paste even later (12.44) het bericht in haar sheet en zoekt dan op de website van NOS op 3 

naar een artikel dat eerder over het verbod in Nederland is geschreven. In vijf minuten schrijft z ij een 

kort artikel op basis van het ANP-bericht en het oude bericht van NOS op 3. Omdat voor DR het ANP-

bericht onduidelijk is over het feit of het inderdaad om de eerste keer gaat dat er een boerka-boete is 

 

die op 16 april al melden dat er in Frankrijk een boete is uitgedeeld. Daarop herschrijft ze het artikel 

zoals hieronder weergegeven.  
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[toegevoegd verwijderd] 
Frankrijk spreekt vonnis uit over boerkaboete Eerste Boerka-boete uitgedeeld  

Ank: In Frankrijk heeft een rechter is de het allereerste boerkavonnis-boete opgelegd 

uitgedeeld. 

 

In Frankrijk heeft een rechter voor het eerst een vonnis uitgesproken boete opgelegd op 

basis van het 'boerkaverbod' dat daar geldt. Op 11 april ging dat in het land in en dit 

is voor het eerst dat een dergelijk vonnis is uitgesproken dergelijke boete is 

uitgedeeld. 

 

Hind Ahmas 

De boete geldt voor de 32-jarige Hind Ahmas die op een openbare weg en [sic] nikab 

droeg die haar gehele gezichte bedekte. Hiervoor moet zij 120 euro betalen. De vrouw 

heeft al aangegeven naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te stappen om de 

veroordeling aan te vechten. Haar advocaat meent dat de Franse wet de vrouw tot 

levenslang veroordeelt, omdat zij met haar nikaab de straat nu niet meer op kan. 

 

Rachid Nekkaz 

Of de vrouw de boete uiteindelijk moet betalen is nog de vraag. De Franse zakenman 

Rachid Nekkaz heeft namelijk een fonds opgericht met daarin een paar miljoen euro om de 

boetes te betalen die op basis van boerkaverboden worden opgelegd. Dit doet hij ook 

voor Nederland en België, waar sinds kort ook een boerkaverbod geldt.  
 

Wanneer DR het artikel wil laten nakijken door de andere webco, bestaat er nog steeds discussie over 

in hoeverre het bericht klopt. Daarop besluit DR de NOS-correspondent in Frankrijk te bellen. Omdat 

die niet bereikbaar is, besluit ze het artikel voorlopig niet online te plaatsen. 

Wanneer DR de correspondent heeft gesproken verwerkt ze diens toelichtingen in het uiteindelijke 

artikel. Inmiddels is er een tweede ANP-bericht binnengekomen, waarin als aanvulling vermeld staat 

dat er tevens een tweede verdachte een boete krijgt. Het artikel wordt uiteindelijk een combinatie van 

de twee ANP-berichten, de duiding en toelichting van de NOS-correspondent en het oude artikel van 

NOS op 3.  

Artikel DR over de boerkaboete in Frankrijk 
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De toelichting van de correspondent maakt duidelijk dat de boete onderdeel uitmaakt van een 

georkestreerd media-offensief; een duiding die ontbreekt in veel Nederlandse media die enkel het 

bericht van het ANP hebben overgenomen. Na het schrijven benadrukt redacteur DR wat voor haar het 

belang was van de eigen insteek:   

 

DR: ik vond het dan ook wel leuk dat je dan ook [naam correspondent] er in kon 

verwerken, dat je wel kan aantonen dat je er überhaupt wel aandacht aan besteedt, dat je de 

achtergrond net iets meer aandacht geeft dan gewoon drie nieuwsberichten met elkaar te 

vergelijken en daar de hoogtepunten uit haalt. dat vind ik dan wel wat boeiender en daardoor 

voel je je ook wel iets denk ik zekerder over het hele verhaal. 

  

5.2.4 // Immediacy 

je kunt het niet negeren  
Bestaande etnografische studies van online nieuwsredacties beschouwen immediacy als een dominant 

paradigma van online journalistiek (Domingo & Paterson, 2011: xv). Volgens Boczkowski (2010) 

verwacht het publiek gedurende de dag, anders dan bij andere media, constant geüpdatet te worden, 

wat vervolgens weer gevolgen heeft voor de redactionele selectie: 

 

In this context, speed becomes both an editorial criterion and an evaluation metric. Speed is 

an editorial criterion because immediacy is an important factor in determining the 

newsworthiness of a story.       

(Boczkowski, 2010: 41)  

 

Een dergelijke cult of immediacy (Domingo, 2008b) is ook van kracht binnen de redactie van NOS op 3, 

doch niet constant. Alhoewel snelheid altijd een rol speelt bij het nieuws (anders is het geen nieuws 

meer) zijn er een aantal producties waargenomen waarbij immediacy doorslaggevende is. Dit is het 

geval bij nog ontwikkelende nieuwsverhalen waarbij bijvoorbeeld Twitter een belangrijke rol speelt of 

wanneer een bericht van een flash-persbericht (brekend nieuws) de aanleiding is. De publicatiestrategie 

is daarbij doorgaans om een kort artikel online te plaatsen en deze, naargelang er meer informatie 

binnenkomt, gedurende de dag bij te werken. Vier (15 procent) van de geobserveerde artikelproducties 

vallen duidelijk binnen deze categorie, zoals weergegeven en kort samengevat in onderstaand tabel.  
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Titel Referentie Samenvatting Bron/aanleiding 

Jongen met wapen 

gearresteerd op ROC 

Delft 

#7_IAA_ 

1609_alarmpistool 

Geruchten op Twitter dat een jongen een 

vuurwapen bij zich draagt op school. Blijkt later 

een alarmpistool. 

Bericht op Geenstijl.nl is 

aanleiding. Voornaamste 

bron voor informatie is 

Twitter. 

Aanslag op rechtbank 

Amsterdam-Zuid 

#11_DR_ 

2109_rechtbank 

Rechtbank in Amsterdam is 's nachts 

beschadigd door een aanslag. 

Telex flash 

Facebook gaat op de 

schop 

#13_IAA_ 

2209_facebook 

Mark Zuckerberg kondigt in presentatie 

vernieuwingen van Facebook aan. 

Tech blogs 

Kadhafi gedood #18_Eef(s)_ 

2010_kadhafi 

Opstandelingen in Libië onderscheppen het 

konvooi van Kadhafi en doden hem.    

Telex flash 

 

Wat opvalt aan de schermopnames is dat de frequentie van acties erg hoog is. Vooral in de beginfase, 

waarbij het garen naar informatie centraal staat, werken de redacteuren met meerdere tabbladen in 

een drang meer te weten te komen. Volgens Quandt is deze hoge frequentie van acties kenmerkend 

voor online nieuws 

and are actually published immediately  this makes online journalism different from other journalistic 

86).  Toch is er een duidelijke structuur en rolverdeling op te merken in deze 

soms manisch ogende zoektochten.   

In het geval van het alarmpistool-verhaal, was de aanleiding een bericht op Geenstij.nl. Op basis 

daarvan begint IAA om 12.41 te zoeken naar informatie op Twitter, aangezien dit ook voor het 

GeenStijl-artikel de voornaamste informatiebron is. Daarvoor begint IAA bij het Twitter-account van 

@RedactieD8, een lokale nieuwsorganisatie. Omdat daar niets nieuws in staat zoekt de redacteur op 

hashtag #Delft voor meer directe informatie. Tevens bekijkt ze (12.42) de bulletin van de radioredactie 

voor 13.00 waarin het incident beknopt staat samengevat, maar nog niet voor publicatie is 

goedgekeurd (rood gemarkeerd). De kernpunten van dit bulletin zijn dan nog : school in Delft ontruimd, 

mogelijk een jongen met wapen, veel nog onduidelijk. IAA controleert dan de basislijst van de 

radioredactie (het werkveld) waarin eveneens een korte samenvatting staat met het bovenschrift in 

rood Binnen 

een minuut heeft de redacteur dan de vijf topische vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom) al op 

een rij, maar ze zoekt dan nog naar bevestiging.  

Hierop gaat de redacteur naar Geenstijl.nl en klikt in het desbetreffende artikel op een link in de 

laatste update naar de Twitterfeed van @omroepwest. In de feed klikt ze vervolgens op een link naar 

het laatste artikel van Omroep West met de laatste updates. Elke nieuwe bron fungeert als een 

stapsteen naar meer actuele informatie, en met elke information subsidy (Gandy, 1982) komt de 

redacteur steeds meer te weten over het nieuwsfeit zonder daadwerkelijke aanwezig te zijn.   

Omdat er op dat moment nog veel onduidelijk is controleert  IAA in iNews het werkblad (sheet) van 

de eerstelijnscoördinator. Daarin staat naast een korte samenvatting, contactgegevens van relevante 

instanties, en dat een NOS-cameraman (bij toeval) op locatie is en bevestigt dat er veel politie aanwezig 

is. Tegelijk zijn de twee webstagiairs, op instructie van IA, op Twitter aan het zoeken naar  en 
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ooggetuigen, wederom om meer bevestiging te krijgen. Door constant te zoeken naar meer bronnen en 

ooggetuigen voor bevestiging van het nieuwsfeit neemt IAA actief journalistieke verantwoording voor 

: het accuraat weergeven van feiten. 

Tussendoor maakt IAA een screenshot van drie twitterberichten, opent die in MS Paint en bewerkt de 

afbeelding in het web-based foto-edit applicatie Picnic. Hetzelfde doet ze met een foto die ze via de 

mail van een stagiair heeft ontvangen die de foto op Twitter heeft gegaard. Wederom met een hoge 

actiefrequentie.  

Vervolgens opent ze HootSuite, een web-based applicatie waarmee verschillende Twitteraccounts 

en zoektermen tegelijk kunnen worden bekeken. Inmiddels is duidelijk dat er een overvloed aan tweets 

beschikbaar is. Beperking daarin is dat veel tweets retweets zijn waarin reeds bekende informatie 

herhaald wordt. Om 12.48 kijkt IAA nogmaals in de bulletin- en werksheets van de radioredactie. In 

beide sheets is het bericht inmiddels gemarkeerd als gecheckt, waarop IAA de meest uitgebreide tekst 

uit de werksheet woordelijk kopieert en plakt in een Word-document waarin ze al een begin heeft 

gemaakt. Belangrijkste verschil tussen de tweede versies (hieronder weergegeven) is dat het 

ervangen door het 

Tevens is de 

straatnaam van de school vervangen door de naam van de school, omdat de straatnaam alleen relevant 

is voor lokale berichtgeving (de voornaamste bron voor de eerste versie).   

 
  [Versie 1] 

Het ROC Mondoriaan Mondriaan in Delft aan de Brasserskade is ontruimd en 

er lopen agenten rond met kogelvrije vesten. 

 

Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Maar er zou een 

jongen met een wapen rondlopen die ook geschoten heeft.  

 

[Versie 2] 

In Delft is het Mondriaan College ontruimd. Er zijn veel politie-agenten 

met kogelvrije vesten bij de school. 

 

Het is nog niet duidelijk wat er aan de hand is. Er was ook een 

arrestatieteam aanwezig, maar dat is inmiddels weer vertrokken. 

  

Vervolgens opent IAA de CMS (12.51) en zit de tekst die ze heeft klaar in een bericht, maar publiceert 

deze nog niet. Eerst opent ze het artikel over het incident dat inmiddels op NOS.nl staat en neemt 

daarvan over (in parafrasering) dat er volgens geruchten op Twitter een jongen met een geweer in het 

gebouw zou zijn. Gedurende het gehele schrijf- en zoekproces ververst ze constant Hootsuite. Via de 

mail krijgt IAA vervolgens een tip van een radioredacteur (BJC), die ook toevallig op locatie is: 

[twitterlink] voor meer details. 

http://twitter.com/#!/[username  
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Stagiair MR wordt door IAA verzocht contact op te nemen met de leerling voor een ooggetuigenverslag. 

Om 12.53 leest IAA echter een tweet van de politie Haaglanden waarin het verhaal wordt verhelderd en 

genuanceerd.  
Verdachte situatie op school Delft geweest. 1 pers aangehouden, had 

wapen in auto. Situatie nu rustig,ontruiming gestopt. Persbericht volgt. 

Daarop volgt een kort onderhandelingsmoment tussen de webco IAA en dagco GDK.  

 IAA naar GDK (hoofredacteur  

  GDK:  

IAA gaat daarop verder en krijgt (12.54) nogmaals een tip voor een ooggetuige binnen van een andere 

radioredacteur RF.  

geleden ontruimd. Kun je quote bij halen: 

 

Vervolgens plaatst ze de foto die ze eerder via Twitter had ontvangen in de CMS (en negeert de 

gemaakte screenshot die ze klaar had gezet) en op basis van de geüpdatet radio sheet verwijdert ze in 

de CMS het bestaande verhaal en kopieert woordelijk de radiosheet. 
In Delft is het Mondriaan College ontruimd. Er zijn veel politie-agenten 

met kogelwerende vesten bij de school.  

 

Volgens het ROC is besloten om de school te ontruimen nadat er een 

melding was gekomen over een jongen met een wapen. De jongen is 

gearresteerd. 
Voordat ze dit artikel online publiceert bekijkt ze (12.58) eerst nog het bericht op NOS.nl en wist 

nogmaals bovenstaande opzet en copy/paste vervolgens het NOS.nl artikel met een aantal kleine 

aanpassingen. 

  [toegevoegd verwijderd]  
Jongen met wapen gearresteerd op ROC in Delft Bewapende scholier 

opgepakt in Delft 

 

De politie heeft op het ROC Mondriaan in Delft een jongen aangehouden 

met een wapen. Hij is ook per direct geschorst. 

 

Op Twitter gonsde het van de geruchten werd gezegd dat er iemand met een 

vuurwapen in het gebouw was, maar de school wil niet zeggen om wat voor 

wapen het gaat. De [sic] ROC werd eerder vanochtend Eerder werd de 

school ontruimd na de geruchten over een bewapende jongen. Alles 

leerlingen moesten naar buiten.  

 

Een medewerker van de NOS ter plekke zegt dat er zeker tien agenten met 

kogelvrije vesten bij de school rondlopen. ook was er een ambulance bij 

het gebouw. 

 

Het arrestatieteam van de politie is inmiddels vertrokken.   

 

Dit laatste artikel gaat vervolgens online om 13.03, 22 minuten sinds het begin van het zoek- en 

schrijfproces. Op Twitter en Facebook plaatst ze vervolgens een verwijzing naar het artikel. Na 

nogmaals een check in de basissheet voegt ze daar in de eerste alinea aan toe dat inmiddels ook het 
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wapen is aangetroffen in de auto van de jongen, en plaatst ze de update nogmaals op Twitter en 

Facebook.  

  [update toegevoegd aan bestaande artikel] 
De politie heeft op het ROC Mondriaan in Delft een jongen aangehouden 

met een wapen. De [sic] wapen is in zijn auto gevonden. De jongen Hij is 

ook per direct geschorst. 

Inmiddels heeft stagiair MR via de telefoon een interview afgenomen van de leerlinge die BJC tipte, en 

stuurt de citaten (13.13) naar IAA. Zij schrijft de citaten vervolgens om en voegt deze om 13.19 toe aan 

het bestaande verhaal toe met toevoeging van een aantal paragraaftitels en een correctie van 

bovenstaande (sic) grammaticafout.  

 

[omgeschreven citaten uit mail] 
  Twitter 

Leerlinge Lois[link naar twitteraccount] vertelt NOS op 3 dat ze 

vanochtend in de les zat toen ze via Twitter en Ping berichten ontving 

dat er iets aan de hand was. "We zaten gewoon in de les, en toem kwamen 

er via twitter en ping berichten dat er iets aan de hand was. Ook kreeg 

ik een bericht met 'doe je voorzichtig'? Toen heb ik mijn lerares gezegd 

dat er iets was, die heeft het nagevraagd.  Vervolgens moesten de 

leerlingen alleen in een lokaal zitten en bij de ramen wegblijven. We 

moesten toen met zijn alleen in een lokaal, waar we allemaal werden 

opgesloten. We moesten wegblijven bij de ramen.  

| 

Daarna moesten we ons allemaal verzamelen op de leervloer. Hier 

ontstond paniek toen iemand zei dat degene met het pistool daar ook was. 

Toen we naar beneden gingen zagen we agenten met kogelvrije vesten. Van 

horen zeggen heb ik dat er een bom was, en dat er was geschoten, maar 

dat weet ik niet zeker. Wel weet ik dat er een pistool was, dat werd 

echt gezegd". 

 

De update wordt nogmaals verspreid via Twitter en Facebook. Om 13.20 is het artikel gereed en stopt 

de schermopname. Na de opname wordt er nog een laatste alinea toegevoegd met additionele 

informatie vanuit de elco, een audio-opname van het interview en een radio en videoreportage, en ook 

schrijft IAA wapen  om in vuurwapen .   

 

Bovenstaande observatie maakt duidelijk hoe een webredacteur, hoewel niet aanwezig op een 

bepaalde nieuwsgebeurtenis in een korte tijd toch bestookt kan worden door een overvloed aan 

informatie daarover. Twitter heeft het in een korte tijd ongekend makkelijk gemaakt voor iedereen met 

een smartphone om nieuws in real time te hypermediëren. Het gebruik van Twitter daarbij als 

nieuwsbron kan volgens Hermida leiden tot ambient journalism n always-

Het maakt het voor burgers makkelijk 

obtain immediate access to information held by all or at least most, and in which each person can 

 

Uit de observatie blijkt echter ook hoe Twitter al snel vastloopt als informatiebron wanneer reeds 

bekende informatie of valsheden geretweet worden  niet vreemd dan ook dat #delft tijdens het 
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schrijven trending topic was in Nederland. Via Twitter is er uiteindelijk wel een interview gegaard, maar 

dit gebeurt na online publicatie van informatie die door de NOS zelf is bevestigd, door twee 

medewerkers ter plaatse en nieuwsgaring van elco. De berichten over het incident en het feit dat het 

trending topic is lijken dan ook vooral motivatie te zijn geweest om het nieuws te brengen. Zo ligt IAA 

na het schrijven daarover toe:  

 

IAA: 

je eigenlijk ook gaan melden dat er iets aan de hand is. je kunt het niet negeren. 

en het gevaar is dus dat het soms ook niks blijkt te zijn. maar goed, iedereen heeft het er wel 

over, dus je moet in ieder geval wel op zoek gaan naar wat er aan de hand is. 

          

In het initiële zoekproces is IAA vooral bezig met filteren van informatie en bevestiging verkrijgen. 

Kenmerkend daarbij is dat IAA veel taken kan uitbesteden en dus vooral informatie managet: 

bevestiging van de nieuwsfeiten krijgt IAA via de elco en NOS.nl; één  (en 

verzoekt/krijgt via Twitter toestemming voor het gebruik); en de tweede stagiair zoekt en interviewt 

een ooggetuige. Ook wanneer IAA twijfelt (12.53) over publicatie na het lezen van de tweet van politie 

Haaglanden delegeert ze de verantwoording voor publicatie naar de hoofdredacteur, die kort 

antwoordt  Tussendoor 

vernieuwt IAA meermalen haar twitterfeed en wordt haar werk een aantal keer onderbroken: 

bijvoorbeeld wanneer ze haar mailbox moet opschonen omdat die vol  is, en wanneer collega MV mailt 

wat slecht. Beetje chaos hier n  Door de (tijds)druk om iets online te krijgen leunt IAA in de 

aanvankelijke berichtgeving vooral op het artikel van NOS.nl. Dat verantwoort ze door de juistheid van 

het nieuws te prefereren boven onafhankelijke nieuwsgaring:    

 

IAA: 

is, bommen, leerlingen op de grond. dan ga ik gewoon uit van wat de NOS meldt. 

 

Daarbij brengt ze wel een paar tekstuele aanpassingen aan. Onder meer een soepeler verwoording van 

met de lossere mode of address van NOS op 3. Toch weet IAA door de samenwerking met de twee 

stagiairs kort na de eerste publicatie ook eigen elementen toe te voegen, namelijk de foto en het 

interview met de ooggetuige. Een dag later wordt het artikel overigens nogmaals (door een andere 

redacteur) aangepast met de opmerking dat het om een alarmpistool ging. Anders dan bij print media 

zijn er voor zulke artikelen dus online duidelijk geen definitieve deadlines; de artikelen zijn in constante 

flux.  
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Immediacy speelt ook een belangrijke rol bij de productie van het artikel over de aanslag op de 

rechtbank in Amsterdam. De geobserveerde redacteur DR wil aanvankelijk beginnen aan een ander 

artikel (google) wanneer om 08.36 een telex flash binnenkomt van het ANP 

Om meer informatie te vinden tikt DR in de zoekbalk van 

Twitter #amsterdam, maar verwijdert dat en tikt de meer specifiekere zoekterm #rechtbank in, waarop 

onderstaande resultaten verschijnen.  

 

 

    

Deze tweets leveren duidelijk al meer informatie op dan de karige telex. Er wordt gesproken van een 

#explosie dan wel #raketaanval

waarvan DV er één bekijkt. Door de elco is op dat moment nog niets bevestigd, dus DV besluit nog niets 

te publiceren. Wanneer een radiopresentator van NOS over het nieuws twittert (08.40), retweet DR 

deze tweet gelijk:   
RT@Laradio: Er zouden ramen gesneuveld zijn, verder nog veel 

onduidelijk. #R1J #rechtbank #Amsterdam 

[08.40] 

Het feit dat deze informatie door een NOS-collega wordt getweet lijkt DR de bevestiging te geven die ze 

op dat moment dan zoekt. Tevens heeft DV op de twitpic gezien dat er inderdaad schade is aan het 

gebouw. Ze maakt vervolgens een begin met het google-artikel. Wanneer ze om 08.46 de RSS feed 

controleert, waarin nieuws van andere media verschijnen, klikt ze op het bericht van de website van de 

spreekt ook 

over veel onduidelijkheid en schrijft de informatie toe aan persbureau Novum. In de RSS-feed staat 

Twittersearch van DR naar voor het artikel over de rechtbankaanslag 



 

51 
 

inmiddels ook al een bericht van NU.nl over de aanslag. Gelijk daarop maakt en publiceert  RV 

onderstaande tweet: 
Veel onduidelijkheid over mogelijke explosie bij Amsterdamse rechtbank 

aan de Parnassusweg. Wordt vervolgd. #NOSop3 #rechtbank #amsterdam 

[08.46] 

Dat deze tweet direct gevolg lijkt van de berichtgeving van NRC en NU.nl is een praktijkvoorbeeld van 

constantly monitor the output of their  competitors in order to check their 

news in rel (Quandt, 2008: 90). Volgens Boczkowski (2010) gebeurt dit 

vooral bij brekend nieuws en spelen journalisten hiermee in op de veranderende vraag van burgers om 

constant daarover te willen worden geüpdatet. Na de tweet geplaatst te hebben, bekijkt DV de laatste 

tweets (met hashtag #rechtbank) en bekijkt nog een foto. Dit blijkt echter precies dezelfde foto te zijn 

als eerder gepost, maar dan onder een andere username. Net als bij het alarmpistool-artikel wordt er 

daarnaast in de andere tweets veel van dezelfde informatie herhaald.  

Om 08.51 komt er nog een ANP-bericht binnen via de telex waarin staat dat alhoewel het 

rechtsgebouw zwaar beschadigd is, de zittingen gewoon doorgaan. Daarop belt DR de elco, omdat er 

niet meer informatie in de basis staats. Wanneer de elco over de telefoon niet meer additionele 

informatie kan geven, publiceert DR onderstaande tweet: 
Volgens ANP gaan zittingen gewoon door en zijn er ramen in Toren E v/d 

rechtbank gesneuveld door nog onbekende oorzaak #rechtbank #NOSop3 

08.56 

Vanaf dan werkt DR aan het google-artikel en twittert tussendoor over de rechtbank naargelang er 

meer over de aanslag wordt bevestigt. 
Volgens de politie zijn er geen gewonden bij #explosie #rechtbank in 

#amsterdam gevallen, politie doet hele dag onderzoek #NOSop3 

09.28 

Om 09.39 meldt webredacteur YE dat de basis schrijft dat het inderdaad om een aanslag gaat. 

Inmiddels is er op NOS.nl al een artikel over online, waarop DR opnieuw een tweet publiceert.  
De politie is op zoek naar twee mensen die gevlucht zouden zijn op de 

motor ivm #explosie in de #rechtbank van #Amsterdam #NOSop3 

10.06 

Tot dan staat er op de website van NOS op 3 nog geen artikel over de aanslag online. Hierom zegt dagco 

nk: is overal leading story. Voorpagina is nu al 

verouderd  moeten actueel blijven.  Ook hieruit blijkt weer hoezeer het nieuws op het ene medium de 

artikelselectie van andere media bepalen. Webredacteur YE schrijft daarop een sec artikel over de 

aanslag op basis van de sheet van elco en het artikel op NOS.nl, inclusief een foto van een twitteraar en 

ANP, twee videoreportages en één radioreportage van de NOS en publiceert het om 11.50. Kort daarop 

wordt onderstaande tweet gepubliceert, de laatste over het onderwerp.  
Laatste updates over aanslag op #rechtbank in #Amsterdam-Zuid 

http://nos.nl/l/274622 #NOSop3 

  11.52   
Evenals bij het alarmpistoolverhaal blijkt uit bovenstaande observatie hoe Twitter tijdens het schrijven 

meer fungeert als een indicatie van de nieuwswaarde van het incident, dan een directe nieuwsbron. 

A  en deze uiteindelijk ook 
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in het artikel worden gebruikt. Zelfs wanneer al vroeg in het zoekproces méér informatie via Twitter 

binnenkomt dan via het persagentschap, blijft DR wachten op bevestiging van de elco voor publicatie.  

Ondanks de mogelijkheiden van social media zoals Twitter om meer nieuws sneller te brengen blijven 

klassieke journalistieke opvattingen zoals bevestiging krijgen van officiele bronnen dus ook binnen 

webredacties een dominante sturing te geven aan de berichtgeving.     

Ook opvallend is hoe de eerste tweet van DR over het incident een retweet van een NOS-collega. 

Hierdoor deelt zij vroeg in de berichtgeving, wanneer er nog veel onduidelijk is, de feitelijke 

verantwoording voor de gepubliceerde informatie, waarmee 

 het in de 

gaten houden van andere media een rol in het publiceren van meer informatie. Bijvoorbeeld om de 

tweede tweet te versturen, en om uiteindelijk een artikel te publiceren aangezien het nieuwsfeit dan 

.  

 

Het letten op andere media speelt een nog belangrijkere rol bij het schrijven van het Facebook-artikel 

en het artikel naar aanleiding van de dood van de voormalige Libische leider Kadhafi. Voor beide 

artikelen vormen andere media namelijk, voor verschillende redenen, de voornaamste informatiebron.  

IAA komt via verschillende techblogs op het nieuwsfeit dat Mark Zuckerberg een toespraak geeft 

over een aantal vernieuwingen aan de social netwerk site Facebook. Wanneer IAA aan het artikel begint 

(20.17), volgt ze de conferentie via livestream maar zoekt ze voor informatie vooral gericht op 

verschillende techblogs (zoals Mashable.com) en liveblogs (zoals op Guardian.co.uk). Zelf verklaart deze 

strategie achteraf door te stellen dat:  

 

IAA:  je kan het niet bijhouden. want er kwam elke keer met iets nieuws.  

grootste verandering aan het begin gaan presenteren.  

 

Wanneer ze weet dat de timeline feature het belangrijkste element is aan de vernieuwingen, zoekt ze 

Techland.time.com over de presentatie. Vandaar haalt ze een omschrijving over de timeline en een 

citaat van Zuckerberg daarover en verwerkt beide vertaalt in haar artikel. Daarop plaatst ze de eerste 

versie van het artikel online (20.39), inclusief een inbedded element van de livestream. Immediacy was 

volgens IAA een belangrijke reden om het artikel snel online te krijgen.  

 

IAA: ik dacht nog even ik wacht er even mee, tot ik wat meer informatie heb. maar goed, 

iedereen heeft het er al over: het is worldwide trending topic. en, je kan wel wachten maar 

dan heeft iedereen al het nieuws al. 
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Wanneer de conferentie voorbij is werkt IAA het artikel nogmaals bij met de laatste updates van 

verschillende techblogs, en past de foto bij het artikel aan  een screenshot van de presentatie in plaats 

van stock beeld van Facebook. Door de informatie uit techblogs te gebruiken bespaart IAA zich de 

vertaalslag van presentatie (die bij tijden erg technisch van aard is) naar journalistiek.  

Bij de productie van het artikel naar aanleiding van de dood van Kadhafi (#18_Eef_2010) gebruikt 

redacteur EF op een vergelijkbare manier andere media, door haar eigen artikel over het nieuws 

doorlopend aan te vullen. Daarbij was de instructie van de webcoördinator, toen het nieuws brak, dan 

ook duidelijk, zoals ze dat zelf verwoord:  

 

EF: EvdW [webco] les op wat je hoort en ziet wat er gebeurt. gewoon 

alles er op, gaat er iets fout maakt het niet uit als er maar zo snel mogelijk meer nieuws er op 

komt. en blijf steeds aan  

 

Immediacy was duidelijk de drijvende motivatie achter het publiceren. Daarbij waren voor EF vooral de 

grote nieuwssites zoals CNN, Al Jazeera en de BBC de belangrijkste bron; niet zozeer zoals bij het 

Facebook-artikel, omdat er een vertaalslag gemaakt moest worden, maar simpelweg omdat het om een 

gebeurtenis gaat waarbij ze zelf niet aanwezig is of over een correspondent beschikt.  

Volgens EF was Twitter (evenals bij de vorige observaties)  aanvankelijk een handige hulpmiddel 

maar bleek die door het vele retweeten als snel niet bruikbaar door de vele retweets van onbevestigde 

informatie. Ook keek ze tijdens het schrijven geregeld naar NOS.nl, volgens eigen zeggen, vooral ter 

bevestiging:  

 

EF: 

mogelijk nieuws melden.  

zij kijken denk ik op dezelfde bronnen als ik keek. dus dat was soms wel een bevestiging, en 

als bevestiging dan als bron. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

6. Bevindingen en conclusie 
Dat de webredactie van NOS op 3 voor de oorsprong en verdere verwerking van artikelen in grote mate 

afhankelijk is van bestaande on- en offline content is evident. De wijze waarop verhalen worden 

toegeëigend en de strategieën die daar achter schuil gaan zijn echter ingewikkelder dan het bestaande 

discours doet geloven.  

 

Bij veel artikelen die binnen de redactie worden geselecteerd voor verwerking wordt er een afweging 

gemaakt van de mogelijke eigen inbreng. De teneur van veel redactievergaderingen is immers om aan 

die bestaande content een eigen draai te geven. Er bestaat onder de redacteuren dus zeker een 

bewustzijn van het belang om een eigen inbreng te geven aan bestaande nieuwscontent en daarmee 

het nieuwsaanbod divers te maken.  

In de praktijk blijkt echter dat minder dan een vijfde van de artikelproducties ( nieuws invalshoeken , 

18 procent) leidt tot nieuwe interpretaties van bestaande nieuwsverhalen. De mogelijkheden daartoe 

zijn immers beperkt. Voor een groot deel heeft dat een praktische inslag welke niet per se inherent is 

aan het medium. De webredactie staat immers elke dag onder druk om met een relatief kleine redactie 

de site te verversen. Uit de observaties blijkt dat de redacteuren daarvoor een vast patroon afgaan: het 

monitoren van online media en de ochtendkranten. Aggregeren biedt dan een relatief makkelijke 

oplossing om toch veel verkeer naar de website te leiden.  

 

Webredacteuren berichten over het nieuws in de wereld maar zijn daarin gebonden aan hun bureau, 

met computer en telefoon tot hun beschikking. Doorgaans is dit in de literatuur mikpunt geweest voor 

simplistische en depreciërende opvattingen over online journalistiek. De mate waarin online 

journalistiek vrijwel geheel afhankelijk zou zijn van reeds gepubliceerde media, on- of offline, zou het 

kwalitatief minder maken dan de traditionele print media, waarop online journalisten alleen maar 

zouden kannibaliseren.  

Critici die in zulke termen spreken zullen er bij een nadere bestudering van de mediageschiedenis 

- 

nieuwsmedium wordt er geleend bij en geleund op de concurrent. Dat is niet een eigenschap van een 

bepaald nieuwsmedium maar des te meer van de journalistiek zelf.  

De analyse van de geobserveerde artikelen toont bovendien aan dat het gebruik van andere media 

door webredacteuren vele gradaties kent. Kannibaliseren of recyclen zijn sowieso geladen termen die 

uit gaan van een negatieve lezing van de afhankelijkheid van andere media. Voor een hopelijk wat meer 

genuanceerde lezing kom ik terug op de onderzoeksvraag: hoe gebruiken webredacteuren van NOS op 

3  bestaande on- en offline media bij de productie van hun eigen content?  

Gezien de besproken gradaties van het gebruik andere media is een antwoord op die vraag 

afhankelijke van de insteek van het desbetreffende artikel. Dit kan zich beperken tot een omschrijving 

van het nieuwsfeit, wanneer sec het nieuws wordt gebracht, zoals bij bepaalde artikelen in de 
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aggregatie- of repurposing-categorie. Ogenschijnlijk zijn dit op journalistiek vlak de meest passieve 

producties. Maar de selectie van een verhaal is op zichzelf al een journalistieke handeling. Daarbij blijkt 

uit de analyse dat aan het oorspronkelijke nieuwsfeit dikwijls achtergrondinformatie wordt toegevoegd 

om het onderwerp de nodige duiding te geven. Zoals bleek uit de artikelen over de daklozenbingo, het 

mogelijke faillissement van Griekenland, de Fyra en de boerkaboete kan dat in een aantal gevallen ook 

leiden tot vernieuwende inzichten die de aanvankelijke interpretatie van het nieuwsfeit bijstellen of in 

het juiste perspectief plaatsen. 

 

Duidelijk is dat social media een steeds belangrijkere rol is gaan spelen in internetjournalistiek. En dan 

niet hoofdzakelijk als een nieuwe manier om het nieuws te verspreiden, maar vooral als een manier 

voor journalisten om aan nieuws en bronnen te komen. De voorbeelden uit dit onderzoek over hoe 

nieuwsverhalen zich via Twitter verspreiden lijken op het eerste oog te benadrukken hoe journalisten in 

een constante inhaalrace zijn om de feiten te achterhalen. Met name bij calamiteiten of brekend 

nieuws zoals het wapenincident op een school in Delft en de dood van Kadhafi, bleek de webredactie 

door het gecoördineerd managen van binnenkomende informatie toch een coherent beeld te kunnen 

schetsen van een nieuwsfeit waarover nog veel onzeker leek.   

Op momenten van brekende nieuwsverhalen lijken burgers ogenschijnlijk beter ingelicht dan 

journalisten die constant achter de feiten aanlopen. Maar wanneer er steeds minder informatie 

beschikbaar is, verwordt een constante stroom aan retweets tot een zee van geruchten waarin 

indrukken worden vervormd tot halve waarheden. Zoals bleek uit de analyse van de artikelen over de 

aanslag op de rechtbank en het wapenincident in Delft vallen de webredacteuren daarbij terug op 

klassieke journalistieke opvattingen zoals bevestiging krijgen van officiele en primaire bronnen om 

duidelijkheid te scheppen waar duidelijkheid schaars is.    

 

Zowel het medium internet als online nieuws bevinden zich nog in een beginfase en niets dat nu 

misschien als kenmerkend wordt beschouwd is determinerend voor de toekomst van beide. Als er een 

constante is in de ontwikkeling van het internet en het nieuws dat daarop wordt gepubliceerd, dan is 

het de constante veranderlijkheid. Dat bewustzijn vereist een open visie van zowel journalisten als 

onderzoekers.  

Duidelijk is dat veel van de negatieve beoordelingen van het dagelijkse werk van webredacteuren 

tot nu toe zijn geladen door anachronistische verwachtingen van webjournalisten als vaklui die zelf 

nieuws moeten produceren. Dergelijke kwalificaties van de waarde van een journalist gaan er aan 

voorbij dat de journalist niet meer alleen staat in het nieuwslandschap en niet meer als enige de 

waarheid in pacht heeft. Overheden, publieke organisaties, bedrijven en individuen zijn inmiddels zelf 

mondiger geworden en zijn daarin gesterkt door sociale media als Twitter, en een leger aan pr-

medewerkers. In die overvloed aan stemmen, opinies en geluiden ligt een nieuwe taak voor de 

webjournalist: het begrijpelijk organiseren van een overvloed aan nieuws op het web en daarbuiten tot 

een coherente eenheid, de frontpage als the best of the news. 



 

56 
 

7. Discussie en verder onderzoek  

Nieuwsetnografie is uitzonderlijk grondig en kan een verhelderende blik werpen op een werkomgeving 

die in het onderzoeksveld nog onderbelicht is. Nadeel is dat het een uiterst arbeidsintensieve 

onderzoeksmethode is. De redactievloer van de NOS is immers, zelfs op relatief rustige dagen, een 

hectische werkplek; en daarmee een geduchte uitdaging voor zelfs de meest oplettende observeerder. 

Journalisten blijken overigens niet altijd bereid om hun geheimen prijs te geven en bleken in dit 

onderzoek aanvankelijk (soms impliciet, soms expliciet) wantrouwig naar de observaties.  

Onvermijdelijk komt dit door het observer-expectancy effect, waarbij de observatie inherent het 

geobserveerde proces beïnvloed omdat, in dit geval, de redacteur, veronderstelt zich op een bepaalde 

manier te moeten gedragen. Juist in de journalistiek gelden strikte mores waar men elkander indien 

nodig op afrekent. Zo bleek enkele keren dat een omschrijving van een redacteur van een bepaald 

schrijfproces niet overeenkwam met de schermopname. Zo zei een redacteur bijvoorbeeld meerdere 

bronnen te hebben geraadpleegd voor een bepaald artikel, terwijl uit de schermopnames bleek dat niet 

meer dan één bron was gebruikt.  

Geregeld  was er door tijdgebrek en druk geen mogelijkheid om na de observatie een gesprek af te 

nemen waardoor de dataset van sommige observaties niet compleet is. Mede door technische 

opstartproblemen . Daarbij is het van belang op 

te merken dat in het onderzoek alleen observaties zijn geanalyseerd van producties die hebben geleid 

tot een artikel. Desalniettemin is het geldig punt om te zeggen dat mislukkingen evenveel zeggen over 

het redactieproces als successen. Onderzoek dat zich uitsluitend richt op succes kan immers leiden tot 

cherry picking van observaties die veronderstellingen beamen in plaats van tegenspreken. 

 

Ondanks de besproken beperkingen van het onderzoek zijn de resultaten en conclusies uit deze thesis, 

door de onderlinge overeenkomsten tussen landen binnen het North European Democratic Corporatist 

Model, ook relevantie buiten de landsgrenzen van Nederland. Bovendien kunnen de conclusies, door de 

koppositie die Nederland heeft in Europa wat betreft internettoegang en -gebruik, tevens mogelijk 

toekomstige trends aanwijzen in die landen binnen het model waar de internetpenetratie nog niet even 

sterk is voortgeschreden.  

Toch is daarbij ook voorzichtigheid geboden. Zoals Quandt opmerkt in zijn etnografisch onderzoek 

naar online nieuwsproductie in Duitsland (Quandt, 2008) zijn onderzoeksresultaten uit het ene land niet 

geheel van toepassing in het andere land. Nieuwe media staan immers nooit op zichzelf en het gebruik 

daardoor wordt voor een belangrijk deel ook bepaald door specifieke nationale factoren.   

 

Toekomstig onderzoek zou verder kunnen uitweiden op hoe percepties van online nieuws binnen 

nieuwsorganisaties de inzet daarvan beïnvloeden. Dergelijk onderzoek bestaat wel (Mark Deuze heeft 

hier verschillende studies aan gewijd) maar niet in combinatie met nauwgezette observaties van de 
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nieuwsproductie. Onderzoek zou kunnen aantonen of, en in hoeverre organisatorische invloeden hun 

uitwerking kunnen hebben op de daadwerkelijk online nieuwsproductie zelf.  

Het thema van organisatorische percepties van online nieuwsmedia is in deze thesis  aangestipt in de 

contextualisering van de casus (hoofdstuk 4: pp. 27-33). De korte bespreking van het ontstaan van 

online nieuws in Nederland illustreert hoe deze is gekenmerkt door scepsis en terughoudendheid, en 

ook samenviel met een periode waarin nieuwsorganisaties de broekriem aanhaalden. Onder druk van 

de commercie moeten journalistieke waarden tegenwoordig steeds vaker plaatsmaken voor 

commerciële eisen als efficiency en profitability. Voor webredacties betekent dit doorgaans een relatief 

klein budget vergeleken met print media. Een internetaansluiting, computer en telefoon worden 

tegenwoordig immers als afdoende gezien om journalistiek te bedrijven. Wat voor directe gevolgen dit 

heeft voor de productie vereist nog verdere verdieping.  

Deels verbonden daarmee is het ook relevant onderzoek te doen naar de invloed van veranderende 

arbeidsverhoudingen op webredacties. Vaste aanstellingen maken binnen de journalistiek steeds meer 

plaats voor freelance-contracten die makkelijk opgeschort kunnen worden. Zo waren alle 

webcoördinatoren van NOS op 3 uit dit onderzoek, op één na, in freelance-dienst. Meer dan voorheen 

wordt het daardoor voor jonge journalisten moeilijker om te groeien binnen een nieuwsorganisatie en 

daarmee de nodige journalistieke ervaring op te doen die nodig is om op routinebasis ook eigen nieuws 

te kunnen produceren. Jonge journalisten zijn weliswaar in the know als het gaat om 

internetvaardigheden maar missen soms ook de journalistieke vaardigheden van de ouwe rotten die die 

vereiste ervaring over jaren hebben kunnen opbouwen.    
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9. Bijlagen [op aanvraag beschikbaar] 

9.1 // Transcriptie notities observaties 

9.2 // Transcriptie redactievergaderingen en interviews 

 


