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De toon is gezet
Van Homo zappiëns tot vreemdgaan

1.1 Over tekst
Wellicht is het aardig om eerst even stil te staan bij het volgende: tekst

wordt gemaakt voor de lezers. Bam, die staat. Open deur? Natuurlijk.

Maar veel schrijvers vergeten erdoorheen te lopen als ze een stukje

schrijven. Met name webschrijvers maken zich veelvuldig schuldig aan

‘schrijven voor zichzelf’. Ze zetten hun gedachten op het lcd-papier

alsof ze het artikel richten aan ‘lief dagboek’.

Het maakt niet uit of een webschrijver zijn of haar schrijfwerk beroeps-

matig doet of als liefhebberij; de bedoeling is toch dat een verhaal,

nieuwsfeit of gedachte overkomt bij de lezer. Het doel is iemand te

bereiken en het liefst te raken met een schrijfsel. Schrijven – hoe

amateuristisch het ook mag gebeuren – begint bij de lezer.
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Je leest, of eigenlijk: je scant stukjes op websites en leest
alleen door als iets je binnen twee tellen weet te boeien.

Je schrijft, wilt schrijven, gaat schrijven of laat schrijven
en dan ook nog voor het web. Voor een website, een web-
log, een nieuwsdienst of op sociale media. Dan ineens
schrijf je niet meer, maar je krabbelt, je twittert of je blogt
op je eigen weblog. En je lezers mopperen niet over jouw
artikel boven een stukje papier waar de aardappelschillen
op vallen, maar dienen je van repliek op je eigen domein.
Je hele publiek kan ineens lezen dat je de plank misslaat
of dat je een grote pluim krijgt. Welk publiek? Publiek
moet ook nog ergens vandaan worden gehaald. Maar dat is
vandaag. Morgen ben je ineens de lezer die reageert op het
stukkie van een ander op de website van een ander.



Voordat de pen op papier wordt gezet, moet de schrijver even stilstaan

bij de vragen: wie is mijn beoogde lezer? En: hoe gedraagt die zich op

het web?

Vervolgens wordt het daarbij behorende medium gekozen (in de prak-

tijk valt er natuurlijk zelden iets te kiezen) en tot slot wordt ook de

schrijfstijl bepaald. Tot zover niets nieuws onder de zon. Alleen het

gedrag van lezers op het web is anders dan dat van lezers van boeken,

tijdschriften en kranten. En bij elk gedrag zijn een schrijfstijl en tekst-

opbouw te vinden die het best aansluiten. Welke stijl ook gekozen

wordt: teksten moeten altijd voldoen aan de normen van ‘Lekker Lees-

baar Nederlands’.
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De hoofdstukken 2, 3, 4, 5 en 6 gaan over lezers, soorten
publicaties en teksten. In deze hoofdstukken wordt ingegaan

op stijl, tekstopbouw, Lekker Leesbaar Nederlands en hoe lezers
hiermee omgaan.

Een bedrijfswebsite met statische teksten.



1.2 Over het web
Het web is net zo veelkleurig als de regenboog. Gelukkig voor web-

schrijvers is er toch een vrij eenvoudige opsplitsing te maken in soorten

webteksten – het zijn er slechts drie:

� Websites – Informerende en wervende teksten. Noem het statische

content.
� Nieuwsmedia en weblogs – Noem het dynamische content.
� Sociale netwerken & microblogs – Korte teksten die belanden in een

(deels) publieke tijdlijn.
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Weblogs bieden (soms) ruimte aan onderwerpen die nooit het papier zouden halen,

geschreven in een stijl die eveneens ondenkbaar is in de gedrukte media, maar toch

goed voor vele tienduizenden bezoekers.

Een microblogje op Twitter is snel geplaatst, maar de consequenties kunnen lang

nadreunen. Sociale media lenen zich bij uitstek voor onnadenkendheid.



Natuurlijk zijn er legio indelingen te bedenken. De beschreven indeling

hangt echter nauw samen met de soorten tekst die geproduceerd kun-

nen worden. Zo is schrijven voor nieuwsmedia en weblogs wezenlijk

anders dan het opstellen van statische, wervende teksten voor een web-

site. Korte microblogs zijn weer anders. Maar meer nog geldt dat het

doel en het gedrag van de lezers van de genoemde drie soorten web-

teksten wezenlijk anders zijn. Vandaar de gekozen indeling.

1.3 Over techniek
Hoe fijn is het om te schrijven voor een tijdschrift als Humo of Vrij

Nederland of voor een weblog als DeJoop.nl of Clint.be. Helaas is dit

voor weinigen weggelegd. Maar eigenlijk nog veel fijner is het om een

eigen weblog te hebben. Gewoon net doen of je zelf hoofdredacteur

bent van het best bezochte weblog van de Benelux. Volledige vrijheid

om te schrijven wat je wilt en reacties die je niet welgezind zijn gewoon

eruit modereren. Eigen mening eerst!
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De hoofdstukken 7, 8 en 9 gaan over deze drie soorten publi-
catievormen en de eigenaardigheden en verworvenheden

ervan.

WordPress is een bijzonder handig systeem voor het schrijven van een weblog. De

‘achterkant’ biedt een compleet systeem voor webredactie.



Ook een informatief weblog over koikarpers, Märklin-treintjes, baby-

kleren, huidziekten bij ouderen of vermogensbeheer kun je net zo mak-

kelijk zelf opzetten. Dat kan gratis op een van de vele publieke plat-

forms, of voor een paar tientjes per jaar op een eigen domein met een

eigen hostingpakket. Vindbaarheid van zo’n website is dan wel een

must, anders komen er geen bezoekers naar de zorgvuldig samen-

gestelde website. Kortom: je moet aan de slag met techniek.

1.4 Over sociale media
Wat doen we eigenlijk op al die sociale media als Facebook, Hyves,

LinkedIn, Twitter, eKudos, MySpace en Netlog, behalve ouwehoeren

dan? Publiek genereren. Sociale media worden gebruikt om ‘interessant’

gevonden te worden. Zo interessant, dat mensen misschien wel even

een blik op de website willen werpen, of op het zorgvuldig samen-

gestelde LinkedIn-profiel. Via sociale media vinden heel veel mensen

hun weg naar allerhande webpagina’s. Sociale media zijn simpelweg

publiekstrekkers; gebruik ze dan ook daarvoor.

Leuker nog is het om op kanalen en weblogs van ‘de concurrent’ reac-

ties te plaatsen met hyperlinks naar jouw briljante schrijfsels. Gewoon

de concurrent gebruiken om publiek te vinden. Wel beschaafd blijven

natuurlijk, want ‘concurrentje bashen’ wordt je meestal niet in dank

afgenomen. Chic is het toverwoord in sociale media.

Als schrijver van artikelen op het web kun je niet om sociale media

heen. Twitter is de eerste plek waar je nieuwe content aankondigt en

dus de eerste bezoekers trekt. En dan maar hopen dat die content zo

boeiend is dat de URL rond gaat zingen in de sociale netwerken. Om

vervolgens voor publiek te zorgen dat ook andere artikelen op de site of

het weblog wil bekijken. En ja hoor, dankzij kwalitatief goed materiaal

op de website komen sommige bezoekers nog eens terug. En zo ont-

staat een eigen publiek, dat onvermijdelijk zal groeien als de content

stabiel blijft.
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De hoofdstukken 10 en 11 gaan over het opzetten en onder-
houden van een weblog en over de vindbaarheid van een

website of weblog en van artikelen.



Waarmee het verhaal rond is. Van de gedachte: hoe gedraagt mijn

beoogde lezer zich, tot het feestelijke feit dat de lezer zich herkent in

jouw content en dagelijks terugkeert, waarbij meteen een aantal adver-

teerders jouw portemonnee spekt. Ook aan dat laatste aspect besteedt

dit boek aandacht.
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De hoofdstukken 12 en 13 gaan over het gebruik van sociale
media om publiek naar een website of weblog te trekken.
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