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DEEL 1

THEORIE





Journalistiek op het web:

van 1995 tot nu

Nadat Forbes Digital-journalist Adam Penenberg in 1998 een

artikel van The New Republic-concurrent Stephen Glass volledig

onderuit heeft gehaald:

Adam Penenberg: But there is one thing in this story that

checks out.

Kambiz Foroohar: What’s that?

Adam Penenberg: There does appear to be a state in the union

named Nevada.

Uit: de film Shattered Glass, 2003. De Glass-affaire was een van de

vroege successen van online journalisten.

U leest in dit hoofdstuk:

Hoe de internetjournalistiek in Nederland zich in de beginjaren ontwikkelde.

Welke unieke mogelijkheden de internetjournalistiek werden toegeschreven.

Waarom die mogelijkheden aanvankelijk maar mondjesmaat werden benut.

1



De eerste online initiatieven

1995 was het jaar van de internetjournalistiek. Of beter gezegd,

het jaar dat de Nederlandse journalistiek zich begon te mani-

festeren op internet. Om te beginnen lanceerden in dat jaar de

eerste dagbladen een website. Dat waren in eerste instantie het

Eindhovens Dagblad en NRC Handelsblad, maar andere kranten

volgden snel. In hetzelfde jaar kwamen ook de eerste journalis-

tieke tijdschriften met een website, namelijk De Groene Amster-

dammer en Intermediair.

1995 was ook het geboortejaar van enkele nieuwssites die niet

voortkwamen uit een offline medium, maar wel een prominente

rol zouden gaan spelen in de jaren erna. Zo ging Webwereld van

start, een website die zich richtte op ontwikkelingen in de ICT. Al

snel groeide de site uit tot dé plek op het web om op de hoogte

te blijven van nieuws over internet en aanverwante zaken.

In 1995 ziet ook Planet.nl het levenslicht. Verrassend, want de

nieuwssite was een initiatief van telecombedrijf KPN en dus niet

verbonden aan een bestaande nieuwsorganisatie. Desondanks

wist Planet uit te groeien tot een vooraanstaande nieuwssite.

h1_5 Aanvankelijk hielden de Planet-redacteuren zich met name bezig

met het verzamelen van allerlei wetenswaardigheden die ze aan-

troffen op het web. Na verloop van tijd ging de redactie zich meer

op het algemene nieuws richten. Niet louter als doorgeefluik van

persbureaukopij; zelfbewust stortte men zich op het vervaardigen

van eigen journalistieke producties. In samenwerking met actua-

liteitenrubriek Nova kwam bijvoorbeeld een bijzonder project tot

stand over de terroristische Hofstadgroep, waaraan Arjan

Dasselaar een bijdrage leverde.
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Met enige regelmaat wist de redactie primeurs te scoren die ver-

volgens werden overgenomen door andere media. Vaak zonder

bronvermelding, constateert Rita Jager in het boek Internetjour-

nalistiek uit 2001: “Deze situatie was tekenend voor de introduc-

tie van internet in journalistiek Nederland: het werd niet met

open armen ontvangen en allerminst serieus genomen.”

In 1999 verscheen NU.nl aan het firmament. Ook weer zo’n bui-

tenbeentje, want net als Planet.nl zonder enige connectie met de

bestaande nieuwsorganisaties. Dat had als voordeel dat zij zich

niet – zoals bestaande nieuwsredacties – het hoofd hoefden te

breken over de vraag of ze het nieuws meteen op internet zouden

moeten publiceren, of dat ze beter voorrang zouden kunnen

geven aan publicatie in hun krant of tijdschrift. Het credo van
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Afbeelding 1.1 Planet Internet op 31 maart 1998.


