maandag 20 december 2010 door Ernst-Jan Pfauth

Over de kritiek op de nieuwe nrc.nl

Dit bericht heeft 491 reacties op “Over de kritiek op de nieuwe nrc.nl”
1.

Jeroen zegt:
maandag 20 december 2010, 16:48 uur Daar zijn vast handige WordPress-plugins voor te vinden.

2.

jan zegt:
maandag 20 december 2010, 16:52 uur Goed om een reactie te lezen, transparantie in deze is wel fijn
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hoor. Ik ‘stoorde’ mij toch wel het meeste aan het ontbreken van een of ander datum/kalender tooltje
op de homepage. Ik mis zeg maar een link naar het nieuws van gisteren of eergisteren (op de
homepage). Ik zie wel dat die verschijnen op achterliggende artikelpagina’s maar zou het graag op de
homepage zien. Succes ermee!
Dirk zegt:
maandag 20 december 2010, 16:54 uur Ik lees de krant digitaal. Ik ben blij metde pdf download. ff snel
de hele krant binnen halen en dan in de loop van de avond (soms in meerdere sessies) lezen.
Als ik de digitale edite op de site doorblader valt me op dat een artikel wel in een heel klein venster
wordt weergegeven, leest niet prettig.
Willem-Jan van Zeist zegt:
maandag 20 december 2010, 16:55 uur Gaat er toevallig ook nog gesleuteld worden aan de opmaak van
de commentaren? Naast het feit dat het enigszins lastig is om ze te onderscheiden (ik stel afwisselend
witte/grijze achtergronden voor), lijkt nummering met toch wel zo handig!
Willem-Jan van Zeist zegt:
maandag 20 december 2010, 16:56 uur En een ‘edit’ knopje lijkt me ook wel zo handig, om zodoende
mijn knullige type-fout van zojuist te corrigeren
Hiltje zegt:
maandag 20 december 2010, 16:59 uur Verbeterpunt:
De iPad actie ook voor abonnees? Nee dus!
De iPad actie van € 39,95 per maand met een voordeel van ruim €300 wordt niet waargemaakt voor
bestaande abonnementshouders. Zij krijgen via email een kortingsaanbod van €200. Waarom dit
onderscheid en waarom is dit niet gecommuniceerd?
L. de Jong zegt:
maandag 20 december 2010, 17:00 uur Over de digitale NRC voor abonnees lees ik jammer genoeg
niets. Ik ben zelf weinig gelukkig met de nieuwe vormgeving van de artikelen, zodra eenmaal
aangeklikt. In de vorige versie kreeg de lezer die in één keer helemaal te zien, nu moet er (zeker bij
langere artikelen) heel wat worden gescrold. Dat is erg hinderlijk. Hopelijk wordt ook daar nog wat aan
gedaan.
Tim zegt:
maandag 20 december 2010, 17:03 uur Vijf mensen. Wow. Flink getest
Erik zegt:
maandag 20 december 2010, 17:04 uur Ik wacht gaarne uw verbeteringen af.
Tot die tijd zoek ik mijn heil in andere sites.
Uw commentaar overtuigt mij niet, en ik denk ook de nadere “klagers” niet.
Ernst-Jan Pfauth zegt:
maandag 20 december 2010, 17:08 uur Wat betreft de vragen over de digitale editie: we gaan de
scrollruimte verbeteren!
Rene Aarsman zegt:
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gedaan.
Tim zegt:
maandag 20 december 2010, 17:03 uur Vijf mensen. Wow. Flink getest
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Erik zegt:
maandag 20 december 2010, 17:04 uur Ik wacht gaarne uw verbeteringen af.
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Tot die tijd zoek ik mijn heil in andere sites.
Uw commentaar overtuigt mij niet, en ik denk ook de nadere “klagers” niet.
Ernst-Jan Pfauth zegt:
maandag 20 december 2010, 17:08 uur Wat betreft de vragen over de digitale editie: we gaan de
scrollruimte verbeteren!
Rene Aarsman zegt:
maandag 20 december 2010, 17:09 uur Vraag: waar is de discussiepagina gebleven? NRC Lab is volgens
mij alleen maar over de nieuwe site en digitale editie. Maar ik kan nergens de interndiscussies
terugvinden.
De digitale editie went, ik download nu de krant in PDF (heb gelukkig supersnel internet) en dat leest
redelijk. Niet zo goed als de oude versie met tekstpagina’s helaas…
Ernst-Jan Pfauth zegt:
maandag 20 december 2010, 17:10 uur @Willem-Jan van Zeist goed punt, tot die tijd doe ik het voor je
Sylvia Stuurman zegt:
maandag 20 december 2010, 17:11 uur Ik ben waarschijnlijk een nieuwsjunk, want ik ben erg blij met de
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nieuwe NRC-site.
Ik ben ook (digitaal) abonnee, dus heb geen last van zaken waar ik niet meer bij kan. Ik vind het
plezierig om af en toe op Refresh te kunnen klikken en dan ook steeds iets nieuws te zien.
Bovendien ziet het er allemaal erg goed uit.
Pek van Andel zegt:
maandag 20 december 2010, 17:14 uur Móói dat ik@nrc.nl terug komt op de site. Het zou nóg fraaier
zijn als daar dat hok weer terug komt, dat vierkant, die vierkante diameter van 700 aanslagen
waarbinnen je dan weer je eigen ikje kunt tikken. En nóg mooier het zou zijn als het ‘verzenden’ óók
weer lukt, net als vroeger…
Matthijs zegt:
maandag 20 december 2010, 17:15 uur Wow, fijne reactie: U heeft commentaar, val dood. Was getekend
NRC.
Het belangrijkste commentaar wordt genegeerd. De nieuwe site gaat ervan uit dat de NRC lezer net zo
infantiele klungel is als de lezer van het AD of de Telegraaf. Ik beschouw mezelf niet als een van die
mensen en wil daarom een krantensite die mij als krantenlezer beschouwt.
jan zegt:
maandag 20 december 2010, 17:16 uur Ik kan mij niet voorstellen dat een van de grootste kranten van
Nederland een testpanel heeft van 5 (!) personen? En via Twitter en blogs krijg je denk ik vooral
reacties van mensen die veel internetten en die mijns inziens sneller tevreden zijn met een
vereenvoudigde vormgeving en ‘hippe’ navigatie etc.. Maar 5 mensen??
Rob Valkenburg zegt:
maandag 20 december 2010, 17:16 uur “Waarom we dan toch live zijn gegaan? Om de lezers van nrc.nl
niet langer de nieuwe berichtgeving en aanpak te onthouden.” U weet het leuk te brengen. Na het een
paar dagen aangezien te hebben kan ik u mededelen dat deze site niets is en ook niets zal worden,
ondanks enkele cosmetische aanpassingen. De oude NRC-site was een verademing in een
internetlandschap van hip, jong, snel, schreeuwerig en oppervlakkig. In één klap om zeep geholpen en
nu worden we constant met een kluitje het riet ingestuurd door een meneer die z’n Nederlands
doorspekt met anglicismen en maar blijft beweren dat dit alles, heus waar, een aanzienlijke verbetering
is. Een papegaai die deuntjes van een metal-band nakrijst? Goede smaak als leidraad? Adieu NRC.
Ernst-Jan Pfauth zegt:
maandag 20 december 2010, 17:19 uur @Jan, we hebben ook twee maanden proefgedraaid.
Erwin zegt:
maandag 20 december 2010, 17:19 uur Ik heb een weekendabonnement, waarom kan ik dan niet bij de
inhoud voor abonnees? Kost meer dan een Zaterdag+ abonnement maar kan minder? onlogisch, aub
aanpassen, alvast bedankt.
Willem-Jan van Zeist zegt:
maandag 20 december 2010, 17:19 uur En verrek, we hebben nummertjes! Maar het gaat zo te zien fout
boven nummer 9. (Op Safari 5.0.3 op de Mac in ieder geval..).
p.nelissen zegt:
maandag 20 december 2010, 17:20 uur Ik raadpleegde de NRC site om te zien welk nieuws echt
belangrijk was om vervolgens door te lezen. Later inde krant keek ik dan een en ander nog eens op
mijn gemak door.
de nieuwe site is net als alle ander nieuws sites. Nieuws om het nieuws. Wat moet ik met nieuws om
het nieuws?
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inhoud voor abonnees? Kost meer dan een Zaterdag+ abonnement maar kan minder? onlogisch, aub
aanpassen, alvast bedankt.
Willem-Jan van Zeist zegt:
maandag 20 december 2010, 17:19 uur En verrek, we hebben nummertjes! Maar het gaat zo te zien fout
boven nummer 9. (Op Safari 5.0.3 op de Mac in ieder geval..).
p.nelissen zegt:
maandag 20 december 2010, 17:20 uur Ik raadpleegde de NRC site om te zien welk nieuws echt
belangrijk was om vervolgens door te lezen. Later inde krant keek ik dan een en ander nog eens op
mijn gemak door.
de nieuwe site is net als alle ander nieuws sites. Nieuws om het nieuws. Wat moet ik met nieuws om
het nieuws?
Ik vrees het ergste maar het zal wel niet te stoppen zijn. Op naar nog meer nieuws om het nieuws.
Otto zegt:
maandag 20 december 2010, 17:20 uur Een idee om bij deze reacties dezelfde ordening te gebruiken als
bij het nieuws: dus de meest recente bovenaan? Dat scheelt weer scrollen bij het kijken wat voor
commentaren er zijn bijgekomen,
Alexander zegt:
maandag 20 december 2010, 17:21 uur Het zoeken volgens google page-rank is nogal beperkt voor een
krant. Met een op maat ontwikkelde manier voor het zoeken is het voor lezers veel makkelijker om iets
te vinden.
rob van isselt zegt:
maandag 20 december 2010, 17:22 uur Oppervlakkig en gemakzuchtig. Dat zijn de twee woorden die van
toepassing zijn op de nieuwe website. De NRC-lezer zit hier niet op te wachten. Het is oppervlakkige
informatie over het nieuws.
Ik vermoed dat de lezers massaal zullen afhaken omdat de gemakzucht van deze website afstraalt.
Martijn zegt:
maandag 20 december 2010, 17:22 uur Ik betaal voor de digitale versie, maar verwacht dan ook een
goede internetpagina.
1) Als betalende abonnee wil ik beter en meer gerubriceerd gebruik kunnen maken de verschillende
thema’s en columnisten. Deels de oude site dus, maar dan evt. alleen toegankelijk voor de abonnees.
Jammer dat er geen tussenweg is gekozen voor betalende abonnee’s, maar misschien verandert dat nog.
2) Vormgeving moet een hoop aan veranderen. Zowel van de website als van de digitale editie. Ik
word echt mesjogge van al dat gescrol; ook bij de digitale versie. De helft van het scherm wordt niet
gebruikt. Om over de vele onrustige nieuwstitels (tijd, kop, uitleg, foto, >, rubriek en soms
aangepaste tijd) in diverse kleuren nog maar te zwijgen.
3) Kwaliteit nieuwsduiding blijft onder de maat en voldoet niet aan NRC-kwaliteit (hoge
verwachtingen). Zie vandaag het bericht over het weer. Waar was de duiding en de nuance?
4) Beste van het web. Ja het is smaak, maar de smaak van de internetredactie en de continue
verwijzingen naar de kliekjes van Twitter beginnen te irriteren. De oude blog De Wereld was echt een
stuk beter. Dat is wel NRC-kwaliteit.
Kortom, ik krijg het gevoel – ook na deze late en afwerende reactie -dat de (betalende) lezer niet serieus
genomen wordt. Misschien vind ik dat gevoel nog wel het meest vervelend.
Jan zegt:
maandag 20 december 2010, 17:25 uur Het grootste probleem voor mij met deze vernieuwing is dat als
ik aan actualiteit denk, nrc eigenlijk het laatste is waar ik aan denk. Het meeste nieuws is hier toch
vaak een paar uur vertraagt, en als het er dan staat is het niet meer dan de vertaling van het persbericht.
Ruud zegt:
maandag 20 december 2010, 17:26 uur Tja, “there are lies, damned lies and statistics”.
Zoek ik vandaag naar wat hard nieuws, moet ik over een blog-pagina naar onderen scrollen als ware het
1999, en wat zie mijn oog: ‘Salade met twee soorten selderie’. Ik ben bekend met de term
komkommertijd, maar hier reken ik niet op bij een kwaliteitskrant waar ik stevig voor betaal…
Otto zegt:
maandag 20 december 2010, 17:29 uur Verder dan 9 tellen is te moeilijk?
Oh, en als jullie de site compacter gaan maken, vergeet dan niet “het beste van het web” extra aan te
pakken. Een beetje ruimte mag het wat mij betreft krijgen, maar de 50% die het nu krijgt is zwaart
overdreven voor al die “throw-away” itempjes.
Jan Steevens zegt:
maandag 20 december 2010, 17:30 uur (Web)redactie, alstublieft. Laat zien dat u bestaat en filter het
nieuws. Of geef eerlijk toe dat u eigenlijk alleen maar een dom stukje software bent dat willekeurige
feitjes -keurig vormgegeven, dat wel- op nrc.nl deponeert. Is een valse bommelding op een ver
vliegveld nieuws? Bewaar me.
Constant Coolsma zegt:
maandag 20 december 2010, 17:33 uur Heel even was ik blij met de nieuwe digitale editie, eigenlijk
vooral omdat ik ervan uitging dat een nieuwe vorm vast wel verbeteringen zou brengen. Maar
inmiddels deel ik geheel de mening van de lezers die de leesbaarheid van de digitale editie niet beter
vinden en de site nrc.nl veel oppervlakkiger. Ik heb van NRC Handelsblad geen mooie doelpunten en
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overdreven voor al die “throw-away” itempjes.
Jan Steevens zegt:
maandag 20 december 2010, 17:30 uur (Web)redactie, alstublieft. Laat zien dat u bestaat en filter het
nieuws. Of geef eerlijk toe dat u eigenlijk alleen maar een dom stukje software bent dat willekeurige
feitjes -keurig vormgegeven, dat wel- op nrc.nl deponeert. Is een valse bommelding op een ver
vliegveld nieuws? Bewaar me.
Constant Coolsma zegt:
maandag 20 december 2010, 17:33 uur Heel even was ik blij met de nieuwe digitale editie, eigenlijk
vooral omdat ik ervan uitging dat een nieuwe vorm vast wel verbeteringen zou brengen. Maar
inmiddels deel ik geheel de mening van de lezers die de leesbaarheid van de digitale editie niet beter
vinden en de site nrc.nl veel oppervlakkiger. Ik heb van NRC Handelsblad geen mooie doelpunten en
getwitter nodig; als ik daar zin in heb, vind ik het elders wel.
Mijn kritiek geldt ook de rss-feeds die ik ontvang. Pure reclamespotjes en dan vaak ook nog met
fouten.
Dat het nu ook bij NRC Handelsblad barst van de taal- en spelfouten vergeet ik dan nog maar even.
Laat de redactie van de krant alsjeblieft niet dezelfde kant op gaan.
Gideon zegt:
maandag 20 december 2010, 17:36 uur Wordt er dan ook iets aan de huidige redactie gedaan van het
nieuwe nrc.nl? Ik wil namelijk even wat ergernissen kwijt die ik bij ‘het beste van het web’ heb
opgelopen. Zo zag ik het gebruik van het woord ‘mensch’. Sneu en misplaatst gebruik van archaïsche
spellingsvormen: als NRC-lezer wens ik toch iets serieuzer te worden genomen.
Ook las ik zojuist dat John Cage dit jaar zal proberen de X-Factor winnaar te verslaan met 4.5 minuten
stilte. Zijn nummer ‘Silence’ staat momenteel inderdaad op de 21e plek in de Britse hitlijsten. Het
artikel is dan ook niet geheel incorrect – al is John Cage wel al achtien jaar dood en zou in dit artikel
derhalve moeten worden vermeld dat het om een ludieke actie van derden gaat. Een onzorgvuldig
stukje journalistiek van een gedeelte van de nieuwe website welke in de huidige vorm niet serieus te
nemen is.
Voor de rest waardeer ik de poging van nrc.nl om beter te passen in het ‘web 2.0ʹ′-plaatje. Gemakzucht
en journalistiek zonder diepgang voert momenteel echter de boventoon, en heeft dan ook weinig te
maken met het merk NRC.
Fredrik zegt:
maandag 20 december 2010, 17:37 uur Wij wonen in Frankrijk waar NRC helaas niet meer
gedistribueerd wordt. Helaas is er met de nieuwe vormgeving geen enkele overzichtelijke site meer met
serieus nieuws vanuit ons oude vaderland. Nu.nl gaan wij echt niet lezen en de digitale editie is niet
echt voor internet geschikt. Jammer, jammer.
bart zegt:
maandag 20 december 2010, 17:37 uur Maak er maar 1101 van. Het enige juiste antwoord op de klachten
is de oude sites terug brengen. Ik erger me kapot aan de nieuwe NRC site en ik ken niemand uit mijn
prive- of werkomgeving die de site beter vindt. Het adagium ‘if it ain’t broken don’t fix it’ lijkt me
hier op z’n plaats.
Het ergst is nog wel dat je zegt dingen aan te zullen passen waardoor de site ‘zo mooi blijft’ als die nu
is. De site is niet mooi. Ik zit hier aan te kijken naar een half zwart scherm als ik helemaal naar
onderen scroll. Hoe moeilijk is het om dat op te lossen? De rest van m’n scherm is wit. Namelijk 25%
van het linkerdeel en 25% van het rechter deel? Wie heeft dit bedacht? Is er een team hyvers ingehuurd?
Hebben jullie met een teletijdmachine iemand uit 1980 een site laten bouwen?
Het stemt mij treurig dat ik blijkbaar graag een krant lees waar niemand begrijpt hoe je een website
moet maken. Er zijn inmiddels 1000-en opa’s en oma’s die een website bouwen, maar het grote NRC
faalt in deze zaak aan alle kanten.
jan riemersma zegt:
maandag 20 december 2010, 17:38 uur Ik ga ook ‘s een krantje verder kijken.
De site lijkt te zijn overgenomen door de NRC Next en de oppervlakkigheid neemt toe. Het is niet
meer duidelijk waarom sommige artikelen worden geplaatst op deze site. Een metal-papegaai (http://
www.nrc.nl/nieuws/2010/12/20/zie-die-metal-papegaai-gaan/) is grappig, maar waarom vraagt de
redactie mijn aandacht hiervoor?
Ik heb overigens begrip voor het vragen van een vergoeding voor “NRC-journalistiek” – maar ik zou
nu niet meer weten waar ik die NRC-journalistiek moet vinden. Het overzicht is weg.
w.j. v/d straat zegt:
maandag 20 december 2010, 17:41 uur Helaas, helaas: Hoewel ik het uitstekend vind, dat er met deze
bijdrage verantwoording afgelegd wordt (daarvoor hulde !!!), stelt de inhoud mij teleur. Het lijkt op de
moderne manier van ‘managen’, die overal veel schade doet, zo van: “Medewerkers, klanten en andere
belanghebbenden zijn erg ongelukkig met de wijzigingen, maar tóch doen we het zo !”. “En waarom?;
Daarom!, wie niet mee-juicht kan vertrekken…”.
Reactie op 1) Het zal wel doorgerekend zijn. Allen waag ik te betwijfelen of de discussies op
opiniestukken, columns, e.d. zo waardevol blijven als voorheen. Misschien blijken de “kosten” wel
hoger, want minder boeiend en breed. Een goede en werkende nummering bij de weblogs zou ook wel
de moeite waard zijn.
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nu niet meer weten waar ik die NRC-journalistiek moet vinden. Het overzicht is weg.
w.j. v/d straat zegt:
maandag 20 december 2010, 17:41 uur Helaas, helaas: Hoewel ik het uitstekend vind, dat er met deze
bijdrage verantwoording afgelegd wordt (daarvoor hulde !!!), stelt de inhoud mij teleur. Het lijkt op de
moderne manier van ‘managen’, die overal veel schade doet, zo van: “Medewerkers, klanten en andere
belanghebbenden zijn erg ongelukkig met de wijzigingen, maar tóch doen we het zo !”. “En waarom?;
Daarom!, wie niet mee-juicht kan vertrekken…”.
Reactie op 1) Het zal wel doorgerekend zijn. Allen waag ik te betwijfelen of de discussies op
opiniestukken, columns, e.d. zo waardevol blijven als voorheen. Misschien blijken de “kosten” wel
hoger, want minder boeiend en breed. Een goede en werkende nummering bij de weblogs zou ook wel
de moeite waard zijn.
Reactie op 2) Nieuws-junkies gaan naar Teletekst en Nu.nl. Pas daarna naar verdieping van
onderwerpen, dus dat hoeft nu niet meer, dat scheelt veel ‘hits’ en kost advertentie-opbrengsten.
Reactie op 3) Tsja….. het zal eens moeilijk worden…. NRC-lezers kunnen goed zèlf een keuze maken,
hoor….
Reactie op 4) Is wel het minste ! Maar misschien geldt datzelfde wel voor “gratis” bijdragen bij – zie
1.
Samenvatting: Dit gaat heel veel lezers kosten, die weliswaar niet allemaal betalen, maar toch. Wie ben
ik/zijn wij, als de keuze is te kwijnen in eigen gelijk?
Martin zegt:
maandag 20 december 2010, 17:41 uur e op maak ziet er uit als door een stagiair/e die nog moet
beginnen en het totaal niet snapt, lijkt nergens op slechte stagebegeleider.
Guido van Seeters zegt:
maandag 20 december 2010, 17:44 uur Ik gebruik zelf de NRC RSS-feed, zodat ik nieuws van meerdere
bronnen op één plek kan lezen. Het probleem met de feed van de nieuwe site is echter dat de ‘het beste
van het web’ rubriek op mij op deze manier heel redundant overkomt. Als student zit ik namelijk voor
onderzoek en ontspanning al redelijk wat online en voor berichtgeving omtrent dit soort zaken kom ik
dan ook niet naar NRC, daar heb ik andere bronnen voor.
Daarom mijn vraag: Is het wellicht mogelijk een aparte ‘ouderwets NRC nieuws’ feed te maken voor
diegenen die niet gediend zijn van het ‘nieuws’ dat voor de online wat actievere gebruiker al geen
nieuws meer is?
Kaj Emanuel zegt:
maandag 20 december 2010, 17:46 uur Ik vind de site prima zo.
Hopelijk kan de kwantiteit aan content omhoog met deze formule.
Francesco zegt:
maandag 20 december 2010, 17:46 uur Ik vind de nieuwe site juist geweldig!
Lily-An zegt:
maandag 20 december 2010, 17:50 uur Ik ben nrc lid dus weet niet wat de anderen missen. Maar ik vind
deze site uitnodigend om te lezen. Tot nu toe las ik altijd eerst nu.nl als ik even tussendoor tijd had en
nrc.nl als ik meer tijd had. Nu zal ik eerder bij nrc.nl beginnen. Ik vind de wit layout ook erg prettig
Lisa de Wit zegt:
maandag 20 december 2010, 17:50 uur Blijkbaar moet ik ook twitteren als ik abonnee ben van de nrc.
Anders tel je niet mee.
Lastig vind ik dat ik nu niet weet wat ik kan verwachten in de krant. Graag zie ik links naar
belangrijke artikelen, maar vooral ook naar columns. Ik las die altijd op de website. En om nu voor
niets al die moeite te moeten doen om naar de krant te gaan voor Bosma. Nou, nee.
En wat daar rechts op de site staat … Misschien begrijpt de redactie het als ik meld dat die onzin mij
geen fuck interesseert.
Ernst-Jan Pfauth zegt:
maandag 20 december 2010, 17:52 uur @Guido, dat gaan we regelen!
Charles Groenhuijsen zegt:
maandag 20 december 2010, 17:58 uur NRC:
Slijpsteen voor de geest?
Slijpsteen voor abonne-bestand!
Elke dag beetje minder.
Jammer.
Joop Wassenaar zegt:
maandag 20 december 2010, 18:03 uur Nooit gedacht dat de NRC nog eens een schoolkrant zou
worden…
henk zegt:
maandag 20 december 2010, 18:05 uur Beste NRC redactie.
Als ik naar een sterren-restaurant ga en ze bieden alleen een dagmenu aan, dan vind ik het een slecht
restaurant!
Omdat het overgrote deel van de (reagerende) bezoekers de site een ‘verschrikkelijke’ achteruitgang
vinden denk ik dat jullie je eigen graf graven. De kranten zijn al een zinkend schip in het huidige
internet tijdperk, maar om nou te denken ‘laten we onszelf dan maar helemaal van kant maken’ vind ik
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Elke dag beetje minder.
Jammer.
Joop Wassenaar zegt:
maandag 20 december 2010, 18:03 uur Nooit gedacht dat de NRC nog eens een schoolkrant zou

45.

worden…
henk zegt:
maandag 20 december 2010, 18:05 uur Beste NRC redactie.
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Als ik naar een sterren-restaurant ga en ze bieden alleen een dagmenu aan, dan vind ik het een slecht
restaurant!
Omdat het overgrote deel van de (reagerende) bezoekers de site een ‘verschrikkelijke’ achteruitgang
vinden denk ik dat jullie je eigen graf graven. De kranten zijn al een zinkend schip in het huidige
internet tijdperk, maar om nou te denken ‘laten we onszelf dan maar helemaal van kant maken’ vind ik
sneu. Zoek maar alvast een nieuwe baan voor jullie ‘NRC-journalistiek’ medewerkers, want deze site
lijkt me verre van rendabel.
n.b. een focusgroep van enkel 5 mensen noem ik een trieste afgang als marktanalyse methode.
Dick van den Dobbelsteen zegt:
maandag 20 december 2010, 18:07 uur Deze nieuwe site ljkt gemaakt voor demente bejaarden: groot
lettertype, weinig op de pagina en vooral onmogelijk om zelf te kiezen. Eet wat je wordt
voorgeschoteld. Ik begrijp niet dat alleen streaming nieuws, met volledige selectie door anderen, op de
voorgrond staat. Graag weer een mogelijkheid terug zelf te bepalen welk type nieuws/artikelen/
achtergrond en van wanneer ik wil lezen.
Succes op jullie zoektocht,
Abonnee van 63
Joost zegt:
maandag 20 december 2010, 18:11 uur Wat ik ten zeerste mis, is een inhoudelijke reactie van de redactie
op een klacht die jullie niet ontgaan kan zijn: over de infantiele boven-op-het-nieuws-duidingszinnetjes
als “We nemen contact op met onze politiek redacteur Kees Versteegh met de vraag waarom juist
Brinkman lijsttrekker en wat dit betekent voor zijn positie in de PVV.”
Zoals Zezunja het samenvatte, en ik kan het niet beter zeggen: een heel potsierlijke en doorzichtige
strategie.
Aart Velthuijsen zegt:
maandag 20 december 2010, 18:12 uur Ik word nu echt wel moe, allemaal mensen die voor niks (geen
geld) op de eerste rang willen zitten. Ik word nu wel echt moe van mensen die het verschil tussen een
krant en een website niet begrijpen. Ik stop dus met het lezen van alle reacties op de vernieuwing. Wat
in ieder geval een mooie bijkomstigheid is, is dat de mensen die problemen hebben met begrijpen en
aanpassen verdwijnen naar kwaliteitsplekken als De Telegraaf en nu.nl.
Baer zegt:
maandag 20 december 2010, 18:13 uur Elke verandering vraagt aanpassing, zelfs als het een verbetering
is.
marcel bakker zegt:
maandag 20 december 2010, 18:14 uur Nu de site al even online is ben ik niet alleen geschrokken van de
layout (al eerder opgemerkt) maar blijkt ook de INHOUD van een vluggertje kwaliteit te zijn. IIets
waarom ik al zelden op de NRC NEXT site keek)
Het is nog steeds waardeloos en het is jammer dat met het belangrijkste commentaar niets wordt
gedaan !
Waar zijn de directe links naar Kunst, Wetenschap etc ?
AUB terug naar zoals het was anders ziet u mij (en ik denk vele anderen) hier niet meer terug.
marcel bakker
Niels Alting zegt:
maandag 20 december 2010, 18:23 uur Waar kan ik mijn abonnement opzeggen?
bvd
Niels Alting
Joost zegt:
voor alle ontevredenen: voorlopig kun je hier terecht om te
kijken hoe het beter was http://vorige.nrc.nl/
julia zegt:
maandag 20 december 2010, 18:25 uur De website is een verbetering. Wel zijn webside en krant nu hel
verschillend. Dat kan, maar is wel een totaal nieuwe aanpak. k ben positief. Voor nieuws lees ik de
krant niet meer, en kwalitatief nieuws kan ik nu op de website vinden. De krant koop ik op vrijdag.
John Baker zegt:
maandag 20 december 2010, 18:29 uur Het is een zaak van beschikbare fondsen voor een gratis digitaal
deel van de krant. De gedrukte informatie overdracht wordt door adverteerders gefinanciert en die
inkomsten lopen terug. Ik heb Tom Jan met zijn Obamablog deze teloorgang en de afbreuk van het
gratis digitale deel al een hele tijd geleden voorspeld. Ik hoop dat hij nog wel een baan heeft binnen
NRC.
Linda Duits zegt:
maandag 20 december 2010, 18:24 uur
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verschillend. Dat kan, maar is wel een totaal nieuwe aanpak. k ben positief. Voor nieuws lees ik de
krant niet meer, en kwalitatief nieuws kan ik nu op de website vinden. De krant koop ik op vrijdag.
John Baker zegt:
maandag 20 december 2010, 18:29 uur Het is een zaak van beschikbare fondsen voor een gratis digitaal
deel van de krant. De gedrukte informatie overdracht wordt door adverteerders gefinanciert en die
inkomsten lopen terug. Ik heb Tom Jan met zijn Obamablog deze teloorgang en de afbreuk van het
gratis digitale deel al een hele tijd geleden voorspeld. Ik hoop dat hij nog wel een baan heeft binnen
NRC.
Linda Duits zegt:
maandag 20 december 2010, 18:29 uur Zonde dat NRC niet echt onderzoek heeft gedaan. Een focusgroep
was hier ongepast. Ten eerste kan je met focusgroepen niets testen, ten tweede is een te weinig en ten
derde gaan focusgroepen over collectieve betekenis. De beleving van een site is persoonlijk en om die
te kunnen kennen is dus een andere methode noodzakelijk.
Niet te begrijpen dat een krant voor zoiets belangrijks geen professional inhuurt – en ja dat zeg ik
omdat ik zelf onderzoeker ben. Je broekt zakt af van zo’n knullig onderzoeksontwerp.
rr zegt:
maandag 20 december 2010, 18:34 uur Totale oppervlakkigheid.
Er moet ruimte zitten tussen alle info niet gratis weggeven en deze louter headlines-manie. Vlees noch
visch.
Er is helaas geen reden meer om naar nrc.nl te gaan.
Sanne Willens zegt:
maandag 20 december 2010, 18:34 uur Vooral de populaire manier van formuleren stoort mij. Ik ben 32
en lees ook graag nrc.next, maar het NRC Handelsblad zie ik nog steeds als een meneer. Ik wil graag
dat de krant ook “spreekt als een meneer”.
Zoals eerder aangedragen zijn er genoeg nederlandse en buitenlandse nieuwsbrieven voor snel en
populair nieuws.
Ik merk dat ik steeds vaker naar de website van de New York Times ga voor duiding van het nieuws.
Ook zij worstelen met het internet en het verdienmodel, maar zij doen niet af aan hun stijl.
Dus, alstublieft NRC spreek niet langer de lezer toe alsof wij allemaal 25 jarige havisten zijn.
Ik wens jullie veel wijsheid en alvast een gelukkig nieuwjaar
Chris Hesse zegt:
maandag 20 december 2010, 18:35 uur Het lijkt wel of ik in de ‘grote- letter bibliotheek’ verzeild ben
geraakt met deze nieuwe website van NRC. Geen overzicht én maar scrollen!
Sanne Willens zegt:
maandag 20 december 2010, 18:37 uur Een edit knop zou idd handig zijn. Waar ik nieuwsbrieven heb
geswyped, moet natuurlijk nieuwssites staan. Hoe jaren ’90 is de nieuwsbrief..
henk zegt:
maandag 20 december 2010, 18:37 uur Het is een goede stimulans om een abonnement te nemen. Wat
een waardeloze site. Ik ben geen “nieuwsjunk” Ik snap dat niet alles “weggegeven” wordt, maar de
oude opmaak was een stuk duidelijker. Ondanks de representatieve steekproef van maar liefst 5
personen
Emil Havas zegt:
maandag 20 december 2010, 18:38 uur Ik ben het er principieel mee eens het beginsel dat de lezer
betaalt. Deze website vind ik volstrekt oninteresssant en daar ben ik stiekem blij om: want het bespaart
me een hoop tijd, ik word minder afgeleid en ga me weer richten op de Tsjechische krant. Ik heb ruim
een jaar zonder Tsjechische krant geleefd, maar heb voor het nieuwe jaar een abonnement genomen, een
beetje dankzij de NRC! En dat is goed. Ik wens de NRC alle succes met de nieuwe opzet en hoop dat
de krant weer veel betalende lezers zal terugwinnen!
Kanarie Geel zegt:
maandag 20 december 2010, 18:43 uur @ Duits
Interviews houden met een paar vijftienjarigen over groengepolijste naveltruitjes is geen onderzoek: dat
was een vriendendienst, uitmondend in een lachwekkend proefschrift.
Vandaar ook dat je het in een onderzoekswereld niet gered hebt.
saskia hoogwerf zegt:
maandag 20 december 2010, 18:49 uur Ik krijg de laatste tijd een steeds groter Youp-gevoel bij de
digitale editie van het NRC: ik vraag al jaren om een fatsoenlijke klantenservice specifiek voor de
digitale lezers zodat ik niet ‘s avonds de bezorgklachtenlijn voor de papieren nrc versie hoeft te bellen
en daar door een callcenter nitwit doorverwezen te worden naar de klantenservice voor digitaal die let
wel tot wel 17:00 uur open is!
Mijn bezorgklachten kan ik niet digitaal melden aangezien dit klachten zijn over niet aanwezige
pagina’s of gedeeltes van de site die niet werken.
Tot overmaat van ramp kan ik nu ook nergens meer de emailadressen van de redactie vinden op de site
zodat ik nu maar hier mijn beklag moet doen: NRC zorg aub voor een fatsoenlijke klachtenafhandeling
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Vandaar ook dat je het in een onderzoekswereld niet gered hebt.
saskia hoogwerf zegt:
maandag 20 december 2010, 18:49 uur Ik krijg de laatste tijd een steeds groter Youp-gevoel bij de
digitale editie van het NRC: ik vraag al jaren om een fatsoenlijke klantenservice specifiek voor de
digitale lezers zodat ik niet ‘s avonds de bezorgklachtenlijn voor de papieren nrc versie hoeft te bellen
en daar door een callcenter nitwit doorverwezen te worden naar de klantenservice voor digitaal die let
wel tot wel 17:00 uur open is!
Mijn bezorgklachten kan ik niet digitaal melden aangezien dit klachten zijn over niet aanwezige
pagina’s of gedeeltes van de site die niet werken.
Tot overmaat van ramp kan ik nu ook nergens meer de emailadressen van de redactie vinden op de site
zodat ik nu maar hier mijn beklag moet doen: NRC zorg aub voor een fatsoenlijke klachtenafhandeling
voor uw digitale klanten. En een aankondiging van de nieuwe site was wel zo fatsoenlijk geweest.
Verder vind ik het wel zo fatsoenlijk als jullie mijn email met mijn klacht van 2 weken geleden nog
even uit dat zwarte gat halen en fatsoenlijk beantwoorden.
Het is dat jullie nog inhoudelijk kwaliteit bezitten want anders…
Roy Cremers zegt:
maandag 20 december 2010, 18:54 uur ik vind de nieuwe nrc.nl er stukken beter uitzien en tevens beter
functioneren dan de voormalige site! gefeliciteerd!
Aemilius zegt:
maandag 20 december 2010, 18:55 uur @Kanarie Geel: wat een zeer inhoudelijke reactie op het
onderwerp!
@NRC-redactie: kunt u de kanarie even buiten in de vrieskou zetten?
Arjan zegt:
maandag 20 december 2010, 19:06 uur Sinds kort heb ik een webabo, met iphone is die te lezen. Te
lezen, maar niet prima. De applicatie crasht vaak en er zijn dan ook legio klachten over deze app waar
ook nog eens extra voor betaald moet worden.
Is er enige duidelijkheid te geven over of hier iets in gaat veranderen?
Heleen Kruisbrink zegt:
maandag 20 december 2010, 19:10 uur om te beginnen was NRC de afgelopen 8 weken al niet in staat
mijn weekend-abonnement behoorlijk te bezorgen of na te bezorgen. Nu ook nog experimentele
oefeningen met een nieuwe site – de tijd om het abonnement op te zeggen komt met rasse schreden
naderbij.
is er nog enige hoop op een meer klantgerichte benadering?
Je kunt bij de Klantenservice niet eens behoorlijk je klacht kwijt (bijv. over het niet nabezorgd zijn
dan de krant).
WAT WAS ER IN VREDESNAAM MIS met de oude overzichtelijke versie van de site ???
Verbaan, W. zegt:
maandag 20 december 2010, 19:12 uur Een goede oplossing is om twee versies aan te bieden. Zoals het
(volgens velen goed) was. En hoe het volgens u beter is. Ik vrees echter dat er een dusdanig groot blok
eigenwijzigheid aan uw kant aanwezig is dat u nog liever vele abonnees laat vertrekken dan toe te
geven dat u een verkeerde weg bent ingeslagen. Ik overweeg zterk (en dat neemt eerder toe dan af) om
na tientallen jaren NRC abonnee en tevreden te zijn geweest over de digitale editie (2 jaar ervaring –
medium een laptop) mijn abonnement te beëindigen. Met ‘pijn in het hart’. Dat wel.
teun zegt:
maandag 20 december 2010, 19:15 uur Zegt helaas ook wel veel over de hoofdredactie.
Een steekproef van 5, op leeftijd, geselecteerde personen.
Zou me niet eens verbazen als, de geselecteerden, willekeurige krantenlezers waren en nog nooit een
NRC
ingezien hebben.
Lichtvoetig voer, waarvoor ik absoluut de NRC site niet
nodig heb.
De makers zijn, kennelijk trots op het product en dat is triest voor het NRC.
Waarschijnlijk denken de makers van dit wangedrocht, dat
gratis lezers, zoals ik, nu massaal voor het betaalde abo. kiezen, ik moet u teleur stellen, dat zal niet
gebeuren.
Maar ik wil best betalen om een aantal zaken te kunnen
lezen via de site.
Helaas is daar niet over nagedacht. Ik moet en zal wegwezen.
Pek van Andel zegt:
maandag 20 december 2010, 19:17 uur Zouden te zijner tijd ook álle bezorgroutes van de NRC op de
nrc.nl gezet kunnen worden, onder één aanklikknop? Het liefst als een in kleur getekende route op een
bestaand wegenkaartje. Dan kunnen potentiële NRC-abonnees, die nu te vér van de dichtstbijzijnde
route wonen en daarom géén NRC thuisbezorgd kunnen krijgen (zoals ik indertijd) eindelijk zelf een
‘loodlijn’ van hun huis naar deze dichtstbijzijnde bezorgroute trekken en dan bij het snijpunt van die
‘loodlijn’ en die bezorgroute zelf een ‘bus’ voor de NRC plaatsen. De precíeze plek in overleg met de
bezorger: die moet er makkelijk wel kunnen stóppen en weer wég kunnen rijden. Ik heb dat dertig jaar
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Maar ik wil best betalen om een aantal zaken te kunnen
lezen via de site.
Helaas is daar niet over nagedacht. Ik moet en zal wegwezen.
Pek van Andel zegt:
maandag 20 december 2010, 19:17 uur Zouden te zijner tijd ook álle bezorgroutes van de NRC op de
nrc.nl gezet kunnen worden, onder één aanklikknop? Het liefst als een in kleur getekende route op een
bestaand wegenkaartje. Dan kunnen potentiële NRC-abonnees, die nu te vér van de dichtstbijzijnde
route wonen en daarom géén NRC thuisbezorgd kunnen krijgen (zoals ik indertijd) eindelijk zelf een
‘loodlijn’ van hun huis naar deze dichtstbijzijnde bezorgroute trekken en dan bij het snijpunt van die
‘loodlijn’ en die bezorgroute zelf een ‘bus’ voor de NRC plaatsen. De precíeze plek in overleg met de
bezorger: die moet er makkelijk wel kunnen stóppen en weer wég kunnen rijden. Ik heb dat dertig jaar
geleden ook gedaan (spontaan en op eigen initiatief) en ik haal sindsdien mijn NRC zelf op, in die
zelfgeplaatste ‘buitenbus’. En dat gaat al ruim dertig jaar goed! (Ik woon zo’n twee kilometer van de
bezorgroute af.) Het faciliteren van zo’n ‘loodlijnenplan’ – zoals ik het noem – zou héél wat potentiële
abonnees aantrekken, die tot nu toe afhaaklten. Voor zover ik weet worden er nu nog steeds héél wat
potentiële papieren krant NRC-abonnees ‘afgepoeierd’ als ze te ver van de bezorgroute wonen, en zelf
niet op dit eenvoudige idee komen (of worden gebracht door de ‘bezorgdienst’ in R’dam). Elke
papíeren krant in de hele wereld zou dit kunnen en moeten doen, volgens mij. Het zou aardig zijn als
de NRC en NRC.next er nu mee zouden beginnen. Het zou volgens mij een WERELDPRIMEUR
zijn. Ik heb het indertijd zelf bedacht, maar weet niet of het origineel is. Belangrijker is om het te
DOEN. Het is een fluitje van een cent, die zichzelf terugbetaalt: het is een diepte investering in de
toekomst van krant en haar abonnees. QED.
robert zegt:
maandag 20 december 2010, 19:21 uur Jaren geleden ben ik al overgestapt op buitenlandse digitale
kranten vanwege de gestaag dalende kwaliteit van het NRC.
Op het laatst las ik alleen nog maar Frits Abrahams. Jammer, maar ook zonder Frits valt wel te leven.
Ik raad o.a. aan:
NYT
The Gardian
Remi zegt:
maandag 20 december 2010, 19:22 uur Ik weet niet of de nieuwe site beter is dan de vorige, er staat in
ieder geval minder informatie op die vrij toegankelijk is. Voor snel nieuws vanachter mijn PC ben ik
inmiddels op een andere krant overgestapt die (nog) wel gratis is. En als ik meer wil weten, koop ik de
papieren versie wel.
Wat ik niet begrijp is waarom zo veel pagina’s voor verticaal scrollen worden ontworpen, terwijl pcschermen onderhand allemaal breedbeeld zijn.
Rudolf Flinterman zegt:
maandag 20 december 2010, 19:36 uur het is als afscheid nemen van een goede oude vriend. Je zult hem
nooit meer terug zien, maar de goede heinnering blijft.
Wat nu? Le Temps (Geneve), en, waarom niet, de Volkskrant. Net de VK ontdekt, en voldoet aan mijn
behoefte als Nederlander in het buitenland levend.
chris zegt:
maandag 20 december 2010, 19:39 uur Ik zie eerder staan dat het leesvenster in de digitale versie heel
klein is. Ik ben het daarmee eens, het leest niet lekker en ik zie geen mogelijkheid het te vergroten als
ik een artikel heb aangeklikt. Klik je van daar door naar andere artikelen op dezelfde pagina dan krijg je
wel een groot venster, dat leest een stuk beter
Eelco Hillenius zegt:
maandag 20 december 2010, 19:45 uur Deze versie ziet er een stuk beter uit.
Voorruit zegt:
maandag 20 december 2010, 19:56 uur Ik lees de NRC al vanaf begin ’80. Wat me vooral aansprak was
de lay-out. Enkele jaren geleden begon ik met de digitale editie: geen oud en soms ongelezen papier
meer. Sinds kort heb ik weinig animo meer in het openen van de NRC via dit medium. Redactie:
vergelijk es zo’n pagina uit de 80-er jaren met wat men nu digitaal onder ogen krijgt. Veel scrollen +
veel blanco, kortom het vergaren van nieuws lijkt nu opeens meer op het manouvreren met een PC.
(Wanneer komt de NRC-joystick op de markt?)
Ma Lin zegt:
maandag 20 december 2010, 20:01 uur Enkele opmerkingen:
“hebben we ook een focusgroep van vijf mensen – twee twintigers, een dertiger, veertiger en zestiger”
Dat klinkt niet erg representatief…
“Want wie een aantal keren per dag op de site komt, ziet meteen wat er gebeurd is” Daarvoor bestaat
nu.nl en tig andere websites, die overigens veel makkelijker te navigeren zijn.
Overigens zijn de nieuwsberichten nu korter dan bv op nu.nl of zelfs de Telegraaf. Qua inhoud lees ik
liever de Guardian (tip voor jullie site).
De lay-out lijkt sterk op die van Geenstijl en doet te “bloggerig” (sic) aan.
Het NRC pretendeert een wetenschappelijke en serieuze krant te zijn, helaas is dat niet terug te zien op
de nieuwe (post-moderne!) site. Ik ben bang dat de vernieuwde site, het sterk vermagerde magazine en
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“hebben we ook een focusgroep van vijf mensen – twee twintigers, een dertiger, veertiger en zestiger”
Dat klinkt niet erg representatief…
“Want wie een aantal keren per dag op de site komt, ziet meteen wat er gebeurd is” Daarvoor bestaat
nu.nl en tig andere websites, die overigens veel makkelijker te navigeren zijn.
Overigens zijn de nieuwsberichten nu korter dan bv op nu.nl of zelfs de Telegraaf. Qua inhoud lees ik
liever de Guardian (tip voor jullie site).
De lay-out lijkt sterk op die van Geenstijl en doet te “bloggerig” (sic) aan.
Het NRC pretendeert een wetenschappelijke en serieuze krant te zijn, helaas is dat niet terug te zien op
de nieuwe (post-moderne!) site. Ik ben bang dat de vernieuwde site, het sterk vermagerde magazine en
de veranderingen in de krant zelf de NRC nog meer opzeggingen gaat opleveren.
Klaas Snippe zegt:
maandag 20 december 2010, 20:06 uur De layout in IE7, o.a. van deze pagina, laat nog steeds te wensen
over.
Voor het overige ben ik van de overige ‘verbeteringen’ niet onder de indruk. Het doet me ook net te
veel denken aan de handreiking van Marc Rutte.
Willem B zegt:
maandag 20 december 2010, 20:12 uur Ach verander maar wat JULLIE belangrijk vinden, wij lezen in
het buitenland wel een andere krant op het web
peter hartkamp zegt:
maandag 20 december 2010, 20:12 uur LS,
Onderstaand commentaar heb ik op de eerste dag gestuurd. Overigens heb ik nog geen bevestiging van
het opzeggen van mijn webabbonnement ontvangen:
De vernieuwde website is wat mij betreft een minder overzichtelijke versie van nu.nl. Alle zaken
waarvoor ik de NRC website gebruikte, zoals de commentaren, opinies, en expert blogs zijn
verdwenen.
Graag zeg ik mijn NRC web abonnement per ommegaande op.
Kan ik hiervan een bevestiging krijgen?
Succes op jullie nieuw ingeslagen weg.
Paul Jansen zegt:
maandag 20 december 2010, 20:21 uur Een testpanel van wel vijf personen is statistisch gezien
representatief voor ongeveer 100 lezers. Mikt de NRC daar op? Dan snap ik de nieuwe website en
digitale versie wel.
Ik kan u helpen dat aantal van 100 te bereiken of te behouden: ik geef u een maand de tijd om de
digitale versie van de NRC weer in de oude staat terug te brengen. Als dat lukt verleng ik mijn
abonnement (al zeker 30 jaar), anders niet.
De website interesseert me nauwelijks, voor het snelle nieuws lees ik nu.nl. Actueeel nieuws hoor ik
via Radio1. NRC heeft andere functies.
WV zegt:
maandag 20 december 2010, 20:22 uur Ik vind de website prima, inderdaad erg overzichtelijk voor het
laatste nieuws, wat is wat ik op internet verwacht tegen te komen.
Een opmerking:
de RSS-feed mengt zowel ‘nieuws’ als ‘beste van het web’. Kunnen er misschien 3 feeds komen:
nieuws, beste van web, en de huidige mix? Ik volg nrc.nl namelijk via m’n igoogle, en hoef daar nu
niet per se te zien dat een Italiaan het doelpunt van het weekend heeft gemaakt. Bovendien lijken er
meer nieuwe ‘beste van het web’ berichten te verschijnen dan nieuws, waardoor de RSS eigenlijk vol
staat met ‘leuke afleiding’ dan met nieuws. Misschien is dat een illusie, maar juist die illusie telt.
Paul Jansen zegt:
maandag 20 december 2010, 20:33 uur Als ik de NRC was zou ik mijn voordeel doen met dit
gebruikerspanel met 80 reacties. Neem je bestaande klanten serieus! En niet door vage antwoorden,
gewoon door de oude versies te herstellen.
Maarleveld zegt:
maandag 20 december 2010, 20:36 uur Ben niet tegen vernieuwing, maar dan moet het overwegend beter
zijn en niet slechts op een paar onderdelen.
Het is voor media doorgaans echt lastig consequenties aan kritiek te verbinden en dat lijkt hier ook het
geval. Overweeg toch eens op de schreden terug te keren en vanuit de oude site wat verbeteringen aan
te brengen. En als het toch moet blijven wat het nu is, maak dan ook echt gebruik van de
mogelijkheden door links, extras en verwijzingen. Zoals het nu is, is het, jammer jammer, geen
verbetering. En de antwoorden op de belangrijkste kritiek stremmen niet hoopvol.
Wim Hofman zegt:
maandag 20 december 2010, 20:38 uur Over de digitale krant.
Als ik nu een artikel open krijg ik maar een deel te zien en ik kan de grootte van het window niet
(meer?) aanpassen.. Ik moet hem eerst downloaden naar PDF voordat ik een artikel als hele pagina kan
lezen. Lsstig.
Henk Smits zegt:
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zijn en niet slechts op een paar onderdelen.
Het is voor media doorgaans echt lastig consequenties aan kritiek te verbinden en dat lijkt hier ook het
geval. Overweeg toch eens op de schreden terug te keren en vanuit de oude site wat verbeteringen aan
te brengen. En als het toch moet blijven wat het nu is, maak dan ook echt gebruik van de
mogelijkheden door links, extras en verwijzingen. Zoals het nu is, is het, jammer jammer, geen
verbetering. En de antwoorden op de belangrijkste kritiek stremmen niet hoopvol.
Wim Hofman zegt:
maandag 20 december 2010, 20:38 uur Over de digitale krant.
Als ik nu een artikel open krijg ik maar een deel te zien en ik kan de grootte van het window niet
(meer?) aanpassen.. Ik moet hem eerst downloaden naar PDF voordat ik een artikel als hele pagina kan
lezen. Lsstig.
Henk Smits zegt:
maandag 20 december 2010, 20:39 uur Gestest door wel 5 mensen!
Het is net als de NS: “we hebben getest op het winterse weer en we zijn er klaar voor.” Humor idd, net
als die papegaai die een metal nummer probeert na te apen. Maar het heeft totaal geen nieuwswaarde en
is dus tijdverspilling. Had in die tijd minstens 10 leukere filmpjes op youtube kunnen vinden.
Henk de Vries zegt:
maandag 20 december 2010, 20:45 uur Was er lang van overtuigd dat NRC Handelsblad als enige
Nederlandse krant minimaal het streven had buitenlandse kwaliteitskranten (The Guardian, NY Times,
Le Monde) te evenaren. Uiteraard is goede journalistiek duur en het vragen om een vergoeding niet
onredelijk. Maar dit heeft weinig meer met kwaliteitsjournalistiek te maken, vooral Het Beste van het
Web niet. (“u vindt het on-NRC’s? Nou wij niet, dus koop een iPhone en ga twitteren, loser.”)
Jammer dat juist NRC Handelsblad zwicht voor een lekker kek formatje. Ik schakel over naar een
andere nieuwswebsite.
jaco smit zegt:
maandag 20 december 2010, 20:51 uur Al sinds mensen heugenis ben ik abonnee. Moet ik nu ook nog
een abonnement nemen om de digitale krant te lezen? Zo ja dan zeg ik bij deze mijn bestaande
abonnement op.
joep zegt:
maandag 20 december 2010, 20:51 uur Nu is het wachten tot de “jeugdjournaal”stijl naar de papieren
krant over gaat.
w.j. v/d straat zegt:
maandag 20 december 2010, 21:17 uur Beste directie, (hoofd)redactie van de NRC; het heeft heus niets
met capaciteiten te maken, of met intellectuele vermogens, hoor. Maar “leiding geven aan”, “de leiding
hebben over”, mensen, afdelingen, medewerkers, is nu eenmaal niet gegeven aan onder de 35 á 40 jaar.
Niet wegens kennis of kunde, maar – zo als een wijs mens mij eens zei – omdat het leven er nog niet
overheen geweest is !
Waarvan akte ….
Pim Wouters zegt:
maandag 20 december 2010, 21:20 uur Tweeenveertig jaar inmiddels volg ik als abonnee het NRC.
Ben beslist geen ouwe zeur voor wie alleen het verleden goed was. Ben blij met vernieuwingen die iets
toevoegen aan de krant waar ik aan verknocht ben.
Helaas moet ik vaststellen dat de laatste “verbeteringen” zowel analoog als digitaal niets extra’s
toevoegen.
Integendeel: veel bla,bla, veel onnodige bladvulling,minder journalistieke inhoud, onoverzichtelijk
webdesign maar vooral opgeblazen kwaliteitsbla-bla: ik denk nrc!
Dat betekent in de nieuwste opzet: ik denk commercieel, de abonnees interesseren ons minder dan de
opbrengst.
Begin december heb ik na 42 jaar(!) met pijn in mijn hart mijn abonnement opgezegd.
NRC keer terug! Ik wil niet in nostalgie blijven hangen evenmin vaststellen dat vroeger alles goed
was, maar ik ben ervan overtuigd dat het “NRC-zoals-het-nu-is” niet beter is.
Wil weer een echte kwaliteitskrant zijn.
Vr.gr.
Pim Wouters
Stefan Brouwer zegt:
maandag 20 december 2010, 21:23 uur Voorlopig ben ik nog niet erg onder de indruk: de links voor de
digitale editie werken niet direct. Misschien omdat ik nog niet ingelogd was, maar naar die
mogelijkheid wordt niet automatisch doorgelinkt.
Zelf inloggen blijkt (na enig zoeken) mogelijk via “service en bezorging”; waarom geen knop
“inloggen”? Daarna is het me nu een keer gelukt de digitale editie te zien te krijgen. Kennelijk is de
opzet daarvan voor gebruikers van i-pad of smartphone, voor werken op een “normaal” scherm pakt het
nogal rommelig uit.
Vooralsnog heb ik niet gezien hoe bij het archief, columns, achtergrondartikelen of weblogs van
redacteuren te komen.
Kortom: zorg voor een snelle manier om als abonnee in te loggen en zorg, eenmaal ingelogd, voor een
duidelijke, complete navigatie. Tenslotte: zorg dan dat de webpagina’s er dan ook nog een beetje
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digitale editie werken niet direct. Misschien omdat ik nog niet ingelogd was, maar naar die
mogelijkheid wordt niet automatisch doorgelinkt.
Zelf inloggen blijkt (na enig zoeken) mogelijk via “service en bezorging”; waarom geen knop
“inloggen”? Daarna is het me nu een keer gelukt de digitale editie te zien te krijgen. Kennelijk is de
opzet daarvan voor gebruikers van i-pad of smartphone, voor werken op een “normaal” scherm pakt het
nogal rommelig uit.
Vooralsnog heb ik niet gezien hoe bij het archief, columns, achtergrondartikelen of weblogs van
redacteuren te komen.
Kortom: zorg voor een snelle manier om als abonnee in te loggen en zorg, eenmaal ingelogd, voor een
duidelijke, complete navigatie. Tenslotte: zorg dan dat de webpagina’s er dan ook nog een beetje
behoorlijk en overzichtelijk uitzien.
joke koppius zegt:
maandag 20 december 2010, 21:25 uur Wel humoristisch: getest op 5 mensen! Dus een diepgaand
onderzoek onder mannen en vrouwen, blanken en kleurlingen, homo’s en hetero’s, jong en oud,
alleenstaand en hele families, zakelijk en privé gebruikers heeft tot deze diepe inzichten geleid…. Voor
een volgende test biedt ik me aan.
Nu ik ben zo’n 40 jaar abonnee en ik kan me best in de nieuwe opzet vinden, al was het even wennen
ook te vinden wat ik zoek. Het werd tijd dat die matige nieuwssite op de vork genomen werd. Ik
verheug me alvast op verdere verbeteringen. Ook de (digitale) krant gaat met vallen en opstaan flink
vooruit!
Een paar suggesties:
• Ik ben gek op een heldere navigatiestructuur, dat moet beter kunnen dan nu.
• Ik zou die zou ik graag uitgebreid zien met Columnisten, al dan niet met Weblogs gezamenlijk bijv.
zoals tot nu toe met http://weblogs.nrc.nl/. Graag ook echt alle NRC en next columnisten en niet een
handvol. Ik mis daarin tot nu toe de bijv. de economische en boekenbijlage columnisten. Of
toelichting erbij, waarom ze er niet staan…
• De zoekfunctie van het archief ervaar ik al enige jaren als hopeloos. Daar kan ik niet mee overweg.
Wil ik bijv. iets van afgelopen maand vinden, beland ik steevast op een bericht van 1995 of zo…
Slechts één op de 10 keer weet ik iets via de NRC-zoekfunctie te vinden. Buitenom met Google met
‘dezelfde zoektermen + NRC’ lukt me dat in 9 op de 10 keer binnen een paar seconden wel…
Wat doen we met de kritiek op de nieuwe nrc.nl? | Nieuws24.com zegt:
maandag 20 december 2010, 21:42 uur [...] Zes dagen geleden kwam de nieuwe nrc.nl online. Voor in
ieder geval 1.100 bezoekers was dat een grote schok – getuige hun reacties op deze blog – en afgaande
op tweets en facebookberichten ligt dit getal waarschijnlijk nog hoger. Tijd om ze samen te vatten, en
aan te kondigen wat we met de kritiek doen. Lees verder en reageer op NRC Lab. [...]
Harm Dost zegt:
maandag 20 december 2010, 21:44 uur Ik vond de site van het NRC nooit “mooi”, maar hij was
overzichtelijk en de inhoud interessant. Ik ga nu maar eens andere kranten uitproberen, want deze opzet
bevalt me absoluut niet. Jammer.
Bedankt NRC voor jaren leesplezier en kom nog wel eens kijkewn of het weer beter is geworden.
Tom zegt:
maandag 20 december 2010, 21:50 uur Wees gerust Ernst-Jan, voor iedere oude rot met
veranderingsangst die het oude zinkende schip dreigt te verlaten (en uit gewoonte over veranderingen
klaagt), zul je in stilte honderden nieuwe matrozen mogen verwelkomen.
Waaronder mij: ik kwam nooit bij toeval op NRC.nl terecht: nu de hele dag door. Het duurt misschien
even, maar op termijn betalen deze veranderingen zich uit: zowel voor de nieuwe bezoeker (na de
wijzigingen die je hierboven opsomt) als voor de klager die gewoon even aan dit nieuwe medium (de
winstgevende krantenwebsite) moet wennen.
Janneke zegt:
maandag 20 december 2010, 21:59 uur Hoe de NRC denkt haar abonnees te behouden:
- Er is nergens op de site meer een optie te vinden om het webabonnement op te zeggen, via e-mail of
anderzins.
- Er is geen e-mail adres, postadres of telefoonnummer voor klachten van abonnees over de
“service” (als dat zo mag heten) van de nieuwe site.
- Als ik probeer om een klacht in te dienen via een van de opties die er wél zijn (zoals over de
bezorgservice) wordt er geen klachtenscherm geladen, maar gewoon opnieuw de beginpagina van de
nieuwe nrc site.
Een walgelijke tactiek dit.
Rene zegt:
maandag 20 december 2010, 22:11 uur Vraag is of de nieuwe site van deze krant ten dienste staat van
internetleukigheden en andere fratsen of dat de internetversie ten dienste staat van traditionele
kwaliteitsjournalistiek van de NRC. Het eerste lijkt me momenteel het geval.
wouter zegt:
maandag 20 december 2010, 22:15 uur “-1ʺ″
Misschien kunnen jullie dit soort knopjes ook nog toevoegen?
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- Als ik probeer om een klacht in te dienen via een van de opties die er wél zijn (zoals over de
bezorgservice) wordt er geen klachtenscherm geladen, maar gewoon opnieuw de beginpagina van de
nieuwe nrc site.
Een walgelijke tactiek dit.
Rene zegt:
maandag 20 december 2010, 22:11 uur Vraag is of de nieuwe site van deze krant ten dienste staat van
internetleukigheden en andere fratsen of dat de internetversie ten dienste staat van traditionele
kwaliteitsjournalistiek van de NRC. Het eerste lijkt me momenteel het geval.
wouter zegt:
maandag 20 december 2010, 22:15 uur “-1ʺ″
Misschien kunnen jullie dit soort knopjes ook nog toevoegen?
Van een nieuwssite met gerubriceerd nieuws, naar een soort samenraapsel van nos.nl, reuters berichtjes,
nu.nl en dumpert.nl.
Dat ‘archaïsch geblader’ of geklik door de oude site gaf mij in ieder geval het gevoel dat ik op een
volwaardige nieuwssite zat. Niet een of andere blog. Voor het laatste nieuws kan je toch een RSSplugin gebruiken; daar hoeft toch niet de hele site voor op de schop?
Toos zegt:
maandag 20 december 2010, 22:21 uur Vóór de verandering vertoefde ik van alle krantensites, het langst
op NRC. Nu het kortst.
Menno zegt:
maandag 20 december 2010, 22:21 uur @Tom. Waarom toch die denigrerende toon tegen mensen die de
voorkeur geven aan de “oude” site? Ik lees nauwelijks iemand zo afwijzend reageert op de paar
enthousiastelingen? Bovendien het ziet er naar uit dat U toch al Uw zin krijgt.
Overigens spreekt uit de reactie van de digitale chef bovenaan deze pagina op alle kritiek als slotsom:
“mooi dat jullie je zegje hebben gedaan, maar we doen toch wat wij vinden dat jullie willen”.
En wat commentaar 66 betreft, het is al lang zo dat de manier van niet antwoorden op vragen en
klachten door NRC-H in Youp’s Help thuishoort.
Tijmen zegt:
maandag 20 december 2010, 22:24 uur Hier een voorzichtig blij verraste gebruiker, komt denk ik omdat
ik 29 ben. Maar ik twitter niet.
Paar opmerkingen:
- Ik zou de rechterkolom vervangen door ankeilers voor columns of achtergrond artikelen. Het geld dat
de internet verslaggeving kost kan denk ik beter voor diepgang gebruikt worden. NRC is voor mij
synoniem met diepgang. Als ik het laatste webnieuws wil lezen ga ik wel naar Digg/Reddit/
BoingBoing of een van de vele andere ‘beste van het web’ website.
- De reclame inhammen in de rechterkolom vindt ik te ver naar links binnendringen. Zet de reclames
zelf ook liever in lijn met de content, dan vloeit mijn oog er beter langs.
- De balk bovenaan die eraan komt, dat klinkt een beetje als de soortgelijke functie op engadget.com.
Die werkt fijn, maar ververs die dan wel wat vaker dan die van Engadget alsjeblieft.
- Veel kleine cosmetisch dingetjes. Tekst in artikelen loopt niet om plaatjes heen, het RSS logo zit op
een nieuwe regel, etc. Onder Chrome gaat er nog wel wat mis.
Miro Lucassen zegt:
maandag 20 december 2010, 22:36 uur Ik kwam tot deze vernieuwing vrijwel nooit op NRC.nl – ik lees
de krant al jaren op papier en sinds de komst van de app ook op iPhone en iPad, bijvoorbeeld in de
trein. Eindelijk probeert mijn krant iets vernieuwends op internet en daar ben ik blij mee. In de app
kom je er ook heel gemakkelijk bij naast het lezen van de ‘gewone’ krant. De door vele reageerders zo
gewaardeerde expediscussies kon ik nooit echt interessant vinden. Ben benieuwd naar de komende
verbetering van het digitaal archief en wat er nog meer uit het webteam komt. Succes!
Blaise zegt:
maandag 20 december 2010, 22:46 uur Allereerst vind ik het concept van recent nieuws met duiding erg
goed. De uitvoering vind ik echter zeer mager:
– De rechterkolom met webonzin is overbodig; voor vermaak bestaan genoeg andere websites, die
mensen die daar naar op zoek zijn prima weten te vinden. Als in de rechterkolom links stonden naar
artikelen en reportages van andere kwaliteitsmedia zou ik het kunnen waarderen, maar nu is het in die
kolom zoeken naar iets van toegevoegde waarde.
– De site heeft een vervelende indeling met koeienletters, waarbij je veel moet scrollen en overzicht
mist. Maak de boel compacter en geef nieuws en weblogs meer aandacht. Verplaats de inhoud van de
huidige rechterkolom naar een minder opvallende plek, deze steelt nu de show met zijn vele
afbeeldingen.
- Van een kwaliteitskrant verwacht ik een professionelere uiterlijk en afwerking. De site ziet er uit alsof
deze in een weekend in elkaar is gezet door een amateuristische vormgever en web developer, en bevat
talloze browserbugs en inconsistenties.
Raoul zegt:
maandag 20 december 2010, 22:59 uur Prachtig!
Je gaat dus live als 60% voor en 40% tegen is!
Vervolgens gaan we een trial & error traject in om te optimaliseren!
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– De site heeft een vervelende indeling met koeienletters, waarbij je veel moet scrollen en overzicht
mist. Maak de boel compacter en geef nieuws en weblogs meer aandacht. Verplaats de inhoud van de
huidige rechterkolom naar een minder opvallende plek, deze steelt nu de show met zijn vele
afbeeldingen.
- Van een kwaliteitskrant verwacht ik een professionelere uiterlijk en afwerking. De site ziet er uit alsof
deze in een weekend in elkaar is gezet door een amateuristische vormgever en web developer, en bevat
talloze browserbugs en inconsistenties.
Raoul zegt:
maandag 20 december 2010, 22:59 uur Prachtig!
Je gaat dus live als 60% voor en 40% tegen is!
Vervolgens gaan we een trial & error traject in om te optimaliseren!
Ben benieuwd wat jullie schrijven als de Belastingdienst op deze manier haar automatiseringsprojecten
doet.
Ik ben werkzaam in de zorgsector en vraag me af wat wij zouden doen als we van 40% van onze
klanten negatieve reacties krijgen. Ik denk dat we de tent kunnen sluiten.
Ernst-Jan, dit is niet alleen een enorm gebrek aan voeling met je klant maar ook een enorm tekort aan
regie.
Word wakker!!!
MJ van Haeff zegt:
maandag 20 december 2010, 23:14 uur Tot een week geleden was ik zeer gehecht aan de website van
NRC. Het was mijn startpagina in mijn browser. De nieuwe site vind ik waardeloos, een krant als het
NRC onwaardig!
Het overzicht is geheel verdwenen, het lijkt nu meer op een site van de Telegraaf (en dat is beslist geen
compliment).
Zou het gewoon niet mogelijk zijn om de oude site weer in ere te herstellen?
Hebben jullie wel een marktonderzoek gedaan of de bezoekers deze nieuwe vorm wel waarderen? Noteer
mij maar alvast als een teleurgestelde lezer. Ik begrijp absoluut niet waarom jullie zoiets doen!
bernard zegt:
maandag 20 december 2010, 23:18 uur …kan het reageren op berichten misschien ook voorbehouden
worden aan abonnees? Dat zou een extra reden kunnen zijn een abonnement te nemen, en het zou het
aantal reacties mogelijk een ietsiepietsie inperken…
Remi zegt:
maandag 20 december 2010, 23:27 uur Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er een groot gat gaapt
tussen de verwachtingen die de lezers hebben van NRC, en bij de huidige site.
Volgens mij bewijst dit dat “NRC” inderdaad (binnen Nederland) een sterk merk is, dat met kwaliteit
en diepgang wordt geassocieerd. Zo’n merk is geld waard.
Als ik iets mag concluderen op grond van alle commentaren, dan is het dat de uitgever hard bezig is
om de marktwaarde van het merk NRC om zeep te helpen. Lijkt me niet slim, als je het voor een
redelijke som geld kunt verkopen aan iemand die er wel mee verder wil.
Het is nog altijd beter om helemaal geen internetkrant uit te geven, dan een die niet past bij het
beoogde lezerspubliek. En als je toch zo graag wil, dan beter onder een andere merknaam.
Terzijde, ik begrijp inmiddels ook beter waarom de oude NRC-site de laatste twee maanden zo
hopeloos slecht onderhouden werd – er werd nauwelijks informatie aan toegevoegd. Waarom werd dat
niet aangekondigd op de site zelf? Het viel zeker op! Was er onvoldoende capaciteit om de oude (maar
nog officiële) site te onderhouden, en gelijktijdig vorm te geven aan de nieuwe?
Kortom, het is tijd om over een aantal achterliggende zaken na te denken; daarna komt de vorm wel
aan de beurt. Hopelijk komt het allemaal weer goed, want een goed merk is de moeite waard. Toch?
J Deen zegt:
maandag 20 december 2010, 23:30 uur Ik ben nog steeds redelijk positief, ik ben sinds mijn vorige
bericht ook iets meer gewend geraakt, en het bevalt me wel. Ben blij dat ook de ikjes naar de website
komen. Ik vind de berichtgeving ook goed.
Ik ben ook te spreken over puntje 1 van de kritiek, deze vind ik persoonlijk erg belangrijk. Ik heb nog
geen digitaal abonnement maar sta al een half jaar op het punt er één aan te schaffen (moet eerlijk
bekennen dat ik door de nieuwe design nog eventjes de kat uit de boom kijk voordat ik beslis).
Ik ben wel nog steeds niet te spreken over de layout. Alhoewel de berichtgeving oké is, kijk ik
gewoon bijna nooit onderaan de pagina. Ik weet niet precies hoe te verbeteren, maar het zou beter
kunnen. misschien dat het compacter maken al helpt hiervoor.
Ook evenals het puntje hierboven een site met alle columnisten zou erg handig gaan, maar dit gaat
misschien hand in hand met puntje 1 wat jullie willen verbeteren in de kritiek.
Het punt was dat de oude website wel een handige manier van navigeren had voor bijvoorbeeld
columnisten, even dat oude stukje lezen van een paar weken geleden ofzo, evenzo voor de weblogs. En
uiteindelijk is dat allemaal gelinkt aan navigatie, het hele punt is dat de digitale krant verschrikkelijk
slecht is ivm navigatie, het is gebaseerd op een oud principe; het navigeren gaat vnl per dag, gevolgd
door per rubriek. Dit werkt alleen voor dagelijks nieuws, niet voor grotere nieuws-stories, zoals
bijvoorbeeld het Afrika verhaal een tijdje terug of de begroting op de website. Hiervoor zou een mix
tussen de oude site en de digitale krant speciaal voor abonnees denk ik een beste oplossing zijn, als u
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eenzelfde visie heeft, dan heeft u een abonnee erbij
(mag ik het alvast weten of moet ik de kat uit
de boom blijven kijken?)
En uiteindelijk moet ik ook eerlijk bekennen dat het onderzoek op 5 mensen niet significant is, daar
kunt u niet omheen, dat hadden er 50 moeten zijn, op zijn minst.
Bert Ernste zegt:
maandag 20 december 2010, 23:35 uur Over de vernieuwde digitale editie:
Je hebt de indeling ‘Pagina’s’ nodig om je artikelen te kiezen, de titels bij ‘Teksten’ zijn niet
voldoende. Onder de titels bij ‘Teksten’ zit ook geen intro, zoals bij de ‘Pagina’s’. Ik wil echter lezen
in de tekstversie (kolommen leveren te veel scrollen op).
Daarvoor moet ik eerst overstappen op de indeling ‘Teksten’ en daar dan het gekozen artikel
aanklikken. Dit omdat de Tekstversie onder de indeling ‘Pagina’s’ in een veel te klein venster opent.
Opnieuw: te veel scrollen.
Ik moet dus veel vaker klikken dan bij de vorige versie, waar ik de voorkeur voor het lezen in
Tekstversie vast kon leggen.
Een duidelijke achteruitgang dus.
In zijn algemeenheid: NRC gebruikt in alle versies de ruimte op het scherm zeer slecht: kleine
vensters, vervelende zwarte schaduwen.
De webversie is akelig oppervlakkig geworden, om maar te zwijgen van de grote fonts en
ruimteverspilling met kleurkaders etc.
Henny Eman zegt:
maandag 20 december 2010, 23:46 uur De nieuwe opzet van de krant forceert de lezer die eigenlijk alleen
een of een paar columns wil lezen een abonnement op de hele krant te nemen. Begrijp natuurlijk dat de
kosten gedekt moeten worden maar misschien kunnen hier creatieve oplossingen voor gevonden
worden. Nu de moderne technieken allerlei variaties mogelijk maken zou een gedeeltelijke
abonnenment voor onderdelen van de krant een idee zijn. Ik vind het heel erg dat ik de dagelijkse
stukken van Frits Abrahams en de regelmatige flitsen van Youp Van ‘T Hek moet missen.
Anna zegt:
dinsdag 21 december 2010, 00:03 uur Goed om een motivatie bij de gemaakte keuzes te lezen en te zien
dat jullie gaan werken aan verdere verbeteringen.
Wat betreft de keuze om alleen nog nieuws te laten zien op de site en de achtergronden niet meer:
eindelijk! Het is niet meer dan terecht dat mensen moeten betalen voor de ‘waarde’ die jullie
toevoegen. Ik denk dat jullie er goed aan doen keuzes zoals deze te maken. Om te kunnen overleven
moeten kranten gewaagde keuzes maken en zichzelf opnieuw uitvinden. Of de keuzes die jullie maken
de juiste zijn, zal de tijd vanzelf uitwijzen. En ik ben benieuwd naar jullie volgende stap.
Of ik nog een verbeterpunt weet? Persoonlijk zou ik graag meer beeld bij het nieuws zien. Al moet het
dan wel relevant zijn en niet een plaatje om het plaatje. Ik realiseer me dat ik mezelf hiermee tegen lijk
te spreken (omdat goede nieuwsbeelden niet altijd meteen beschikbaar zijn), maar ik denk dat met
goede nieuwsbeelden het ‘appeal’ van de site zeker zal verbeteren.
JM van der Vaart zegt:
dinsdag 21 december 2010, 00:20 uur Jammer dat internet altijd overspoeld raakt door negatieve reacties.
Ik vind de nieuwe site echt geweldig. Dit is een krant die het begrijpt.
De nieuwe NRC-site ziet er niet uit als een NRC-product · Nielsthooft.com · Website van schrijver,
journalist en hoofdredacteur Niels ’t Hooft zegt:
dinsdag 21 december 2010, 00:36 uur [...] stortvloed aan negatieve comments. Vandaag rechtte Pfauth
terecht nog eens zijn rug en postte hij feedback op de feedback – en ik kan me eigenlijk in alle
gedachtengangen [...]
Patrick zegt:
dinsdag 21 december 2010, 00:52 uur Ik lees nrc.nl al sinds het begin (1996?). Het gaat nu ophouden
ben ik bang, heb geen behoefte aan de zoveelste “nieuws ticker”.
Neem een voorbeeld aan de Guardian.
ronald kool zegt:
dinsdag 21 december 2010, 01:23 uur Als jullie de quote “niet voor NRC-journalistiek laten betalen,
kunnen wij NRC-journalistiek niet langer betalen” werkelijk menen hadden jullie nooit het internet op
moeten gaan. Dit is geen gezeur maar puur een oproep van iemand die van deze krant houdt en die zou
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terecht nog eens zijn rug en postte hij feedback op de feedback – en ik kan me eigenlijk in alle
gedachtengangen [...]
Patrick zegt:
dinsdag 21 december 2010, 00:52 uur Ik lees nrc.nl al sinds het begin (1996?). Het gaat nu ophouden
ben ik bang, heb geen behoefte aan de zoveelste “nieuws ticker”.
Neem een voorbeeld aan de Guardian.
ronald kool zegt:
dinsdag 21 december 2010, 01:23 uur Als jullie de quote “niet voor NRC-journalistiek laten betalen,
kunnen wij NRC-journalistiek niet langer betalen” werkelijk menen hadden jullie nooit het internet op
moeten gaan. Dit is geen gezeur maar puur een oproep van iemand die van deze krant houdt en die zou
willen dat deze nog honderd jaar bestaat. Maar let op NRC op deze manier graven jullie je eigen graf,
een heel diep graf. Alsjeblieft kijk uit!
Koen Thomas van Leeuwen zegt:
dinsdag 21 december 2010, 01:47 uur Of ik nou nrc.nl of nos.nl intyp, het zijn nagenoeg dezelfde sites
met hetzelfde nieuws. NRC onderscheidde zich met allure en inhoudelijke commentaren, nu lijkt het
slechts een hijgerig doorgeefluik van nieuws. Jammer.
Frank zegt:
dinsdag 21 december 2010, 02:39 uur Op de Samsung doet de site het best aardig, maar op de desktop
is het knudde. Gebruik de huidige site als mobi.nrc.nl en ontwikkel een goede desktop-site. Ik zie dat
jullie de overzichtelijkheid in de layout van de reakties inmiddels wat hebben aangepast, voor de lezer
vergelijk met : http://www.nrc.nl/nieuws/2010/12/13/welkom-op-de-nieuwe-nrc-nl/#comment-703 .
Ook leuk te zien dat jullie denken te benchmarken door een gebruikerspanel van 5 personen in te
schakelen! De NRC redactie is van te hoge kwaliteit om hun werk te verkwanselen met zo’n
waardeloze site!
Doe het op de desktop vooral beter. Neem een voorbeeld aan The Guardian. (mobi en desktop) Beter
goed gejat dan slecht bedacht. F.
Teus zegt:
dinsdag 21 december 2010, 02:54 uur Ik heb mijn bookmark verwijderd. Tot nog toe kwam ik naar “De
Krant” voor het echte nieuws, maar dat is niet langer beschikbaar. Zelfs de koppen worden niet meer
vertoond. Het blurpje over de aangepaste dienstregeling der Nederlandse Spoorwegen verwijst al
veelbetekenend naar ‘s Neerlands oudste snelnieuws voorziening: detelegraaf.nl.
“De Krant” verwijst nu naar de Telegraaf… waarom zouden wij zelfs nog met eerbied over het NRC
blijven spreken?
Net als in het verleden Mercedes Benz poogde in te breken in de massa markt en onderuit ging met de
lachwekkende A-klasse in de Eland test, poogt NRC nu schijnbaar dezelfde markt aan te trekken als ‘s
lands grootste en ook meest oppervlakkig nieuwsorgaan. Dit is gedoemd te mislukken: de perceptie
van een elitair (lees: kwaliteits) product is niet snel uitgewist en snelnieuws is immers al beter
gepresenteerd op de Telegraaf. Hier geldt dan nog steeds: “Schoenmaker, blijf bij je leest”!
Helaas.
Dirkvijf zegt:
dinsdag 21 december 2010, 03:35 uur Wat een ramp. Heb ook de bookmark verwijderd, jammer.
Thomas zegt:
dinsdag 21 december 2010, 04:12 uur Typisch een voorbeeld van het niet serieus nemen van de reactie
van lezers. Heb de durf om te zeggen, dit was geen goede zet, terug naar hoe het was. Ik ben inmiddels
al naar andere internetpagina’s uitgeweken.
Lennert zegt:
dinsdag 21 december 2010, 04:54 uur Beste Ernst-Jan,
Je schrijft bij verbeterpuntje nr.1 dat: “Ook komen we in de toekomst met websites die wél
achtergronden behandelen. Simpelweg omdat het web mogelijkheden biedt die de krant niet heeft.
Halverwege 2011 hopen we uit te blinken in infographics en datajournalistiek.”
De tekst is me niet geheel duidelijk. Betekent dit dat er voor abonnees in der daad weer een “normale
site” komt met achtergronden en de stukken welke ook in de papieren versie worden gepubliceerd?
Daar ligt dan ook mijn behoefte, en ik denk ook die van vele anderen (denk bijvoorbeeld aan webabonnees in het buitenland): uitgebreide stukken, maar gewoon op normaal web-formaat. Zo actueel
mogelijk, maar met -geheel- dezelfde kwaliteit als in de krant. Dan maar een uurtje later. Jullie gaven
eerder zelf aan dat het geen moeite is, dan wel serieuze kosten met zich mee brengt om de krant te
copy-pasten naar het web. En wat mij dan ook een geweldig format zou lijken is een abonnee-site
waarop automatisch alle stukken van de papieren krant komen te staan op het moment dat ze
ingestuurd worden door de redacteur om gedrukt te worden. Dat de krant terwijl deze geschreven wordt
als het ware online gelezen kan worden. Daarmee ben je nog een soort van actueel, zet je een soort van
je dienstverlening aan abonnees voort zoals dit was op de oude site en maken jullie geen significante
extra kosten..
marijn zandee zegt:
dinsdag 21 december 2010, 05:41 uur De oude site was inmiddels wel heel oud. Aan de nieuwe site kan
e.e.a. verbeterd worden, compacter, minder wit etc. Maar de nieuwe lay-out is een stuk minder duf.

mogelijk, maar met -geheel- dezelfde kwaliteit als in de krant. Dan maar een uurtje later. Jullie gaven
eerder zelf aan dat het geen moeite is, dan wel serieuze kosten met zich mee brengt om de krant te
copy-pasten naar het web. En wat mij dan ook een geweldig format zou lijken is een abonnee-site
waarop automatisch alle stukken van de papieren krant komen te staan op het moment dat ze
ingestuurd worden door de redacteur om gedrukt te worden. Dat de krant terwijl deze geschreven wordt
als het ware online gelezen kan worden. Daarmee ben je nog een soort van actueel, zet je een soort van
je dienstverlening aan abonnees voort zoals dit was op de oude site en maken jullie geen significante
extra kosten..
123. marijn zandee zegt:
dinsdag 21 december 2010, 05:41 uur De oude site was inmiddels wel heel oud. Aan de nieuwe site kan
e.e.a. verbeterd worden, compacter, minder wit etc. Maar de nieuwe lay-out is een stuk minder duf.
Het “beste van het web” mag van mij ofwel weg ofwel een stuk minder beeldscherm in beslag nemen.
Ik heb ook het digitate abonnement en ben daar nogsteeds erg tevreden over. De nieuwe krant lijkt op
een snellere server te draaien en met de soms slechte internet verbindingen in Kathmandu is dat een
grote verbetering.
Dat mensen moeten betalen voor de inhoud van de krant is wat mij betreft niet meer dan logisch.
mvg
Marijn Zandee
124. Camille zegt:
dinsdag 21 december 2010, 06:41 uur Allejézus NRC, neem je verantwoordelijkheid!
125. Tom zegt:
dinsdag 21 december 2010, 08:43 uur Gooi er anders alvast een nieuwe header op. Dat kost een uurtje
werk en veel lelijker dan de huidige kan niet dus dat scheelt al de helft!
126. Dyoke zegt:
dinsdag 21 december 2010, 09:19 uur Het heeft even geduurd voor ik het door had dat de website was
veranderd. Ik had de aankondiging in de krant gemist. Ik was bezig een oud artikel op te zoeken. Voor
de lancering van de nieuwe website was dat een fluitje van een cent, nu ben ik dagen bezig geweest te
ontdekken waarom ik het verlangde artikel niet meer kon vinden. Uiteindelijk heb ik me tevreden
moeten stellen met de digitale versie. Ik gebruik Zotero om artikelen te bewaren en ben nog niet
omgeschakeld om genoegen te nemen met de pdf versie. De charme ligt er voor mij in dat ik de
webversie wil bewaren. Wat mij het meest stoorde in de zoektocht, maar ook vandaag weer toen ik de
krant van gisteren wilde doornemen is onderstaande mededeling die je nu krijgt als er geen data is:
Maandag 20 December 2010 ‹ 19 December 2010 | 21 December 2010 ›
Op deze datum was er geen krant of er is geen data beschikbaar.
Haal de mogelijkheid weg om de krant van gisteren, eergisteren of vorige week te bekijken als deze
data er niet is, of verwijs meteen naar de digitale versie. Bovenstaand is uitermate irritant als je even
een artikel wilt nalezen en je hebt zelf je papieren versie al in de papierbak gegooid.
Wat de nieuwe layout betreft: ik vind het niet prettig, uitermate saai en beslist niet vernieuwend. Dat
kan echt stukken beter.
De reclame balk aan de bovenkant stoort mij enorm. En alleen doordat ik uit nieuwsgierigheid op de
nrc.nl> link in de banner klikte verdween het. Ik begrijp dat deze vorm van inkomsten essentieel is
maar de laatste weken vind ik het storend in vooral de papieren weekend versie.
Ik hoop dat jullie met mooie verbeteringen komen en de vormgeving niet alleen richten op de jongere
lezers. Ook 50+ ers tellen nog steeds mee.
Mvg
Dyoke van Assum
127. chatsmit zegt:
dinsdag 21 december 2010, 09:55 uur Ik ben erg blij met het nieuwe design, strak, overzichtelijk en
modern. En al die vastgeroeste mensen die niet willen scrollen moeten pech hebben en zich aanpassen.
Als je veel informatie op een site wilt tonen, moet je simpelweg scrollen. Alternatief is zo’n
misselijke popup uitschuif navigatie menu uit 1999… Probeer daar maar eens met een tablet of
mobieltje mee te browsen.. NRC ga zo door en houd vol!
128. Gerard zegt:
dinsdag 21 december 2010, 10:15 uur De nieuwe website is m.i. een verkapte bezuinigingsoperatie die
lezers wegjaagt naar concurrenten als vk.nl en buitenlandse krantensites. In plaats van de website voor
te bereiden en aantrekkelijk te maken als toekomstig vervanger van de digitale editie (onding!) en
daarmee uiteindelijk ook de papieren lezers over te halen (zie de razendsnelle opkomst van de digitale
‘boekachtigen’) lijkt NRC zich voorlopig nogal op de vlakte te houden
Lobbyen in Den Haag/Brussel om effectieve bescherming te krijgen voor copyright op het internet
moet topprioriteit zijn bij alle krantendirecties!
129. Elbert zegt:
dinsdag 21 december 2010, 10:28 uur Het siert de heer Pfauth doormiddel van deze post de lezers van
NRC.nl op de hoogte te houden. Ik kan me echter niet onttrekken aan de gedachte dat er met de
overweldigende kritiek vrijwel niets wordt gedaan en dat de oorspronkelijke koers gewoon wordt
doorgezet. Op Twitter was men namelijk dol enthousiast gedurende de testfase en wel zestig procent
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lezers wegjaagt naar concurrenten als vk.nl en buitenlandse krantensites. In plaats van de website voor
te bereiden en aantrekkelijk te maken als toekomstig vervanger van de digitale editie (onding!) en
daarmee uiteindelijk ook de papieren lezers over te halen (zie de razendsnelle opkomst van de digitale
‘boekachtigen’) lijkt NRC zich voorlopig nogal op de vlakte te houden
Lobbyen in Den Haag/Brussel om effectieve bescherming te krijgen voor copyright op het internet
moet topprioriteit zijn bij alle krantendirecties!
Elbert zegt:
dinsdag 21 december 2010, 10:28 uur Het siert de heer Pfauth doormiddel van deze post de lezers van
NRC.nl op de hoogte te houden. Ik kan me echter niet onttrekken aan de gedachte dat er met de
overweldigende kritiek vrijwel niets wordt gedaan en dat de oorspronkelijke koers gewoon wordt
doorgezet. Op Twitter was men namelijk dol enthousiast gedurende de testfase en wel zestig procent
van de uitgebreide focusgroep was blij met het redesign.
Verandering brengt bijna per definitie kritiek met zich mee. Ik heb daarom ook niet meteen bij de
aankondiging van de nieuwe website mijn ongenoegen bekend gemaakt. Na een week het vernieuwde
nrc.nl te hebben gebruikt vind ik het alsnog tijd dat te doen.
Er zijn veel dingen aan te merken op de vernieuwde website (zowel negatief als ook positief). Hetgeen
mij echter het meest stoort is de grote rechter kolom met ‘leuke dingetjes van het web’. De redactie
van nrc.nl slaat de plank volledig mis als men denkt dat de gemiddelde NRC lezer geïnteresseerd is in
de leukste tweets en de laatste memes op internet. Dat u dergelijke items wilt brengen op de website
van nrcnext.nl kan ik nog begrijpen, maar op de website van een volwassen kwaliteitskrant… Ik vind
het dan ook betreurenswaardig dat u aangeeft niets met de kritiek op deze rubriek te willen doen. Zelf
zou ik graag de mogelijkheid hebben deze rubriek optioneel te kunnen verwijderen van de hoofdpagina.
Naast alle ergernissen was ik toch gecharmeerd van de nieuwe manier van nieuws brengen (in de linker
kolom welteverstaan). De focus op snelle actuele nieuwsduiding voor de website is mijns inziens een
verbetering.
Walter van Raamsdonk zegt:
dinsdag 21 december 2010, 10:32 uur “De goede smaak blijft altijd leidend.”
Vandaar de video van de billenschuddende negerin in het topic over een zekere Magnolia Shorty?
Deze nieuwe site heeft helemaal niets van de klasse van NRC Handelsblad. De oude was ook
waardeloos, daar hebben jullie dan wel weer gelijk in.
Er is maar één conclusie te trekken: hou er gewoon mee op. NRC is te chique voor een website.
Rene zegt:
dinsdag 21 december 2010, 10:37 uur Inmiddels heb ik mijn startpagina veranderd van NRC naar een
ander medium.
Caroline Janssen zegt:
dinsdag 21 december 2010, 10:37 uur Het is echt een pokkensite.
Maar dit is te begrijpen. Het gaat helemaal niet goed met het nrc en ze moeten dus bezuinigen om niet
failliet te gaan. Dus ze hopen nu op deze manier dat meer mensen de krant gaan kopen of een digitaal
abonnement nemen. Nog niet eens zo zeer wegens het feit dat mensen dan geld moeten betalen maar
omdat ze zo zeker zijn dat de mensen ook de gedrukte advertenties te zien krijgen en die niet
onderdrukken met een adblocker. Reclames leveren geld op.
Het werkt alleen averechts. Ik ga natuurlijk niet nu opeens betalen voor iets wat altijd gratis was en op
10000 plekken elders op internet nog steeds gratis is.
Ik vind het inderdaad zeer dom wat het nrc nu doet. Je krijgt zo juist mensen tegen je. En die columns
zoals weblogs.nrc.nl/youp en zo gaan ze niet meer gratis weggeven. Heel verstandig. Maar niet heus.
Chris Oosterom zegt:
dinsdag 21 december 2010, 10:40 uur Heel egoistisch ga ik even mopperen of het verdwijnen van
Filmvragen; echt een webrubriek, die allen werkt door reacties van de gebruikers.
Na de eerste schrik vind ik de nieuwe site wel helder van opzet.
Chris Oosterom zegt:
dinsdag 21 december 2010, 10:40 uur allen = alleen.
ralph zegt:
dinsdag 21 december 2010, 10:42 uur u, als nrc redactie, verstrekt een bepaald product waar mensen voor
betalen. Het lijkt me dan ook niet meer dan logisch dat u diegenen die voor dit product betalen
uitvoerig inlicht. Zodra uw klanten het idee hebben dat ze een slechter product krijgen voor wat ze
betalen hebben ze daar goed recht op en lijkt mij een tegemoetkoming in elke vorm of mate dan ook
niet meer dan terecht.
U zou denk ik ook nog eens terug kunnen kijken naar de diepgang van uw onderzoek. Dat u twitteraars
en bloggers een goede representatie vindt van uw lezerspubliek dan denk ik dat u daar een grove fout
maakt.
Een vrij forse reclame bij de eerste paar artikelen, zou ook niet tot mijn voorkeur behoren.
In plaats van de klachten van uw klanten goed onder de loep te nemen en proberen deze klachten op te
vangen probeert u deze klachten, over met name de rechter kolom, weg te zetten met ”een kwestie van
smaak”. ongelofelijk.
gelukkig heb ik in The Guardian een goede vervanger gevonden. Dank u wel voor het verstrekken van
een goed product de afgelopen jaren.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

betalen hebben ze daar goed recht op en lijkt mij een tegemoetkoming in elke vorm of mate dan ook
niet meer dan terecht.
U zou denk ik ook nog eens terug kunnen kijken naar de diepgang van uw onderzoek. Dat u twitteraars
en bloggers een goede representatie vindt van uw lezerspubliek dan denk ik dat u daar een grove fout
maakt.
Een vrij forse reclame bij de eerste paar artikelen, zou ook niet tot mijn voorkeur behoren.
In plaats van de klachten van uw klanten goed onder de loep te nemen en proberen deze klachten op te
vangen probeert u deze klachten, over met name de rechter kolom, weg te zetten met ”een kwestie van
smaak”. ongelofelijk.
gelukkig heb ik in The Guardian een goede vervanger gevonden. Dank u wel voor het verstrekken van
een goed product de afgelopen jaren.
ralph zegt:
dinsdag 21 december 2010, 10:52 uur ongelofelijk, direct na mijn reactie eens gekeken onder het kopje
“trending op twitter” waar een video is terug te vinden van een zeer schaars geklede dame. U noemt dit
een kwestie van smaak, of een kwestie van met de tijd meegaan. Ik vind dit echter een ongepaste video
voor een krant als NRC. U pretendeert een kwaliteitskrant te zijn, stop met een van beiden.
Folkert zegt:
dinsdag 21 december 2010, 10:57 uur Jammer dat de navigatieknoppen bovenaan het scherm soms achter
het logo verdwijnen. Ik gebruik IE 7, waar dat soms gebeurt, en Firefox die daar geen last van heeft.
Ernst-Jan Pfauth zegt:
dinsdag 21 december 2010, 11:19 uur @Ralph, het filmpje van die dame geeft inzicht in een
muziekstroming die zeer groot is in de VS. Wij gaan er vanuit dat u dat als NRC-lezer óók wilt weten.
Ernst-Jan Pfauth zegt:
dinsdag 21 december 2010, 11:20 uur @Walter van Raamsdonk het filmpje van die dame geeft inzicht
in een muziekstroming die zeer groot is in de VS. Wij gaan er vanuit dat u dat als NRC-lezer óók wilt
weten.
Laura zegt:
dinsdag 21 december 2010, 11:27 uur Zo krijg ik een beetje het gevoel dat de kritiek van de meeste
‘klagers’ wordt afgedaan als oudemensen-kritiek. In uw testpanel waren het immers de ouderen die
hetzelfde zeiden.
Maar 1: de doelgroep van de NRC is niet alleen maar jong;
en 2: ik ben zelf wél jong (21) en ik schaar me achter de geleverde kritiek.
Verder vind ik het verbazend dat er dus kennelijk niets is gedaan met kritiek uit het al zo minimale
testpanel.
Bas C zegt:
dinsdag 21 december 2010, 11:35 uur Het houdt niet op, lijkt het wel, met het negeren van lezers van de
site en de krant, haast op het onfatsoenlijke af.
Bovendien wordt een aantal zaken aan elkaar geknoopt die niet direct met elkaar te maken hoeven te
hebben.
Heren Pfauth en Nijenhuis: ooit bedacht dat er naast de free riders op internet ook een fiks aantal
betalende abonnees de site van de NRC bezocht? Om door de dag heen op de hoogte blijven van het
nieuws of om artikelen nog eens na te lezen als de krant al in de oudpapierbak lag? Wat kan het kwaad
dat het werk dat al voor de gedrukte en digitale variant van de krant is gedaan en gehonoreerd, in
fragmenten op de site wordt geplaatst voor anderen? Het in samenhang met andere stukken lezen van
bijv. columns kan alleen maar als je de papieren of digitale versie van de krant leest; er zullen
weinigen zijn die met hun krant per dag met de diverse artikelen op de openbare site bij elkaar konden
sprokkelen.
Afgezien daarvan, voor het afschermen van delen van de inhoud van de krant was geen nieuwe
vormgeving en herinrichting nodig. Met een bij een abonnement behorende registratie konden immers
onder meer al de digitale editie en het krantenarchief tot besloten deel worden gemaakt.
De uitleg over het focusgroep is ronduit lachwekkend; vijf man sterk! Wow. Alleen al de
leeftijdsopbouw ervan duidt op een a-select deel van de NRC-doelgroep.
Idem voor wat betreft de reacties via Twitter en blogs op de beta-site. Ooit bekeken of de reguliere
doelgroep van NRC wel op de beta-site was? Ik heb ‘m nooit gezien, in ieder geval. U ooit afgevraagd
wie er van de reguliere NRC-doelgroep twittert of blogt? Ik in ieder geval niet.
Voor blogachtige dingetjes, ik schreef het eerder al, is NRC Next ongetwijfeld een goed platform.
Voor een gedegen krantensite neem alsjeblieft een voorbeeld aan de al eerder genoemde gerenommeerde
buitenlandse sites. Het wordt er voor mij en voor veel anderen alleen maar rustiger op: ik hoef niet
meer naar NRC.nl, kan volstaan met NYT en anderen.
Wat mij nog wel het meest tegen de borst stuit, is de mate waarin u van de krant zich betweterig over
uw lezers uitlaat. U weet het beter en U vindt dat u uw lezers de nieuwe wereld niet mag onthouden.
Die nieuwe wereld was er toch al voor hen die er interesse in hadden, met NRCnext.nl?
Tot slot: ik zal mij nog eens beraden over het verlengen van mijn abonnement. Een krant met zoveel
minachting voor zijn trouwe lezers (want anders neem je niet de moeite om hier ueberhaupt te reageren)
verdient zijn lezers niet!
Otto zegt:
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wie er van de reguliere NRC-doelgroep twittert of blogt? Ik in ieder geval niet.
Voor blogachtige dingetjes, ik schreef het eerder al, is NRC Next ongetwijfeld een goed platform.
Voor een gedegen krantensite neem alsjeblieft een voorbeeld aan de al eerder genoemde gerenommeerde
buitenlandse sites. Het wordt er voor mij en voor veel anderen alleen maar rustiger op: ik hoef niet
meer naar NRC.nl, kan volstaan met NYT en anderen.
Wat mij nog wel het meest tegen de borst stuit, is de mate waarin u van de krant zich betweterig over
uw lezers uitlaat. U weet het beter en U vindt dat u uw lezers de nieuwe wereld niet mag onthouden.
Die nieuwe wereld was er toch al voor hen die er interesse in hadden, met NRCnext.nl?
Tot slot: ik zal mij nog eens beraden over het verlengen van mijn abonnement. Een krant met zoveel
minachting voor zijn trouwe lezers (want anders neem je niet de moeite om hier ueberhaupt te reageren)
verdient zijn lezers niet!
Otto zegt:
dinsdag 21 december 2010, 11:36 uur Nogmaals, alsjeblieft, verander “Het Beste van het Web” zodat het
veel minder prominent wordt. Het is ongelooflijk dat web niemendalletjes even veel ruimte krijgen als
het actuele nieuws.
Ik denk dat de strategie “we gebruiken de site om mensen kennis te laten maken met de kwaliteits
journalistiek van NRC en zodoende abonnementen te gaan verkopen” zal mislukken.
Je krijgt geen goed beeld van wat de NRC journalisten te bieden hebben op deze site.
Walter van Raamsdonk zegt:
dinsdag 21 december 2010, 11:40 uur @Ernst Jan Pfauth: als uw opmerking de nieuwe mening van de
krant vertegenwoordigt, lijkt NRC Handelsblad mij reddeloos verloren.
De krant kan alleen overleven door terug te keren naar serieuze kwaliteitsjournalistiek, en daar niet en
nooit op in te leveren. Alleen dát is onderscheidend. Websites met korte nieuwsberichtjes en filmpjes
over tieten (danwel billen) zijn er al meer dan genoeg.
Bovendien: elk billenfilmpje dat op uw website verschijnt, tast de reputatie van uw krant verder aan.
Binnenkort is dat niet meer omkeerbaar en zit NRC Handelsblad ergens ter hoogte van het AD.
Gefeliciteerd.
Pim zegt:
dinsdag 21 december 2010, 11:53 uur als Ernst-Jan schrijft: ” Wij gaan er vanuit dat u dat als NRC-lezer
ook wilt weten.”, dan gaat hij uit van kennis over voorkeuren en interesses van NRC-lezers. Hoe is hij
aan deze kennis gekomen? Is daar onderzoek naar gedaan? Zo ja, hoe, waar, wanneer?
Truusje van Tol zegt:
dinsdag 21 december 2010, 11:56 uur En dan zegt u er nog niet eens bij dat u lang niet alle kritische
commentaren ook hebt geplaatst, het mijne bijvoorbeeld niet, dat wellicht hard was maar waar geen
onvertogen woord in stond. Ook ik vind uw reactie op die kritiek van een ontstellende arrogantie, de
NRC onwaardig. Iets minder neerbuigend naar uw trouwe (ja, ook ik) achterban zou u sieren.
Onnozele videofillumpies voorzien van zogenaamd lollige tekstjes (in vaak slecht Nederlands, ik
herhaal het nog maar eens) vind je bij honderdduizenden op internetsites. Laat de NRC onderscheidend
blijven, zoals de krant altijd al was. Geen popiejopiegedoe, maar kwaliteit en dna vooral wanneer het
gaat om duiding achtergronden. Uwe redacteur Joep Dohmen is niet voor niets Journalist van het jaar
geworden. Door zijn gedegen onderzoeksjournalistiek, waar de NRC sterk in is. Richt u op uw sterke
punten, en probeer svp niet te verstompzinnigen zoals zoveel websites al hebben gedaan.
Misschien bent u door ons felle critici enigszins op de tenen getrapt, maar u weet toch: was sich liebt,
neckt sich.
Kees zegt:
dinsdag 21 december 2010, 11:58 uur Het is een beetje lachwekkend dat de inhoudelijke kwaliteit van de
NRC nu de voordeur krijgt van een puberblog in beta.
Raar onderscheid tussen belangrijk nieuws en het beste van het web.
Immers, het belangrijkste nieuws is al vaak internet nieuws. Wat daarentegen op het web rondzingt
maar geen nieuwswaarde heeft, heeft zo’n prominente plek niet nodig.
Dan de User Interface, of liever het gebrek er aan. Aan deze grabbelton zonder navigatie, met overdosis
wit moet nog zoveel gebeuren, dat de oude site beter tijdelijk terug kan komen.
Kan de redactie zich intussen gaan eh… herbronnen.
Rara zegt:
dinsdag 21 december 2010, 12:04 uur Die blote billen op de nrc site … Het is inderdaad een belachelijke
vertoning.
De volgende stap is zeker kinderporno, want dat verkoopt zo goed.
Johan zegt:
dinsdag 21 december 2010, 12:07 uur Vind de lay-out van NRC.nl wel mooi geworden. Lekker
overzichtelijk en veel witruimte, wat het lezen ten goede komt. Dat is dus prima zo!
De inhoud daarentegen vind ik heel wat minder goed. Zelfs op nu.nl staat meer informatie in een
nieuwsbericht! En dat voor een krant die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan… Gemiste kans!
elvira jansen zegt:
dinsdag 21 december 2010, 12:35 uur Tja, jammer.
Ik vind het nieuwe design erg mooi en ik begrijp ook wel iets van de overwegingen van het NRC,
maar ik vind het wel jammer dat zo’n “respectabel blad” zich meent te voegen bij het hippe, snelle,
oppervlakkige internetcultuurtje.
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148. Johan zegt:
dinsdag 21 december 2010, 12:07 uur Vind de lay-out van NRC.nl wel mooi geworden. Lekker
overzichtelijk en veel witruimte, wat het lezen ten goede komt. Dat is dus prima zo!
De inhoud daarentegen vind ik heel wat minder goed. Zelfs op nu.nl staat meer informatie in een
nieuwsbericht! En dat voor een krant die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan… Gemiste kans!
149. elvira jansen zegt:
dinsdag 21 december 2010, 12:35 uur Tja, jammer.
Ik vind het nieuwe design erg mooi en ik begrijp ook wel iets van de overwegingen van het NRC,
maar ik vind het wel jammer dat zo’n “respectabel blad” zich meent te voegen bij het hippe, snelle,
oppervlakkige internetcultuurtje.
En is het nou echt teveel gevraagd om ergens onderaan of aan de zijkant alsnog een onderdeling in
“saaie” (maar o zo overzichtelijke!!!) rubrieken te maken, zodat iemand die misschien een keer per dag
op de site kijkt even een fatsoenlijk overzicht heeft en niet hoeft te voldoen aan de waan van de dag?
Ik woon en werk inmiddels in het buitenland en het heeft me behoorlijk wat moeite gekost om uit te
vinden hoe het nou zat met het (voor mij) verrassende vertrek van Femke Halsema.
Jammer.
Ik ben trouwens benieuwd hoeveel het NRC aan het hippe vormgevingsbureau heeft betaald dat
hiervoor verantwoordelijk is… (zou de redactie daarom zo halsstarrig reageren? Zou toch anders zonde
van het geld zijn, nietwaar?)
150. Tom zegt:
dinsdag 21 december 2010, 12:43 uur Ik vind de nieuwe site geweldig! Een webkrant van DEZE tijd.
Heb het ook direct doorgestuurd naar een Spaanse collega die de websites van meerdere Spaanse
kranten heeft vormgegeven en ook zij was enthousiast.
De gedachte achter de site dat men voor journalistieke (achtergronds-)informatie moet betalen vind ik
vanzelfsprekend.
Natuurlijk wordt er negatief op gereageerd, zo gaat dat nu eenmaal met vernieuwingen. Vroeger was
alles beter. Gelukkig went dat nieuwe ook snel
.
151. Giovani Pellegrino zegt:
dinsdag 21 december 2010, 12:48 uur Hoe komt het dat De Pers, Metro en andere kosteloze kranten
kunnen bestaan van hun reclame-inkomsten en de NRC niet? Uiteindelijk word je niet verplicht de
NRC te lezen.
152. B Cramer zegt:
dinsdag 21 december 2010, 12:58 uur De verandering van nrc.nl bestaat eigenlijk uit drie onderdelen:
- minder is gratis. Dat voor bepaalde zaken (columns e.d.) betaald moet worden is jammer, maar goed
voor te stellen gezien het huidige economische klimaat, met name voor kranten.
- de lay-out is anders. Dat vergt gewenning, natuurlijk. Voor mensen die wel serieus duiding zoeken is
de rechterkolom zinloos. Ik heb mooie voetbaldoelpunten voorbij zien komen, maar het verwijzen naar
zulke filmpjes is niet de taak van een serieuze krant. Weg ermee dus, of in ieder geval veel minder
prominent op de voorpagina.
- het idee achter de website is anders (‘NRC biedt duiding’). Bied die duiding dan ook. De “we nemen
nu contact op met onze redacteur X voor duiding.” zinnetjes zijn zinloze toevoegingen. Het model wat
jullie een tijdje hanteerden (‘zie de papieren of digitale krant voor een uitgebreid artikel/interview/
achtergrond’) beviel me erg goed: ik werd er weer even aan herinnerd waarom ik abonnementsgeld
betaal.
Veel sterkte.
Bart.
PS: Ook nog wat positiefs: de nieuwe Digitale Editie is erg goed. Een significante verbetering ten
opzichte van de vorige versie. Wel is het bijzonder treurig dat ik voor niks twee maanden
abonnementsgeld betaal, omdat het inlogsysteem nog niet werkt.
153. Wolfgang zegt:
dinsdag 21 december 2010, 13:01 uur Ik ben het eens met de stelling dat voor een krant betaald moet
worden, en dus kijk ik een gegeven paard niet in de bek. Daar komt bij dat de vorige site zeker voor
verbetering vatbaar was, en dat is wat mij betreft met de chronologische ordening gerealiseerd.
Dat neemt niet weg dat ik veel van de hier geuite kritiek deel:
“Het beste van het web” ter rechterzijde van de tekst, bij mij in het midden van het scherm, is iets dat
niet bij een krant past en is verder helemaal niet het beste van het web maar juist een bedenkelijke
selectie (van wie ?) van armoedige artikelen. Geen NRC-niveau.
De opmaak. Over smaak valt (niet) te twisten maar deze dertien in een dozijn out-of-the-box opmaak
(“design” ahum) is fantasieloos en tendentieus schreeuwerig. Ik sluit mij aan bij al die mensen die het
niet van NRC-niveau vinden.
Het belangrijkste is echter de digitale editie. Ik betaal daarvoor en verwacht voor mijn geld een
elektronische versie van de krant. Het streven moet hier zijn om een paginagroot overzicht te hebben,
en daarnaast artikelen die na selectie leesbaar zijn. Wat betreft de indeling van de pagina’s kan rekening
worden gehouden met het feit dat veel beeldschermen tegenwoordig breedbeeld zijn. Ik denk daarbij
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Dat neemt niet weg dat ik veel van de hier geuite kritiek deel:
“Het beste van het web” ter rechterzijde van de tekst, bij mij in het midden van het scherm, is iets dat
niet bij een krant past en is verder helemaal niet het beste van het web maar juist een bedenkelijke
selectie (van wie ?) van armoedige artikelen. Geen NRC-niveau.
De opmaak. Over smaak valt (niet) te twisten maar deze dertien in een dozijn out-of-the-box opmaak
(“design” ahum) is fantasieloos en tendentieus schreeuwerig. Ik sluit mij aan bij al die mensen die het
niet van NRC-niveau vinden.
Het belangrijkste is echter de digitale editie. Ik betaal daarvoor en verwacht voor mijn geld een
elektronische versie van de krant. Het streven moet hier zijn om een paginagroot overzicht te hebben,
en daarnaast artikelen die na selectie leesbaar zijn. Wat betreft de indeling van de pagina’s kan rekening
worden gehouden met het feit dat veel beeldschermen tegenwoordig breedbeeld zijn. Ik denk daarbij
niet zozeer aan de hippe aai-pads en -pods (waar jullie webafdeling ongetwijfeld wel aan denkt) maar
aan de opstelling van pc met beeldscherm thuis en op het werk. Veel ruimte is nu onbenut en alles is
pas leesbaar na veel scrollen en zoomen.
Ik ben 40 lentes jong, veertien jaar abonnee en geen ouwe zeur maar verdien mij brood in ICT bij
automatiserings- en verandertrajecten. “De grote schok” kwam voor mij pas met de reacties van ErnstJan pfauth:
Een focusgroep van vijf mensen is een aanfluiting, en twitter en blogs zijn niet representatief voor
krantenlezers. Ik realiseer mij dat de inhoud van de krant op internet via een ander medium tot de
gebruiker/betaler komt en dat er daarmee twee belevingswerelden ontstaan, maar Dhr. Pfauth lijkt zich
dat niet te realiseren, of is anders van mening dat iedereen zijn nieuwe speeltje maar moet omarmen.
Ondanks veel kritiek uit de niet-representatieve test wordt gewoon uitgerold “Om de lezers van nrc.nl
niet langer de nieuwe berichtgeving en aanpak te onthouden.” in plaats van ons het te besparen. Les
één in wat wel/niet te publiceren voor NRC lezers; het simpele feit dat iets grote aftrek geniet in de VS
betekent nog niet dat wij dat willen lezen ! Wij vertrouwen op een journalistieke filtering van de NRC
redactie die klaarblijkelijk nog niet tot de speelgoedafdeling is doorgedrongen.
Geachte heer Pfauth, u beschikt over mijn e-mail adres en kunt mij benaderen voor vragen en/of
opmerkingen, en ik ben beschikbaar als serieus tester en klankbord van wat jullie verder nog verzinnen.
Maar ik twitter niet.
Rob Mooij zegt:
dinsdag 21 december 2010, 13:03 uur Hierbij onze reactie op de gewijzigde opzet. We missen erg de
oude opzet en vooral de opsomming aan de zijkant om direct in te loggen op de kunstpagina en de
financiele pagina. Ook bovenin was de mogelijkheid om direct in teloggen naar de AEX-gegevens,
deze ontbreekt nu, jammer. Mogelijk te herstellen
Niek Heering zegt:
dinsdag 21 december 2010, 13:07 uur Juist omdat ik ook vond dat ik wel eens mocht betalen vpr de
internet werd ik abonnée een half jaar geleden, en merkte toen to mijn verdriet dat ik dan de pfd-versie
kreeg. Als opiniebron was dat handig soms, verder maakte ik er geen gebruik van. Als ik de krant in
pdf-formaat wil, moet ik nu i.p.v. één pagina de hele krant downloaden: duurt vele minuten. Maar dat
wil ik helemaal niet: ik wil betalen voor de internetkrant die ik vroeger kreeg; de digitale versie is
onleesbaar. Waar het archief nu te achterhalen is: ik heb geen idee. Ik zei mijn abonnement dan ook al
op. – Deze hele aktie toont één ding: voor, over, maar vooral: zonder de abonnees handelt het lab. Of
beter: de abonnees worden gebruikt als proefdieren, laboratoriumratten, proefkonijnen. Laboratorium
betekent: werkplaats, niet: proefstation! Uw mentaliteit is helemaal verkeerd: autoritair en arrogant;
voor de communicatie met de abonnees gaat het lab zich nu pas interesseren; dat is natuurlijk veel te
laat, dat had u voorafgaande aan de veranderingen moeten doen: hun raadplegen. Wat mij betreft kan de
NRC opgeheven worden. Door het ijs zakken.
Niek Heering zegt:
dinsdag 21 december 2010, 13:10 uur correctie eerste zin: moet zijn: “voor de internetversie”.
Thomas Gaugenot zegt:
dinsdag 21 december 2010, 13:34 uur “We geven het krantenarchief een redesign en brengen in de
toekomst achtergronden op een webmanier.”
Nou, snel dan! Want als het zo onhandig blijft voor abonnementhouders, dan zal ik mijn webabonnement geheid niet verlengen en elders mijn gerief gaan zoeken! Hadden jullie eerder aan moeten
denken!
De oplossing van jullie probleem was toch heel eenvoudig : die uitstekende site van toen bewaren
zoals hij was, maar alleen voor abonnees toegankelijk maken; en dat huidige zielige, armetierige,
onooglijke, oppervlakkige, waan-van-de-dag-volgende websiteke van niets voor niet-betalende
bezoekers opdissen.
Nu niet echt Hoogachtend,
TG
B. Bouwman zegt:
dinsdag 21 december 2010, 13:50 uur Op de alom geuite, inhoudelijke kritiek over het gebrek aan
kwaliteit, inhoud en achtergronden in de nieuwe website van de NRC gaat u helaas niet in, alleen maar
op enkele technische details. Over autisme gesproken!
Maar gelukkig is er(nog)geen man over boord: Aan de vooravond van mijn 50-jarig abonnement op de
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denken!
De oplossing van jullie probleem was toch heel eenvoudig : die uitstekende site van toen bewaren
zoals hij was, maar alleen voor abonnees toegankelijk maken; en dat huidige zielige, armetierige,
onooglijke, oppervlakkige, waan-van-de-dag-volgende websiteke van niets voor niet-betalende
bezoekers opdissen.
Nu niet echt Hoogachtend,
TG
B. Bouwman zegt:
dinsdag 21 december 2010, 13:50 uur Op de alom geuite, inhoudelijke kritiek over het gebrek aan
kwaliteit, inhoud en achtergronden in de nieuwe website van de NRC gaat u helaas niet in, alleen maar
op enkele technische details. Over autisme gesproken!
Maar gelukkig is er(nog)geen man over boord: Aan de vooravond van mijn 50-jarig abonnement op de
NRC verdiep ik mij verder in kranten zoals ondermeer de Frankfurter Allgemeine, The Times, The
Guardian, The Washington Post, The New York Times en Le Monde: Gelukkig zijn er -ook in deze
digitale wereld- nog steeds kranten met bijbehorende websites, die de naam kwaliteitskrant wèl
verdienen, met serieuze journalisten, die niet achter elke hype aanhollen. Mijn conclusie: Als de NRC
zo doorgaat op dit hellende vlak, haalt mijn abonnement de 50 jaar niet!
M Huijsman zegt:
dinsdag 21 december 2010, 14:43 uur Ergens hierboven stond: “Samenvatting: Dit gaat heel veel lezers
kosten” Uit ervaring kan ik hiermee instemmen. Wát een armoe!
w.j. v/d straat zegt:
dinsdag 21 december 2010, 14:59 uur Ennehhhh, verwijzingen naar Wikipedia ???? In artikelen en
blogs ?
Waar houdt u de NRC-lezers voor ? Voor blonde hippe meisjes met een MBO-opleiding ‘facilitair
management’, of die hun HBO en zelfs WO in vier jaar hebben afgeraffeld? Nee, nee, toch veel 45plussers die nog weten dat academische kwesties wel meer verdieping vereisen.
Een hardnekkige generatie, die nog zal groeien en niks met twitteren heeft maar wel met een
boekenkast, nooit een e-reader of een I-phone zal kopen. Een abonnement heeft op een fysieke krant, of
bij gebrek aan middelen internet leest.
De NRC heeft hun klanten laten afschrijven door een kind, zonder te beseffen dat het bestaansrecht
daarmee onmiddellijk is opgeheven. Hef maar op, en ga verder met alleen de ‘Next” en als die verkocht
is aan Metro of Spits, zijn we van alle gezeur af, toch ?
Hans zegt:
dinsdag 21 december 2010, 15:16 uur Wat een puinhoop. Ik ben (nog) digitaal abonnee.
Ik las altijd de krant, incl. columnisten via RSS feeds.
Moet ik nu dan op z’n twintigste eeuws door de digitale krant gaan bladeren?
Over de gewone webpagina “www.nrc.nl” zijn al genoeg mensen
gevallen. Ik zal het niet herhalen.
Ik beraad mij op het opzeggen van mijn abonnement.
Caroline Janssen zegt:
dinsdag 21 december 2010, 15:16 uur En dan te bedenken dat nu alleen het nrc nog maar deze stap heeft
gezet. Over niet al te lange tijd zul je zien dat alle andere kranten ook volgen. Uiteindelijk ook
internationaal.
Nu zijn er dus nog vluchtroutes naar andere kranten, maar dat, zo voorspel ik, zal niet lang meer duren.
Reclame-inkomsten zijn big business en je verdient meer met gedrukte reclames dan met
internetreclames, omdat je die niet kunt blocken.
Goed voorbeeld doet goed volgen maar dat geldt in dit geval vrees ik ook voor een slecht voorbeeld.
Let maar op. De verstompzinnigisering van de maatschappij is pas net begonnen.
Rory London zegt:
dinsdag 21 december 2010, 15:19 uur Ik vind het behoorlijk arrogant van NRC dat er hierboven
antwoorden staan als:
“‘Oppervlakkig’, aldus sommige lezers. Wij denken van niet[...] Een aanwinst voor het Nederlandse
online nieuwslandschap, als u het ons vraagt, die ook nog eens gratis is.”
Dus NRC gaat ons nu vertellen wat wij interessant vinden? Ik, en ik denk een heleboel andere lezers
met mij, heb niet altijd behoefte aan irrelevante updates. Ik lees NRC voor meer diepgaande artikels en
kan het niet waarderen dat rubrieken andere rubrieken zoals wetenschap etc verstopt worden. Daar was
de NRC juist goed voor, het was zowat de enige krant met wat diepgang waar je rustig van kon
genieten.
En de “Tweet-style” updates zijn helemaal niet nieuw in “het Nederlandse online nieuwslandschap”.
Dat heeft Nieuws.nl al jaren. NRC, u heeft slecht marktonderzoek gedaan, terugdraaien die hap!!!
Many Thanks!
thijs zegt:
dinsdag 21 december 2010, 15:22 uur Ik vind het helemaal ruk. Percies!
Martijn zegt:
dinsdag 21 december 2010, 15:26 uur Digitale editie van 21/12 niet bereikbaar. Link werkt niet/is dood
Hannes Minkema zegt:
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kan het niet waarderen dat rubrieken andere rubrieken zoals wetenschap etc verstopt worden. Daar was
de NRC juist goed voor, het was zowat de enige krant met wat diepgang waar je rustig van kon
genieten.
En de “Tweet-style” updates zijn helemaal niet nieuw in “het Nederlandse online nieuwslandschap”.
Dat heeft Nieuws.nl al jaren. NRC, u heeft slecht marktonderzoek gedaan, terugdraaien die hap!!!
Many Thanks!
thijs zegt:
dinsdag 21 december 2010, 15:22 uur Ik vind het helemaal ruk. Percies!
Martijn zegt:
dinsdag 21 december 2010, 15:26 uur Digitale editie van 21/12 niet bereikbaar. Link werkt niet/is dood
Hannes Minkema zegt:
dinsdag 21 december 2010, 15:28 uur Pfauth: “Het web leent zich het beste voor het laatste nieuws”.
Hierin schuilt een tragische misvatting. Wellicht is Internet een goed medium voor het laatste nieuws,
maar andersom geldt natuurlijk niet dat het laatste nieuws de beste content is voor Internet.
Of dacht Pfauth dat webcontent wereldwijd hoofdzakelijk bestaat uit ‘laatste nieuws’?
Het is aan elke krantenredactie om te bepalen hoe Internet wordt ingezet om lezers aan de krant te
binden, qua inhoud en financieel. Een keuze voor de vluchtige ‘actualiteit’ als ‘leidend principe’ of
zelfs ‘hiërarchie’ voor een serieuze krantensite schat ik in als tot mislukken gedoemd. Maar goed, laat
de redactie dat maar eens aan den lijve ondervinden.
En per 1 februari ten halve keren.
Gloria van der Spek zegt:
dinsdag 21 december 2010, 15:39 uur Houd niet van divers winkelen, dus liefst een supermarkt waar
álles te koop is. Neem ook één vitaminepil met alle vitamines. Lees nu nrc.nl en met ‘het beste van
het web’ ben ik in een mum van tijd weer ‘bij’. Ben dus wèl blij met die ‘weetjes’ van de
rechterkolom en leuk dat de NRC verwijst naar berichten uit andere krantensites. Heb verder niets met
langdradige inhoudelijke berichten in kranten. Ook maar één mening. Voor écht ‘weten’ lees ik (échte)
boeken of bekijk documentaires. De krant blijft een krant met alle (daagse) beperkingen. Journalisten
idem. Ergo… déze krantensite is er een stuk ‘gezelliger’ op geworden. Luchtig, vrolijk en minder
pretentieus. Misschien jammer voor de zich wanende ‘intelligente’ kaste… maar juist die hield de
NRC zo bedompt en klein. Enfin, die kunnen zich trots op de borst slaan, want werken met verve mee
aan tweedeling: betalende en niet betalende lezer. Dus wees gerust, u blijft altijd wel een beetje meer
dan die ander! Want ‘niveau’ moet blijven, toch?
Wel mis ik ‘Opinie’, maar wanneer dit terugkomt hoop ik toch niet zoals (o.a.) bij VK. Gek word je
van ál die meningen bij ál die onderwerpen, waar ten slotte geen mening er meer toe doet. Boeit niet.
Mooiste zou zijn 1 of 2 (nieuws)onderwerpen per week waar mensen hun mening kunnen ventileren en
langer de tijd krijgen dieper op zo’n onderwerp in te gaan.
Ben dus mijn mening aan het herzien. “In den beginne” vond ik nieuwe NRC.nl in een woord:
vreselijk. Als een verdwaalde in een vreemd landschap en geen weg terug? Nou vooruit! Zet ‘m op
NRC.nl. Houd uw krant op niveau, dus WAAK ervoor dat het niet zo’n eng elitekrantje wordt. Lees
NRC al jaren, maar schrik mij te pletter van de houtaine stukjes tekst hierboven. Dáár wil ik helemaal
niet bijhoren, dus ik ben om! En Ernst-Jan Phauth: goed dat u weer nummering in bent gaan voeren.
Nu nog af van dat oersaaie lettertype. Verdana is strak en fris. Wens u succes bij alle tegenslag. Zie het
leven als een leerproces… en betweterige leraren genoeg zoals u ziet!
Gerard van Beusekom-Fretz zegt:
dinsdag 21 december 2010, 16:02 uur Het meest hinderlijke van deze Schlimbesserung is nog wel dat de
digitale editie niet meer bruikbaar is om een niet bezorgde en ook niet nabezorgde krant toch nog te
kunnen lezen.
OK het vereiste doorzettingsvermogen (van jou en van de muis) maar het was te doen, want de ‘de
krant, je wilt hem niet missen geen dag’.
In de huidige vorm is dit echter niet meer mogelijk. Het aantal handelingen dat nodig is om een artikel
beeldvullend op je scherm te krijgen is te groot. Bovendien werkt de ‘sluiten’ knop niet meer als je
een artikel in een ander tabblad of scherm geopend hebt.
Kortom naar een paar artikelen geef je het maar op.
Ik begrijp eigenlijk niet goed waar we dit aan verdiend hebben.
Patrick zegt:
dinsdag 21 december 2010, 16:16 uur Dan maar op zoek naar een alternatief, en eindelijk eens de andere
Nederlandse krantensites bekeken.
Het wordt nu vk.nl zie ik, duidelijk de beste.
En kijk voor de lol eens naar ad.nl, wat een ongelofelijke puinhoop.
Caroline Janssen zegt:
dinsdag 21 december 2010, 16:30 uur Ik heb de site ook eens geprobeerd met de lynx-browser. Daarmee
leest het zowaar nog best aardig ook. Maar dan moet je wel van een tekstversie houden.
Maar ideaal is het natuurlijk niet. Maar wel een aanrader.
Probeer het hier online: http://www.delorie.com/web/lynxview.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.nrc.nl
De browser kun je hier downloaden: http://csant.info/lynx
Succes
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Nederlandse krantensites bekeken.
Het wordt nu vk.nl zie ik, duidelijk de beste.
En kijk voor de lol eens naar ad.nl, wat een ongelofelijke puinhoop.
Caroline Janssen zegt:
dinsdag 21 december 2010, 16:30 uur Ik heb de site ook eens geprobeerd met de lynx-browser. Daarmee
leest het zowaar nog best aardig ook. Maar dan moet je wel van een tekstversie houden.
Maar ideaal is het natuurlijk niet. Maar wel een aanrader.
Probeer het hier online: http://www.delorie.com/web/lynxview.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.nrc.nl
De browser kun je hier downloaden: http://csant.info/lynx
Succes
Marijcke Nuijten zegt:
dinsdag 21 december 2010, 17:10 uur Ik vind het een vervelende verandering. Je ziet maar weer, iedere
verandering is nog geen verbetering. Ik dacht eerst dat het aan mijn nieuwe laptop lag. Onaangenaam
om te lezen.
Eduard zegt:
dinsdag 21 december 2010, 17:17 uur Ik las in het redactie-antwoord de volgenden zinsnede: “Het is te
veel scrollen op de site, daardoor mist het overzicht”. Een aanwijzing van de duizelingwekkende vaart
die de vernieuwing bij NRC aanneemt. Zo druk met het najagen van de internetwaan van de dag, dat er
geen aandacht is voor een zuivere formulering. Waarschijnlijk te veel mist in de burelen van de
internetredactie.
Ger uit oosterbeek zegt:
dinsdag 21 december 2010, 17:40 uur fokke & sukke zijn ook de pineut, zij verdwijnen Onder de kritiek
op de nieuwe nrc.nl
Ik ben overgestapt van iEXplorer8 naar de mozilla browser, maar daar flipt het plaatje onder de tekst
weg… zo werken de IT mensen, de hackers ook….. leuke fout met uitdaging.
zie ook de andere kommentaren op:
http://weblogs.nrc.nl/nrclab/2010/12/08/de-nieuwe-digitale-editie-van-nrc/
L. Moermans zegt:
dinsdag 21 december 2010, 17:53 uur Rory London (163) , u zegt het:
Ik vind het behoorlijk arrogant van NRC dat er hierboven antwoorden staan als:
“‘Oppervlakkig’, aldus sommige lezers. Wij denken van niet[...] Een aanwinst voor het Nederlandse
online nieuwslandschap, als u het ons vraagt, die ook nog eens gratis is.”
…….. en ik zeg het u volmondig na. AMEN.
En nu als de gesmeerde bliksem die goede degelijke NRC site terug s.v.p.!
Een “snelle duiding” hoeft niet, maar een steekhoudende en goed-verwoorde duiding WEL.
johan eldert zegt:
dinsdag 21 december 2010, 18:15 uur Ik vind het nieuwe nrc in elk geval stukken beter dan de
vernieuwde VK. Dat is pas echt een drama. Dat past geeneens in de breedte op je scherm en de
loginprocedure loopt erg traag en breekt vaak af.
Nee, best wel goed NRC. Frontpage ziet er mooi uit.
gjw zegt:
dinsdag 21 december 2010, 18:16 uur Jammer dat de 1e reacties bovenaan blijven ipv de laatste reacties.
Zo ben je nooit actueel als website.
Ik kan me helemaal vinden in de tweet van Alexander Köppling. Ook ik klik de NRC nu veel meer
aan dan daarvoor en ben met mijn 54 zeker geen jongere. De website van NRC was hard toe aan een
grondige update. Oubollig en saai als je daarnaast al een krant leest. Deze opwaardering is gedurfd,
hulde daarvoor!
Sander zegt:
dinsdag 21 december 2010, 19:07 uur @NRC jullie zitten op het goede spoor, ga zo door. Negeer het
gezeik hierboven, die mensen zijn zo ’90 en trots dat ze het woord internet met hun muis kunnen
spellen. Jullie maken kwaliteit en dat heeft de langste adem.
Cyrus zegt:
dinsdag 21 december 2010, 19:36 uur Opzicht niets mis met de nieuwe versie, behalve het moeten
scrollen. Als je een artikel aanklikt om hem volledig te lezen opent het in een relatief klein screen
waardoor er veel gescrollt moet worden. Het zou veel, veel beter zijn het artikel in een (bijna) full
screen te laten openen.
Niet vergeten dat veel mensen de (digitale) krant op een relatief klein scherm leest: dan ik “full screen”
echt noodzakelijk.
Otto Moerbeek zegt:
dinsdag 21 december 2010, 19:39 uur @Sander:ik weet niet of het het goede spoor is. De pretenties zijn
er, maar op zowel de layout als de inhoud valt veel aan te merken. Van de beloofde actualiteit met
NRC kwaliteit zie ik nog niet zoveel, om over “het beste van het web” maar te zwijgen.
Maar misschien daalt de redactie nog eens af uit hun hogere blogospheren en gaat men iets produceren
dat het niveau van het zoveelste blog met nieuwsberichten overstijgt.
Wolfgang zegt:
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waardoor er veel gescrollt moet worden. Het zou veel, veel beter zijn het artikel in een (bijna) full
screen te laten openen.
Niet vergeten dat veel mensen de (digitale) krant op een relatief klein scherm leest: dan ik “full screen”
echt noodzakelijk.
Otto Moerbeek zegt:
dinsdag 21 december 2010, 19:39 uur @Sander:ik weet niet of het het goede spoor is. De pretenties zijn
er, maar op zowel de layout als de inhoud valt veel aan te merken. Van de beloofde actualiteit met
NRC kwaliteit zie ik nog niet zoveel, om over “het beste van het web” maar te zwijgen.
Maar misschien daalt de redactie nog eens af uit hun hogere blogospheren en gaat men iets produceren
dat het niveau van het zoveelste blog met nieuwsberichten overstijgt.
Wolfgang zegt:
dinsdag 21 december 2010, 19:41 uur Het is duidelijk dat NRC bewust kiest voor een populistischer
website, die weliswaar wat NRC lezers uit de originele doelgroep zal kosten, maar naar verwachting
uiteindelijk meer bezoekers zal opleveren. En meer bezoekers betekent, alleen gekeken naar aantallen –
de moderne waarheid -, meer reclame-inkomsten. Daarbij parasiterend op de goede naam van NRC,
waar na verloop van tijd op deze wijze natuurlijk niet veel van overblijft.
Maak de digitale editie in orde, anders ben ik abonnee af. Met pijn in mijn hart.
Marius van Huygen zegt:
dinsdag 21 december 2010, 19:43 uur De nieuwe nrc.nl is boter noch vis, waar dan nog voor betaald
moet worden ook…
Een vergissing dus, velen zullen hier niet voor willen betalen.
De website van de NRC is altijd al een stiefkindje geweest, en nu is het zelfs deerniswekkend. De
Volkskrant.nl is nu een klasse beter en zal zeker leiden tot een betere verkoop van de papieren
Volkskrant editie. Dan kun je van NRC.nl niet zeggen.
ger uit Oosterbeek zegt:
dinsdag 21 december 2010, 19:54 uur Ik zou wel eens willen weten of NRC de abonnees kan
uitluisteren.
De betalende abonnee wordt volgens mij gepakt met schrewerige advertenties, de niet betalende heeft
gratis digitale lust; de betalende komt pas achter de digitale problemen als hij eens wat via de digitale
editie probeert te vinden…en dan pas ervaart…..en dan misschien wil terugkoppelen…maar hoe dan???
help YOUP!?
Het spoor wat NRC volgt is te snel gewisseld, de oude loc moet er ook op verder kunnen, al neemt de
TGV voorrang (met subsidie van de oude abonnee).
Het is goed dat op nieuwe media (iPad,NetTV,….) de kompacte NRC koppen te lezen valt, maar gun
de abonnee ook nog de vertrouwde toegang met zijn (verouderde) middelen op een digitale editie.
Helma zegt:
dinsdag 21 december 2010, 21:04 uur Jammer jammer van de herziening. Kijk eens voor een voorbeeld
van hoe het ook kan naar de NYTimes of de New Yorker. Goede journalistiek en ouderwets goede
vormgeving is wel degelijk mogelijk – jammer genoeg is ‘bijdetijdse’ lolligheid kennelijk het
stijlgevoel van de NRC web vormgevers. Ik ga het erg missen.
Enne, mogen we zo spoedig mogelijk de RSS feed voor Frits Abrahams’ column terug?
vd bogaerdt zegt:
dinsdag 21 december 2010, 22:45 uur Hallo, Peter van der Ploeg . Was viral 452 echt het beste van het
web? Lijkt mij niet, zeker gelet op de diverse commentaren en wensen van lezers van de afgelopen
week !
Menno zegt:
dinsdag 21 december 2010, 22:53 uur Het blijft kommer en ellende. Ik zie dat jullie de aanduiding
Welkom op de nieuwe nrc.nl” onderaan in de zwarte balk, inmiddels ook weggehaald hebben. Waren
1384 meest negatieve reactie een beetje teveel van het goede? Het zijn er hier inmiddels ook al 183,
maar je moet het ook maar weten te vinden. Moet toch allemaal wat betekenen als je normaal
gesproken van een panel van 5 mensen uitgaat.
addy zegt:
dinsdag 21 december 2010, 22:59 uur De nieuwe site: of Hans Klok met één magistrale zwaai de krant
heeft weggetoverd achter een dik zwart gordijn. Met wat zoeken blijkt onze krant daar gelukkig nog
wel te vinden zijn. (Met vandaag zelfs een fraaie vormgeving).
Het nut van de linker kant van de site is twijfelachtig. Wie van minuut tot minuut bij wil blijven zit
immers op nu.nl?
Voor wie zich een beetje verveelt is de rubriek met ‘het beste van het web’ misschien wel aardig. Hij
zit op dit moment gelukkig nog boven het niveau van MSN maar wie zegt dat dat zo blijft?
Heel lastig is dat, welke route je ook kiest, je zo moet zoeken naar het krantenarchief. Veel, en vooral
achtergrond en duiding, lezen we immers pas achteraf. Graag een prominentere aanklikmogelijkheid
dus voor het archief.
En waarom die willekeurige selectie van columnisten? Jullie weten toch wel dat de meeste NRC-lezers
de krant beginnen bij Frits Abrahams? Een linkje naar ‘Dag’ zou hen vast zeer passen. Of, zoals eerder,
gewoon weer een overzicht van alle columnisten gezamenlijk want ook naar de anderen is het zoeken.
Vormgeving van de pagina aanpassen aan die van de digitale krant. Niet andersom!
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wel te vinden zijn. (Met vandaag zelfs een fraaie vormgeving).
Het nut van de linker kant van de site is twijfelachtig. Wie van minuut tot minuut bij wil blijven zit
immers op nu.nl?
Voor wie zich een beetje verveelt is de rubriek met ‘het beste van het web’ misschien wel aardig. Hij
zit op dit moment gelukkig nog boven het niveau van MSN maar wie zegt dat dat zo blijft?
Heel lastig is dat, welke route je ook kiest, je zo moet zoeken naar het krantenarchief. Veel, en vooral
achtergrond en duiding, lezen we immers pas achteraf. Graag een prominentere aanklikmogelijkheid
dus voor het archief.
En waarom die willekeurige selectie van columnisten? Jullie weten toch wel dat de meeste NRC-lezers
de krant beginnen bij Frits Abrahams? Een linkje naar ‘Dag’ zou hen vast zeer passen. Of, zoals eerder,
gewoon weer een overzicht van alle columnisten gezamenlijk want ook naar de anderen is het zoeken.
Vormgeving van de pagina aanpassen aan die van de digitale krant. Niet andersom!
v. Steen zegt:
dinsdag 21 december 2010, 23:42 uur Misschien komt het doordat ik met het internet ben opgegroeid,
dat het voor mij niet bijzonder is, maar gewoon een (heel handig) medium waar ik me kan verdiepen
in mijn interesses.
Toch lijkt het alsof velen het begrip internet nog steeds hip en nieuwswaardig vinden, met als gevolg
dat we van een zogenaamde kwaliteitskrant de grootste onzinnigheden als nieuws voorgeschoteld
krijgen. De redacteurs zullen zich vast heel jong en hip voelen.
Internet is het medium, niet het nieuws zelf. Blijkbaar is dat moeilijk te begrijpen.
En ja, de lay-out is een stuk frisser en helderder.
Adriaan zegt:
woensdag 22 december 2010, 00:53 uur Wat een afgang, het lijkt de site van AD wel. Niet qua opmaak
– qua inhoud, wat nog erger is. Voortaan maar Trouw of De Volkskrant, nu echt de laatste
kwaliteitskranten van het land.
ingmar zegt:
woensdag 22 december 2010, 01:38 uur Wie heeft deze onzinnige actie geïnitieerd?
Die Belgische mijnheer? Een of andere nieuwe aandeelhouder?
Graag de oude website terug!
En anders op zijn minst terugkeer van rubrieken (links op scherm, colums, film, buitenland etc.) en
verwijdering van die zotte twitter-bullshit (excusez-le-mot). ‘Wat er in de wereld speelt’ is compleet
iets anders dan wat kleine kinderen boeit. Dit geldt overigens ook voor DWDD, maar dit terzijde.
NRC hoort een NIEUWSSITE te zijn, geen ballenbak. Als ik dat soort onzin zoek ga ik wel naar één
van de miljoenen sites met dit soort kul.
Overigens is de zoekfunctie in jullie archief al jaren om te janken.
Jammer genoeg doen jullie NOOIT iets met reacties van lezers.
Zie ook recente wijzigingen in de papieren versie.
Na kritiek volgt een slappe argumentatie voor de ‘verbetering’, alle commentaren van gebruikers
negerend of als incidenten voordoend. Arrogant, en bovendien dom.
Dit gaat jullie veel abonnees kosten. TERUGDRAAIEN DUS!!!
xew zegt:
woensdag 22 december 2010, 02:12 uur Grappig dat de NRC al zo snel weet wat ze gaan verbeteren want
normaal denk je daar goed en lang over na.Waarom op de eerst plaats iets goed uitziend en fijn lezend
veranderen, vroegen de lezers hier om?.
De columns niet meer gratis dus Joep stopt er ook mee of doet hij nog wel mee voor het geld en de
helpdesk verhaaltjes?.Zou joep dit ook lezen?.
Erg teleurgesteld in de arrogantie die bij de krant heerst opeens.
Het verhaal over kosten etc gaan erbij mij niet in want was dit het geval dan zou je iets goedlopend en
stabiel niet TOTAAL veranderen in deze chaos.
Sorry maar deze krant heeft echt afgedaan aan zijn status als goede krant.
Jurgen zegt:
woensdag 22 december 2010, 08:05 uur Mijn kritiek is niet op de nieuwe lay-out, maar meer inhoudelijk
gericht.
Ik ben teleurgesteld dat NRC meedoet aan de vervlakking van het internet, door het linken naar viralvideo’s, twitter trends en meer oppervlakkige internet nieuwtjes.
Ik verwacht dat de doorsnee NRC lezer al voldoende andere bronnen heeft (zoals RSS news-readers,
eigen twitter accounts en blog subscriptions) om dezelfde onzin te lezen voordat de NRC besluit het
nogeens te vermelden als “nieuws”.
Ik bezoek NRC -vanuit het buitenland- voor Nederlands, Europees en ander internationaal nieuws met
een iets andere kijk als bijvoorbeeld BBC news. Niet als een soort alternatieve LOLKatz voor
Nederlandse internet analfabeten.
Otto Moerbeek zegt:
woensdag 22 december 2010, 08:18 uur En jawel, je kon er op wachten. Niet alleen een irritante
advertentie banner bovenaan, maar een stapje verder:
Een advertentie van ING die OVER de inhoud van de site wordt getoond. Zelfs zonder “klik weg”
box, pas na enige tijd verdwijnt hij.
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Ik verwacht dat de doorsnee NRC lezer al voldoende andere bronnen heeft (zoals RSS news-readers,
eigen twitter accounts en blog subscriptions) om dezelfde onzin te lezen voordat de NRC besluit het
nogeens te vermelden als “nieuws”.
Ik bezoek NRC -vanuit het buitenland- voor Nederlands, Europees en ander internationaal nieuws met
een iets andere kijk als bijvoorbeeld BBC news. Niet als een soort alternatieve LOLKatz voor
Nederlandse internet analfabeten.
Otto Moerbeek zegt:
woensdag 22 december 2010, 08:18 uur En jawel, je kon er op wachten. Niet alleen een irritante
advertentie banner bovenaan, maar een stapje verder:
Een advertentie van ING die OVER de inhoud van de site wordt getoond. Zelfs zonder “klik weg”
box, pas na enige tijd verdwijnt hij.
e.starink zegt:
woensdag 22 december 2010, 08:36 uur @ 187 v. Steen zegt:dinsdag 21 december 2010, 23:42 uur:
Grappig dat u er opkomt: The medium is the message. Een boodschap die een tijdje opgeld heeft
gedaan in de jaren ’60 van de vorige eeuw onder invloed van ene McLuhan. Sedertdien vergeten maar
nu door NRC omarmd.
Het lijkt allemaal hip, modern, jeugdig en snel. Maar het is dat allemaal nou juist niet.
Jan zegt:
woensdag 22 december 2010, 08:43 uur @Adriaan (#188) Ik had nog nooit de site van het AD bezocht–
naar aanleiding van je bericht nu dus wel. Tjonge jonge jonge. Wat een zooitje daar bij het AD–ik wist
niet dat het legaal was om zo’n site neer te zetten (wat waarschijnlijk het geval nog is ook: de website
is niet 100% toegankelijk voor mensen die gebruik maken van “speech readers”, en is voor de wet dus
mogelijkerwijs een geval van discriminatie). Maar goed, zo laag kunnen we dus zakken. Is dat de
richting die we als samenleving op willen gaan? Hebben we als maatschappij geen smaak meer? Geen
eigenwaarde?
Bas C zegt:
woensdag 22 december 2010, 09:28 uur Het blijft aanklunzen, Ernst. Want wat vinden mensen
vervelend? Veel scrollen en onoverzichtelijkheid. Nu probeer je de ellende te repareren door rubrieken
en dergelijke via een klik toegankelijk te maken,maar je moet er wel helemaal voor naar beneden
scrollen.
Leer nou eens van de opmerkingen die er gemaakt worden en liever nog, keer terug naar iets dat op de
oorspronkelijke vormgeving lijkt die voor heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel bezoekers
van NRC.nl goed werkte. Is je focusgroepje bij elkaar geharkt omdat er vernieuwd moest worden, of
heeft het focusgroepje zelf om die vernieuwing gevraagd? Ik denk het eerste….
Laat nou eens zien dat je wat doet met de opmerkingen, man!
vincent van merwijk zegt:
woensdag 22 december 2010, 09:39 uur Waarom geen panel samengesteld uit een (groot) aantal
gebruikers van nrc.nl? Nog steeds bieden jullie die mogelijkheid niet aan (of mis ik iets).
Ik heb het idee dat er een goede binding moet zijn tussen de nieuwspagina en en de (voor abonnees)
verdiepende, digitale site/krant. Daarnaast kan er nog heel wat verbeteren aan de iPad versie, die veel te
weinig gebruik maakt van de mogelijkheden die iPad biedt. Hebben jullie daar redacteuren op zitten,
die de krant-versie aanpast op iPad (links/ video/ audio etc.)?
Er blijft veel te veel onbenut.
Bas Tenwer zegt:
woensdag 22 december 2010, 09:42 uur We zien de huidige tijdgeest wel heel sterk terug in deze site, als
ook in de manier waarop kritiek van lezers met duidelijk voelbare minachting wordt weggegwimpeld.
Meedogenloze commercie vóór alles, en als een storm van kritiek losbarst dan zet je er een PRmannetje op die er een beetje stijfkoppig tegenin bazelt.
De nieuwe redactionele koers zonder twijfel, ik kan nu ook beter begrijpen waarom onlangs enkele
bepalende personen bij jullie teleurgesteld hun functie hebben neergelegd.
Caroline Janssen zegt:
woensdag 22 december 2010, 10:01 uur @Bas C Je kunt ook gewoon een keer op de “end” toets drukken
in plaats van scrollen.
Bert Ernste zegt:
woensdag 22 december 2010, 10:36 uur Ook na een tijdje experimenteren met de vernieuwde NRC vind
het nog steeds niks.
Zowel de webeditie als de digitale editie zijn veel te ruim opgemaakt en de vensters zijn te klein, wat
leidt tot extreem veel scrollen. Een nogal fundamentele fout, lijkt me. Zelfs met gebruik van de
‘endtoets’ vervelend en onnodig.
In de webeditie is “Het beste van het web” een kolom die ik volledig negeer, omdat het nergens over
gaat. Belangrijker: dat soort licht nieuws of “faits divers” is elders al volop te vinden. De
nieuwskolom van de webeditie is nu helaas voor het snelle nieuws dat ook al zo ruim voorhanden was.
Meer van hetzelfde dus in beide kolommen. In plaats van zich onderscheiden.
Jammer, want omkeren zal wel niet meer gaan. De trein dendert verder, misschien met een paar kleine
aanpassingen.
joke zegt:
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het nog steeds niks.
Zowel de webeditie als de digitale editie zijn veel te ruim opgemaakt en de vensters zijn te klein, wat
leidt tot extreem veel scrollen. Een nogal fundamentele fout, lijkt me. Zelfs met gebruik van de
‘endtoets’ vervelend en onnodig.
In de webeditie is “Het beste van het web” een kolom die ik volledig negeer, omdat het nergens over
gaat. Belangrijker: dat soort licht nieuws of “faits divers” is elders al volop te vinden. De
nieuwskolom van de webeditie is nu helaas voor het snelle nieuws dat ook al zo ruim voorhanden was.
Meer van hetzelfde dus in beide kolommen. In plaats van zich onderscheiden.
Jammer, want omkeren zal wel niet meer gaan. De trein dendert verder, misschien met een paar kleine
aanpassingen.
joke zegt:
woensdag 22 december 2010, 11:26 uur Qua lay-out en vooral navigatie zie ik nu stap voor stap enkele
noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd. Mooi zo, nu kan ik weer meer zaken vinden. Ga zo door!
Hierbij een waslijstje met verbeterpuntjes:
• Die verbeterde header en de footer is nog lang niet in alle rubrieken doorgevoerd, met name bij de
blogs en columns ontbreekt deze.
• Van veel correspondenten kan ik de blogs niet vinden. Zie vorige.nrc.nl/krant/article1545105.ece/
Colofon ter inspiratie.
• Van veel columnisten kan ik de columns niet vinden. Graag – desgewenst achter het ww – een
aanklikbaar lijstje.
• Als ik op ‘over NRC’ klik, moet ik ineens gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Ik snap niet
waarom, maar als ik dat doe gebeurt er niks; althans ik kom er niet in. En wat wel aanklikbaar is, geeft
een paar errors…
• Het eindeloze scrollen kan duidelijk minder worden door bescheidener om te gaan met titelgrootte,
tekst puntgrootte en alineëring.
• Ook in de digitale editie, die kan vast met minder zwart toe en met veel grotere vensters voor de
tekst.
anne platteschor zegt:
woensdag 22 december 2010, 12:08 uur de nieuwe lay out , die bevalt mij nog steeds niet .
ik vind het te open en niet herkenbaar veel scrollen en geen ruimte of niet te vinden om reactie kwijt te
kunnen.
moeilijk zoeken en vinden colums en vertrwouwdheid is weg.
intellectueel of emotioneel, ik heb de indruk dat men het bezoekers antal wilde verminderen, dat is dan
volgens mij wel goed gelukt ik wis jullie uit mijn systeem en heb het gehad met nrc.nl.. heaas…
Piet van Dongen zegt:
woensdag 22 december 2010, 12:09 uur Vele jaren genoten van kwaliteitsinhoud en vooral ook
kwaliteitsdiscussies.
Ik zal bekennen: ik was door de week een freerider en kocht de krant op zaterdag.
Deze site vind ik helaas niet meer de moeite waard en de toon waarmee kritiek wordt afgedaan vind ik
denigrerend.
Dus koop ik voortaan op zaterdag de VK en verwijder NRC als bladwijzer.
Bedankt voor de afgelopen jaren. Ik kom, met enige vage hoop, over een tijdje nog wel eens kijken of
jullie toch weer het label ‘kwaliteit’ verdienen.
Klachten over de nieuwe nrc.nl, maar ook adviezen « De nieuwe reporter zegt:
woensdag 22 december 2010, 12:17 uur [...] Op 20 december reageert NRC-internetchef Ernst-Jan Pfauth
op NRC Lab op alle kritiek: “We gaan de site verbeteren!” CM8ShowAd("ad7_rectangle"); [...]
Walter van Raamsdonk zegt:
woensdag 22 december 2010, 12:17 uur Er wordt eigenlijk een heel simpele fout gemaakt.
De veelbesproken rechterkolom op de nieuwe website zou prima passen op de website van next. Daar
is het eigenlijk een soort kopie van. De site van de grotemenseneditie vraagt echter om andere
onderwerpen en, zoals in de comments hier al veel is gezegd, een duidelijk verband met de inhoud en
toon van de papieren krant.
Om een heel simpel voorbeeld te noemen: ik denk niet dat de gemiddelde NRC-lezer met ‘je’
aangesproken wenst te worden, ook niet op internet.
Kortom, er moet meer NRC op nrc.nl. Daarmee bedoel ik niet dat je alles gratis moet gaan weggeven,
maar wel dat de onderwerpskeuze moet passen bij die van NRC Handelsblad. De sfeer op de site moet
meer aansluiten bij die van de krant.
Maar misschien wordt hier de Van Thillo-strategie toegepast om de website volledig los te weken van
de krant. In dat geval kunnen we hier lullen wat we willen, maar houdt het gewoon op.
Steven zegt:
woensdag 22 december 2010, 12:33 uur Ik zie links en rechts al wat getweak aan de site maar het blijft
evenzeer een miskleun en een zeer onoverzichtelijk iets. Onbegrijpelijk dat testen met een “focusgroep”
van 5 personen als representatief beschouwd wordt voor wat de lezer wil. Dito voor de reactie hier hoe
u een beetje zal aanpassen. Slechte eigenwijze verliezers noemt men dat.
Ik begrijp dat niet alles gratis kan gegeven worden. Maar het is wel zo dat de oude website me net
kunnen bekoren heeft om een abonnement te nemen en uiterst kwalitatieve verdieping en
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maar wel dat de onderwerpskeuze moet passen bij die van NRC Handelsblad. De sfeer op de site moet
meer aansluiten bij die van de krant.
Maar misschien wordt hier de Van Thillo-strategie toegepast om de website volledig los te weken van
de krant. In dat geval kunnen we hier lullen wat we willen, maar houdt het gewoon op.
Steven zegt:
woensdag 22 december 2010, 12:33 uur Ik zie links en rechts al wat getweak aan de site maar het blijft
evenzeer een miskleun en een zeer onoverzichtelijk iets. Onbegrijpelijk dat testen met een “focusgroep”
van 5 personen als representatief beschouwd wordt voor wat de lezer wil. Dito voor de reactie hier hoe
u een beetje zal aanpassen. Slechte eigenwijze verliezers noemt men dat.
Ik begrijp dat niet alles gratis kan gegeven worden. Maar het is wel zo dat de oude website me net
kunnen bekoren heeft om een abonnement te nemen en uiterst kwalitatieve verdieping en
verduidelijking te krijgen. De nieuwe doet dat niet en zal mijn inziens ook geen abonnees opleveren,
daarvoor is het te chaotisch.
Het zou van grootheid en volwassenheid getuigen je verlies te aanvaarden en terug te gaan naar de oude
overzichtelijke website maar daarin vernieuwingen te integreren. Daarbij kan een deel nieuws en
achtergrond algemeen beschikbaar zijn en de rest achter links voor abonnees geplaatst worden. Zo doen
uw internationaal gerenomeerde collega’s dat. Van een krant als NRC Handelsblad die zo de focus op
kwaliteit en verdieping legt zou je verwachten dat ze zich daaraan spiegelt.
Tot slot, mevrouw Donker, ik begrijp u meer en meer en kan u alleen danken voor de schitterende
krant waarvoor u instond.
Jan Steevens zegt:
woensdag 22 december 2010, 12:43 uur Sinds kort zijn de sites nos.nl en nu.nl stukken vooruit gegaan.
Ze zijn tegenwoordig zelfs beter dan nrc.nl. Hoe ze dat zo ineens voor elkaar hebben gekregen?
N. van Diem zegt:
woensdag 22 december 2010, 12:53 uur Geachte mevrouw Donker,
Technische opmerking. Als je op een pagina van de digitale een artikel selecteert, is de weergegeven
hoeveelheid tekst door het zwarte passe-partout zo klein, dat je gedwongen wordt de pdf te
downloaden. Het snel (met de ogen) “scannen” van een artikel is namelijk onmogelijk.
Dit is niet alleen gebruikersonvriendelijk omdat je een keer extra moet klikken en wachten, maar is
ook vanuit capaciteits-oogpunt niet handig. Als iedereen de pdf-versies van artikelen gaat downloaden,
betekent dit dat er meer servers nodig zijn om de prestaties van de site op peil te houden.
Vriendelijke groet,
N. van Diem
Haarlem
Roel zegt:
woensdag 22 december 2010, 13:30 uur Als je test met bloggers en twitteraars krijg je positieve reacties
op een krant die gemaakt lijkt voor deze doelgroep. Maar voor mensen die nog graag iets lezen dat op
een krant lijkt gaan die reacties niet op. Of is die doelgroep nu al te oud?
Otto zegt:
woensdag 22 december 2010, 13:32 uur “Honk if you are about to run me over”
dat zie je in een wachtwoord dialoog als je onderdaan in de zwarte balk op http://www.nrc.nl “Over de
krant” aanklikt.
Daarnaast is de link “Auteursrecht” dood.
J. van Heusden zegt:
woensdag 22 december 2010, 14:21 uur Mijn voorstel is om de oude site weer te activeren dan de
nieuwe site in het ronde archief te deponeren en vervolgens een geheel nieuwe site ‘from scratch’ te
ontwerpen.
Focusgroepmisbruik bij NRC | diep onderzoek zegt:
woensdag 22 december 2010, 14:28 uur [...] Handelsblad in een nieuw jasje. Veel lezers uitten kritiek.
Vandaag reageerde NRC op de kritiek. De krant gaf aan de website getest te hebben met een focusgroep
van vijf deelnemers. Dit is een opmerkelijke [...]
Peter zegt:
woensdag 22 december 2010, 14:55 uur Ben geen abonnee meer (helaas slechte bezorging,service) dus
kan alleen het gratis front beoordelen. Wat betreft lay-out lopen er nogal wat zaken door elkaar of
lijnen niet. Onvoldoende getest voor veel voorkomende figuraties, slordig, werk over doen. Snap
verder de, grote, cijfers bij het beste van het web niet, 459, 458, 457 etc. is dat informatie die er toe
doet? Uw keuze voor het sterk beperkte front zal wel een financiële zijn en ik ken uw situatie niet maar
de huidige insteek komt mij niet als de oplossing over. Volkskrant, Trouw, Parool, Nu en vooral
http://www.zeit.de/ zijn momenteel mijn plekjes en dan weer eens demorgen.be en standaard.be of een
Engels-talige krant. Voor het web heeft u zich op een achterstand gezet heb ik het gevoel.
Bart zegt:
woensdag 22 december 2010, 15:36 uur Verbeterpunt 2 in deze blog-bijdrage lijkt mij een erg goed idee.
Het zou aan mijn eerste kritiekpunt beantwoorden.
Een groter probleem vind ik echter nog steeds de inhoud van de nieuwsbijdragen op de website. Heb
ik het goed begrepen dat de internetredactie en de krantenredactie tegenwoordig volledig los van elkaar
functioneren? Dat zou in ieder geval een hoop verklaren. De waarde van de nieuwe site is voor mij
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doet? Uw keuze voor het sterk beperkte front zal wel een financiële zijn en ik ken uw situatie niet maar
de huidige insteek komt mij niet als de oplossing over. Volkskrant, Trouw, Parool, Nu en vooral
http://www.zeit.de/ zijn momenteel mijn plekjes en dan weer eens demorgen.be en standaard.be of een
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213. Bart zegt:
woensdag 22 december 2010, 15:36 uur Verbeterpunt 2 in deze blog-bijdrage lijkt mij een erg goed idee.
Het zou aan mijn eerste kritiekpunt beantwoorden.
Een groter probleem vind ik echter nog steeds de inhoud van de nieuwsbijdragen op de website. Heb
ik het goed begrepen dat de internetredactie en de krantenredactie tegenwoordig volledig los van elkaar
functioneren? Dat zou in ieder geval een hoop verklaren. De waarde van de nieuwe site is voor mij
momenteel te klein: als ik naar de website van de NRC ga verwacht ik goed geschreven, doordachte
artikelen, niet snel doorgegeven nieuwsberichten met hooguit een citaat of twee van een correspondent
erin gekopieerd.
Voorlopig ben ik overgestapt op zeit.de en nytimes.com, ik zal in de komende maanden af en toe nog
eens voorbijsurfen om te kijken of nrc.nl nog verbetert.
214. Dick Ursinus zegt:
woensdag 22 december 2010, 16:16 uur Haloha,
als digitale lezert ben ik inmiddels gewend aan een andere begin-site (normaal kreeg ik gelijk de
digitale editie).
Volgens mij willen jullie toch ook geld verdienen aan deze digitale editie, of niet?
Voorbeeldje: ik wil graag een kerstcadeau doen aan m’n vrouw en dochter, maar als ik bij jullie een
advertentie van het zwanenmeer ziet staan, dan wil ik eigenlijk gelijk met een link doorklikken op
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luxor om te kijken hoe duur een kaartje is (en niet met de control C en V toets aan de gang
.
Ron Batten zegt:
woensdag 22 december 2010, 17:21 uur Laat ik toch nog maar eens proberen te reageren, al zijn mijn
eerdere drie reacties niet geplaatst. Te kritisch waarschijnlijk.
De NRC profileert zich al jarenlang als de krant die sterk is in de achtergronden bij het nieuws. Dat is
ook zo. Daardoor kun je ervan uitgaan dat de meeste lezers die ook de website bezoeken het niet
interessant vinden om vier minuten eerder bij de NRC dan op de website van de concurrent te lezen dat
zich ergens iets heeft voorgedaan. Die lezer leest dat ergens, of hoort het of ziet het, en gaat naar de
NRC website voor de achtergronden bij dat nieuws, en wellicht zelfs voor de “duiding”.
Dat zijn de mensen die kritiek hebben op de nieuwe website.
Persoonlijk mis ik het meeste de discussiepaginas. Als deze paggina kan, zie ik niet in waarom de
discussiepagina’s niet kunnen terugkomen.
Hester Coucke zegt:
woensdag 22 december 2010, 17:36 uur De nieuwe site vermeldt dat er geen vrije toegang is tot colums
etc. Toen ik ging kijken hoe me te aboneren op de digitale versie blijkt dat zo gericht te zijn op
mensen die in Nederland wonen. Merkwaardig voor een bij uitstek internationaal medium als een
digitale krant.
Als ik al zou willen, ik zie geen mogelijkheid om me te abonneren, er is geen mogelijkheid om een
amerikaans address in te vullen of met een credit card te betalen.
Jammer
Alphonse Scaf zegt:
woensdag 22 december 2010, 17:50 uur @215 Ron Batten
Weet u wat ik inmiddels denk? Dat deze krant in troebel water terecht is gekomen. Om welke redenen
precies vertrok Birgit Donker als hoofdredacteur? Zonder twijfel ging het over de koers van de NRC.
Inmiddels wordt voor en over ons beslist, de betrouwbaarheid van de krant staat op de tocht. Dat wil
de lezer toch niet? De klant als koning? Een open en tolerante geest, vrij en vrank, het zijn loze kreten
geworden. Afschrikwekkend voorbeeld, het discussieforum. Meer wil ik er niet meer over kwijt.
Een geluk, nog zijn we niet afhankelijk voor onze informatie van geleide of gestuurde media….
Alain zegt:
woensdag 22 december 2010, 18:40 uur 1. ‘Lange stukken passen niet bij internet’, zo meldde de
hoofdredactie. Dat klopt niet: lange stukken passen niet in de papieren krant, maar juist uitstekend op
internet. U bedoelt dat lange stukken niet bij de hapsnap-internet-generatie horen. Dat klopt beter.
2. Dat u die (big spending) generatie naar NRC wilt trekken gaat ten koste van de krant, zoals uit alle
reacties blijkt. De nieuwsberichten zijn hapsnap-nieuws geworden. De kolom ‘het beste van het web’ is
een inhoudelijk drama. Ik ben niet vele jaren betalend abonnee geweest om in deze oppervlakkige
nonsense verzeild te raken.
3. Nu.nl, het kennelijk lichtende baken van internet-journalistiek, is een sneue verzameling ANP’tjes.
Past goed bij deze tijd, maar niet bij mensen die goed geïnformeerd willen worden.
Caroline Janssen zegt:
woensdag 22 december 2010, 19:00 uur Ach zoals ik in het verwijderde forum over de nieuwe site al zei:
Het NRC is veranderd van een links boulevardblaadje in een regelrecht drama. En inderdaad gaat het
heel slecht met dit tijdschriftje voor de linkse quasi-intellectuele elite. Het NRC (wat is er eigenlijk
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internet. U bedoelt dat lange stukken niet bij de hapsnap-internet-generatie horen. Dat klopt beter.
2. Dat u die (big spending) generatie naar NRC wilt trekken gaat ten koste van de krant, zoals uit alle
reacties blijkt. De nieuwsberichten zijn hapsnap-nieuws geworden. De kolom ‘het beste van het web’ is
een inhoudelijk drama. Ik ben niet vele jaren betalend abonnee geweest om in deze oppervlakkige
nonsense verzeild te raken.
3. Nu.nl, het kennelijk lichtende baken van internet-journalistiek, is een sneue verzameling ANP’tjes.
Past goed bij deze tijd, maar niet bij mensen die goed geïnformeerd willen worden.
Caroline Janssen zegt:
woensdag 22 december 2010, 19:00 uur Ach zoals ik in het verwijderde forum over de nieuwe site al zei:
Het NRC is veranderd van een links boulevardblaadje in een regelrecht drama. En inderdaad gaat het
heel slecht met dit tijdschriftje voor de linkse quasi-intellectuele elite. Het NRC (wat is er eigenlijk
handelsblad aan??) is een tijdschriftje voor subsidierondpompers, voor critici op alles wat rechts is,
voor mensen die diepgang in de krant willen die hun eigen mening onderschrijft, te weten dat arme
mensen lief zijn en dat rijken dus arm moeten worden. En dat soort dingen.
Het gaat al veel beter met het AD. De krant zelf ziet er ook verzorgder uit.
Maar ja, dat is natuurlijk een magazine dat niet geschikt is voor het NRC-publiek. Het NRC wordt nu
een glossy van het niveau van de prive en de story. De slijpsteen is bot.
Steven zegt:
woensdag 22 december 2010, 19:17 uur @ Hester Coucke:
Ik had toen ik destijds abonnee werd hetzelfde probleem als u. Maar de toenmalige vriendelijke
klantendienst gaf me volgende oplossing: “Als u met creditcard wilt betalen dan kunt dit doen op
http://www.nrc.nl . U klikt rechtsboven op de noemer “registreren”. Vervolgens registreert u zich op de
basissite en klikt u op de noemer “ik betaal per creditcard” aan.”
Ik veronderstel dat in plaats van rechtsboven, u nu op “neem een digitaal abonnement” moet klikken
en dat na registratie u de creditcard optie zal krijgen.
Eveline Casteal zegt:
woensdag 22 december 2010, 19:42 uur Ik vraag me af hoeveel “projectgroepen” met deze zogenaamde
verbetering bezig zijn geweest.
Ik woon in het buitenland, en de NRC-website was voor mij altijd een eersteklas bron van informatie
en serieuze verslaggeving. Ook en vooral door de “ouderwetse” opmaak van de website, die het nieuws
overzichtelijk maakte. Het lijkt erop dat die tijden helaas voorbij zijn, héél erg jammer.
Truusje van Tol zegt:
woensdag 22 december 2010, 20:21 uur ‘Gymnastiekbond KNGU en Yuri van Gelder zien het weer
zitten in elkaar’, meldt een kennelijk onmisbaar aanvullend stukje wereldnieuws. Zien het weer zitten!
Whaaaaah, zo’n uitdrukking waar ik tijdens mijn eindredacteurschap meteen het rode potloodje
doorheenhaalde. En dan niet ‘met’ elkaar, nee, IN elkaar. Ik probeer me dat voor te stellen en beland in
hoogst onfatsoenlijke taferelen. NRC, doe me een lol. Laat die beriggies, als ze dan toch zo hoognodig
moeten, aub schrijven door iemand met liefde voor de Nederlandse taal en als het even kan ook nog
een gouden pennetje. Is dat nou te veel gevraagd?
Sjoerd Hengst zegt:
woensdag 22 december 2010, 21:15 uur De ogenschijnlijke vooruitgang op de site van de NRC biedt
meer ellende dan plezier. Ik lees liever de papieren uitgave, die dan natuurlijk wel bezorgd moet
worden, dan al dit gekrakeel van kennelijk nogal teleurgestelde mensen.
Alhoewel, de papieren uitgave is er zeker niet beter op geworden.
Het wordt zoeken naar de schrijvers die doordachte kwaliteit leveren.
Pim zegt:
woensdag 22 december 2010, 21:55 uur Ga eens naar deze link http://vorige.nrc.nl/opinie/
article1584184.ece/Uw_bijdrage_aan_ik%40nrc.nl en je zult je verbazen! Klik door naar binnenland en/
of buitenland. Vraag niet hoe/waarom, verwonder je slechts! Zo was het. “Ik denk het echte nrc”.
Vroeger was het goed, nu is het beter??? Ik hoop dat alles weer goed wordt!!
marten zegt:
woensdag 22 december 2010, 21:57 uur Ik probeer nu enige tijd te wegen wat de ‘snelle duiding’ van het
nieuws vermag. Maar ik vind het maar van een matig niveau. Het komt eigenlijk niet uit boven het
kopiëren van de Telex. Maar als het nu wel eens zou lukken? Wat krijg je dan? Duiding vergt toch
enige reflectie. En dat kost tijd. Of we krijgen een instant verhaal dat we al kennen dan wel een instant
mening. Voor dat laatste hebben we een naam: een vooroordeel.
Kwaliteitskrant? Adel verplicht. Als er vrijdag en zaterdag (begrijpelijkerwijs)geen kranten bezorgd
worden en de nabestelling uitblijft, blijkt via de matig bereikbare klantenservice dat er geen
exemplaren (meer) zijn. Ze zijn niet-bezorgd in het niets opgelost. En het probleem kennelijk ook door
het onbezorgd verder te negeren, wat niet weet wat niet deert, bloedneus etc..
Heeft dit nu iets met dit discussie onderwerp te maken? Twee relaties:
- Internet en de aanwezigheid daarop heeft alles met bereikbaarheid en transparantie te maken. NRC is
als krantenleverancier via mail niet te bereiken. Over de leveringsproblemen wordt nergens iets gemeld.
- Mijn irritatie over de bezorging vindt zijn uitweg nog niet in het vertrouwen op louter digitale
content, want het mist kwaliteit en toegankelijkheid.
Kortom, twee crises tegelijkertijd kan mijn bijna onbeperkt vertrouwen in NRC snel laten verdampen.
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mening. Voor dat laatste hebben we een naam: een vooroordeel.
Kwaliteitskrant? Adel verplicht. Als er vrijdag en zaterdag (begrijpelijkerwijs)geen kranten bezorgd
worden en de nabestelling uitblijft, blijkt via de matig bereikbare klantenservice dat er geen
exemplaren (meer) zijn. Ze zijn niet-bezorgd in het niets opgelost. En het probleem kennelijk ook door
het onbezorgd verder te negeren, wat niet weet wat niet deert, bloedneus etc..
Heeft dit nu iets met dit discussie onderwerp te maken? Twee relaties:
- Internet en de aanwezigheid daarop heeft alles met bereikbaarheid en transparantie te maken. NRC is
als krantenleverancier via mail niet te bereiken. Over de leveringsproblemen wordt nergens iets gemeld.
- Mijn irritatie over de bezorging vindt zijn uitweg nog niet in het vertrouwen op louter digitale
content, want het mist kwaliteit en toegankelijkheid.
Kortom, twee crises tegelijkertijd kan mijn bijna onbeperkt vertrouwen in NRC snel laten verdampen.
Jullie zijn niet met een cosmetisch spelletje bezig, maar het is menens.
Ad Cosijn zegt:
woensdag 22 december 2010, 22:27 uur Laat de redactie de kerstdagen benutten ter bezinning. Laten de
lezers dat ook doen. Juist van NRC-lezers verwacht je toch dat men de verandering op zijn minst de
tijd geeft om te wennen. Tips prima, eerste indruk geven prima maar al die grote woorden. Mijn tip
voor de redactie: zorg alstublieft voor links naar de weblogs en expertdiscussies. In feite is nrc.nl nu
afgesneden van de digitale features die juist zo’n waardevolle aanvulling zijn op de papieren editie.
Half januari zien we verder.
Rob Geensen zegt:
donderdag 23 december 2010, 01:28 uur @Truusje van Tol: uit mijn hart gegrepen.
Eric zegt:
donderdag 23 december 2010, 08:11 uur Ben ik weer. Wat een volslagen arrogante reactie. Nieuw flinks
bij de NRC. Wat gebeurt er in hemelsnaam met mijn krant? Moet ik dan echt weer de Volkskrant gaan
lezen? Liever niet, maar u laat weinig keus. Met de botte bijl wordt alles kapot gemaakt wat in veertig
jaar is opgebwoud.
Nog een punt van kritiek dan maar: ik ben abonnee en de digitale krant is tegenwoordig pas na 16 uur
toegankelijk. Was 15 uur. Waarom?
Verder: ik heb de indruk dat de stukjes op de site niet door NRC-redacteuren geschreven worden maar
door buitenstaanders. Het woordgebruik is infantiel en er lijken andere standaarden gebruikt dan in de
gewone krant.
johan eldert zegt:
donderdag 23 december 2010, 10:42 uur Ik heb de afgelopen dagen de kritieken gelezen en vooral de
verwijzing naar VK. Het spijt mij zeer voor die mensen, maar het VK is qua web layout beduidend
slechter.
* Ook daar irritante banners over je tekst heen
* De layout past niet in scherm waardoor je naar rechts moet scrollen. Een doodzonde in webdesign
* De VK site reageert veel trager dan NRC. Zowel qua initial loading als bijvoorbeeld bij inloggen
* Het inloggen bij VK hapert regelmatig.
* Forum reacties geven bij VK leidt regelmatig tot dubbele postings. Ga maar eens kijken hoeveel.
Schrikbarend
* Font gebruik op VK is ouderwets.
Nee beste NRC, jullie site ziet er stukken beter uit. Neerwaarts scrollen is geen kritiek, want dat is op
elke site. Ik zou alleen de onderkant waar de categorien staan een andere achtergrond kleur geven. De
zwarte achtergrond vind ik niet echt passen bij de rest van de site, ook al is e.e.a. daardoor wel goed
leesbaar. Maar goed dat is smaak.
De header, waar nrc.nl nrc next etc staat, is niet goed opgemaakt. In bepaalde gevallen loopt tekst door
elkaar heen! En ik mis ook de duidelijke referentie naar de columnisten. Dus graag weer de namen van
de columnisten onder Blogs & Columns
joke zegt:
donderdag 23 december 2010, 11:49 uur Op 200 gaf ik wat verbeterpuntjes door. Een aantal is inmiddels
doorgevoerd, fijn. Ik hoop de rest binnenkort. Een hele eenvoudige: die verbeterde header is nog niet
in alle rubrieken doorgevoerd. Ook niet op deze pagina… De tekst loopt nog steeds door elkaar heen.
In plaats van het ‘zoekloepje’ staat er nog voluit ‘search’; geen gezicht!
De ontbrekende namen van de columnisten onder Blogs & Columns, dat gemis vind ik natuurlijk veel
erger. Die zie ik graag z.s.m. er weer op. Zet ze desgewenst achter login/ww!
Birgit de Beer zegt:
donderdag 23 december 2010, 11:52 uur Stuurde gisteren een bericht in, stelde vragen, u heeft mijn
mailadres, geen antwoord gekregen. Hoe kan een abonnee (al 30 jaar)’bij’ blijven zonder informatie?
Nogmaals: via nrc.nl krijg ik 17 december, doorklikkend naar de digitale editie die van 20 december.
Moet ik inloggen (weekeditie voor het buitenland), betalen, instellingen wijzigen???
Pek van Andel zegt:
donderdag 23 december 2010, 12:02 uur EEN GRATIS DIGITAAL ABONNEMENT OP DE NRC?
MIRABILE DICTU. Ooit kreeg ik in het buitenland van een spontane Amsterdamse vrouwelijke
NRC-abonnee in het buitenland haar naam én wachtwoord om gratis, wanneer en waar ter wereld ook,
digitaal de NRC te kunnen lezen. Ik had al een papieren NRC-abonnement, had het dus zelf niet
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De ontbrekende namen van de columnisten onder Blogs & Columns, dat gemis vind ik natuurlijk veel
erger. Die zie ik graag z.s.m. er weer op. Zet ze desgewenst achter login/ww!
Birgit de Beer zegt:
donderdag 23 december 2010, 11:52 uur Stuurde gisteren een bericht in, stelde vragen, u heeft mijn
mailadres, geen antwoord gekregen. Hoe kan een abonnee (al 30 jaar)’bij’ blijven zonder informatie?
Nogmaals: via nrc.nl krijg ik 17 december, doorklikkend naar de digitale editie die van 20 december.
Moet ik inloggen (weekeditie voor het buitenland), betalen, instellingen wijzigen???
Pek van Andel zegt:
donderdag 23 december 2010, 12:02 uur EEN GRATIS DIGITAAL ABONNEMENT OP DE NRC?
MIRABILE DICTU. Ooit kreeg ik in het buitenland van een spontane Amsterdamse vrouwelijke
NRC-abonnee in het buitenland haar naam én wachtwoord om gratis, wanneer en waar ter wereld ook,
digitaal de NRC te kunnen lezen. Ik had al een papieren NRC-abonnement, had het dus zelf niet
nodig, maar ik kán me voorstellen, dat er in theorie én praktijk lui zijn, die met zo’n geldige naam én
geldig wachtwoord van een wel trouw betalend abonnee gratis toegang hebben en houden tot de
digitale versie van de NRC. Ik weet niet of ze bestaan, en zo ja, hoeveel het er zijn en worden. Dit zóu
getolereerd kunnen worden, maar als het er teveel zijn of worden zóu overwogen kunnen worden er iets
tegen te doen: zoals het geven van wachtwoorden, die slechts tijdelijk geldig zijn. (Een aantal maanden
bijvoorbeeld: bij de medische faculteit in Groningen is een mailbox-wachtwoord maar drie maanden
geldig, die je dan zelf moet vervangen door een ander [al is dat natuurlijk om andere redenen].) Ik kán
me namelijk voorstellen dat dit voor een krant als de NRC een té groot verlies aan inkomsten is of
wordt. QUOD ERAT DEMONSTRANDUM.
Richard PT Ots zegt:
donderdag 23 december 2010, 12:15 uur De middelpuntvliedende kracht die veroorzaakt werd door deze
plotselinge koerswijziging heeft een flink aantal passagiers zeeziek gemaakt. Daarnaast vrees ik dat
enkele reizigers overboord zijn geslagen, die nu al zwemmend het afgezwenkte schip weemoedig
nakijken. Aan boord probeert men zich te wennen aan een nieuwe horizon, en vooral ook aan een
nieuw ritme op de golven. Niet meer langzaam en diep deinend, maar kort en snel stampend.
Behouden vaart, NRC! Ik zeil verder met een schip met meer diepgang. Houdt u verre van de
platbodems!
Jerry Mager zegt:
donderdag 23 december 2010, 13:14 uur Over alles wat deze site aangaat is intussen zowat alles gezegd,
maar het volgens mij belangrijkste wordt hardnekkig genegeerd.
Dat is: vele lezers missen hun vroegere discussieplatform, hun digitale hangplek.
Op die “expert-discussie” site werd door de redacteuren (achter de schermen) en menige lezer-reageerder
veel zinnigs gegenereerd. Zinniger dan die zogenaamde “snelle duiding” – een quatschmarketingterm
zonder weerga trouwens, want snel ligt bij het brengen van het nieuws, de nieuwsgaring, terwijl de
duiding vooral heeft te maken met de geestelijke bagage, het interpretatiekader, de opleiding, van de
lezer: iedere blik is een theorie.
Vreemd dat de huidige NRC-managers dat begeren en verlangen, die hunkering, dat haken naar zo’n
digitaal praathuis, blijkbaar wensen te negeren.
Want, zo’n digitaal discussieforum biedt wel degelijk velen een thuis: je kon terugpraten op een zeker
niveau – ik benadruk nogmaals de “onzichtbare” rol van de NRC-webredacteuren achter de gordijnen,
die wel degelijk al hun kennis en kunde gebruikten bij het schiften en scheiden van kaf en koren. Dat
kun je zien, wanneer je de “oude” Opiniesite vergelijkt met die welke momenteel nog in de handel
zijn. Die hebben net niet dat “iets” wat mij in de NRC-site zo aansprak en dat zou ik het moeten
karakteriseren de naam “op het scherp van de snede” waardig zou zijn: in de statige krant de klassieke
betogen van de mensen-die-ertoe-doen (vaak oersaai en galmend van self promotion) en op de
discussiesite de samizditjes en samizdatjes, die geschreven konden en mochten worden, omdat ze
“toch-maar-op-een-opiniesite” stonden. Juist die postings werden in the corridors of powers verslonden
– zo is mij meermaals door de wind in het oor gefluisterd – en irriteerden vaak mateloos.
Bij het wegvallen van de NRC-Opiniesite (ook volgens mij de beste in zijn soort onder de in
Nederland bestaande …..) verdwijnt “iets bekends” dat door velen (in Nederland althans; een zelfde taal
is nog niet eenzelfde cultuur, gelukkig) met het begrip kwaliteit werd geassocieerd.
Er zullen ongetwijfeld alternatieven ontstaan, want de behoefte blijft bestaan, maar dan is de
herinnering aan NRC-expertdiscussie vervaagd, verbleekt en vervlogen. Zoiets komt te voet en gaat in
galop te paard. Jammer. Maar de vooruitgang laat zich nu eenmaal niet stuiten. Vooralsnog vind ik
deze vernieuwing eruitzien als een kalkoen die halfgeplukt is.
Valt de rest van het verenpak ook nog uit, of groeit er een weliger en fraaier vedertooi dan tevoren,
zodat de kerstkalkoen in een fenix transformeert? Daar ga ik Dickens maar nogeens op nalezen. Het
seizoen is er naar.
Rob Nuijten zegt:
donderdag 23 december 2010, 13:41 uur Ik schrok me wezenloos bij de introductie van de nieuwe
vormgeving. Ik ken het type ontwerpers wel, die met een rappe babbel hun eigen ding doordrukken.
Intimiderend soms.
Volgens mij wil de bezoeker van een website hetvolgende:
1. een compact overzicht van wat de site biedt
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235. Rob Nuijten zegt:
donderdag 23 december 2010, 13:41 uur Ik schrok me wezenloos bij de introductie van de nieuwe
vormgeving. Ik ken het type ontwerpers wel, die met een rappe babbel hun eigen ding doordrukken.
Intimiderend soms.
Volgens mij wil de bezoeker van een website hetvolgende:
1. een compact overzicht van wat de site biedt
2. klikken, en zo weinig mogelijk scrollen
3. met zo weinig mogelijk klikken bij het artikel zijn van zijn keuze.
Deze wensen zijn volledig veronachtzaamd. Nu moet je een meter scrollen voordat je, door toeval, het
overzicht vindt. Vervolgens kom je weer terecht op een pagina die een weer een heel groot beeldscherm
verlangt.
Maar de reactie van het NRC is: “Het is wél goed, u wilt dit wél, u wéét het alleen zelf nog niet, dat u
dit wilt!”.
En wáár zijn de discussie/opiniepaginas, waar we nog van intelligente reacties van medelezers konden
genieten, ondanks de niet altijd even intelligente vraagstelling?
Rob (ontwerper)
236. elvira jansen zegt:
donderdag 23 december 2010, 14:09 uur Bedankt NRC, voor het wederom linken van categorieen
(helemaal onderaan)… bij alle negatieve reacties over de vermeende slechte kritiek: ik ben blij te zien
dat er wel IETS mee gedaan wordt!
Door de verschillende deelonderwerpen kan ik tenminste weer Nederlandse politiek volgen zonder al
die flutberichten tussendoor..
237. Henk van Leeuwen zegt:
donderdag 23 december 2010, 14:23 uur Tot en met zaterdag 11 december maakte een mailtje van de
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NRC mij er op attent dat de digitale edeitie van die dag beschikbaar was. Met 1 klik in het mailtje had
ik dan toegang tot de digitale krant. Deze service hoorde standaard bij mijn ´ZaterdagPlus abonnement
´. In de slipstream van de aanpassing van de website van de NRC is deze simpele dienstverlening
kennelijk vervallen, zonder aankondiging of toelichting aan de betrokken abonnees. Ik betreur het
vervallen van deze faciliteit zeer. Digitaal deskundig ben ik niet, maar technisch lijkt mij deze service
een fluitje van een cent.
Dringend verzoek aan de NRC om in elk geval op dit concrete punt terug te gaan naar de tot voor kort
bestaande situatie.
NOTA BENE:
Deze zelfde verzuchting en verzoek plaatste ik op de avond van 20 december al op deze site, maar daar
is hij binnen een uur van verwijderd. Zonder bericht en zonder dat het verzoek gehonoreerd is.
Waarom? Beoordeelt de webredactie of opmerkingen wel of niet relevant en/of acceptabel zijn?
ger uit Oosterbeek zegt:
donderdag 23 december 2010, 15:25 uur Regionale vliegvelden zien toekomst in Duitse markt
door Hans van der Lugt
Binnenland….
Lees het hele artikel online in de digitale editie.
mooi niet ,ben ik te vroeg of het web? om 15.25
Peter zegt:
donderdag 23 december 2010, 15:30 uur Kwaliteit is het belangrijkste onderdeel waarop de NRC zich
kan onderscheiden van de concurentie in een veranderend medialandschap. Het grootste kapitaal van de
NRC is haar journalistieke reputatie. De vernieuwde website lijkt aan allebei niet bij te dragen.
G.J. de Beer zegt:
donderdag 23 december 2010, 15:31 uur Ik krijg sinds de invoer van dit hele gebeuren noch de
nieuwsbrief, noch de ncr de week dagelijkse mail??
Hoe kan ik dat hersellen cq -en bij voorkeur!!- hersteld krijgen???
GJB
ger uit Oosterbeek zegt:
donderdag 23 december 2010, 16:06 uur probeer de krant maar eens te downloaden:
waar kan ik inloggen als dat zou moeten?
Not Found ook niet met mozilla browser
The requested URL /digitaleeditie/helekrant/fullpdf/20101223_NRC_Handelsblad.pdf was not found
on this server.
ger uit Oosterbeek zegt:
donderdag 23 december 2010, 16:12 uur gevonden: inloggen onder service en bezorging/account
Heeft de NRC nog geen zorg-klachten?
ook ingelogd geen download van krant!
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waar kan ik inloggen als dat zou moeten?
Not Found ook niet met mozilla browser
The requested URL /digitaleeditie/helekrant/fullpdf/20101223_NRC_Handelsblad.pdf was not found
on this server.
ger uit Oosterbeek zegt:
donderdag 23 december 2010, 16:12 uur gevonden: inloggen onder service en bezorging/account
Heeft de NRC nog geen zorg-klachten?
ook ingelogd geen download van krant!
Ik ben zeker weer te vroeg?
Hoe lang duren kinderziektes op het web?
of zijn het groeistuipjes?
of welke naam moeten we het geven?
S. Westveen zegt:
donderdag 23 december 2010, 16:55 uur NRC is een waardeloze site geworden, ik kan !@#%&* niks
meer vinden. Waar staan bijv. de beurskoersen?
S. Westveen zegt:
donderdag 23 december 2010, 16:58 uur En hij plaats ook reacties als die nog niet af zijn …. De ellende
is, de bezorging van de krant wordt ook steeds slechter. En de klantenservice is ook niet normaal
bereikbaar. Een e-maladres is er niet en op brieven (je weet wel: in een envelop met een postzegel erop)
wordt niet gereageerd. Nog even en ik zeg m’n abonnement op. Gaan jullie gauw eens de Help lezen !!
bert hesper zegt:
donderdag 23 december 2010, 17:27 uur Helaas, ook als abonnee van de krant is deze nieuwe site een
totale ramp: dat je nu moet opletten waar je je muis laat, zorgvuldig navigeren is nu geboden! – anders
vliegen de ‘hogere’ teksten en beelden je om de oren, is meteen doorklikken naar de digitale versie
voor mij nog een beetje interessant. Om de krant snel door te bladeren, van pagina naar pagina.
Een artikel lezen doe ik nu zelden meer. Gescroll is absoluut noodxakelijk, horizontaal en vertikaal.
En niet langer meer simpel doorklikken naar een column van een dag eerder.
Zoals we de handige melkfles met aluminium dop nooit meer terugkrijgen, zo is de beste vorm (?) van
de NRC-H site voorgoed verloren. Komt nooit meer terug.
Inderdaad, zo blijft de Volkskrant site de laatste Nederlandse krantensite die nog te genieten is.
Verder zal ik meer tijd besteden (digitaal) aan de Amerikaanse krantensites, New York Times enz., en
de Britse kranten.
Zonder abonnee te zijn op die bladen kan ik daar tenminste terecht voor een fatsoenlijke site waar nog
iets te beleven valt voor de info-junk.
Via http://www.aldaily.com naar werkbare en soms zelfs mooie sites die een genoegen zijn om eens te
bezoeken.
w.j. v/d straat zegt:
donderdag 23 december 2010, 17:38 uur Eerder maakte ik al een paar keer bezwaar tegen het feit, dat
minder draagkrachtigen niet meer aan opinie en discussie-onderwerpen mogen deelnemen. Dat is een
keuze, welteverstaan een neo-liberale keuze waar helaas velen het toch mee eens blijken, hoewel er
weinig op gereageerd is, er zijn zelfs “afvalligen” te noteren.
Toch blijf ik van mening, dat het enkel ten koste van de diversiteit gaat en nauwelijks iets oplevert,
hooguit wat afvallers, die geen abonnement kunnen betalen, maar die vaak de beste bijdragen leverden.
Nu lees ik over een verhuizing naar Amsterdam, waarbij (vanzelfsprekend ????)ook nog een grote
verbouwing van een tamelijk nieuw pand hoort, zelfs een nieuwe gevel. Ironisch genoeg op enkele
steenworpen afstand van het vroegere pand aan de NZ VBW. Ik zal hier steeds minder kijken en – ook
in goede doen – geen “bijdrage” er aan leveren….
Henk van Leeuwen zegt:
donderdag 23 december 2010, 18:02 uur Goed vervolg op bericht 237: vandaag was het vertrouwde
mailtje (NRC Nieuwsbrief: digitale editie van heden is beschikbaar) er weer. Dank aan de anonymus
(´de krant is een meneer´) die deze correctie heeft geregeld!
Bobbie van der List zegt:
donderdag 23 december 2010, 18:44 uur Allereerst een compliment aan de hoofdredactie om op dit punt
de krant aan te pakken. De site was saai en benutte totaal niet de extra mogelijkheden die het internet
tegenwoordig biedt. Een NRC Handelsblad 2.0 als je het mij vraagt…
Aan de reacties te lezen vinden velen de verandering maar niks. Maar mijn reactie daarop luidt als
volgt: is het denkbaar dat u wellicht óf niet geschikt bent voor internet, óf teveel vasthoudt aan de
papieren krant. Het lijkt wel alsof u hoopt dat de site exact hetzelfde biedt als de papieren krant:
overzichtelijkheid, lange achtergrondverhalen etc. Het kan wellicht aan mijn leeftijd liggen (22), maar
naar mijn mening begrijpt u het medium niet. De internetsite van NRC Handelsblad is er niet om de
papieren krant te kopiëren in een digitale versie. Daar heeft u immers de papieren krant voor, nietwaar?
Ik begrijp dat het NRC altijd zo ‘kwaliteitsbewust’ over moet komen en dat de lezers die houding ook
eisen. Maar je kan het ook overdrijven. De site is niet de plek voor ellenlange artikelen en
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de krant aan te pakken. De site was saai en benutte totaal niet de extra mogelijkheden die het internet
tegenwoordig biedt. Een NRC Handelsblad 2.0 als je het mij vraagt…
Aan de reacties te lezen vinden velen de verandering maar niks. Maar mijn reactie daarop luidt als
volgt: is het denkbaar dat u wellicht óf niet geschikt bent voor internet, óf teveel vasthoudt aan de
papieren krant. Het lijkt wel alsof u hoopt dat de site exact hetzelfde biedt als de papieren krant:
overzichtelijkheid, lange achtergrondverhalen etc. Het kan wellicht aan mijn leeftijd liggen (22), maar
naar mijn mening begrijpt u het medium niet. De internetsite van NRC Handelsblad is er niet om de
papieren krant te kopiëren in een digitale versie. Daar heeft u immers de papieren krant voor, nietwaar?
Ik begrijp dat het NRC altijd zo ‘kwaliteitsbewust’ over moet komen en dat de lezers die houding ook
eisen. Maar je kan het ook overdrijven. De site is niet de plek voor ellenlange artikelen en
achtergrondverhalen. Nogmaals: dat kan mooi op papier!
Wat de toegevoegde waarde is van de huidige opzet?
De site van NRC kan én de krenten uit het www-pap halen, én hun eigen waar in een
internetverpakking (en daarbij zoveel mogelijk up-to-date) op het web zetten.
Succes de komende maanden!
249. p lamers zegt:
donderdag 23 december 2010, 19:13 uur weet het NRC-H wel wie haar lezers zijn/waren? niet iedereen
heeft zin om te I-padden.
IK ben weg, niet alleen online maar ook de gedrukte krant heeft een zo onbetrouwbare distributie dat ik
overstap op buitenlands-kwaliteits nieuws. en voor het overgebleven niveau kan ik beter naar de veel
betrouwbare Telegraaf.
Een woord nog;
SUKKELS
250. Peter zegt:
donderdag 23 december 2010, 19:56 uur The requested URL /digitaleeditie/helekrant/fullpdf/
20101223_NRC_Handelsblad.pdf was not found on this server.
Waar dan wel?
251. Niels Alting zegt:
donderdag 23 december 2010, 20:06 uur @Bobby van der List,
we zijn ongeveer van dezelfde generatie, maar ik deel je kritiek niet.
Waar de meeste betalende abonnees kwaad over zijn, is dat ten eerste de opzet van deze site niet strookt
met de kwaliteit die ze van het NRC verwachten. De bloggerige toon, het feit dat ‘actualiteit de
hiëarchie bepaalt’ en de slordig opgezette berichten waarvan de meerwaarde nou niet echt te bepalen
valt (zowel inhoudelijk als taal- en stijlfouten) is nou niet iets waar je je eigen publiek mee weet te
overtuigen. Laat staan de hysterische popi jopi toon… Daarnaast is de meerwaarde van’het beste van
het web’ nou niet echt iets wat toevoegend is. De krant, of in ieder geval de overkoepelende organisatie
loopt hierdoor het risico zijn integriteit en geloofwaardigheid te verliezen. Het NRC mag echter blij
zijn dat zijn lezers zeer betrokken zijn met de krant.
Het tweede punt is gewoon de slordigheid waarmee de nieuwe site begonnen was. Het was (nu iets
minder, maar nog steeds) een woud aan informatie waar je niet kon zien wat nou eigenlijk wel
belangrijk is, en wat vooral niet. Mensen zien hier absoluut niet de meerwaarde van in. Hetzelfde
nieuws dat op nu.nl staat, maar dan onoverzichtelijk. Ook links die gewoon niet werken kan veel
kwaad bloed zetten.
Het is logisch dat de berichtgeving achter een log komt te staan. Dat daarvoor moet worden betaald is
reëel. Daarvoor heb ik zelf ook al jaren, sinds ik studeer een abonnement. Echter, normaal nieuws moet
wel beschikbaar zijn, want een krantensite vervult ook een maatschappelijke functie. Artikelen in het
openbare gedeelte mogen summierder zijn dan die achter de login voor abonnees. Maar het feit dat
internet geschikt is voor snelle duiding is simpelweg niet waar. Internet leent zich er juist voor om de
bronnen en de verdieping goed en actueel met elkaar te verbinden. (Dat er nu vaak naar wikipedia
wordt verwezen is wel schandelijk, want dat is namelijk een p2p bron en dus niet per definitie
waarheid). Je kunt er juist de verdieping neerzetten. Juist de lange artikelen en de bijzondere, NRC
eigen beschouwingen.
Wat nu de digitale editie is, dus gewoon de ondoorwerkbare pdf-versie van de krant, is niet doorheen
te komen. Juist daarvan snap ik de meerwaarde niet en het is geen verbetering van de oude site, die dat
wel was.
Het NRC publiek is in regel ouder en/of beter opgeleid. Dit type lezer is zeer kritisch met wat hem
gegeven wordt en is zelf in staat te bepalen wat wel of niet belangrijk is. De achtergrondkennis van
deze mensen is vaak zeer goed. Deze site sluit niet aan bij de lezers van de krant, en is in mijn ogen
ook geen goede weerspiegeling van het niveau en de inhoud van de krant. Deze site zou echter ideaal
zijn voor het nrcnext, zowel qua opzet als inhoud en het type berichtgeving. Ik snap ook niet waarom
deze vorm nou het NRC moet zijn. Dat de site van het NRC vernieuwd moest worden is iets wat ik in
het midden wil laten. Het had misschien wel geactualiseerd mogen worden zodat het goed 2011
overleeft, maar wat wel een gegeven feit was, was dat de lezers er iig wel zeer tevreden over. Maar de
nieuwe opzet is té. Niet toegankelijk, slordig en met een enorme hidden catch. Was het eerst
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te komen. Juist daarvan snap ik de meerwaarde niet en het is geen verbetering van de oude site, die dat
wel was.
Het NRC publiek is in regel ouder en/of beter opgeleid. Dit type lezer is zeer kritisch met wat hem
gegeven wordt en is zelf in staat te bepalen wat wel of niet belangrijk is. De achtergrondkennis van
deze mensen is vaak zeer goed. Deze site sluit niet aan bij de lezers van de krant, en is in mijn ogen
ook geen goede weerspiegeling van het niveau en de inhoud van de krant. Deze site zou echter ideaal
zijn voor het nrcnext, zowel qua opzet als inhoud en het type berichtgeving. Ik snap ook niet waarom
deze vorm nou het NRC moet zijn. Dat de site van het NRC vernieuwd moest worden is iets wat ik in
het midden wil laten. Het had misschien wel geactualiseerd mogen worden zodat het goed 2011
overleeft, maar wat wel een gegeven feit was, was dat de lezers er iig wel zeer tevreden over. Maar de
nieuwe opzet is té. Niet toegankelijk, slordig en met een enorme hidden catch. Was het eerst
gepresenteerd als ‘dit is nieuwer en beter’, het bleek slechts een soort bezuiniging te zijn. Los daarvan
is het kritische panel van wel 5 (vijf!) mensen geen goede onderzoeksmethode. Als ik op dezelfde
manier mijn onderzoeken in mijn vakgebied zou uitvoeren en mijn bronnen zou verifiëren, kan ik
garanderen dat ik dat nooit iets gepubliceerd krijg. Internet is juist geschikt voor diepgravend
onderzoek, combineren en linken. Maar je moet wel altijd kritisch zijn met wat er gepubliceerd wordt
(zowel om integriteit te behouden alswel om kwaliteit te kunnen bieden). De dihydrogen monooxide
hoax is daar het mooiste voorbeeld van en ik kan je garanderen dat dat juist door snelle duiding een
waarheid zou worden. Actualiteit geeft nog niet aan of iets ook relevant is. Dat is enkel het denken met
de waan van de dag.
Kees zegt:
donderdag 23 december 2010, 20:14 uur Om maar met de deur in huis te vallen: het Cultureel
Supplement van vandaag 23 dec is via de Digitale editie op de computer, noch met de Ipad.app te
lezen. Kan er iemand à la Rutte terugkomen van vakantie en dat in orde (laten) maken?
Marjan Brokking zegt:
donderdag 23 december 2010, 20:18 uur Ik ben niet overtuigd door de gegeven antwoorden; op de
volkskrant website wordt het laatste nieuws voortdurend boven in getoond, daarnaast is er toch een
indeling met opmaak, veel prettiger. Daarnaast heeft de VK een grote afdeling opinie met de gehelde
dag door wisselende brieven en columns. Vaak erg interessant en levendig en erg geschikt voor het
web. Dat mis ik bij de NRC. Dus maak er wat moois van!
Jeroen zegt:
donderdag 23 december 2010, 20:40 uur Nieuwe site is een enorme verbetering! De vorige bekeek ik
eigenlijk nooit meer. Voegde niet veel toe aan wat ik al op internet kon vinden en aan de krant al
helemaal niet. Ga zo door en voer de genoemde verbetering ook gewoon door.
Hans zegt:
donderdag 23 december 2010, 20:43 uur Onbeantwoord gebleven: hoe zit het met de filmrubriek? Dus
niet alleen Filmvragen, maar ook het filmarchief? Mt een slinkse truc (via google) kom ik er wel, maar
het wordt denk ik niet geactualiseerd, we zien nog steeds Les Tricheurs van 10 december…
Jan zegt:
donderdag 23 december 2010, 21:36 uur Er is al zóveel over de nieuwe website van NRC opgemerkt, dat
ik dat maar niet meer zal doen. Met de vernieuwing loopt de webredactie veel te ver voor de
lezersmeute uit en zij doet dat in een soort nerdy arrogantie die me verbaast. Verder is reactie 251,
onder veel meer, me zeer uit het hart gegrepen. Succes met alles, ik kom af en toe wel eens kijken wat
jullie er al bloggend van brouwen.
Alphonse Scaf zegt:
donderdag 23 december 2010, 22:54 uur Wat ik nu weer niet begrijp is dat gesteun en geklaag over de
digitale editie. Die is er met sprongen op vooruit gegaan, opmaak, inzien van een enkel artikel,
bladeren. Dat laatste kan nog wel beter, zie Le Monde.
Vraag is wie heeft er behoefte aan om de volledige krant te downloaden? Toch niet om te bewaren?
Hooguit de bijlagen misschien.
@246 w.j. v/d straat
Ik sta sympathiek t.o.v. krakers zeker zolang we nog leven in “neoliberale” omstandigheden. Maar om
nu maar meteen ook de legale huurders te verdrijven dat gaat wel wat ver.
Bij het beoordelen van een krant let ik vooral op waarover niet bericht wordt, wat wordt verzwegen en
waarom. Zo zou je bij het beoordelen van een opinieforum de leidraad kunnen hanteren, wie wordt de
toegang ontzegt, waarom en door wie.
Dit laatste ook als tip aan @234 Jerry Mager! Kijk eens als antropoloog naar die expert/discussie site.
Een studie-object waardig voor de jongelui…
Alphonse Scaf zegt:
donderdag 23 december 2010, 23:00 uur Ha, ha, wat een domme spelfout: “ontzegd”…
A. Schrover zegt:
donderdag 23 december 2010, 23:43 uur De oude site was mijn openingspagina. Ben nu overgestapt naar
nu.nl. Ik ben waarschijnlijk niet de enige.
Truusje van Tol zegt:
donderdag 23 december 2010, 23:44 uur @ Alphonse Scaf
Vooruitgegaan schrijf je aan elkaar.
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toegang ontzegt, waarom en door wie.
Dit laatste ook als tip aan @234 Jerry Mager! Kijk eens als antropoloog naar die expert/discussie site.
Een studie-object waardig voor de jongelui…
Alphonse Scaf zegt:
donderdag 23 december 2010, 23:00 uur Ha, ha, wat een domme spelfout: “ontzegd”…
A. Schrover zegt:
donderdag 23 december 2010, 23:43 uur De oude site was mijn openingspagina. Ben nu overgestapt naar
nu.nl. Ik ben waarschijnlijk niet de enige.
Truusje van Tol zegt:
donderdag 23 december 2010, 23:44 uur @ Alphonse Scaf
Vooruitgegaan schrijf je aan elkaar.
Hans zegt:
vrijdag 24 december 2010, 01:20 uur Ik ben echt verbijsterd:
-De “nieuwe” website ziet er écht niet uit. Sorry, maar oppervlakkig is het eerste wat me te binnen
schiet. Hoog Jip & Janneke gehalte. Alleen bedoelt voor de NRC-Next kids? Maar ik ben abonnee van
NRC Handelsblad! NRC Handelsblad was de enige krant die fier overeind bleef tussen alle
vervlakking. Maar helaas aan al het goede komt blijkbaar een eind.
En…kreun…kreun…nu gaat NRC ook nog naar het Rokin in A’dam en gaat de verhuizing naar Den
Haag niet door. Rond het Rokin heerst de totale oppervlakkigheid. Consumentisme in optima forma is
daar overal zichtbaar. Verloedering. Wanneer heeft de hoofdredactie van het NRC daar voor het laatst
eens echt uitgebreid rondgelopen en rondgekeken? En dan bedoel ik ook …. écht kijken! Dan zie je
toch direct dat daar alleen maar de totale oppervlakkigheid heerst! Niets houdt afglijden naar een pulpblaadje nu nog tegen.
De locatie in Den Haag in de bibliotheek heeft ten minste stijl en niveau. En bovendien dichtbij het
machtscentrum lijkt mij!
Is dit alles nu de lijn van de nieuwe Belgische hoofdredacteur en van Derk Sauer? Kan de
hoofdredacteur s.v.p. een enkeltje België krijgen? En Derk Sauer een enkeltje Moskou a.u.b!
Hierbij een oproep aan andere abonnees: Ik wil de vorige hoofdredacteur (Birgit Donker) graag zeer snel
terug! Zullen we een aktie starten?
Lennert zegt:
vrijdag 24 december 2010, 01:20 uur Zeg, is de digitale editie nou gratis geworden? Ik dacht dat ik
ingelogd was als abonnee, dat blijkt niet zo te zijn en in andere browsers met een volledig leeg cache
kan ik de digitale editie ook openen. Nu breekt mn klomp, de krant zou toch juist niet meer
weggegeven worden?
G Mager zegt:
vrijdag 24 december 2010, 01:21 uur Nrc, durf het aan de bezoekcijfers van de oude site en die van de
nieuwe site openbaar te maken. Cijfers omtrent unieke bezoekers, hoeveelheid bezochte webpagina’s
per bezoeker per sessie, tijdsduur van verblijf per bezoieker, aantal geraadpleegde digitale edities et
cetera. Indien u de absolute cijfers niet openbaar wenst te maken, maak dan de relatieve verandering
openbaar. Het draait uiteindelijk om de cijfers. Laat ons delen in deze kennis.
evert van kuijk zegt:
vrijdag 24 december 2010, 09:07 uur Mij is helaas nog niet duidelijk hoe je – als abonnee van de
papieren krant – ook gemakkelijk en snel bij een bepaalde column op Internet kunt komen. En:
alsjeblieft graag het gehele artikel in 1 keer op het scherm!
Zulke dingen zouden toch vanzelf moeten spreken?
Ik zie wel directe toegang tot Marc Chavannes en Youp van ‘t Hek. Maar hoe kom je even snel bij
Hans Beerekamp, Ewoud Sanders of Louise Fresco?
De voortvarendheid waarmee reacties van lezers worden gefiatteerd verschilt jammer genoeg ook erg per
rubriek. Bij het dagblad Trouw gaat fiatteren altijd razendsnel, zodat zich op de dag zelf nog een
boeiende gedachtewisseling kan ontrollen.
Gaat NRC-Handelsblad het oude dametje van de Nederlandse journalistiek worden? Zoiets verhul je
echt niet door overvloedig overbodige Engelse termen – ‘RSS Feed’ – te gebruiken, want dan stap ik
liever direct over op de New York Times.
Jan-Theo Wassink zegt:
vrijdag 24 december 2010, 10:00 uur Gisteren (23-12) was de pdf versie niet via de website te
downloaden (via ‘digitale editie’ / ‘downloaden’ / ‘download pdf’). Wat volgt is een melding dat de …
20101223….pdf niet bestaat.
Vraag aan NRC: dit kan natuurlijk een keer gebeuren, maar waarom kan ik niet een ‘bezorgklacht’
maken voor zo’n fout? Uiteindelijk hoort de digitale editie toch ook bij mijn abonnement? Beschouw

het maar als een tip. Donaties welkom
266. Otto Moerbeek zegt:
vrijdag 24 december 2010, 10:27 uur Wanneer komt nu eindelijk de bevrijding van het vaste grootte
venster om artikelen te lezen in de digitale editie?
Ik wil zelf de grootte van dit venster kunnen bepalen! Eerst precies deze fout in de iPad app, en nu
hetzelfde op het web. Leren jullie niet van eerdere fouten?
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het maar als een tip. Donaties welkom
Otto Moerbeek zegt:
vrijdag 24 december 2010, 10:27 uur Wanneer komt nu eindelijk de bevrijding van het vaste grootte
venster om artikelen te lezen in de digitale editie?
Ik wil zelf de grootte van dit venster kunnen bepalen! Eerst precies deze fout in de iPad app, en nu
hetzelfde op het web. Leren jullie niet van eerdere fouten?
Oh, en dan moet natuurlijk ook de vaste kolom breedte in de tekstversie eruit. Dat ligt voor de hand,
maar ik zeg het maar even, want de ontwikkelaars van de digitale editie hebben blijkbaar geen kaas
gegeten van wat gebruiksgemak is.
Jullie kunnen niet alle typen gebruik overzien. Geef de gebruiker dus mogelijkheden om het lezen in te
richten zoals hij het wil, gegeven zijn apparatuur en software.
Kees zegt:
vrijdag 24 december 2010, 12:09 uur Nog 1 keer zeuren dan: ” Sneeuwterreur houdt aan”. Alsjeblieft
NRC, denken jullie nu echt dat jullie lezers ook al op Telegraaf-koppen zitten te wachten? “Heftige
sneeuwval zorgt voor aanhoudende problemen” of iets dergelijks. Misschien eens een oudere redacteur
op deze site laten schrijven?
bagels zegt:
vrijdag 24 december 2010, 13:15 uur Waarom betekent een nieuwe hoofdredacteur toch altijd dat de
halve krant op de schop moet?
Verlaag u zelf niet, NRC. De site hoeft niet te wedijveren met nu.nl. En prima dat jullie denken dat
nrc-lezers ook wel wat meer ‘shownieuws’ willen, maar de mediapagina’s achter in de krant beginnen
wat mij betreft iets te popi te worden. (Voor de volledigheid: Ik lees de nrc al meer dan 20 jaar, maar
ben nog geen 40.)
En dat jullie een panel van maar liefst 5 mensen hebben gevraagd om de krant te beoordelen, is echt te
triest voor woorden.
Koos den Boer zegt:
vrijdag 24 december 2010, 13:17 uur Het zoeken naar items is er in de nieuwe versie niet op vooruit
gegaan en in vergelijking met de vorige website ziet deze er rommelig uit en nodigt niet echt tot lezen
uit. verder mis ik de rubriek Opiniepagina (waar is die gebleven of moet ik me eerst rot zoeken?)
Constant Coolsma zegt:
vrijdag 24 december 2010, 14:24 uur Vandaag in een RSS-bericht van NRC Handelsblad: “Israël heeft
nooit ontkent dat het een doel in Syrië had aangevallen, maar het heeft nooit officieel de
verantwoordelijkheid voor de actie opgeëist.”
Dit soort domme fouten kom ik nu echt elke dag opnieuw tegen en niet eenmaal, maar in bijna elk
bericht. Vroeger was dit NRC Handelsblad onwaardig, tegenwoordig lijkt niemand er meer wakker van
te liggen. De kloof tussen mijn lijfblad en mij wordt op die manier groter en groter. Redactie,
alstublieft, volg eens een herhalingscursus Nederlandse taal.
Maarten zegt:
vrijdag 24 december 2010, 14:52 uur Normaal lees ik de artikelen online op een snelle internet
verbinding, en dan is het vervelend dat de bladerknoppen links zitten en de scrollbalk rechts. Zouden
de bladerknoppen naar rechts kunnen verhuizen? Verder is het lastig dat je eerst in het artikelvenster
moet klikken om door het artikel te kunnen scrollen met pijltjestoetsen.
Op dit moment moet ik het tijdelijk met een onstabiele, langzame verbinding doen, en dus download
ik de epub versie van de krant. Als de verbinding wegvalt moet het hele download proces opnieuw
gestart worden, en dus zou een downloader functie handig zijn was die het downloaded zou managen
(dus na een onderbreking verder gaan ipv opnieuw starten).
Daarnaast zou het handig zijn als er in de downloadversies een link zou bestaan waarmee het
desbetreffende artikel in pdf verie gedownload kan worden voor een digitaal knipsel archief – nu moet
je de online editie openen en naar de juiste pagina gaan, artikel openen en dan de pdf versie ophalen.
Als dit met een link direct vanuit het epub bestand zou kunnen zou het tijd en ergernis besparen.
AWillemsen zegt:
vrijdag 24 december 2010, 15:21 uur De digitale editie ziet er gelikt uit, maar om te gebruiken is het een
ramp. Het meest irritant is de popup van het artikel dat veel te klein is. Tevens kan je alleen met de
muis door het artikel heen schuiven door nauwkeurig met de schuifknoppen te werken. Het zou veel
handiger zijn als je met de cursorpijlen het artikel door het venster heen kan schuiven.
En de pagina downloaden via de pagina ‘http://epaper.nrc.nl/download.php’ levert een pdf op dat een
heleboel halve artikelen op die ook nog eens 3, 4 of meer keren worden herhaald. De bestandsnaam
doet vermoeden dat het hier om een test versie gaat (20110110). Dit is niet alleen vandaag, maar vele
dagen zo. Ik heb al een paar keer gebeld met de helpdesk over problemen met de digitale versie, ik heb
geen zin meer om elke keer ook dit te melden. Dit hoort de IT-afdeling (of waar dit dan ook onder
ressorteert) zelf te testen.
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ramp. Het meest irritant is de popup van het artikel dat veel te klein is. Tevens kan je alleen met de
muis door het artikel heen schuiven door nauwkeurig met de schuifknoppen te werken. Het zou veel
handiger zijn als je met de cursorpijlen het artikel door het venster heen kan schuiven.
En de pagina downloaden via de pagina ‘http://epaper.nrc.nl/download.php’ levert een pdf op dat een
heleboel halve artikelen op die ook nog eens 3, 4 of meer keren worden herhaald. De bestandsnaam
doet vermoeden dat het hier om een test versie gaat (20110110). Dit is niet alleen vandaag, maar vele
dagen zo. Ik heb al een paar keer gebeld met de helpdesk over problemen met de digitale versie, ik heb
geen zin meer om elke keer ook dit te melden. Dit hoort de IT-afdeling (of waar dit dan ook onder
ressorteert) zelf te testen.
w.j. v/d straat zegt:
vrijdag 24 december 2010, 17:48 uur Nu weer een linkje naar Apple vs Google….. Waar is de NRC mee
bezig, een soort puber-gevecht, zoals heel lang geleden over wie “voor/tegen Beatles of Stones” was ?
Ik zit reeds te wachten op de Andoïd-versie van de Teletubbies tegen de Powerpuff-girls, hier op deze
site. For ‘Jeweetwel’s’ sake, kan dit niet uit, weg, voorbij en de bedenkers terug naar de
supermarktschappen zodat men kan sparen voor een nieuwe gadget ? De nieuwste drie-eenheid, zeer
toepasselijk in deze tijd: Uggs-Iphone-NRC !
@ 257 Alphonse Scaf zegt:
“@246 w.j. v/d straat
Ik sta sympathiek t.o.v. krakers zeker zolang we nog leven in “neoliberale” omstandigheden. Maar om
nu maar meteen ook de legale huurders te verdrijven dat gaat wel wat ver.”
Waar verdrijf ik die legale huurders dan ?
‘@246 w.j. v/d straat
Ik sta sympathiek t.o.v. krakers zeker zolang we nog leven in “neoliberale” omstandigheden. Maar om
nu maar meteen ook de legale huurders te verdrijven dat gaat wel wat ver.
Maria Pekelharing zegt:
vrijdag 24 december 2010, 17:50 uur Nou ja, we moeten natuurlijk niet te spastisch op al die
veranderingen reageren, want het is vooral een kwestie van wennen, zoals dat ook de overgang naar het
tabloid formaat geldt. Daar werd bij bijv. Volkskrant en Gelderlander ook enorm tegen geageerd, maar
blijkt uiteindelijk toch een verbetering.
Ik ga voor het voordeel van de twijfel. Hopelijk komt er een meer algemene opiniepagina a la Steven
de Jong voor terug, en dan koersen we gewoon weer verder.
Alphonse Scaf zegt:
vrijdag 24 december 2010, 19:44 uur @ 273 w.j. v/d straat
“Waar verdrijf ik die legale huurders dan ?’
Nee, u niet. Veel eigenaardiger is de situatie. Ze doen het, dat soort krakers waar ik op doelde, omdat
je niet in de door hen beheerste omgeving past, niet gewenst bent. Om je verwijderd te krijgen, je te
verbannen worden alle vormen van terreur en intimidatie toegepast die maar denkbaar zijn. En de
buurtagent ter plekke vindt het allemaal best, als er maar weer rust heerst in zijn wijk.
Zo gaan die zaken tot zeer recent toe: http://my.opera.com/Tibaert/blog/feind-h
Voordeel van een eigen huisje, je kunt er alles kwijt en je bent je eigen baas!
Maria Pekelharing zegt:
vrijdag 24 december 2010, 19:56 uur 275-Alphonse Scaf—Zowel u als uw pseudoniem Louis Sartorius
hebben niet voor niets van NRC een IP-ban gekregen, dus wat doet u hier eigenlijk? En daarnaast is
het niet zo kies naar een eigen weblog te verwijzen om uw hetze voort te zetten, waarvan akte.
Verbaan, W. zegt:
vrijdag 24 december 2010, 20:12 uur Diverse keren heb ik kritische geluiden laten horen; als dit al
middels een getypte tekst mogelijk is. Laat ik, voor zover u daar nog niet zelf achter bent gekomen en/
of op attent gemaakt, nog een probleem aan de orde stellen: de bijlages in tabloid formaat. A picture
tells more than a thousand worde, maar omdat het niet mogelijk is zoiets als attachment bij te voegen,
verzoek ik u zelf de proef op de som te nemen. D.w.z. deze als digitale editie te lezen middels het
scherm van een laptop (da’s dus wat anders dan een I-Pad). Slecht na heel veel trucs lukt het om iets
enigszins leesbaars op het scherm te krijgen. Een artikel aanklikken om dat vervolgens te lezen, gaat
dan overigens niet meer. En dat alles terwijl er links en rechts zat ruimte op het scherm beschikbaar is!
De oorzaak is dat de breedte van een tabloid die breder is dan een normaal krantformaat daar wel in
geperst wordt. Door uw webdesigner. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik vrees als roepende in de
woestijn te staan. Uw focus ligt allang niet meer op de ‘klassieke’ NRC lezer ….. Iemand die ‘s
avonds ‘rustig zijn krantje leest’ (maar dat wel digitaal wil doen).
Verbaan, W. zegt:
vrijdag 24 december 2010, 20:15 uur Diverse keren heb ik kritische geluiden laten horen; als dit al
middels een getypte tekst mogelijk is. Laat ik, voor zover u daar nog niet zelf achter bent gekomen en/
of op attent gemaakt, nog een probleem aan de orde stellen: de bijlages in tabloid formaat. A picture
tells more than a thousand worde, maar omdat het niet mogelijk is zoiets als attachment bij te voegen,
verzoek ik u zelf de proef op de som te nemen. D.w.z. deze als digitale editie te lezen middels het
scherm van een laptop (da’s dus wat anders dan een I-Pad). Slecht na heel veel trucs lukt het om iets

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

De oorzaak is dat de breedte van een tabloid die breder is dan een normaal krantformaat daar wel in
geperst wordt. Door uw webdesigner. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik vrees als roepende in de
woestijn te staan. Uw focus ligt allang niet meer op de ‘klassieke’ NRC lezer ….. Iemand die ‘s
avonds ‘rustig zijn krantje leest’ (maar dat wel digitaal wil doen).
Verbaan, W. zegt:
vrijdag 24 december 2010, 20:15 uur Diverse keren heb ik kritische geluiden laten horen; als dit al
middels een getypte tekst mogelijk is. Laat ik, voor zover u daar nog niet zelf achter bent gekomen en/
of op attent gemaakt, nog een probleem aan de orde stellen: de bijlages in tabloid formaat. A picture
tells more than a thousand worde, maar omdat het niet mogelijk is zoiets als attachment bij te voegen,
verzoek ik u zelf de proef op de som te nemen. D.w.z. deze als digitale editie te lezen middels het
scherm van een laptop (da’s dus wat anders dan een I-Pad). Slecht na heel veel trucs lukt het om iets
enigszins leesbaars op het scherm te krijgen. Een artikel aanklikken om dat vervolgens te lezen, gaat
dan overigens niet meer. En dat alles terwijl er links en rechts zat ruimte op het scherm beschikbaar is!
De oorzaak is dat de breedte van een tabloid die breder is dan een normaal krantformaat daar wel in
geperst wordt. Door uw webdesigner. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik vrees als roepende in de
woestijn te staan. Uw focus ligt allang niet meer op de ‘klassieke’ NRC lezer ….. Iemand die ‘s
avonds ‘rustig zijn krantje leest’ (maar dat wel digitaal wil doen). Nu volgt er een reactie uit uw
systeem die mij op de vingers tikt ….. ‘t Ware beter geweest wanneer iemand de moeite had genomen
(kan nog altijd natuurlijk) me te bellen en – indien nodig – om een toelichting had gevraagd. Kijken
hoe uw computer (die zal toch niet de regie hebben overgenomen?) nu reageert …..
O.C.L. Ammeling zegt:
vrijdag 24 december 2010, 20:20 uur Jammer. Ik vind de NRC inclusief deze site, er als een geplukte
gans (# 234 – Jerry Mager) bij lopen of zitten. Wat nou “snelle duiding”? Lariekoek, inderdaad.
Op de vorige Opinisite (enigszins ironisch “expertdiscussie” geheten) kon ik tenminste nog die ene
duidzame parel tussen de oppervlakkige snippers tekst vinden.
Nu krijgen we ijsberen voorgeschoteld, of een stroef stukje als van Folkert Jensma en z’n hang ups.
Goed dat dat stukje verdwenen is.
Wordt het nog wat met deze krant, of gaat het tenslotte de kant van alle papier op? Digitaal of nietdigitaal
Alphonse Scaf zegt:
vrijdag 24 december 2010, 21:08 uur @276 Anonymus
U maakt kennelijk bij de NRC de dienst uit. Banvloeken uitdelen in commissie of alleen gaan u
bijzonder goed af. Ik zei het al eerder, uw ware naam doet er alles toe.
Vertel eens, hoeveel personen heeft u al door het slijk gehaald? Ach, laat maar, het valt nu allemaal
makkelijk voor iedereen op te zoeken, zo is het toch? Te weerleggen valt er door u niets, maar dan ook
helemaal niets. Dat is zeker, absoluut zeker.
En voor de overige lezers. U kunt €10.000 winnen, lees maar: http://my.opera.com/Tibaert/blog/defascist-van-dienst-bij-de-nrc-2
Alain zegt:
vrijdag 24 december 2010, 21:37 uur Off-topic nog de vraag waarom het nieuws op de internetsites van
de Nederlandse media stopt tussen 23.00 en 07.00 uur? Waarom heeft dit land ‘s nachts geen
nieuwsvoorziening – laat staan duiding? Is het nieuws op? Of zijn al onze ‘gedreven journalisten’ te
belazerd om ‘s nachts te werken? Misschien is het voor een kwaliteitskrant beter om hier zijn
onderscheid in te zoeken dan in een funky website. Quality, guys. We want indepth quality.
Jan Haringa zegt:
zaterdag 25 december 2010, 01:09 uur Dag Frits,
Jarenlang las ik met veel plezier via de Internet editie van NRC de column –DAG- van Frits
Abrahams. Ik woon in Korea en daar koop je niet zo maar de NRC, vandaar. Nu heeft iemand bij NRC
besloten dat ik daar voor moet gaan betalen – “we geven dat niet meer gratis weg”. Dat kost het eerste
jaar Euro 139.50 en daarna Euro 189. Dat ben ik niet van plan, ik ben tenslotte Nederlander Het spijt
me zeer Frits te moeten missen, maar zo gaat dat soms in het leven. Overigens denk ik dat met mij
vele Nederlanders in het buitenland Frits gaan missen.
Beste Frits het allerbeste en bedankt , blijven schrijven hoor.
Jan Haringa
Seoul
Kees zegt:
zaterdag 25 december 2010, 10:45 uur Doe de volgende proef:
klik hieronder op de link “Cultuur”. Vergelijk deze pagina met Vk tegenpool “http://
www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/index.dhtml”.
Huil.
Piet van Dongen zegt:
zaterdag 25 december 2010, 12:02 uur Jerry Mager zegt:
donderdag 23 december 2010, 13:14 uur (234)
Geheel mee eens. Deze discussies waren op niveau, net ook omdat iedereen er aan mee kon doen en
ook voor mij de belangrijkste reden voor bezoek aan de site.
Dat levert misschien niet direct euro’s op, maar NRC verkreeg zo wel zelf gratis
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zaterdag 25 december 2010, 10:45 uur Doe de volgende proef:
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klik hieronder op de link “Cultuur”. Vergelijk deze pagina met Vk tegenpool “http://
www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/index.dhtml”.
Huil.
Piet van Dongen zegt:
zaterdag 25 december 2010, 12:02 uur Jerry Mager zegt:
donderdag 23 december 2010, 13:14 uur (234)
Geheel mee eens. Deze discussies waren op niveau, net ook omdat iedereen er aan mee kon doen en
ook voor mij de belangrijkste reden voor bezoek aan de site.
Dat levert misschien niet direct euro’s op, maar NRC verkreeg zo wel zelf gratis
kwaliteitsinformatie…! Ironisch…!
Ik ben toch nog even terug in de, blijkbaar ijdele, hoop dat de redactie iets goeds zou doen met
bovenstaande lawine aan kritiek en teleurstelling. Integendeel, de redactie verwaardigt zich kennelijk
niet eens meer om te reageren.
Truusje van Tol zegt:
zaterdag 25 december 2010, 12:56 uur @ Kees
Ben het zo met je eens! Het maakt een wereld van verschil hoe je iets opschrijft. Clichés, open
tekstdeuren, kromtaal – dat kan iedereen, zoals ook voortdurend op internet wordt bewezen. Maar zelfs
het meest droge nieuws kan je bij de lurven pakken door de formulering, het fijne pennmetje, de
mooie taal. Kom op NRC, jullie kunnen het.
doubledutch zegt:
zaterdag 25 december 2010, 13:41 uur Deze “nieuwe” website is nog erger dan die van de AD, die op
Vlaamse leest werd geschoeid. Hier is niet eens een leest herkenbaar.
Maria Pekelharing zegt:
zaterdag 25 december 2010, 14:16 uur 280-Alphonse Scaf—Prachtig aanbod, die 10.000,- in deze barre
crisistijden, ik maak er graag gebruik van. Alleen…bij welke notaris heeft u betreffend bedrag +
spelregels gedeponeerd, want anders riekt het zo naar gebakken lucht. Als kanshebber wil ik natuurlijk
wel zekerheid van uitbetaling, dus graag de personalia van betreffende notaris hier vermeldens, opdat
we het even kunnen natrekken.
Paul Sprangers zegt:
zaterdag 25 december 2010, 14:51 uur @ Kees,
Ik heb de proef gedaan en de digitale cultuurpagina van de NRC vergeleken met die van de Volkskrant.
Het verschil is inderdaad schokkend. Niet alleen blijkt de berichtgeving bij de NRC al een paar dagen
stil te staan, de laatste bijdragen vermelden uitsluitend wat er trending (?) is op Twitter. Zelfs ik begin
mijn abonnement te heroverwegen.
Hans Leutscher zegt:
zaterdag 25 december 2010, 16:43 uur Bij deze zeg ik mijn digitale abonnement op. De manier waarop
NRC het nieuws nu brengt is elders beter te vinden.
A. Derks zegt:
zaterdag 25 december 2010, 21:44 uur Ik heb zojuist het interview met de hoofdredacteur in De
Standaard gelezen. Goed interview. Maar waarom is het hier wachten op een verantwoording, of een
uitleg bij deze site?
Vandermeersch: ‘Ik zeg: laat je niet gijzelen door je lezer. Strijk hem soms tegen de haren in.’ Prima.
Is nog iets voor te zeggen. Maar betekent dat, die lezer totaal niet informeren? Zowel naar inhoud als
naar vorm is het nog wachten op een uitleg.
De internetredacteur heeft een toelichting gegeven, en deels voldoet die. Maar er mag ook van de
hoofdredacteur een uitleg worden verwacht. En een half, of zelfs kwart, A-4tje volstaat.
Dat die uitleg niet is gekomen, verklaart vlg mij veel negatieve reacties.
mark van stramproy zegt:
zondag 26 december 2010, 09:31 uur Waarom klagen over iets dat gratis is? Er is ook geen verplichting
nrc.nl te lezen. De huidige opzet lijkt bedoeld om te kunnen bezuinigen: lees journalisten te ontslaan.
Er is geen geld, zo zegt uitgever Hans Nijenhuis. Met minder dan de huidige negen
internetjournalisten moet het lukken de huidige opzet van de vernieuwde website voort te zetten.
Het enige advies dat ik heb is Youp van de consumentensite te halen. Hij is het buitenbeentje van de
krant. Zo iemand laat je niet gratis lezen.
Truusje van Tol zegt:
zondag 26 december 2010, 11:45 uur Iets dat gratis is hoeft niet goed te zijn, zelf niet als het afkomstig
is van een kwaliteitsmerk? Wat een flauwekul zeg. Overigens zijn er vele abonnees zoals ik (nog even)
met een zgn. zaterdagplus-abonnement. Ze ontvangen op zaterdag de papieren editie van de NRC en
hebben voor de rest van de week een digitaal abonnement waarvoor wel degelijk fiks wordt betaald.
Ik snap dat denigrerende gedoe over de klachten niet. Je zou bijna denken dat het wordt gepost door de
vijf leden van het zgn. onderzoekspanel.
Ron Batten zegt:
zondag 26 december 2010, 13:14 uur Als ik af en toe op die nieuwe voorpagina van de website een
bericht open klik, merk ik maar bar weinig van die “snelle duiding”. Tot nu toe laat de redactie het aan
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Het enige advies dat ik heb is Youp van de consumentensite te halen. Hij is het buitenbeentje van de
krant. Zo iemand laat je niet gratis lezen.
Truusje van Tol zegt:
zondag 26 december 2010, 11:45 uur Iets dat gratis is hoeft niet goed te zijn, zelf niet als het afkomstig
is van een kwaliteitsmerk? Wat een flauwekul zeg. Overigens zijn er vele abonnees zoals ik (nog even)
met een zgn. zaterdagplus-abonnement. Ze ontvangen op zaterdag de papieren editie van de NRC en
hebben voor de rest van de week een digitaal abonnement waarvoor wel degelijk fiks wordt betaald.
Ik snap dat denigrerende gedoe over de klachten niet. Je zou bijna denken dat het wordt gepost door de
vijf leden van het zgn. onderzoekspanel.
Ron Batten zegt:
zondag 26 december 2010, 13:14 uur Als ik af en toe op die nieuwe voorpagina van de website een
bericht open klik, merk ik maar bar weinig van die “snelle duiding”. Tot nu toe laat de redactie het aan
mij over om mijn eigen duiding te maken. Vind ik eigenlijk wel zo prettig. Maar dat lukt mij ook op
nu.nl o.i.d.
De lay out is wel mooier, dat moet ik toegeven. En tenslotte gaat bij het NRC-lezerspubliek vorm
voor inhoud. Toch? Voor de serieuze lezer is onderaan de hoofdpagina van de website gewoon weer de
krant te vinden. Bij een krant die zijn klanten centraal stelt zou dat bovenaan moeten staan, denk ik.
Maar goed, ik vind mijn weg wel.
@290: A. Derks. Als een hoofdredacteur zegt “laat je niet gijzelen door je lezers” , dan kun je er vanuit
gaan dat hij zich laat betalen door degenen die betalen voor de andere kant van de pagina met
redatcionele artikelen: de advertentiepagina. Want voor niks gaat de zon op.
@234 Jerry Mager. U heeft gelijk, denk ik. Ik kwam ook veel op de discussiepaginas. Dat verhoogt de
bezoekersaantallen van deze website (=inkomsten). Ik kan me goed voorstellen dat veel parlementariers
inderdaad deze discussiepaginas graag lezen – stem van het volk, althans dat deel dat nog nadenkt.
Maar het lijkt erop dat de redactie van Lux et Libertas de Libertas maar de mond heeft gesnoerd in het
kader van het snelle geld verdienen (lux).
Karel Ottens zegt:
zondag 26 december 2010, 13:19 uur Wat mij altijd verbaasd met uw nieuwe website dat men blijkbaar
niet de moeite genomen heeft naar andere nieuwswebsites te kijken en van al die websites het beste te
kiezen. Ik woon in het Indonesie en voor het nieuws lees ik de wekelijkse NRC/Handelsblad en bekijk
o.a. de websites van NOS , Radio Wereldomroep en de NRC. De site met het grootste gebruiksgemak
vanwege onze zwakke ADSL-verbinding, wordt het meest bekeken. Sinds uw vernieuwde website
steekt de NOS met kop en schouders uit boven de uwe. Dat betekent dat ik nu zelden uw website
bekijk omdat U hetzelfde nieuws heeft als de NOS maar uw website duidelijk moeilijker (trager en
minder overzichtelijk) in het gebruik is. Een vriend die journalist was, zei eens: Eigenlijk hebben we
lak aan de lezers, we schrijven voor onszelf. Datzelfde lijkt opgeld te doen voor uw web-ontwerpers.
Waar kan ik de blog van Elske Schouten vinden die helaas al enige tijd geen blog meer bijhoudt?
Sterkte met het verbeteren
Kees Marges zegt:
zondag 26 december 2010, 13:25 uur Heb nog niets gemerkt van de verbeteringen van de nieuwe site.
Waarom bepaalt de redactie wat ik belangrijk moet vinden. Ik wil graag direct in een oog opslag een
overzicht van zoveel mogelijk belangrijk nieuws (blijft altijd een eerste selectie door de redactie) zodat
ik zelf kan kiezen wat ik het eerst wil lezen. Het kost veel meer moeite en tijd dan voor de start met de
nieuwe site, om ‘mijn’ nieuws te vinden.
Milan zegt:
zondag 26 december 2010, 13:30 uur Enkele dagen geleden via een incidenteel bezoekje aan Geenstijl op
deze site gekomen en ik moet zeggen: Wat een opluchting dat ik dit gevonden heb! Nu.nl is voorgoed
van als mijn homepage verdrongen door nrc.nl. Duidelijke koppen, mooie nieuwsberichten,
interessante ‘beste van het web’ (laatst een uur lang de jaarfoto’s van de NYT bekeken) en een mooie
vormgeving.
Enige puntje van kritiek bij mij is de plek van ‘Categorieën’. Ik zou het een verbetering vinden als
deze meer naar boven geplaatst zou worden. Ten tijde van grote sportevenementen, belangrijke
wetenschappelijk ontdekkingen en bijvoorbeeld grote binnenlandse ontwikkelingen kan men dat dan
snel op een rijtje krijgen.
S. van Hest zegt:
zondag 26 december 2010, 14:15 uur Bart op #33 zegt:
“Hebben jullie met een teletijdmachine iemand uit 1980 een site laten bouwen?”
Zeer to-the-point! Want wat dat ‘scrollen’ betreft, dat heeft niets met ‘gaan we compacter maken’ van
doen, maar alles met webfunctioanaliteit
Voor het eerst sinds jaren moet ik weer met mijn muis op pijltjes klikken!
Functietoetsen werken niet! Pop-upvensters zijn niet te verschalen.
(Rubrieken zijn niet te vinden, er kan niet genavigeerd worden op paginanummering (eenb KRANT!),
en kan niet op dagen worden gezocht, de vrijdag- en zaterdagbijlagen zijn niet eenvoudig meer aan te
klikken en de boel is TRAAAAAAG. I kan nog even doorgaan hoor!)
Werkelijk, hier is iemand aan de slag geweest die totaal NIET web-savvy is, en aangezien zijn
‘meesters’ dat kennelijk ook niet zijn mag hij de hele boel naar de ratsmodee helpen.

zondag 26 december 2010, 14:15 uur Bart op #33 zegt:

“Hebben jullie met een teletijdmachine iemand uit 1980 een site laten bouwen?”
Zeer to-the-point! Want wat dat ‘scrollen’ betreft, dat heeft niets met ‘gaan we compacter maken’ van
doen, maar alles met webfunctioanaliteit
Voor het eerst sinds jaren moet ik weer met mijn muis op pijltjes klikken!
Functietoetsen werken niet! Pop-upvensters zijn niet te verschalen.
(Rubrieken zijn niet te vinden, er kan niet genavigeerd worden op paginanummering (eenb KRANT!),
en kan niet op dagen worden gezocht, de vrijdag- en zaterdagbijlagen zijn niet eenvoudig meer aan te
klikken en de boel is TRAAAAAAG. I kan nog even doorgaan hoor!)
Werkelijk, hier is iemand aan de slag geweest die totaal NIET web-savvy is, en aangezien zijn
‘meesters’ dat kennelijk ook niet zijn mag hij de hele boel naar de ratsmodee helpen.
TIP: Check de bezoekersstatistieken (analyseer ze!) en u zult zien dat sommige pagina’s, artikelen,
blogs et cetera niet of nauwelijks meer gezien –en dus bekeken– worden.
Dit gaat niet om ‘wennen aan iets nieuws’: ik wens niet te ‘wennen aan iets ouds’!
Werkelijk, wat een onmacht!
298. W.G. Vijvers zegt:
zondag 26 december 2010, 14:34 uur Veel van de genoemde nadelen heb ik ook ervaren en blijkbaar
komt er geen bevredigend antwoord van de redactie.
Een van de voordelen voor de NRC is dat het bij alle nieuwigheden (papier en digitaal) minder opvalt
wat er wordt weggelaten. Daartegenover staat hinderlijker reclame.
Voor de abonnees is het jammer dat toevallig net nu de automatische betaling van het jaarabonnement
is afgeschreven (waarschijnlijk voor de laatste keer, tenzij…).
299. Onno zegt:
zondag 26 december 2010, 14:35 uur De nieuwe NRC is een vooruitgang, al is er ook veel
achteruitgegaan. Er moet gewoon bovenaan een navigatiebalk komen naar 3 categorieën, het nieuws,
het beste van het web en de weblogs. Als je dat bovenaan plaatst en voor die 3 categorieën een pagina
maakt, is er een hoop verbeterd. Plaats in dat menu ook een link naar de online editie en het archief en
de website is stukken beter. Stop ook met dat twitterdeel bij het beste van het web. Als ik wil weten
wat het trending topic is, tik ik het in bij Google en weet ik het. Voor de rest is de nieuwe website
wel weer fris, met een echte inhoudelijke omslag. In ieder geval uniek in zijn genre.
300. Wolfgang zegt:
zondag 26 december 2010, 17:38 uur @ Truusje van Tol
+1
“Je zou bijna denken dat het wordt gepost door de vijf leden van het zgn. onderzoekspanel.” Of nog
iets dichter bij huis
301. Kees zegt:
zondag 26 december 2010, 17:55 uur Ik betwijfel of de redactie wel echt luistert. Uit de reactie spreekt
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dat zij beter weten wat goed voor ons is dan wij zelf.
Ik begrijp heel goed het verschil tussen gratis en betaald nieuws, en dat ik dus voortaan naar de
digitale ditie moet om als abonnee mijn nieuws te vinden. Maar helaas is de digitale editie nauwelijks
meer dan een 1x per dag ingescande krant. Geen links naar bronnen of gerelateerde web pagina’s. Geen
mogelijkheid om van de inhoudspagina van het weekblad meteen naar het artikel te springen. Moet on
line het hele blad doorbladeren om te komen waar ik wil. Wat is de toegevoegde waarde?
Jammer. Voor actueel nieuws ga ik nu liever naar nu.nl en voor het lezen van artikelen gewoon de
papieren versie.
Kees zegt:
zondag 26 december 2010, 18:19 uur Ernst-Jan,
Overigens lukt het me niet om in het archief te komen. Koppelen met mijn abonneenummer helpt niet.
De site blijft me in circeltjes rond sturen. Maar ik kan nergens vinden waar ik heen moet voor hulp.
Misschien iets voor De Help?
Hans K zegt:
zondag 26 december 2010, 23:10 uur Hierbij nog mijn complimenten voor de ter ziele gegane NRC-site.
Kock zegt:
maandag 27 december 2010, 10:18 uur De site is NIET goed leesbaar. Teveel “wit” waardoor teveel
scrollen. Letters niet prettig leesbaar. Hierdoor verlies van overzicht.
Miep de Boer zegt:
maandag 27 december 2010, 11:20 uur Erg onoverzichtelijk.
Rosa zegt:
maandag 27 december 2010, 11:24 uur Jammer, ik had net ontdekt dat de fotopuzzel van de wekelijkse
bijlage ook op internet stond.
Ronald van Elburg zegt:
maandag 27 december 2010, 13:08 uur Er is in andere reacties al veel gezegd over de significantie van
het panel, maar ook het peilen van reacties via twitter geeft een zeer sterke bias. In Nederland twitteren
bij mijn weten slechts zo’n 400.000 mensen, en gezien de vorm van het medium zijn dat
waarschijnlijk vooral heel jonge mensen en mensen die van uit hun vak de laatste politieke, celebrity
en voetbal roddels willen weten. Daar zitten waarschijnlijk weinig mensen bij die op de kwaliteit
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305. Miep de Boer zegt:
maandag 27 december 2010, 11:20 uur Erg onoverzichtelijk.
306. Rosa zegt:
maandag 27 december 2010, 11:24 uur Jammer, ik had net ontdekt dat de fotopuzzel van de wekelijkse
bijlage ook op internet stond.
307. Ronald van Elburg zegt:
maandag 27 december 2010, 13:08 uur Er is in andere reacties al veel gezegd over de significantie van
het panel, maar ook het peilen van reacties via twitter geeft een zeer sterke bias. In Nederland twitteren
bij mijn weten slechts zo’n 400.000 mensen, en gezien de vorm van het medium zijn dat
waarschijnlijk vooral heel jonge mensen en mensen die van uit hun vak de laatste politieke, celebrity
en voetbal roddels willen weten. Daar zitten waarschijnlijk weinig mensen bij die op de kwaliteit
willen wachten die de hoofdredacteur van NRC zei na te streven en waarvoor hij niet schroomde het
nieuws tijdelijk op de redactie vast te houden zodat het gecontroleerd kon worden.
308. Afhaker zegt:
maandag 27 december 2010, 14:36 uur Breng de oude site terug, of doe geen moeite verder.
De site van de Volkskrant is veel beter, en dat gaan jullie met wat aanpassingen op deze site toch niet
halen.
Bij de echte krant is het omgekeerd, totdat de NRC binnenkort naar Amsterdam en naar tabloid gaat.
309. ger uit Oosterbeek zegt:
maandag 27 december 2010, 14:58 uur Voor uw IT-ers
mbt foutmelding 404: ‘The requested URL …
de fout zit in javascript one-page-view.js in een van de regels:
NrcOnePageView.init = function() {
if(Library.ie6) { location.href = “index_text.html”; return; } //redirect to text index page
if(el.href && el.href.indexOf(“#text”) != -1) { filename = el.className.match(/article\d+/) +
“_text.html”; }
wat nu te doen??
310. Paul zegt:
maandag 27 december 2010, 16:51 uur Laatste reactie bovenaan in deze log zou wel heel prettig zijn. Is
er al een medische term voor afgesleten duim voor ipad schuivers?
Op Firefox doet de krant het een stuk slechter dan op IE heb ik net gemerkt. Downloaden op ipad van
24 dec nrc lukt niet op app. Formaat wellicht te groot, dag ervoor ook cultureel suppl niet gevonden in
download. Download via PC epub en dan via itunes naar Stanza is wel gelukt, beetje omweg. Ik deel
de mening over digitale presentatie van krant op website, geen vooruitgang. Moet constateren dat ik
helaas nu eerst naar google nieuws en nu.nl ga voordat ik de nrc mob open.
311. J op de Beke zegt:
maandag 27 december 2010, 16:52 uur Geachte NRC,
Ik ben abbonnee en ik lees de NRC vaak digitaal omdat de krant niet altijd op tijd wordt bezorgd.
Vroeger wandelde ik daar in twee stappen naar toe, nu is het heel gezoek voor ik de knop van de
digitale editie heb gevonden. Graag een snellere link naar de digitale editie voor abonnees dus. Als ik
dan een stuk lees uit de digitale editie is het erg hinderlijk dat je wanneer je in het venster scrolt het
venster zelf niet mee beweegt, dan moet je naar de rand om met het venster zelf te schuiven. Dat is erg
vervelend bij vooral grotere stukken.
312. mdersjant zegt:
maandag 27 december 2010, 16:55 uur Ik heb er genoeg van. Nieuwsbrief onleesbaar, site voegt niks
meer toe. Hoe verwijder ik mijn account???
313. Rob Dekker zegt:
maandag 27 december 2010, 18:19 uur De site is wat ons betreft geen verbetering. Verre van dat. Er
ontbreekt structuur en daarmee overzicht. In plaats van zich te onderscheiden, is dit de zoveelste site
waarop nieuws gespuid wordt. En dan nog eentje van een middelmatige kwaliteit ook. Er is niets mis
met vernieuwing (de iphone app is prima!), maar wel als het een achteruitgang betreft.
314. rvnues zegt:
maandag 27 december 2010, 18:38 uur ad 52: Joost zegt: maandag 20 december 2010, 18:24 uur
“voor alle ontevredenen: voorlopig kun je hier terecht om te kijken hoe het beter was http://
vorige.nrc.nl/”
Sorry Joost, maar ook dit is geen redelijk antwoord, want verder dan 13 December reikt het nieuws
daar niet. Helaas geen parallelle versie met inhoud zoals enigszins gesuggereerd met ‘voorlopig’.
Voor de herontwerpers: Ook de nieuwsbrief is onwerkbaar geworden, namelijk voor mensen die een
non-HTML email-programma gebruiken (zoals ‘claws-mail’) en geen enkele aanklikbare koppeling met
een nieuwspagina zien. Dat is een zoveelste fout dat met het nieuwe ‘interface’-ontwerp samengaat.
Voor sommige hierboven genoemde klachten lijkt de beste oplossing om of de navigatie balk van
onderaan de pagina naar boven te halen, of de balk beneden, maar altijd zichtbaar binnen het browserkader, maar dan bovenop de inhoudspagina, te houden. Een navigatie-balk moet altijd zichtbaar en
binnen bereik zijn; het werkt alleen wanneer het in beeld blijft. Dat is een van de basis-eisen van webinterface-design. De huidige opmaak met een lange pagina past moderne blogs maar geen site zoals de
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vorige.nrc.nl/”
Sorry Joost, maar ook dit is geen redelijk antwoord, want verder dan 13 December reikt het nieuws
daar niet. Helaas geen parallelle versie met inhoud zoals enigszins gesuggereerd met ‘voorlopig’.
Voor de herontwerpers: Ook de nieuwsbrief is onwerkbaar geworden, namelijk voor mensen die een
non-HTML email-programma gebruiken (zoals ‘claws-mail’) en geen enkele aanklikbare koppeling met
een nieuwspagina zien. Dat is een zoveelste fout dat met het nieuwe ‘interface’-ontwerp samengaat.
Voor sommige hierboven genoemde klachten lijkt de beste oplossing om of de navigatie balk van
onderaan de pagina naar boven te halen, of de balk beneden, maar altijd zichtbaar binnen het browserkader, maar dan bovenop de inhoudspagina, te houden. Een navigatie-balk moet altijd zichtbaar en
binnen bereik zijn; het werkt alleen wanneer het in beeld blijft. Dat is een van de basis-eisen van webinterface-design. De huidige opmaak met een lange pagina past moderne blogs maar geen site zoals de
‘klagers’ hier verwachten: een overzichtelijke pagina met toegang tot berichten die men wil lezen, wat
niet noodzakelijkerwijs hetzelfde is als het allerlaatste nieuws wat net bekend is gemaakt door een of
ander opinie-bewerkende instantie waarvan de stellingname niet duidelijk is.
Monopoly is een geweldig spel, het stuurt je soms terug naar ‘Af’ of ‘De Gevangenis’; maar dat was
ouderwets kapitalisme. In de huidige versie is dit vast ‘vernieuwd’ tot een ‘Goed voor extra bonus’
vakje. Is dit de soort vooruitgang die ook door de NRC wordt nagestreeft?
Hans K zegt:
maandag 27 december 2010, 19:28 uur In Firefox lopen de menu’s bovenaan door elkaar heen van de
nieuwe site. Het belangrijkste van een homepagina is toch wel dat de menu’s kloppen zodat er te
navigeren valt, en dat er met verschillende browsers getest is. De functionaliteit van de site valt al
meteen in het begin door de mand, je krijgt zo al meteen een indruk van het niveau van de site.
Hans K zegt:
maandag 27 december 2010, 20:25 uur (vervolg)
Het komt door de search-knop, die de linkermenu’s over de rechtermenu’s schuiven. Op de pagina’s
zonder deze knop werkt het wel goed.
Het woord ‘search’ kan ook wel iets naar boven op de knop, het lijkt erop dat iemand dit er snel
bijgefrommeld heeft. De knop ‘reageren’ hieronder is wel goed.
‘Zoeken’ zou ik deze search-knop noemen, ‘reageren’ heet toch ook niet submit?
Hans K zegt:
maandag 27 december 2010, 20:36 uur (vervolg)
O, de knop hoort dus bij ‘Google Custom Search’, dat is door de opmaak niet duidelijk. Dus de knop
moet minstens dezelfde hoogte hebben.
Hans K zegt:
maandag 27 december 2010, 20:42 uur (vervolg)
O, op andere pagina’s bestaat de goede knop al, alleen deze pagina en anderen zijn verknoeid.
Ik kan wel aan de gang blijven, dit gaat dan alleen nog maar over de eerste regel.
Alphonse Scaf zegt:
maandag 27 december 2010, 22:02 uur Een wonderlijke wereld, die nieuwe digitale editie. Ziet er prima
uit. Eens kijken hoe ze onder de diverse browsers werkt. Onder Safari geen enkel probleem. Loopt als
een Zwitsers uurwerk… Firefox, nu wordt het abonneenummer gevraagd. Bankafschrift zoeken en
nummer invoeren. Mededeling: “Dit abonneenummer is al in gebruik.” Safari afgesloten. Toch weer
opnieuw die mededeling. Nou breekt me de klomp.
Mensen, die nieuwe internet-site interesseert me geen fluit. Ik maak n.l. gebruik van Netvibes. Wel
zou ik op een normale manier in de digitale editie en het archief willen. Help…
ger uit Oosterbeek zegt:
maandag 27 december 2010, 22:36 uur Voor uw IT-ers
Het zijn de details waarin men de meester herkent.
Een ander minuscuul voorbeeld is de opmaak van de nummering per reactie, in de weblog is te zien
dat er opmaakstandaarden worden gebruik zonder daarbij vooraf scherp is nagedacht (als dat kan);
de marges voor de cijfers zijn te krap, bij brede cijfers in een getal valt een deel van het eerste cijfer
weg; dit is browser en pc afhankelijk: nrc-IT-’ers, jullie moeten niet 95% van de betalende klanten
tevreden stellen maar 100%!
Dus testen, testen, maar dan wel op alle mogelijke platforms…
Goedkoop wordt uiteindelijk duurkoop.
Het barst van de foutjes…moeten we dat maar blijven slikken… of is dat de moderne snelle afraffel
wereld.
NRC, Onderscheidend vermogen ook hier tonen!
Ron Batten zegt:
dinsdag 28 december 2010, 10:54 uur Ik gebruik de gewone Internet Explorer 8.0 die iedereen gebruikt
en bij mij valt zelfs het gehele eerste cijfer bij de nummering van de reacties weg. Gisteren was dat
nog niet het geval.
Nina Annechien zegt:
dinsdag 28 december 2010, 15:05 uur De website nu is echt rommelig, niet interessant, visueel een
crime, het is gewoon een lijst. Het is geen website het is een opsomlijstje. De website is rommelig
qua inhoud en qua opmaak.
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Het barst van de foutjes…moeten we dat maar blijven slikken… of is dat de moderne snelle afraffel
wereld.
NRC, Onderscheidend vermogen ook hier tonen!
Ron Batten zegt:
dinsdag 28 december 2010, 10:54 uur Ik gebruik de gewone Internet Explorer 8.0 die iedereen gebruikt
en bij mij valt zelfs het gehele eerste cijfer bij de nummering van de reacties weg. Gisteren was dat
nog niet het geval.
Nina Annechien zegt:
dinsdag 28 december 2010, 15:05 uur De website nu is echt rommelig, niet interessant, visueel een
crime, het is gewoon een lijst. Het is geen website het is een opsomlijstje. De website is rommelig
qua inhoud en qua opmaak.
De oude website, http://vorige.nrc.nl/, was primadeluxe, picobello, interessant, overzichtelijk,
informatief (!),…
Nu heb ik het gevoel op een blog van Weetikveelwie te zitten.
Goed dat jullie verbeterpunten naar voren brengen, maar ohohoh wat moet er veel verbeterd worden.
Wat zonde!!!!!!!!!!!!
Marieke Rietveld zegt:
dinsdag 28 december 2010, 15:31 uur Deze nieuwe site is een treurige afgang. Voor de argumentatie
sluit ik me van harte aan bij de heer Alting (@251).
Kom op NRC, ik ben al meer dan 25 jaar abbonnee en vind dat ik ook online recht heb op kwaliteit.
Truusje van Tol zegt:
dinsdag 28 december 2010, 15:39 uur Kan de internetredactie misschien een spoedcursusje Nederlandse
taal doen? Heus, er is verschil tussen de begrippen aanleiding, oorzaak en reden. Wesley Sneijder is
niet de reden van het succes van zijn club, zoals u meent te moeten ‘duiden’, maar de oorzaak.
Ik zal niet elke mier neuken want dan blijf ik aan de gang, maar o NRC, let toch op uw saeck.
Jan-Willem Lubbers zegt:
dinsdag 28 december 2010, 15:58 uur Ik ben zeer enthousiast over de nieuwe papieren krant, ik merk dat
ik het weer meer lees! Wat de website betreft: globaal vind ik het prima, alleen mag het van mij
allemaal wat compacter. In ieder geval sluiten site en papier beter op elkaar aan: overdag de headlines
lezen, ‘s avonds de uitgebreide versie. Ongetwijfeld kan er nog een hoop details verbeterd worden,
maar in grote lijnen: houden zo!
Elly Baake zegt:
dinsdag 28 december 2010, 16:13 uur De site is wat mij betreft geen verbetering. Verre van dat. Er
ontbreekt structuur en daarmee overzicht. In plaats van zich te onderscheiden, is dit de zoveelste site
waarop nieuws gespuid wordt. En dan nog eentje van een middelmatige kwaliteit ook. Er is niets mis
met vernieuwing, maar wel als het een achteruitgang betreft.
Ook de mogelijkheid om het weerbericht in te zien kan ik nergens vinden.
e.starink zegt:
dinsdag 28 december 2010, 18:33 uur Lees nou voor de lol eens http://www.nrc.nl/nieuws/2010/12/28/
europa-moet-overnamewaakhond-oprichten/; hier zitten nieuwsbrenger en nieuwsduider (allebei NRC)
elkaar gewoon na te praten. Gebakken lucht!
Barbara zegt:
dinsdag 28 december 2010, 23:10 uur ‘Snelle duiding’ is echt niet waar we op zitten te wachten, die
service krijg je toch al via igoogle (bijvoorbeeld). Het NRC moet uitkijken niet enkel een doorgeefluik
van het internationale nieuws te worden; de lezers kunnen zelf makkelijk via het internet aan dat
nieuws komen, daar hebben ze geen reporters voor nodig. Dus waarop je te concentreren: ouderwetse
journalistieke kwaliteit, en gebruikmaken van de meerwaarde van het internet via bijvoorbeeld foto
slideshows en meer interactie met lezers.
Lisa de Wit zegt:
dinsdag 28 december 2010, 23:18 uur Daar wilde ik het Econogram 2010 printen. Ik heb een
webabonnement en ik wilde aan het puzzelen. Dat printen lukte dus niet. Er kwam iets totaal
vervormds uit.
lEl Coindor zegt:
woensdag 29 december 2010, 01:47 uur Als je in de code van de nieuwe site kijkt, krijg je het
schaamrood op de kaken.
Het zit vol fouten en grappen van de vormgevers / programmeurs.
Wat te denken van het feit dat men de headlines wegschrijft onder de interne code “watskebeurt”, of dat
men streamers noteert onder “wikkel koude familieband”.
Ik weet ook wel dat een “wikkel” en technische “wrapper” is, maar dit is gewoon een puberale kopie
van een gratis Joomla-template.
Hopelijk heeft de NRC zichzelf niet serieus genomen, en niets betaald voor de nieuwe site, want meer
dan gratis zou te duur zijn.
lEl Coindor zegt:
woensdag 29 december 2010, 01:55 uur Nog wat ontdekt…
De pagina’s linken naar een verkeerde geneste structuur (meer dan vijf niveaus diep). En check eens
deze pagina; de krant maakt zichzelf belachelijk, door te stellen dat papier achterhaald is (!) en elke
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Het zit vol fouten en grappen van de vormgevers / programmeurs.
Wat te denken van het feit dat men de headlines wegschrijft onder de interne code “watskebeurt”, of dat
men streamers noteert onder “wikkel koude familieband”.
Ik weet ook wel dat een “wikkel” en technische “wrapper” is, maar dit is gewoon een puberale kopie
van een gratis Joomla-template.
Hopelijk heeft de NRC zichzelf niet serieus genomen, en niets betaald voor de nieuwe site, want meer
dan gratis zou te duur zijn.
lEl Coindor zegt:
woensdag 29 december 2010, 01:55 uur Nog wat ontdekt…
De pagina’s linken naar een verkeerde geneste structuur (meer dan vijf niveaus diep). En check eens
deze pagina; de krant maakt zichzelf belachelijk, door te stellen dat papier achterhaald is (!) en elke
pagina toch hetzelfde is vormgegeven (dus, whatever)…
http://www.nrc.nl/css/structuur.css
lEl Coindor zegt:
woensdag 29 december 2010, 01:57 uur Zucht…
http://www.nrc.nl/css/reclame.css
Het nieuwe motto van de NRC?
“Toet toet boing boing centjes verdienen”
Als ik de opmerkingen van de vormgever mag geloven.
Ronald zegt:
woensdag 29 december 2010, 08:24 uur @ /E/ Coindor
Het is dat 1 april zover weg is, anders zou je gaan geloven dat we hier met een grap te maken hebben.
Klaas Snippe zegt:
woensdag 29 december 2010, 08:53 uur Ach, het levert ook wat op.
Ik breng beduidend minder tijd op de site van NRC door.
Is dat een win/win situatie?
e.starink zegt:
woensdag 29 december 2010, 09:18 uur @ 334 Klaas Snippe zegt:woensdag 29 december 2010, 08:53
uur:
Is winwin ook: meewarig zien hoe een ijzersterke formule in no time naar de sodemieter wordt
geholpen? Dat kost dagelijks ook slechts enkele minuutjes.
ger uit Oosterbeek zegt:
woensdag 29 december 2010, 12:11 uur probeer maar eens boven in deze weblogpagina het zoek menu
rechts boven:
resultaat: Not Found
The requested URL /zoeken.php was not found on this server.
Opvallend is de gedigitaliseerde foto oude stijl onderaan pagina
http://www.nrc.nl/css/reclame.css
is dit een beeld van het NRC-IT-team?
Ik heb het idee dat een stel stagiairs hier aan de gang zijn… (ONLY for internal use..?); na hun kerstvakantie barst het feest misschien echt los.
P lamers zegt:
woensdag 29 december 2010, 13:27 uur Het badinerend toontje van de internetredacteur komt mij niet
sympathiek over, ongelofelijk dat een sterk merk als het NRC-H in zo een korte tijd om zeep is
geholpen.
Meneer Pfauth u hoeft niet voor mij te denken, ik weet heel goed wat ik wil, en dat is zeker niet een
voor de Ipad/phone/blackberry geschikte website.
Er zijn vele en kwalitatief betere alternatieven voor het laatste nieuws, dat is nu juist waar ik het
NRC-H nooit voor las!
Dat waar ik hem wel voor lees, is nu niet meer beschikbaar. Ik heb nu nog een abonnement maar
gezien de rampzalige service en distributie vraag ik me af hoe lang ik de ergernis van de slechte
bezorging nog op wil laten wegen tegen het plezier wat de schrijvende journalisten me geven.
Het probleem waar ik nu mee zit is dat ik de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen maar die niet kan
afzeggen omdat de link voor afmelden geen afmeldscherm geeft.
Hoe betrouwbaar wil je overkomen? Zo lijkt het net of de afzeggingen wel meevallen is het niet?
Misschien dat ik moet inloggen om me af te melden, dan moet ik dus eerst mijzelf aanmelden een
wachtwoord aanmaken om vervolgens me af te melden, tenminste dat vermoed ik, zeker weten doe ik
dat niet, wil ik niet weten ook overigens, ik ontvang de nieuwsbrief nog uit de tijd dat je je gewoon
zonder aftroggelen van persoonsgegevens je kon opgeven en zo wil ik er ook vanaf.
Nu krijg ik dus dagelijks ongewenste ‘spam’ in mijn mailbox..
Meneer Pfauth is geen NRC-er en ik denk niet dat hij het ooit zal worden!
H. Postema zegt:
woensdag 29 december 2010, 13:33 uur Mijn kritiek is dat deze Bilderbergkrant die zichzelf zo graag
profileert als keurignette ‘kwaliteitskrant’, zich nu eindelijk eens met waarheidsvinding moeten gaan
bezig houden. Indien niet, dan wens ik deze vertegenwoordiger van het zichzelf verrijkende
establisment, van harte een snel faillissement toe: “The greatest enemy of knowledge is not
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Hoe betrouwbaar wil je overkomen? Zo lijkt het net of de afzeggingen wel meevallen is het niet?
Misschien dat ik moet inloggen om me af te melden, dan moet ik dus eerst mijzelf aanmelden een
wachtwoord aanmaken om vervolgens me af te melden, tenminste dat vermoed ik, zeker weten doe ik
dat niet, wil ik niet weten ook overigens, ik ontvang de nieuwsbrief nog uit de tijd dat je je gewoon
zonder aftroggelen van persoonsgegevens je kon opgeven en zo wil ik er ook vanaf.
Nu krijg ik dus dagelijks ongewenste ‘spam’ in mijn mailbox..
Meneer Pfauth is geen NRC-er en ik denk niet dat hij het ooit zal worden!
H. Postema zegt:
woensdag 29 december 2010, 13:33 uur Mijn kritiek is dat deze Bilderbergkrant die zichzelf zo graag
profileert als keurignette ‘kwaliteitskrant’, zich nu eindelijk eens met waarheidsvinding moeten gaan
bezig houden. Indien niet, dan wens ik deze vertegenwoordiger van het zichzelf verrijkende
establisment, van harte een snel faillissement toe: “The greatest enemy of knowledge is not
ignorance… it is the illusion of knowledge.” – Stephen Hawking
Wanneer schrijft het NRC over zoiets, bijvoorbeeld:
http://www.anarchiel.com/display/wereldcontrole_via_persoonsnummers_grondplan_bijna_klaar
Conny zegt:
woensdag 29 december 2010, 15:01 uur Nog even geduld, beste noorderburen, binnenkort krijgen jullie
ook ‘beroemd en bizar’ aangeboden op jullie nieuwssite. Deze rubriek heeft het vooral over vrouwen.
Je kent dat wel: de mooiste kont, konijntjes, opgeblazen borsten…de hele rimram! Dat is nodig en
belangrijk: de (mannelijke) lezer wilt ook wel eens likkebaarden nietwaar? Wij zijn dat kleutergedoe al
gewoon geworden in België, temeer omdat we,als burgers die ons toch optimaal willen informeren,
naar de Standaardwebsite kijken en die onnozele stukjes er via Het Nieuwsblad (ondanks dat we met
die krant helemààl niets willen te maken hebben)er gratis bijkrijgen. Onnozele (vrouwen)foto’s en dito
commentaar gratis d’erbij, wat willen we nog meer? En niemand in België die daar nog van opkijkt.
Geleidelijke gewenning aan brol, maar duidelijk efficiënt als marketing! Blijf kritisch, beste buren!!!
ger uit Oosterbeek zegt:
woensdag 29 december 2010, 15:03 uur gelezen in : http://www.nrc.nl/css/default.css
I’m fixing a hole where the rain gets in
watskeburt
voorheen bekend als: het belangrijkste nieuws
watisnjouw
voorheen bekend als: het beste van het web
negatieve margin-top
om het plaatje op de regelhoogte te laten beginnen
debugging
Ombouw Reparatie Systeem ™
sjembek – feature boven watskeburt en watisnjouw
P lamers zegt:
woensdag 29 december 2010, 16:33 uur Tip aan teleurgestelde lezers;
Meld u af voor de nieuwsbrief, een daling in het aantal aanmeldingen valt ook de echte journalisten
op.
Dat gaat u niet lukken, want de afmeldfunctie van de nieuwsbrief verwijst u naar een pagina waar u
zich op van alles en nog wat kunt aanmelden, maar niet af melden.
Dat mag niet volgens de regels van de OPTA en dus kun je een klacht indienen, die vervolgens op een
ander bureau terechtkomen dan dat van diegenen die er op deze manier voor zorgen dat de schade slecht
zichtbaar is.
https://www.spamklacht.nl/klacht-indienen/
Hoe meer klachten hoe eerder wij ons NRC-H weer terugkrijgen!
Hans zegt:
woensdag 29 december 2010, 17:14 uur 1. Vrij naar meneer Pfauth (werkt blijkbaar bij nrc.nl): Welnu,
wij denken dat de NRC-makers op de hoogte willen blijven van wat er onder de betalende abonnees
leeft, en dat dat wordt vertaald op nrc.nl. Hij of zij krijgt daar geen overzicht van, maar wel inzicht.
2. De toon die meneer Pfauth gebruikt, behoort niet bij het profiel van de NRC-lezers. Misschien dat
de hoofdredactie een echte NRC-redacteur kan belasten met de inrichting van nrc.nl.
B Ovink zegt:
woensdag 29 december 2010, 18:13 uur wat een rotzooi heeft u gecreëerd! Van een overzichtelijke
veelzijdige site bent u zonder aanwijsbare reden overgestapt op een klungelige serie onsamenhangende
berichten. Het is sowieso een gevaar van het internet dat berichtgeving in een groot aantal
oppervlakkige instantfeitjes blijft steken. Als de NRC ook op het internet een kwaliteitsmedium wil
blijven, dan verwacht ik dat ze dat gevaar onderkent en zich juist gaat specialiseren in ‘the story behind
the story’ en features – m.a.w. juist toegevoegde waarde die op het internet zo zelden is, en waar
klanten wel voor willen betalen. Wat een chotspe (en een afgang) om alle editoriale kwaliteit overboord
te gooien en ons een ‘dertien in een dozijn’ site te durven bieden, dat mikt op onnozelen met een
aandachtspanne van 0,01 seconde.
Ik woon in het buitenland, en juist omdat ik de moeite neem om per jaar ± €300 neer te tellen voor de
gedrukte weekeditie en de journalistieke inhoud van de website, die ik dagelijks gebruik om van alles
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veelzijdige site bent u zonder aanwijsbare reden overgestapt op een klungelige serie onsamenhangende
berichten. Het is sowieso een gevaar van het internet dat berichtgeving in een groot aantal
oppervlakkige instantfeitjes blijft steken. Als de NRC ook op het internet een kwaliteitsmedium wil
blijven, dan verwacht ik dat ze dat gevaar onderkent en zich juist gaat specialiseren in ‘the story behind
the story’ en features – m.a.w. juist toegevoegde waarde die op het internet zo zelden is, en waar
klanten wel voor willen betalen. Wat een chotspe (en een afgang) om alle editoriale kwaliteit overboord
te gooien en ons een ‘dertien in een dozijn’ site te durven bieden, dat mikt op onnozelen met een
aandachtspanne van 0,01 seconde.
Ik woon in het buitenland, en juist omdat ik de moeite neem om per jaar ± €300 neer te tellen voor de
gedrukte weekeditie en de journalistieke inhoud van de website, die ik dagelijks gebruik om van alles
wat in Nederland gebeurt op de hoogte te blijven, verwacht ik een slim ontworpen site dat al op het
eerste gezicht een veelzijdig overzicht geeft van álle onderdelen van de krant, met een duidelijke en
‘intuïtieve’ manier om dieper in die onderdelen te duiken en toch snel weer terug te zijn bij andere
rubrieken en het nieuwe nieuws. Voor een schoolvoorbeeld van hoe dat wél zeer efficiënt (en bovendien
mooi vormgegeven) kan gebeuren, verwijs ik u naar de webversie van de Engelse Times http://
www.thetimes.co.uk/tto/news/ (die zo goed is dat ik wel inzie waarom ik dáár voor de journalistieke
inhoud moet betalen). Daar kan de NRCsite niet aan tippen, waar veelzijdigheid de grote afwezige is.
In één van uw eerdere reacties schreef u “we willen geen krantje gaan spelen op het internet”. Ik
verwacht van de enige kwaliteitskrant van Nederland dat ze dat wél wil.
raoul zegt:
woensdag 29 december 2010, 18:28 uur Heb op 20 december de laatste keer gekeken en was benieuwd of
er inmiddels iets was gebeurd dat heeft geleid tot enige verbetering.
Helaas!
Wel constateer ik dat de stroom van reacties niet afneemt. Heb dit zelden meegemaakt. Meestal ebt
kritiek op aanpassingen na enkele dagen wel weg maar dit is ongekend.
Ik hoop dat het nieuwe jaar toch echt voor nieuwe inzichten zorgt bij de eigenaren. De hoofdredacteur
heeft in ieder geval niet voldoende (zeg rustig geen) zelfreflecterend vermogen om te komen tot
verbeteringen.
Gloria van der Spek zegt:
woensdag 29 december 2010, 19:05 uur Ernst-Jan Phauth, bent u daar nog?? Kijk dan eens naar de
nummering en zie hoe het eerste cijfer wegvalt. Dat is toch knullig? DOE ER IETS AAN SVP!
Verder wacht ik nog stééds op betere ontwikkeling van NRC.nl. Ik probeer het écht positief te
bekijken zoals ik mijn @167 omschreef, maar vooralsnog blijft de site hangen in veel te summiere
berichtgeving. Heeft Ernst-Jan Phauth een deal met de zandman gesloten? Oogjes toe en lekker slapen?
(geeuw!!)
Wat ik zeer betreur is dat ik binnen no time EXIT ben in tegenstelling tot de ‘oude’ site. Er valt niets
meer te beleven bij de nieuwe NRC.nl
Hopelijk in januari meer actie en reactie van uw lezerspubliek. Zonder hen bent u eigenlijk niets…
bloedt NRC.nl langzaam dood. Er had alláng iets moeten gebeuren om NRC.nl beter leven in te
blazen, na de enorme stroom van (2000?) negatieve reacties. Deze manier van berichtgeven lijkt op een
simple-minded schoolkrantje van grazige brugschapen. Zó neutraal als NRC.nl zich nu opstelt is
ronduit volksverraad! En dan ook nog ‘uw volk’ het zwijgen opleggen ( zónder Opinie en Debat) moge
gerust achterlijk worden genoemd. Stemt EJP soms cDA? U weet wel: die dictatoriale
volksverlakkerspartij! Die jeugd… waar Ernst-Jan P voor staat met zijn 24 lentes… is toonaangevend
voor de extreem korte spanningsboog en volstrekte onkunde ‘het volk’ bij de les (lees krant) te
houden. Nogal logisch! Met 24 en óp naar de nieuwe lente moet je vooral geen krantensite willen
dirigeren, maar eerstens en bovenal jezelf. Op de bek durven gaan is geen enkel probleem in de
volwassen krantenwereld, maar het niet toe willen geven… dáár zit ‘m de crux. NRC kom tot uzelf!
P lamers zegt:
woensdag 29 december 2010, 19:22 uur Zouden de internet-redacteuren deze wel eens gelezen hebben?;
http://apps.nrc.nl/stijlboek/
Begrepen wat er in staat in ieder geval niet!
Alphonse Scaf zegt:
woensdag 29 december 2010, 20:17 uur We zijn weer een aantal dagen verder. Nog steeds kan ik via
Firefox niet bij het krantenarchief komen en wel via Safari. Hoe kan dat nou? De digitale editie werkt
op beide zonder mankeren.
Even een beetje reclame. Dankzij een artikel in de NRC heb ik indertijd meteen Firefox op de PC
geïnstalleerd, weg van de beruchte IE. Op de Mac ben je er zelfs gevrijwaard van. Wat, iedereen
gebruikt de IE, gelukkig niet, anders zaten we waarschijnlijk nog in de prehistorie van internet. Dit
even er tussendoor om mensen wakker te maken. Installeer Firefox!
En nogmaals, de digitale versie van de krant is er behoorlijk op vooruit gegaan. Juist daar hoor ik
nauwelijks iemand over. De krant is er toch op de eerste plaats voor de betalende abonnees? De indruk
die je krijgt bij het lezen van de reacties is dat vooral meelezers aan het woord zijn. Ja, ik weet het
voor een dubbeltje op de eerste rang. Ja, en goeie journalistiek kost geld. Zelf heb ik in het
discussieforum de gevolgen mogen ervaren als een journalist zijn huiswerk niet doet. Dat nooit meer,
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Firefox niet bij het krantenarchief komen en wel via Safari. Hoe kan dat nou? De digitale editie werkt
op beide zonder mankeren.
Even een beetje reclame. Dankzij een artikel in de NRC heb ik indertijd meteen Firefox op de PC
geïnstalleerd, weg van de beruchte IE. Op de Mac ben je er zelfs gevrijwaard van. Wat, iedereen
gebruikt de IE, gelukkig niet, anders zaten we waarschijnlijk nog in de prehistorie van internet. Dit
even er tussendoor om mensen wakker te maken. Installeer Firefox!
En nogmaals, de digitale versie van de krant is er behoorlijk op vooruit gegaan. Juist daar hoor ik
nauwelijks iemand over. De krant is er toch op de eerste plaats voor de betalende abonnees? De indruk
die je krijgt bij het lezen van de reacties is dat vooral meelezers aan het woord zijn. Ja, ik weet het
voor een dubbeltje op de eerste rang. Ja, en goeie journalistiek kost geld. Zelf heb ik in het
discussieforum de gevolgen mogen ervaren als een journalist zijn huiswerk niet doet. Dat nooit meer,
zou ik willen zeggen.
Hans2 zegt:
woensdag 29 december 2010, 22:24 uur Het profiel van de NRC-lezer wijkt af van dat van de NRC
Next-lezer. Dus hoort de website nrc.nl te passen bij de lezers van de NRC Handelsblad (en niet bij de
lezers van de NRC Light). Zeker zo’n kul-rubriek als “Het beste van het web” doet u maar ergens
anders.
Ik zou graag zien dat in de papieren NRC aandacht wordt besteed aan het ongenoegen over de
vernieuwde, maar niet verbeterde nrc.nl. Ik verwacht dan nog veel meer reacties van ontstemming.
Els peterse zegt:
woensdag 29 december 2010, 22:59 uur Erg jammer dat NRC tv niet meer via de site te bekijken is.
Rob Geensen zegt:
woensdag 29 december 2010, 23:45 uur Ik kan niet wachten tot de uitgever, de hoofdredacteur en/of de
nieuwe mediagoeroe terug zijn van hun kerstvakantie. Want het uitblijven van hun reacties op de
consistente stroom kritiek is oorverdovend en buitengewoon denigrerend ten opzichte van de lezers.
Dat geldt zowel voor de misser met de Rolex-flappen, de nieuwe digitale editie als de nieuwe nrc.nl.
Het is onbeschoft zoals u met de kritiek omgaat. Waarom geen redactionele aandacht voor deze
onderwerpen in de papieren krant? U isoleert de kritiek nu op een moeilijk te vinden stukje van
internet (en zelfs daar zijn de criteria niet duidelijk op grond waarvan berichten worden geweigerd of
verwijderd). Dit alles begint te ruiken naar arrogante machtspolitiek à la CDA.
Gerdien de Kock zegt:
donderdag 30 december 2010, 00:34 uur Nou, nou, wat een armoe zeg. Een krant – informatief medium
bij uitstek – die zijn lezers amper informeert. Dat is frustrerend en het belooft weinig goeds voor de
toekomst.
Nu kan ik het weekblad weer niet vinden. Ik geef jullie tot 1 februari om de gebruiksvriendelijkheid
tot zijn recht te laten komen. Anders gaat het abonnement eruit.
Steven zegt:
donderdag 30 december 2010, 11:02 uur Zielig hoe uitgever, hoofdredacteur en chef internet zich in
stilzwijgen hullen. En dat voor wat zo’n kwaliteitskrant is/was.
Je moet als abonnee op NRC-H al De Standaard van 24/12 gaan lezen om in een interview met de
hoofdredacteur te vernemen wat de plannen zijn. Ik vrees voor een zwaar rondje bezuinigen dat sterk
ten koste van de kwaliteit zal gaan.
De website blijft maar een geklungel waar tot nu toe slechts voor een heel klein deel aan de
verzuchtingen van de lezers voldaan werd. En ik ben geen free rider maar als abonnee mis ik nu toch
toegevoegde waarde bij m’n krant die er vroeger wel was.
Ik hoop dat de kerstvakantie een moment van bezinning is en de wijsheid terugkeert in 2011.
Vic Jolson zegt:
donderdag 30 december 2010, 11:32 uur RIP website nrc.nl – de nieuwe Vlaamse hoofdredakteur is
reuze trots, waarop weet helemaal niemand. Als over een half jaar het aantal abonnees – digitaal of
gewoon – tot de helft is gereduceerd dan hoop ik dat de eigenaren wakker worden……
lEl Coindor zegt:
donderdag 30 december 2010, 11:35 uur Het schijnt dat de nieuwe website van de NRC het zeer goed
doet op de iPAD en iPHONE (penetratiegraad van Apple in de Nederlandse mobiele markt; 4%).
Jammer dan dat de site het zelf níet doet onder een PC met Internet Explorer 6 (penetratiegraad
Nederlandse markt; +/- 30%).
Zie dit plaatje, van wat je krijgt als je de site toch probeert te bezoeken… hij toont wel meer

informatie dan de normale site
http://oi53.tinypic.com/2hnoq53.jpg
Maar dan vraag je jezelf toch af of de bouwers niet zelf ooit even een cross-browser compatible check
hebben gedaan..
355. Lisa de Wit zegt:
donderdag 30 december 2010, 12:34 uur Nieuws van de dag: Boney M. is dood.
Dat bericht met duiding en al
Wat heeft dat nog te maken met een serieuze krant?
356. Paul Sprangers zegt:
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Dat bericht met duiding en al
Wat heeft dat nog te maken met een serieuze krant?
Paul Sprangers zegt:
donderdag 30 december 2010, 12:52 uur Het is hier al eerder gezegd, maar ik herhaal: klik hieronder bij
Categorieën eens op Cultuur. Aanschouw wat NRC.nl de laatste 10 dagen als ‘Het belangrijkste
nieuws in deze categorie’ beschouwt… en val van uw stoel.
Vincent Mertens zegt:
donderdag 30 december 2010, 13:46 uur #347 Scaf (Sartorius,) Voor de VK: Tibaert
Journalist zijn huiswerk niet gedaan? Ga toch weg man, je hebt bij de nrc een ban gekregen en
helemaal terecht. Is Ernst-Jan Phauth nog niet op de hoogte van jouw smeurieblog en het stelen van
nrcteksten uit het (ex)discussieforum? Wordt tijd dat de hoofdredacteur zijn huiswerk gaat doen, want
ook hier ben je weer binnengeslopen met je ziekelijke paranoia. Dus EJP weren dat enge haatzaaiende
figuur met zijn fascistische (blog)praktijken. Even informeren bij Steven de Jong die grondig huiswerk
heeft gemaakt van TROLL Alphonse Scaf alias Louis Sartorius alias Tibaert. Bannen dus,nrc!
Leo Braakman zegt:
donderdag 30 december 2010, 14:20 uur Wat een armoe dat digitale gedoe.
Als de bezorging niet zo allerbelabberdst was dan zou ik terug gaan naar het papier.
lEl Coindor zegt:
donderdag 30 december 2010, 14:41 uur Handig trouwens, dat de subcategorieën van een pagina aan de
onderkant staan – zo weet je zeker dat er niemand op klikt.
Ook fijn; de zoekopdrachten absoluut aanroepen, zodat “zoeken” bv. niet werkt vanaf deze pagina.

Nog beter; een zoekfunctie 100% afhankelijk maken van JavaScript, zodat het niet goed werkt
En de uitsmijter is een fijne opmerking over hoe de NRC ‘familiebanden’ ziet, namelijk als
noodzakelijk kwaad dat alleen goed is om geld op te leveren… als de codes verstopt in deze site, maar
zichtbaar op deze pagina;
http://oi54.tinypic.com/2n83gas.jpg
… ik denk … nrc dacht
360. e.starink zegt:
donderdag 30 december 2010, 15:09 uur Zou NRC (eigenaren,redactie) beschikken over een exitstrategie: wat te doen als blijkt dat de hele vernieuwing flopt?
361. Vincent Mertens zegt:
donderdag 30 december 2010, 15:10 uur Verder: ben nog steeds niet enthousiast over de vernieuwing
van NRC.nl. Blijf wel met belangstelling de ontwikkeling volgen en zien hoe door Ernst-Jan Phauth
gebouwd wordt aan een volwaardige site die de oude gaat overtreffen? Verder lees ik de papieren NRCH met genoegen.
Discussie bij hot items las ik graag op de vorige site, want geeft meer zicht op wat leeft onder mensen
en helpt mee de eigen mening durven bijstellen. Dan denk ik wat de dames betreft o.a. aan Lisa de
Wit, Gloria van der Spek, Irene Bal en veterane Veronica Cramer. Onmisbaar hun inbreng bij het
eveneens welbespraakte herenvolk die (ogenschijnlijk?) bij meerderheid domineerden. Zeer spijtig dat
zulks zonder pardon is afgekapt. Hopen dus op een nieuw forum zonder onruststokers a la Scaf/
Sartorius die erop uit zijn iedere goede discussie om zeep te helpen.
Mvg
Vincent
362. Alphonse Scaf zegt:
donderdag 30 december 2010, 16:29 uur We hebben het geluk te kunnen leven in een van de meest rijke
en open samenlevingen van de wereld. We zouden de kans moeten grijpen om er op zijn minst een
(nog) rechtvaardiger maatschappij van te maken, door niemand buiten te sluiten of verworven
democratische rechten af te breken en zeker zo belangrijk door het scheppen van verplichtingen voor
iedereen, medeverantwoordelijkheid. Denk hierbij terloops aan de op handen zijnde verkiezingen.
De rol van de media kan doorslaggevend zijn of is het vaak. In het groot en in het klein. Voor het
eerste kunnen we terecht in het buitenland, Italië en Hongarije. Glijden we weer af in omstandigheden
die we voorgoed achter ons dachten te hebben is wel het minste dat je je bij de ontwikkelingen in die
landen moet afvragen. Ook in het klein bij “onze” krant zijn veranderingen op til en bij deze krant voel
ik me nauw betrokken. Opvallend, ze is op de dag af precies even oud als onze zoon. Misschien schept
dat extra verplichtingen.
Voor mij zijn de ijkpunten bij media betrouwbaarheid en tolerantie. Als daaraan getornd wordt gaat het
onherroepelijk mis. Dan worden ze manipuleerbaar. Dat heb ik zien gebeuren in forum van de NRC.
Vandaar.
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(nog) rechtvaardiger maatschappij van te maken, door niemand buiten te sluiten of verworven
democratische rechten af te breken en zeker zo belangrijk door het scheppen van verplichtingen voor
iedereen, medeverantwoordelijkheid. Denk hierbij terloops aan de op handen zijnde verkiezingen.
De rol van de media kan doorslaggevend zijn of is het vaak. In het groot en in het klein. Voor het
eerste kunnen we terecht in het buitenland, Italië en Hongarije. Glijden we weer af in omstandigheden
die we voorgoed achter ons dachten te hebben is wel het minste dat je je bij de ontwikkelingen in die
landen moet afvragen. Ook in het klein bij “onze” krant zijn veranderingen op til en bij deze krant voel
ik me nauw betrokken. Opvallend, ze is op de dag af precies even oud als onze zoon. Misschien schept
dat extra verplichtingen.
Voor mij zijn de ijkpunten bij media betrouwbaarheid en tolerantie. Als daaraan getornd wordt gaat het
onherroepelijk mis. Dan worden ze manipuleerbaar. Dat heb ik zien gebeuren in forum van de NRC.
Vandaar.
Leo Braakman zegt:
donderdag 30 december 2010, 17:27 uur Geachte heer Scaf,
Mag ik vragen wat u van de kritiek van de heer Mertens bedoelt en denkt (zie reactie no. 357) ? Zo
zondere nadere toelichting is het voor mij onbegrijpelijk.
P lamers zegt:
donderdag 30 december 2010, 18:20 uur Leo Braakman #363, mag ik me bij u aansluiten?
Naast de niet al te nette reactie van de heer Mertens (ook voor u geldt de nettiquette meneer Mertens!)
is er ook nog ene Maria Pekelharing die op hem afgeeft, toen ik haar daar ooit op aansprak dacht zij
dat ik Scaf was en bleef daar tegen beter weten in aan vast houden onder het bezigen van taal die hier
niet herhaalt hoeft te worden, de heer Mertens lijkt ook van haat doortrokken.
Waarom? Eens of niet, over het algemeen zijn de reacties van Scaf een stuk netter dan die van
Pekelharing en als ik die van de heer Mertens naast die van de heer Scaf leg dan zie ik potten die ketels
verwijten, maar dat was u ook al opgevallen.
Alphonse Scaf zegt:
donderdag 30 december 2010, 18:30 uur @363 Leo Braakman
Kritiek? Nee, op dergelijke stukjes valt niet te reageren. Stel u voor, ik beweer dat u synoniem bent
met een aantal deelnemers, waarmee ik het niet eens ben. U negeert die onzin, want wat kunt u anders?
U neemt aan dat dergelijke nonsens door de moderator eruit gefilterd wordt en dat actieve reageerders
het wel doorhebben. Alles in het vertrouwen op de gehanteerde netiquette. Er wordt niet ingegrepen. U
wordt met smaad en laster overgoten. Uiteindelijk wordt u verbannen, want… Dit is in het kort wat
een aantal deelnemers en mij overkwam vanaf augustus 2009.
Vandaar mijn eigen “huisje” sedert dit voorjaar.
En nogmaals, als u of een andere lezer meent op dat weblog een onjuistheid aan te treffen, graag even
melden. Niet zozeer voor mezelf, echter aan het duistere handwerk van onverlaten moet maar eens en
hopelijk voor lang, een einde komen. Omdat te bewerkstelligen is een correcte weergave van de feiten
een sine qua non.
Maria Pekelharing zegt:
donderdag 30 december 2010, 19:13 uur 364-P lamers—Uw naam ben ik inderdaad soms tegengekomen,
als een van de zeldzame fans van Scaf. Echter, u gebruikt nogal wat variaties in uw naam, met dan
weer hoofd-, dan weer kleine letter, en al dan niet voorzien van punten, wat doet vermoeden dat u
steeds opnieuw een adres moet aanmaken…
Ook een beetje vreemd dat u mij nu uit het niets tevoorschijn tovert, waar dhr. Mertens noch dhr.
Braakman mijn naam vermeldt, wat duidt op stemmingmakerij. En tenslotte raaskalt u met wat
nietzeggende en oncontroleerbare algemeenheden om eveneens stemming te kweken. ‘Taal die hier niet
herhaalt (!) hoeft te worden / reacties van Scaf een stuk netter’. Welnu, voor wat het eerste betreft zou
ik graag voorbeelden zien. Let wel: niet uw interpretaties, maar waar deze letterlijk zijn aan te treffen,
dus incl. onderwerp en nummering. En voor wat het tweede betreft hoeft u alleen maar de rubrieken
‘Discussie’ en ‘Opinie’ te raadplegen, om te weten. Te weten dus wat u juist niet bedoelt, en maar al te
graag hierbuiten wilt houden. Maar het zij gezegd: u bent een waardig Scaffiaan. Nu graag nog even
een verwijzing naar de voorbeelden, op ‘Discussie’ en ‘Opinie’, dat komt de context eveneens ten
goede.
Verbaan, W. zegt:
donderdag 30 december 2010, 19:22 uur En nou ben ik ‘t zat. Weer een bijlage die onleesbaar is, terwijl
het laptopscherm voor ca. 50% gevuld is met niets. Wie dit weet te produceren als webdesigner ontwikkelaar of wat dan ook moet echt een ander beroep zoeken. Morgen (31-12) laat ik m’n inmiddels
afgeschreven abonnementsgeld storneren. ‘t Zal allemaal wel niet zo intellectueel zijn, maar wat ooit
voor kwaliteit stond, staat dat niet meer. Wat baal ik hier van!
Maria Pekelharing zegt:
donderdag 30 december 2010, 19:27 uur 347 / 362 / 365-Alphonse Scaf—Ontroerende verhalen, ware het
niet dat ze volkomen haaks staat op wat u zelf pleegt te praktiseren, dus de zoveelste vorm van
misleiding. Niemand buitensluiten? Dan zult u toch eerst uw eigen hetzeblog moeten ontmantelen,
waar buitensluiten norm en doel is. Betrouwbaarheid en tolerantie? Lachwekkend om dat uit uw mond
te vernemen, gelijk de vos die verklaart van kippen te houden. Zowel uw reacties als uw hetzeblog zijn
toonbeelden van onbetrouwbaarheid en intolerantie, met gestolen teksten die uit hun verband zijn
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het laptopscherm voor ca. 50% gevuld is met niets. Wie dit weet te produceren als webdesigner ontwikkelaar of wat dan ook moet echt een ander beroep zoeken. Morgen (31-12) laat ik m’n inmiddels
afgeschreven abonnementsgeld storneren. ‘t Zal allemaal wel niet zo intellectueel zijn, maar wat ooit
voor kwaliteit stond, staat dat niet meer. Wat baal ik hier van!
Maria Pekelharing zegt:
donderdag 30 december 2010, 19:27 uur 347 / 362 / 365-Alphonse Scaf—Ontroerende verhalen, ware het
niet dat ze volkomen haaks staat op wat u zelf pleegt te praktiseren, dus de zoveelste vorm van
misleiding. Niemand buitensluiten? Dan zult u toch eerst uw eigen hetzeblog moeten ontmantelen,
waar buitensluiten norm en doel is. Betrouwbaarheid en tolerantie? Lachwekkend om dat uit uw mond
te vernemen, gelijk de vos die verklaart van kippen te houden. Zowel uw reacties als uw hetzeblog zijn
toonbeelden van onbetrouwbaarheid en intolerantie, met gestolen teksten die uit hun verband zijn
gerukt, enkel om haat te zaaien. Manipuleerbaar? Lees uw eigen hetzeblog er eens op na, en vooral de
invulling die u aan willekeurig ontvreemde teksten geeft, waarbij het rancuneuze gifgroen langs uw
kaken druipt. En dat gaat u vroeg of wat later opbreken, waar er kennelijk niemand is om u tegen uzelf
in bescherming te nemen, zo dat al mogelijk zou zijn.
Steven de Jong deed zijn werk juist uitstekend, door het hardnekkigste onkruid op het forum van een
IP-ban te voorzien. Dat het als Alphonse Scaf of Louis Sartorius (of een incidenteel gekozen
pseudoniem) zo af en toe de kop nog opsteekt ligt aan het karakter van de soort, immuun voor
zelfreflectie, en kritiek op eigen aanvallen parerend met slachtofferschap, of vermoorde onschuld, maar
per definitie misleidend. Helaas voor u: ze hebben die tactiek inmiddels door, de gemiddelde NRClezer laat zich niet misleiden.
Maar laten we uw ‘betrouwbaarheid’ gelijk even testen, want het antwoord op de vraag bij welke
notaris en onder welke voorwaarden u die 10.000,- heeft gedeponeerd blijft tot heden uit. Graag dus
nog even vermelding daarvan. Kijk, wij allen weten natuurlijk dat het slechts een goedkoop ogend
lokkertje betrof om uw haatzaaierij aan de mens te brengen, maar mijn advocaat denkt daar inmiddels
anders over, die ziet graag boter bij de vis. Ik zou dus maar vast gaan sparen en de fiets de deur
uitdoen, want met die 10.000,- kan ik hem amper betalen. Ik zal vast een tipje van de beschuldigende
sluiter oplichten: smaadschrift en laster, haatzaaien, schending van auteursrecht, strafbare beledigingen,
aanzetten tot discriminatie, misleiding en oplichting als te onderbouwen grieven, en dan laat ik roddel
en achterklap, uitspelen van mensen, verdraaiingen, forumvervuiling, en nog meer van dat fraais waar u
een naam in hoog heeft te houden nog maar achterwege. Kortom, aan uw smerige praktijken om
mensen door het slijk te halen komt binnenkort een einde. Ik zou zeggen: neem nog een onversneden
glas wijn, want het nieuwe jaar brengt nogal waterige verrassingen met zich mee.
P Lamers zegt:
donderdag 30 december 2010, 20:06 uur Beste mevrouw pekelharing, ik geloof dat u nu wel bent
overtuigd dat ik niet ‘Scaf’ ben?
U vergat het nog even te vermelden.
Verder wens ik u sterkte met uw leven, wat een haat druipt er van uw pen, poeh! ik zou het niet
volhouden, maar wellicht kijkt u nooit in de spiegel, want alle ongefundeerde en verbazing wekkende
beschuldigingen tegen de heer Scaf slaan echt kant nog wal, wat u van anderen eist doet u zelf
namelijk niet, maar goed er zijn lezers hier die willen weten wat de heer Scaf, u en de heer Mertens,
toch heeft aangedaan, en echt geloof me ik weet het niet!
Wel zou ik u willen vragen zich wat meer aan de nettiquette van het NRC-H te houden, want
bewoordingen tegen de heer Scaf gericht in de trant van; [Zowel uw reacties als uw hetzeblog zijn
toonbeelden van onbetrouwbaarheid en intolerantie, met gestolen teksten die uit hun verband zijn
gerukt, enkel om haat te zaaien. Manipuleerbaar? Lees uw eigen hetzeblog er eens op na, en vooral de
invulling die u aan willekeurig ontvreemde teksten geeft, waarbij het rancuneuze gifgroen langs uw
kaken druipt. ],
zijn misschien mooie romantaal, maar in een discussie werkt het niet, overigens wat u mij verwijt doet
u hier zelf ook niet, en om u nog wat over mijzelf te vertellen; Het was u opgevallen dat mijn naam
soms hoofd soms kleine letters heeft, ik vul mijn naam handmatig in, en ja daar zit wel eens een
verschilletje in hoofd en kleine letter, maar om daar nu wat achter te zoeken………, zoals gezegd
sterkte!
Maria Pekelharing zegt:
donderdag 30 december 2010, 20:39 uur 369-P Lamers—Ik vroeg u om bewijzen, en nu komt u
wederom met een onzintekst aanzetten, dat schiet natuurlijk niet echt op. Dus ik zou zeggen: komop
met die voorbeelden, want anders blijft de geur van stemmingmakerij zo hangen. U ook veel sterkte
toegewenst, vooral met het vormgeven van teksten.
Truusje van Tol zegt:
donderdag 30 december 2010, 20:45 uur Pffffffff.
Alphonse Scaf zegt:
donderdag 30 december 2010, 21:35 uur Tja, eerst worden mensen tot onpersoon, niet bestaand persoon,
verklaard, Paul Lookman, JN de Graaff, Hanneke van der Meer, Mostafa Mouktafi, Veronica Cramer
en… en dan moeten ze gaan bewijzen dat ze echt bestaan? Kan het dwazer? Ja, dat leert het vervolg,
vandaar mijn weblog.
Aan mijn alter ego was overigens niets geheimzinnigs. Ze diende ter bescherming van mijn vrouw,
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wederom met een onzintekst aanzetten, dat schiet natuurlijk niet echt op. Dus ik zou zeggen: komop
met die voorbeelden, want anders blijft de geur van stemmingmakerij zo hangen. U ook veel sterkte
toegewenst, vooral met het vormgeven van teksten.
Truusje van Tol zegt:
donderdag 30 december 2010, 20:45 uur Pffffffff.
Alphonse Scaf zegt:
donderdag 30 december 2010, 21:35 uur Tja, eerst worden mensen tot onpersoon, niet bestaand persoon,
verklaard, Paul Lookman, JN de Graaff, Hanneke van der Meer, Mostafa Mouktafi, Veronica Cramer
en… en dan moeten ze gaan bewijzen dat ze echt bestaan? Kan het dwazer? Ja, dat leert het vervolg,
vandaar mijn weblog.
Aan mijn alter ego was overigens niets geheimzinnigs. Ze diende ter bescherming van mijn vrouw,
toen nog werkzaam bij hulp behoevende kinderen. De ellende in Dendermonde is in ons geheugen
gegrift. Ook de reacties in het NRC-forum. Eentje was bijzonder griezelig.
“Mevrouw” wist van dat alter ego al na een weekje…, maar zijn vete ging onverbiddelijk verder. Goed
tot zover.
De goeie man durft naar bewijzen te vragen. Of hij is volslagen gek of hij is volkomen doortrapt. Ik
laat me er verder niet meer over uit.
Indertijd heb ik hem wel eens de vraag gesteld, waar is Janneke gebleven. Nooit enig antwoord op
gehad. Lees verder maar, hoe een hetze begon en dan begrijpt u die vraag wel: http://my.opera.com/
Tibaert/blog/een-discussie-over-een-discussie
Goh, en die goeierd denkt echt dat ik een notaris in de hand ga nemen. Een advocaat is hier beter op
zijn plaats. Het zou er zo maar van kunnen komen, want wie wil er met onterechte smaad bezoedeld
worden? Nog erger, wie wil dat de waarheid volkomen op de kop gesteld wordt, van dader tot
slachtoffer en andersom?
Leo Braakman zegt:
donderdag 30 december 2010, 21:41 uur Pffffff (dank je Truusje)
Goddikkie had gewoon een vraag krijg ik mevr.Pekelharing over me heen. Had inderdaad nog nooit
van der gehoord; net zomin als ik van dhr.Scaf had gehoord. Ik frequenteer andere kringen. So what ?
Zeg dan gewoon wat u denkt wat dhr.Scaf heeft gedaan, mevrouw Pekelharing. Ik val zo maar in deze
thread in. Doe dus niet zo schimmig en vecht uw privé-oorlog ergens anders uit.
Maria Pekelharing zegt:
donderdag 30 december 2010, 22:00 uur 372-Alphonse Scaf—Jaja, verdraai de zaak maar op de u
bekende wijze. En uiteraard weer met een ruime bocht om die 10.000,- heen, maar dat was te
verwachten.
Tja, dat van die advocaat kan ik u beslist aanraden, maar hou er rekening mee dat de rechtsbijstand in
dezen minder te bieden heeft, waar kwaliteit nu eenmaal geld kost. Succes, we spreken elkaar
ongetwijfeld nog.
373-Leo Braakman—Pardon, waar val ik over u heen? Ik refereer slechts aan uw naam waar P Lamers
in 364 de link legt, niet meer dan dat, en al evenmin aan u gericht.
Kennelijk heeft u niet geparticipeerd in de rubrieken ‘Discussie’ en ‘Opinie’, waar door Scaf priveoorlogen werden gestart en in stand gehouden. Dat kan ik u niet aanrekenen, maar omdat hij het hier
vervolgt vereist dat een passende reactie. En dat is weer het gevolg van de IP-ban die Scaf van NRC
heeft gekregen, en waar hij steeds opnieuw aan tracht te ontkomen, vandaar.
Maar feitelijk heeft u gelijk, en horen dergelijke discussies hier niet thuis. Kwestie van oorzaak
wegnemen, dan hoeft er ook geen gevolg te zijn.
Leo Braakman zegt:
donderdag 30 december 2010, 22:08 uur Okay. U heeft gelijk. U viel niet over mij heen. Ik was
kennelijk te heetgebakerd. Mijn verontschuldiging daarvoor.
Toch leuk zo’n halve polemiek. Lekker krantje, hè ?
Sjors de Vries zegt:
donderdag 30 december 2010, 22:47 uur Wel een beetje jammer dat de reactie op alle commentaren voor
het grootste deel in de trant is van: “jullie zeggen dat dit niet goed is, wij weten het beter, jullie
snappen gewoon niet wat jullie onze lezers willen, Laat ons het nog een keer uitleggen” Ik vind het als
ik eerlijk ben een beetje een arrogante reactie. Het getuigt van weinig begrip van de eigen lezer. van een
krant als de NRC zou je beter verwachten.
De nieuwe website is wel de zwakste broeder in de NRC-stal op deze manier. Nu wordt er natuurlijk
ook niet voor betaald, dus ik snap het als het kostenaspect hierin een afweging is, maar doodzonde van
een goede site blijft het.
Lisa de Wit zegt:
donderdag 30 december 2010, 23:00 uur Dat is toch nieuw voor mij: hetzeblogs, privé-oorlogen en weet
ik wat voor ellende van en door Alphonse Scaf. Gewoon iemand die normale berichten schrijft. Hij
noemt wel mensen die jammer genoeg spoorloos verdwenen.
Vincent Mertens die mij mist? Leuk om te horen. maar die naam ken ik niet.
Dat je hier afgerekend wordt om het feit dat je geregeld opnieuw je naam moet invoeren en daar
mogelijk een letter kapitaal of o.k. doet? Bizar. Alsof je naam er altijd staat. Bij mij in ieder geval
niet. Wellicht gevalletje Firefox.
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ook niet voor betaald, dus ik snap het als het kostenaspect hierin een afweging is, maar doodzonde van
een goede site blijft het.
377. Lisa de Wit zegt:
donderdag 30 december 2010, 23:00 uur Dat is toch nieuw voor mij: hetzeblogs, privé-oorlogen en weet
ik wat voor ellende van en door Alphonse Scaf. Gewoon iemand die normale berichten schrijft. Hij
noemt wel mensen die jammer genoeg spoorloos verdwenen.
Vincent Mertens die mij mist? Leuk om te horen. maar die naam ken ik niet.
Dat je hier afgerekend wordt om het feit dat je geregeld opnieuw je naam moet invoeren en daar
mogelijk een letter kapitaal of o.k. doet? Bizar. Alsof je naam er altijd staat. Bij mij in ieder geval
niet. Wellicht gevalletje Firefox.
En de goede aanpak van Steven de Jong … Menigmaal zat hij er behoorlijk naast met zijn tendentieuze
berichten. Neem bijvoorbeeld zijn artikel van Wikileaks over die journalisten in Irak die vermoord
werden. ‘t Lijkt of meer nrc zo geworden is. Jammer.
378. Alphonse Scaf zegt:
donderdag 30 december 2010, 23:10 uur Toch boeiend, komt iemand in deze discussie opdraven, over
het onderwerp heeft hij feitelijk niets te melden, en gaat vervolgens ongegeneerd als een ordehandhaver
optreden. Wel te verstaan, van zijn eigen bedachte orde. Niet al te bevorderlijk voor een gezellig of
nuttig samenzijn, zo’n houding. En constant aandacht opeisen, vervelende kerel eigenlijk, die
travestiet. Ook steeds het laatste woord willen hebben: http://my.opera.com/Tibaert/blog/eindediscussie
Ja. excuus voor deze link, anders moet ik teveel uitweiden. Ik zei het al, de waarheid op zijn kop
stellen. Er is nog iets anders bij dit individu aan de hand, hij draait de geschiedenis achterstevoren.
Echt, die man is tot alles in staat. Alles buigt hij om in zijn voordeel, denkt hij.
Nogmaals, waar is Janneke gebleven? En vallen de namen, in bovenstaand stukje van mij genoemd, nu
wel of niet samen met mijn persoon?
Echt, beste lezer, reageer nooit op een trol. Vandaar de handreiking via mijn weblog. Op het modereren
en de netiquette viel helaas niet meer te vertrouwen. En u weet, onze trol heeft het laatste woord, zoals
het in zijn ogen hoort. Let maar op!
379. Anton Ehren zegt:
vrijdag 31 december 2010, 00:02 uur Vooraf:
Al eerder gaf ik aan dat ik volledig begrip heb voor uw pogingen om voor NRC-journalistiek te laten
betalen. Maar om dan het complete nrc.nl format van voorheen zonder enige aankondiging ook voor
betalende NRC-lezers compleet op te heffen… daar staat mijn NRC-abonnee-verstand (sinds heugnis)
toch werkelijk bij stil…
Ad 1.
Gelukkig begrijpt u inmiddels dat uw eerdere simpele verwijzing naar het archief nergens op sloeg.
Heb graag het nodige geduld voor uw toezeggingen daaromtrent, maar wellicht valt in deze een snelle
combinatie te maken van de huidige archief-functies met de vroegere nrc.nl zoekfuncties…
V.w.b. uw toezeggingen inzake achtergronden t.b.v. abonnees (een betere krant dan NRC heb ik
totnogtoe niet kunnen vinden) – wellicht een idee om achtergronden-behandeling te verbinden met uw
door mij als buitenlandse lezer zeer gewaardeerde NRC-De Week effort, die volgens mij ook voor b.v.
binnenlandse lezers met alleen een webabonnement veel rendabeler kan worden gemaakt, omdat daar
uw NRC/krantenkwaliteit in optima forma valt te beleven – anders gezegd: als zelfs een antinieuwsjunk-echtgenote als die van mij verlangend uitziet naar die De Week afleveringen die er naar
Chili nota bene gemiddeld 3 weken over doen…
Maar weet wel dat uw reguliere abonnees graag al uw hoofdartikelen, columns, blogs, ik’s, etc., etc.,
etc. geordend willen kunnen terugkijken.
Vraag me dus ook nog wel af hoe u het gemis aan ook wereld/ en expert/blogs denkt te kunnen
opheffen… toch niet via volstrekt misplaatste scarf/pekelvis coitus tegen het einde van dit blog – ja,
dat krijg je ervan als je ook je abonnees per ommegaande van zinvollere locaties voor uitwisseling van
gedachten en argumenten berooft !
Voor een goed begrip: ik heb het dus volstrekt niet over vormgeving (zal me betrekkelijk worst
wezen), maar over de functies, desgewenst: functionaliteiten (als uw jeugdige webmaster dat nog wat
zegt…), van de oude site nrc.nl
Ad 2.
Volgens mij navigeert u thans nog vrijwel uitsluitend tussen nieuws en “het beste van het web” Als ik
tenminste begrijp wat u onder navigeren verstaat. Want in uw reactie ad 2. begint u toch weer over het
scrollen-probleem, maar dat is volgens mij een heel ander vraagstuk…
Ad 3.
Het is te veel scrollen op de site, daardoor mist het overzicht. Gelet op uw onduidelijke commentaar
ad. 2. (verwar “compact” niet met “geordend”) blijf ik v.w.b. het resultaat in deze uitermate sceptisch.
Ad 4.
Tsja, en dan ‘Het beste van het web’…
Deze rechterkolom kan ik niet anders zien dan een ongerichte vermenging van enerzijds web-kul en
anderzijds een verzameling van vroegere blogs. Het ergste is nog (als traditionele abonnee ik ben een
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Volgens mij navigeert u thans nog vrijwel uitsluitend tussen nieuws en “het beste van het web” Als ik
tenminste begrijp wat u onder navigeren verstaat. Want in uw reactie ad 2. begint u toch weer over het
scrollen-probleem, maar dat is volgens mij een heel ander vraagstuk…
Ad 3.
Het is te veel scrollen op de site, daardoor mist het overzicht. Gelet op uw onduidelijke commentaar
ad. 2. (verwar “compact” niet met “geordend”) blijf ik v.w.b. het resultaat in deze uitermate sceptisch.
Ad 4.
Tsja, en dan ‘Het beste van het web’…
Deze rechterkolom kan ik niet anders zien dan een ongerichte vermenging van enerzijds web-kul en
anderzijds een verzameling van vroegere blogs. Het ergste is nog (als traditionele abonnee ik ben een
ware doorzetter) dat ik daarin met regelmaat nieuws (b.v.: ook Apple verwijdert Wikileaks) en
achtergrond (b.v.: Femke) tegenkom.
Wat is dit voor gedoe ? Beseft u dan niet dat u met deze rechterkolom feitelijk verzaakt aan uw stelling
dat het in de linkerkolom gaat om nieuws-met-duiding ?
Samenvattend:
Nu ik de toestand eerst nog maar een aantal weken heb aangezien, kom ik tot de conclusie dat met uw
krant ook thans helemaal niks mis was en is (afgezien dan van die stomme digitale “brievenbusview”). Sterker nog: die is gestaag aan het verbeteren… Daarom blijf ik vooralsnog ook abonnee. Maar
uw nrc.nl site acht ik – ook al qua opzet – een aanfluiting voor zinnige journalistiek. U legt het ook
thans qua actualiteit en breedte per definitie af tegen andere nieuw-sites (was voorheen ook zo, maar
vond ik niet erg, want de nrc.nl site bezocht ik vooral als ingang voor alle andere, nu plotsklaps op de
mestvaalt gegooide plussen van/via die site. En van “snelle duiding” komt per definitie niets terecht,
want uw redacteuren geven er kennelijk – gegeven hun kwaliteitskrant-missie ook niet verwonderlijk –
terecht de voorkeur aan om nog even een paar uurtjes na te denken over actuele gebeurtenissen alvorens
daaromtrent iets werkelijk zinnigs te “duiden”.
Kortom: geef me alstublieft een rechtstreekse ingang tot de digitale editie want dan hoef ik mij ook
niet meer te ergeren aan het feit dat u mij als betalende abonnee domweg hebt bestolen van mijn
vroegere nrc.nl…
Achteraf:
Ik ben zeker bereid om als testpersoon voor het sleutelen aan de electronische NRC te fungeren. Tenzij
u met uw webmaster wil blijven volhouden dat het cre-eren van een structurele link tussen het NRCweb en de papieren NRC-uitgaven geen zin heeft – in dat geval zie ik de toekomst van de NRC
somber in.
380. Leo Braakman zegt:
vrijdag 31 december 2010, 01:47 uur Ik leg mijn hoofd in mijn schoot. Wat een stelletje huilebalken
zijn jullie.
Ik wil mijn geld terug !!!!! Ik ga toch gvd niet met dit soort mensen in een forum staan.
381. Brian Pinas zegt:
vrijdag 31 december 2010, 10:16 uur # Ernst-Jan Pfauth zegt:
maandag 20 december 2010, 17:10 uur
@Willem-Jan van Zeist goed punt, tot die tijd doe ik het voor je
dit schoot wel effe in mijn verkeerde keelgat. een redacteur die ongevraagd in mijn posts zit te
rommelen? Dank je de koekoek. Ik ga hard nadenken of ik hier wel wil zijn. Hoogstwaarschijnlijk zal
ik nu veel meer tijd aan andere sites besteden, Volkskrant, Trouw etc.
382. cor mol zegt:
vrijdag 31 december 2010, 11:29 uur @rob Geensen
“Ik kan niet wachten tot de uitgever, de hoofdredacteur en/of de nieuwe mediagoeroe terug zijn van hun
kerstvakantie.”
U zou mij een groot plezier doen als u eerst de goedheid zou willen hebben om uit te leggen waarom u
wilt dat zij terugkomen van vakantie.
383. P Lamers zegt:
vrijdag 31 december 2010, 11:52 uur Echt leuk wordt het als je ‘NRC Lab’ aanklikt en vervolgens de
rubriek ‘verantwoording’, daar vind u bovenstaand artikel terug, leuker is het artikel daaronder van een
jaar geleden, nog geschreven door de alomgewaardeerde -dat was nog eens een hoofdredacteur!-Brigit
Jonker.
voor de wat gemakzuchtigen onder ons;
http://weblogs.nrc.nl/nrclab/2009/12/02/waar-mag-de-lezer-ons-aan-houden/#more-259.
met vriendelijke groet aan ieder, en laten we wensen dat ‘ons’ hoog gewaardeerde NRC-Handelsblad in
2011 weer terugkomt.
P. lamers
384. Bas van Velzen zegt:
vrijdag 31 december 2010, 12:05 uur over de digitale editie
In de westerse wereld open je een boek, blad, krant aan de rechterboven- of onderkant en daar sla je ook
de pagina’s om. Ja hoor: de ontwerper zet de bladerknop aan de linker bovenhoek. Is dit een uiting van
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jaar geleden, nog geschreven door de alomgewaardeerde -dat was nog eens een hoofdredacteur!-Brigit
Jonker.
voor de wat gemakzuchtigen onder ons;
http://weblogs.nrc.nl/nrclab/2009/12/02/waar-mag-de-lezer-ons-aan-houden/#more-259.
met vriendelijke groet aan ieder, en laten we wensen dat ‘ons’ hoog gewaardeerde NRC-Handelsblad in
2011 weer terugkomt.
P. lamers
Bas van Velzen zegt:
vrijdag 31 december 2010, 12:05 uur over de digitale editie
In de westerse wereld open je een boek, blad, krant aan de rechterboven- of onderkant en daar sla je ook
de pagina’s om. Ja hoor: de ontwerper zet de bladerknop aan de linker bovenhoek. Is dit een uiting van
modern zijn? het ontkennen van 2300 jaar ontwikkeling in onze leesinstrumenten?
de artikelen openen in veel te kleine vensters met een scrollbar, wanneer je gaat scrollen en je bereikt
het einde van het artikel gaat de hele pagina scrollen: een soort cascade scroll. Het voordeel van een
papieren krant is dat die rustig blijft liggen terwijl je ogen scrollen. Nu er steeds meer grote schermen
komen is het het m.i. niet nodig zo benepen te zijn met het formaat waarin een artikel opent.
Bovendien kun je het artikelvenster niet meer oppakken en op je andere scherm (dat groter is) zetten,
bah.
P Lamers zegt:
vrijdag 31 december 2010, 12:26 uur Drie maal eerder heb ik een poging gedaan om te verwijzen naar
een onbenullig -en ondertussen verwijderd- artikeltje wat onder ‘belangrijk nieuws werd geschaard.
Tot drie maal toe zie ik die reactie niet terug terwijl tussendoor geplaatste reactie wel te zien zijn.
Dat verbaast, er zal toch geen censuur worden gepleegd?
p lamers zegt:
vrijdag 31 december 2010, 12:32 uur Volgens het NRC is dit belangrijk nieuws;
[11:11 De slechtste 911-calls van het jaar].
Ik lees al jaren met veel plezier de Telegraaf voor dergelijke berichten, dat doet de Telegraaf sneller en
beter dan wie dan ook en zeker beter dan de onervaren NRC-H.
Je verwacht daar naast ander -vaak onderschat- Telegraafnieuws deze lichte toon.
Bij het NRC-H verwacht ik haar niet, zit er ook niet op te wachten, hoe haal je het in je hoofd als
redacteur om dergelijke onbenulligheden onder ‘nieuws’, zelfs, ‘belangrijk nieuws’ te plaatsen, het
hoort zelfs niet thuis in de nieuwe en alles behalve geapprecieerde ‘het beste van het web’.
Geachte heer Pfauth; een paar reacties eerder verwijs ik naar het stijlboek van het NRC-H, http://
apps.nrc.nl/stijlboek/ ,als reageerder probeer ik mij daar aan te houden, hoewel dat niet altijd zal
lukken zonder de noodzakelijke feedback van collega’s.
Als ik uw stukje(s) lees mis ik de door het stijlboek aangegeven leidraad, maar waar deze voor mij
facultatief is, gaat dat voor u niet op.
Mag ik de wens uitspreken voor het nieuwe jaar dat u zich alsnog de NRC-H stijl eigen maakt, dat
verwacht de krant van u als werkgever, maar ook; de lezer heeft als klant verwachtingen!
Lisa de Wit zegt:
vrijdag 31 december 2010, 14:03 uur @ P Lamers, reactie 383
Er wordt mij veel duidelijk. Niet alleen door de bijdragen van Birgit Donker en Kees Versteegh. De
discussie daaronder vind ik schokkend.
Wat doe ik hier eigenlijk nog?
P lamers zegt:
vrijdag 31 december 2010, 16:05 uur Beste Lisa de Wit, de link naar Brigit Donker (filmpje) in de link
naar NRCLab/verantwoording die ik doorgaf doet het niet.
Heeft u het filmpje nog kunnen bekijken?
Peter zegt:
vrijdag 31 december 2010, 16:25 uur Aan de redactie: in de Digitale Editie van vandaag mist het
Weekblad. (Zelfde fout als vorige week met het Cultureel Supplement?)
Lisa de Wit zegt:
vrijdag 31 december 2010, 16:35 uur Beste P Lamers, ik heb het filmpje niet kunnen bekijken, maar ik
heb dat artikel gelezen met de reacties daaronder.
P lamers zegt:
vrijdag 31 december 2010, 16:42 uur Lisa de Wit; oké dank, ik had het zelf niet meer bekeken en begon
te twijfelen aan mijn geheugen.
Ben alleen bang dat ze op het moment wel wat anders aan hun hoofd hebben bij het NRC-H, hoewel
het filmpje wellicht een interessante bijdrage aan de recente discussie kan geven.
Mag ik u verder een goede jaarwisseling toewensen, ik weet helaas net als u niet wat het nieuwe jaar
brengen gaat, daarom -ik hoop voorbarig- ook u dank voor alle reacties op de vorige site, ik las ze
graag.
marcel hendrix zegt:
vrijdag 31 december 2010, 22:23 uur @ 91: De link en het filmpje werken prima. Zo te zien is de draad
Donkers, althans op deze website, inmiddels losgelaten. Dat mens was ook helemaal niet van deze

vrijdag 31 december 2010, 16:42 uur Lisa de Wit; oké dank, ik had het zelf niet meer bekeken en begon

te twijfelen aan mijn geheugen.
Ben alleen bang dat ze op het moment wel wat anders aan hun hoofd hebben bij het NRC-H, hoewel
het filmpje wellicht een interessante bijdrage aan de recente discussie kan geven.
Mag ik u verder een goede jaarwisseling toewensen, ik weet helaas net als u niet wat het nieuwe jaar
brengen gaat, daarom -ik hoop voorbarig- ook u dank voor alle reacties op de vorige site, ik las ze
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392. marcel hendrix zegt:
vrijdag 31 december 2010, 22:23 uur @ 91: De link en het filmpje werken prima. Zo te zien is de draad
Donkers, althans op deze website, inmiddels losgelaten. Dat mens was ook helemaal niet van deze
tijd, dat kunnen de Belgen beter
393. evert van kuijk zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 10:33 uur Een excellente website die als portaal op de gehele wereld (vrijwel)
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alle andere websites overbodig maakt vindt men op Internet onder het volgende adres:
Arts & Letters Daily. A service of the Chronicle of Higher Education.
De grote man achter deze website, Denis Duttan – een in California geboren en getogen professor in de
filosofie – is afgelopen week overleden, maar zijn naaste medewerkers beloven de site ondanks het
verlies van hun onvervangbare hoofdredacteur zo goed mogelijk voort te zetten.
Als dat ze lukt, is de wereld nog niet verloren.
Vanochtend nog twee geweldige artikelen gelezen dankzij de ‘Arts & Letters Daily’.
Een Gelukkig Nieuwjaar, iedereen!
Michael A. Knubben Winter zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 11:48 uur Jammer al die veranderingen die, zoals zo vaak, geen verbetering
blijken te zijn. Wellicht goed voor de “ondernemer NRC” maar voor iemand die in het buitenland
woont en zo nu en dan de Nederlandse kranten wil doornemen dus niet. Ik ga echt niet allerlei
doorgaans veel te dure abonnementen nemen om bepaalde artikeltjes wel of niet te kunnen lezen. Kan
het niet of naar mijn smaak onvoldoende dan is het voor mij einde oefening. De wijzigingen bij http://
www.NRC.nl zijn zo ingrijpend en klant-onvriendelijk dat het voor mij dus over en uit is.
L. Brouns zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 12:17 uur Voor de front-end ontwikkelaar: commentaartags waren toch bedoeld
om e.e.a. te verduidelijken… /* sjembek – feature boven watskeburt en watisnjouw */ http://
www.nrc.nl/css/default.css
PK zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 12:43 uur ….het zal allemaal wel, of niet, voor mij niet in ieder geval. Ik begin
aardig aan de site van Trouw te wennen, kijk af en toe nog even met heimwee hierroo om te lezen of
de dames en heren van de GROTE NRC-nieuwsvermaak-SHOW bereid zijn veel water bij de wijn te
gaan doen. Ik vermoed t ergste ofwel niet waar de gemiddelde NRC-websitelezer op zit te wachten. Ik
wens u allen een goed 2011 toe!
w.nooitgedagt zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 16:49 uur het nrc-roer is om en vastgelast.
dit geldt niet alleen voor de website.
per 1 april a.s. wordt er – ook bij mij bezuinigd op de nieuwsvoorziening.
(koud en klinisch)
Henny Peters zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 17:16 uur Op de eerste plaats iedereen een goed 2011 gewenst.
Voor wat betreft bovenstaande heb ik geen recht van spreken als niet betalend lezer.
Ik zal Marc Chavannes enorm gaan missen en vele anderen met hem. Ook het nieuws al was daar wat
betreft achtergronden bij dat nieuws natuurlijk (terecht)al wat minder te halen dan in een papieren
krant, maar toch. De onderwerpen ván het nieuws zijn eveneens belangrijk.
Deze site echter zal ik niet vaak of niet meer bezoeken. Aan dit soort van vluchtig nieuws en weetjes
heb ik juist geen enkele behoefte. Het ontbreken daaraan was nl. één van de redenen zo niet de reden
juist naar de NRC-site te gaan.
Journalisten zullen zo ongewild minder bijdragen aan de democratie dan ze uit hoofde van hun vak lief
is.
Ach ja ook dát zal betaald moeten worden. Jammer.
De ontwikkeling van internet is als die van de banken, eerst buiten ze de voordelen voor de
consument/lezer uit, betaal je enkel een abonnement op het internet. Als je er dan aan gewend bent en
er niet meer buiten dan wel omheen kunt dan mag je voor iedere ‘dienstverlening’ gaan betalen.
En voor de commercie. Ik had méér ‘last’ van de reclame op internet (had hem al gelezen voordat ik
hem wegklikte) dan van die in de krant ( sla je gewoon over)
Toch bedankt Marc Chavannes e.a. voor de meer dan waardevolle bijdragen. Ik zal u allen zeer missen.
Een tot voor kort trouwe lezer.
Truusje van Tol zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 17:53 uur Het zgn.’beste van het web’, aflevering 573:
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Ach ja ook dát zal betaald moeten worden. Jammer.
De ontwikkeling van internet is als die van de banken, eerst buiten ze de voordelen voor de
consument/lezer uit, betaal je enkel een abonnement op het internet. Als je er dan aan gewend bent en
er niet meer buiten dan wel omheen kunt dan mag je voor iedere ‘dienstverlening’ gaan betalen.
En voor de commercie. Ik had méér ‘last’ van de reclame op internet (had hem al gelezen voordat ik
hem wegklikte) dan van die in de krant ( sla je gewoon over)
Toch bedankt Marc Chavannes e.a. voor de meer dan waardevolle bijdragen. Ik zal u allen zeer missen.
Een tot voor kort trouwe lezer.
Truusje van Tol zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 17:53 uur Het zgn.’beste van het web’, aflevering 573:
‘stemdeN’ veel Nederlanders, en niet ‘stemde’.
Zucht. Leer Nederlands.
Caroline Janssen zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 20:14 uur Ja Truusje. Dat is modern Nederlands. Ook hebben ze overal last van
de “haar” ziekte. “Het kabinet en haar plannen” “De commissie doet haar voorstel.” etc.
En ook: “Arrestant opgepakt om diefstal.” De “om”-ziekte. Om gek van te worden.
Zo slecht.
En wat dacht je van het steeds vaker terugkerende: “vijf op de tien Nederlanders gaat op vakantie”?
Waardeloos.
roijackers zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 21:06 uur Pfff. Ik vraag me echt af waar ik mijn abonnementsgeld voor betaal.
Vandaag weer geen mogelijkheid om kranten van vorige dagen te lezen – de link naar het kalendertje
werkt niet.
De zoekfunctie: niks
Het archief: alleen toegankelijke voor abonnees, maar de link staat onderaan het openbare deel. Spoor
ik het artikel op wat ik nodig heb, maar dan kan ik er niet zomaar naar toe, want dan moet ik abonnee
zijn, zegtie. Wat ik ben, ingelogd en wel op een ander tabblad van dezelfde browser – alleen weet hij
dat kennelijk niet. Weer aanmelden, weer invullen. Hoera, ik heb mijn artikel!
Ik word er echt hoorndol van! Dit is zo weinig professioneel van deze “kwaliteitskrant”.
O en hebben jullie zelf nog wel eens geprobeerd om het weekblad te lezen? Het lukt me vandaag echt
niet – in “teksten” werkt het niet en dat soort bladzijdes in die ellendige brievenbus die voor een
popupscherm door moet gaan, gaat al helemaal niet.
Ik word hier echt heel verdrietig van.
Truusje van Tol zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 21:07 uur Breek me de bek niet open.
Truusje van Tol zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 21:08 uur (Was een reactie op Caroline Janssen)
cor mol zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 21:51 uur @393 Evert van Kuijk
link “Arts & Letters Daily. A service of the Chronicle of Higher Education.”
Dank maakt veel NRC webellende goed.
Constant Coolsma zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 22:31 uur Fout van geheel andere orde. Vandaag – 1 januari – kreeg Brazilië een
nieuwe president. Op de site van NRC Handelsblad een stukje video in … het Spaans. In Brazilië
spreekt men Portugees en het barst in dit land van de TV-kanalen waarvan de NRC ook wel een
fragment had kunnen kopiëren. Ergerlijk, deze onwetendheid.
Leo Braakman zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 23:59 uur Filmpie bij president Brazilie in het Spaans ipv in het Portugees ?
So what? Zolang het filmpie maar relevant is mag het wat mij betreft in welke taal dan ook.
Hoe haalt iemand het in zijn bolle hoofd om daarover te spreken als ‘fout’.
Alphonse Scaf zegt:
zondag 2 januari 2011, 00:20 uur Bezie WikiLeaks, dan besef je dat de ontwikkeling van en via internet
onomkeerbaar is. Het enige alternatief is, in de woorden van Umberto Eco, een terug in de tijd. Alle
verworvenheden opgeven en de postkoets in.
De virtuele wereld is niet langer slechts een afspiegeling van de reële of er een belangrijk werktuig van,
ze komt, zo lijkt het wel steeds meer i.p.v. de wereld waarin we leven. Sluit hier, bewust of onbewust,
de gedachte achter de lancering van de NRC-site bij aan?
“De wereld onder controle”, is dan een geniale metafoor. Machthebbers worden in hun hemd gezet, de
straat, nu virtueel, wordt heroverd. En nu wil de NRC, via internet, als spin in het web van de
gebeurtenissen en het nieuws gaan spelen. Klinkt heel mooi. Een groot maar, kan een van de spelers in
die virtuele stad zomaar die rol overnemen? Past hem die rol wel? Of wordt letterlijk gedacht in
controle over, als een Big Brother in de media-wereld?
Voor de gebruiker moet de vraag m.i. luiden, willen we controle over, een filter dus, of een megaspeler, of verwerpen we beide? We zijn inmiddels allemaal potentiële ontvangers en zenders geworden
in die virtuele wereld. We kunnen ons aaneensluiten, waar we willen, we kunnen informatie doorspelen
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De virtuele wereld is niet langer slechts een afspiegeling van de reële of er een belangrijk werktuig van,
ze komt, zo lijkt het wel steeds meer i.p.v. de wereld waarin we leven. Sluit hier, bewust of onbewust,
de gedachte achter de lancering van de NRC-site bij aan?
“De wereld onder controle”, is dan een geniale metafoor. Machthebbers worden in hun hemd gezet, de
straat, nu virtueel, wordt heroverd. En nu wil de NRC, via internet, als spin in het web van de
gebeurtenissen en het nieuws gaan spelen. Klinkt heel mooi. Een groot maar, kan een van de spelers in
die virtuele stad zomaar die rol overnemen? Past hem die rol wel? Of wordt letterlijk gedacht in
controle over, als een Big Brother in de media-wereld?
Voor de gebruiker moet de vraag m.i. luiden, willen we controle over, een filter dus, of een megaspeler, of verwerpen we beide? We zijn inmiddels allemaal potentiële ontvangers en zenders geworden
in die virtuele wereld. We kunnen ons aaneensluiten, waar we willen, we kunnen informatie doorspelen
die we van belang achten en bovenal, wijzelf kunnen controle uitoefenen over de wereld van de media.
Als we willen! Een van de spelers, die de anderen filtert en uiteindelijk controleert, lijkt me geen
goede zaak, worden we weer na verloop van tijd tot onmondige consumenten verklaard. De
geschiedenis en haar gevolgen van de reële consumentenwereld kennen we toch?
anjet zegt:
zondag 2 januari 2011, 01:16 uur veel negatieve geluiden – misschien ook wel gewoon omdat wie de
nieuwe site fijn vindt, zoals ik, niet reageert? de combinatie van een andere krant (diepere
achtergronden achter het nieuws wat ik inmiddels elders heb kunnen lezen) en een site die nieuws heeft
terwijl het gebeurt plús een prettige selectie trivia waar ik ofwel wijzer, ofwel nadenkend, of vrolijk
van word, dat is eigenlijk heel prima.
dat wat vroeger gratis was dat nu niet meer is lijkt me heel normaal – journalisten kunnen niet van de
lucht leven, ook niet als ze een nrc webpagina maken, en het lijkt me prettig die pagina zoveel
mogelijk vrij van hinderlijke advertenties te kunnen houden – is dit nog een serieuze site? jazeker wat
mij betreft.
Harrie Vrijmans zegt:
zondag 2 januari 2011, 11:32 uur Caroline Janssen zegt:
zaterdag 1 januari 2011, 20:14 uur,
Als 60+Brabander die nog met een naamvallen hanterend dialect is opgegroeid, bespeur ik bij mezelf
een nog redelijk ontwikkeld gevoel voor het mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn van woorden, al is
er vaak ook twijfel daaraan.
Onze leraar Nederlands op de middelbare school attendeerde daar ook op en gaf ons de raad, om bij
twijfel aan het woordgeslacht, in gedachten dan “in het Brabants te denken”.
(zo zeg je in Brabants dialect bijv. “ik heb mijnen kater en m’n poes buiten gezet”, om maar een
voorbeeld te noemen. (4e naamval)
En “hedde DEN dieJEN ook gezien”, als het over een man gaat en “DE die”, (beide 4e naamval) als
men –idem- verwijst naar een vrouw.
De door u genoemde voorbeelden “schuren” dan ook enorm tegen mijn taalgevoel en ik heb de indruk
dat vooral randstedelijk taalgebruik zich daaraan het meest bezondigt.
Overigens, vanwege het afschaffen van al die z.g. “naamvallen” (ik meen in de jaren 40 van de vorige
eeuw) moet het niet verwonderlijk zijn dat na verloop van niet al te lange tijd het gevoel voor
woordgeslachten totaal verdwijnt, zeker als ook nog eens, als gevolg van allerlei sociaalculturele
ontwikkelingen, het lezen van (oudere) literatuur enorm is afgenomen.
Tenslotte, nog enkele, steeds vaker gehoorde en ook erg tegen mijn taalgevoel schurende, miskleunen:
“Ik besef ME”, “ik irriteer ME” (wederkerigheid, daar waar beide werkwoorden niet wederkerig zijn) ,
“dat behoort TOT EEN VAN DE”….
Harrie V.
Harrie Vrijmans zegt:
zondag 2 januari 2011, 11:47 uur Reactie van Harrie Vrijmans, vervolg:
Dan zal het Duitse “das Mädchen mit seinem(!) Kind”…wel helemaal vreemd klinken in al die van
woordgeslachten vervreemde oren!
(Immers, “das Mädchen” is onzijdig en dan word het mannelijke “seinem” (3e naamval vanwege “mit”)
gebruikt…
Harrie V.
Lisa de Wit zegt:
zondag 2 januari 2011, 13:40 uur In het Nederlands gebruik je haar als je verwijst naar het meisje:
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1404/
De commissie en haar voorstel is correct Nederlands. Heeft niets te maken met haar-ziekte. Commissie
is een vrouwelijk woord. Kijk in het Groene boekje.
Alex Bakker zegt:
zondag 2 januari 2011, 16:41 uur Twee zuivere drogredenen van EJ Pfauth, op een cruciaal punt in zijn
verdediging.
“Waarom we dan toch live zijn gegaan? Om de lezers van nrc.nl niet langer de nieuwe berichtgeving en
aanpak te onthouden. En omdat het mooie aan het web is, dat je een site kan blijven aanpassen en
perfectioneren.”
Het verbaast me dat hij hiermee weg kan komen bij de NRC-redactie. Of leest niemand meer mee? Is
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http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1404/
De commissie en haar voorstel is correct Nederlands. Heeft niets te maken met haar-ziekte. Commissie
is een vrouwelijk woord. Kijk in het Groene boekje.
Alex Bakker zegt:
zondag 2 januari 2011, 16:41 uur Twee zuivere drogredenen van EJ Pfauth, op een cruciaal punt in zijn
verdediging.
“Waarom we dan toch live zijn gegaan? Om de lezers van nrc.nl niet langer de nieuwe berichtgeving en
aanpak te onthouden. En omdat het mooie aan het web is, dat je een site kan blijven aanpassen en
perfectioneren.”
Het verbaast me dat hij hiermee weg kan komen bij de NRC-redactie. Of leest niemand meer mee? Is
hij aangeschoten wild?
emile vonken zegt:
zondag 2 januari 2011, 17:16 uur Gefeliciteerd met de nieuwe “outlook”…
Voor bovenstaande digitale 2010 NRC-Wende-mopper-scroll ,geldt voor een groot deel van de
klachten nog steeds het aloude paradigma “zoek & gij zult vinden..” ….waarbij het klaarblijkelijk
verhulde , “onvindbare” , al dan niet geschikt voor de directe leesverkoop, wellicht binnen een aantal
jaren , mogelijk Wikileak-rijp verkoopbaar is…
Alphonse Scaf zegt:
zondag 2 januari 2011, 17:26 uur Taal…
Even een duit in het zakje. Waarom is iets “mannelijk”, “vrouwelijk” of “onzijdig” (ook eigenaardig,
dat onzijdig zijn).
Zon en maan. Duits en Frans: Die Sonne, le soleil, der Mond, la lune… Wie heeft een verklaring?
A propos, dat onzijdig. Bestaat in het Frans niet…
Jan Postma zegt:
zondag 2 januari 2011, 17:36 uur Blogs
Al enkele dagen probeerde ik de expertblog over geld te bereiken. Ten einde raad tikte ik dit begrip in
op google. Kreeg langs die weg informatie dat deze blog is opgeheven. Redenen zijn mij niet duidelijk
geworden.In elk geval erg vreemd dat de lezers hiervan nioet op de hoogte zijn gesteld en dit nu alleen
via veel zoekwerk gewaar kunnen worden.
Jan Postma zegt:
zondag 2 januari 2011, 17:42 uur Emailadres zou niet worden getoond. Als ik het goed zie, gebeurt dat
echter wel.
dirk zegt:
zondag 2 januari 2011, 22:41 uur tot de teleurstellende aspekten van de nieuwe krant behoren
1) ondanks herhaald zoeken is het zgn archief waar ik als digitaal abonee recht op zou hebben niet te
vinden
2) dat brengt me op de vraag of we bewust nergens vragen kunnen stekken: contact? waar kan ik het
toch vinden: een eenvoudige vraag per email of tel nummer? ik ben niet slim genoeg
3) datum: de nrc van de dag daarvoor eindeloos op datum drukken maar alleen vrijdag 31 zit muurvast
hoe vaak ik ook inlog…..
Leo Braakman zegt:
zondag 2 januari 2011, 23:01 uur Kom ik bij de thuis ligt daar het krant op het mat. Met tientallen
fotoos in het kleurenbijlage. Zal wel aan mij liggen, maar die heb ik niet gezien in het digitale versie.
Awoe wat jammer dat we dat allemaal voor altijd zullen blijven missen.
Maar nauw hauwen we op met zeuren. Geef onze vrienden van de Handelsblad ff het tijd om orde op
het zaken te stellen.
Kritiek mooi, gezanik wegwezen.
Pim zegt:
zondag 2 januari 2011, 23:12 uur @ Truusje, Carolien,Harrie, Lisa:
Even voor alle duidelijkheid: de kritiek op het format van deze website gaat over inhoud en
vormgeving, niet over taal/stijl/grammatica/spelling. Probeer de discussie zuiver te houden!
Truusje van Tol zegt:
maandag 3 januari 2011, 00:02 uur Taal, stijl, spelling en toon hebben wel degelijk met de inhoud te
maken.
Justus Bekker zegt:
maandag 3 januari 2011, 02:13 uur 429 Pim
Eens. Pure pedanterie die taalpuriteintjes. Sneu hoor.
Justus Bekker zegt:
maandag 3 januari 2011, 02:15 uur Pardon: 429 = 419
Kees Izelaar zegt:
maandag 3 januari 2011, 07:06 uur Ik ben blij met de wijziging.
- Nu voegt NRC.nl iets toe aan het lezen van de krant. Ook nrcnext.nl heeft een eigen gezicht. Prima.
Lezen van een krant (digitaal of papier) is iets anders dan het gratis nieuws checken. Vroeger kwam ik
nooit op nrc.nl (voegde niets toe), nu wel.
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421. Justus Bekker zegt:
maandag 3 januari 2011, 02:13 uur 429 Pim

Eens. Pure pedanterie die taalpuriteintjes. Sneu hoor.
422. Justus Bekker zegt:
maandag 3 januari 2011, 02:15 uur Pardon: 429 = 419
423. Kees Izelaar zegt:
maandag 3 januari 2011, 07:06 uur Ik ben blij met de wijziging.
- Nu voegt NRC.nl iets toe aan het lezen van de krant. Ook nrcnext.nl heeft een eigen gezicht. Prima.
Lezen van een krant (digitaal of papier) is iets anders dan het gratis nieuws checken. Vroeger kwam ik
nooit op nrc.nl (voegde niets toe), nu wel.
- Wat een lef ook om het gewoon te doen. Vanuit een visie vertrekken en samen met de lezer verder
vormgeven. Compliment.
424. Piet Bos zegt:
maandag 3 januari 2011, 09:02 uur In de wereld van website ontwikkeling/ontwerp is de onuitgesproken
“regel” dat een website eens in de anderhalf tot twee jaar een nieuw jasje moet krijgen. De voornaamste
redenen hiervoor zijn dat zowel de techniek voor website ontwikkeling en trends in web ontwerp snel
veranderen.
Dat NRC is overgestapt naar WordPress als software platform vind ik een zeer positieve beslissing. Er
is enorm veel mogelijk met WordPress en u bent niet de eerste en hopelijk ook niet de laatste krant die
de overstap inmiddels heeft gemaakt.
Wat ik echter niet begrijp is waarom u een beunhaas heeft ingehuurd voor zowel de ontwikkeling als
het ontwerp van de website?
Er zijn inmiddels een enorm aantal magazine gestijlde WordPress themes op de markt die onder meer
zijn ontwikkeld voor kranten. Een van die themes had makkelijk het startpunt kunnen worden voor de
nieuwe NRC look! Maar helaas, u heeft willen trachten het wiel opnieuw uit te vinden en heeft
daarmee de plank op dramatische wijze misgeslagen!
Een gemiddelde website bezoeker heeft een scherm afmeting van 1280×856 of 1024×768. Met beide
afmetingen is het op de nieuwe site slechts mogelijk om anderhalve kop te zien. Op de vorige versie
waren alle links naar andere delen van de krant te zien plus een groot aantal artikel aankondigingen.
Wat heeft NRC in hemelsnaam bewogen tot zo’n website castratie?
Waar is het logo van NRC Handelsblad gebleven? U heeft sinds 1970 een merk(naam) opgebouwd en
ik denk dat het rustig aangenomen kan worden dat tenminste 75% van de Nederlandse bevolking uw
logo – al dan niet latent – kent. Het logo is nu echter niet meer terug te vinden op de site; bent u
wellicht stiekem bezig uw merk los te laten?
Ik heb ook nog een paar op/aanmerkingen over het programmeer gedeelte van de site:
- NRC heeft geen SEO nodig?
- waar slaat de titel van de homepage op (Snelle duiding bij het belangrijkste nieuws :: nrc.nl)?
- links van titels van artikelen bevatten geen title-tags
- veel plaatjes bevatten dode links; voorbeeld 2e plaatje op http://www.nrc.nl/nieuws/2011/01/03/
rockhampton-loopt-langzaam-onder/
- voor het hoge aantal media (plaatjes en videos) die de site gebruikt was NRC beter af geweest met
het gebruik van een CDN (content delivery network) en een cache plugin zoals W3 Total Cache
- waarom heeft de programmeur van de site “nested comments” niet ingeschakeld, zodat lezers ook
kunnen reageren op reacties van anderen en niet alleen op uw waardeloze stukje “uitleg”?
- zoals al eerder aangegeven, de site zier er op Chrome allesbehalve goed uit. Ik ben er een voorstander
van dat websites op verschillende browsers er niet persé hetzelfde uit hoeven te zien, maar op Chrome
vallen er hele stukken weg. Het enige positieve voor mij als gebruiker is dat ik de advertentie in de
header van de website op Chrome niet kan zien!
- in het CSS staan classes als “watskeburt” en “watisnjouw” en bevat commentaren als “blog-blokjes
hebben grotere groenere ganzenvoetjes”. Behalve het feit dat de classes niet eens normaal Nederlands
zijn, vraag ik me af wat een toekomstige programmeur hier aan heeft? Het CSS dient zo geschreven te
worden – en dat is tevens een van de sterke punten van WordPress – dat het in de toekomst
gemakkelijk mogelijk is voor elke andere programmeur wijzingen aan te brengen in de site.
Met dit soort classes omschrijvingen en commentaren is het voor een toekomstig programmeur een
totale ramp om de site aan te passen en zal het wellicht makkelijker zijn om de site van de grond af
opnieuw te bouwen. Het enige voordeel dat u dan heeft, is dat de site dan hopelijk weer van NRC
kwaliteit getuigt!
425. e.starink zegt:
maandag 3 januari 2011, 10:15 uur Uit een NRC-berichtje van vandaag 3 januari over een grote
aardbeving: “Een grote aardbeving met een kracht van 7,1 op de schaal van Richter heeft vandaag
toegeslagen in centraal Chili.”
Je ziet het voor je: een onderaards monster komt ineens bovengronds om “toe te slaan”. Telegraaftaal.
In de rechterkolom een berichtje met Youtubefilmpje over een doelpunt. Wederom krijg ik het idee de
Telegraaf te lezen. Alleen is het aanbod van NRC ten opzichte van de Telegraaf veel beperkter.
426. Caroline Janssen zegt:
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totale ramp om de site aan te passen en zal het wellicht makkelijker zijn om de site van de grond af
opnieuw te bouwen. Het enige voordeel dat u dan heeft, is dat de site dan hopelijk weer van NRC
kwaliteit getuigt!
e.starink zegt:
maandag 3 januari 2011, 10:15 uur Uit een NRC-berichtje van vandaag 3 januari over een grote
aardbeving: “Een grote aardbeving met een kracht van 7,1 op de schaal van Richter heeft vandaag
toegeslagen in centraal Chili.”
Je ziet het voor je: een onderaards monster komt ineens bovengronds om “toe te slaan”. Telegraaftaal.
In de rechterkolom een berichtje met Youtubefilmpje over een doelpunt. Wederom krijg ik het idee de
Telegraaf te lezen. Alleen is het aanbod van NRC ten opzichte van de Telegraaf veel beperkter.
Caroline Janssen zegt:
maandag 3 januari 2011, 10:42 uur O Pim wat vind ik dit toch weer vreselijk! Je mag tegenwoordig
niets meer zeggen over spellingsfouten, grammaticale fouten of over het feit dat daardoor soms aperte
onzin ontstaat. Grammaticale regels zijn er niet voor niets en dat geldt ook voor spellingsregels.
Als iedereen maar een beetje op eigen houtje bezig gaat met spellen wordt het binnen de kortste keren
een puinhoop.
Het is juist een goede kans om iets te leren als mensen wijzen op een vergissing. Veel mensen hebben
zelfs op de lagere school al niet goed opgelet waardoor ze nu niet weten hoe bepaalde spellingsregels
werken.
Dat is niet erg. Niet iedereen heeft dezelfde interesses. Maar het moet niet zo zijn dat zij, als er mensen
zijn die daar even op wijzen, gaan bepalen dat dat niet gezegd mag worden.
Het-woorden zij onzijdig en dus is het bijvoorbeeld: “Het kabinet maakt ZIJN plannen bekend.”
We moeten ook af van die -tegenwoordig modieuze- gedachtenstreepjes.
En van dat te pas en te onpas gebruiken van het woordje “om”.
En ze kunnen tegenwoordig ook al niet eens een Iphone programmeren zodat het alarm gewoon afgaat.
Ook een taalkwestie. Kennelijk denken programmeurs ook dat de regels van de programmeertaal niet
strikt te hoeven worden gevolgd. Tsja. Dan krijg je dat. Gepruts.
Caroline Janssen zegt:
maandag 3 januari 2011, 10:43 uur Ja ja, er is een n weggevallen in het vorige stukje.
P Lamers zegt:
maandag 3 januari 2011, 11:18 uur Mag ik enkele critici -Pim, Bekkers- er op wijzen dat het NRC-H
niet voor niets een stijlboek heeft, daar staat juist wél in -en met reden- welke taal/stijl/grammatica/
spelling gehanteerd moet worden.
Het is deel van het gezicht naar buiten toe van het NRC-H.
Je gaat ook niet naar kantoor in de je klus-kleren nietwaar?
Ik betwijfel of de schrijver van het bovenstaande stuk dat stijlboek heeft gelezen, dan wel begrepen, dat
daar kritiek op is is meer dan terecht, het tast het fundament van de krant aan.
Leo Braakman zegt:
maandag 3 januari 2011, 11:28 uur Nu de krant weer naar Amsterdam vertrekt, is het om dat te
benadrukken een goed moment om een lichte wijziging in de naam door te voeren en wel HandelsbladNRC.
Caroline Janssen zegt:
maandag 3 januari 2011, 11:57 uur P. Lamers. U heeft het -met gedachtenstreepjes- over “de schrijver
van het bovenstaande stuk. Bedoelt u mij?
Ik heb het stijlboek wel eens doorgekeken. Maar ik kan me niet voorstellen dat daarin staat dat je moet
schrijven “Het kabinet presenteert haar plannen”.
En ik neem toch aan dat de regels over werkwoordsvormen daarin toch wel goed worden uitgelegd.
En anders moet dat stijlboek de papierversnipperaar in.
Caroline Janssen zegt:
maandag 3 januari 2011, 11:58 uur En ik ben een keer de ” vergeten. zucht. Het reageervakje is ook zo
klein…
Piet Bos zegt:
maandag 3 januari 2011, 11:59 uur @Caroline Janssen – heb altijd gedacht dat het “het kabinet maakt
haar plannen bekend” zou zijn. Weer wat geleerd, bedankt!
Anne zegt:
maandag 3 januari 2011, 12:55 uur Vóór de nieuwe website, gebruikte ik vaak de online filmafdeling
van de NRC (www.nrc.nl/film). Deze afdeling bevatte alle recensies die in de NRC zijn verschenen en
de huidige filmagenda. Ik heb deze filmafdeling op de nieuwe website nog niet kunnen vinden.
Het lijkt me echter (ook voor de NRC) zeer waardevol als dit wel wordt bijgehouden. Ik kan me
voorstellen dat de NRC meent dat dit content is die zij alleen aan abonnees wil verstrekken, maar dat
maakt voor mij niet uit. Ik ben abonnee.
Caroline Janssen zegt:
maandag 3 januari 2011, 12:57 uur @Anne, o, is de NRC tegenwoordig ook al vrouwelijk?
En wat is “content” eigenlijk?
Lisa de Wit zegt:
maandag 3 januari 2011, 14:25 uur @ Pim, Justus, taalgebruik zegt alles over de zorgvuldigheid
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van de NRC (www.nrc.nl/film). Deze afdeling bevatte alle recensies die in de NRC zijn verschenen en
de huidige filmagenda. Ik heb deze filmafdeling op de nieuwe website nog niet kunnen vinden.
Het lijkt me echter (ook voor de NRC) zeer waardevol als dit wel wordt bijgehouden. Ik kan me
voorstellen dat de NRC meent dat dit content is die zij alleen aan abonnees wil verstrekken, maar dat
maakt voor mij niet uit. Ik ben abonnee.
Caroline Janssen zegt:
maandag 3 januari 2011, 12:57 uur @Anne, o, is de NRC tegenwoordig ook al vrouwelijk?
En wat is “content” eigenlijk?
Lisa de Wit zegt:
maandag 3 januari 2011, 14:25 uur @ Pim, Justus, taalgebruik zegt alles over de zorgvuldigheid
waarmee een krant/website gemaakt wordt.
Slordig taalgebruik gaat eigenlijk altijd gepaard met een slordige opmaak van de krant c.q. een slordig
format van een site.
@ Caroline, ik heb niets tegen gedachtestreepjes. Overigens is dat zonder tussen-n vanwege het
meervoud van gedachte: gedachten en gedachtes. En als je ze gebruikt hoort er een spatie voor en een
spatie na het streepje.
@ Leo, een goed idee: Handelsblad-NRC.
@ P Lamers en Caroline, dat stijlboek solliciteert op deze manier inderdaad naar die
papierversnipperaar. Triest maar waar dat een redactie daar geen oog voor heeft. Waar heb je dan nog
een redactie voor nodig?
“NU.nl is meer dan een nieuwspomp. Wij vervullen een gidsfunctie voor onze lezers” « De nieuwe
reporter zegt:
maandag 3 januari 2011, 14:33 uur [...] ten voeten uit. Vraag hem naar zijn mening over het vernieuwde
nrc.nl, en hij verwijst naar de massale kritiek van de vaste NRC-lezers. Wat hij er zelf van vindt,
houdt hij liever voor zich. Richard M. [...]
p Lamers zegt:
maandag 3 januari 2011, 14:38 uur #430 C. Jansen, ik bedoelde niet specifiek u. Als ik schrijf doe ik
dat totaal gevoelsmatig, ik ben dyslectisch en weet -het klinkt misschien gek- (heb je ze weer die
streepjes) eigenlijk nooit waarom ik iets opschrijf zoals ik dat doe.
Dat het meestal goed gaat dank ik enerzijds aan mijn computer, anderzijds heb ik in de loop van de
jaren geleerd, niet te veel na te denken over hoe, maar te doen, met als gevolg meestal goed.
Dat stijl er toe doet is voor mij een “Conditio Sine Qua Non”.
K Tjoelker zegt:
maandag 3 januari 2011, 14:41 uur Uw visie op de nieuwe manier van navigeren: “De vorige site had –
net als veel andere krantensites – een klassieke navigatiebalk met ‘binnenland’, ‘buitenland’ etc. Op de
nieuwe nrc.nl is de actualiteit leidend: de meest recente nieuwsgebeurtenis staat bovenaan.” Hiertegen
wil in inbrengen dat voor mij het meest actuele niet het meest interessante is. Het primaat van de
actualiteit duwt de NRC nu in de richting van de hyperige en hijgerige stijl waar de meeste
Nederlandse media (en de politiek) naar afglijden. Achtergronden en verrassende (en daardoor
confronterende!) informatie zijn voor mij belangrijker dan de laatste scheet uit de Nederlandse
samenleving. Daarbij vind ik uitgebreide informatie over het buitenland nog steeds belangrijk, wat bij
de NRC en de Nederlandse media in het algemeen helaas steeds minder het geval is. Om die
informatie over het buitenland te vinden geef ik de voorkeur aan wat u “een klassieke navigatiebalk”
noemt.
Caroline Janssen zegt:
maandag 3 januari 2011, 16:04 uur @Lisa de Wit Nou goed, dan is het gedachtestreepjes zonder n. Vind

ik prima als je me daar even op wijst. En je hebt nog gelijk ook
Kijk. Zo kan het dus ook.
440. Lisa de Wit zegt:
maandag 3 januari 2011, 17:11 uur Beste Caroline, natuurlijk is die tussen-n een gedrocht. Eerst leerde
je ‘t ene en toen het andere. Dat schiet niet op.
Helemaal erg vind ik pannenkoek of paddenstoel. Alsof je meer dan één panne(e)koek tegelijk kunt
bakken in één pan. En alsof die stoel echt bedoeld is voor padden. En alsof een madeliefje het
vriendinnetje is van zo’n vieze made.
441. Kees zegt:
maandag 3 januari 2011, 17:34 uur Nog heel even dan.Ideaal voor nieuwsjunkies? Hoezo eigenlijk? op

mijn 1280×800 scherm zie ik bij het openen van nrc.nl drie koppen, twee illustraties en twee
streamers. Dan liever de nieuwspagina van iGoogle, in mijn configuratie met 42 koppen uit zes
kranten.
442. ger uit Oosterbeek zegt:
maandag 3 januari 2011, 17:55 uur voorlopig doen we het hiermee:
http://vimeo.com/13732844
443. vd bogaerdt zegt:
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mijn 1280×800 scherm zie ik bij het openen van nrc.nl drie koppen, twee illustraties en twee
streamers. Dan liever de nieuwspagina van iGoogle, in mijn configuratie met 42 koppen uit zes
kranten.
ger uit Oosterbeek zegt:
maandag 3 januari 2011, 17:55 uur voorlopig doen we het hiermee:
http://vimeo.com/13732844
vd bogaerdt zegt:
maandag 3 januari 2011, 18:32 uur geachte redactie,
ik heb mijn web jaarabo maar krijg het afgelopen uur geen toegang meer tot de nrc digitale editie.
indien er werkzaamheden zijn aan het web zou het fijn zijn dat op de pagina van de nrc te zien, zo niet
wat zou ik dan moeten doen om weer toegang te krijgen?
graag uw (re)aktie
mvg
Peter zegt:
maandag 3 januari 2011, 18:50 uur Oké, ik geef het op: waar hebben jullie vandaag de Digitale Editie
verstopt?
Nog een Peter zegt:
maandag 3 januari 2011, 19:14 uur Ja graag de digitale editie bereikbaar op de computer vandaag!!
Nog een Peter zegt:
maandag 3 januari 2011, 19:16 uur Ter verduidelijking: The requested URL /digitaleeditie//NH/
2011/12/20110103___/1_01/ was not found on this server.
ingmar zegt:
maandag 3 januari 2011, 19:40 uur alwéér geen digitale editie beschikbaar… waar betaal ik nog voor?
Caroline Janssen zegt:
maandag 3 januari 2011, 19:58 uur @Lisa. Bij pannenkoek is het punt nog niet eens of je verscheidene
pannenkoeken kunt bakken in 1 pan. (Bij aardappelpannenkoekjes lukt dat overigens op zich nog ook)
maar of je 1 pannenkoek kunt bakken in verschillende pannen. Dat is nog veel onmogelijker.

Maar goed we ziften muggen. (Ja ja, ik weet het, dat is net zo iets als: We zuigen stof.
)
449. Philip zegt:
maandag 3 januari 2011, 20:01 uur De digitale versie blijkt op dit moment niet te werken?
Als ik op digitale versie op de hoofdpagina klik, krijg ik de volgende fout melding:
The requested URL /digitaleeditie//NH/2011/12/20110103___/1_01/ was not found on this server.
Kan dit verholpen worden (ik ben digitaal abbonee.)
Ik weet trouwens ook niet, waar ik klachten omtrent de digitale versie kan plaatsen of mailen.
450. Remi zegt:
maandag 3 januari 2011, 20:02 uur Het is immiddels een lange discussie, misschien wel een record.
Doet NRC ook nog mee?
Ik mis een “voorpagina” bij deze site. Bij openen van http://www.nrc.nl, heb ik gevoel dat ik op
pagina 3 beland ben, of op de achterpagina, of op iets wat in een frame thuishoort.
Als je op de pagina van een instituut als NRC klikt, dan verwacht je ook iets imponerends aan te
treffen. Alsof je het Louvre binnentreedt… Natuurlijk, voor de frequente bezoeker mag er best een
snelle route zijn naar zijn/haar categorie, bijvoorbeeld de “snelle duiding”, “cultuur”, of “binnenland”.
Maar je kunt de voordeur niet helemaal weghalen. Of ben ik ouderwets?
Ik mis een hoop samenhang, vooraleerst een neerzetten van NRC zélf. Momenteel vind je iets terug
(“over NRC”, “colofon”), op het zwarte vlak helemaal onderaan. Dit zwarte vlak heeft de functie van de
hoofdingang, maar het is als een foto van het Louvre, geplakt op de dienstingang. Dan doe je jezelf
tekort. De afstand van deze “voordeur” tot de lezer is bovendien dynamisch, want hij hangt af van de
hoeveelheid tekst op de pagina erboven.
Verder, als je van een afstandje de categoriëen bekijkt, dan valt op dat ze niet alle gelijkwaardig zijn.
Moskou en Madrid, dat suggereert dat er geen New York en geen Brussel is? Het roept onmiddellijk
vragen op. Omdat er geen prioriteiten gemaakt zijn, is de lijst ook zo lang, zonder dat je het gevoel
krijgt dat hij ook compleet is. Hij zal wel steeds langer worden…
Verder de rubricering. Bijvoorbeeld “Over NRC”. Item 1 zegt: “Neem een abonnement”. Uiteraard
nuttig om te weten hoe dat moet, maar het beantwoordt niet aan het kopje.
Bij “Over de krant”, krijg ik een mooie foto van de redactie. Maar het is ook een eenzame foto, van
een redactie die niet beschermd wordt door dat monumentale gebouw. Vier enkelingen op een bootje
dat het zwaar te verduren heeft. Als een losse pagina die uit een frame is gerukt en over het internet
dobbert… Het klópt niet.
En hoe kun je een rubriek “NRC websites” opnemen op een pagina die zelf “NRC website” is? Op zijn
minst zou het “Andere NRC sites” moeten zijn. Ook hieruit kun je afleiden, dat een voordeur-pagina
ontbreekt.
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krijgt dat hij ook compleet is. Hij zal wel steeds langer worden…
Verder de rubricering. Bijvoorbeeld “Over NRC”. Item 1 zegt: “Neem een abonnement”. Uiteraard
nuttig om te weten hoe dat moet, maar het beantwoordt niet aan het kopje.
Bij “Over de krant”, krijg ik een mooie foto van de redactie. Maar het is ook een eenzame foto, van
een redactie die niet beschermd wordt door dat monumentale gebouw. Vier enkelingen op een bootje
dat het zwaar te verduren heeft. Als een losse pagina die uit een frame is gerukt en over het internet
dobbert… Het klópt niet.
En hoe kun je een rubriek “NRC websites” opnemen op een pagina die zelf “NRC website” is? Op zijn
minst zou het “Andere NRC sites” moeten zijn. Ook hieruit kun je afleiden, dat een voordeur-pagina
ontbreekt.
Technisch gaan ook nog de nodige dingen fout, zoals de link naar de digitale editie vandaag. Ik ga hier
niet op in.
Maar ik zou beginnen de site consistent te maken volgens de regels van de kunst. Ook dan mag het
resultaat van mij best origineel en vernieuwend zijn.
451. Kees zegt:
maandag 3 januari 2011, 20:28 uur Als je er op gaat letten is het best komisch, vandaag bijvoorbeeld:
“China heeft een technologie ontwikkeld waarmee ze kernafval kunnen recyclen, meldt persbureau AP”
“Ajax heeft vandaag overeenstemming bereikt met Frank de Boer over een verbintenis als hoofdtrainer
tot media 2014ʺ″
452. Lisa de Wit zegt:
maandag 3 januari 2011, 20:42 uur @ Caroline, die ene pannenkoek tegelijk in een paar pannen bakken.
Geweldig
@ Remi, slordig is op z’n minst dat het blog Madrid helemaal niet over Madrid gaat. Dat blog gaat
over Catalunya ofwel Catalonië.
453. Maria Pekelharing zegt:
maandag 3 januari 2011, 21:26 uur 448 / 452—Als purist beland je vroeg of wat later in de puree, een
substantie die net zo kneedbaar is als taal, en ongeschikt als eindproduct. Panne(n)koek is een
onzinterm, waar pankoek toereikend is. Althans zou kunnen zijn, ware het niet dat die pan helemaal
geen koek produceert, in de ons bekende betekenis van dat woord. Het is eerder een Hollandse
panpizza, van het gehalte ‘purist’, dus goed voor de puree.
454. Willem-Jan van Zeist zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 00:00 uur Wilde even melden aan de NRC mensen:
1) De nieuwe site bezoek ik veel vaker dan de oude.
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2) nu.nl bekijk ik nauwelijks nog (tenzij ik behoefte heb aan nutteloos nieuws
).
3) Voor een rustige en grondige blik op het nieuws heb ik de mooie digitale editie.
4) Kortom, wat mij betreft missie geslaagd!
Leo Braakman zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 01:17 uur Ik heb ook wat.
Zes werkwoorden achter elkaar en nog zinnig ook : Ik zou jou wel eens hebben willen zien zitten
blijven kijken.
Ik ben benieuwd welke stijlregel hiermee wordt overtreden.
Justus Bekker zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 02:12 uur Verveling schijnt toe te slaan bij de vrouwen en zoals gewoonlijk
ontaardt dat dan in prietpraat. NRC-redactie als u niet voldoende mogelijkheid biedt om op
onderwerpen te reageren kunt u dit item beter sluiten. De frikjes kunnen dan ergens anders teksten gaan
besnuffelen en figuren als Braakman met zijn zes werkwoorden op een rijtje lekker buiten gaan spelen.
Hoe (eens) een volwaardig weblog in notime afzakte naar Libelle-niveau. Wat een armoede.
Jan zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 02:15 uur @alle taal puristen: jullie hebben gelijk dat een beetje behoorlijk taal
gebruik verwacht mag worden van een kwaliteits publicatie. Dat punt hebben we inmiddels door (en
daar zal bijna iedereen hier het mee eens zijn). Maar gelieve zo snel mogelijk op te houden met de
Nederlansche taal in zijn geheel door te lopen–daar zijn andere, betere, plaatsen voor op het internet.
Het begint nu namelijk redelijk irritant te worden om jullie berichten te lezen in deze discussie. Alvast
bedankt.
Caroline Janssen zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 04:11 uur Ja hoor, @Jan je hebt gelijk.
En dan te bedenken dat het nog beter kan:
“Ik zou jou wel eens hebben willen zien durven blijven staan kijken!”
Dat zijn 7 infinitivi achterelkaar.
Ja, een van de mooiste woorden met herhaling van medeklinkercombinaties vind ik toch wel:
vastststaand. (overtreffende trap van vaststaand.)
Maar nu ben ik waarschijnlijk in dit forumpje het slechtstschrijvend (9 medeklinkers achterelkaar.)
Ik hou er maar mee op want anders ontstaat er hier nog een stresssituatie.
Piet Bos dot ME zegt:

bedankt.
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En dan te bedenken dat het nog beter kan:
“Ik zou jou wel eens hebben willen zien durven blijven staan kijken!”
Dat zijn 7 infinitivi achterelkaar.
Ja, een van de mooiste woorden met herhaling van medeklinkercombinaties vind ik toch wel:
vastststaand. (overtreffende trap van vaststaand.)
Maar nu ben ik waarschijnlijk in dit forumpje het slechtstschrijvend (9 medeklinkers achterelkaar.)
Ik hou er maar mee op want anders ontstaat er hier nog een stresssituatie.
Piet Bos dot ME zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 06:35 uur Gaat nieuwe website NRC abonnees kosten?…
NRC online is gestopt met krantje spelen. Maar hoe werkt dat precies dan? Is een website van een
bedrijf niet een online visite kaartje?……
Joop Moerman zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 11:01 uur Ik denk dat deze aanpak niet zal leiden tot een toename van het aantal
abonnementen. In de huidige tijd ontkom je er niet aan om journalistieke producten weg te geven (de
consument vindt van niet, die betaald immers zijn internetprovider). Anders ben je gedoemd te
verdwijnen in de periferie van de nieuwswereld; verstoffing ligt op de loer. Neem een voorbeeld aan de
NYT. De kosten moet je terug zien te verdienen door belangen te nemen in internet providers en/of
reclame inkomsten. Het is niet anders. Dit is een stap terug in de tijd. De NRC zal meer en meer
verdwijnen uit de favorites.
Caroline Janssen zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 11:02 uur “Powerband admits their” is vandaag trending op twitter aldus de
website van het NRC. Ze zijn juist begónnen met krantje SPELEN. Dit is toch niet serieus meer???
(En dan dat “trending op twitter”, over vervlakking van het Nederlands gesproken…)
Caroline Janssen zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 11:05 uur O, het is Powerbalance. Nou ja, ook geen Nederlands dus.
Alex Bakker zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 11:29 uur Even iets anders. Die nummering bij het “Beste van het Web”:
waartoe dient dit? Over enige tijd staat er bijvoorbeeld nummer 12.341. En dan? Ik vind dit een
archivaris-achtige indruk maken die strijdig met “de actualiteit is onze enige richtlijn” (lees:
schaamlap).
Harrie Vrijmans zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 12:55 uur Ik sluit me aan bij allen die de nieuwe “aankleding” van NRC in veel
opzichten een verslechtering vinden.
Natuurlijk heb je, als “oude” gebruiker, vrij snel door dat de nieuwe layout helemaal in dienst staat
van de actualiteit, letterlijk van uur tot uur en dat “een snelle blik werpen op” daarmee gediend wordt.
Maar…ook gezien de vaak “nonchalant luchtige” inbreng van de nieuwe redacteuren en de door heel
veel reageerders al genoemde warrige en onduidelijke manier om je weg door met name de archieven te
vinden, is de totaalbalans voor wat mij betreft niet positief.
Natuurlijk dienen discussies over taal, grammatica en spelling niet van het onderwerp af te leiden,
maar ik geeft Caroline Janssen wel gelijk als zij overduidelijk te kennen geeft dat (zeer!) onzorgvuldig
en vaak volslagen foutief taalgebruik wel degelijk een symptoom is van de toch al verontrustende
oppervakkigheid en het gebrek aan diepgang dat een, WEL gretig “kwetterende en kakelende”,
“samen”leving zozeer nodig heeft.
Het gebrek aan taalbeheersing (onderwijs?!) is bij velen inmiddels zo erg dat zij zich, met een door mij
dan ook maar eens creatief gebruikt woord, vaak letterlijk “misverstandelijk” uitdrukken en dat is dan
niet alleen voor de nogal eens gewenste diepgang fnuikend…
Harrie V.
Truusje van Tol zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 13:12 uur “Natuurlijk dienen discussies over taal, grammatica en spelling niet
van het onderwerp af te leiden, maar ik geeft Caroline Janssen wel gelijk als zij overduidelijk te
kennen geeft dat (zeer!) onzorgvuldig en vaak volslagen foutief taalgebruik wel degelijk een symptoom
is van de toch al verontrustende oppervakkigheid en het gebrek aan diepgang dat een, WEL gretig
“kwetterende en kakelende”, “samen”leving zozeer nodig heeft.”
Hear hear! Als ik ergelijke en domme taalfouten op een site of in een blad aantref, is mijn eerste
gedachte: dan zal de inhoud ook wel niet kloppen.
Taal is het gereedschap van de journalist. Wie niet weet hoe een hamer in elkaar zit, wordt nooit een
goede timmerman maar blijft een prutser. Hanteer de taal met zorg en liefde, en als het even kan zelfs
met brille. Wie vindt dat dit zeuren of frikken is, heeft er niets van begrepen.
Harrie Vrijmans zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 13:31 uur Taal heeft vaak zeer verraderlijke valkuilen…
Ik begrijp inmiddels, 45 jaar na het eindexamen, steeds beter dat wij de regels er letterlijk ingehamerd
kregen en dat zelfs de subtielste en meest verborgen valkuilen zichtbaar werden gemaakt. En dat keer
op keer.
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“kwetterende en kakelende”, “samen”leving zozeer nodig heeft.”
Hear hear! Als ik ergelijke en domme taalfouten op een site of in een blad aantref, is mijn eerste
gedachte: dan zal de inhoud ook wel niet kloppen.
Taal is het gereedschap van de journalist. Wie niet weet hoe een hamer in elkaar zit, wordt nooit een
goede timmerman maar blijft een prutser. Hanteer de taal met zorg en liefde, en als het even kan zelfs
met brille. Wie vindt dat dit zeuren of frikken is, heeft er niets van begrepen.
Harrie Vrijmans zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 13:31 uur Taal heeft vaak zeer verraderlijke valkuilen…
Ik begrijp inmiddels, 45 jaar na het eindexamen, steeds beter dat wij de regels er letterlijk ingehamerd
kregen en dat zelfs de subtielste en meest verborgen valkuilen zichtbaar werden gemaakt. En dat keer
op keer.
Zo zag ik, vlak na het indienen van mijn vorige reactie, een volslagen tegenstrijdigheid in de laatste
alinea daarvan, nl.: Het GEBREK (!) aan diepgang dat een “samen”leving zozeer nodig heeft. (onzin
dus!)
Natuurlijk is “een gebrek aan” kenmerkend en heeft een samenleving “diepgang” nodig…
Een typisch en “voorbeeldig” geval van verraderlijke contaminatie als je beide in een zin wilt
verenigen!
Harrie V.
Wolfgang zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 16:27 uur “Verbetering nummer twee en drie komen in de eerste weken van
januari online. Tot die tijd werken we aan de digitale editie en processen achter de schermen die de
snelheid en stabiliteit van digitale NRC-uitingen ten goede komen.“
Zelfs de strip van Kamagurka past niet in een venster, als ik al de digitale editie kan openen.
Nogmaals, ik betaal hiervoor. Ik wil déze maand nog (zijnde januari – voor de oplettende niet-meerreagerende-NRC-redactie -) een fatsoenlijke digitale krant, anders beëindig ik mijn abonnement na
vijftien jaar.
Gezien het gestumper tot nu toe luidt mijn advies: terugdraaien die hap naar de vorige situatie. En
verder; bezint eer gij begint.
Ik tik. Nu u.
Fleurie Jonker zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 17:19 uur “Ik geeft”? Harrie Vrijmans in uw reactie 464? Vast over het hoofd
gezien en wie zal gaan muggenziften. Justus Bekker ziet het goed dat ontaarden in gekwebbel en
geneuzel over taal. Zullen we het maar houden op verveling is des duivels oorkussen? En dat gepoch
over opleidingen en examens? Wie zal daar in geïnteresseerd zijn? (geeuw) ’t Is me wat hé, nu er
weinig valt te uitlaatkleppen bij de nrc. Misschien goed idee om een dagboekje te beginnen. Kunt u
uithuilen bij uzelf.
Caroline Janssen zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 17:30 uur Ach ach Fleurie toch. Begrijpend lezen is duidelijk niet jouw sterkste
kant. Er wordt hier nergens gepocht over opleidingen en examens. Er zegt alleen iemand dat hij 45 jaar
geleden eindexamen heeft gedaan. Niks bijzonders dus.
Maar het zit je kennelijk allemaal vrij hoog. Ben jij soms zelf gesjeesd?
Harrie Vrijmans zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 17:48 uur Fleurie (468),
De door u terecht opgemerkte spelfout zal ik, letterlijk op papier schrijvend, nauwelijks of nooit
maken.
Ik heb o.a. tegen collega’s al meermaals gezegd dat het lijkt of vaak urenlang naar een scherm staren je
dergelijke spelfouten over het hoofd doet zien.
En… o.a. Fleuries vrijmoedigheid (bijna vrijpostigheid) en “nonchalante” taalopvattging laten mij haar
bij de jongere generaties indelen die om neerdere redenen het grote belang van nauwkeurig en
ondubbelzinnig taalgebruik niet zo goed kunnen beoordelen.
Laten we het daar mmaar op houden…
Harrie V.
Fleurie Jonker zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 17:53 uur En dan hebben we het niet eens over “opperv?akkigheid” gehad #
464.
Onderwerp: NRC ik wens u succes met de vernieuwde .nl Echter krijg de indruk dat u nog niet ‘af’
bent. Blijf het met belangstelling volgen en wel vermakelijk die rechterkolom met ditten en datten.
Toch moet ik bekennen dat de vorige nrc.nl meer boeide dan de nieuwe. Van ellende klik je dan op
deze klaagsite. Ben voorlopig weer op weg naar de concurrent. Later!
Fleurie Jonker zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 18:02 uur # 470
Zucht:
Niet doet zien, maar doeN zien
Niet taalopvattging, maar taalopvatting
Niet om neerdere redenen, maar om Meerdere redenen
Laten we het daar Maar op houden…
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Toch moet ik bekennen dat de vorige nrc.nl meer boeide dan de nieuwe. Van ellende klik je dan op
deze klaagsite. Ben voorlopig weer op weg naar de concurrent. Later!
Fleurie Jonker zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 18:02 uur # 470
Zucht:
Niet doet zien, maar doeN zien
Niet taalopvattging, maar taalopvatting
Niet om neerdere redenen, maar om Meerdere redenen
Laten we het daar Maar op houden…
Goh, die jongere generaties toch!
Wolfgang zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 18:21 uur Jongens, en meisjes, de kwestie hier gaat verder dan jullie ooit
kunnen plassen !
Harrie Vrijmans zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 18:24 uur Caroline Janssen,
Zo’n werkelijke “overreactie” naar mij van deze “Fleurie” doet mij bij nader inzien iets geheel anders
vermoeden, want de kwalificatie “vrijpostig” is nog te mild, eerder is er sprake van kwaadaardigheid.
En dan denk ik aan eerdere ervaringen op het oude NRC-weblog (en inmiddels ook op het VK-weblog)
waarin een bepaalde figuur op een ontoelaatbare wijze enkele deelnemers, waaronder ik, bejegende,
Zozeer zelfs, dat hij van de NRC-weblogredactie een weblogban kreeg opgelegd.
Sindsdien loopt deze figuur letterlijk over van een wraakzucht die elke gelegenheid aangrijpt om
gelucht te worden.
Mocht dit niet zo zijn, dan rest slechts deze onbehouwen en voor mij volslagen nieuwe Fleurie, die
overigens eens wat beter naar haar interpunctie zou moeten kijken.
Harrie V.
Harrie Vrijmans zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 18:29 uur Ja hoor Fleurie, weer gelijk, mijn enige verontschuldiging is de reeds
genoemde “schermblindheid”…
Harrie V.
Harrie Vrijmans zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 18:32 uur Overigens…ook nog grammaticale kritiek…?
Ik denk van niet.
Harrie V.
Harrie Vrijmans zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 18:53 uur Nu ik, ietwat krampachtig, wat beter kijk door mijn niet geheel
correcte leesbril naar dit nog niets eens 10 inch grote schermpje, valt me nog duidelijker op dat de, als
gevolg daarvan erg kleine, lettertjes wat moeilijk leesbaar zijn ( bijv.: twee achtereenvolgende v’s
lijken dan een w.
Vooral razendsnel lezen, wat mijn gewoonte is, laat de hersenen dan wel eens foutief en bedrieglijk uit
“de database” putten en aldus “voor ogen toveren”.
Ik ben nu heel goed gewaarschuwd om extra goed naar dit “miniatuurtje” te kijken…
Harrie V.
Paul Sprangers zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 19:10 uur Om krampachtig naar het oorspronkelijke onderwerp proberen terug te
keren: klik voor de aardigheid eens de subcategorie Cultuur aan (hieronder) – klik en huiver…
Joep zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 19:41 uur #472 “Niet doet zien, maar doeN zien”
egt?
on topic:
Ik vind de digitale editie een vooruitgang. De gratis versie niet. Maar wat is er tegen betalen voor
kwaliteit?
Alphonse Scaf zegt:
(NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
dinsdag 4 januari 2011, 19:45 uur Nog even de nieuwe site. Onbegrijpelijk blijft het dat ontwikkelingen
bij andere kranten volledig buiten beschouwing zijn gebleven bij het nu gehanteerde concept. Erg
gehecht ben ik aan Le Monde. Iemand die als abonnee die krant kent via internet en ze vergelijkt met
de NRC, inclusief de e-mails (check-list, alertes) begrijpt wat ik bedoel. Of kijk eens naar de
Oostenrijkse krant Der Standard. In alle eenvoud veel beter dan de NRC.
Uit de reacties blijkt de enorme betrokkenheid bij ons aller NRC. Is het werkelijk teveel gevraagd de
hele gang van zaken tot nu toe opnieuw te overdenken en een herstart te maken waarbij de wensen en
ideeën van de lezers meegewogen worden?
En ook dit. Waarom geeft de NRC niet de mogelijkheid tot het voeren van een persoonlijk blog, zie
ook hier Le Monde? Ik kom erop omdat ook het taalgebruik onderwerp van discussie is geworden.
Gisteren werd in Le Monde bericht over sancties tegen een lerares die teveel aandacht aan de Shoah zou
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ook hier Le Monde? Ik kom erop omdat ook het taalgebruik onderwerp van discussie is geworden.
Gisteren werd in Le Monde bericht over sancties tegen een lerares die teveel aandacht aan de Shoah zou
hebben besteed. Dat geeft iemand de mogelijkheid het gebruik/misbruik van bepaalde terminologie aan
te geven. Holocaust, Shoah, Endlösung… http://my.opera.com/Tibaert/blog/haat Nee, goed
taalgebruik houdt beslist niet op bij het hanteren van een correcte spelling.
Vervolgens lees je het stukje 474 en je broek zakt af. Gelukkig ziet niemand het. Niet alleen
“schermblind” is hij, maar gespeend van elk taalgevoel. En echt hier moet ik naar mijn weblog linken
anders wordt het een gebed zonder end. De scribent vraagt er gewoon om: http://my.opera.com/Tibaert/
blog/de-ene-anonymus-is-de-andere-niet
Wraak? Bent u nog wel bij zinnen, meneer V.?
481. Wolfgang zegt:
dinsdag 4 januari 2011, 19:49 uur Dag Joep,
“Ik vind de digitale editie een vooruitgang.”
Wat is het verschil ?
482.

