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Één van mijn gekozen afstudeeropdrachten heeft als 
titel “Dit is geen website”. De opdracht draait om de vraag 
hoe de inhoud van een website te vertalen naar een 
ander medium. Voor deze opdracht kon gekozen worden 
uit een aantal websites. Mijn keuze is gevallen op een 
auto matisch gegenereerde nieuwswebsite ‘Daylife’.  Deze 
keuze is voorgekomen uit een persoonlijke interesse voor 
nieuwsmedia, ik vind het interessant hoe verschillend 
media gebeurtenissen brengen. Daarbij heeft Daylife 
fascinerende fotopagina’s. Van één onderwerp worden 
meerdere foto’s getoond, waardoor een eigen kleur en 
ritme ontstaat. Het is mooi de soms kleine verschillen 
tussen foto’s op te merken, dit kan een heel andere 
indruk van de gebeurtenis opleveren.

Daylife heeft als slogan “Organizing en distributing the 
world’s news”. Het is een website die content zoals 
artikelen, foto’s, video’s en posts van diverse bronnen 
verzamelt, ordent en vervolgens weer publiceert. Bij de 
ordening wordt het content niet enkel in een categorie 
ondergebracht, maar worden ook onderling verbanden 
gelegd door middel van hyperlinks. “Connections provide 
context” volgens medeoprichter Tom Tercek. Dat connec
ties niet altijd context bieden, maar juist ook voor ver
warring of onjuiste interpretaties kunnen zorgen wordt 
duidelijk op de website. Terwijl zeker in nieuwsmedia 
het van belang is de ontvanger zo helder en betrouwbaar 
mogelijk te informeren, ontstaan op de website zowel 
inhoudelijk als visueel verwarrende relaties. De intentie 
van Daylife is – net als bij andere nieuwssites – juist een 
overzicht te bieden van het aanbod van nieuws, zodat de 
lezer zelf zijn conclusie kan trekken. Zijn deze foutieve 
relaties dan kenmerkend voor dit nieuwe nieuwsmedi
um, een automatisch gegenereerde dynamische struc
tuur, voor het web? Welke rol heeft de ontwerper hierin? 

In mijn scriptie beschrijf ik allereerst de structuur en 
techniek van Daylife, ga ik vervolgens kort in op het 
veranderende medialandschap en mediabeleving en kijk 
ik naar de traditionele geschreven nieuwsmedia, en ook 
belangrijke bron van Daylife, de dagbladen. Aan de hand 
van dit onderzoek bespreek ik een aantal van de opval
lende verwarringen van Daylife, hoe deze zijn ontstaan 
en welke rol de ontwerper hierin heeft.

Wat Is daylIfe?

Het Daylife platform verzamelt en ordent content uit het 
nieuws zodat dit gebruikt kan worden voor eigen publi
caties. De website Daylife.com werd in 2005 gelanceerd, 
in eerste instantie bedoelt als showcase om te laten zien 
wat mogelijk is met het platform. De site trekt inmiddels 
volgens hun eigen cijfers 3 miljoen unieke bezoekers per 
maand. Dat de site oorspronkelijk een showcase is laat 
ik dan ook verder buiten beschouwing, de showcase zal 
immers het best mogelijke van het platform laten zien. 
Wanneer ik over Daylife spreek doel ik dan ook op de 
website en niet het platform. 

Daylife is “a new way to explore the world”, een automatisch 
gegenereerde nieuwswebsite die content van diverse 
bronnen verzamelt, ordent en vervolgens publiceert. 
Bij de ordening wordt het content niet enkel in een 
categorie ondergebracht, maar worden ook onderling 
verbanden gelegd door middel van hyperlinks. Dit is 
onderscheidend voor Daylife. Een nieuwssite als bijvoor
beeld Google News somt enkel het verzamelde nieuws 
op, zonder hiertussen verbanden aan te brengen. Het 
aanbrengen van verbanden is echter wel kenmerkend 
voor een digitale structuur, zo ontstaat een oneindig aan 
elkaar gelinkt web. “Connections provide context.” Of niet?

de homepage

De site opent met een pagina waarop veel beeld te zien 
is. Het wekt niet onmiddellijk de indruk een nieuws
website te zijn; prominent in beeld staat een grote foto 
met een korte titel eroverheen geplaatst. Deze wordt de 
Cover genoemd en geeft wellicht eerder de associatie 
met een (actualiteiten)magazine. Ook de zachte kleuren; 
grijs, blauw en geel en de schreefloze letter geven niet 
direct de indruk van een nieuwsmedium. Links daarvan 
staan een aantal verwijzingen naar het platform Daylife, 
deze zal ik dus verder buiten beschouwing laten. Het 
horizontale menu bovenaan de pagina hint wel naar 
de onderverdeling die veel te vinden is in ge schreven 
nieuwsmedia: Top News, World, Business, Politics, 
Entertainment, Sports en Science & Technology. Deze 
verwijzen elk naar hun eigen Topicpagina – de structuur 
van Topicpagina’s zal ik later bespreken. Pas wanneer 
je naar beneden scrollt verschijnen headlines en wordt 
zichtbaar dat het om een nieuwssite gaat. 
Dit deel van de homepage wordt opgedeeld in twee 
kolommen. In de linker, gekopt onder Latest Headlines, 
worden 18 headlines opgesomd. Elk met de eerste paar 
regels van het artikel en hier en daar vergezeld door een 
foto. Alle headlines zijn qua vormgeving identiek en 
kennen geen andere hiërarchie dan een rangschikking 
in tijd. De headlines zijn afkomstig uit verschillende 
bronnen, niet elke nieuwsbron wordt echter zomaar 
opge nomen in Daylife. Een bron moet van voldoende 
kwaliteit zijn, een groot genoeg lezerspubliek hebben  
en de website moet technisch op orde zijn. De meeste 
bronnen worden vergaard door aanbevelingen van ge
bruikers en klanten van Daylife.  Met een aantal anderen 
heeft Daylife een vennootschap (bijv Getty Images, AP, 
AFP en Reuters). Wanneer je klikt op full article at... 
wordt in een nieuw venster het volledige artikel op de 
website van de bron geopend. Hierdoor worden veel 
copyright problemen omzeild. Als je op de headline zelf 
klikt krijg je gerelateerde berichten te zien, artikelen 
over het zelfde onderwerp die andere bronnen hebben 
gepubliceerd. Ook hier geldt dat het volledige artikel te 
lezen is op de website van de bron. 
Heel klein onder de kop Latest Headlines is dezelfde 
horizontale structuur terug te vinden als de menubalk 
bovenaan de homepage. Hierin kan je aangeven van 
welke Topic je de Latest Headines wil zien. Automatisch 
is deze ingesteld op Top News, en niet zoals de titel im
pliceert de in het algemeen laatst verzamelde headlines. 
Wanneer je op view all klikt kom je dan ook terecht op 
de Topicpagina van het Top News – tenzij je dit hebt 
aangepast. Op basis waarvan de selectie Top News wordt 
gemaakt is niet terug te vinden op de site, wel zeker is 
dat ook dit automatisch gebeurt. Een artikel op Danga.
blogsome.com stelt dat de verhalen die wereldwijd het 
populairst zijn overgenomen worden, maar heeft het 
daarbij niet specifiek over Top News.  

Naast de linker kolom met Latest Headlines worden 
in de rechter kolom op de homepage Featured Topics, 
Trendin g Topics, Latest Photos en Latest Quotes getoond. 
Onder Featured Topics en Trending Topics worden acht 
thumbnails getoond, die op hun beurt linken naar 
 Topicpagina’s binnen Daylife.
Latest Photos toont een grid met thumbnails van 
nieuwsfoto’s, die door het aanklikken van view all ook 
bekeken kan worden op een aparte pagina. Deze pagina 
komt net als Latest Headlines uit op de Topicpagina van 
het Top News en laat dus niet perse de laatst verzamelde 
foto’s zien. De pagina’s met fotogrids zijn echter fascine
rend.  Doordat van een gebeurtenis meerdere foto’s wor
den getoond ontstaan pagina’s met een eigen kleur en 
ritme. Daarnaast is het mooi de soms kleine verschillen 
tussen de foto’s op te merken. De foto’s kunnen ook als 
lijst getoond worden. Ze worden dan op chronologische 
volgorde gerangschikt en voorzien van de eerste paar 
regels het bijschrift van de foto. Vanuit zowel het grid als 
de lijst is het mogelijk de foto te bekijken, de foto wordt 
dan groter en met bijbehorend bijschrift getoond. In het 
bijschrift zijn hyperlinks aangebracht, deze linken naar 
andere Topics binnen Daylife. Onder de foto wordt een  
rij thumbnails van gerelateerde foto’s getoond, daaron
der een rij met actuele foto’s. 
Latest Quotes toont vier quotes, met daarbij de bron en, 
indien mogelijk, van wie de quote is plus een thumbnail 
van de Topicfoto daarvan. Met view all worden meer 
quotes getoond, wederom uit het Topic Top News.
De quotes worden automatisch uit de door Daylife ver
zamelde artikelen gehaald. Het is content dat Daylife zelf 
genereert, in tegenstelling tot de rest van het content dat 
een verzameling betreft. Wel is ook hier de mogelijkheid 
te bekijken uit welk artikel de quote komt en vervolgens 
dat artikel te lezen op de bronsite zelf.

de topIcpagIna’s

Zoals waarschijnlijk wel duidelijk is geworden in boven
staand verhaal, draait de structuur van Daylife voor een 
groot deel om Topics. Het nieuws wordt hoofdzakelijk 
op en ingedeeld op basis van mensen, plaatsen en 
organisaties, niet op bijvoorbeeld datum of bron. Op alle 
mogelijke manieren wordt gelinkt van het ene naar het 
andere Topic, door hyperlinks in teksten, Related Topics, 
etc. Op een Topicpagina wordt een Overview gegeven 
van het content dat er over het Topic verzameld is. Je kan 
naast de Overview er ook voor kiezen om een selectie 
van een bepaald contenttype te bekijken: zoals Articles, 
Photos, Qoutes en Videos. Opvallend is wel dat de stap 
naar Related Articles hier ontbreekt, de headline linkt 
direct naar het artikel op de bronpagina. Je kan slechts 
één artikel lezen en hebt niet zoals bij Latest Headlines 
de mogelijkheid om meerdere artikelen over hetzelfde 
nieuwsitem in te zien. Juist wanneer je specifiek in een 
onderwerp zit zou je verwachten meerdere artikelen, en 
dus meer context en verdieping, te kunnen bekijken.
De rechterkant van de kolom toont verdere ‘verdieping’ 
op het Topic. Er is About... dat de eerste regels van het 
Wikipedia artikel met hetzelfde onderwerpt toont, met 
ook hier een link naar Wikipedia zelf. Onder Related 
Photos kun je een soort minislideshow van vijfentwintig 
gerelateerde foto’s bekijken. Er worden 6 Related Topics 
gegeven, die je doorsturen naar een andere Topicpagina. 
Er is Timeline of Coverage, een infographic die in een 
soort staafdiagram aangeeft hoeveel nieuws er per dag 
was over het Topic. Wanneer je een dag selecteert zal het 
slechts het content van die dag van dít Topic weergeven. 
Waar overal de bronnen door elkaar staan is Related 
Videos opgedeeld in drie bronnen: Truveo, Videosurf en 
Youtube. De thumbnails openen de video automatisch in 
een nieuw scherm en ook hier op de moedersite. Onder 
Related Quotes is net als bij de foto’s een slideshow van 
vijfentwintig gerelateerde quotes te zien. 

technIek of redactIe?

Wel eerder vermeld, maar niet verder omschreven is de 
Cover, de prominent in beeld staande grote foto met een 
korte titel eroverheen geplaatst die op de homepage te 
vinden is. Elke werkdag verschijnt minimaal één nieuwe 
Cover die inhaakt op een belangrijke of interessante 
actuele gebeurtenis. Deze Cover is het enige item van de 
website dat niet automatisch, maar door een redactie 
wordt samengesteld. In zoverre, de Coverfoto en de titel 
worden door een redactie gekozen en daarbij worden 
voorwaarden opgesteld voor het automatisch genereren 
van content. De aan de Cover gelinkte pagina is dan ook 
een met een Topic vergelijkbare pagina, alleen net iets 
anders opgebouwd. In de linker kolom Related Articles 
en Related Quotes, in de rechter kolom Photos en – 
vergelijkbaar met de anders gegeven gerelateerde Topics 
 – een Cast of Characters.

Daylife wordt, op de Cover na, verder volledig automa
tisch gegenereerd. Vierentwintig uur per dag wordt 
nieuw materiaal verzameld uit de geselecteerde bron
nen. Dit gebeurt voornamelijk door RSS feeds, Really 
Simple Syndication, een stukje software die het mogelijk 
maakt gelijk op de hoogte te zijn van het laatst gepu
bliceerde content. Door zich aan te melden op de RSS 
feeds van de bron wordt Daylife dus gelijk op de hoogte 
gebracht dat er nieuw materiaal gepubliceerd is. Het 
verzamelde materiaal wordt vervolgens door Daylife 
geanalyseerd waarbij er metadata aan gekoppeld word. 
Metadata kan gedefinieerd worden als data over data.  
De metadata die Daylife koppelt aan het content is 
welke vorm het content heeft: bijvoorbeeld een artikel, 
blog, post, foto of video. Wat de belangrijkste aspecten 
zijn in het content; zoals producten, bedrijven, per
sonen en plaatsen. Hoe staat het onderwerp in relatie 
tot aangrenzende onderwerpen? Aan de hand van deze 
analyse wordt het materiaal in een of meerdere Topics 
ondergebracht en worden de hyperlinks gelegd. Hier door 
ontstaat de dynamische oneindig aan elkaar gelinkte 
structuur van Daylife. 

Door de automatische generatie en het gebruik van 
meerdere bronnen lijkt Daylife redelijk neutraal te zijn. 
De context die geboden wordt, bestaat uit verbanden die 
automatisch gelegd worden op Topic, welke ook weer 
meerdere bronnen bevatten. Of een bron wel of niet aan 
de criteria voldoet wordt echter wel door de redactie van 
Daylife bepaalt. Het criterium dat een bron van voldoen
de kwaliteit moet zijn lijkt mij erg rekbaar. Het gebruik 
van meerdere bronnen wil daarbij niet zeggen dat er 
persé meerdere kanten worden belicht. Opvallend is dat 
de geselecteerde bronnen en de bestaande Topics veelal 
duidelijk Amerikaans georiënteerd zijn. 

Veranderend medIalandschap

Een enorme groei van de hoeveelheid verschillende 
media en mediadragers heeft het medialandschap de 
afgelopen jaren enorm veranderd. Er is een flexibele 
informatie markt ontstaan die continu in beweging is. 
Informatie kan altijd, overal en op elk moment worden 
overgebracht. De passieve ontvanger is veranderd in 
de gebruiker die zelf bepaalt waarover en wanneer hij 
informatie ontvangt. 

Een van de grote oorzaken van het veranderen van het 
medialandschap is de ontwikkeling van internet, met 
name de ontwikkeling van web 2.0. Web 2.0 maakt het 
mogelijk dat gebruikers interactief bezig zijn met het 
genereren van content, in tegenstelling tot enkel het be
kijken van websites. Goede voorbeelden van zulke sites 
zijn bijvoorbeeld Facebook, Youtube en Wikipedia. Deze 
ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat steeds meer 
mensen meer tijd op internet doorbrengen.  
Volgens Cebuco was in 2009 negentig procent van de 
Nederlandse huishoudens aangesloten op internet. Per 
week wordt er gemiddeld 6,9 uur per week gesurft, 
wat dus neerkomt op ongeveer 1 uur per dag. Jongeren 
besteden inmiddels al meer tijd aan internet dan aan 
tvkijken. De grenzen tussen de verschillende media 
zijn steeds meer aan het vervagen. Een goed voorbeeld 
hiervan is internetten op de smartphone, al 18% maakt 
op deze manier gebruik van internet. 
 
Naast technologische ontwikkelingen zijn er maatschap
pelijke en sociale ontwikkelingen die een rol spelen in 
de verandering van het medialandschap. Denk daarbij 
aan individualisering, globalisering en demografische 
ontwikkelingen als de multiculturele samenleving.  
Zo spreken de mainstreammedia culturele minder
heden onvoldoende aan, zij zien liever media uit eigen 
land of cultuur. De technologische ontwikkelingen 
maken deze persoonlijke wensen mogelijk. Ook tv kijken 
gebeurt steeds meer onder voorwaarden vanuit de 
gebruiker, met digitale tv is het mogelijk te kijken wat en 
wanneer jij dat wilt.

Gepersonaliseerde, interactieve informatie overal snel 
beschikbaar te hebben lijkt de trend te zijn. 

het offlIne dagblad

Wikipedia omschrijft een dagblad als “een klassiek mas-
samedium dat nog steeds een van de populairste en invloed 
rijkste vormen van nieuwsvoorziening is, hoewel de oplage  
van betaalde dagbladen daalt.” 
Uit in 2002 verricht onderzoek van Internet Databureau 
bleek dat de Nederlandse internetgebruikers nog niet 
erg enthousiast waren over de Nederlandse dagbladen 
op het net. Toch waren de jongeren er wel van overtuigd 
dat zij de krant over vijf jaar alleen nog maar op internet 
zouden lezen. Uit een interview met Amerikaanse uitge
vers van onderzoeksbureau Outsell in 2006 kwam naar 
voren dat we de krant over drie tot vijf jaar niet meer 
terug kennen. De kranten zouden in die tijd tot volwaar
dige online media zijn getransformeerd. 
Inmiddels zijn we vier jaar verder en volgens cijfers van 
Cebuco, kenniscentrum over dagbladen als advertentie
medium, bereiken dagbladen dagelijks nog steeds 68% 
van de Nederlanders van 13 jaar of ouder. 
Dat zijn 9.4 miljoen mensen. 

In een dagblad wordt een selectie van nieuws overzich
telijk gepresenteerd, voorzien van context door achter
grondinformatie, opinie en andere feiten. De redactie 
van een krant is altijd zelfstandig, er heerst een strikte 
scheiding tussen redactionele inhoud en advertenties. 
De berichtgeving is dus altijd onafhankelijk en wordt 
niet beïnvloed door commerciële belangen als sponso
ring van redactionele artikelen door adverteerders. Door 
de redactie van de krant wordt er een selectie gemaakt 
uit het nieuws, hierdoor ontstaat voor elke krant een 
eigen identiteit. De redactie van een landelijke krant 
selecteert bijvoorbeeld op religie, politieke of maatschap
pelijke overtuiging. Een regionale of stadskrant zal logi
scherwijs meer aandacht besteden aan lokaal nieuws. De 
lezer kan kiezen van welke redactie en dus welke selectie 
ze wil lezen. Door de eigen identiteit ontstaat een sterke 
band met de lezers, 86% van de lezers is geabonneerd. 
Van deze groep zegt de overgrote meerderheid boven
dien dat hun dagblad niet vervangbaar is.
Een krant kent een duidelijke hiërarchie in beeld en 
tekst en heeft vaak een kenmerkende typografie. De 
lezer wordt aan de hand genomen en door het nieuws 
geleid. Naast inhoud is de lezer dan ook aan de opbouw, 
ordening en vormgeving van zijn krant gehecht. Pagina’s 
zijn door herkenning van structuur en opbouw nog mak
kelijker te scannen op voor hun relevante berichten. De 
krant is vaak opgedeeld in katernen, waardoor makkelijk 
te onderscheiden is welk nieuws waar te vinden is. 
Zeker nu de dagbladen bedreigd worden door de nieuwe 
media wordt er veel aandacht geschonken aan het 
versterken van de band tussen de lezer en de krant. Vorm 
en inhoud vormen een zo goed mogelijke aanvulling op 
elkaar, in tegenstelling tot de beginperiode van de krant. 
De vormgeving werd toen bepaald door wat technisch 
mogelijk was. Door nieuwe druktechnieken kent de 
krant tegenwoordig weinig beperkingen meer in letter 
of kleurgebruik en door verkorte productieprocessen 
zijn de deadlines minder scherp geworden. Hierdoor kan 
meer aandacht worden geschonken aan de vorm en iden
titeit van de krant. De vele restylingen van de afgelopen 
jaren zijn bedoelt de lezer nog meer aan zich te binden.

In september 2007 kwam het Financieel Dagblad met 
een restyling onder leiding van de Schotse ontwerper 
Mark Porter. Volgens hem was de gebruikte letter ouder
wets en misten de pagina’s een duidelijke hiërarchie. De 
krant kreeg dan ook een nieuwe letter en een gewijzigde 
indeling. Het belangrijkste nieuws staat linksbovenaan, 
het minst belangrijke rechtsonder. Om dit te versterken 
wordt boven de vouw gebruik gemaakt van grotere kop
letters dan onder de vouw. Ook het logo is gewijzigd naar 
een modernere variant ‘fd.’
Een andere opvallende wijziging is het formaat, het FD 
wordt voortaan in berliner in plaats van broadsheet for
maat gedrukt. De op het eerste gezicht meest opvallende 
verandering is echter geen beslissing van Mark Porter, 
maar van de hoofdredactie. De krant wordt in navolging 
van buitenlandse zakenkranten tegenwoordig op roze 
gekleurd papier gedrukt. Het FD moet daardoor herken
baarder zijn als zakenkrant.

De Volkskrant verschijnt sinds eind maart 2010 op 
tabloid formaat. Hoofdredacteur Pieter Broertjes geeft 
aan dat het nieuwe formaat krant de “klassieke Volks-
krant maar met een moderne, stijlvolle nieuwe aankleding” is. 
Volkskrant is daarmee zeker niet de eerste die overstapt 
op dit formaat, van de landelijke kranten verschijnen 
alleen NRC Handelsblad, De Telegraaf en het Reforma
torisch Dagblad nog op het broadsheet en het FD op 
berliner formaat. Ook internationaal gezien stappen 
steeds meer kranten over op tabloid, hiermee komen ze 
onder andere tegemoet aan de wens van de lezer in snel
heid en gebruiksgemak. Dit formaat pagina is sneller te 
scannen op het voor de lezer belangrijkste nieuws. Maar 
belangrijker, het formaat is makkelijker te hanteren en 
daardoor makkelijker mee te nemen en overal te lezen. 
Internal Pacing, dat de lezer zelf bepaalt wanneer, hoe 
lang en hoe vaak hij de krant ter hand neemt, heeft de 
krant – nu nog – voor op sommige digitale media. Door 
ontwikkelingen als internet op de smartphone, Ipads 
en eReaders is deze eigenschap echter niet meer uniek 
voor de klassieke papieren dagbladen.

het onlIne dagblad

Een dagblad kenmerkte zich vroeger door actualiteit, het 
binnen 24 uur produceren en distribueren van de krant, 
maar alle dagbladen hebben inmiddels een aansluitende 
website waar het ‘echt’ actuele nieuws te vinden is. Ten 
opzichte van de statische papieren variant met enkel 
tekst en beeld biedt de digitale dagbladvorm nieuwe 
mogelijkheden. Zo kan online ook van ander content, bij
voorbeeld video en geluid, gebruik gemaakt worden en 
kan een dynamische structuur worden gecreëerd door 
het aanbrengen van hyperlinks. Door mogelijkheden 
van scrollen en de hyperlinks kent een dagbladsite dan 
ook geen – of eigenlijk anders – beperkingen in visuele 
ruimte. De hyperlinks bieden toegang tot een database, 
een archief waarin naast actief gezocht, ook vanuit 
artikelen naar verwezen kan worden. Veel sites kennen 
RSS feeds, waardoor personalisatie mogelijk is. Daar
naast is op veel dagbladsites de mogelijkheid aanwezig 
te reageren op een artikel, de lezer wordt op deze manier 
actief betrokken. De passieve ontvanger verandert in een 
actieve gebruiker. In plaats van op de krant te wachten 
bepaalt hij zelf waarover en wanneer hij informatie wil 
ontvangen.

Naast de vele mogelijkheden die een website biedt moet 
bij de vormgeving echter wel met een aantal technische 
beperkingen rekening gehouden worden. Dit heeft er 
vooral mee te maken dat de website geen vaste medium
drager kent. De ontvanger haalt enkel de data binnen en 
bekijkt dit op zijn eigen mediumdrager. De mediumdra
ger zal in de meeste gevallen een computer zijn – sluit 
echter dragers als smartphones niet uit – en deze ken
nen onderling vele soft en hardwarematige verschillen. 
Een belangrijk hardwarematig verschil is bijvoorbeeld 
het beeldschermformaat; hoeveel pixels, breedbeeld of 
niet? Hoe verhoudt de vorm van de website zich dan 
tot het beeldscherm? Een veel voorkomende oplossing 
is het gebruiken van een smalle strook en deze zo te 
programmeren dat hij altijd, ongeacht de breedte van 
het scherm, in het midden staat. Een softwarematig 
probleem is bijvoorbeeld welke internetbrowser wordt 
gebruikt. Of welke software is geïnstalleerd om film en 
geluid fragmenten te bekijken en te beluisteren. Maar 
ook het gebruiken van een letter die niet geïnstalleerd 
is kan problemen opleveren. Om dit soort problemen te 
voorkomen zijn al een aantal zaken gestandaardiseerd. 
Zo is voor lettergebruik CSSstyles ontwikkeld; wanneer 
de eerst gekozen letter niet geïnstalleerd is, wordt de 
tweede keus gebruikt, etc. Naast soft en hardware is ook 
de internetsnelheid iets om rekening mee te houden,  
te zware websites duren veel te lang om te laden bij  
een trage internetverbinding.

Veel kranten proberen met hun site een online versie van 
de papieren krant te maken, dezelfde artikelen alleen 
dan actueler en aangevuld met nieuwe content vormen. 
Naast de technische beperkingen – en mogelijkheden – 
zijn er nog een aantal verschillen, waardoor het lastig 
is de papieren variant om te zetten in een online versie. 
De websites worden continu aangevuld met nieuwe 
informatie, een krant verschijnt hooguit éénmaal per 
dag. Bij de krant kan de tijd genomen worden aandacht 
te besteden aan vorm en inhoud. De artikelen op de 
website worden echter gerangschikt op basis van actua
liteit, niet op belangrijkheid. Hierdoor kent de website 
veel minder hiërarchie en een heel andere leesvolgorde 
dan de papieren krant. De navigatie binnen een website 
werkt natuurlijk ook wezenlijk anders dan het bladeren 
in een papieren krant. Vaak kent de site wel een horizon
tale menubalk die eenzelfde verdeling heeft als vaak in 
de krant voorkomt: binnenland, buitenland, economie, 
sport etc. De meest zichtbare overeenkomst zit hem dan 
in stijlelementen, voornamelijk kleurgebruik. 

NRC Next heeft het heel anders aangepakt. Sinds maart 
2009 probeert de krant niet meer een online versie van 
hun krant uit te brengen, maar is gekozen voor een blog. 
De posts worden onafhankelijk van de redactie van de 
krant geschreven door twee vaste bloggers, maar sluiten 
natuurlijk wel aan op NRC Next. Waar nodig wordt dan 
ook gebruik gemaakt van de aanwezige kennis van de 
redactie van nrc.next en NRC Handelsblad. “Met de nieuwe 
blog willen we niet de inhoud maar de míssie van de krant 
naar internet vertalen” aldus Bas Blokker, adjuncthoofd
redacteur innovatie van NRC Handelsblad. De vormge
ving sluit goed aan op NRC Next. Aan de bovenkant een 
header met een actuele foto en een felrode balk waarin 
met witte letters nrc.next blog staat. De rest van de site 
oogt, net als de krant rustig en heeft ook qua kleur 
dezelfde stijlelementen: rood, grijs en zwart. De opzet 
verschilt verder weinig van een blog, de geposte artike
len staan in chronologische volgorde onder elkaar. In de 
rechter kolom zijn echter wel de laatste 10 headlines te 
vinden, maar dan van de website van het NRC Handels
blad. Zo kan de lezer toch ook op de hoogte blijven van 
de meest recente headlines.

De sites van dagbladen trekken inmiddels een miljoe
nenpubliek. Jaarcijfers van STIR over het jaar 2009 geven 
aan dat dit aantal alleen maar aan het toenemen is. De 
helft van de Nederlanders zou met grote regelmaat één 
van de dagbladsites bezoeken.

medIabeleVIng

In 1997, 2004 en 2007 is er en door TNS NIPO en Veld
kamp een onderzoek gedaan naar mediabeleving. In 
dit onderzoek zijn de huidige media en reclamebele
vingen van Nederlanders met betrekking tot de diverse 
mediumtypen in kaart gebracht. Uit het onderzoek van 
2007 blijkt dat de dagbladen een stabiele mediabeleving 
hebben ten opzichte van dezelfde onderzoeken in 1997 
en 2004. Van alle mediumtypen scoren dagbladen nog 
steeds het best op de informatiefactor (heeft mij nieuws 
geboden, gaf me nuttige informatie) en de geraaktheid
factor (ergerde me, heeft me verontrust). Het wordt 
ervaren als het meest geloofwaardige mediumtype.

In opdracht van Cebuco voerde Veldkamp hierop een 
vervolgonderzoek uit naar de mediabeleving van ge
drukte en online dagbladen. Het papieren dagblad wordt 
door Nederlanders gezien als betrouwbaar, actueel, 
informatief en leesbaar. Wanneer de dagbladlezer ook 
regelmatig de bijbehorende internetsite bezoekt hij 
meer beleving uit het dagblad haalt. De dubbellezer is 
enthousiaster over de papieren krant, kan zich er beter 
mee identificeren en praat meer over de papieren krant, 
ook wordt er meer informatie en entertainment uit de 
site gehaald. De site wordt dan als actueel en informatief 
ervaren. Wanneer enkel de website bekeken wordt scoort 
het online dagblad duidelijk minder op informatiefactor 
en betrouwbaarheid.  De belangrijkste reden om nieuws
sites te bezoeken is om op de hoogte te blijven van het 
actuele nieuws.  De archief en zoekfunctie, andere 
media kanalen als video, beeld en geluid en de mogelijk
heid tot interactie worden minder genoemd.   
Maar liefst 78% van de onderzoeksgroep ziet duidelijk 
de toegevoegde waarde van de dagbladsite en vindt dat 
beide elkaar prima aanvullen. 
 
Erik Grimm, Hoofd Onderzoek bij Cebuco: “Al met al 
heeft de krant met twee kanalen vandaag meer te bieden dan 
alleen met de papieren krant . De gedrukte krant neemt voor 
velen nog steeds de belangrijkste positie in; het is een goede 
informatiebron die tevens ontspanning biedt. De sites zorgen 
echter voor verbreding van de functie van het dagbladmerk. Bij 
mensen die ook de online kranten bezoeken, zien wij duidelijk 
de complementaire waarde. Zij waarderen de betrouwbaarheid, 
leesbaarheid en ontspanning van papier en vinden de sites een 
informatieve en actuele aanvulling.”

metadata

Metadata kan gedefinieerd worden als data over data. 
Metadata zijn bijvoorbeeld gegevens als bestandsgrootte, 
de datum en tijd van het genereren van het bestand of 
de auteur of ontwerper. Metadata kunnen worden gecre
ëerd door geautomatiseerde informatieverwerking of 
moeten handmatig worden toegevoegd. Metadata heeft 
als groot voordeel dat data makkelijker gevonden kan 
worden. Zo kan in een zoekmachine die gebruik maakt 
van metadata direct gezocht worden naar documenten 
geschreven door een bepaalde auteur. Het (standaard) 
fulltext zoeken zonder metadata levert alle zoekresul
taten waarin de naam van de auteur voorkomt – bijvoor
beeld artikelen die geschreven zijn over, in plaats van 
door de desbetreffende auteur. 
Al jaren is Tim BernersLee, de grondlegger en bedenker 
van het World Wide Web, bezig met de ontwikkeling van 
een semantisch web, een www dat met behulp van meta
data informatie zou kunnen verwerken op de manier die 
mensen kunnen.
Wikipedia schrijft:
“Metadata shall primarily created by humans to enhance access 
and usage of content and provide information that  compu  ters are 
not yet able to interpret including subject, keywords, abstract.”
Toch doet ook Daylife een poging.

De metadata die Daylife koppelt aan het verzamelde 
content is onder andere of het content een  artikel, foto 
of video is. Deze metadata is eenvoudig geautomatiseerd 
toe te voegen en zal zelfs voor het grootste deel al bekend 
zijn bij het verzamelen; de metadata is in dit geval vaak 
het bestandstype. Andere metadata die Daylife aan het 
content koppelt zijn wat de belangrijkste aspecten zijn 
uit het desbetreffende content; zoals producten, bedrij
ven, personen en plaatsen. Deze vorm van metadata kan 
misschien het best vergeleken worden met taggen, het
geen meestal handmatig gebeurt. Het geautomatiseerd 
toevoegen van deze metadata levert dan ook problemen. 
Door de tekst te analyseren aan de hand van grammati
cale zinsopbouw kan een groot deel van de data onttrok
ken worden aan de tekst. Het nadeel is dat deze techniek 
nog niet ver genoeg ontwikkeld is. Het is voor een com
puter bijvoorbeeld niet mogelijk de verbanden tussen 
zinnen te herkennen of te begrijpen, waardoor niet goed 
te analyseren is wat echt belangrijk is. Ook andere zaken 
als spreektaal of dialect leveren problemen op.
Foto’s, video, geluid en dergelijke zijn voor een computer 
even abstracte data als tekst. Beeld en tekst zijn in zekere 
zin aan elkaar gelijk. De inhoud van zulk content wordt 
dan ook bepaald aan de hand van de bijschriften die 
worden geleverd, dus aan de hand van tekst. 

Aan de hand van de metadata wordt het content in een 
Topic onderverdeeld en worden en hyperlinks naar an
dere Topics gelegd. Door het gebruik van niet relevante 
metadata –als je dan kan spreken van metadata – ont
staan verwarrende relaties. 
Zo levert zoeken op de persoon Osama bin Laden alle 
foto's die de metadata Osama bin Laden bevatten. Dus 
ook de foto's van personen die iets over hem gezegd heb
ben of andersom, waarover Osama bin Laden iets gezegd 
heeft. Hierin kan door de techniek geen onderscheid 
gemaakt worden. Hetzelfde gebeurt bij Jadranka Kosor. 
Deze persoon heeft een eigen Topic, maar heeft geen 
Topic foto. De zoekresultaten geven vijf foto's waarop drie 
keer zelfde man en twee keer dezelfde vrouw te zien is. 
Zelf had ik geen idee wie deze persoon is, een politician, 
maar man of vrouw? Doordat driemaal dezelfde man te 
zien is nam ik aan dat hij Jadranka Kosor was, maar het 
blijkt (Google) toch de vrouw te zijn. 
Wanneer je doorverwezen wordt naar het Topic Bangla
desh zijn fotopagina’s vol met voornamelijk sportfoto’s 
te zien. Deze foto's bieden weinig context over het 
land zelf, tenzij men specifiek op zoek is naar sport in 
 Bangladesh. Het geeft geen beeld over zaken als de inwo
ners, de cultuur en de politiek van het land.
Wanneer het verband niet relevant is zal het ook geen 
context bieden. “Connections provide context” gaat hier dus 
niet op. 

de structuur Van daylIfe

Om een beeld te krijgen van de structuur van Daylife 
volgt hier een beschrijving van de website.

Daylife wordt automatisch gegenereerd met nieuwscon
tent uit diverse bronnen. In de structuur van Daylife 
staan Topics centraal, deze bestaan hoofdzakelijk uit 
mensen, plaatsen en organisaties. Tussen de Topics 
worden onderling verbanden gelegd door hyperlinks, 
waardoor een oneindig aan elkaar gelinkt web ontstaat. 

nIeuWsmedIa

‘Traditionele’ nieuwsmedia als radio, televisie en de 
krant zijn aangevuld met ‘nieuwe’ nieuwsmedia als 
Daylife. Toch is de krant nog niet vervangen door nieuwe 
media. Hoe houdt een medium als een dagblad zich 
staande ten opzichte van sites als Daylife? Welke kenmer
ken heeft het voor op een nieuw medium?

Het dagblad houdt zich goed staande tussen de nieuwe 
media. Er wordt veel aandacht besteed aan de band met 
de lezer. Veel kranten zijn om deze reden gerestyled, er 
is extra aandacht voor de vorm, voor de relatie tussen 
tekst en beeld. Op de nieuwe media is ingehaakt door 
de lancering van dagbladsites. De sites worden vooral 
als aanvulling zeer gewaardeerd, zo kan de lezer op de 
hoogte blijven van het meest actuele nieuws. 

de ‘connectIons’ Van daylIfe

Het dagblad wordt volgens het mediaonderzoek van TNS 
NIPO en Veldkamp nog steeds gezien als het geloofwaar
digste medium. In een dagblad wordt veel aandacht 
besteed aan de vorm, aan de relatie tussen tekst en beeld. 
De dagbladsites vormen vooral een aanvulling op het 
papier, deze voorzien de lezer van het actuele nieuws. 
Daylife is wel actueel, maar er ontstaan zowel inhoude
lijk als visueel verwarrende relaties op de website. De 
ontvanger wordt op die momenten niet helder geïnfor
meerd, wat mijn inziens de betrouwbaarheid niet ten 
goede komt. Welke verwarrende relaties er ontstaan, wat 
mogelijk de problemen daarvan zijn en of deze liggen 
aan het medium, de techniek, de ontwerper of een com
binatie daarvan, zal ik in dit hoofdstuk uiteen zetten.
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presentatIeWIjze

De quotes die Daylife presenteert worden automatisch 
uit de verzamelde artikelen onttrokken. Hierbij geldt 
hetzelfde probleem; de techniek is nog niet ver genoeg 
ontwikkeld. Meer dan eens gebeurt het dus dat de quote 
niet door de persoon gezegd is, de verbanden tussen de 
zinnen herkennen kunnen niet geanalyseerd worden. De 
quotes worden echter als waarheid gepresenteerd, wat 
wellicht kwalijk is in een nieuwssite. Hierin zou dus een 
andere vormgeving een oplossing kunnen bieden. 

leIdende structuren

In een dagblad wordt veel aandacht besteed aan de 
vorm, er wordt zorgvuldig nagedacht over de hiërarchie 
en de relaties tussen tekst en beeld. Op de aanvullende 
websites is eveneens veel aandacht besteed aan de 
vorm, maar is er mede door de dynamische structuur 
en  technische mogelijkheden minder sprake van een 
duidelijke hiërarchie. Ook op Daylife is er – zeker in ver
gelijking met andere nieuwssites – relatief veel aandacht 
besteed aan de vormgeving, de site oogt rustig en over
zichtelijk. De opbouw van de pagina gebeurt hier echter 
volautomatisch aan de hand van vaste structuren, de 
hiërarchie en de relaties tussen tekst en beeld ontstaan 
door  deze structuur. 
Bij het overzicht op een Topicpagina wordt heel duidelijk 
dat de structuur leidend is in de relatie die ontstaat tus
sen tekst en beeld. De overzichtspagina van het content 
dat over het Topic verzameld is heeft altijd dezelfde 
structuur: twee artikelen, een foto, een quote, drie arti
kelen, een foto, een quote, een video en twee artikelen. 
Per contenttype wordt, net als op de rest van de site, een 
chronologische ordening aangehouden. Door de strikte 
structuur van het overzicht ontstaan er echter al snel 
chronologische verschuivingen. Stel er zijn in een uur 
meerdere artikelen gepubliceerd, maar het is al enige 
dagen geleden dat de laatste foto is gemaakt. De ‘oude’ 
foto staat nu tussen een actueel artikel en een actuele 
quote in geplaatst. Het Topiconderwerp is de gemeen
schappelijke deler, het onderwerp van het artikel en het 
onderwerp van de foto kunnen echter wezenlijk van el
kaar verschillen. De kans dat de lezer de headline en het 
beeld aan elkaar koppelt is groot. Wanneer je door hebt 
dat er geen verband – anders dan het Topic onderwerp – 
tussen de twee bestaat zal het enkel tot korte verwarring 
leiden. Wanneer tussen de headline en de foto wel een 
verband gezien wordt terwijl dit er eigenlijk niet is, kan 
dat tot ongemerkt foute interpretaties leiden. Dat er een 
verband gezien wordt is zeer aannemelijk, ze hebben im
mers hetzelfde Topiconderwerp. Een voorbeeld hiervan 
is het Android Topic, de headlines zijn enkele uren oud, 
maar de foto al twee weken. Er is geen directe relatie 
 tussen Iron Man en Apple TV, anders dan dat zij beiden 
in relatie staan tot Android. 
Wanneer deze structuur een andere opbouw zou hebben 
zou dit probleem zich niet voordoen. 
Een simpele en logische oplossing zou een chronolo
gische indeling zijn waarbij de structuur in contenttype 
(twee artikelen, een foto, een quote, drie artikelen, etc.) 
losgelaten zou worden. Dit geeft wellicht een minder 
aantrekkelijk overzicht van wat het Topic te bieden heeft, 
maar zorgt in ieder geval voor een helder beeld. 

Welke rol heeft de ontWerper?

De rol van de ontwerper binnen Daylife is vooral te leren 
omgaan met het continu wisselende gefragmenteerde 
content. Er moet vooral rekening gehouden worden met 
wat er op de pagina zou kunnen komen, anders dan om 
te gaan met wat er al is. Ook bij een dagblad wordt een 
stramien ontworpen, maar daar kan besloten worden af 
te wijken wanneer nodig. Hier is de afwijking van die re
gel is niet mogelijk, de uitdaging is een structuur te ont
werpen waarbij geen – of in ieder geval zo min mogelijk 
– foute interpretaties kunnen ontstaan. De vorm en de 
structuur zal zich aan moeten passen aan de techniek. 
Natuurlijk is er wel ruimte voor kleurgebruik en andere 
stijlelementen, maar hiërarchie in typografie en beeld is 
bijvoorbeeld niet mogelijk zolang niet duidelijk is wat 
het belangrijkste nieuws is. Gelijkvormigheid is dan een 
goede oplossing, deze zal in ieder geval niet tot verkeer
de interpretaties leiden. Helaas ook niet tot een goede 
inhoudelijke relatie tussen tekst en beeld. Voorlopig zijn 
vorm en inhoud ondergeschikt aan techniek. 

conclusIe

Ondanks de enorme groei van het medialandschap 
wordt volgens onderzoek door TNS NIPO het ‘traditione
le’ dagblad gezien als het  betrouwbaarste nieuwsmedi
um. Mijn inziens komt dit vooral voort uit de menselijke 
touch, de duidelijke rol van de redactie en ontwerper. 
Er wordt veel aandacht besteed aan zowel de inhoud als 
de vorm, aan het creëren van duidelijke hiërarchie, een 
inhoudelijke relatie tussen tekst en beeld. De rol van de 
ontwerper werd de laatste jaren steeds duidelijker, de 
dagbladen zijn gerestyled om de eigen identiteit te bena
drukken en zo de band met de lezer te versterken. Door 
de nog steeds groeiende technische mogelijkheden is 
techniek niet langer leidend voor het ontwerp. De online 
dagbladen vormen een goede aanvulling op de papieren 
krant, voornamelijk om ook van het actuele nieuws op 
de hoogte te zijn. Het online medium kent zowel techni
sche mogelijkheden als technische beperkingen. Wan
neer het online dagblad los van de offline versie bekeken 
wordt is de waardering en betrouwbaarheid minder. In 
het ontwerp moet dan ook nog veel rekening gehouden 
worden met de techniek. 
In Daylife zijn vorm en inhoud ondergeschikt aan tech
niek. Er is wel al aandacht besteed aan stijlelementen, 
maar er ontstaat nog geen goede relatie tussen inhoud 
en vorm. De ontwerper moet zich aanpassen aan de nog 
niet toereikende techniek. In plaats van om te gaan met 
gegeven materiaal ontwerpt hij vanuit de gedachte wat 
er misschien zou kunnen komen en welke consequenties 
dit heeft. De vorm is vooralsnog dus ondergeschikt aan 
de techniek. Ik denk dat hierin nog wel een omslagpunt 
komt, ook de krant heeft dit stadium immers gekend. 
Wanneer de techniek toereikend is om de aandacht te 
verleggen naar vorm en inhoud ben ik van mening dat 
een website als Daylife veel potentie heeft. Het leggen 
van verbanden en het geven van goede context is interes
sant als nieuwsvoorziening. Daarbij leent Daylife zich 
door de Topic structuur uitstekend voor de trend van per
sonalisatie. De ontwikkelingen in techniek en vorm zou
den zich ook moeten richten op nieuwe mediadragers 
als ipads en ereaders. Deze dragers kennen ‘internal 
pacing’ en zijn makkelijk mee te nemen, eigenschappen 
die een papieren krant voor heeft op de nieuwe media. 
Wanneer bij sites als Daylife de technische ontwikkelin
gen zover zijn dat ook zij de aandacht kunnen leggen 
op vorm en inhoud zouden ze wellicht een bedreiging 
kunnen gaan vormen voor de papier krant. 
Voorlopig lijkt dat echter nog lang niet aan de orde. 
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“een klassiek massamedium dat nog steeds een van de populair-
ste en invloedrijkste vormen van nieuwsvoorziening is,…”
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagblad

“klassieke Volkskrant maar met een moderne, stijlvolle nieuwe 
aankleding”
http://www.volkskrant.nl/binnenland/arti
cle1353147.ece/De_Volkskrant_vanaf_eind_
maart_op_tabloid

“Met de nieuwe blog willen we niet de inhoud maar de míssie-
van de krant naar internet vertalen”
http://www.denieuwereporter.nl/2009/02/nrc
nextnlgaatalleennogmaarbloggen/

“Al met al heeft de krant met twee kanalen vandaag meer te 
bieden dan alleen met de papieren krant . De gedrukte krant”… 
http://www.cebuco.nl/effectiviteit/artikel/web
site_versterkt_beleving_dagbladen/

“Metadata shall primarily created by humans to enhance access 
and usage of content and provide information that…”
http://en.wikipedia.org/wiki/Metadata
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September 2003
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Stephan van Velthoven, Marjan den Ouden
September 2007
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