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Ik geloof, dus ik heb een weblogIk geloof, dus ik heb een w
De invloed van christelijke bloggers

Steeds meer predikanten en 
andere mensen die actief zijn in 
de kerk beginnen een weblog. 
Hoeveel invloed heeft die 
stortvloed aan digitale 
woorden? Onderschat de 
impact niet, zeggen bloggers. 
Maar invloed kun je ook zelf een 
beetje maken. 

door onze redacteur  

Dick Schinkelshoek

BARNEVELD – ,,Hoe intensiever 
ik blog, hoe meer bezoekers ik 
trek’’, vertelt Boele Ytsma, theo-
loog, communicatiedeskundige 
en kerkelijke internetgoeroe. 
,,Als ik een tijdje geen bijdrage 
heb geplaatst, zakt de aandacht 
weg.’’ Tegenwoordig zit hij op 
ongeveer 8000 bezoekers per 
maand. 
Steeds meer predikanten en 
anderen die actief zijn in christe-
lijk Nederland, beginnen een 
weblog. ,,Een jaar of vijf geleden 
was er nauwelijks nog iemand 
die actief een website onder-
hield’’, zegt Ytsma. ,,Kerken had-
den hooguit een statische web-
site met gegevens over de 
diensten.’’ 
Dat is veranderd. Het aantal 
christelijke weblogs is al nauwe-
lijks meer te overzien. Een paar 
namen springen eruit, zoals die 
van Ytsma. Maar hoe veel 
invloed hebben al die weblogs in 
christelijk Nederland? Of blijft 
die beperkt tot een select gezel-
schap van in nieuwigheden 
geïnteresseerde kerkmensen?

VerleidingVerleiding
Ds. Erjan van de Linde was er vrij 
snel bij met een eigen website. 
De christelijk-gereformeerde 
predikant uit Rotterdam-Alexan-
derpolder ging in 2000 online; 
internet was toen pas net een 
beetje doorgebroken. Hij ging 
spoedig – op een soort weblog 
avant la lettre – schrijven over 
pornoverslaving, die meeliftte 
op de doorbraak van het inter-
net. Prompt kwamen talloze 
reacties binnen, vaak van onbe-
kende lezers.
,,De roep om hulp was enorm, 
Door dezelfde anonimiteit die 
mensen naar sekssites dreef, 
durfden ze de drempel over om 
hulp te vragen.’’ 
Van de Linde was niet de eerste 
die schreef over de verleidingen 
van het nieuwe medium. ,,Mijn 
website werd blijkbaar snel 
gevonden.’’ 
De Rotterdamse predikant, die 
openhartig vertelt over zijn 
eigen worsteling met porno in 
het verleden, zag het als zijn 
taak digitaal pastorale bijstand 
te verlenen. 
Wat mensen raakt, zijn persoon-
lijke verhalen, ontdekte Van de 
Linde. Op zijn website vertelt hij 
over de worsteling van de Ame-
rikaan Eddy Snipes. ,,Dat her-
kennen mensen, wat hen helpt 

om hun eigen verhaal te vertel-
len.’’ 
Toch heeft hij enige tijd geleden 
de reactiemogelijkheid op zijn 
website ,,drastisch ingeperkt’’. 
,,Ik ben ook een mens. Ik hoorde 
zo veel verhalen van seksuele 
verslaving en vreemde voorkeu-
ren. Dat gaat allemaal door je 
heen.’’ 
Wie hem een vraag stelt, krijgt 
binnen 24 uur antwoord, al 
raadt Van de Linde tegenwoordig 
mensen aan open kaart te spelen 
tegenover hun partner en als het 
moet, professionele hulp te zoe-
ken.

BlogrollBlogroll
Een heel ander type weblog 
begon Bert Loonstra, christelijk-
gereformeerd predikant in 
Emmeloord, tweeënhalf jaar 
geleden. Hij wilde zichzelf ,,een 
podium verschaffen’’. 
Eerder was discussie ontstaan 
over zijn boeken over homosek-
sualiteit en het lezen van de Bij-
bel. ,,Het werd voor mij steeds 
onbevredigender dat iedereen 
maar alles over dr. Loonstra 
meent te kunnen roepen’’, ver-
klaart hij het ontstaan van zijn 
weblog in de eerste ‘post’.
Het leverde hem meteen de 
nodige publiciteit op. ,,Bert 
Loonstra is het zat’’, schreef het 
Nederlands Dagblad.
Loonstra schrijft vooral over 
theologische en ethische onder-
werpen. Tegenwoordig krijgt  
bertloonstra.nl tussen de vier- 
en vijfhonderd bezoekers per 
maand. Discussiëren op de web-
site is niet mogelijk. ,,Mijn 
weblog is vooral voor mij een 
gelegenheid om een mening te 
ontwikkelen en te verwoorden.’’ 

Beweging
In de vroege jaren van het inter-In de vroege jaren van het inter-
net was het meten van invloed 
betrekkelijk eenvoudig: je nam 
het aantal ‘unieke’ bezoekers op. 
Hoe meer bezoekers, hoe groter 
je invloed. Dat is anders gewor-
den sinds Web 2.0, de toegeno-
men interactiviteit op internet. 
Je kunt namelijk nog zoveel 
bezoekers hebben, maar als ze 
niets kopen of – waarschijnlijker 
in het geval van domineesblogs 
– door de bijdragen niet anders 
gaan denken of handelen, dan 
heb je nog niet echt invloed. 
Moderne e-marketeers definië-
ren daarom de invloed onder 
meer aan de hand van de 
impact, de ‘beweging’ die een 
website of weblog veroorzaakt. 
Stel, je schrijft een stukje op een 
weblog. Als bezoekers daar veel 
op reageren, elders naar het 
stukje verwijzen, het citeren of 
zelfs compleet overnemen, dan 
stijgt daarmee de invloed van 
een website. 
Opvallend genoeg zie je dat bij 
veel actieve christelijke bloggers 
gebeuren: Jos Douma bespreekt 
een bijdrage van Boele Ytsma, 

die weer reageert op het weblog 
van Johan ter Beek. Ook verwij-
zen christelijke bloggers naar 
elkaar met een lijstje (een blog-
roll in jargon). Invloed kun je 
blijkbaar ook een beetje zelf 
maken. 
Met concrete bezoekersaantallen 
heeft deze digitale invloed niet 
eens zo veel van doen. Een 
niche-website, met een heel spe-
cifiek interessegebied en relatief 
weinig bezoekers die wel veel 
reageren, kan een hoge ranking
krijgen. Een website van een 
predikant vol meditatieve stuk-
jes die vooral door een passieve, 
niet reagerende groep lezers 
wordt gevolgd, heeft daarente-
gen naar moderne maatstaven 
weinig invloed. 

Zoekterm
Wie invloed heeft en wie niet, Wie invloed heeft en wie niet, 
wordt verder bepaald door Goo-
gle. De zoekmachine met nau-
welijks concurrentie baseert de 
volgorde van zijn zoekresultaten 
onder meer op het aantal ver-
wijzingen naar een website (het 
precieze zoekalgoritme is 
geheim).
Ytsma: ,,Als Google je niet vindt, 
besta je niet. Verreweg de 
meeste bezoekers krijg je via die 
zoekmachine. De kunst is dat je 
hoog scoort. En dan niet met 
‘gereformeerde kerk Groningen’ 
maar met algemenere zoekter-
men, als ‘religie Groningen’ of 
‘spiritualiteit groningen’. Zo zoe-
ken mensen.’’ 
Ook Van der Linde en Loonstra 
vertellen dat het gros van hun 
bezoekers via Google komt.
Gevonden worden door Google 
biedt echter nog geen garantie 
op invloed. ,,De impact van een 
weblog hangt allereerst af van 
de bekendheid van degene die 
hem schrijft. Persoon A en B 
kunnen allebei hetzelfde vinden, 
terwijl het alleen bij persoon B 
nieuwswaardig is. Omdat hij 
politicus of predikant is, bijvoor-
beeld’’, zegt Ytsma.
Iemand die in het ‘normale’ 
leven invloed heeft, zal dat snel-
ler ook hebben in de digitale 
wereld. ,,Tegelijk zorgt een 
goede weblog ervoor dat je 
bekender wordt. Er is een wis-
selwerking.’’ 
Predikanten hebben volgens 
Ytsma ,,een heilige plicht’’ om 
een zo invloedrijke blog te 
beginnen. En Van de Linde zegt 
een beetje dreigend dat ,,wie de 
nieuwe generatie wil bereiken 
zonder de taal van het internet 
te spreken, zal falen’’. 
Ytsma: ,,Je wordt door een 
weblog meer benaderbaar. Ver-
wacht geen wonderen voor het 
kerkbezoek, maar onderschat 
ook nooit de impact van een 
weblog. De lezers zijn zeker niet 
alleen de oude bekenden die ook 
het kerkblad lezen. Een weblog 
houdt door zijn digitale vorm 
bepaalde mensen bij de kerk.’’

Soorten
LokaalLokaal
Lokaal georiënteerde weblogs 
zijn vooral bedoeld voor kleine 
kring, bijvoorbeeld om foto’s 
van de gemeentebarbecue op te 
zetten. Tegelijk kan een kerk 
zich er goed presenteren als 
aantrekkelijk en menselijk. Een 
voorbeeld is de weblog van de 
evangelisch-lutherse gemeente 
van Haarlem-Beverwijk. Die 
won dit jaar de Gouden Webfish 
Award voor de mooiste christe-
lijke website.

Meditatief-pastoraalMeditatief-pastoraal
Weblogs die gaan over pastorale 
problemen (verslavingen, rela-
ties) of meditatieve gedachten 
bevatten, stijgen niet zelden uit 
boven de plaatselijke gemeente. 
Voorbeelden zijn de weblogs 
van ds. Erjan van de Linde, 
christelijk-gereformeerd predi-
kant in Rotterdam-Alexander-
polder, en ds. Jos Douma, vrijge-
maakt predikant in Haarlem. 
Theologen als Bert Loonstra en 
Maarten Wisse houden een 
meer systematisch-theologisch 
weblog bij.

Wervend
Een weblog kan ook worden 
gebruikt om draagvlak te zoe-
ken voor een ideaal. Vooral 
aanhangers van de Emerging 
Church-beweging blijken erg 
actief. Voorbeelden in deze 
categorie zijn De Zevende Regel 
van Johan ter Beek, Postgere-
formeerd van Nico-Dirk van Loo 
en Relirel van Peter Tuin.

Satirisch
Het bekendste satirische 
weblog van christelijk Neder-
land is Goedgelovig. Volgens 
Blogbeat, een organisatie die de 
populariteit van weblogs bij-
houdt, is Goedgelovig zelfs in 
Nederland het meest gelezen 
christelijke weblog (vorige 
maand plaats 44 in de top-100). 

MultimediaalMultimediaal
De bekendste rooms-katholieke 
weblogger zonder twijfel pries-
ter Roderick Vonhögen. Zijn site 
fatherroderick.com bevat vrij-
wel geen tekst, maar vooral 
video’s en geluidsfragmenten 
(podcasts).

Tegen Tegen 
Van een totaal andere orde is 
het atheïstische weblog   
godvoordommen.nl (slogan: 
‘atheïstisch betrokken’, plaats 
70 in de top-100), dat regelma-
tig berichten uit de christelijke 
media fileert.
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