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Media

Ze golden als afgezaagd,
maar denieuwegeneratie
nieuwsbrievenvia e-mail
trektweer volop abonnees.
V selecteert de beste.
DoorHaro Kraak Illustratie IreneO’Callaghan

T
erug van nooit hele-
maal weggeweest: de
e-mailnieuwsbrief.Nee,
niet denieuwsbrief die
je ontving van dat
bedrijf waar je ooitwat
kocht en waarvan je,

nadatjejehaduitgeschreven,tochnog
een paar mailtjes kreeg. Dat is geen
nieuwsbrief, maar een spambrief.
Bedoeld wordt de nieuwsbrief die je
daadwerkelijkopdehoogtebrengt,de
dagelijkse e-mail met de vijf of tien
besteartikelenvanhetmoment.
Deopmarsvandenieuwsbriefwerd

onlangs gesignaleerd door The New
York Times. ‘Nieuwsbrieven zijn popu-
lair omdat lezersmoeworden vande
eindeloze stroom informatie online’,
schreefDavidCarr. ‘Eenkortenherken-
baarmailtje in je inboxkanordeindie
chaos scheppen.’
Nieuwsbrieven komen tot ons in

lijstjes–devormwaarinnieuwssteeds
vaker wordt geconsumeerd. Zie hier,

devijf verhalendieunietmagmissen.
Curatie heet dat, al jaren het tover-
woordophet interneten inde journa-
listiek.Eenander,decurator,neemtde
moeite het zoekwerk te verrichten en
jij krijgt de opgedokenparels voorge-
schotelduitdediepzeevan internet.
Metcuratie isgeldteverdienen.Om-

dat eennieuwsbrief eenbetrokkenen
vaak een duidelijke doelgroep heeft,
kunnenmerkenergericht in adverte-
ren. De Amerikaanse site Politico ver-
dientmetPlaybook, de invloedrijkepo-
litiekenieuwsbrief vanMikeAllen,per
jaar 1,3miljoeneuro. Eneenmail blijft
precies waar hij is: in je inbox. Zowel
voordelezeralsdeadverteerder fijn.
Nieuwsbrieven zouden niet alleen

eenmanier zijn omop te vallen in de
ruis,maar ook omeen zekere intimi-
teit te creëren.Het dagelijkse ritme is
immers bij veel mensen hetzelfde:
eerst mail, dan sociale media, dan
krantenvervolgensdeheledagonline.
Mail is aanjoupersoonlijkgericht.Het

heeft ietsexclusiefsomsamenmeteen
incrowdnetwerkopdehoogte tewor-
den gebracht – als een verborgen
genootschap.

Maar hoe die verborgen genoot-
schappen te vinden? V tipt de beste,
leukste en interessantste nieuwsbrie-
venuit binnen- en buitenland. Inder-

daad,hetcurerenvandecuratoren.We
beperken ons tot nieuwsbrieven van
individuen, tamelijk onafhankelijke
gidsendus. Inwillekeurigevolgorde:

Brain Pickings
Maria Popova, een Bulgaarse blogger
in New York, is al jaren een curator.
Haar nieuwsbrief Brain Pickings, om-
schreven als een ‘digest of
interestingness’, komt elke zondaguit
en behandelt prikkelende en inspire-
rendeonderwerpenophetsnijvlakvan
literatuur, kunst, media, design en
wetenschap.Popovaleestnaarverluidt
twaalf tot zestienboekenperweek en
spendeert450uurpermaandaanhaar
site ennieuwsbrief. Bijvoorbeeld: ‘De
zin van het leven volgens Hunter S.
Thompsontoenhij 20 jaaroudwas.’
Brainpickings.org

De Bicker
DeBickerwordtgemaaktdoorMichiel
Bicker Caarten, oud-hoofdredacteur

van BNR Nieuwsradio. Elke ochtend
omhalf achtplofteenpakketjeinteres-
santeartikeleninje inbox,overweten-
schap, technologie, media, gezond-
heid en onderwijs – zolang je ermaar
iets van leert, de focus ligt op vernieu-
wing.DeBickerheeftgeenopiniestuk-
ken,want ‘daarzijneral teveelvan’. Er
wordt geen vast aantal artikelen aan-
gehouden,want het gaat immers om
het aanbod: als er maar drie goede
artikelentevindenzijn,blijfthetdaar-
bij. De Bicker is zevenmaanden gele-
den begonnen en heeft 2.750 abon-
nees.Elkenieuwsbrief heeftéénadver-
teerder, bijvoorbeeld eenwijnwinkel.
OokKPMGiseenvastepartner.
Debicker.eu

Lefsetz Letter
BobLefsetz is eenAmerikaanse expert
ophetgebiedvandemuziekindustrie.
Zijnnieuwsbrief TheLefsetzLetterheeft
10 duizendenabonneesengaatoverde
veranderingenindeindustrie,zoalsde

TinyLetter
Zelf een nieuwsbrief beginnen? Dan is TinyLetter de beste optie. En het is nog
gratis ook. Het bedrijf heeft ruim 100 duizend gebruikers die samen 9,3 mil-
joen abonnees bereiken. Het afgelopen jaar zag TinyLetter een toename van

15 procent in het aantal nieuwsbrieven ten opzichte van het jaar daarvoor. Het
is bepaald geen amateuristische tool: uit de getipte nieuwsbrieven hieronder

blijkt dat ook serieuze bloggers als Caitlin Dewey, Ann Friedman en Alexis
Madrigal gebruikmaken van TinyLetter.

Het heeft iets exclusiefs
ommet een

incrowdnetwerk samenop
dehoogte te zijn – als een
verborgengenootschap
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