
 

 

 

Roddelpers 
Verkoop stimuleren door sensatienieuws 

 
In het buitenland zijn kranten alleen in de losse verkoop verkrijgbaar. Door sensationele verhalen in de 

krant te zetten, worden mensen nieuwsgierig en kopen de krant. Sommige kranten gaan daar zo ver in 

dat er een schandaal ontstaat. Een voorbeeld van zo’n krant is 'News of the World' in Engeland. 

 

In het buitenland draaien de kranten niet op abonnementen, maar  op  de losse verkoop, op straat, in kiosken, 

zoals in Londen bijvoorbeeld. Elke dag moeten kranten er dus voor zorgen dat ze gekocht worden. En liefst 

meer dan hun concurrenten. Daarom werken ze erg op de sensatie door het gebruik van pakkende koppen die 

de mensen nieuwsgierig maken en de krant willen kopen. Eén Engelse krant ging daarin wel heel erg ver…. 

News Of The World was één van de oudste kranten van Groot-Brittannië, het bestond 168 jaar en was de 

afgelopen decennia uitgegroeid tot de Koning der Schandaalkranten. We weten nu, dat deze schandaalkranten 

de afgelopen jaren mogelijk duizenden bekende en onbekende Britten heeft afgeluisterd in de jacht naar 

nieuwtjes. Er lopen nu allerlei gerechtelijke onderzoeken naar en de woede over dit schandaal, dit 

afluisterschandaal, was zó groot dat de uitgever besloot de krant op te heffen en dit is dan ook het allerlaatste 

exemplaar van de News Of The World. 

Bijna niemand in dit land heeft een krantenabonnement, dus alle kranten zijn afhankelijk van de losse verkoop. 

Dus hier moet je je lezers zien te trekken. Hoe doe je dat? Met grote sensationele verhalen. Veel drugs, veel 

seks, veel misdaad, het liefst alle drie in één. Ja, en dat verklaart waarom ze hier een hele levendige roddelpers 

hebben en niet in Nederland. 
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