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“Sinds de geboorte van mijn dochter 
was mijn sociaal leven een ramp. Het moe-
derschap slorpte me volledig op. Ik hield
nog nauwelijks tijd over voor mezelf”,
begint de Britse Catherine Sanderson haar
verhaal. Ze woont en werkt sinds enige tijd
in Parijs. “Mijn vriend werkte lange dagen.
Ik had dringend behoefte aan een uitlaat-
klep. Toen ik gefascineerd raakte door Belle
de Jour, een beruchte Engelse blog, kriebel-
de het om zelf een dagboek te beginnen.
Parijs door de ogen van een Britse.”

“IT WOULD BE A HARMLESS
HOBBY, I THOUGHT TO MYSELF. MY
VIRTUAL PLAYGROUND.”

“Binnen de week creëerde ik mijn karakter,
Petite Anglaise. Zij was een iets meer geraf-
fineerde versie van mezelf: grappig, avon-
tuurlijk en boordevol energie.” Catherine
schreef over de verschillen tussen Fransen
en Engelsen, over taalproblemen. Ze vertel-
de kleine anekdotes over haar leven in
Parijs, over haar tweetalige dochter en haar 
partner. Toen ze een eerste reactie kreeg,
kon ze amper geloven dat iemand ook wer-
kelijk las wat ze schreef. “Bloggers vormen
een hechte gemeenschap, en al snel had ik
een vast lezerspubliek. Ze motiveerden 
me om meer te schrijven, en prezen me
omwille van mijn schrijftalent. Ze gaven
me net dat beetje aandacht, dat beetje
zelfvertrouwen dat ik op dat moment nodig
had. Toen The Guardian amper een maand
na mijn eerste post mijn dagboek tot 
leukste nieuwe blog verkoos, lazen elke
week plots duizenden mensen mijn doen
en laten.” 

Maar bloggen over haar job deed de Britse
zelden. “Geef toe, wie zou nu in het leven van
een secretaresse geïnteresseerd zijn? Hier en
daar een grappige anekdote, of een of andere
kleine ergernis, dat wel. Een enkele keer heb
ik het over Old School Boss, of grap ik om het

ouderwetse imago van de firma. Maar voor de
rest bleef ik uiterst discreet. Geen mens die
zou vermoeden dat ik werkte voor Dixon
Wilson (een accountantskantoor, nvdr).”

Toch werd ze niet veel later op staande voet
ontslagen, precies omwille van haar blog. “Ik
had de it-verantwoordelijke over mijn dagboek
verteld. Blijkbaar voelde hij zich verplicht de
werkgever in te lichten.” Het aantal lezers
beangstigde haar baas in die mate dat die geen
risico’s wou nemen. “En dus kreeg ik mijn C4.
Officieel omdat ik de firma in diskrediet had
gebracht, omdat ik af en toe tijdens de werk-
uren blogde en omdat ik gelogen zou hebben
over de reden van twee vrije dagen. Ik werd
drie maanden uitbetaald, op mijn blog bleef
het even lang stil. Toen ik officieel op straat
stond, was ik mijn lezers enige uitleg verschul-
digd. Ik voelde me zo onheus behandeld, dat
ik niet twijfelde. Tegelijk was ik doodsbang:
mijn baas had immers met gerechtelijke stap-
pen gedreigd indien ik ook maar iets over mijn
ontslag zou posten. Ik deed het toch. De reac-
ties waren overdonderend.”

“YOU’RE NOT BLOGGING ABOUT
WORK STUFF?”, ASKED AMY. 
“NO!”, I REPLIED. “OTHER BLOG-
GERS HAVE BEEN FIRED 
FOR LESS.”

Toen een journalist Catherine’s verhaal
oppikte en publiceerde, ging de bal echt
aan het rollen. De Franse, Britse en
Amerikaanse pers sprong op het schan-
daal. Gedurende weken vertelde ze haar
verhaal in kranten en in radio- en televi-
sieshows. Haar blog lokte nooit eerder
zoveel bezoekers. De solidariteit was
enorm, er werd zelfs geld gestort om

Catherine met haar gerechtelijke kosten 
te helpen. 

Het onverwachte ontslag shockeerde
Catherine, maar opende tegelijk nieuwe 

“I WOULDN’T TRADE PLACES WITH
THE OLD ME. PETITE ANGLAISE
BROUGHT ME HERE. AND I REALLY
LIKE WHERE I’VE WOUND UP.”

wegen. “Mijn blog was mijn uitlaatklep en
passie, mijn job een bijkomstigheid. Toen
ik ontslagen werd, kon ik plots doen waar
ik altijd al van droomde: fulltime schrijven.
‘Dankzij’ mijn ontslag en de daaruit voort-
vloeiende rechtszaak kreeg ik immers een
jaar loon uitbetaald. Bovendien contac-
teerden tal van uitgeverijen me om een
boek te schrijven. Financieel zit ik de
komende jaren safe; een onwaarschijnlijke
luxe. Mijn passie is nu mijn job.
Bovendien hoef ik nooit meer te hollen:
naar de metro, naar mijn werk, naar de
school... Petite Anglaise heeft mijn leven
grondig door elkaar geschud. Maar elke
verandering was een noodzakelijke veran-
dering.”

En haar firma? Die zwijgt nog steeds.
“Niet één keer hebben mijn werkgever en
mijn collega’s tijdens de hele hetze hun
gezicht getoond of hun stem laten horen.
Naar verluidt hebben de media hen voort-
durend gestalkt. Iedereen wilde een reac-
tie. Maar zelfs toen er een rechtszaak
werd aangespannen, daagde niemand op.
Jammer, want ooit konden we het goed
met elkaar vinden. Ik schenk hun alleszins
een exemplaar van mijn boek, mét een
kaartje: ‘Thanks for everything’.” 
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Een uitlaatklep, dat zou Petite Anglaise zijn, de blog van de Britse
Catherine Sanderson. Dat het online dagboek haar uiteindelijk haar
job zou kosten, lag allesbehalve in de lijn van de verwachtingen.

Petite Anglaise: van onschuldig internetdagboek tot internationaal schandaal

“Door mijn blog 
kreeg ik mijn C4”

WERK & WELLNESS

Bloggen over het werk, kan het of niet?

vacature.com/weblog
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Catherine Sanderson, ontslagen blogster:  “Over mijn werk bleef ik uiterst discreet. Geen mens die zou vermoeden waar ik werkte.” 
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