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Er bestaat veel kritiek op de parlementaire 
dagbladjournalistiek. Journalisten die om 
het Binnenhof zwerven om de Haagse poli-
tiek te volgen, lijken steeds meer te worden 
gewantrouwd. Politici, maar ook collega-
journalisten spreken vaak in negatieve zin 
over hen. Na ’de opstand van de kiezers’ 
is een deel van de schuld van de kloof tus-
sen burgers en politiek hun in de schoenen 
geschoven. Het zou een ‘linkse kliek’ zijn. 
We horen echter weinig van die journalisten 
zelf. Hebben ze zelfkritiek? Waar zijn ze 
trots op? Wat zijn hun dilemma’s? Wat zien 
ze als de kern van hun vak? Jan Hoedeman 
en Hans Wansink zijn door de wol geverfde 
parlementaire journalisten. Ze werken 
beiden bij de Volkskrant en zijn inmiddels 
al een groot deel van hun leven journalist. 
Ze hebben verder gemeen dat ze recent een 
boek hebben geschreven dat een kijkje in 
de keuken geeft. Van Hans Wansink ver-
scheen vorig jaar De erfenis van Fortuyn. De 

Nederlandse democratie na de opstand van de 
kiezers  waarin hij onder andere terugkijkt 
op zijn geruchtmakende interview met Pim 
Fortuyn op 9 februari 2002 dat de breuk 
tussen Leefbaar Nederland en zijn kersverse 
lijsttrekker veroorzaakte. Jan Hoedeman 
heeft, op de ochtend van ons interview, net 
zijn manuscript ingeleverd van De strijd 
om de waarheid op het Binnenhof dat in de 
tweede helft van april zal verschijnen. Geen 
memoires, maar een kijkje in de keuken van 
de Haagse journalistiek. 

Er is veel kritiek vanuit de politiek op de 
parlementaire pers. Onlangs liet Trouw 
nog de fractievoorzitters van een aantal 
politieke partijen aan het woord en het 
was weer raak: ‘Feiten en meningen niet 
vermengen’(Dittrich), ‘Waar blijft de zelf-
kritiek?’ (Halsema), ‘De media zijn zich 
steeds minder bewust van hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid’ (Van 

‘De Volkskrant-journalist  
heeft absoluut geen  
eigen politieke agenda’

In gesprek met Jan Hoedeman  
& Hans Wansink

door Thijs Jansen

Hoofdredacteur cdv



1�7

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2005

Aartsen), ‘Ik constateer een toenemende 
politisering bij de parlementaire journa-
listiek’ (Verhagen), ‘We mogen verwachten 
van journalisten dat ze minder op de rel-
len, randverschijnselen en hypes afgaan’ 
(Bos). Hopen jullie met jullie boeken een 
ander beeld te geven van de parlementaire 
journalistiek? 

wansink Ja, en dat is hard nodig zoals 
al blijkt uit de kritische oordelen die je 
opsomt. Wij zijn wel gedwongen dat zelf te 
doen, omdat er in Nederland weinig goed 
geïnformeerde reflectie over journalistiek 
bestaat. Mij valt op dat degenen die zich aan 
de universiteiten daarmee beroepshalve 
bezighouden en de journalisten van de 
geschreven pers met de ruggen naar elkaar 
toe staan. Wij krijgen heel weinig weten-
schappers over de vloer. Ik sta  veel weten-
schappers te woord, maar dat zijn bijna 
uitsluitend buitenlanders. Ik denk dat de 
Nederlandse perswetenschappers de televi-
sie veel aantrekkelijker vinden. Daar lopen 
ze wel rond. 

Is dat niet aan het veranderen? Zo is  
aan de Universiteit van Amsterdam net  
de Nieuwsmonitor gestart.  

wansink Ja, dat soort onderzoek is heel 
nuttig, maar van het analytische niveau 
ervan ben ik tot nog toe absoluut niet onder 
de indruk. Die wetenschappers hebben er 
vaak geen benul van hoe het op de werkvloer 
van een grote krant toegaat. Grote buiten-
landse journalistieksociologen als Herbert 
Gans lopen gewoon twee jaar mee bij kran-
ten om te zien hoe het nieuws tot stand 
komt. Het boek van Jan Hoedeman zal dat  
productieproces nu eindelijk wel eens laten 
zien. Dat is echt een novum. Het gebrek aan 
niveau van de wetenschappers wordt mis-
schien veroorzaakt doordat de hoogleraren 

‘mediakunde’ zelden journalist zijn. Dat is 
heel vreemd: het is toch ondenkbaar dat een 
hoogleraar tandheelkunde geen tandarts 
zou zijn. Niettemin schromen de communi-
catiewetenschappers niet van alles en nog 
wat te beweren. Wij journalisten halen vaak 
onze schouders op over wat ze schrijven.  

hoedeman Neem nou bijvoorbeeld die 
mediawetenschappers die het ontstaan van 
hypes bestuderen. Zij kijken er van buitenaf 
naar en missen daardoor die vele  momenten 
dat een  hype niet ontstaat. Als je echt wil 
weten waarom hypes soms wel en soms niet 
tot stand komen, begin dan toch eens een 
onderzoek waarbij je de media van binnen-
uit volgt. Of een ander voorbeeld: tijdens  
Mabelgate liet de Volkskrant twee mensen 
aan het woord die ontlastende verklarin-
gen hadden over Mabel en haar relatie met 
Bruinsma, die vermoorde topcrimineel. 
Toen waren er wetenschappers die, zonder 
ook maar iets te checken, durfden te roepen 
dat de Volkskrant zich voor het karretje had 
laten spannen van het Koninklijk Huis. Ik 
vind het werkelijk onvoorstelbaar, die com-
plottheorieën van ‘actiewetenschappers’ 
zoals wij ze noemen. 

 
wansink Ik ben daar zelf nog eens mee 

geconfronteerd bij het schrijven van mijn 
boek. Amsterdamse wetenschappers blijken 
de stelling aan te hangen dat populistische 
media en populistische politici met elkaar 
samenspannen om rechtse thema’s op de 
agenda te zetten. Ik heb in mijn boek aange-
toond dat het bij Fortuyn eerder het tegen-
overgestelde was. Hij is helemaal op eigen 
kracht doorgedrongen tot de grote pers 
en heeft daar de agenda bepaald. Maar dat 
komt gewoon niet in hun verhaal te pas. Ver-
volgens weigeren ze om met mij daarover in 
gesprek te gaan. Treurig is dat er geen enkele 
Nederlandse mediawetenschapper is die een 
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verantwoordelijke journalistiek

hans wansink 

“Ik werk ongeveer 25 jaar betaald in 
de journalistiek. Na mijn studietijd 
ben ik begonnen bij het tijdschrift 
van de Vereniging voor Openbaar 
Onderwijs met een stevige oplage 
van 70.000 abonnees. Vervolgens 
ben ik onderwijsredacteur van NRC 
Handelsblad geweest. Van 1990 tot 
1996 ben ik lid geweest van de hoofd-
redactie van Intermediair. Ik werk 
vanaf 1996 bij de Volkskrant. Daar ben 
ik destijds begonnen als chef opinie 
van de Forumredactie. Sinds eind 
1999 ben ik aan de Haagse redactie 
toegevoegd als commentator”.

Hans Wansink, De erfenis van  
Fortuyn. De Nederlandse opstand van  
de kiezers. Meulenhoff 2004, �51 pp.  
ISBN 90 2907 276 8

Jan Hoedeman 

“Ik werk al achttien jaar als jour-
nalist in Den Haag, maar het is nog 
steeds geen straf. Ik ben begon-
nen bij het radioprogramma De 
Rode Haan. Daarna heb ik gewerkt 
bij  Haagse Post, vervolgens zes 
jaar bij Elsevier. En ik ben tien jaar 
verbonden geweest aan de poli-
tieke parlementaire  redactie van 
de Volkskrant. Recent ben ik aan de 
Amsterdamse redactie toegevoegd 
om interviews te maken voor het 
nieuwe katern Het Vervolg.”

Jan Hoedeman,  De strijd om de  
waarheid op het Binnenhof.  
Meulenhoff.  
Verschijnt in april 2005, 240 pp.  
ISBN 90 2907 641 0
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behoorlijke analyse heeft gemaakt van de 
wisselwerking tussen journalistiek en popu-
listische politiek. Onder andere daarom heb 
ik mijn boek geschreven. Er blijft nog een 
wereld te winnen als het gaat over de kwali-
teit van de mediakritiek en de mediaweten-
schap inzake de geschreven pers.  

Echt nieuws, altijd gelazer… 

De doelen van de parlementaire journalis-
tiek zijn nogal betwist. Het is niet duide-
lijk wanneer  een parlementair journalist 
zijn werk goed heeft gedaan. Kunnen jul-
lie, om een beeld te krijgen van wat jullie 
zelf als het ambachtelijk ideaal van jullie 
vak beschouwen, een hoogtepunt uit jullie 
werk aanwijzen? Graag ook met de rede-
nen waarom je daarover zo tevreden bent.  

wansink Voor mij is het interview met 
Fortuyn  tot nu toe het hoogtepunt geweest 
van mijn journalistieke werk. Allereerst 
omdat het de politieke geschiedenis van 
Nederland heeft beïnvloed. Ten tweede 
omdat het een goed voorbeeld is van wat ik 
als de essentie van journalistiek beschouw, 
namelijk verificatie: in dit geval nagaan of 
de lijsttrekker van de nieuwe partij Leefbaar 
Nederland nog dezelfde standpunten erop 
na hield als de vroegere columnist van Else-
vier. Het interview legde genadeloos bloot 
dat  in de nieuwe partij enorm tegengestelde 
opvattingen waren over de koers. 

hoedeman Ik beschouw mijn interview 
met Melkert in april 2001 als één van mijn 
mooiste prestaties. Dat kan natuurlijk niet 
in de schaduw staan van dat met Fortuyn. 
Waarom ik daarover zo tevreden ben? 
Melkert stond op het punt het stokje over 
te nemen van Wim Kok. In het interview 
kwam hij er eindelijk voor uit wat hij wilde 
en bekritiseerde hij de grote leider. Uit het 

evaluatierapport De kaasstolp aan diggelen 
bleek dat het ging om een cruciaal moment 
in de PvdA-campagne: op dat moment  
ontstond de vrees dat de problemen die zich 
hadden afgespeeld tussen Lubbers en Brink-
man, zich bij de PvdA ook gingen  voordoen. 
De hele campagne was er nu juist op gericht 
om dat te voorkomen. Het bleek verder ove-
rigens een eenmalige oprisping... 

Waarom beschouw je het als een 
 journalistiek hoogtepunt? 

hoedeman Ik heb er twee jaar voor 
gelobbyd. Het was een overwinning omdat 
Melkert buitengewoon moeilijk te ontdooi-
en was. Na het eerste gesprek, dat twee uur 
duurde, had ik nog maar iets van vijf minu-
ten die bruikbaar waren. Dus alles kwam aan 
op het tweede gesprek. En dat ging in restau-
rant Savelberg wonderbaarlijk goed. Ik ken 
Melkert al sinds 1986, dus dan is er ook al 
sprake van een zeker vertrouwen. Ik ben blij 
dat hij het heeft aangedurfd de definitieve 
tekst te autoriseren.

 
Dat de doelen van de parlementaire jour-
nalistiek sterk zijn betwist, blijkt wel uit 
het feit dat bij beide interviews die eigen 
ambachtelijke tevredenheid gepaard ging 
met forse kritiek van buitenaf. De indruk 
bestond dat de Volkskrant nieuws wilde 
maken, de oplage omhoog wilde krik-
ken of zelfs in het politieke krachtenveld 
wilde interveniëren. De aanleiding voor 
die verwijten was dat in beide gevallen de 
inhoud van de interviews op de voorpagi-
na rellerig was opgeklopt.

hoedeman Al die verdachtmakingen 
slaan nergens op. Het is heel eenvoudig: 
soms gaat er wel eens iets mis in het pro-
ductieproces. Bijna altijd hield en houd ik 
de kop van mijn stuk in de gaten. Die ene 
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keer met Melkert niet. Met de kop ‘Melkert: 
Kok zwak politiek leider’ was de boodschap 
van het interview overigens goed getroffen. 
De zin was echter tussen aanhalingstekens 
gezet en daardoor in de mond van Melkert 
gelegd. Dat betreur ik, vooral omdat koppen 
onverbiddelijk een eigen leven gaan leiden. 
In dit geval leidde dat ertoe dat Kok in de 
opening van het NOS Journaal uithaalde 
naar Melkert. Hij reageerde niet op het inter-
view, maar op de kop. 

Vaak is het verweer van de journalist dat 
de kop niet zijn verantwoordelijkheid is. 
Wouter Bos schreef onlangs: “Waarom 
accepteren professionele journalisten 
toch dat anderen de kop boven hun artikel 
verzinnen? Het blijft mij fascineren dat 
professionele journalisten dat pikken.” 
Gaan jullie niet over de koppen? 

hoedeman Jawel. Nogmaals: ik heb hier 
een fout gemaakt. Ik had de kop overgelaten 
aan de binnenlandredacteur, omdat dat al 
heel lang uitstekend ging. Zo’n redacteur 
zit er niet om het land in opschudding te 
brengen, maar om een goede kop te maken. 
De ene keer slaagt hij daar beter in dan de 
andere. Het is bij gevoelige onderwerpen 
van belang te overleggen en dat is geen enkel 
probleem: koppen zijn mij nog nooit door de 
strot geduwd. 

Hans,  jij hebt ook destijds door het inter-
view met Fortuyn problemen gehad. Die 
spitsten zich toe op de kop (‘Grens dicht 
voor islamiet’) en op de samenvatting op 
de voorpagina, waar onder andere stond:  
“Fortuyn wil ook artikel 1 van de Grond-
wet, dat discriminatie verbiedt, afschaf-
fen”. In je boek trek je uit een analyse 
achteraf de conclusie:  “De eerlijkheid 
gebiedt te melden dat bij de eindredactio-
nele bewerking van de interviewtekst tot 

een prominente aankondiging op de voor-
pagina letter en geest van het oorspronke-
lijke interview niet in alle opzichten recht 
werd gedaan.”

wansink De nasleep van dat interview 
was voor mij persoonlijk een dieptepunt, 
omdat ik met een enorm wantrouwen werd 
geconfronteerd. Niet alleen natuurlijk van-
uit Leefbaar Nederland zelf, maar ook vanuit 
de lezers en journalisten. Ik werd zelfs door 
de bestuursleden van de journalistenvak-
bond ter verantwoording geroepen. Er ont-
stond namelijk het beeld dat ik namens de 
PvdA Leefbaar Nederland pootje had gelicht. 
Volstrekt ten onrechte werd erbij betrokken 
dat ik bij de Wiardi Beckman Stichting had 
gewerkt. Ik was beslist geen lid van de PvdA 
en dat heb ik ook gezegd. Het haalde ech-
ter weinig uit.  Het dieptepunt was daarbij 
nog wel dat dergelijke beschuldigingen 
zonder enige verificatie door de journalis-
tenvakbond werden uitgedragen, maar ook 
door radiojournalisten zoals Frenk van der 
Linden. Kortom, het interview met Fortuyn 
was voor mij tegelijkertijd hoogtepunt als 
dieptepunt.

In je boek wek je de indruk dat je als 
journalist geen enkele macht hebt over 
de manier waarop je interviews op de 
voorpagina onder de aandacht van de 
lezer worden gebracht. Je schrijft dat 
je ‘als Haagse verslaggever maar moet  
afwachten hoe je stuk [door de eindre-
dacteuren in Amsterdam] wordt gepre-
senteerd’. Dat lijkt in tegenspraak met 
wat Jan daarover vertelt. 

wansink Voor mijn boek heb ik het alle-
maal weer eens tot mij laten doordringen. 
Ik heb dat interview op bandje nogmaals 
afgedraaid. Als je dan streng voor jezelf 
bent, kom je tot de conclusie dat sommige 

verantwoordelijke journalistiek
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dingen wel zorgvuldiger hadden gekund. 
Ik denk dat ik er meer met mijn neus op had 
moeten zitten. Maar ik was zelf die vrijdag-
middag met allerlei andere dingen bezig, 
namelijk het hoofdartikel en de column voor 
diezelfde zaterdagkrant. Dat is geen excuus, 
maar het productieproces van de krant is 
iets waarvan gewone mensen snel overspan-
nen zouden worden. Overigens vind ik dat 
koppenmakers een eigen verantwoordelijk-
heid hebben. 

Vind je dat echt? Jíj wordt met de gevolgen 
ervan geconfronteerd. Jóuw naam staat 
bij het interview, níet die van de eindre-
dacteur.

wansink Jan heeft geleerd meer contro-
le te houden, omdat hij als geen ander weet 
dat als je echt nieuws maakt, je altijd gelazer 
krijgt. Ik was daar minder op gespitst. Ik 
maak minder interviews die de voorpagina 
halen dan Jan. Bovendien laat men de kop-
pen die ik aanlever vaak staan. Ik heb er 
wel van geleerd en let er nu veel sterker op. 
Om een voorbeeldje te geven. Bij de recente  
kop ‘Paul Scheffer overweegt lijsttrekker te 
worden’ hebben we er bij de koppenmaker 
op aangedrongen dat nieuws niet  te presen-
teren met de kop ‘Scheffer stelt zich kandi-
daat’.  

De Volkskrant heeft geen  

linkse agenda  

De externe kritiek die onzorgvuldige kop-
pen oproept, is een manifestatie van een 
breed aanwezig gevoel bij politici dat 
journalisten en kranten een eigen politie-
ke agenda hebben, waarvoor ze maar niet 
willen uitkomen. Daarom gaf Maxime 
Verhagen onlangs het dwarse  advies: “De 
journalistiek zou het maatschappelijk 
debat dienen als ze vaker expliciet aan-

geeft dat ze partij kiest en niet pretendeert 
dat ze objectief en onafhankelijk de wer-
kelijkheid weerspiegelt.” Een goed advies 
voor de Volkskrant?

hoedeman Nee, beslist niet, dat gaat uit 
van het complotdenken, dat wij een eigen 
politieke agenda hebben, en dat is gewoon 
niet zo. Er is over en weer verkeerd vijand-
denken. Wij journalisten denken altijd dat 
de politici complotten smeden, terwijl de 
chaos regeert. En andersom ook. Politici 
denken dat wij spelletjes willen spelen. Ik 
zal niet zeggen dat het nooit gebeurt, maar 
het idee dat dát de dominante bezigheid is 
in de journalistiek, is gewoon niet waar.

wansink Het idee dat journalisten 
bewuste spelers in het politieke spel wensen 
te zijn, is absoluut niet waar. Onze rol wordt 
daarmee zwaar overschat. Wij reageren 
waarschijnlijk meer op ontwikkelingen en 
veranderingen dan dat wij ze zelf in gang 
zetten.

Misschien is het bij Verhagen geen 
 complotdenken, maar gewoon  een 
 positieve wens dat jullie bijvoorbeeld  
voor je linkse agenda uitkomen.  
Dat kan toch ook? 

hoedeman Ik betwist dat ik een linkse 
agenda heb en dat geldt ook voor mijn krant. 
Wij zijn er om op een professionele manier 
te signaleren wat er gebeurt en waarom het 
gebeurt. En het liefst ook nog dat als eer-

‘De Volkskrant-journalist heeft absoluut geen eigen politieke agenda’  
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ste brengen en het goed te duiden. Ik was 
lid van een politieke partij toen ik naar de 
school voor de journalistiek ging, maar op 
het moment dat ik ging studeren heb ik het 
lidmaatschap opgezegd omdat ik dat als 
onverenigbaar beschouw met mijn opdracht 
als journalist. Ik kijk ’s ochtends nooit in de 
spiegel om te zien of ik nog wel links genoeg 
ben. Dat soort druk voel ik ook niet vanuit 
de krant.

Jullie zijn toch van huis uit een 
 progressieve krant voor linkse lezers? 

wansink We leven niet meer in de tijd 
van de verzuiling! Ruim tien jaar geleden is 
er veel over de verhouding tussen engage-
ment en professionaliteit gesproken. Toen is 
vastgesteld dat het belangrijkste voor ons-
zelf en ook voor de lezers toch wel de jour-
nalistieke professionaliteit is. Dat wil onder 
andere zeggen dat het de taak van de krant 

is iedereen die interessant is aan het woord 
te laten. Nog sterker zelfs: dat de Volkskrant 
moeite zou moeten willen doen om mensen 
binnen te halen die niet vanzelfsprekend 
bij het profiel van de krant horen. Een door-
braak van die ontzuiling van de Volkskrant 
waren de handreikingen die toen gedaan 
zijn richting toenmalig VVD-fractieleider 
Bolkestein. Hij kreeg de ruimte om op de 
opiniepagina zijn grote verhalen over min-
derheden te schrijven. Intern is daaraan echt 
een enorme interne knokpartij voorafge-
gaan. Er waren collega’s die vonden dat ‘zo’n 

rabiaat type’ helemaal niet bij de Volkskrant 
thuishoorde. Maar dat is toen wel uitge-
vochten. Ik ben toen zelf nog naar het CDA 
toegegaan om te vragen ook de Volkskrant 
als podium te gebruiken. Die keuze van tien 
jaar geleden heeft ertoe geleid dat nu Hirsi 
Ali, Spruyt en Wilders ruim baan krijgen in 
onze kolommen. Dat was vroeger ondenk-
baar geweest. Onze lezers volgen ons in die 
redactionele keuze. Zo is bijvoorbeeld Hirsi 
Ali vorig jaar door onze lezers gekozen tot 
politica van het jaar en het jaar daarvoor was 
ze tweede. Daaruit leid ik af dat onze lezers 
ook tamelijk ontzuild in het leven staan. 
Daarom proberen wij als Haagse redactie 
te zorgen dat in de eerste plaats alle stro-
mingen die interessant zijn aan bod komen. 
Links moet geen streepje voor hebben. 

De speciale band met de PvdA en  
de FNV is dus voorbij? 

wansink Nou kijk, het is wel zo natuur-
lijk dat wij streven naar gezonde verhoudin-
gen met zowel de FNV als met de PvdA. Net 
als anderen mogen zij aan de bel trekken als 
zij denken verkeerd behandeld te zijn. Wij 
willen zeker geen verlengstuk zijn van de 
PvdA. Probleem daarbij is dat de PvdA nog 
steeds een beetje denkt dat de Volkskrant 
haar krant is. Als er dus iets onwelgevalligs 
wordt geschreven, trekken de PvdA-politici 
al snel aan de bel bij de hoofdredacteur. 
Overigens doen zij natuurlijk zelf al lang 
zaken met ander kranten  In het recente 
verleden heeft de PvdA in de verkiezings-
campagnes zelfs vrij bewust ervoor gekozen 
de Volkskrant te omzeilen. In 1998 bijvoor-
beeld dachten ze een verkiezingscampagne 
te gaan voeren die vooral op de regionale 
pers was gericht. Omgekeerd is het dus ook 
bepaald niet vanzelfsprekend meer dat de 
PvdA en de FNV met hun nieuws het eerst 
naar ons komen. 

verantwoordelijke journalistiek
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Is die ontzuiling ook doorgedrongen in  
de hoofdredactionele commentaren? 

wansink Jazeker, dat is misschien wel 
het beste bewijs ervan. Het hoofdredacti-
onele commentaar vertegenwoordigt de 
mening van de krant over het belangrijk-
ste nieuws. Het is in wezen de enige plek 
waar de krant zich niet als een platform 
van individuele journalisten manifesteert, 
maar zich als instituut presenteert. Tijdens 
het dagelijkse commentaarberaad worden 
onderwerp en strekking van dit stukje van 
vijftig ‘schermregels’ vastgesteld. De hoofd-
redactie fiatteert elk commentaar voordat 
het wordt gepubliceerd. Een commentaar 
is geslaagd wanneer het de lezer overtuigt 
door zijn dwingende redenering en tegelij-
kertijd de kleur van de krant bevestigt. Toen 
Jan Joost Lindner in het verleden daarbij 
nog een prominente rol speelde, kwamen de 
standpunten altijd steevast dicht in de buurt 
van de PPR. Nu zijn de commentaren van de 
Volkskrant veel minder voorspelbaar. En dat 
maakt het interessanter. Bijvoorbeeld over 
Kosovo hebben we heel diepgaande discus-
sies gehad en uiteindelijk hebben we de 
deelname van Nederland aan de actie daar 
gesteund. Het is ook absoluut niet meer zo 
dat de Volkskrant, zoals vroeger, van te voren 
stemadviezen geeft. Er is dus echt sprake 
van een ontzuilde situatie. 

Is de lijn die door jullie ten opzichte van 
het kabinet-Balkenende II is uitgezet dan 
niet structureel kritisch? 

hoedeman We hebben indringende dis-
cussies gehad over hoe we staan ten opzichte 
van het kabinet-Balkenende II. Vanaf het 
begin hebben we gezegd: we gaan niet a pri-
ori oppositie voeren. We proberen de zaken 
op hun merites te beoordelen. Dat is best 
moeilijk voor een krant met een grote groep 

lezers die het kabinet niet echt zien zitten. 
Af en toe moet je gewoon op de rem trappen 
en zeggen: ja maar is dat nou wel waar wat 
we zien? Op een gegeven moment was het 
best moeilijk door al die negatieve beeldvor-
ming over Balkenende heen te kijken. Toen 
ging het over dat eerste rampzalige kabinet, 
zijn verschijning bij Bush, het souffleren 
door Donner, de verkeerde videoband toen 
Juliana was overleden. Die dingen zeggen 
allemaal niks over het beleid, maar ze voe-
den een beeld ‘hij doet het niet goed’. De 
journalistiek moet voldoende wakker zijn 
om die beelden te wissen. Natuurlijk zijn 
we lastig en kritisch, maar je moet ook niet 
te beroerd zijn om te signaleren als dingen 
goed gaan. 

Ook lastig was het dan ongetwijfeld een 
onafhankelijke positie in te nemen ten 
opzichte van de grote vakbondsdemon-
straties tegen het kabinet, waarbij de FNV 
een prominente rol speelde. 

wansink Ook in die kwestie hebben we 
een eigen lijn gevolgd die niet in overeen-
stemming was met de leuzen van de FNV. Er 
was op zichzelf misschien wel kritiek moge-
lijk op het kabinet. Wij hebben echter vrij 
duidelijk gezegd dat er wel iets moet gebeu-
ren in de sfeer van langer werken en dat het 
dus niet aangaat om de belangen van de 
50-plussers maar ongekwalificeerd voorrang 
te geven ten koste van jongere generaties.  

De Volkskrant is volgend 

Jullie relativeren het linkse karakter dus 
heel sterk. Jullie zeggen: we zijn een krant 
die in pluriformiteit alle stromingen aan 
bod wil laten komen. Jullie hebben geen 
eigen politieke  agenda. De vraag is ver-
volgens: wat maakt dan de invalshoek 
van de Volkskrant herkenbaar voor de 

‘De Volkskrant-journalist heeft absoluut geen eigen politieke agenda’  
In gesprek met Jan Hoedeman & Hans Wansink
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lezers? In zijn boek haalt Hans instem-
mend de bevinding van een Amerikaanse 
onderzoeker aan dat de binding van een 
krant met de lezers wordt vergroot als die 
krant ‘ergens voor staat’ en zelf positie 
kiest.  Jullie moeten toch meer willen zijn 
dan een spreekbuis van alle stromingen 
die zich aandienen? Zetten jullie ook wel 
eens typische Volkskrantthema’s op de 
maatschappelijke en politieke agenda? 

wansink Dat is wel een aspiratie.

hoedeman Dat doen we ook wel eens, 
maar overwegend is het zo dat de politiek 
dat doet, hoewel de politiek denkt dat wij dat 
doen. 

Kunnen jullie voorbeelden noemen van 
dergelijke ‘agendasetting’?

wansink Het jaarlijks onderzoek naar 
de ontwikkelingen in de topsalarissen in het 
bedrijfsleven. Dat is ontstaan op initiatief 
van onze economieredactie en die heeft 
dat thema afgelopen jaren op de politieke 
agenda gezet. Dat blijven we gewoon volgen. 
Daarnaast zou ik niet zo veel meer kunnen 
noemen. Het probleem is wel dat de politie-
ke agenda behoorlijk dwingend is. Je moet 
dus echt enorm sterk in je schoenen staan 
als je je daarvan onafhankelijk wilt opstel-
len. 

De actief door de krant geagendeerde the-
ma’s blijven dus uitzonderingen. 

wansink Ja, we hebben de afgelopen 
jaren wel pogingen gedaan ons los te ruk-
ken van de Haagse agenda, maar daarbij is 
het tot nu toe niet echt van een doorbraak 
gekomen. Ik denk aan initiatieven als het 
stationeren van journalisten in de Bijlmer, 
de na de moord op Fortuyn periodiek ver-

schijnende  bijlage ‘De stand van het land’ 
en de helaas commercieel geflopte regionale 
Utrecht-bijlage. 

 

Postverzuild engagement 

De parallel die zich in het gesprek 
opdringt, is dat in het postverzuilde 
Nederland de politieke partijen en de 
kranten in hetzelfde schuitje zitten. Beide 
zijn op zoek naar worteling en identiteit 
én naar jonge kiezers en lezers. 

wansink Vroeger waren er organisa-
ties van loyaliteit, je was geen abonnee, 
maar zelfs lid van de Volkskrant. En nu zijn 
dat allemaal organisaties van keuze gewor-
den. Net zoals nog maar �0 procent van de 
mensen elke keer nog maar op dezelfde 
partij stemt, kopen mensen in toenemende 
mate elke dag een andere krant. 

hoedeman Toch is er wel nog steeds 
een verschil tussen organisaties die uit de 
verzuiling stammen en nieuwe organisa-
ties die nu de markt op gaan. Ik denk dat 
die laatste, maar dan kom ik op glad ijs, 
iets eerder de oren laten hangen naar de 
markt.

Noem eens een voorbeeld?

hoedeman Nou, die ellendige Soundmix 
Show. Bij de verkiezingen van 2002. Dat was 
toch niet te filmen. Dan moge de NOS saai 
zijn, maar dan geef ik toch de voorkeur aan 
een NOS-lijsttrekkersdebat. 

verantwoordelijke journalistiek

Ons losrukken van  
de Haagse agenda lukt  
niet echt
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Je stelt dus dat — ondanks de vergaande 
ontzuiling die jullie beschreven heb-
ben — de verzuilingswortels een ideële 
stroming binnen het bedrijf  in stand 
houden. 

wansink De Volkskrant, NRC Handels-
blad, Trouw en misschien ook De Telegraaf 
zijn gewoon maatschappelijke instituties. 
Dat heeft te maken met het feit dat ze dat al 
tachtig jaar of nog langer bestaan (of 60 jaar 
in het geval van Trouw). Wat je bij die Sound-
mix Show, bij dat lijsttrekkersdebat bij RTL 4 
zag, is dat commercie en journalistiek zo 
door elkaar gaan lopen dat politiek letterlijk 
een pauzenummer wordt. Televisie is daar 
sowieso ontvankelijker voor omdat het vrij 
duur en indringend is, en heel geschikt voor 
reclamedoeleinden. Daar zie je dus meer 
dan in de dagbladpers de noodzaak van een  
publieke component van het bestel. Als het 
publieke bestel niet meer zou bestaan, dan 
loop je inderdaad wel gevaar. In de postver-
zuilde maatschappelijke instituties zit nog 
steeds een rem op het vermengen van com-
mercie en journalistiek.  

Jullie zijn toch ook een commercieel 
bedrijf? 
 

wansink Jazeker. Het is zelfs goed moge-
lijk dat wij binnenkort televisie of radio gaan 
maken op commerciële basis. Wat ik zeg 
is dat het merk Volkskrant dan impliceert 
- en dat is die verzuilde traditie waaruit je 
voortkomt - dat je maatschappelijk betrok-
ken bent. Dat gaat onder andere terug op 
de verbondenheid in het verleden met de 
katholieke arbeidersbeweging. Daardoor 
hebben we een ingebakken traditie van 
serieuze journalistiek en maatschappelijke 
betrokkenheid. 

Ik had niet verwacht van jullie te horen 

dat die katholieke afkomst van de Volks-
krant toch nog steeds doorwerkt.

hoedeman Ik heb dat iets minder dan 
Hans, hoor.

Jij begon er volgens mij over dat er toch 
een soort ideële stroom, een ziel in het 
bedrijf zit die voortkomt uit de traditie 
van de Volkskrant.

hoedeman Nee, ik zei eigenlijk dat het 
iets uitmaakt of je uit het zuilenlandschap 
voortkomt of niet, of dat je vandaag uit het 
niets begint en een commercieel journalis-
tiek bedrijf bent.

Dan zie ik toch een spanning tussen twee 
opvattingen die jullie ventileren in het 
gesprek. Dat is aan de ene kant dat de 
Volkskrant ontzuild is en er een profes-
sioneel ethos heerst waarin alle stromin-
gen aan bod komen en aan de andere kant 
zeggen dat jullie niet zo gevoelig zijn voor 
de druk van de commercie en de hete adem 
van het geld en de adverteerders, want ‘wij 
hebben nog onze verzuilde ziel’. Hoe moet 
ik die twee waarnemingen met elkaar 
rijmen? 

wansink Kijk, er is wel een spanning 
tussen twee onderdelen uit de missie van 
de krant. Aan de ene kant is er de traditie 
van het maatschappelijk engagement. 
Denk daarbij aan de verbondenheid met 
de katholieke arbeidersbeweging van voor 
de oorlog of aan het progressief politiek 
protest waarvan de Volkskrant zich in 
de jaren zestig en zeventig tot vertolker 
maakte. Die opdracht tot engagement 
is ook vastgelegd in de grondslag van de 
krant. Letterlijk staat er in de identiteits-
verklaring’: “De Volkskrant is voortgeko-
men uit de katholieke arbeidersbeweging. 

‘De Volkskrant-journalist heeft absoluut geen eigen politieke agenda’  
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Mede daarom wil zij vooruitstrevend zijn 
en vooral opkomen voor de verdrukten 
en ontrechten. Zij is zelfstandig in haar 
meningsvorming. In het bijzonder beoogt 
zij ontwikkelingen te bevorderen die een 
belofte inhouden voor een menswaardi-
ger samenleving.” Aan de andere kant is 
er ook de nadruk op professionaliteit te 
vinden: tegelijkertijd ‘wil de redactie blijk 
geven van een oprecht nieuwsgierige, 
onderzoekende geest. Zij volgt voortdu-
rend onafhankelijk en kritisch gebeur-
tenissen en ontwikkelingen. Daarbij laat 
zij alle geledingen aan het woord komen, 
zonder bij voorbaat iemand uit te sluiten’. 
Er bestaat bij ons een gezonde spanning 
tussen enerzijds het professionele ethos 
van de journalistiek en anderzijds die 
traditie van maatschappelijke betrokken-
heid. En die traditie van maatschappelijke 
betrokkenheid is iets heel anders dan 
wat Verhagen bedoelt. Er staat niet dat 
de Volkskrant zich tot één of andere poli-
tieke partij of stroming moet bekennen. 
Zo werkt het gewoon niet meer. Dat kan je 
vaagheid noemen, maar politieke partijen 
worstelen op dezelfde manier met hun 
identiteit. Bijvoorbeeld Verhagen kan ook 
niet duidelijk uitleggen wat hij nou met 
normen en waarden bedoelt. 

Het gesprek overziend zou de conclu-
sie kunnen luiden: het professioneel 
ethos staat bij deze twee journalisten 

bovenaan. Stromingen het woord geven, 
mensen recht doen, nieuws maken, niet 
partijdig zijn. Daarnaast is het mooi 
meegenomen dat de Volkskrant een insti-
tuut is waar de commerciële druk niet 
bovenaan staat en er nog een zekere rest 
maatschappelijk engagement is. Daar 
voelen jullie je wel prettig bij.  

wansink Journalistiek bezig zijn is 
niet alleen maar professioneel opereren, 
maar is ook een bijdrage willen leveren 
aan het maatschappelijk gesprek. Je kunt 
geen journalistiek bedrijven, geen serieuze 
tenminste, als je niet bent geïnteresseerd 
in wat er in de maatschappij gebeurt. Je 
moet dat ook niet teveel als een tegenstel-
ling zien. Een maatschappelijke institutie 
die op eigen benen staat en niet afhankelijk 
is van de staat kan de journalistieke doelen 
van  verificatie en controleren van de macht 
beter uitoefenen dan instituten die op één 
of andere manier afhankelijk zijn van de 
politiek. Was het maar zo dat ook de grote 
politieke partijen net als de Volkskrant 
onafhankelijk waren van overheidssub-
sidie! Daarom is het levensgevaarlijk als 
men zou besluiten noodlijdende kranten 
te gaan subsidiëren. Voor je het weet wordt 
in ruil daarvoor gevraagd om bijvoorbeeld 
het christen-democratische geluid te laten 
horen. Dat is dodelijk voor de journalistiek. 
De journalist komt dan recht tegenover zijn 
lezers te staan. 


