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Claude-Jean Bertrand is emeritus hoog-
leraar aan Université de Paris-II. Hij is 
auteur en redacteur van boeken over de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van de media, die over de hele wereld 
worden vertaald. In 2000 verscheen  Media 
Ethics and Accountability Systems en in 
200� An Arsenal For Democracy — Media 
Accountability Systems (in de boekenru-
briek van dit nummer besproken). Het 
bijzondere is dat Bertrand buitengewoon 
praktisch over media-ethiek schrijft. Hij is 
een gepassioneerd verzamelaar van Media 
Accountability Systems, zoals hij die heeft 
gedoopt.  Hij is de drijvende kracht ach-
ter www.presscouncils.org  een ‘website 
die geheel gewijd is aan media-ethiek. 
Praktische ethiek. Het bevat de grootste 
verzameling van gedragscodes van de pers 
ter wereld. En de site is gewijd aan Media 
Accountability Systems (M*A*S), waarvan 
de belangrijkste de Raden voor de Journa-
listiek zijn’.

U bent al jaren bezig met onderzoek naar 
instrumenten om de betrouwbaarheid 
en de kwaliteit van de pers te vergroten. 
U hebt deze aangeduid met de verzamel-
naam Media Accountability Systems. Hoe 
bent u daarop gekomen? En wat bedoelt u 
er precies mee? 

bertrand Ik was gespecialiseerd in de 
Amerikaanse media. Ik was onder de indruk 
van hun vrijheid, de overvloedigheid en de 
rijkdom ervan. De ‘ondergrondse pers’ van 
de jaren zestig maakte mij echter bewust 
dat ze behoorlijke tekortkomingen had-
den. Dat waren publicaties van groepen die 
vonden dat de gevestigde orde een verte-
kend beeld gaf van al het moois dat er in de 
jaren zestig in de maatschappij gebeurde. 
Eind jaren zestig waren er wel 150 onder-
grondse kranten in de VS die gelezen werden 
door ongeveer 2 miljoen lezers. Naast die 
onvrede kwamen de fundamentele tekort-
komingen van de gevestigde media ook 
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nog eens duidelijk aan het licht tijdens het 
Watergate-schandaal. De Washington Post 
en een paar andere media deden het fantas-
tisch, maar de meeste media niet. Dat zette 
mij aan het denken over wat je daaraan zou 
kunnen doen. Toevallig hoorde ik van één 
van mijn studenten over lokale raden van de 
journalistiek in Amerika, omdat zij daaraan 
haar proefschrift wilde wijden. Dat zette mij 
ertoe aan om nationale raden voor de jour-
nalistiek te gaan onderzoeken. Vervolgens 
stelde een onderzoeksbeurs mij in 1977 in 
staat een jaar onderzoek te doen naar ‘jour-
nalistiekrecensies’  in de VS. In die tijd zijn 
mijn ontmoetingen met ombudsmannen 
in de pers begonnen. En zo is mijn concept 
van ‘media accountability systems’(M*A*S), 
oftewel mediaverantwoordingssystemen 
ontstaan. Die kunnen het best worden gede-
finieerd als  niet-gouvernementele, niet door 
de wet opgelegde middelen om de diensten van 
de media aan het publiek te verbeteren. De 
raden van journalistiek, ombudsmannen en  

journalistiekrecensies zijn daar voorbeelden 
van. Ik begon destijds met een lijst van een 
dozijn en deze is inmiddels uitgegroeid tot 
een lijst van meer dan 80 (zie bijlage, red.). 

Media zijn beter, maar nog  

niet goed genoeg

Uw enorme inspanningen voor de invoe-
ring van een breed palet aan media-
 verantwoordingssystemen is ingegeven 
door kritiek op hoe de media nu func-
tioneren. Wat acht u de belangrijkste 
tekortkomingen?

bertrand De nieuwsmedia van vandaag 
functioneren nog op de 19de-eeuwse manier 
en zijn totaal niet ingesteld op onze situatie. 
De ergste tekortkoming is het weglaten van 
informatie. Dat is veel ernstiger dan regel-
rechte leugens. Fouten en onwaarheden 
blijven  tegenwoordig met de overvloedige 
aanwezigheid van media meestal niet erg 
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lang ongecorrigeerd. Het publiek is niet zo 
dom als veel intellectuelen lijken te denken. 
Mensen zijn sceptisch over wat de media 
hebben te zeggen. Ze kunnen niet zo makke-
lijk voor de gek worden gehouden. Bij syste-
matische weglating van onderwerpen is dat 
anders: je kunt immers moeilijk reageren 
op wat je niet wordt verteld. En een heleboel 
nuttige informatie wordt niet gegeven, om 
allerlei redenen (ideologische, commerciële 
of technische). Ik onderscheid drie soorten 
weglating. 

De eerste variant is de journalistiek die 
zich uitsluitend concentreert op het ‘topje 
van de ijsberg’ . Moderne technologische 
en intellectuele instrumenten om bloot te 
leggen wat er onder de oppervlakte gebeurt, 
laat men links liggen. Het publiek krijgt zo 
geen zicht op sluipende ontwikkelingen 
die zich op een bepaald moment als onom-
keerbare tragedie kunnen manifesteren. 
Waarom blijven journalisten zo vaak aan 
de oppervlakte hangen? Komt het door een 
gebrek aan tijd, middelen en competentie, 
of hebben ze gewoon niet door wat er zich 
aan het afspelen is?

Een tweede vorm van weglaten is info-
tainment. Daarbij moet datgene wat belang-
rijk is, plaats maken voor wat de aandacht 
kan trekken. Winstbeluste mediabedrijven 
brengen graag dramatische ongelukken 
en misdaden, of geroddel over beroemd-
heden en seksverhalen onder de aandacht. 
Ze weten dat het lager opgeleide publiek 
daarvan smult. Veel mediamensen geloven 
oprecht dat ze dan aan het informeren zijn, 
terwijl ze vaak niets anders doen dan verma-
ken, en dan nog wel op de meest onbenullige 
manier. Bij hun nieuwsselectie verzuimen 
ze de vraag te stellen of dergelijk nieuws het 
publiek kan helpen in het dagelijks leven. 
Begrijp me niet verkeerd, ik geloof zeker dat 
de media ook aan vermaak moeten doen en 
dat dat een respectabele publieke dienst is. 

En nog sterker, ik geloof ook dat belangrijk 
nieuws aantrekkelijk moet worden gemaakt. 
Veel mensen hebben namelijk niet de ken-
nis, de nieuwsgierigheid, de geestelijke 
energie en de tijd om een gedurige belang-
stelling te hebben voor het nieuws: ze moe-
ten ertoe worden verleid. Dit is een van de 
kerntaken van journalisten. Dat moet echter 
wel op een verantwoorde manier gebeuren. 

Een derde vorm van weglaten hult zich 
in het kleed van de traditionele zwartkijke-
rij.  De nieuwsmedia zien altijd het halflege 
glas en negeren het goede nieuws. Dat komt 
deels voort uit luiheid. Het slechte nieuws 
laat zich immers vaak makkelijk illustreren 
met dramatische beelden. Bovendien is het 
vinden van het goede nieuws lastiger. Dat 
moet vaak onder de oppervlakte worden 
gezocht. Het probleem van die zwartkijkerij 
is dat een opeenstapeling van slecht nieuws 
door de jaren heen leidt tot een pessimis-
tisch wereldbeeld: mensen gaan geloven 
dat het leven nu slechter is dan 50 of 100 
jaar geleden, terwijl dat voor een overweldi-
gende meerderheid van ons geheel bezijden 
de waarheid is. Het is in dit verband symp-
tomatisch dat westerlingen vaak tevreden 
zijn met hun eigen dagelijkse leven, maar 
de situatie op nationaal en internationaal 
niveau somber inschatten. Die kennen ze 
door de media...

U lijkt in uw boek ‘An Arsenal for Demo-
cracy’ ambivalent over de kwaliteit van de 
media. U schrijft dat de kwaliteit van de 
media aan de ene kant beter is dan ooit en 
aan de andere kant dat de media niet zo 
goed zijn als nodig om te kunnen overle-
ven. Wat bedoelt u precies met die krach-
tige term ‘overleven’?

bertrand Als je kijkt naar de kranten 
uit het begin van de 20ste eeuw of tv-shows 
uit de vroege jaren vijftig, dan realiseer je je 
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dat de media sterk verbeterd zijn. Al was het 
alleen maar door de technologische voor-
uitgang. Toch, nu de globalisering versnelt, 
is de behoefte aan goede media veel groter 
dan vroeger. Er is een tijd geweest dat de 
meeste mensen het wel zonder konden stel-
len. Nu geldt dat nog maar voor weinigen: 
de kwaliteit van hun leven kan afhangen 
van wat er gebeurt aan de andere kant van 
de planeet. Dat geldt niet alleen voor indi-
viduen maar voor het gehele menselijke 
ras. Een ramp kan elk moment toeslaan: een 
wereldomspannende financiële crisis, een 
terroristische, nucleaire of bacteriologi-
sche aanval, of een ecologische catastrofe. 
We hebben nu het vermogen om het leven 
op aarde (of meer) te vernietigen. De enig 
betrouwbare manier om dit te voorkomen is 
democratie te ontwikkelen: zoals Amartya 
Sen (Nobelprijswinnaar Economie, 1998) 
heeft geschreven, komen hongersnoden 
nooit en burgeroorlogen zelden voor in 
democratieën, omdat burgers geïnformeerd 
zijn en druk uitoefenen op regeringen om 
te handelen. Het verspreiden en verbeteren 
van de democratie betekent dat steeds meer 
burgers steeds beter geïnformeerd raken. 
Maar daarvoor zijn dan ook betere nieuws-
media nodig. De media mogen veel beter 
zijn geworden, maar ze zijn nog niet goed 
genoeg!  

Hebben journalisten voldoende gezag  
op dit moment? 

bertrand Waarover ik me zorgen maak 
is dat de meeste journalisten nog niet vol-
doende zijn opgeleid. En ik ben somber 
over het feit dat de slimsten van bepaalde 
generaties zich niet voelen aangetrokken 
tot de journalistiek: door een gebrek aan 
prestige, lage salarissen, en een gebrek aan 
onafhankelijkheid. In Frankrijk trekken de 
ingenieursopleidingen, de business schools 

en de politicologie de beste studenten, niet 
de scholen voor communicatie. Op een 
moment dat informatie van steeds groter 
belang wordt voor meer en meer mensen is 
dat zeer betreurenswaardig. En de gevolgen 
ervan zijn dagelijks te zien in kranten, op 
radio en televisie: feitelijke fouten, ver-
keerde interpretaties en ernstige omissies 
zijn aan de orde van de dag. In de meeste 
landen hebben burgers weinig vertrouwen 
in en weinig respect voor journalisten. Dát is 
dramatisch.

Maatschappelijke  

verantwoordelijkheid

Om de  media te verbeteren pleit u voor 
mediaverantwoordingssystemen die u 
eerder definieerde als  ‘niet -gouvernemen-
tele, niet door de wet opgelegde midde-
len om de diensten van de media aan het 
publiek te verbeteren’. Uw nadruk op ‘niet-
gouvernementeel’ valt daarin allereerst 
op. U bent huiverig voor regulering.
 

bertrand Regulering is wat de staat 
moet doen. Zij moet wetten en regels maken 
en die afdwingen. Op het terrein van de 
media zijn regels absoluut onmisbaar, al was 
het maar om de ondemocratische gulzig-
heid van sommige mediabedrijven in toom 
te houden.  Niettemin, hoe minder wetten 
en regulering er is, hoe beter. Spijtig genoeg 
leert de ervaring dat alle regeringen geneigd 
zijn om ze te misbruiken.

Op het gebied van ‘sociale communicatie’ 
geloof ik dat regulering tot een minimum 
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moet worden beperkt. Daarin verschil ik van 
veel van mijn Franse landgenoten die lijken 
te denken dat elk probleem kan worden 
opgelost door een nieuwe wet. Als mensen 
bijvoorbeeld racistisch zijn, dan zal een wet 
hen daarvan niet genezen. Bovendien, en dat 
is relevant voor de media, kan die wet wel op 
een vervelende manier het publieke debat 
hinderen. En debat in de media is nu juist 
nodig om racisme te genezen.

Is  de nadruk op ‘niet-gouvernementeel’  
in de definitie van  M*A*S  een pleidooi 
voor zelfregulering?

bertrand Nee, dat is het nadrukkelijk 
niet. Zelfregulering is wanneer de media 
regels voor zichzelf maken en manieren 
ontwikkelen om ze ook zelf af te dwingen. Ze 
doen dat hoofdzakelijk om wetgeving te ver-
mijden. Daarom zijn ze vaak niet zo heel erg 
gemotiveerd geweest dergelijke regels na 
te leven en in eigen kring af te dwingen. Een 
voorbeeld daarvan is de code die aangeno-
men is in 1925 door de Amerikaanse Vereni-
ging van Hoofdredacteuren van Dagbladen. 
De naleving heeft men nooit durven afdwin-
gen. Of neem de Algemene Raad voor de 
Journalistiek in Groot-Brittannië. Deze was 
opgezet om te voorkomen dat het parlement 
zou ingrijpen. Die Raad heeft heel lang geen 
vertrouwen gehad (195�-196�). Dat gebeurde 
pas toen men niet-journalisten in de gelede-
ren accepteerde.  

Het grote verschil tussen mediaverant-
woordingssystemen en zelfregulering is dat 
mediagebruikers bij die eerste betrokken 
zijn. Ik acht dat van groot belang omdat 
ik van mening ben dat de vrijheid van 
meningsuiting en de persvrijheid aan de 
burgers toekomen. De media zijn publieke 
dienstverlening (op zijn minst evenzeer als 
ze vaak een op winst gericht bedrijf zijn). 

Daarom is het hun opdracht erachter zien te 
komen wat mensen nodig hebben en willen. 
Vervolgens moeten ze hun best doen dat te 
leveren, en tenslotte moeten ze toetsen bij 
het publiek of ze zich behoorlijk van die taak 
hebben gekweten. 

Het is dus van groot belang onderscheid 
te maken tussen zelfregulering, waarvan de 
implicatie is ‘de staat hoeft het niet te doen, 
we houden onszelf in bedwang’ en ‘maat-
schappelijke verantwoordelijkheid’ , wat 
betekent dat media en journalisten aan het 
publiek verantwoording afleggen. Het ene 
impliceert een beperking van de vrijheid, 
het andere niet. Het ene gaat uit van angst 
voor de staat, het andere van toewijding aan 
het welzijn van de bevolking.

Is de enorme rol die u toeschrijft aan 
het publiek geen luchtfietserij? Zal het 
publiek ooit (kunnen) protesteren tegen  
de weglatingen die u signaleerde ?
 

bertrand Ik onderschat niet hoe lastig 
dat is. Het is glashelder dat wat er mis is met 
de nieuwsmedia, niet zomaar kan worden 
ontdekt door de man of de vrouw op straat. 
Mijn opvatting is dat journalisten van alle 
rangen en standen erbij betrokken moeten 
zijn. Maar dat is niet voldoende. Journalis-
ten hebben immers een zwakke positie als 
werknemers en zijn  niet talrijk. Daarom zul-
len ze in hun eentje de strijd nooit kunnen  
winnen tegen regeringen en multinationals. 
De enige macht die ze kunnen gebruiken is 
die van het publiek, met andere woorden, de 
massa’s stemmers en consumenten. Maar 
een groot deel van het publiek is zich nau-
welijks bewust van de problemen en onge-
interesseerd. Het is zeer divers, ongeorgani-
seerd en het voelt zich machteloos. Daarom 
is het de doelstelling van veel mediaverant-
woordingssystemen om te informeren, te 
mobiliseren en te organiseren. Dat is een 

verantwoordelijke journalistiek



105

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2005

langetermijnproject, ik geef het toe. Toch zie 
ik al veranderingen ten goede. Het publiek is 
zich veel bewuster geworden van het belang 
van de media voor de democratie, van hoe 
ze functioneren en hoe ze kunnen worden 
beïnvloed. En de mediaverantwoordingssy-
stemen die ik voorstel, kunnen niet worden 
gereduceerd tot ombudsmannen en raden 
voor de journalistiek waar lezers, kijkers en 
luisteraars hun klachten kunnen depone-
ren. Loop de lijst van 80 maar na en dan zult 
u er bijvoorbeeld ook vinden waarvan het 
de missie is de media te monitoren en hun 
tekortkomingen bij het publiek aan de kaak 
te stellen. 

Wat mijn concept van M*A*S eerst mis-
schien ontmoedigend, maar bij nader inzien 
nu juist zo aantrekkelijk maakt, is dat het 
gaat om zulke verschillende instrumenten 
als universitair onderwijs voor journalisten, 
rectificatierubrieken, wetenschappelijke 
inhoudsanalyse, ombudsmannen en ethi-
sche codes. Sommige zijn voor deskundi-
gen, andere zijn voor de journalisten, en 
weer andere voor de mediagebruikers. De 
gemene deler is dat ze zijn gericht op de 
mobilisering van verschillende belang-
hebbenden. Alle zijn echter gericht op het 
verbeteren van de dienstverlening aan het 
publiek. Geen ervan wordt beheerd door de 
staat. 

Raden  voor de journalistiek

U beschouwt de Raad voor de Journalis-
tiek als het belangrijkste verantwoor-
dingssysteem. Opvallend is echter dat u 
in uw boek niet alleen enthousiast, maar 
ook teleurgesteld schrijft over Raden voor 
Journalistiek.
 

bertrand Ik geloof  inderdaad dat de 
Raad voor de Journalistiek potentieel het 
nuttigste Media Accountability System is, 

het belangrijkste wapen in het gevecht voor 
kwalitatief goede nieuwsmedia. Het is waar 
dat de lijst van successen van de Raden voor 
Journalistiek niet indrukwekkend is. Ze 
hebben slechts zelden veel invloed weten 
te verwerven. Bijvoorbeeld Zweden heeft al 
een bijna een eeuw een Raad. Bedienen de 
kranten daar de lezers beter dan in Spanje 
waar men net een poging aan het doen is om 
er één op te starten?  Dat is zeer de vraag. 
Een paar jaar geleden vroeg ik de Raden wat 
hun grootste prestatie was. Hun antwoorden 
ademden frustratie: geen enkele raad had 
het gevoel een duidelijke bijdrage te hebben 
geleverd aan het verbeteren van de media. 

Het probleem is niet alleen dat ze vrijwel 
altijd te weinig geld hebben, op de Britse PCC 
na, de voornaamste zwakte is dat de Raden 
zich gedragen als klachtencommissies. 
Een echte Raad voor de Journalistiek zou er 
zijn voordeel mee doen dat het mensen bij 
elkaar kan brengen en vertegenwoordigen 
die de macht hebben te informeren, mensen 
die het talent hebben om te informeren en 
mensen die het recht hebben geïnformeerd 
te worden. Kortom: eigenaren, journalisten 
en burgers. 

Zo’n echte Raad zou er ook zijn voordeel 
mee moeten doen dat het een instituut is 
dat democratisch, onafhankelijk, flexibel 
en multifunctioneel is. Het enige doel is 
de dienstverlening van de media aan het 
publiek te verbeteren. En daarom kan hij het 
zich veroorloven veel meer te doen dan het 
behandelen van klachten. Het zou een sym-
bool van democratie kunnen zijn. Wanneer 
eigenaren lid zijn van een Raad laten ze zien 
dat hun medewerkers medezeggenschap 
hebben in de productie. Journalisten kun-
nen in zo´n Raad laten zien dat mediagebrui-
kers ook het recht hebben hun stem te laten 
horen. Een raad toont dat de nieuwsmedia 
bereid zijn naar het publiek te luisteren, en 
bereid zijn verantwoording af te leggen. 
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Een Raad kan de mediadienstverlening 
verbeteren door de pers te monitoren. 
Uiteindelijk, zoals ik eerder beklemtoonde, 
is wat de pers niet doet, wat ze het slechtst 
doet. Gewone burgers kunnen de wegla-
tingen niet makkelijk opsporen. De Raden 
kunnen daarin verandering brengen. Door 
onderzoek te stimuleren naar hoe nieuws-
media werkelijk functioneren, welke invloed 
ze hebben, wat burgers van ze nodig hebben 
en door te helpen andere verantwoordings-
systemen te ontwikkelen. En ook, natuurlijk, 
door druk uit te oefenen op de regering om 
geen wetten aan te nemen die ongunstig 
uitpakken voor de media of juist om voor de 
kwaliteit van de media gunstige wetten aan 
te nemen.

Met andere woorden, een Raad voor de 
Journalistiek zou een prachtig wapen kun-
nen worden voor de verbetering van de 
media, maar dat is het nog niet! Dat gezegd 
hebbend, is het belangrijkste dat Raden voor 
de Journalistiek het symbool zijn van een 
verandering in de mentaliteit van eigenaren 
en journalisten. Een paar landen in Europa, 
zoals Frankrijk en Griekenland, hebben 
geen Raad. Ik beschouw dat als een duidelijk 
signaal van morele onderontwikkeling. 

Wat is er te doen aan het chronische geld-
gebrek waardoor veel van de Raden zich 
niet kunnen ontwikkelen? Wat zou geld-
schieters kunnen overtuigen om in Raden 
voor de Journalistiek te investeren? 

bertrand Ik denk dat er meer geld zou 
komen voor Raden als ze meer bekendheid 
hadden en, nog belangrijker, als ze hun werk 
echt goed deden, als ze ondersteuning zou-
den bieden bij de ontwikkeling van andere 
verantwoordingssystemen en spil zouden 
zijn van een los netwerk van verantwoor-
dingssystemen. Ondersteuning zou kun-
nen komen van stichtingen, universiteiten, 

andere niet-gouvernementele organisaties, 
internationale instituten, als bijvoorbeeld 
de Unesco of de Europese Commissie. Dat 
laat echter onverlet dat veel van het geld nog 
steeds zou moeten komen van media-eige-
naren. Daarbij gaat het niet om een of ander 
nobel gebaar, maar om het besef dat op den 
duur moreel gedrag zich uitbetaalt, goede 
publieke dienstverlening profijtelijk is. De 
winst die kan worden geboekt betreft niet 
alleen geld, maar ook en vooral groeiende 
geloofwaardigheid, en dus invloed, en soci-
aal prestige. Bewijzen? De grootste media-
groep in Spanje, Prisa, heeft zich ontwikkeld 
uit het voortreffelijke dagblad El País, dat is 
ontstaan na het overlijden van Franco.

 
Zou u adviseren ook geld van regeringen 
aan te nemen?
 

bertrand Ja, maar niet als enige financi-
ele bron, en zonder dat men zich ergens toe 
verplicht. De Finse Raad krijgt de helft van 
zijn geld van de staat en de Duitse PresseRat 
eenderde. Waarom zouden Raden voor de 
Journalistiek huiveriger moeten zijn voor 
een democratisch gekozen regering dan 
voor mediatycoons? Wie zou je meer ver-
trouwen om de persvrijheid te beschermen: 
W. R. Hearst of F. D. Roosevelt, Axel Springer 
of Helmut Schmidt? Zelfs mevrouw That-
cher is nooit zo’n bedreiging voor de pers-
vrijheid geweest als Rupert Murdoch.

Toekomst?

Wat stemt u hoopvol over de toekomst  
van een grotere sociale verantwoordelijk-
heid van de pers? 

bertrand Mediaverantwoordingssyste-
men worden steeds talrijker, hoewel er wei-
nig aandacht bestaat voor de ontwikkeling 
ervan. Neem de Raden voor de Journalistiek: 
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meer dan de helft van de bestaande 70 tot 80 
(afhankelijk van de definitie die je gebruikt) 
zijn gecreëerd vanaf 1990, eenderde vanaf  
2000. Wie weet dat? Nog belangrijker: veel 
van de verantwoordingssystemen zijn 
zo’n normaal onderdeel geworden van de 
mediaomgeving dat ze helemaal niet meer 
worden gezien. Dan doel ik op de minder 
spectaculaire, de minder controversiële 
systemen zoals gedragscodes, brieven aan 
de hoofdredacteur, opleidingen journalis-
tiek op universitair niveau, rectificatieru-
brieken, pagina’s of programma’s over de 
media, onderzoeken naar lezers, burgeror-
ganisaties of verplichte cursussen media-
ethiek. Over het algemeen gesproken zijn 
de media veel meer bezig met hun publiek 
dan ze dat waren. En veel media begrijpen 
de noodzaak om nauwere banden te smeden 
met hun klanten. 

Twee anekdotes kunnen die ontwikke-
lingen illustreren. In het begin van de jaren 
negentig werd ik gevraagd een korte lezing 
te geven over media-ethiek op een bijeen-
komst van hoofdredacteuren en uitgevers 

van Franse regionale dagbladen (SPQR). Ik 
legde uit wat mijn concept inhield. En de 
reactie was onthutsend: alle gezichten 
waren bevroren, alsof ik iets heel schunnigs 
had gezegd en ze te beleefd waren om te 
zeggen wat ze dachten. Niet één vraag werd 
gesteld, niet één opmerking werd gemaakt. 
Ik liep op mijn tenen de zaal uit. 

Enkele jaren later, in 1998, hield een 
soortgelijke vereniging, de Franse federatie 
van dagbladen (FNPF) een conferentie om 
te debatteren over de resultaten van twee 
enquêtes die men had laten houden omdat 
men bezorgd was over het toenemende 
aantal aanklachten tegen kranten, waarvan 
de helft om laster, en over het afnemen van 
het publieke vertrouwen en de waardering 
voor de pers. De enquêtes lieten zien dat de 
meeste mensen die naar de rechter stapten 
niet uit waren op het geld van de schade-
vergoeding: ze wilden slechts dat de krant 
naar hun klachten luisterde, en dat deden 
ze in veel gevallen niet. En de FNPF besloot 
dat het een goed idee was om voortdurende 
bijscholing op te zetten voor journalisten, 
in het bijzonder over ethische kwesties; om 
de waakzaamheid van de hoofdredacteuren 
te vergroten; om gedragscodes op te stellen; 
om een monitor op te zetten om de praktijk 
te volgen… En allemaal staan ze op mijn lijst 
van M*A*S.

 Boeken van Claude-Jean Bertrand

Media Ethics and Accountability Systems, New 
Brunswick (NJ) , Transaction,  
2000, 164 pp. [Oorspronkelijk verschenen in 
het Frans. Vertalingen verschenen in  Arme-
nië, Brazilië, Griekenland, Italië, Korea, 
 Portugal, Roemenië en Turkije. In de maak 

zijn de Arabische, Chinese, Georgische, 
Japanse en Poolse vertalingen].

An Arsenal For Democracy — Media Accountability 
Systems, Cresskill (NJ), Hampton Press, 200�, 
420 pp. [ Oorspronkelijk in 1999 in het Frans 
verschenen bij uitgeverij Economica. Vertaald 
in  Brazilië (2002), Japan (200�). Roemeense 
vertaling in voorbereiding]. 

‘De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid komen de burgers toe’ 
In gesprek met Claude-Jean Bertrand

Wat de pers niet doet,  
is wat ze het slechtst doet



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2005

108

Non-governmental means of inducing 
media and journalists  to respect the 
ethical rules set by the profession. They are 
extremely diverse but all aim at improving 
news media, using evaluation, monitoring, 
education or feedback.  Here is a list of over 
80, but more can, and will, be invented. The 
most obvious classification of the M*A*S  
is into three groups according to their 
intrinsic nature: documents (printed or 
broadcast) / people (individuals or groups)  
/ processes (long or short). 

Text, Broadcast or Website

• A written code of ethics, or an “ethics 
handbook”, listing rules which media 
professionals have discussed and / or 
agreed upon  with, preferably, input 
by the public. And which should be made 
known to the public.

• An internal memo reminding the staff of 
ethical principles (maybe the “tradition” 
of the paper 1  ) and provides it with guide-
lines as to behavior in particular circum-
stances.

• A daily internal self-criticism report 
 circulated in the newsroom.2

• A correction box, published, very visibly. 
Or time taken to correct an error on the 
air.

• A regular “Letters to the Editor ” column 
/ program, including messages critical of 
the newspaper / magazine / station. 

• Other means of public access, like an  
on-line message board or a forum for 
immediate feedback.

• An accuracy-and-fairness questionnaire, 
mailed to persons mentioned in the news 
or published for any reader to fill out.

• A public statement about media by some 
eminent decision-maker, abundantly 
quoted in the news .�

• A space or time slot purchased by an  
individual, a group or a company to 
publish an “open letter” about some 
media issue  . 4

• An occasional  “Letter from the editor”, 
expounding values and rules or explai-
ning how media function. 

• A sidebar explaining some difficult  
editorial decision to publish or not to 
publish.

• A newsletter to readers, inserted or 
mailed, to keep them informed of what 
goes on at the newspaper or station.

• A regular media column, page, section 5  
in a newspaper, newsmagazine, trade 
review — or a program on radio or 
 television, that does more than just men-
tion new appointments and ownership 
changes.

bijlage
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• A regular ethics column in a trade maga-
zine.6

• Regular reports by media-oriented 
 citizens’ associations that are published 
by newspapers. 7

• A web site systematically posting correc-
tions of media errors, 8 — or the grievan-
ces of working journalists, 9

• or abuses by advertisers.10

• A website offering journalists informa-
tion and advice on “promoting accounta-
bility ”.11

• A website devoted to debate on media 
issues (e.g. media and the children).

• A website teaching the public how to  
evaluate media.12

• An alternative periodical (esp. published 
by a minority), non-profit station  
or website, that publishes facts and  
gives viewpoints which regular media 
ignore, including criticism of the said 
media. 

• A “journalism review”, on paper or the 
air or the Web 1�,  devoted principally to 
media criticism, exposing what media 
have distorted or omitted, and whatever 
other sins reporters or media companies 
have committed . 

• “Darts and Laurels”, a page or website 
consisting of short stories in criticism or 
praise of some media action, such as most 
journalism reviews have had.14

• A yearbook of journalism criticism, 
 written by reporters and media users, 
edited by academics.15

• A weblog run by a journalist, or by an 
amateur, giving a serious critique of 
media performance.

• An article, report, book, film, TV series 
about media, informative about media 
and, to some extent at least, critical. 

• Newsletters emailed to subscribers by 
media-watch organizations.16

• The review of a consumer group (regional 

or national) which occasionally deals  
with media.

• A television network17 or weekly news-
magazine18 entirely made up of material 
borrowed from foreign media, enabling 
users to evaluate their own media.

• A petition signed by hundreds or 
 thousands to put pressure on media 
directly or via advertisers or via some 
regulatory agency.

• [Very exceptional]  A newspaper given 
by its publisher to a journalism school to 
serve as a “teaching hospital”.19

Individuals or groups

• An in-house critic, or a “contents evalu-
ation commission” ,20 to scrutinize the 
newspaper, or monitor the station, for 
breaches of the code — without making 
their findings public.

• An ethics committee or a “staff review 
group” (a rotating panel of journalists) 
set up to discuss and / or decide ethical 
issues, preferably before they occur.

• An ethics coach operating in the news-
room, occasionally, to raise the reporters’ 
ethical awareness, to encourage debate 
and advise on specific problems.

• A media reporter assigned to keep watch 
on the media industry and give the public 
full, unprejudiced reports. 21 

• An outside critic paid by a newspaper  
to write a regular column about the paper.

• A whistle-blower who dares to denounce 
some abuse within the media company.

• A consumer reporter who warns readers 
/ viewers against misleading advertising 
— and intervenes on their behalf. 22

• An ombudsman, “editor in charge of 
reader relations”, or a team of reporters, 
employed by a newspaper or station, to 
listen to suggestions and complaints 
from customers, investigate, obtain 

bijlage  
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redress if need be and (usually) report on 
his activities. 

• A Complaints bureau or Customer  
service unit to listen to grievances and 
requests.2�

• A disciplinary committee set up by a 
union or other professional association to 
obtain that its code be respected — under 
pain of expulsion.

• A liaison committee set up jointly by 
media and a social group with which they 
may occasionally clash. 24

• A citizen appointed to the editorial board; 
or several (often chosen among users who 
have complained) invited to attend the 
daily news meeting. 

• A panel (or several specialized panels) of 
readers / listeners / viewers regularly  
(e.g. daily or twice a month) consulted. 25

• A club (of readers / listeners / viewers) that 
uses perks to attract members and leads 
them into a dialogue about the medium  
(most often a magazine). 26

• A local press council, i.  e. regular 
 meetings of some professionals from  
the local media and representative  
members of the community.

• A national (or regional) press council  
set up by the professional associations  
of media owners and of journalists, and 
 normally including representatives of 
the public - to speak up for press freedom 
and to field complaints from media users.

• A national ombudsman appointed by  
the press to deal with complaints, either 
in association with a press council  
(Sweden) or independent (South Africa).

• “Media observatories” set up by journa-
lists to monitor attacks on press freedom 
and adherence to a code, receive com-
plaints, debate ethical issues with publis-
hers.

• A watchdog agency set up by a media-
related industry (like advertising) to filter 

contents — and ask that some not be made 
public, for ethical reasons 27.

• A militant association dedicated to  
media reform 28 or to helping persons 
with grievances against media. 29

• A foundation that funds projects or  
institutions aiming at the improvement 
of media. �0

• A media-related institution, national �1  
or international, that has a direct or 
indirect interest in promoting media 
 quality �2  through conferences, seminars, 
publications etc.

• An NGO that trains personnel, and provi-
des free services to media, in emerging 
democracies (Eastern Europe) and under-
developed nations.

• A citizen group (like a labor union or a 
parents’ association) which, for partisan 
and / or public interest reasons (e.  g. the 
welfare of children ��  ), monitors the 
media — or attacks a special target, like 
advertising �4.

• A consumers’ association, especially one 
of media users, using awareness sessions, 
monitoring, opinion polls, evaluations, 
lobbying, mail campaigns, even boycotts 
to obtain better service. �5

• A representative group of journalists 
in the newsroom, endowed with some 
rights, as allowed by law in Germany or 
required in Portugal.

• A “ société de rédacteurs”, an association of 
all newsroom staff, that demands a voice 
in editorial policy — and preferably owns  
shares in the company so as to make itself 
heard. �6

• A “société de lecteurs”, an association of 
readers which buys, or is given, shares 
in the capital of a media company and 
demands to have a say. �7

I am inclined also to place in this catego-
ry three types of institutions that some 
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experts would leave out of the M*A*S 
concept. To the extent that they do not take 
orders from government, to the extent that 
their purpose is to improve media service, 
it does not seem possible to leave them out 
completely. They might be called associate 
M*A*S  or para - M*A*S:

• The regulatory agency, set up by 
law, provided it is truly independent, 
 especially if it takes complaints from 
media users. �8 

• The international broadcasting 
 company, public or private, using short 
wave radio or satellites, that makes it 
difficult for national media to hide or 
distort the news.  �9

• The autonomous non-commercial 
broadcasting company  40, whose sole 
purpose is to serve the public and  which 
constitutes implicit criticism of com-
mercial media. That category might 
be widened to include all high quality 
media whose primary aim is good jour-
nalism and can serve as models.

 

Processes

• A higher education, a crucial M*A*S. 
 Quality media should only hire people 
with a university degree, preferably 
(though this is controversial) one in mass 
communications.

• A separate course on media ethics 
required for all students in journalism.

• Further education for working journa-
lists: one-day workshops, one-week semi-
nars, six-month or one-year fellowships 
at universities. Such programs, quite 
common in the US 41, are very rare else-
where. 

• An in-house awareness program to 
increase the attention paid by media wor-
kers to the needs of citizens, especially 

women and cultural, ethnic, sexual or 
other minorities;

• or to teach journalists how to respond 
appropriately to readers / listeners 
/ viewers on the phone.

• Building a data-base of all errors (type, 
cause, person involved) so as to discern 
patterns and take measures.

• An internal study of some issue involving 
the public (like a newspaper’s  relations 
with its customers). 

• An ethical audit: external experts  come 
and evaluate the ethical awareness, guide-
lines, conduct within the newspaper or 
station. 

• Giving the email addresses and / or 
telephone numbers of editors and of 
journalists (whenever a story of theirs is 
published).

• The (controversial) “readback” of quotes 
to sources to avoid errors.42

• A “media at school” program to train 
children from an early age in the under-
standing and proper use of media.

• A “media  literacy” campaign to educate 
and mobilize the general public.

• A listening session: once a week or 
irregularly, editors man the phones to 
answer calls from readers. 4�

• The regular encounter of news people 
with ordinary citizens in a press club , on 
the occasion of neighborhood meetings 
— or even on a cruise ! 44

• A regular (e. g. quarterly) opinion survey 
(polls, public meetings, internet forum), 
commissioned by the media, to get feed-
back from the person-in-the-street; also 
a questionnaire on a newspaper or station 
website.

• A nation-wide survey of public attitudes 
towards all or some media (e. g. towards 
public broadcasting).

• Non-commercial research, done mainly 
by academics in the universities, but also 
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in think-tanks or scientific observato-
ries 45, studies of the contents of media 
(or the absence of them 46 ), of the percep-
tion of media messages by the public, of 
the impact of those messages.

• An annual seminar on journalism 
 criticism organized by a Journalism 
School.47

• An annual conference bringing together 
media decision-makers, political leaders 
and representatives of citizens’ groups  
of all kinds. 48 

• International cooperation to promote 
media quality and accountability. 49

• A prize, and other tokens of satisfaction, 
to reward quality media and quality jour-
nalists — or an anti-prize 50.

Internal, external and cooperative

Another classification of    M*A*S depends 
on who is involved: some M*A*S function 
exclusively inside the newspaper or broad-

cast station; some exist outside of it and 
escape its control; others require that media 
and non-media people work together. Those 
boxes, however, are not air-tight: they allow 
variants of one M*A*S to slip from one into 
either of the other two.

           
} The internal M*A*S constitute self-

 regulation proper, quality control in the 
narrow sense. 

} External M*A*S prove that accountability 
can be applied to the media without their 
acceptance; their aim is not reparation to 
aggrieved individuals but benefit to the 
public as a whole. 

} Cooperative M*A*S are certainly the most 
interesting since they imply that press, 
professionals and public can join toge-
ther for quality control.

Media page  /  program
Letter from the editor, sidebar 
Newsletter to customers
Correction box
Media reporter 
Consumer reporter
In-house critic
Daily self-criticism report
Media weblog by journalist
Evaluation commission
Filtering agency
Internal study of  issues
Readership survey
Ethical audit
Ethics coach

Internal memo
Awareness program
Code of ethics
Whistle-blower 
Ethics committee
Disciplinary committee
Newsroom committee
Media observatory
Company of journalists
Reproduction of foreign material 

[ Public broadcasting]
[ International broadcasting ]
[High quality service-oriented 
media]

}  Internal   M*A*S

verantwoordelijke journalistiek



11�

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2005

Alternative media 
Journalism review 
“Darts and laurels”
Critical book / report / film
Media-related website
Petition to pressure media
Public statement by VIP

Higher education 
Required ethics course
Non-profit research

Opinion survey on media
Media literacy campaign
Media literacy website
Media-at-school program
Consumer group
Association of militant citizens
Bulletin of consumer group
Media-serving NGO

 [Indep. regulatory agency]

}  External M*A*S

Letter to the editor
Outside media columnist
On-line message board
Ombudsman
Complaints bureau 
Listening session by editors 
Accuracy & fairness question.
Paid advertisement
Encounter with public 
Panel of media users
Inviting in readers
Journalists’ email and phone
Citizen on board

Club of readers / viewers
Local press council
Annual conference
Seminar on media criticism
Yearbook on media crit.
National press council 
National ombudsman
Liaison committee
Media-related association
International cooperation
Training NGO 
Continuous education
Prize or other reward

}  Co-operative M*A*S

For more information, see the two books by Claude-Jean Bertrand [mentioned on p. 107].  
cjbertrand @ noos.fr
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 Notes

1  To its “Standards & Ethics” code, the 
 Washington Post appends Eugene Meyer’s  
(its former owner) 19�� “Principles”.

2  Like at Zero Hora, a daily of Porto Alegre  
in Brazil.

�  A huge ballyhoo greeted US Vice- 
President Spiro Agnew’s two 1969 speeches 
against “liberal” media.

4  Like the one against toxic popular  
culture published in newspapers all 
over the US by 56 eminent Americans in 
July 1999.
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5  Like the Media Guardian within the Monday 
edition of the Guardian (London).

6  As the monthly “Ethics Corner” in Editor & 
Publisher since 1999.

7  Like in Korea.
8  Like www.slipup.com in the US.
9  Like, in the US,  the News Mait site maintained 

by Maurice Tamman for � years until 1999.
10  Like www.adbusters.org in Vancouver, run  

by former Madison Avenue types.
11  Like the IFJ (International Federation of 

 Journalists) website for African news people: 
www.ifj.org / regions / africa.

12  Like John McManus’ San Francisco Bay  
Area website focussed on television news: 
 www.gradethenews.org  

1�  Like the American JR (University of Maryland) 
or the On-Line JR (U. of Southern California).

14  See also the internal bulletin circulated by the 
New York Times, called “Winners and Sinners”.

15  Like  the one put out by the University of 
 Tampere, in Finland, after an annual seminar 
on the topic. 

16  Like FAIR (Fairness and Accuracy in Reporting) 
or Project Censored in the US.

17  Like SBS in Australia.
18  Like Courrier International in France.
19  The Anniston Star, whose assets were given in 

200� to a foundation that will join the Uni-
versity of Alabama in running a “community 
journalism” program.

20  Like the shinsa-shitsu set up by Japanese 
 dailies as early as the 1920s.

21  The best-known, David Shaw (of The Los Angeles 
Times) was awarded a Pulitzer prize in 1991.

22  Like the “Action Line” teams common in US 
newspapers in the 1970s.

2�  Like that of the BBC in Britain.
24  Like the police or some ethnic minority.
25  In Mexico, the Reforma group of newspapers 

uses 60 “reader boards” assigned to various 
fields.

26  “Radio clubs” have been an institution in rural 
parts of Niger where they help broadcasters 
serve the audience better and help listeners 
understand and use the material broadcast.

27 Like the BVP (Bureau de vérification de la 
 publicité) in France or the Advertising 
Standards Authority in Britain.

28  Like FAIR in the US (  www.fair.org ).
29  Like PressWise in Britain (  www.presswise. 

org.uk  ) 
�0  Like the Friedrich Ebert Foundation and the 

Friedrich-Naumann Foundation in Germany or 
the Pew Charitable Trusts in the US.

�1  Like the AEJMC (Association of Educators  
in Journalism and Mass Communication) in 
the US.

�2  Like the International Press Institute or the 
World Association of Newspapers.

��  Like ANDI in Brasilia which monitors Brazi-
lian media, and reports on how they deal with 
 children.

�4  Like “Résistance à l’agression publicitaire”  
in France.

�5  Like People For Better TV, a US broad-based 
national coalition.

�6  The first was set up at the French daily  
Le Monde (1951).

�7  As is the case at Le Monde , of which it owns 
about 11 %.

�8  Like the Italian Ordine dei giornalisti (Order of 
Journalists) or the French Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel (equivalent to the FCC in the US). 
Two very different types of institutions.

�9  Like the BBC World Service or CNN.
40  Like NSK in Japan or ARD in Germany
41  Like the Knight fellowships at Stanford Univer-

sity and the Nieman Fellowships at Harvard U.
42  As the Wall Street Journal encourages its 

 reporters to do.
4�  As is done at some Brazilian papers.
44  The Belgian daily La Libre Belgique has 

 organized such  cruises.
45  Like the European Institute for the Media in 

Düsseldorf, Germany.
46  Like Project Censored in the US.
47  Like the one at the University of Tampere in 

Finland.
48  Like the “Université de la communication”  

in late August, in Carcans-Maubuisson, later in 
Hourtin, SW France.

49  Like the European alliance of press councils 
(   AIPCE ) or the Ibero-American Federation of 
Ombudsmen.

50  Like the “Silver Sewer Award” bestowed by 
Empower America, a conservative media 
watchdog.

verantwoordelijke journalistiek


