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in nederland is de aandacht voor civiele 
journalistiek nog zeer vers. In de Verenigde 
Staten is men er al vanaf het begin van de 
jaren negentig mee bezig. Niet verwonder-
lijk dus dat daar in 2002 het eerste handboek 
‘civic journalism’ ter wereld verschenen is: 
het volumineuze ‘Getting the Whole Story’ 
van Cheryl Gibbs en Tom Warhover. Het boek 
zal binnenkort verplichte kost zijn voor 
studenten aan de nieuwe masteropleiding 
journalistiek van de VU en Hogeschool Win-
desheim. Reden voor CDV om Warhover te 
vragen naar zijn drijfveren om civiele jour-
nalistiek te  beoefenen en te verbreiden.

• • • 
“Het idee voor Getting the Whole Story komt 
niet van mij, maar van mijn medeschrij-
ver, Cheryll Gibbs. Zij is docent journalis-
tiek in Richmond en ze maakte zich zorgen 
over het feit dat studenten wel de techni-
sche kanten van het vak leren, maar vaak 
nauwelijks begrijpen waarom journalis-
tiek zo belangrijk is. En hoe je stukken kunt 
maken waar alle mensen wat aan hebben; en 
niet alleen voor of over de elite. Dat wilde ze 

veranderen, maar de beschikbare handboe-
ken boden geen ondersteuning. Ze kwam 
naar mij omdat ze haar ervaring als docent 
en mijn ervaring als eindredacteur wilde 
combineren. We kenden elkaar van een hele 
reeks vakconferenties. Ik stemde in met het 
idee, omdat ik iets terug wilde doen voor 
onze prachtige professie. Ik had toen nog 
geen idee dat ik zelf ook docent zou worden 
voor bachelor- en masterstudenten journa-
listiek. Ons basisidee was vanaf het eerste 
begin dat we een boek wilden maken waarin 
het conceptuele en het praktische geïnte-
greerd worden aangeboden. Waar het hoe en 
het waarom onlosmakelijk zijn verbonden. 
De combinatie van praktisch handelen en 
reflectie maakt dat we voortdurend bijleren. 
Maar de praktijk en de theorie zijn maar al te 
vaak gescheiden.”

“Mijn motivatie, toen en nu, is de wereld 
een beetje beter te maken. Dat klinkt wel-
licht erg naïef. Maar ik geloof dat journalis-
tiek zin heeft en dat ons uiteindelijke doel 
is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit 
van het tweehonderd jaar oude experiment 
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genaamd ‘democratie’. Mijn opa, die stierf 
ver voor mijn geboorte, is eigenlijk dege-
ne geweest die mijn ogen opende voor de 
kracht en de mogelijkheden van journalis-
tiek. Hij was een kolenboer en had zeven 
kinderen op te voeden. Maar in zijn vrije tijd 
schreef hij krachtige verhalen en commen-
taren in verschillende kranten in en rond St. 
Louis. Dankzij de map met knipsels kreeg ik 
oog voor hoe een krant mensen eigenlijk kan 
roeren en beïnvloeden, en vice versa.”

Kennismaking met  

civiele journalistiek

“Mijn beroepsleven begon op de oudste 
journalistiekschool ter wereld, de Missouri 
School of Journalism. Na het behalen van 
mijn bachelordiploma’s voor Journalistiek 
en voor Sociologie ging ik werken voor de 
Virginian Pilot in Norfolk. Daar startte in 
199� een experiment onder de vlag van het 
in opkomst zijnde public journalism. Mijn 
belangstelling daarvoor kwam deels voort 
uit frustratie. Ik merkte dat het publiek veel 

te vaak de schouders ophaalde na weer een 
onthulling van onrecht of ambtelijke lui-
heid. Burgers voelden zich geen onderdeel 
van die wereld. Het interesseerde hen niet. 
Dus begonnen we ons serieus af te vragen 
hoe we burgers wel zouden kunnen betrek-
ken bij politiek-maatschappelijke onderwer-
pen en de publieke zaak. En hoe wij als jour-
nalisten zelf onze verhouding tot burgers en 
publiek belang zouden moeten verbeteren. 
We veranderden onze journalistieke werk-
wijze niet dramatisch, maar we begonnen 
wel betere vragen te stellen.”

“Misschien mag ik dat illustreren aan de 
hand van een praktijkvoorbeeld. Begin jaren 
negentig was ik chef van de redactie Chesa-
peake, een stad van bijna 200.000 inwoners 
aan de oostkust van de VS in de staat Virgi-
nia. Een talentvolle collega met het stads-
bestuur in haar portefeuille, Esther Diskin, 
kreeg aanwijzingen dat de afdeling Huis-
vesting op zijn best incompetent was, maar 
mogelijk aan vriendjespolitiek deed. We 
staken er vele uren in. Soms werkten we door 
tot 2 uur ’s nachts en waren we de volgende 
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ochtend om 8 uur al weer bezig. Uiteinde-
lijk, niet in de laatste plaats dankzij de ijver 
van Esther, moest de gehele ambtelijke top 
van Huisvesting opstappen. Wij hadden 
ons werk gedaan. En we hadden het goed 
gedaan, volgens journalistieke normen die 
ik nog altijd koester. Gebruikelijke vragen 
als: wie gaat hier de fout in, is de handel-
wijze illegaal of onethisch of beide, wat kost 
dit de belastingbetaler, wie heeft het zo ver 
laten komen, wie is verantwoordelijk voor 
verbetering van de situatie. Dankzij dit type 
vragen konden we — op zijn Amerikaans 
gezegd — het gajes eruit gooien. Op dat punt 
stopte de conventionele journalistiek. We 
hadden ons werk gedaan. Of toch niet hele-
maal? Het oude gajes was dan wel opgestapt, 
maar welke garanties waren er dat de nieuwe 

mensen wél op het goede spoor zouden blij-
ven? We hadden geen bijdrage geleverd aan 
het verbeteren van de situatie. De mechanis-
men bleven. We hadden verzuimd de groep 
erbij te betrekken die uiteindelijk wel voor 
verbetering kan zorgen: de burgers. Daar 
komt de civiele benadering om de hoek. We 
hadden immers ook vragen kunnen stellen 
als: wat zou de taak van Huisvesting heb-
ben moeten zijn? Hoe zou zo’n afdeling er 
idealiter uitzien, en waarin verschilt dat van 
de werkelijkheid? Hoe kunnen overheid en 
burgers er voor zorgen dat praktijken als 
vriendjespolitiek worden voorkomen? Aan 
welke voorwaarden moet zijn voldaan? Hoe 
kunnen overheid en burgers er voor zorgen 
dat ook het belang van woningzoekenden 

met een laag inkomen in de toekomstige 
afdeling Huisvesting evenredig gewicht 
krijgt?”

Conventionele tegenover  

civiele journalistiek?

“Wat ik hiermee vooral duidelijk wil maken, 
is dat veel van de civiele vragen gaan over 
hoe het zou kunnen zijn. En dus niet alleen 
over wat er mis is. De vraag wat er moge-
lijk is, is de andere kant van de medaille. De 
civiele benadering verbreedt het scala van 
mogelijke vragen. Hoe meer groepen betrok-
ken zijn bij een onderwerp, al of niet als 
belanghebbende, hoe meer relevante vra-
gen er te stellen zijn. Het zijn de vragen, niet 
de antwoorden, die de civiele journalistiek 
kenmerken. Ik druk mijn studenten op het 
hart om altijd een aantal standaardvragen 
op zak te hebben. Om een paar voorbeelden 
te noemen:

• Waarom is dit vraagstuk relevant?
• Wie zijn betrokken / belanghebbend en 

waaruit bestaat hun belang?
• Bestaat dit probleem elders ook en hoe 

hebben ze het daar aangepakt?
• Op welke vraag van de burger geeft  

dit antwoord?
• Hoe zouden anderen over dit onderwerp 

denken?
• Welke informatie heeft mijn publiek 

nodig om te begrijpen welke onderlig-
gende waarden hier botsen?

“Natuurlijk moeten de verschillen tussen de 
conventionele en de civiele benadering niet 
worden overdreven. Ik heb dat aanvankelijk 
wel gedaan, maar ik word milder. Hoe meer 
ik nadenk over ons vak, hoe meer ik vind dat 
ook de conventionele benadering genoeg 
mogelijkheden biedt om de wereld een klein 
beetje beter te maken. Maar ja, dat gezegd 
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zijnde, er blijven toch nog wel een paar ken-
merkende verschillen over. Voor mij sprin-
gen er geloof ik twee uit. In de eerste plaats 
daagt de civiele benadering veel meer uit tot 
reflectie. Het vak en de vakgenoten blijven 
nog altijd veel te defensief. Het is oké om de 
middelen ter discussie te stellen (Hoe kan ik 
de intro verbeteren? Welke databases zijn 
het meest geschikt voor onderzoeksjourna-
listiek?), maar niet de doelen. We luisteren te 
weinig naar anderen. We trekken te weinig 
lessen uit wat er buiten de professie gebeurt. 
We sluiten de rijen als er kritiek klinkt. We 
zijn nauwelijks bereid die kritiek serieus te 
nemen en te kijken of er misschien iets tus-
sen zit waar we wat aan hebben.

In de tweede plaats daagt de civiele bena-
dering uit tot kleur bekennen. Dat wordt 
door critici van de civiele journalistiek 
gezien als de belangrijkste misdaad tegen 
de canons van de journalistiek. Kleur beken-
nen zou de onafhankelijkheid en de objecti-
viteit aantasten. Voor mij is dat een schijnte-
genstelling. Ik kan onder de vlag van civiele 
journalistiek volledig onafhankelijk en fris 
van de lever berichten over de problemen en 
misstanden in mijn gemeenschap. Het kleur 
bekennen heeft betrekking op de wil om de 
kwaliteit van de democratie te bevorderen. 
Natuurlijk is het niet de taak van de journa-
list om een bepaalde politicus te promoten, 
of campagne te voeren tegen een bepaald 
wegenplan. Maar tot de taken reken ik wel 
om een betere dialoog of discussie over poli-
tieke onderwerpen te bevorderen. Ik vind 
het wel een taak om te zoeken naar mogelijk-
heden voor burgers om betrokken te raken. 
Ik vind het juist wezenlijk dat we niet alleen 
feiten maar ook context en duiding leveren. 
En dat we daarbij kijken naar de vele kanten 
die aan elk probleem zitten, niet slechts naar 
twee.”

“Thomas Jefferson, de grondlegger van 
onze Amerikaanse Onafhankelijkheidsver-

klaring, zei: als mensen onwetend zijn, moet 
je ze niet hun verantwoordelijkheid voor het 
functioneren van de democratie afnemen. 
In plaats daarvan, zei hij, is het onze taak ‘to 
inform their discretion’. Het sleutelwoord 
is niet ‘inform’ maar ‘discretion’, waarin 
begrippen als oordelend vermogen, vrijheid 
van handelen en beslissingsbevoegdheid 
samensmelten. Volgens mij betekent dit dat 
we moeten helpen het handelend vermogen 
van burgers te vergroten. Onze informa-
tievoorziening kan aan dat doel belangrijk 
bijdragen.”

“Er zijn uiteraard nog wel meer verschil-
len tussen de conventionele en de civiele 
benadering. In ‘Getting the Whole Story’ 
citeren we met instemming Ed Lambeth. In 
zijn ’Assessing Public Journalism’ noemt hij 
civiele journalistiek een vorm van journalis-
tiek die het volgende beoogt:

• systematisch luisteren naar ideeën en 
verhalen van burgers, zonder overigens 
de journalistieke vrijheid en verantwoor-
delijkheid voor onderwerpkeuze uit han-
den te geven;

• zoeken naar een variatie aan invals-
hoeken, ook minder gangbare, om een 
belangrijk verhaal in te kaderen;

• zoeken naar kaders die de beste kansen 
bieden voor verdere publieke doorden-
king en oordeelsvorming;

• het inzicht van het publiek in mogelijke 
oplossingen en de daarbij in het geding 
zijnde waarden vergroten;

• steeds en systematisch aandacht geven 
aan de vraag hoe goed en geloofwaardig 
er met het publiek wordt gecommuni-
ceerd.

Dit zijn in feite vragen van agendasetting, 
framing en accountability. Tien jaar geleden 
werd in de VS op redacties en journalistiek-
scholen door een handjevol mensen openlijk 
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over deze thema’s gesproken. Inmiddels is 
het gemeengoed. Dat zijn belangrijke ver-
schuivingen die we niet over het hoofd moe-
ten zien. Wat begon als een fundamenteel 
andere benadering, begint geleidelijk aan 
onderdeel te worden van de gewone prak-
tijk. Wat overigens niet wil zeggen dat het 
iedereen gemakkelijk afgaat. Mijn ervaring 
is dat velen al grote moeilijkheden hebben 
met het eerste punt van Lambeth. Het goed 
en systematisch luisteren behoort voor velen 
— zowel op de redacties als op de scholen —  
tot de moeilijkste onderdelen van het vak.”

Lesgeven in civiele  

journalistiek

“Lesgeven in civiele journalistiek betekent 
lesgeven in reflectieve journalistiek, niet in 
reactieve journalistiek. Dus leren we studen-
ten zich steeds maar weer af te vragen: waar-
toe dient mijn journalistiek, op welke vraag 
van de lezer geef ik hier antwoord en zelfs 
wat is journalistiek. We leiden journalisten 
op die voortdurend feeling willen houden 
met de gemeenschap waarvoor ze schrijven. 
In de inleiding van ons boek schrijven we: 
‘De drie poten van de kruk — verhalen ver-
tellen, zinvolle informatie vergaren en het 
maatschappelijk gesprek voeden — dragen 
de zitting genaamd journalistiek, maar het 
is de democratie die er op zit. Goede journa-
listen beheersen de drie genoemde vaardig-
heden niet als doel in zich, maar om men-
sen te helpen hun wereld een beetje beter te 
maken. Zij weten dat je dat niet alleen aan 
politici kunt overlaten, ze weten dat demo-
cratische kwaliteit de participatie van bur-
gers vereist.”  

“Dat is de kern van wat we moeten doce-
ren: journalistiek doet er toe. Journalistiek 
zonder doel is in feite geen journalistiek. 
Zoals democratie zonder de inbreng van 
burgers geen democratie is. En dat doceren 

we elk semester opnieuw. Bijvoorbeeld aan 
de hand van de volgende simpele oefening. 
We laten studenten letterlijk een platte-
grond maken van de wijk waarin ze gaan 
werken. Dat dwingt studenten om verder 
te denken dan alleen de officiële laag. Het 
levert vrijwel altijd verrassende inzichten op 
over hoe complex een gemeenschap eigen-
lijk in elkaar zit. En dat er een interessante 
werkelijkheid is voorbij het bestuurlijke 
apparaat.”

“Een jaar of vijf geleden stelde Jay Rosen1 
dat de journalistiekscholen in de VS niet 
de inspirerende plekken zijn waar nieuwe 
ideeën voor het vak ontstaan. Veel studenten 
leren volgens hem — op school en op stage 
— een cynische houding aan, terwijl ze toch 
zelden al de levenservaring hebben die je 
cynisch zou kunnen maken. Ik kom zelf net 
kijken in de academische wereld, maar ik zie 
weinig verbetering. Wat ik vooral erg teleur-
stellend vind, is dat er op de opleidingen 

wel veel tijd wordt gestoken in het bekriti-
seren van de status quo, maar dat creatieve 
oplossingen niet worden bedacht. Aan de 
andere kant is het journalistiekonderwijs 
momenteel waarschijnlijk beter dan het 
ooit geweest is. Hier in Missouri integreren 
we theorie en praktijk op een — naar mijn 
bescheiden mening — uitstekende manier. 
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Onze studenten zijn beslist toegerust voor 
de gangbare praktijk. Daarop worden we 
beoordeeld. Maar of we ze ook goed genoeg 
opleiden voor de toekomst?” 

Het boek

“Ik hoop dat ons boek helpt. Zoals mocht 
worden verwacht, is het in de VS in eerste 
instantie beter ontvangen op de wat kleine-

re universiteiten. Net zoals civic journalism 
zelf begonnen is, met succes bij de kleine 
en middelgrote kranten en niet direct bij 
de New York Times. Hoeveel exemplaren er 
inmiddels van Getting the Whole Story ver-
kocht zijn, weet ik niet. Maar ik kan met 
gepaste trots melden dat er vanuit de hele 
wereld belangstelling voor bestaat. Met als 
recent hoogtepunt de presentatie in Peking 
van de vertaling in het Mandarijn.”

‘Civiele journalistiek wil kwaliteit van de democratie bevorderen’  
In gesprek met Tom Warhover

 Noot

1  Jay Rosen is een van de voortrekkers in 
de VS van de civiele journalistiek. Auteur 
van onder andere What are Journalists 

for?  Yale University Press, New Haven en 
Londen 1999. In datzelfde jaar is in het 
oktobernummer van CDV een interview 
met hem gepubliceerd. 


