
62 

Het persoonlijl{e publiel{ 

DR. IRENE COSTERA MEIJER 

De maatschappelijke taak van de media wordt vaak veel te beperkt opgevat. 

Als het doel van een democratischer beeldcultuur is dat omroepen, tijdschrif

ten en kranten het burgers zo gemakkelijk mogelijk maken om intelligente 

beslissingen te nemen over het publieke leven en over hun persoonlijke vraag

stukl<en, dan betekent dit in de eerste plaats dat de toenemende belangstel

ling voor het persoonlijke en het intieme serieus genomen moet worden en 

niet gemakzuchtig mag worden gelijkgesteld met trivialisering. Als omroe

pen, kranten en bladen een bijdrage willen leveren aan het vergroten van de 

maatschappelijke betrokkenheid van burgers, dan is het goed dat zij afstand 

doen van een eenzijdig concept van burgerschap dat slechts rationaliteit, de 

publieke sfeer, opinies, de inhoud van een tekst en een autonoom mensbeeld 

relevant acht. 

Praatprogramma's en documentaires, human interestpagina's en vrouwenpagina's 

hebben altijd al het persoonlijke publiek gemaakt, maar de enorme vlucht die 'in

tieme journalistiek', emotietelevisie en reality soaps de afgelopen jaren namen, is 

ongekend. Ook in de meer conventionele informatieve genres lijkt sprake van een 

voortschrij dende in timisering van de journalistiek. In het Journaal, RTL 4-nieuws, 

NOVA en Netwerk wordt het nieuws steeds vaker gepresenteerd vanuit het perspec

tiefvan de 'gewone mens'; sportcommentatoren vragen standaard naar de emo

tionele toestand van de winnaar en de verliezer en politieke journalisten zoomen 

ongegeneerd in op het privé-leven van politici. 

Beide ontwikkelingen illustreren de veel bekritiseerde vervaging van de grenzen 

tussen het publieke en het private domein. Programmamakers en kijkers lijken de 

schaamte definitief voorbij. Hoewel het genre van de reality soaps voor veel mensen 

een steen des aanstoots lijkt, weerhoudt dit ze er niet van om te kijken. Op 30 de

cember 1999 keken bijna 4 miljoen mensen naar de finale van de eerste Big 

Brother-serie. Recentelijk trekken Adam's Family (RTL-4) en Pa tt y's Posse (Yorin) samen 

bijna twee miljoen kijkers. 

Als schaamte geen relevante categorie meer is, als nieuws persoonlijk wordt, als 

de grens tussen privé en publiek niet langer gerespecteerd wordt en als emoties 

een plaats krijgen in informatieve programma's, rijst de vraag of het zinvol en te

recht is deze ontwikkelingen gewoonweg te veroordelen? Ik vind clat niet terecht 

en constateer overigens ook dat weinigen zover gaan. Wel wordt - in het licht van 

deze ontwikkelingen - cle vraag opgeroepen in wat voor normatieve termen nog 

gesproken kan worden over de maatschappelijke taak van de media. Wanneer ver

vullen ze deze naar behoren en wanneer niet of minder? Voordat die vraag beant-
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woord kan worden, is het van belang te omschrijven wat die maatschappelijke 

taak van de media nu eigenlijk is. 

Maatschappelijl{e betel{enis media in enge betekenis 

Vaak wordt de maatschappelijke taak van de media behoorlijk beperkt opgevat. Zo 

richt de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (2003) zich in zijn recente 

rapport over de maatschappelijke rol van de media vooral op de politieke journalis

tiek. De Raad signaleert ook daar de ontwikkeling, dat de politieke journalistiek 

steeds meer de aandacht richt op de persoon van de politicus en dat inhoudelijke 

meningsverschillen snel als 'ruzies' tussen personen worden voorgesteld. Het per

sonaliseren van het politieke nieuws kan - zo schrijft de Raad - de betrokkenheid 

bij de politiek vergroten. De negatieve gevolgen ervan - meer kans op hypes, minder 

aandacht voor de inhoud - zou de Raad willen verhelpen door een uitvoeriger, 

transparanter en publiek verantwoordingsbeleid van de media. Dat lijkt op het eer

ste gezicht een aantrekkelijke, want marginale, relatief gemakkelijk te beoordelen 

en niet politiek gekleurde vorm van toetsing. Ik ben daar ook niet zonder meer een 

tegenstander van. Volgens mij is het goed als journalisten openlijk en publiekelijk 

hun keuzes legitimeren en met burgers en (zelf)organisaties in debat gaan over de 

kwaliteit van de nieuwsberichtgeving. Mijn probleem met de aanbevelingen van de 

RMO is dat ze de maatschappelijke rol van de media beperken tot de maatschappe

lijke rol van de journalistiek en dan vooral die van de klassieke politieke journalis

tiek. Daarmee wordt er vanzelfsprekend van uitgegaan dat alleen de journalistiek 

van belang is voor burgers, en dat andere genres de kijker, luisteraar oflezer niet 

zouden (kunnen) aanspreken als burger. Dit impliceert bovendien dat publieke 

fora over persoonlijke vraagstukken een geringere maatschappelijke betekenis zou

den hebben. Een tweede daarmee samenhangend kritiekpunt is dat door de voor

gestelde vorm van toetsing impliciet de potentiële maatschappelijke en democrati

sche rol van andere genres dan de journalistieke wordt ontkend. De redactie van 

het damesblad Margriet ofhet schrijversteam van de soap Goede Tijden, Slechte Tijden 

zie ik nog niet zo snel ter verantwoording geroepen. 

Maatschappelijke betel{enis media in brede zin 

Om deze redenen lijkt het mij zinnig om de discussie over de maatschappelijke 

rol van de media niet op voorhand te beperken tot de journalistiek, maar deze uit 

te breiden naar andere genres. Eerder stelde ik voor om als graadmeter voor jour

nalistieke kwaliteit de betekenis van de journalistiek voor de burger centraal te 

stellen (Costera Meijer, 2001; Costera Meijer en Van Dijck, 2001). Wellicht hoeven 

we het normatieve criterium voor maatschappelijk zinvolle media niet te verande

ren. Ik stel voor om evenals bij de 'gewone'journalistiek aan de notie 'burger

schap'een onderscheidende rol toe te kennen. De vraag is nu hoe? De maatschap-
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pelijke betekenis van Story, RTL-Boulevard ofGet the Picture is immers niet vast te stel

len als journalistieke principes als betrouwbaarheid, distantie en ratio het enige 

uitgangspunt vormen. Publieke verantwoording afleggen of een transparante or

ganisatie lijken evenzeer ontoereikend. 

Ijkpunt voor het bepalen van het maatschappelijke belang van de media is ofze 

mensen informeren over belangrijke gebeurtenissen op politiek en maatschappe

lijk gebied. Even belangrijk is of de televisiekijker, radioluisteraar en krantenlezer 

aangesproken wordt als burger. Hiermee bedoel ik dat mensen aangesproken wor

den op en gestimuleerd worden in hun maatschappelijke, democratische betrok

kenheid (vgl. Costera Meijer, 2002). Mijn stelling is dat een levendige, goed func

tionerende democratie het niet kan stellen zonder verschillende fora voor 

gedachtewisseling over publieke en persoonlijke vraagstukken. In plaats van voet-

Er bestaan geen goe- stoots aan te nemen dat het NOS Journaal en Buitenhofbelangrijk zijn voor de bur-

de redenen voor het ger, en talk shows als van Oprah Winfrey of emotie-tv als All You Need is Love minder 

monopolie van kwa- of niet, lijkt het mij zinvoller de vraag te stellen hoe programma's mensen aan

liteitsjournalistiel< spreken als burger. 'Aanspreken als burger' geeft voor mij de maatschappelijke 

op de maatschappe- kwaliteit van een programma aan. Die kwaliteit hangt af van de inhoud van het 

lijke betel<enis voor programma: de mate waarin en de manier waarop media mensen informeren 

burgerschap. over belangrijke maatschappelijke vraagstukken (politiek en persoonlijk) en van 

de impact van het programma hoe mensen geïnformeerd raken en hoe media men

sen inspireren tot maatschappelijke betrokkenheid. Of een programma informa

tiefis, hangt overigens niet afvan het genre. Een komische serie als All Stars 

(VARA) informeerde de kijker uitstekend over de dilemma's van de moderne man 

en Lingo (Tros) heeft generaties nieuwkomers Nederlands geleerd. Door ook impact 

als kwaliteitscriterium te kiezen wordt zichtbaar hoe bijvoorbeeld de allereerste 

reality soap Big Brother (Veronica, 1999) die gemaakt werd om geld te verdienen en 

mensen te vermaken, niettemin miljoenen kijkers uitdaagde zich te verplaatsen 

in de dilemma's van een andere generatie (Costera Meijel' & Reesink, 2000). Niet 

de doelstelling van het programma (commercieel of publiek, vermaken of infor

meren) is van belang voor het bepalen van zijn maatschappelijke betekenis, maar 

de impact ervan op het publiek. Zo maakte hoofdpersoon Ruud vele dankbare reac

ties los bij vrouwelijke kijkers, omdat hij het knuffelen acceptabeler, want minder 

onmannelijk, had gemaakt. Een ander voorbeeld. Eén van mijn studenten onder

zocht het verschil in impact op kijkers van een aflevering uit de schitterende do

cumentaire Kinderen van de Hondsberg (Roei van Dalen, NCRV-Document) en een af

levering van All You Need is Love van Robert ten Brink. Haar onderzoek suggereert 

dat de waardering voor de programma's weliswaar hemelsbreed verschilt - met 

name jongere kijkers stelden dat ze uit zichzelf nooit naar een documentaire zou

den hebben gekeken, juist omdat deze informatief zou zijn - maar dat wat kijkers 

leerden niet zo uiteenliep. In beide gevallen vergrootte het programma de emotio

nele intelligentie van kijkers. Ik wil in geen geval een pleidooi doen om documen

taires dan maar afte schaffen ten gunste van meer amuserende genres als emotie-
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televisie. Wat ik bepleit is dat genres niet alleen op inhoud worden beoordeeld, 

maar ook op impact als het gaat om het vaststellen van hun maatschappelijke be

tekenis. En dat geldt ook in negatieve zin. Een programma kan nog zo informatief 

zijn, als de informatie niet aankomt bij de kijker, omdat de journalist de politicus 

bijvoorbeeld steeds onderbreekt, doet dat afbreuk aan de maatschappelijke bete

kenis ervan. Als in het politieke programma Buitenhof (Ned. 3) de presentator in 

debat gaat met de minister, is niet zelden het amusementsgehalte 'wie zal er win

nen' voor veel kijkers boeiender dan de aangeboden informatie. 

Kortom, er bestaan geen goede redenen voor het monopolie van 'kwaliteitsjourna

listiek' op 'maatschappelijke betekenis voor burgerschap'. Andere genres en jour

nalistieke formules kunnen de kijker, lezer ofluisteraar evenzeer aanspreken en 

informeren als burger. Voorwaarde is wel dat burgerschap niet alleen verwijst 

naar het samenspel van wettelijke bepalingen, of naar macrosociale en politieke 

omstandigheden. Burgerschap moet idealiter ook worden beschouwd als een zaak 

van democratische normen en waarden, van een democratische cultuur en als di

mensie van ieders individuele identiteit (Dahlgren, 1995). 

Als omroepen, kranten en bladen een bijdrage willen leveren aan het vergroten 

van de maatschappelijke betrokkenheid van burgers, dan moeten wij, als wij de 

kwaliteit van hun bijdrage willen beoordelen, afstand doen van een eenzijdig con

cept van burgerschap, dat slechts rationaliteit, de publieke sfeer, opinies, de in

houd van een tekst en een autonoom mensbeeld relevant acht. Belangrijk voor 

het vaststellen of programma's een maatschappelijke functie vervullen, is dan 

niet het feit dat zij informeren over de publieke of de privé-sfeer, emoties ofratio 

centraal stellen, of distantie bewaren ten opzichte van hun onderwerp, maar hoe 

ze dat doen. Criterium is of de programma's het de kijkers gemakkelijker maken 

om in de praktijk van alledag wezenlijke keuzes te maken over persoonlijke of 

maatschappelijke vraagstukken. De vanzelfsprekende opposities tussen privé en 

openbaar, rede en emotie, autonomie en afhankelijkheid moeten worden herzien. 

1. De openbare versus de privé-sfeer 

Veel journalisten staan sceptisch, soms zelfs afwijzend tegenover het denkbeeld 

dat een verslaglegging van het dagelijks leven belangrijk is voor burgers. Om die 

reden wordt Hart van Nederland (SBS-6) vaak niet serieus genomen. Stilzwijgend 

gaan deze journalisten ervan uit dat democratie een kwestie is van het publieke 

leven en dat het dagelijks bestaan zorg draagt voor de 'reproductie' van de burger. 

Democratie houdt echter niet op bij de huisdeur volgens Anthony Giddens (1992). 

Als Ria Bremer in het radioprogramma De ochtenden (AVRO) vrouwen interviewt 

over hun ervaringen met mishandeling en bovendien in hetzelfde programma 

laat zien hoe je daar als buitenstaander een rol kan spelen, spreekt ze de kijker 

aan als burger. Alleen al voor het in stand houden van een democratische cultuur 
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of mentaliteit is de privé-sfeer van levensbelang. Waarden als eerlijk delen, elkaar 

laten uitpraten, opkomen voor zwakkeren worden daar geleerd (of niet). Het zou 

daarom routine moeten zijn voor journalisten en programmamakers om nauwge

zet verslag te doen van de maatschappelijke betekenis van veranderende dagelijk

se normen, keuzen en praktijken. Nadat de LPF groot was geworden in de gemeen

teraadsverkiezingen van 2002, bleken sommige verhalen pas verteld te kunnen 

worden. Op een feministische nieuwssite beschreef een bij standsvrouw met jonge 

kinderen hoe haar isolement was toegenomen toen er alleen nog maar 'buitenlan

ders' in haar portiek woonden. Hele aardige mensen, maar je kon er niet mee pra

ten én nog belangrijker, je kon de babyfoon niet bij ze achterlaten. Als actieve be

strijder van racisme had ze tot de doorbraak van Pim Fortuyn geen woorden 

gehad om aan deze ervaring betekenis te geven. Media hadden er tot die tijd geen 

aandacht voor. 

Ten tweede neigt de serieuze journalistiek ertoe om de morele en praktische bete

kenis van de directe omgeving van familie- en vriendschapsverhoudingen te ver

onachtzamen. Roddelbladen lijken daar beter mee uit de voeten te kunnen. Privé 

sprak onlangs zijn schande uit over de manier waarop zanger Xander de Buisonjé 

zijn zwangere vriendin Wendy van Dijk verliet. Daarmee opende het blad de dis

Cllssie over wat een goede manier van leven is. Moet een man zijn vriendin bij

staan in dit soort omstandigheden, of telt alleen de liefde? Als de Volkskrant grap

pend citeert uit het levensverhaal van Hillary Rodham Clinton wordt het grotere 

belang van haar verhaal echter niet duidelijk. Kennelijk ontbeert de Volkskrant

journalist het vermogen om het persoonlijke van de ex-presidentsvrouw maat

schappelijk relevant te maken. Misschien is het dan beter om afte zien van ver

slaggeving van het persoonlijk leven. Zo gaf het politieke functioneren van een 

Duitse burgemeester geen aanleiding tot een onthulling van zijn transseksuali

teit, terwijl deze onthullingen hem wel ernstige schade toebrachten. 

2. Emotie versus rationaliteit 

Als het een programma lukt om door verhalen de verbeeldingskracht van het pu

bliek te verdiepen en te verbreden, draagt het bij aan de vorming van morele vaar

digheden in mensen, inclusief de vaardigheid om zichzelf te kunnen verplaatsen 

in het leven van de ander. Inlevingsvermogen is essentieel voor burgers. 'Narrative 

imagination develops compassion, and compassion is essential Jor civic responsibility' 

(Nussbaum, 1997, p. 97). Emoties vormen een centraal moment in het vertellen 

van ervaringen, opdat het publiek zich zo goed mogelijk kan inleven in het ver

haal en een vergelijking kan maken met het eigen leven. Herkenning -vaak niet 

van het leven, maar wel van de emoties van de hoofdpersoon- maakt dat deze 

minder veraf komt te staan. Maatstafvoor goede intieme journalistiek, ofmaat

schappelijk zinvol licht drama is of de kijker, luisteraar oflezer zich beter kan in

leven in andere mensen en andere levensstijlen. Een tweede graadmeter is als kij-
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kers zichzelf erkend en gezien voelen in en door de beelden en verhalen. Een der

de criterium is of zij erdoor geïnspireerd raken en een vierde of mensen zich door 

het programma beter kunnen oriënteren in het leven. Praatprogramma's die 

mensen uitsluitend sterken in hun vooropgezette opinies (dikke mensen zijn 

dom, LPF-ers zijn racistisch, feministen zijn mannenhaters etc.) zijn van beperkt 

belang voor de democratische cultuur. "Ben je niet bang als je 's avonds uitgaat 

met een mes op zak?", informeert presentatrice Sonja Barend (B&W) naar de ge

voelens van jongeren die wapens dragen. Als de jongens laten merken dat het dra

gen van een wapen hen een gevoel van veiligheid geeft, reageert de interviewster 

vanuit haar eigen inlevingsvermogen: 'ik zou wel bang zijn als ikje dan tegen zou 

komen'. Het verschil in emoties en beleving wordt een thema in het gesprek. Als 

je praat over geweld op straat, in de trein en in cafés, vormen gevoelens van veilig

heid en onveiligheid een onlosmakelijk onderdeel van het verhaal. Het is daarom 

onvoldoende om alleen te berichten over wapencontrole bij de disco, of over de 

saaiheid van West-Friesland waarmee jonge jongens hun terroristische acties in 

treinen legitimeren. Net zo belangrijk en soms zelfs belangrijker is het in beeld 

krijgen van de impact van het geweld op de burger die daarmee te maken krijgt. 

Vaak hebben de daders (en kijkers) geen idee wat ze hun 'slachtoffers' aandoen. 

3. Autonoom of relationeel mensbeeld 

Dit brengt mij op een derde aspect dat aan herziening toe is: de systematische ver

kiezing van autonomie boven afhankelijkheid als normatief uitgangspunt voor 

het 'burger-zijn' van mensen. In de eerste plaats voldoen in de praktijk slechts wei

nig mensen aan dit Verlichtingsideaal. Waar het ten tweede om gaat, is dat media 

zich rekenschap geven van het bestaan van andere vormen van individualiteit dan 

het liberale model van het onafhankelijke ik. Het is zelfs de vraag hoe wenselijk 

een autonome staat van zijn is. Carol Gilligan (1982) vond dat een systematische 

voorkeur voor autonomie en individuele onafhankelijkheid blijk gaf van 'wester

se' en 'mannelijke' vooringenomenheid. Het is dit model dat ten grondslag ligt 

aan het veelgehoorde verwijt aan makers van emotietelevisie dat ze mensen bloot

stellen aan voyeurisme en daarmee te weinig respect tonen voor hun privacy. Veel 

journalisten kunnen zich niet voorstellen dat je anderen op televisie of in kran

teninterviews inzicht geeft in je privé-besognes. Impliciet gaan deze journalisten 

uit van een autonoom ik dat zich pas veilig voelt als het beschermd wordt door 

muren van privacy. Onderzoekers toonden echter aan dat de zogenaamde 'slacht

offers' van talkshows vaak eerder opgelucht en trots waren dan gegeneerd. Anders 

dan de meeste bewoners van Big Rrothcrhuizen en andere reality shows, vertelden ze 

hun verhaal nadrukkelijk om anderen te helpen. Zelf voelden ze zich immers ook 

gesteund door mensen die de publiciteit hadden gezocht. Niet exhibitionisme, 

maar solidariteit en empathie bleken in de praktijk de drijfveren voor zelfonthul

ling (Koole, 1996; Priest 1995). 
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Tenslotte 

Hoe kunnen we de media nu beoordelen op hun maatschappelijke waarde, dat 

wil zeggen op hun vermogen om meer mensen beter te informeren over meer 

facetten van het leven, ze te betrekken bij de democratie en 'goed burgerschap' te 

faciliteren? Media dienen meer dan nu het geval is een bijdrage te leveren aan een 

'democratischer beeldcultuur'. Belangrijk criterium is dat de keuzen, ervaringen 

en denkbeeldige levens van vrouwen en mannen, allochtonen en autochtonen, 

witte en zwarte Nederlanders, jongeren en ouderen als even 'menselijk' tellen. 

Daar horen ook emoties, relaties met anderen en verdere elementen uit de privé

sfeer bij. Afstandelijke politieke informatie kan het niet stellen zonder betrokken 

verhalen en vice versa. Als de berichtgeving over de problemen van prinses 

Margaritha met het koninklijk huis zich beperken tot de impact ervan op haar per

soonlijk leven is dit hooguit de helft van het verhaal. Even belangrijk is een gede

gen analyse van de democratische of morele betekenis van deze affaire. Als vervol

gens door de aandacht voor Margaritha's verhaal het verschaffen van gedegen 

informatie over de gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie in het ge

drang komt, moet de maatschappelijke betekenis van Margaritha's verhaal en dat 

over de Europese Unie als belangrijkste criterium gelden voor uitzending en niet 

de publieke belangstelling ervoor. Als het doel van een democratischer beeldcul

tuur is dat omroepen, tijdschriften en kranten het burgers zo gemakkelijk moge

lijk maken om intelligente beslissingen te nemen over het publieke leven en over 

hun persoonlijke vraagstukken, dan betekent dit in de eerste plaats dat het per

soonlijker worden van de journalistiek serieus genomen moet worden en niet 

gemakzuchtig mag worden gelijkgesteld met trivialisering. Zowel politieke be

richtgeving, soaps, praatprogramma's, als spelletjes kunnen triviaal zijn en maat

schappelijk betekenisvol. In de tweede plaats is de scheidslijn tussen publiek en 

privé niet heilig, maar evenmin zinloos. Het onderscheid blijft functioneel en 

waardevol. Ten derde kan het weergeven van emoties op televisie soms informatie

ver zijn dan een rationele analyse. Maar het belangrijkste is misschien wel dat het 

hanteren van een eenzijdig op de denkbeelden van de Verlichting gestoeld au

tonoom mensbeeld een dagelijkse blokkade vormt voor miljoenen Nederlanders 

(wit en gekleurd) om zich goed te laten informeren door de media. 

DI'. I. Costera Meijer is Universitair hoofddocent mediastudies, afdeling communicatieweten

schap aan de Universiteit van Amsterdam 

e-mail: meijer@pscw.uva.nl 
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