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In dit blad is vorig jaar tweemaal aandacht geschonken 

aan de civiele journalistiek: de Amerikaanse stron1ing 

die de journalistiek een verantwoordelijkheid toedicht 

bij het gezond houden van de democratie en het active

ren van burgers. In hoeverre zij n deze ideeën nodig en 
toepasbaar in de Nederlandse journalistiek? Een 

gesprek met vertegenwoordigers van de geschreven 

pers: Tonny van der Meulen en Frits van Exter, respec

tievelijk hoofdredacteuren van het Brabants Dagblad en 

Trouw, Frits Bloemendaal, journalist bij HP/De Tijd en 

auteur van het artikel 'Een pleidooi voor verantwoorde

lijke journalistiek' (De Journalist 24 maart 2000) en 

Nico Drok, die de eerdere publicaties in CDV over civie
le journalistiek voor zijn rekening nam. 
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BLOFMENlMAL: De Nederlandse journalis

tic!<- en met name de parlementaire pcrs 

- zou er goed aan doen zich open te stel

len voor ideeen ontwikkeld in de 

Amerikaanse civiele journalistiek. Daar 

wordt de discussie over de maatschappelij

ke verantwoordelijkheid van de journalis

tiek nieuw Ieven ingeblazen: moet de 

journalistiek in dienst staan van de demo

cratic? Ik vind van wel. De democratic is 

het kostbaarste bezit wat we hebben. Wij 

moeten de burger zodanig informeren dat 

hij in staat is op een volwaardige manier 

aan democratische pracessen dee! te 

nemen. Dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar 

in de praktijk komt er te weinig van 

terecht. Het is zorgelijk dat slordigheid, 

onverschilligheid, populisme en dedain 

steeds meer binnensluipen. 

VAN EXTFR: Die leuze van 'in dienst van 

de democratic' is bijna net zoiets als 'het 

is mooi weer'. 

HLCHMENDAAL: Dat kan een open deur lij

ken, maar- let wel- er zijn collega's die 

zelfs dat minimale uitgangspunt al niet 

del en. Journalisten will en vaak niet aan 

die verantwoordelijkheid. 'De politick is 

nu eenmaal een mediacircus geworden', is 

vaal< het verweer. Maar wie zijn eigenlijk 

verantwoordelijk voor die mediatisering? 

Zelfreflectie is niet onze sterkste eigen

schap. 0 wee als een politicus ons de spie

gel voorhoudt dan hebben we cle bekende 

dooddoeners al klaar: 'U wilt de bood

schapper onthoofden' of 'de media heb

ben het zeker gedaan'. Laten we het 

gewoon eens toegeven: de media hebben 

het, inderdaad, voor een dee!, gedaan. Wij 

zijn medeverantwoordelijk voor het beeld 

dat van de politick en politici bestaat. 

VAN DFR \lEU LEN: Akkoord, maar de civie

le journalistiek gaat een stuk verder dan 

Bloemendaal in het benadrukken van de 

verantwoordelijkhcid van de journalistiek. 

Hij gafin zijn 'pleidooi'-artikel terecht af 

op de hoerigheid van sommige parlemen

taire journalistiek. Sorgdrager is daarvan 

het meest schandelijke voorbeeld: eerst 

werd zij massaal door de journalistiek 

zonder vee! grand op het schild geclragen 

en twee jaar later werd ze wedcrom zon

der vee! grand keihard door dezelfde jour

nalisten afgemaakt. Met de kritiek daarap 

ben ik het eens. De civiele journalistiek 

gaat echter de kant op van het verant

woordelijkheidsbesef van journalisten in 

Derde Wereldlanden die zijn opgevoed 

met het idee dat zij 'hoeder van de demo

cratic' zijn. Zij moeten er mede voor zor

gen dat het steeds beter gaat met hun 

land. 

BLOE\1E:-.IJJAAL: z .1 . ] .. o ver ga 1 < met. n mlJ n 

artikel heb ik voor een minimale opvat

ting gekozen van verantwoordelijke jour

nalistiek: de burger het gereedschap (gede

gcn informatie en duiding) geven om zich 

als een verantwoordelijke burger te kun

nen gedragen. Voor de goede orde: het 

gros van de journalisten doet zijn werk 

goed. Maar goed en slecht kunnen niet 

zomaar tegen elkaar worden wegge

streept. Een ondermaatse bijdrage kan 

meer schade aanrichten dan tien goede 

kunncn repareren. Alle goede bedoelingen 

ten spijt constateer ik dat over de hele 

linie een verschuiving gaande is die zor

gen baart: minder interesse in de politick 

zelf en meer in personen; feiten gaan ten 
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onder in scoringsdrift; vorm is belangrij

ker dan inhoud; beeld is belangrijker dan 

werkelijkheid. Journalisten moeten zich er 

rekenschap van geven dat als we doorgaan 

op deze weg van verplatting. verleuking 

en trivialisering van de politieke verslag

geving, we een voedingsbodem vormen 

voor populisme. Dan kweken we onze 

cont1icten tussen twee politici. 

BLOEMENDAAL: Daarnaast moeten wij ons 

goed realiseren dat al een derde van alle 

burgers echt slecht geïnformeerd zijn. Zij 

lezen nooit een krant en mijden op televi

sie het nieuws. In de andere groepen is de 

trend dat sneller en oppervlakkiger gele-
eigen Haiders. Ik pleit voor terughoudend- zen wordt. Denk aan de gratis krantjes als 
heid bij het meedoen aan die verschui

ving. 

BRABANTS DAGBLAD 

V,\èi IXITI\: . 
Is het wel zo erg als Je doet 

voorkomen? We zijn gezegend als je dat 

alleen al mag afleiden uit het feit dat de 

Telegraaf de meest populistische krant 

van Nederland is! Vergelijk dat eens met 

andere landen ... Veel journalisten hebben 

een grote passie voor het vak en gaan daar 

op een verantwoordelijke manier mee om. 

Als wij als hoofdredactie in Amsterdam af 

en toe de Haagse redactie vragen of er 

niet iets gedaan moet worden aan politi

cus Pietje of Marietje omdat hij of zij 

onderuitgehaald dreigt te worden, wordt 

daar vaak op de rem getrapt. Onze 

Haagse redactie speelt niet zo snel op de 

persoon. 

VA N DJ: 1\ ME LI L EN: Trouw misschien niet, 

maar met name het Algemeen Dagblad 

herleidt met graagte politieke keuzes tot 

Metro en Spits. Internet maakt het vervol

gens mogelijk om het nieuws heel snel te 

actualiseren. Je vraagt je afwaar de diep

gang blijft? Snelle formuleringen zijn 

troef. 

VAN DER MEULI'N: 11 b . d . 
( en mll1 er pessI-

mistisch dan Bloemendaal. Dat twee

derde van de burgers kranten leest is al 

jaren een heel stabiel cijfer. Bovendien 

zijn we een land van abonnees en niet van 

losse verkoop. Een voordeel daarvan is dat 

we ons niet hoeven te overschreeuwen in 

de kiosk. Die gratis krantjes zijn juist 

goed: dat zorgt ervoor dat jongeren tussen 

de 20 en 25 de krant leren lezen. Je hebt 

wel een punt wanneer je zegt dat er een 

tendens is naar meer snelheid en opper

vlakkigheid. 

f) 1\0 K: Laten we niet doen alsof er hele

maal geen problemen zijn. Het aantal 

lezers van kranten loopt wel degelijk 

terug. Ook blijkt uit SCP-rapporten dat de 

bijdrage van jongeren aan het vrijwilli

gerswerk dramatisch is gedaald. Er is ook 

sprake van een t1inke daling van het aan

tal leden van partijen en vakbonden. 

VAN DLR Ml'ULJ:!\:: W td' ti' a Ie on eZll1g 

betreft: dat valt echt wel mee. Interessant 

is dat uit onderzoek blijkt dat van de 
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opzeggers nog steeds 40 tot 50% de krant 

blijft lezen. Voor ons is clus meer het pro

blccm: hoc krijgen we onze krant betaalcl 

door onze lezers. 

VAN FXTL:R: I cl ] cl . . ] nNe er an zte JC we 

naclrukkelijk de door commerciele over

wegingen ingegevcn vraag opkomen: wat 

is de kernfunctie van de krant. In de 

Verenigcle Staten was de onverschilligheicl 

van de Amerikaanse burger ten aanzien 

van de politick en de terugloop van het 

animo voor vrijwilligerswerk naclrukkelijk 

een a;.mleicling voor de civiele journalis

tiek. Het bleek het ei van Columbus te 

zijn om als krant in het gat tussen over

heicl en burger te springen. Dat zie ik in 

Neclerlanclnog niet gebeuren, maar er zit 

wei cluiclelijk beweging in. 

Agenda van de burger 

D RO I<: v E . I I cl an xter stgna eert terec 1t at er 

wei beweging is in de Neclerlanclse p<:TS. Je 
ziet bijvoorbeelcl clat er pogingen worden 

onclernomen los te komen van de agenda

setting van voorlichters en pr-functiona

rissen, en over te stappen op de agenda 

van de burger. Zo heeft .Jan Tromp, 

acljunct-hoofclreclacteur van de Volkskrant 

recent gczegcl clat de journalistiek niet 

meer moet cloen alsof Den Haag de navel 

van de werelcl is. NRCjHanclelsblacl heeft 

voor de laatste Tweecle Kamerverkiezingen 

580 gesprekken gevoercl met mensen in 

wijken uit het hcle lane! om cr achtcr te 

komen wat burgers belangrijk vinclen. 

Daarmee gaat men in de richting van de 

in de Verenigcle Staten- in het kacler van 

de civiele journalistiek- uitgevoercle expe

rimenten met 'agenda's van de burger'. 

Bij verslaggeving tijclens campagnes is 

men toen in sterke mate de opgestelcle 

agenda van de burgers gaan volgen. 

Wanneer politici in de campagne over is

sues uit die agenda niets te melclen hacl

clen were! clat ook in de krant vermelcl, 

met een lecg blokje of zoiets. 

VAN FXTER: . . Dat ts cen mteressant punt. 

Als je bekijkt wat de aanleiclingen voor 

nieuws zijn clan gaat clat in 80% van de 

gevallen om iets institutioneels: iets verga

clert, iets neemt een besluit. Het lijkt mij 

heel goecl clat de journalistiek wat meer 

clc aanclach t gaat verlcggen naar het niet

institutionele. Voor de parlementaire jour

nalistiek betekent clat: niet de Haagse 

agenda volgen, maar in de samenleving 

kijken wat de politieke prioriteiten zijn. 

En als die op de agenda komen clan ook 

volgen water mee gebeurt. Dat vine! ik 

een mooie omclraaiing waar ook we! 

behoeftc aan is. Ik herinner mij nog goecl 

clat bij de laatste verkiezingen journalis

tcn zich vertwijfelcl atvroegen hoe ze in 

vreclcsnaam iets konclen cloen. 

BLOEMI'NDAAL: Het maken van een agen-

da van de burgers zou tot de stanclaarcl

praktijken van ecn krant zou moetcn 

behoren. Kranten behorcn altijc\ hun an

tennes te hebben. Wei is het zaak clat je als 

krant ook eigcnwijs genoeg bent om zclf 

thema's op c\e agenda te blijven zetten. 

Het gevaar van populisme loert anclers. 

VA 'J D L R M L U LEN : Jl cl l cl .. ] < en< at Wl] a ecn 

cine! in die richting komen. Een goecl 

voorbeelcl is clc enquete die het Brabants 

Dagblacl onlangs samen met hct lnstituut 

voor Publiek en Politick hceft gehouclen 
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over de Ruimtelijke Ordening. Die enquête dwarse vervuilers. Wij zagen later pas in 
besloeg bijna een hele pagina. Duizenden 

mensen hebben gereageerd. Dat laat zien 

dat kranten een interessante rol te vervul

len hebben bij het stem geven van de bur

ger. Wij kiezen onderwerpen die leven en 

die volgen we dan systematisch. Daarbij 

letten we heel goed op wat er leeft. Zo 

hebben we gekozen om de steeds scherper 

wordende spanning tussen economie en 

milieu goed te volgen. Brabant is de eco

nomisch snelst groeiende provincie met 

ook nogal wat natuurschoon. Dat leeft 

enorm. Daar doen we heel veel aan. 

Hoever kun je gaan? 

VA'! i'XTER: 
Het opstellen van de agenda 

van de burger is een interessante vernieu

wing. De vraag blijft hoever je gaat in het 

activeren van de burger. Naar mijn smaak 

gaat de civiele journalistiek daar te ver in. 

D RO IC Het Brabants Dagblad heeft zich 

toch heel actief opgesteld in de kwestie 

van de varkensboeren? 

\'/\'1 DI':R MHILI''I: J d ld' 1 f a, at spel' e ZIC 1 a 

in 1997j98 rondom de Varkenswet. Wij 

ambiëren de communicator te zijn van 

het gebied. Rondom deze kwestie hadden 

we elke maand een discussiebijeenkomst. 

In de week ervoor besteedden we aan

dacht aan dat thema en in de maandag

krant kwam er dan een verslag van de dis

cussiebijeenkomst.Wij hebben toen aan

dacht besteed aan de varkensboeren 

omdat wij doorkregen dat we een hele 

grote fout aan het maken waren. Net als 

anderen stelden wij de varkensboeren 

heel negatief voor: het waren onwillige 

dat die boeren ook slachtoffers waren van 

beleid van banken en de overheid. De boe

ren zaten en zitten in de media in de vol

strekt verkeerde hoek. Een boer vertelde 

mij destijds hoe de pers altijd alleen maar 

op zoek was naar het negatieve: als er alle

maal gezonde koeien staan, plaatst men 

een foto van die ene kreupele koe die op 

het hek staat te sabbelen. Het Brabants 

Dagblad heeft toen op zich genomen om 

over en met de varkensboeren het debat te 

voeren en de verschillende kanten - ook 

die van de boeren - aan bod te laten 

komen. 

RI.OI:MEr\DAi\L: Dat gaat al behoorlijk ver. 

Er is ook een verschil tussen kranten wat 

dat betreft. De Volkskrant organiseert 

debatten in De Balie die op een thema 

gericht zijn. Het Brabants Dagblad is meer 

op de eigen mensenj streek gericht en 

weet ook lezers breed te mobiliseren. 

VAN DER MI:UU'I: Voor een regionale 

krant is het nieuws veel dichterbij en er 

wordt ongelofelijk op gereageerd. Als wij 

dezelfde fout maken als de Telegraaf, een 

foute foto van Maxima bijvoorbeeld, dan 

krijgen we de wind van voren. Men ver

wacht maximale zorgvuldigheid! 

Er zijn echter bepaald grenzen voor mij. 

Toen redacteuren via de krant kleren wil

den gaan inzamelen voor Bosnië heb ik 

dat afgewezen. Daar was ik sterk tegen. 

VA'I EXTFR: IJ '. d' . d ( zie met goe III waann at 

dan verschilt van 'we moeten iets doen 

voor de varkensboer'. 

VAN [HR MEULE'I: De krant moet nooit 
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een actiemiddel worden. Dan raakt ze 

haar geloofwaardigheid kwijt. Ik vind fei

ten heilig. Hoe engagement je teveel kan 

meeslepen is duidelijk geworden toen 

Greenpeace in de Brent Sparaffaire ieder

een voor het lapje bleek te hebben gehou

den. Lastig is dat de verleiding om 'poli

tiek correct' te willen zijn soms onweer

staanbaar is. Ook dan kiest de krant voor 

eenzijdig engagement dat feiten buiten 

beeld laat. Zo zijn in de Nederlandse jour

nalistiek vee! te lang aileen maar de posi

tieve kanten van de multiculturele samen

leving en de kraakbeweging belicht. 

Kranten- wij ook- waren lange tijd 

gewoonweg te bang om negatief over 

allochtonen te schrijven. AI wisten journa

listen heel goed van bijvoorbeeld de over

last van het slachten van schapen op bal

kons, ze deden er heel lang niks mee! 

IJROK: M . ]]' I . d . I aar JU 1e gaan we ver m e nc 1-

ting van intervenieren. Toen de burge-

VAN EXTEIC Je zet dan een stap verder 

naar het be'invloeden van de omstandighe

den. Daar ben ik wei jaloers op. Het is een 

mooie rol voor een krant. Regionale kran

ten hebben binding met een regionale 

gemeenschap en kunnen daardoor uitstij

gen boven politieke verschillen. Bij de lan

delijke kranten ligt dat ingewikkelder. Het 

is onduidelijker wat de gemeenschap is 

waarvoor men schrijft. Om dat echt dui

delijk te krijgen zou er iets als een nieuwe 

verzuiling nodig zijn: die is noch mogelijk 

noch wenselijk. 

VAN DER MEUI.EN: Ik moet erkennen clat 

wij in uitzonclerlijke gevallen nog vercler 

gaan. Een tijcl geleclen was er in een 

Brabantse gemeente een wethoucler die 

een sfeer van angst om zich been schiep. 

Het was een tirannieke man, een soort 

Raspoetin. lk heb toen cloelgericht twee 

keer per week een campagne gevoercl in 

cle krant om die man van zijn plek te krij-

meesters van Breda, Den Bosch, Til burg en gen. Het is natuurlijk cle vraag of je zover 

Eindhoven het niet goeclmet elkaar kon- mag gaan. Ik voncl van wei: in clit geval 

den vinclen hebben jullie een openbaar ging het om een hele minne man die bij-

gesprek tussen die vier georganiseerd. voorbeelcl ook een jongen in elkaar had 

geslagen. 
VANDER \1EULEN: Ja, claarhebben we vee! 

aanclacht aan besteecl. Ik zat clat gesprek 

voor. En er kwamen heel veelmensen op 

af. We haclclen ons voorgenomen c\e 

bestaancle impasse te helpen cloorbreken. 

VAN EXTFR: Ik vine! cla t j e clan als kran t 

een grens overgaat: je wil cle zaak oplos

sen. De vraag is waar je clan nog verschilt 

van een belangengroep. Stel clat je als 

hoofclreclactie zou inzetten op het veiliger 
VAN EXTER: . . Waarom kozen JU!lle voor een maken van een bepaalcl verkeersplein. 

openbaar gesprek? En was het niet aile- Dan zou clat ene plein zoveel aanclacht in 

maal voorgekookt? beslag nemen ten koste van andere plei

nen. Ik vine! het van funclamenteel be lang 
VAN DER MEULfN: . Dat laatste zeker met! clat je blijft inzien clat een krant geen 

Het was openbaar omclat wij het journal is- belangengroep is en even min een politie-

tiek interessant vonclen. ke partij: journalisten zijn niet gekozen. 




