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Overleeft de 
journalistiek de 
nieuwe media?' 

Vrijwel alle historische en 
sociaal-wetenschappelijke 
analyses van de naoorlogse 
journalistiek in Nederland 
neigen tot een tweedeling 
in 'verzuilde' en 'ontzuil
de' journalistiek. Daarop 
volgt dan zonder uitzonde
ring het oordeel dat de ont
zuiling de journalistiek 
heeft bevrijd van knellende 

J.TH.J. VAN DEN BERG 

van geworden? Het ant
woord bestaat in hoofdzaak 
uit twijfels. Ten dele komt 
dat door ontwikkelingen 
die, wat betreft de dagblad
journalistiek, van buitenaf 
komen. Maar voor een 
ander deel zijn er ook meer 
intrinsieke argumenten 
voor die twijfel. 

De auteur benon in de vroene jaren zestin zijn 

loopbaan in de daobladjournalistiek. Hij is sinds 

1996 boifddirecteur van de Verenininn van 

Nederlandse Gemeenten en buitennewoon 

hoonleraar parlementaire nesebieden is te Leiden 

banden, zoal niet van 'censuur' door verzuilde toe
zichthouders. Impliciet en soms ook expliciet 
wordt er meestal aan toegevoegd dat de journalis
tiek in Nederland er sinds de jaren van ontzuiling 
beter, want onafhankelijker en volwassener op is 
geworden. 

Deze analyse en het bijbehorende oordeelliggen 
voor iemand van mijn generatie nogal gevoelig. 
Tenslotte begon ik mijn loopbaan in de journalis
tiek in de vroege jaren zestig, toen de behoefte aan 
bevrijding uit verzuilde kluisters zich in de journa
listiek begon breed te maken. Mijn ideaal was onte
genzeglijk Het Parool van H. W. Sandberg dat 
progressief was, maar tegelijk onafhankelijk en met 
een zekere interne pluriformiteit. Leverde dat niet 
tegelijkertijd de hoogste journalistieke kwaliteit? 
Met mijn onbehagen over Vietnam en later over de 
Zesdaagse Oorlog kon ik bij Het Parool niet terecht, 
maar waar eigenlijk wel? De hysterie over Provo en 
over het tv-programma 'Zo is het ... ' ontbrak in Het 

Parool daarentegen. Zelfs jaren na dato lees ik de 
kritiek in het boek Lees die krant op het hoofdredac
teurschap van H. W. Sandberg nog steeds met pijn 
in mijn maag; een pijn aan gene zijde van de vraag 
naar het waar of onwaar van die kritiek. Meer nog 
dan de ook bewonderde Lücker was Sandberg voor 
mij als jong journalist het idool van een vrije, onaf
hankelijke en naar alle zijden kritische journalistiek. 

Een ruime kwart eeuw later moeten wij - ook 
de generatie die de bevrijding van de verzuilde 
journalistiek heeft nagestreefd - onszelf de vraag 
stellen: is de journalistiek daar nu werkelijk beter 

De modenevoelinheid van de Volkskrant 

V ooropgesteld: niemand zal graag terug willen naar 
het journalistieke klimaat van de jaren veertig en 
vijftig, waarin de vrijheid van nieuwsgaring en ver
volgens publicatie door te veel barrières van regen
tengeslotenheid en verzuilde loyaliteit werd be
perkt. De voorbeelden van zulke barrières zijn zo 
bekend dat die hier onvermeld kunnen blijven. 2 

De interessante vraag vandaag de dag is of de 
Nederlandse journalistiek haar, op zichzelf terecht 
verworven, vrijheid van werken heeft aangekund. 
Of er niet al te weinig traditie was aan tegelijk kriti
sche en degelijke onderzoeksjournalistiek om, na 
verloop van tijd, de goede vorm te kunnen vinden. 
Of er niet, bij alle vrijheid, te veel behoefte is blij
ven bestaan aan politiek en sociaal 'ergens bij willen 
horen'. 

De geschiedenis van de Volkskrant is van dat soort 
vragen en twijfels een perfecte illustratie: in plaats 
van de katholieke zuil kwam tijdelijk het middenka
der van de Partij van de Arbeid als maatstaf; in 
plaats van engagement met de veranderingen in de 
katholieke kerk een bijna antikatholieke weerzin 
die ooit door Karel van het Reve zo fraai als 'neo
tofelemoons' is ontmaskerd. In plaats van verzui
ling kwamen de politieke en culturele modes. 
Waarin de Volkskrant nog commercieel succesvol 
werd, ook. 

Gesteld tegenover de bijna hardnekkige en anti
modieuze houding van Het Parool, dat misschien 
daardoor wel in de problemen kwam en de band 
met nieuwe lezersgeneraties niet wist te leggen, 
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komt het akelige vermoeden op dat voor een suc
cesvolle journalistiek een zekere 'hoerigheid' 
jegens maatschappelijke modes blijkbaar onvermij
delijk is. Voor iemand die de journalistiek liefheeft, 
is dat geen prettige conclusie. 

Belangrijker nog is de vraag of een krant en zijn 
redacteuren, gegeven de Nederlandse traditie, het 
wel helemaal zonder binding met een buitenjourna
listieke groep of stroming kunnen stellen. Dat hoeft 
niet meteen een politieke partij te zijn, het kan ook 
gaan om een brede sociaal-culturele stroming. De 
binding hoeft de journalistieke vrijheid en kritiek 
niet onmogelijk te maken of zelfs maar te hinderen. 
Maar een journalistiek die geheel op zichzelf is aan
gewezen en die het moet hebben van het individu
ele oordeelsvermogen van de journalist, blijkt 
althans in Nederland niet per definitie te leiden tot 
betere en hoger gekwalificeerde productie dan in 
het tijdperk van de verzuilde journalistiek. 

Kortom, de journalistiek in Nederland is in een 
kwart eeuw tijds veel meer vrijheid gegeven, maar 
er is reden voor twijfel over de vraag of zij met die 
vrijheid voldoende raad heeft geweten. Het zou op 
zijn minst goed zijn als in en buiten de journalistiek 
een geordend debat op gang zou komen over de 
doeleinden, de kwaliteitsmaatstaven en de ethiek 
van het métier, want daaraan ontbreekt het. 

Toch is er ook reden voor hoop: de tijd dat jour
nalisten op elke, zelfs maar voorzichtige, kritiek 
reageerden als door een adder gebeten, is voorbij, 
in elk geval in de dagbladjournalistiek. Er is een aan
tal tekenen die erop wijzen dat de bereidheid tot 
twijfel en zelfkritiek juist in die kring toeneemt. 
Aardig voorbeeld, maar ook niet meer dan dat: in 
een onlangs verschenen boek over corruptie en 
misdragingen in de Limburgse wereld van het 
openbaar bestuur ontbreekt niet het vereiste hoofd
stuk over journalistieke medewerking aan de 
Limburgse 'Vriendenrepubliek'. Het hoofdstuk is 
vaag en te algemeen, maar het is tenminste iets. 

De tragiek van Het Parool 
De Nederlandse journalistiek is niet slechts ont
zuild. Mede onder invloed van die ontzuiling is zij 
nieuwe wegen gaan zoeken naar herkenbaarheid en 
profiel, minstens ten dele daarin de voorspellingen 
volgend van W. van Norden, oud-directeur van Het 

Parool. Die zag, bij zijn vertrek als voorzitter van de 
Vereniging De Nederlandse Dagbladpers, een seg
mentatie van kranten ontstaan. Enerzijds ging het 
de kant uit van zogenaamde 'quality papers' voor een 
goed opgeleid publiek met ruime behoefte aan 
informatie en achtergrond; anderzijds sloegen 
kranten de richting in naar 'popular papers' met 
nieuws en verstrooiing voor een breed publiek. 
Regionale dagbladen kozen doorgaans voor een 
meer populaire aanpak, maar gingen zich tegelijk 
bij uitstek concentreren op de eigen omgeving. 
Bovendien begonnen zij met 'forumpagina's' waar 
een diversiteit aan opinies werd geleverd. Intussen 
liggen de schappen van kiosken vol met niet alleen 
pubhekstijdschriften maar ook met special interest
bladen: voor de autoliefhebber (als dat nog mag), 
de liefhebber van natuur en milieu en, niet het 
minst, de computerfreak. 

Het is misschien goed om op die segmentatie te 
wijzen, omdat zij ons kan behoeden voor de 
gedachte dat er van massale 'ontlezing' sprake is, nu 
vooral de groei van regionale dagbladen is gaan 
stagneren. Onmiskenbaar echter groeit in het alge
meen een generatie op die, hoewel beter opgeleid 
dan die van vijftig jaar geleden, minder dagbladen 
leest (en dan vooral de regionale) en dus kranten 
lezen überhaupt maakt tot een relatief elitever
schijnseL Of dat ook betekent dat die generatie 
helemaal niet meer leest of dat zij zich meer oriën
teert op andere·, meer 'vakmatige' typen informa
tie, is nog een onbeantwoorde vraag. Volledige 
'ontlezing' is er ook. In grote steden wonen intus
sen grote groepen allochtone ingezetenen die geen 
(Nederlandse) kranten lezen en misschien wel in 
het algemeen weinig lezen. 

De tragiek van Het Parool zit, dunkt mij, ten dele 
hierin: het heeft niet echt gekozen voor quality paper 
of popular paper; niet echt gekozen voor nationaal of 
regionaal; voorzover het feitelijk een regionaal dag
blad werd, is het geconfronteerd met de onevenre
dige multiculturalisering van Amsterdam en omge
ving. En met zijn tijdelijke ontvolking in de jaren 
zeventig en tachtig. 

Men kan die segmentatie beschouwen als een 
onvermijdelijk proces - zo wilde de lezer, de con
sument het waarschijnlijk - en tot op grote hoogte 
is het dat natuurlijk ook. Men kan haar zelfs als 

1 • Dit artikel is de bewerking van een 
toespraak, gehouden bij gelegenheid van 
het afscheid van prof. dr. H. Daalder als 

lid van het bestuur van de Stichting Het 
Parool te Amsterdam op 30 januari 1997. 
2. Wie die wil kennen kan onder andere 

terecht bij Mulder en Koedijk, Sommer 
en het proefschrift van Wagenaar (zie 
literatuuroverzicht). 
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wenselijk beschouwen: zo krijgt ieder publiek een 
op zijn maat en smaak geleverde informatiestroom 
en komt segmentatie tegemoet aan een vrije samen
leving met haar vrije en diverse informatiebehoef
ten. Pluriformiteit van informatie kan diverse 
wegen gaan en zij is in zichzelf een groot goed. 

En toch: is dat alles wat wij erover hebben te 
zeggen? Of is het zuiver paternalisme om te denken 
dat er met die segmentatie iets niet helemaal goed 
gaat? Het democratisch ideaal van de goed genfor
meerde burger veronderstelt immers een informa
tietoevoer die meer doet dan hem op zijn individu
ele wenken bedienen; die ook nog iets anders levert 
dan meer van hetzelfde; die de burger vertrouwd 
tracht te maken met tendensen waarin hij goed zou 
doen belang te stellen, ook als hij er niet onmiddel
lijk eigener beweging toe neigt. Zeker, hier komt 
de neiging tevoorschijn de journalistiek te blijven 
betrekken in een oud ideaal van de verheffing van 
het volk. Deugt die neiging als zodanig niet, of is de 
tijd daarvoor voorbij? Soms lijkt het daar wel op: de 
besproken segmentatie in de drukpers blijkt, bij 
nader inzien, onderdeel van een veel bredere ont
wikkeling in de mediawereld. Nu niet zozeer dank
zij alleen sociaal-culturele verandering, maar eerst 
en vooral door technologische ontwikkelingen. 

Journalistiek en de nieuwe media 

Naast de drukpers heeft zich deze eeuw de ontwik
keling, concurrentie tegelijk, voltrokken van radio 
en televisie . Vooral de invloed van de televisie kan 
moeilijk worden overschat. Het heeft alleen even 
geduurd voordat die invloed in al zijn aspecten 
zichtbaar is geworden. In het kader van dit betoog 
kan alleen een aantal daarvan worden genoemd. 

Allereerst is·het van belang dat, in tegenstelling 
tot de drukpers, televisie niet primair een informa
tiemedium is, maar een producent van amusement. 
De diversiteit van zendgemachtigden, de ont
vangstmogelijkheid van vele programma's tegelijk 
en het in toenemende mate commerciële karakter 
van televisieproducenten heeft dat amusementska
rakter alleen maar versterkt. Informatie is slechts 
een deel van televisieproductie en niet het belang
rijkste. Wat programmamakers voorts onder infor
matie verstaan, is zeker niet identiek aan wat de tra
ditionele dagbladjournalistiek daaronder verstaat: 
nieuws, achtergronden en analyse in een samenhan
gend geheel. De televisie produceert voorts allerlei 
mengvormen - reality-tv en infotainment bijvoor
beeld - die de dagbladjournalistiek niet in vergelijk-

bare vorm kent. Maar waarmee zij wel moet con
curreren. 

Relevant is nog een tweede aspect van televisie
informatie: haar behoefte om het niet te laten bij 
reaistreren van feiten en gebeurtenissen, maar die tot 
op zekere hoogte te willen en te kunnen reaisseren. 

Alle informatie wordt daarin tot een, al dan niet 
heel kort lopend, drama met alle theatrale gevolgen 
vandien: niet abstracte feiten of ontwikkelingen, 
maar concrete en liefst bekende personen. Ken
merkend is dat van de parlementaire Handelingen 
alleen interruptiedebatten worden getoond (of 
anders: interviews), wat overigens een sterk stimu
lerende invloed op het gebruik van interrupties in 
de Kamer heeft uitgeoefend. Het is een verschijnsel 
dat in tv-informatie zit ingebakken en dus tot op 
zekere hoogte onvermijdelijk is. Maar tegelijk leidt 
dat fenomeen tot verregaande verbrokkeling en 
dramatisering van informatie die naar zijn aard 
ingewikkeld en weinig dramatisch is. Onmisken
baar heeft de dagbladjournalistiek zich van lieverle
de niet aan die dramatisering weten te onttrekken. 
Zoals oud-journalist en intussen Staatsraad Jan Vis 
in I 97 I al eens opmerkte: alle journalistiek ver
wordt aldus tot 'kleedkamerjournalistiek'. Of die 
de geïnformeerde burger naderbij brengt, is voor 
gerede twijfel vatbaar. Bijna geen dag- of weekblad 
waagt het om daartegen echt tegengas te leveren, 
hoewel het maar de vraag is of daaraan geen behoef
te zou bestaan. 

Voorts, ook bij de audiovisuele media voltrekt 
zich een proces van segmentatie. Het mag dan met 
'Sport 7' zijn misgegaan, dat wil niet zeggen dat de 
ontwikkeling niet zou gaan in de richting van spe
cial-interest-zenders op bijvoorbeeld het terrein van 
nieuwsvoorziening, films en drama, sport en even
tueel cultuur. Nog werken wij met het volledig 
programma-voorschrift in de publieke televisie, 
maar de vraag is gewettigd hoe lang zich dat nog zal 
kunnen handhaven en of het zich wel moet handha
ven. Wat wil men liever: een sportzender of een 
door sport - vooral voetbal- overwoekerd publiek 
televisienet? Wat trouwens te denken van de op 
gang komende bloei van regionale radio en televi
sie, die laat zien en horen dat er meer interessante 
plekken zijn dan de omgeving van de Albert 
Cuypmarkt of Hilversum en dat regionale en lokale 
gebeurtenissen niet wegstopt in een rubriekje 'Van 
gewest tot gewest', als ging het buiten Hilversum in 
hoofdzaak over folklore? 

Dit zijn ontwikkelingen die wij op dit moment 
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reeds kunnen waarnemen. Van nog groter belang 
zijn de open en gesloten netwerken van audiovisu
ele informatie en meningsuitwisseling die ( 1) de 
segmentatie volledig maken, (2) informatie schei
den van amusement en (3) wederkerige, zgn. 
'interactieve' communicatie mogelijk maken. Nu is 
dat nog een bezigheid van de betrekkelijk weinige 
gebruikers van Internet en diverse intranetten, 
maar straks is het een normaal deel van ieders nor
male bestaan, waarin zender en ontvanger niet 
meer van elkaar zijn te onderscheiden. 

Commerciële televisie moge, zoals Frits 
Bolkestein terecht heeft opgemerkt, leiden tot een 
'windtunneleffect': programma's gaan allemaal op 
elkaar lijken, net als auto's. Dat windtunneleffect 
kan de behoefte wel eens doen toenemen aan indi
viduele vormen van samplinB and mixine: zelfkiezen 
waar interessante informatie is te verkrijgen en te 
geven en zelf de mix maken van wat men wil zien, 
horen en lezen. Waarop de individuele gebruiker 
zelfbeslissende invloed uitoefent en niet de onder
neming die uitzendt, of dat nu een krant is, een 
radio-omroep, een televisiezendgemachtigde of 
een communicatienetbeheerder. Zover valt na te 
gaan, zal ook een wetgever op dat samplinB and 

mixinebedrijf nauwelijks meer ordenende invloed 
kunnen uitoefenen; ik zou althans niet weten hoe 
dat zou moeten. Eerder integendeel: voorzover in 
Europa regelgeving op dit terrein plaatsvindt, 
wordt die meer gekenmerkt door de behoefte 
informatie te beschouwen als handelswaar dan als 
cultuurgoed. 

Een informatie-onderneming zou wel eens voor de 
uitdagende vraag kunnen worden gesteld of zij op 
lange duur nog een dagblad moet uitgeven. Waar
schijnlijk kan zij beter via het beeldscherm informa
tie van allerlei soort ter beschikking stellen. Die kan 
de ontvanger dan zelf indelen in niet te raadplegen 
informatie, wel maar in zeer korte vorm te ontvan
gen informatie, nieuws en achtergrondinformatie 
die hij ter lezing op een bijbehorende printer laat 
zetten en informatie waarover hij met de zen
der/redacteur van gedachten wil wisselen en waar
op hij dan ook antwoord verlangt en verwacht. 

Maar niet alleen de onderneming zou aldus 
nieuwe wegen moeten bewandelen, ook het vak 
van journalist zal aldus in een aantal belangrijke 
opzichten van karakter veranderen. Nog is het niet 
zover en het kan zelfs nog wel even duren voor wij 
zover zijn, maar let wel: de technische infrastruc-

tuur ligt vrijwel volledig gereed voor zulk een samp
line and mixine-structuur van informatieversprei
ding en -verwerking. 

Slotvraag is dan natuurlijk: willen wij die ont
wikkeling en laten wij haar welgemoed haar gang 
gaan; proberen wij haar tegen te gaan of tenminste 
af te remmen, iets waar wij mediapolitiek steeds zo 
goed in zijn geweest? Of zijn er mogelijkheden die 
ontwikkeling tegelijk te aanvaarden en haar cul
tuurpolitiek te begeleiden en flankeren? Ik preten
deer niet het antwoord te kunnen leveren. Louter 
tentatief volgen hier een paar opmerkingen. 

Het einde van de traditionele journalistiek 

Overleeft de journalistiek, zoals wij die nu nog ken
nen, de ontwikkeling van de nieuwe media en de 
segmentatie - ten dele ook fragmentatie - van de 
informatievoorziening? Dat is eigenlijk de centrale 
vraag die, dunkt mij, uit dit betoog voortkomt. Bij 
journalistiek denk ik dan aan twee met elkaar sa
menhangende componenten: ( 1) het voorzien van 
een ruim en betrekkelijk ongeprofileerd publiek 
van nieuws, analyse en commentaar in een samen
hangend geheel, op basis van vakmanschap en glo
bale kennis van zaken geleverd; (2) het produceren 
van die informatie in een gezamenlijk vervaardigd 
product dat een variëteit biedt aan informatie op 
diverse terreinen van leven en samenleven. In het 
verband dus van een krant (dag- of weekblad) dan 
wel een omroep met een uitgesproken identiteit. 

De verwachtingen voor die vorm van journalis
tiek zijn niet rooskleurig. De ontwikkeling is er 
immers een van segmentatie in alle mediagenres, 
zowel de gedrukte als de audiovisuele; een segmen
tatie die overigens wederkerigheid en 'interactivi
teit' vergemakkelijkt, zeker nu zij tot de technische 
mogelijkheden is gaan behoren. De journalistiek zal 
zodoende waarschijnlijk aan algemeenheid en daar
mee aan vormende betekenis verliezen. Mede daar
door zal ook het vak als zodanig aan betekenis ver
liezen en alleen ruimte laten aan de combinatie van 
journalistiek vakmanschap en uitgesproken kennis 
van zaken op een specifiek terrein. 

Als algemeen journalistiek inzicht nog noodzaak 
is, dan waarschijnlijk niet primair voor het traditio
nele fenomeen dagblad of weekblad. Dat wordt op 
lange termijn als het ware uiteengerukt: niet alleen 
in katernen, zoals nu, maar in los verkrijgbare 
informatie, op te vragen via het beeldscherm van 
televisie/ computer met de printer ernaast. Alleen 
de ordening van koppen en zeer korte mededelin-
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gen, zoals wij die nu al kennen van Teletext, zijn 
nog een zaak van algemeen journalistiek vakman
schap. Met andere woorden, de krant, zoals wij die 
nu kennen, zal op lange termijn niet blijven en dat 
betekent tegelijk het einde van de traditionele jour
nalistiek. Daartegenover wordt de rol van voorlich
ting en voorlichters, onder andere via Internet
constructies eerder van groter belang: zij hebben 
straks (ten dele: nu al) geen journalisten meer 
nodig om tot hun publiek door te dringen. Zij kun
nen bovendien hun afnemers direct antwoord op 
allerlei vragen en opinies verschaffen. 

Daarmee wordt de informatie met behulp van 
bewegend beeld en geluid des te belangrijker, want 
die heeft aanzienlijk meer toekomst. Dat is echter 
informatie, die steeds riskeert in een diffuus grens
gebied te opereren met drama en entertainment. 

Informatie tenslotte, die permanent riskeert feiten 
te verbrokkelen en samenhangen aan het licht te 
onttrekken. Er zal dus behoefte zijn aan een televi
siejournalistiek met een eigen definitie van vakman
schap en inzicht, maar ook met een doordachte en 
ontwikkelde ethiek van informatievoorziening. 

Publieke omroep 

In Nederland is de verleiding groot om zulke 
gedachten te beschouwen en gebruiken als een plei
dooi voor publieke televisie en radio. De vraag is of 
dat pleidooi terecht is, allijkt het voorlopig wijs om 
ruimte te houden voor publieke omroep. De com
merciële omroep moet eerst leren veel meer diver
siteit in zijn productie te genereren, onder andere 
door minder exclusieve afhankelijkheid van recla
me en sponsoring. Op lange duur is niet erg duide
lijk wat publieke omroep kan toevoegen aan dat 
wat ook door omroepondernemingen kan worden 
geproduceerd, mits er onder omroepondernemers 
mensen opstaan die niet alleen winst willen maken, 
maar ook willen informeren. Mits bovendien -
want dat is beslissender dan de vraag naar publiek
rechtelijke of privaatrechtelijke organisatie - aan 
vakbekwame en verantwoordelijke journalisten 
ruimte wordt geboden hun werk in onafhankelijk
heid te verrichten. Zeker, de ervaringen met com
merciële omroep in Nederland zijn tot nu toe 
betrekkelijk bedroevend (hoewel: ook weer niet 
louter negatief), maar zo hoeft het niet te blijven. 

De rol van politieke organen in heel deze ont
wikkeling is, naar zijn aard, een beperkte en meer 
volgend dan richtinggevend. Gegeven de ervaring 
is dat misschien maar goed ook: de geschiedenis van 

de mediapolitieke interventies vanaf de jaren twin
tig is er geen om met veel trots op terug te zien. De 
wetgever zal zich moeten toeleggen op waarborg 
van pluriformiteit-zonder-windtunnel en dat bete
kent, voor de overzienbare termijn, een minimum 
aan publieke omroep, maar met voldoende ruime 
middelen. Op den duur gaat het vooral om het 
voorkomen van monopolievorming en om institu
tionele waarborgen van journalistieke onafhanke
lijkheid, of liever breder: onafhankelijkheid van 
programmamakers. 

Ter relativering: wij weten weinig over de kranten
lezer of meer in het algemeen over de 'mediaconsu
ment'. Die constatering maant tot grote voorzich
tigheid in onze kwaliteitsoordelen over media, 
maar ook in het voorspellen van wat er met die 
media en de rol van de journalistiek daarin zal 
gebeuren. Blijkens recente boeken over de Neder
landse pers en haar geschiedenis is de kennis over de 
lezer en zijn motieven nog immer zeer beperkt. 
Ontwikkelingen in leesgedrag blijven nog steeds 
moeilijk voorspelbaar. Wie zou, begin jaren zeven
tig, hebben voorzien dat de Nederlandse variant 
van de quality paper zo'n hoge vlucht zou nemen en 
dat het regionale dagblad tegelijk zo zou gaan stag
neren in zijn ontwikkeling? 

Wij weten veel meer over de producenten dan 
over de consument en consumptie van de dagblad
journalistiek. Dus is het ook niet ongevaarlijk om 
hier het einde van de dagbladjournalistiek te voor
spellen, ook al wijzen de sociaal-culturele ontwik
keling (segmentatie en 'ontlezing') en de technolo
gische vernieuwing ( mixins and samplina) in die rich
ting. En, ook al is het lezen van de krant nu al een 
eliteverschijnsel en, tot op zekere hoogte, een 
generatie-bepaald fenomeen. (Dat laatste schijnt, 
blijkens recent onderzoek van de No s, ook te gel
den voor het kijken naar publieke televisie.) Het is 
niet voldoende om vanuit liefde voor de dagblad
journalistiek, zoals wij die kennen, in wisliful thin

kina niet te willen geloven dat deze vorm van jour
nalistiek zijn tijd gehad heeft. Netzomin als het vol
doende is het ideaal van journalistiek als een vorm 
van verheffing des volks niet, of niet helemaal, op te 
willen geven. Wie de krant wil 'redden van de 
ondergang' zal dwingender argumenten nodig heb
ben. Die argumenten zouden moeten zijn gelegen 
in blijvmde pubHeksbehoeften die in dit betoog 
over het hoofd zijn gezien. Bij zoiets onvoorspel
baars als mediaconsumptie moet elke analyse im-
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mers met min of meer ernstige hiaten in het verhaal 
rekening houden. 
De hier beschreven en geschatte ontwikkelingen en 
veranderingen maken de behoefte denkbaar aan een 
journalistiek die een nieuw dagbladconcept ontwik
kelt. Een concept dat grondig verschilt van het hui
dige dagblad onder handhaving van zijn twee klas
sieke kenmerken: nieuwsvoorziening en variëteit. 
Het verschil zit in de kortheid, overzichtelijkheid 
en documentatie. Met dat laatste wordt gedoeld op 
de behoefte aan het oude maar essentiële: wie, wat, 
waar en hoe. Kranten zouden in zo'n concept veel 
kleiner en korter worden dan nu; zij zouden zich 
bepalen tot de droge feitenweergave, maar dan wel 
een uiterst nauwkeurige. De toegevoegde waarde 
zou kunnen worden gevormd door de letterlijke 
tekst van documenten, voorzover relevant, en 
eventueel grafisch weergegeven cijfermateriaal. 
Een paper rif record in de ware zin des woords: snel te 
raadplegen, deugdelijk geverifieerd en niet uit op 
'primeurs', kleedkamerverhalen, achtergronden en 
evenmin op commentaren. Die zijn immers langs 
vele routes elders te halen. Kranten om te weten en 
overzicht te houden: daar zou nog wel eens een heel 
goede markt voor kunnen bestaan. Er is één krant 
die daar een beetje op lijkt en waarmee het dan ook 
erg goed gaat: de International Herald Tribune. 

Om zo'n krant te kunnen maken zou het eerder
genoemde debat over doeleinden, kwaliteitsmaat
staven en zeker de ethiek van het ambacht absolute 
noodzaak zijn. Wil het immers tot een geslaagd 

produkt komen dan is er in de geschreven journalis
tiek een Umwertuno aller Werte nodig. Maar het gaat 
ook om weinig meer of minder dan overleven. 
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