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‘op zoek naar vertrouwen in de pers’ is het centrale thema van dit 
nummer. Kennelijk is uitgangspunt de aanname dat dit vertrouwen er niet 
meer is. Of sterker: dat de media dit vertrouwen in de afgelopen jaren heb-
ben verspeeld.

“De journalistiek verloedert”, zegt prof. Wim van de Donk naar aanlei-
ding van zijn WRR-advies over het mediabeleid.

Minister Donner van justitie is een van de geregelde criticasters van de 
pers. Een aantal malen heeft hij in speeches en uitlatingen de wijze waarop 
de media opereren gehekeld, door onder meer te stellen dat zijn voorlich-
tingsdienst veel van de kostbare tijd kwijt is aan het herstellen van fouten 
die journalisten maken. Ondertoon: ze maken die fouten uit luiheid, sen-
satiezucht, concurrentieoverwegingen.

Als die opvattingen maar vaak genoeg worden herhaald, dan krijgen 
ze een zweem van waarheid mee en dat is meteen mijn probleem: straks 
gelooft nog iedereen de stelling dat de journalistiek geen vertrouwen meer 
waard is. Zie je wel, zelfs Donner zegt het. (Het kwam goed uit dat Trouw 
kortgeleden duidelijk maakte dat de media het beter doen dan bijvoor-
beeld politici. Dat mag geen gemakzuchtige tevredenheid opleveren, verre 
van dat, maar wel enige nuance.)

Wat overblijft is een samenleving waarin we tegenover elkaar staan en 
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We moeten eigentijdse vormen van contact tot stand 
brengen en de staat met de straat verbinden. Er is  
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beschuldigingen uiten. Niet denkend in de oplossing van morgen maar  
in het probleem van gister.

En het is, vind ik, onverdiend. Naar mijn overtuiging is de serieuze 
journalistiek, meer dan de politiek, op zoek naar nieuwe antwoorden 

en een eigentijdse attitude, 
beïnvloed door de grote gebeur-
tenissen in 2001, de Twin Towers, 
en 2002, de opkomst van en de 
moord op Pim Fortuyn. Daar 
waar de politiek antwoordt met 
repressie omdat men wel weet 
hoe het zit, is de journalistiek 

verder aan het kijken, omdat men wil begrijpen hoe het zit en weet dat er 
meer is te vinden achter de eerste antwoorden.

                                                    

Veranderingen

Laat ik eerst dit zeggen: ik pretendeer niet alle antwoorden op de vragen 
van deze dagen te kennen. In zekere zin is het uitzetten van een journalis-
tieke koers een optelsom van aan het vak ontleend nattevingerwerk, goede 
bedoelingen en reacties op impulsen van buiten. Er is geen onderliggende 
zekerheid ontleend aan exacte wetenschap. Dat is lastig, want er is veel aan 
de hand:

• Na de val van de Muur die voor ons althans een periode van welvaart en 
veiligheid betekende, is er plots, sinds 9-11 en 06-05, een groot gevoel 
van kwetsbaarheid en onveiligheid. Er is sprake van rauw geweld dat 
zich niet ver buiten de landsgrenzen aandient, maar om de hoek ligt te 
loeren. De buren kunnen terroristen zijn.

• De overheid is haar vanzelfsprekende autoriteit kwijt, de instituties van 
staat hun zekere positie. Ook de media, de grote kranten en nieuwsor-
ganisaties, zou je kunnen rekenen tot de instituties die aan het betonrot 
van de twijfel lijken te lijden. The Powers that Be trillen op hun grondves-
ten, zeker als de samenleving even heftig ontregeld raakt bij moorden 
en aanslagen.

 
 En specifiek voor de media:
• In snel tempo verliezen de kranten hun lezers. Dat is niet omdat ze 

falen, niet omdat ze geen vertrouwen meer waard zijn. Soms is dat waar: 
maar de samenleving ontleest, gaat anders met informatie om, vindt 
de krant niet meer vanzelfsprekend en noodzakelijk. De kranten (want 
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het raakt hen — nu nog — sterker dan een tv-nieuwsorganisatie als het 
NOS Journaal) zijn hun leven niet meer zeker en moeten om die reden 
ook andere vormen en een andere aanpak zoeken. Op de tv geldt iets 
anders: daar kan de zappende kijker zich aan iedere vorm van informa-
tie onttrekken en daar kan de ‘gemakzuchtige genotzoeker’ (het is een 
marketingterm) besluiten vooral niets te willen weten van wat wij zo 
graag relevant vinden.

• Journalisten zijn ver van hun lezers en kijkers komen te staan. Tijdens 
de verzuiling hoorden ze in ieder geval nog ergens bij, al maakte hen dat 
te afhankelijk van de opvattingen in eigen kring. De ontzuiling zorgde 
voor professionalisering, maar uiteindelijk werd de journalistiek een te 
gesloten beroepsgroep in zichzelf, waarin de eigen oordelen en keuzes 
steeds maar werden gerecycled en er niet veel gevoel was voor de buiten-
wereld. Daar woonde immers het ‘klootjesvolk’, en wij wisten wel beter. 
Dat is misschien ook de reden waarom de journalistiek zo langdurig 
niet tegen kritiek kon (want critici botsten snel en vaak op de muur die 
wij ‘persvrijheid’ noemden, maar die vooral van brokken zelfgenoeg-
zaamheid was opgetrokken).

Het gaat dus niet om kijk- of verkoopcijfers alleen, of zelfs helemaal niet. 
Er zijn dieperliggende verklaringen voor journalistieke gedragingen en 
veranderingen. Eerlijk gezegd, ik werk al lang bij het Journaal, maar ik 
zal, denk ik, nooit het recept vinden dat ik ’s morgens kan gebruiken om ’s 
avonds in Acht Uur meer kijkers te trekken. Ik weet wel hoe het niet werkt: 
geweld en seks ‘verkopen’ in ieder geval niet. 

Gesloten systemen
                         

Voor mij als net benoemd hoofdredacteur van het NOS Journaal waren de 
aanslagen op de Twin Towers en de moord op Fortuyn in zekere zin een 
‘shock to the system’. Ik wil het niet te grof laten klinken, maar soms komt 
zoiets goed uit. Soms heb je grote gebeurtenissen nodig om je even onze-
ker te voelen en, als het even kan, je vak en je principes opnieuw te formu-
leren.

Mijn stelling daarbij was dat het NOS Journaal, volgend jaar 50 jaar oud 
en in de afgelopen jaren in staat om zowel in aantallen kijkers als in beteke-
nis als primaire nieuwsbron de concurrentieslag te winnen, geen revolutie 
nodig had, maar wel de evolutie een zetje mocht geven.

En natuurlijk is het NOS Journaal een mammoettanker, maar dat gege-
ven maakt het juist leuker om eens naar de koers te kijken en die te veran-
deren als dat logisch is.

civiele journalistiek  • 1. Civiele journalistiek in de praktijk
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De Twin Towers en Fortuyn hadden voor mij, vertaald naar de journa-
listiek, iets gemeenschappelijks: wij hadden niets zien aankomen, maar 
wisten vooral niets van de motivatie, van de andere wereld dan de wereld 
waarin wij woonden. Dat gold voor het moslimterrorisme van — toen 
nog — ver over de grens, maar het gold ook voor dichtbij: net als de meeste 
politici zagen wij onvoldoende de krachten op basis waarvan Fortuyn naar 
een grote stembuszege surfte. We kenden de thema’s, maar niet op het exi-

stentiële niveau. Het zou allemaal 
wel meevallen, de kiezers zouden 
wel wijzer wezen. Maar Nederland, 
dat zo’n keurig aangeharkt land 
leek, bleek en blijkt structureel 
instabiel, z’n vermeende tolerantie 

kwijt, en een hogedrukpan waarin de gassen sissen en koken en in ieder 
geval geen respectvol debat toestaan. Men verwondt een tegenstander lie-
ver met harde (voor)oordelen, dan dat er enige twijfel over het eigen stand-
punt wordt toegelaten.

Waarom had de journalistiek gefaald? Voor een deel omdat we onvol-
doende wisten, maar eigenlijk vooral omdat we onvoldoende wilden weten. 
Wat niet in ons wereldbeeld paste, werd weggefilterd. Het was geen samen-
zwering, maar zo werkt het in gesloten systemen.

                                                            

Oplossingen

Na de analyse volgen de oplossingen. Een aantal uitgangspunten (en ik laat 
een heleboel andere oplossingen weg), is daarbij belangrijk. Ze zijn alle te 
vinden in het beleidsplan ‘Ten Aanval’, dat in oktober 2002 verscheen (zie 
www.nos-journaal.nl, onder ‘beleid’):

• Onbevangenheid dient het belangrijkste journalistieke uitgangspunt te 
zijn: het ene standpunt is niet beter dan het andere, ieder verhaal is de 
moeite van het uitzoeken waard, wij dienen niemand uit politiekcorrect 
beleefde zieligheid te beschermen tegen een hard verhaal (‘publish and 
be damned’). 

• De manier waarop wij vertellen moet toegankelijk zijn. De voorstelbaar-
heid van de kiezer liever dan de abstracties van de gekozene. We gaan 
daarbij niet meedoen aan het wat al te modieuze Even geen Den Haag  
Vandaag. Dat sloot naar mijn idee te gemakkelijk aan bij een zeker anti-
politiek gevoel: ‘ze doen maar daar’. Daar zou ik enig tegenspel aan wil-
len bieden: niet door Den Haag te groot maken, maar ook niet  door het 

We moeten de straat met  
de staat verbinden
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als te onbeduidend te beschouwen. Daar zitten populistische, gevaar-
lijke kanten aan, ook al zijn ze onbedoeld: we willen ‘aha’-journalistiek 
in plaats van ‘nou en’-verhalen.

• Wij moeten op zoek naar de vraag of de agenda van de burgers over-
eenkomt met die van de bestuurders. We moeten niet net doen alsof 
‘het toch nooit deugt wat ze in Den Haag doen’, want dat is te simpel, 
we moeten samenhang aanbrengen. In onze terminologie: we moeten 
‘de straat met de staat verbinden’.

• We moeten simpelweg meer weten, van binnenuit. Mag ik het ‘Afscheid 
van Hilversum’ noemen? Verlaat de glazen paleizen waar de wereld 
binnenkomt via de beeldschermen. Vandaar, bijvoorbeeld, nieuwe cor-
respondentschappen in Rotterdam (waar Fortuyn het duidelijkst won 
en zijn Leefbaren meeregeren) en Cairo, om de Arabische en moslim-
wereld beter te leren kennen

• We moeten ons meer realiseren wie onze opdrachtgevers en eigena-
ren zijn: de kijkers. Zij zijn ons uitgangspunt bij het maken van onze 
keuzes en verhalen. Onze keuzes ontlenen wij aan ‘de wereld van de 
kijker’. We vragen niet iedere morgen wat men die avond gehad had 
willen hebben — want journalistiek is geen populariteitsslag of een 
marketingconcept — we proberen onze keuzes en verhalen te ankeren 
in de leefwereld van de kijkers en hen middelen te geven om de wereld 
beter te begrijpen 

• We moeten de ivoren torens verlaten en luisteren, uitleggen, discus-
siëren, bijstellen en onze fouten toegeven en herstellen. Vandaar onze 
website en ons gastenboek, waar overigens niet zo’n grote groep meer 
mee discussieert en waar men vooral boos op ons is. (Ook wij zijn, in de 
journalistiek, lid van de linkse samenzwering, zegt men. En hoewel de 
voorbeelden vaak grotesk zijn — we dragen rode dassen, wordt gezegd, 
om de kiezers te beïnvloeden — moet het onderliggende gevoel wel 
serieus worden genomen.) Tegen gevoel en emotie — ‘ze zijn allemaal 
links daar’ — kun je niet veel ondernemen. Althans, je kunt niet meer 
doen dan je best. Gelukkig hebben we concurrentie en kunnen we 
worden vergeleken. Het enige dat we kunnen doen is proberen zo goed 
mogelijk te zijn, en de term pluriformiteit — die meer is dan onderwer-
pen over de journaals verdelen volgens de toevallige samenstelling van 
de Tweede Kamer — daadwerkelijk inhoud te geven. Ongebondenheid 
en onbevangenheid zijn daarbij sleutelbegrippen.

civiele journalistiek  • 1. Civiele journalistiek in de praktijk
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Vorm met inhoud

Helpt het?
Ik meen van wel. Er is een attitudeverandering op de redactie, al is er 

nog veel discussie: geen richtingenstrijd, maar een discussie over het ‘hoe’.
Zijn er voorbeelden?
Zonder daadwerkelijke interesse en een jaar lang proberen zouden 

we nooit Saoedi-Arabië zijn ingekomen bij de verkiezingen. Prinsjesdag 
valt goed te verslaan door, voor een deel althans, Den Haag te verlaten en 
de abstracties van de Miljoenennota op concreet niveau voorstelbaar te 
maken, buiten de residentie. Europa is ook die gehaktbal in de reportage 
van Marga van Praag, een verhaal dat we een paar jaar geleden nooit had-
den durven, nee willen maken. 

Natuurlijk is politiek meer dan een wedstrijd tussen hanige kamerleden 
en ministers, die hun rol spelen op het Haagse toneel, waarbij de enige 
toeschouwers de spelers zelf zijn. Wij hebben ons al lang geleden gerea-
liseerd dat zo’n wedstrijd soms, maar vaak niet, relevant is, en we terug 
moesten naar de inhoud. Vaak met het perspectief van de burger (niet de 
consument) als uitgangspunt. Dat hoort te zien te zijn in onze reportages 
en aanpak. Drama als er drama is, maar zo vaak doet zich dat niet voor. Ik 
durf ook de stelling aan dat wij de laatste verkiezingscampagne inhoude-
lijker hebben benaderd dan de campagnevoerders zelf.

Lastig etiket
 

Is dat civiele journalistiek?
Ik weet het niet. Eerlijk gezegd vind ik het niet zo interessant in welk 

theoretisch kader ons dagelijks handelen valt. Naam geven suggereert 
alsof een nieuw etiket op een stelsel van gedragingen en afwegingen 
plotseling de oplossing is voor een vertrouwenscrisis of economische 

neergang. Mij gaat het erom de 
uitgangspunten van de ‘oude’ jour-
nalistiek overeind te houden, en de 
fouten die ondertussen zijn en wor-
den gemaakt onder ogen te zien. 
Het gaat erom eigentijdse vormen 
van contact tot stand te brengen. 

Te weten dat verhalen anders verteld worden dan vroeger. Dat burgers, 
kijkers anders zijn dan tien en twintig jaar geleden. Dat journalistiek niet 
begint bij alles al zeker weten, maar bij alles willen weten. Kortom, het gaat 
erom een levende en lerende organisatie te zijn. 

Rondom civiele journalistiek 
hangt te vaak een  
geur van actievoeren 
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Dat is een manier om in de samenleving te staan, te overleven en, meer 
dan dat, een eigen plaats te houden. Als dat civiele journalistiek heet, vind 
ik het best. Ik ben alleen een beetje wantrouwend: rondom civiele journa-
listiek hangt, vind ik althans, te vaak de geur van actievoeren: de krant die 
niet langer registreert maar namens zijn lezers een parkeergarage tegen-
houdt of juist bouwt. Je mag wel naast je lezers staan, maar middenin de 
groep, volop participerend, is in mijn ogen niet wenselijk.

                                              

Op zoek naar stilte

Lezend over civiele journalistiek is er overigens veel goeds te vinden. Niet 
de woordvoerders maar de mensen. Niet het conflict maar de oplossing. 
Niet de ruzie maar de inhoud. Alleen, die vorm van journalistiek bestond 
al en zal nog lang blijven bestaan. Hij was een beetje versleten misschien, 
maar is volop in herstel, en meer dan dat. 

Ik winkel graag overigens, in alle theorieën. Mooi is wat Jen Schaffer 
zegt. Zij is hoogleraar en verbonden aan het Pew Center for Civic 
 Journalism in Washington. En zij weet dat de wereld uit meer bestaat 
dan woordvoerders, nota’s, persconferenties en verklaringen.

Je moet, zegt ze, het lawaai laten voor wat het is. Je moet op zoek gaan 
naar de stilte.

Naar de verhalen dus die verder liggen, en moeilijker zijn.
Daar mag het Journaal aan worden gehouden. Natuurlijk, tachtig pro-

cent van onze verhalen gaat over Bush en Balkenende, over Den Haag en 
Brussel. Die verhalen overigens moeten goed en inzichtelijk en met een 
toegankelijker invalshoek worden gemaakt.

Maar het gaat ook en vooral om die 20 procent vrije marge, waarin wij 
keuzes maken.

Als die keuzes uit de wereld van de kijker komen en minder uit die van 
de journalist, meer uit de stilte dan uit het lawaai, dan zijn we al een eind 
op weg. En dan is er weinig reden voor een gebrek aan vertrouwen.

civiele journalistiek  • 1. Civiele journalistiek in de praktijk


