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de media hebben de afgelopen jaren ontzettend hun best gedaan 
de band met lezers, kijkers en luisteraars te versterken. Maar dat wil nog 
niet zeggen dat zij daarmee het vooral in de vs gepropageerde idee van 
‘civiele journalistiek’1 hebben omarmd. De gedachte dat de journalistiek 
pas echt betekenis kan krijgen als zij zich losmaakt van het establishment 
en zich daadwerkelijk in dienst stelt van de burger, heeft volgens mij nog 
geen brede aanhang verworven onder de traditionele media. Een telefo-
nisch spreekuur van de redactie, een vaker gegunde rectificatie en een 
minder sporadisch interview met een ‘gewone’ burger, willen nog niet zeg-
gen dat de journalist zich nu in de eerste plaats ziet als degene die de bur-
ger terzijde staat bij het formuleren van zijn eigen agenda omwille van de 
verbetering van de kwaliteit van zijn gemeenschap. 

Drie pijnlijke waarnemingen uit eigen praktijk doen mij zelfs vermoe-
den dat de kloof tussen media en burgers eerder is vergroot.

De eerste stamt uit het voorjaar van 2004. Op zoek naar de motieven 
van lezers onze krant op te zeggen, had ons bureau voor marktonderzoek 
gesprekken georganiseerd met ‘afhakers’. Een groep leek op papier ver-
trouwd: hoger opgeleid, tussen de �5 en begin 50 jaar, wonend en werk-
zaam in de randstad. Dat zij de krant hadden opgezegd was vervelend, 
maar veel ernstiger was dat zij er geen andere krant voor in de plaats had-
den genomen en dat voorlopig ook niet van plan waren. Ze hadden het te 
druk met andere dingen, waren al dat papier een beetje moe geworden, 
hadden even de buik vol van het wereldleed, kregen toch wel te horen wat 
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ze moesten weten en voelden zich eigenlijk heel lekker zonder krant: geen 
ongelezen stapels meer die op het schuldgevoel kunnen drukken en ook 
geen acceptgiro’s meer. 

Op de vraag of ze nu ook iets misten, bleven zij het antwoord eigenlijk 
schuldig. Een jonge vrouw zei: “Eigenlijk alleen dat gezellige gevoel van de 
zaterdagmorgen. Dat die krant dan op de mat ligt. Dat mis ik wel een beet-
je.” Die zijn we voorgoed verloren, zei onze uitgever nuchter.

De tweede was op 18 mei 2004. Trouw had lezers uitgenodigd hun eigen 
voorpagina te maken, die op de achterpagina van de krant zou worden 
afgedrukt. Negen lezers kozen hun eigen onderwerpen en toonden daar-
bij een sterke voorkeur voor positief nieuws. Een bericht over een aankon-
diging van een onderzoek naar een medicijn voor manisch-depressieven 
kreeg een prominente plaats. De lezeres zette het in een bijzonder optimis-
tische toonsoort: er is hoop! Het zou onze wetenschapsredactie nooit pas-
seren. 

Ook in andere opzichten waren de lezers onorthodoxer dan de journa-
listen: zij vonden een opgewekt verslag van een natuurwandeling met blin-
den zeer geschikt voor de voorpagina, evenals tips voor degenen die die 

week aan hun eindexamen zouden 
beginnen (abrikozen bevorderen 
het concentratievermogen). Geheel 
in stijl prijkte boven het weerbe-
richt het kopje ‘zonneschijn’. Op 

de ‘echte’ voorpagina stond er boven het zelfde bericht ‘koeler’. Het was 
allebei waar: op Hemelvaartsdag zou de zon zich laten zien, maar zou de 
temperatuur dalen.

Veel andere lezers reageerden enthousiast. In hun ogen hadden de 
negen met hun voorpagina bewezen dat goed nieuws wel degelijk bestaat, 
als je het maar wilt zien.

De derde waarneming deden wij op 14 december. De jonge Oostenrijkse 
ontwerper Lukas Kircher liet ons een filmpje zien van een onderzoek naar 
het leesgedrag. De proefpersoon had een soort helm op met camera en 
spiegels, waardoor wij konden volgen hoe hij de krant las. Het was drama-
tisch: de ogen schoten kriskras over het papier, zonder ook maar ergens 
veel langer dan een seconde te blijven hangen. Foto’s kregen nog de meeste 
aandacht, maar zelfs de koppen werden hoogstens gedeeltelijk gelezen. De 
lezer snelde door de krant heen, springend van ijsschots naar ijsschots.

Het heeft veel van ons verdringingsmechanisme gevergd om hierna de 
voorbereidingen voor de overstap van Trouw naar een compact formaat 
met enig enthousiasme te kunnen voltooien.
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minder zin in nieuws

Op grond van deze ervaringen kun je zeggen dat de burger steeds minder 
zin heeft in het nieuws. Ik zou willen dat deze conclusie een typisch staal-
tje was van negativistische sloddervossenjournalistiek. Maar helaas, de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) komt op basis 
van iets meer gegevens op hetzelfde uit: “Het publiek heeft een groeiende 
behoefte aan vermaak, die ten koste gaat van ‘serieuze’ informatie.” En: 
“De vaak wat oudere, serieuze informatiezoekers worden op den duur 
vervangen door jongere entertainmentgerichten, die de krant zien als een 
bijproduct in hun mediagebruik.’’2 Wij mochten enige tijd de illusie heb-
ben dat het anders was, maar de wrr brengt ons terug bij het motto uit de 
zeventig jaar oude satirische roman Scoop van Evelyn Waugh: “Nieuws is 
alles wat een vent, die zich nergens een klap voor interesseert, leest.” Ver-
maak dus.

Je kunt de journalistiek dus verwijten dat zij nog te ver afstaat van de 
burger, maar je kunt je ook afvragen of de burger zich niet te veel afwendt 
van de journalistiek. Evan Cornog, rector van de faculteit voor journalistiek 
van de Columbia-universiteit in New York, schreef onlangs: “In de wereld 
van de journalistiek wordt veel gedebatteerd vanuit het perspectief van de 
tekortkomingen van de huidige journalistiek. En dat moet ook, want er zijn 
er genoeg. Maar misschien is het probleem, en daarmee ook de oplossing, 
breder en dieper geworteld. Misschien moeten we tot op zekere hoogte de 
lezers de schuld geven. Misschien zijn de oude noties van een betrokken 
en deugdzame burgerij, waarop de grondleggers van onze republiek hun 
hoop hadden gevestigd, archaïsche concepten.”�

De journalistiek heeft lezers en kijkers nodig voor wie het een vanzelf-
sprekend belang is zich te informeren over de samenleving en voor wie die 
informatie dus ook een waarde heeft. Die groep slinkt. De afhakers wen-
den zich niet zozeer tot nieuwe media omdat die sneller en beter informe-
ren, maar omdat die hen beter in staat stellen hun particuliere interesses 
te volgen. Daar zijn zij ook geen deel van een massa, maar veel meer indi-
vidu. Het nieuws lijkt voor velen een (gratis) bijzaak.  Er groeit daardoor 
een tweedeling: mensen met een betere opleiding en een hoger inkomen 
blijven zich goed informeren opdat zij volop kunnen participeren, mensen 
met een lagere opleiding en inkomen voelen zich daar minder toe gedre-
ven.4 

Misschien heeft de journalistiek daar zelf ook aan bijgedragen door niet 
eerder en krachtiger naast de burger te gaan staan, zich onafhankelijker op 
te stellen ten aanzien van andere instituties en zich meer verantwoordelijk 
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te tonen voor eigen tekortkomingen. Maar het is de vraag of zij daarmee 
de groeiende desinteresse het hoofd had kunnen bieden.

Het is zelfs twijfelachtig of burgers zich van de traditionele media 
afwenden omdat die in hun ogen niet voldoen. 

Uit een onderzoek in opdracht van Trouw blijkt dat de meeste Nederlan-
ders tevreden zijn over de informatievoorziening van de media. Zij doen 
het beduidend beter dan politieke partijen, bedrijven en religieuze instel-
lingen (hetgeen strookt met de uitkomsten van de Eurobarometer naar de 
opvattingen in vijftien eu-lidstaten). Acht op de tien hebben het gevoel dat 
informatie die krant, radio en televisie verspreiden meestal of altijd, eer-
lijk, snel en volledig is. Televisie wordt het meest betrouwbaar geacht. Bur-
gers zijn wel kritisch: vooral de lezers van de zogenaamde kwaliteitskran-
ten (Trouw, de Volkskrant en NRC Handelsblad) ergeren zich bijvoorbeeld 
aan het ‘papegaaien’ — het uitvergroten van het nieuws tot een hype door 
elkaar na te praten. Maar die kritiek geeft geen aanleiding de krant links te 
laten liggen. 5

dure fossielen 

Zolang kijkers, lezers en luisteraars blijven afhaken, kan het kennelijke 
vertrouwen onder de volhouders geen reden tot zelfgenoegzaamheid zijn. 
Het maakt de zaak alleen maar complexer: wat kunnen media meer doen 
om dit proces tot staan te brengen? Klaus Schönbach, hoogleraar algeme-
ne communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, heeft 
vele jaren in Europa en de Verenigde Staten onderzoek gedaan naar de 
‘succesfactoren’ van dagbladen. Hij heeft tot voor kort altijd onderscheid 
kunnen maken tussen kranten die het goed doen in inhoud, vormgeving 
en marketing en daarvoor met klinkende munt worden beloond, en kran-
ten die daarin faalden en dat in rode cijfers vertaald zagen. Maar ook hij is 
nu somber gestemd: minder mensen willen weten wat er gaande is in de 
wereld. En daar doe je weinig tegen. “Maar mijn pessimisme zou tijdge-
bonden kunnen zijn. Men zou het een individualistische, ja zelfs hedonis-
tische fase kunnen noemen die we nu meemaken.” Mogelijk volgt daarop 
een fase waarin nieuwe maatschappelijke tegenstellingen zich opdringen 
waardoor de belangstelling voor politiek en economie herleeft. Schönbach 
komt eigenlijk uit op het oude adagium: een ramp voor het land is een 
zegen voor de krant.6

In afwachting van slechtere tijden groeien echter generaties op voor wie 
traditionele media dure fossielen zijn. Zij krijgen Metro en Spits in handen 
gedrukt en kunnen op het internet alle informatie van de wereld vinden. 
De meeste traditionele media proberen in hun digitale wereld een plek te 
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veroveren. Zij hopen daar op grond van hun reputatie vertrouwenwekken-
de bakens te zijn. Het probleem is echter dat het klassieke exploitatiemo-
del (kosten van redactie en drukpers worden gedragen door abonnemen-
ten en advertenties) op internet niet werkt. Nieuws lijkt iets wat je, met wat 
knip- en plakwerk, gratis kunt aanbieden. Advertentie-inkomsten op inter-
net groeien, maar het is twijfelachtig of zij de kosten van goede journalis-
tiek uiteindelijk kunnen dragen. Op de een of andere manier zal de burger 
daarvoor toch moeten willen betalen. 

Om met de wrr te spreken: Het medialandschap is  ‘turbulent’ en ‘veel 
is onzeker’. Uitgevers en redacties zoeken koortsachtig naar nieuwe wegen 
om de burgers te bereiken en te binden. Het gaat om meer dan aanpassin-

gen van formule en formaat van 
dagbladen. Het gaat ook om nieu-
we producten, zowel digitaal als 
op vertrouwd papier. En het gaat 
ook om verkenning van de moge-
lijkheden van nieuwe technolo-
gie. Omroepen en dagbladen, die 

met vergelijkbare problemen kampen, lonken nu naar elkaar. Redacties 
van De Telegraaf, NRC Handelsblad en de Volkskrant experimenteren met 
televisie en de opgestapte voorzitter van de ncrv, Kees Klop, noemde het 
onlangs ‘een goede zaak’ als zijn omroep meer zou samenwerken met een 
krant als Trouw.7

Ondertussen groeit de ‘civiele journalistiek’ buiten de traditionele 
media om op internet. Wie even op verschillende sites grasduint kan zich 
afvragen of er in de toekomst nog wel journalisten nodig zijn. Nog voordat 
een journalist er een letter over had geschreven, verspreidde het nieuws 
over de tsunami zich razendsnel over het wereldwijde web in ooggetuigen-
verslagen, foto’s en videobeelden. De digitale en mobiele techniek maakt 
van iedereen een verslaggever en cameraman met toegang tot de rest van 
de wereld. Het is dus misschien niet zozeer de vraag of de journalistiek 
genegen is zich naast de burger op te stellen, als wel in hoeverre de burger 
haar in de schaduw zal stellen.

gids in het informatiemoeras

Maar juist in die ongebreidelde stroom van informatie, moet de journalis-
tiek aantonen dat zij haar geld waard is. De grootste dienst die zij de bur-
ger kan bewijzen is simpelweg gelegen in het vertrouwde handwerk: het 
onderscheiden van zin en onzin, het onderzoeken van de feiten, het bieden 
van context en inzicht, het zoeken naar antwoorden op vragen die mensen 
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zich bij het nieuws stellen, een betrouwbare gids willen zijn in het infor-
matiemoeras. Verhoudingsgewijs beschikken de traditionele media nog 
over het grootste kapitaal — de redacties — om zich van die taak te kun-
nen kwijten. Zij zullen zich daarop moeten concentreren. Het helpt als zij 
zich daarbij tegelijkertijd bewuster toont van haar verantwoordelijkheid, 
meer bereid is rekenschap af te leggen en zich misschien zelfs wat minder 
negatief en cynisch op te stellen. Nieuwe technologie vereist aanpassingen, 
maar geen afbraak van de kernfunctie: informeren en opiniëren.

Op haar beurt mag de journalistiek verwachten dat de burger en de 
overheid haar op waarde weten te schatten. Je informeren is een ‘civiele 
plicht’, die je net zo min als de gang naar de stembus kunt afdwingen, 
maar wel vitaal is. Er moeten voldoende burgers zijn die zich, in tegenstel-
ling tot de doelgroep uit de roman van Evelyn Waugh, wél ergens een klap 
voor interesseren.
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