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laborant erik knollema hoort het slotpleidooi van de officier van jus-
titie over de �1-jarige Omer K. en de 2�-jarige Sadettin T. met verbazing aan. 
Ze zijn loverboys, aldus het Openbaar Ministerie in Groningen, en hebben 
drie jonge vrouwen tot prostitutie gedwongen. ”Het blijft gissen”, besluit 
de officier en voor Knollema is de zaak daarmee over. “In de rechtszaal 
horen aannames niet thuis, al hebben Omer en Sadettin misbruik gemaakt 
van kwetsbare hoertjes. Maar je moet ze pakken op bewijs.”

Knollema is een van de leden van de Lezersjury van Dagblad van het 
Noorden die de zaak tegen de loverboys bijwonen. In de krant van 1 februa-
ri gaat hij in op de eis van de officier en het verweer van de advocaat van de 
verdachten. Hetzelfde doen een cafébaas, een huisvrouw, een nieuwbakken 
meester in de rechten en een administratief medewerkster. Ze twijfelen 
sterk over de zaak en zijn niet eensluidend in hun oordeel over schuldig of 
niet.

De Lezersjury is een van de initiatieven van het nog jonge Dagblad van 
het Noorden om lezers bij de krant te betrekken. Civic Journalism noemen 
we dat niet, ook niet op z’n Nederlands. Wij houden het op lezersgericht-
heid, een kernwaarde van onze krant. 

Dat kan ook moeilijk anders, want wij zijn er voor de lezers. Je kunt je 
het omgekeerde niet voorstellen. Toch was het bij het ontstaan van de fusie-
krant, in april 2002, een geheel nieuwe term die werd geïntroduceerd. We 
zouden voortaan niet van onszelf uitgaan bij het maken van de krant, maar 

Bij Dagblad van het Noorden 
is lezer koning

Lezersparlement, lezersredacteuren & dagmetingen:  
het Dagblad van het Noorden heeft de wending naar de 
lezer definitief gemaakt. Betekent dat het inleveren van 
objectiviteit voor een ‘u-vraagt-wij-draaien-mentaliteit’? 
Geenszins, volgens de adjunct-hoofdredacteur.

door Evert van Dijk

Adjunct-hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden
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de lezer op de eerste plaats zetten. ‘Voor het Noorden, door het Noorden’,  
is niet voor niets ons credo.

Eén van de zaken die we ons hadden voorgenomen, was om de lezer 
meer dan in het verleden bij de krant te betrekken. In de aanloop naar de 
Tweede-Kamerverkiezingen in 2002 kwamen de lijsttrekkers van bijna alle 
deelnemende partijen naar ons hoofdkantoor in Groningen. Daar werden 
ze opgewacht door een groep lezers, geselecteerd op basis van de vragen 
die ze voor de politici in petto hadden. Een dag later was een uitgebreid 
verslag van de sessie in de krant te lezen. 

Waarom is dat nou nodig? Om meer dan één reden. We haalden op deze 
manier de lijsttrekkers naar het Noorden en wisten hen zo te interesseren 
voor zaken die in Groningen en Drenthe spelen. Belangrijker nog was de 
ontdekking dat lezers andere vragen stellen dan journalisten. Soms meer 
voor de hand liggend, soms helemaal niet. In elk geval leverde het onze 
lezers antwoorden op vragen op die ze zelf ook hadden willen stellen. En 
die ze elders niet tegenkwamen.

actiejournalistiek op het randje?

We vallen onze lezers niet alleen lastig tijdens de verkiezingen. Het hele 
jaar door zoeken we ze op, betrekken we ze bij de krant. Een e-mailadres 
onder een artikel, een uitnodiging tot reageren, is bijna net zo gebruikelijk 
als de naam van de verslaggever erboven. We beseffen dat een krant maken 
geen eenrichtingsverkeer is. Evenmin schromen we aan te sluiten bij wat er 

aan ongemakken leeft onder bur-
gers. De krant stelt lezers soms zelfs 
in staat actie te voeren. Zo hebben 
we bijvoorbeeld bonnen in de krant 
geplaatst om actie te voeren. Met als 
gevolg dat bewoners van Noorder-
hoogebrug met de krant in de hand 

langs de deuren gingen. Op deze manier hoopten ze te voorkomen dat een 
schoorsteenpijp van een voormalige steenfabriek zou moeten wijken voor 
een bouwcentrum. Het leverde de redactie meer dan 1000 ingevulde bon-
nen op, de krant was spraakmakend geweest en lezers en redactie von-
den elkaar in hun woede over het negeren van de uitslag door het (Oosten-
rijkse) bouwcentrum.

Gingen wij hier te ver? Vonden wij dat de pijp behouden moest blijven 
en leverden wij daarmee onze objectiviteit in? Nee, geenszins. Het enige 
dat we inleverden was onze traditionele afstandelijkheid. We boden een 
podium voor gevoelens die leefden in een deel van de stad, speelden daar-

‘Voor het Noorden,  
door het Noorden’ is niet  
voor niets ons credo
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op in en leverden als krant ruimte voor de discussie over sloop of niet. We 
namen pas een standpunt in toen het bouwcentrum een geheel eigen draai 
aan de uitslag van de enquête gaf. 

Meer succes leverde een actie voor Manuela Böhnert uit Hoogezand op. 
Het 1�-jarige meisje is epileptisch en lijdt aan pdd nos. Medici kunnen wei-
nig meer voor haar betekenen. Aan de krant vertelde haar moeder — een 
vrouw in de bijstand —, dolfijnentherapie als laatste redmiddel te zien. 
Over de daarvoor benodigde 8000 euro beschikte ze niet. 

De Hoogezandse dirigent Sim Noordhoff las dit artikel en kwam in 
actie. Binnen een week zette hij een benefietconcert op, liet artiesten als 
de Stroatklinkers en Liza Santanera belangeloos optreden, en haalde 8000 
euro op. Uiteraard volgde de krant het initiatief op de voet. Verslaggever 
René Otterloo ging zelfs met Manuela en haar moeder mee naar Curaçao en 
beschreef de succesvolle dolfijnentherapie voor de achtergebleven lezers. 
Het artikel verscheen in oktober vorig jaar, juist in de periode dat wij onze 
dagmetingen houden. Het slotartikel in de zaterdagkrant over de thera-
pie in Curaçao bleek tot verrassing van de redactie door 79 procent van de 
lezers te zijn gelezen. Aanzienlijk meer dan het beter geschreven en mooi-
er gepresenteerde interview met Jacques d’ Ancona, een pagina daarvoor. 

Dagmetingen

Wat zijn die dagmetingen? Een belangrijk instrument voor ons om te 
weten te komen wat onze lezers willen lezen. In het najaar bellen we zes 
weken lang elke dag 100 lezers over de krant van die dag. We willen weten 
of ze een bepaalde pagina hebben gezien, of ze daarop een artikel heb-
ben gezien, of ze hiervan alleen de kop hebben gelezen, of dat ze ook aan 
de tekst zijn begonnen. En zo ja, of ze tot het eind zijn gekomen. Op deze 
manier hebben we al meer dan 10.000 lezers gesproken over ons dagelijks 
product. 

Bij globalere lezersonderzoeken wordt lezers gevraagd welke onder-
werpen ze meer of minder in de krant willen. Het is van veel meer. Meer 
nieuws uit de eigen woonplaats, uit de regio, meer binnen- en buitenlands 
nieuws, meer economie en sport, en dan vooral regionale sporten. Alleen 
wat dat laatste betreft maken we ons er gemakkelijk van af, aangezien het 
aantal lezers dat juist minder regionale sport wil, en dan vooral voetbal, 
even hoog is. 

Als het om thema’s gaat, willen de lezers meer lezen over land- en tuin-
bouw, veiligheid en criminaliteit, opvoeding, onderwijs en gezondheids-
zorg. Het mooie van de dagmetingen is dat we deze globale antwoorden, 
met een hoog sociaal-wenselijkheidsgehalte, kunnen spiegelen aan de 
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leesdichtheid van artikelen op deze terreinen. Een op de redactie als saai 
betitelde opening van de krant over mogelijke nierschade bij 1,6 miljoen 
Nederlanders, uit een onderzoek van het Academisch Ziekenhuis Gro-
ningen, was door 56 procent van de ondervraagden tot de laatste regel 
uitgelezen. Een ongekend hoog percentage. Er zijn dagen dat de opening 
krant door slechts 6 op de 10 lezers wordt gezien, laat staan dat ze eraan 
beginnen.

De uitkomsten van de dagmetingen gebruiken we in ons dagelijks werk. 
We hebben redacteuren benoemd die speciaal zijn belast met bericht-
geving over de populaire thema’s. En dat menselijke, emotionele verhalen 
hoog scoren is ons inmiddels ook meer dan duidelijk. De top-10 van best 
gelezen artikelen wordt altijd door deze categorie gedomineerd. Op onze 
voorpagina is dit besef dagelijks terug te vinden.

De Rijdende Redactie

Om onze lezersgerichtheid vorm te geven beschikt Dagblad van het Noor-
den over een eigen bus, de Rijdende Redactie. De grote camper, beschil-
derd in DvhN-kleuren, wordt ingezet om naar de lezers toe te gaan. 
Bijvoorbeeld als na een reeks artikelen over de bezuinigingen die de 
gemeente Slochteren voorstaat, basisschool Lutje Til uit Tjuchem viert dat 
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De Rijdende Redactie van Dagblad van het Noorden in Tjuchem, waar schoolkinderen  
hun blijdschap delen met redacteuren van de krant over het openblijven van basisschool  
Lutje Til.
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ze openblijft. Als dank voor alle berichtgeving hebben de leerlingen teke-
ningen gemaakt, die ze inleveren bij de Rijdende Redactie, opgesteld bij 
dorpscentrum Velemans Droom. De verslaggevers worden met gejuich 
ontvangen. De 6-jarige Jesper: “Joepie, onze school blijft.” En de 8-jarige 
Pim: “Tjuchem is een superdorpje. Ik heb er veel pret.”

De Rijdende Redactie is een uiterst herkenbare vooruitgeschoven post 
van de krant. Westerlee, een dorp in de gemeente Scheemda, telt ongeveer 
650 huishoudens. Zoals zoveel dorpen in Oost-Groningen is het een lint-
dorp. Halverwege de dorpsstraat staat op een zonnige woensdagmiddag de 
redactiebus geparkeerd, met redacteur Pieter Broesder en marketeer Gon-
nie Dijkema aan boord. Lezers hebben in de voorafgaande dagen zegels uit 
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* * *
Dagblad van het Noorden — 

Dagblad van het Noorden is in 
2002 ontstaan uit een fusie van 
Nieuwsblad van het Noorden met 
Groninger Dagblad (Stad)/Drent-
se Courant. De krant verschijnt 
als ochtendblad in Groningen, 
Drenthe en aanpalende gebie-
den, te weten Friesland, Overijs-
sel en Duitsland. De oplage is 
dalende, zoals van nagenoeg alle 
kranten. De oplageteller staat op 
dit moment op ongeveer 170.000. 
Daarmee is Dagblad van het Noor-
den de zesde krant van het land. 
De krant verschijnt in negen edi-
ties; vier in Drenthe, vier in de pro-
vincie Groningen en één in de stad 
Groningen. 

* * *
Lezersparlement — Binnenkort 
begint Dagblad van het Noorden 
met het Lezersparlement. Analoog 
aan de Lezersjury laten we een 
groep geselecteerde lezers aan het 
woord over de prestaties van onze 

ministers en het kabinet. Het idee 
ligt al een tijdje op de plank. Eerlijk 
gezegd wachten we even tot de pres-
taties van het kabinet-Balkenende 
wat beter worden, anders lijkt het 
alsof we de publieke onvrede een 
plaats willen geven en daarvoor is 
het niet bedoeld. Is het idee voor de 
Lezersjury ontstaan na een een-
tweetje tussen twee redacteuren, 
het idee voor het Lezersparlement 
pikten we op uit België. Daar weet 
bijvoorbeeld het Belang van Lim-
burg als geen ander wat lezersge-
richtheid is.

* * *
oplage — De lezersgerichte acti-
viteiten leiden er niet toe dat de 
oplage van Dagblad van het Noor-
den tegen de stroom in stijgt. Wel 
is het zo dat dorpen en gemeenten 
die bijvoorbeeld door de Rijden-
de Redactie worden bezocht, het 
toneel zijn van wervingsacties. Het 
aantal mensen dat op deze manier 
(proef )abonnee wordt, is hoger dan 
via reguliere wervingsmethoden. 
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de krant kunnen knippen die recht geven op een luchtfoto van hun omge-
ving. Het loopt niet storm, daar is Westerlee het dorp niet naar. Maar na 
drie uur zijn er 150 bezoekers geweest en even zovele praatjes gemaakt. 

De lezers voelen zich serieus genomen, zijn vereerd dat de krant de 
moeite neemt om naar hun dorp te komen. Redacteur Broesder beant-
woordt hun vragen en tekent tegelijkertijd een serie klachten op over de 
‘koddige’ verkeerssituatie aan de Tranendallaan. 

Een van de klagers komt de bus binnengestapt met de mededeling dat 
hij al 47 jaar lid is van de krant. Lid, zo noemen trouwe abonnees in het 
Noorden zich. Weliswaar doelt de man op een van de voorgangers van Dag-
blad van het Noorden, de Winschoter Courant, maar toch. Even doorpratend 
wordt Broesder duidelijk dat het lidmaatschap maar relatief is. Meneer 
blijkt een van de vele samenlezers te zijn, hij haalt ’s middags de krant bij 
de buren op. Sinds een aantal jaren kan hij het abonnementsgeld niet meer 
alleen dragen. Als gevolg hiervan blijft het bereik van de krant toenemen, 
ondanks het dalende aantal abonnees. 

Lezersplein

Het feit dat een verslaggever zelf zeven woensdagmiddagen achtereen is 
te vinden in de zeven dorpen van de gemeente Scheemda geeft aan dat er 
sinds 2 april 2002 al heel wat is veranderd bij de krant. De eerste krant van 
de nieuwe titel telde een dagelijkse pagina waar lezers en krant elkaar ont-
moetten, Lezersplein geheten. Drie lezersredacteuren waren verantwoor-
delijk voor deze interactieve pagina. Daarop kwamen lezers aan het woord 
over de nieuwe krant, konden ze vragen stellen over de meest uiteenlopen-
de zaken en gaf de hoofdredactie tekst en uitleg. 

De pagina bestaat niet meer, die heeft zijn functie gehad en het aantal 
lezersredacteuren is gedaald tot twee. Een voor evenementen als het 

Lezersweekend en de beklimming 
van Alpe d’Huez, de ander voor de 
beantwoording van lezersbrieven. 
De overige redacteuren nemen de 
taken voor hun rekening die in het 
begin door de lezersredacteuren 

werden gedaan. Ze staan op weekmarkten om lezers te ontmoeten, orga-
niseren bonte avonden met lokaal talent, laten basisschoolleerlingen de 
krant van hun dorp maken en leiden discussieavonden. 

Terug naar de Lezersjury, bedoeld om leken kennis te laten maken met 
het Nederlandse rechtssysteem. Ze hebben vooraf een introductiecursus 
gekregen, verzorgd door een oud-rechter en gaan in groepjes van vijf mee 

De lezers voelen zich  
serieus genomen
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met de rechtbankverslaggever in Groningen of Assen. De vrees vooraf van 
medewerkers van het Openbaar Ministerie en Justitie was dat er louter bor-
relpraat in de krantenkolommen zou verschijnen. Al na een paar afleverin-
gen kantelde de mening van betrokkenen. De Lezersjury geldt nu als voor-
beeldproject voor het hele land.

 De loverboys Omer K. en Sadettin T. zijn maandag 14 februari door de 
rechtbank in Groningen veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waar-
van zes maanden voorwaardelijk. Een dag later spreekt de Lezersjury in 
Dagblad van het Noorden in wisselende bewoordingen over de uitspraak. 
De administratief medewerkster raadt de verdachten aan in hoger beroep 
te gaan, omdat ze vindt dat er onvoldoende bewijs was. De cafébaas daaren-
tegen vond de eis al laag en kan zich helemaal niet vinden in de uitspraak. 
“Ik had zelf dertig maanden in mijn hoofd.” En laborant Knollema kan er 
ook niet bij. “De belangrijkste getuige heeft tot drie keer toe aantoonbaar 
 gelogen. De uitspraak krijgt van mij geen schoonheidsprijs.’’

evert van dijk 
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