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crisis in medialand? Eigen schuld, zeggen aanhangers van de civiele 
journalistiek. De media hebben een kloof laten ontstaan tussen journalist 
en publiek. Om hun plek als belangrijkste informatiebron terug te winnen, 
moeten de media zich losmaken van de machtige instituties; en moeten 
burgers de prime definers zijn van het nieuws. Niet de Haagse ruzies tussen 
‘poppetjes’, maar de gevolgen van de politiek voor de samenleving moeten 
centraal staan. Sensationele mislukkingen en extremen mogen de losse 
verkoop opschroeven: media moeten het publiek echter niet alleen geven 
wat het wil, maar ook wat het nodig heeft. Meer oplossingen en alternatie-
ven zouden in dat opzicht niet misstaan. De burger moet en kan af van de 
passieve consumentenrol waarin hij is geduwd. Daarvoor zullen de media 
meer hun best moeten doen: de hapsnapcultuur volstaat niet meer, maar 
pragmatische context is geboden. Interactief contact met het publiek lijkt 
in de civiele journalistiek het sleutelwoord, maar het eenrichtingsverkeer 
van de massamedia leent zich hiervoor maar moeizaam.

De vertegenwoordigers van de civiele journalistiek hebben hun hoop 
onder andere gevestigd op internet. De open publishing software die eind 
jaren negentig werd ontwikkeld, zou een eind moeten maken aan de 
genoemde kwalen. Dankzij de eenvoud van die nieuwe technologie kan 
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iedereen publiceren. Miljoenen internetgebruikers ter wereld voegen met 
regelmaat berichtjes, foto’s, filmpjes en links toe aan hun eigen online dag-
boek: het weblog. Inmiddels tonen veel webloggers serieuze ambitie: zij 
gebruiken het weblog medium om zelf nieuws te verspreiden, te interpre-
teren en te becommentariëren. Het monopolie van de journalist is voorbij, 
wat de man in de straat te vertellen heeft gaat weer tellen. 

Op weblogs kunnen de burgers zelf meepraten. De filosoof Habermas 
heeft ooit betoogd dat het monopolie van massamedia een belemmering is 
geworden voor de openbare meningsvorming. In de achttiende en negen-
tiende eeuw was het debat veel vrijer.1 Kunnen weblogs de renaissance bete-

kenen van het debat tussen onaf-
hankelijke, kritische individuen; 
zullen ze de massamedia democra-
tiseren? Of overschatten we hier 
een marginaal medium, dat op geen 
enkele wijze voldoet aan de kenmer-

ken van kwaliteitsjournalistiek? Naast bejubeld worden weblogs even vaak 
sceptisch benaderd, vooral door de traditionele journalistiek. Een afweer-
mechanisme van media die zich bedreigd voelen? Welke haken en ogen 
zitten er aan weblogs? Hoeveel hout snijdt de kritiek? 

Die vragen zijn relevant nu de Amerikaanse civiele journalistiek 
zoveel verwacht van het verschijnsel weblog. Hoe geschikt zijn weblogs als 
 medium om een kwalitatieve en effectieve civiele journalistiek te realise-
ren? Ik toets deze vraag aan de hand van de ‘civiele kritiek’ op de traditio-
nele journalistiek, zoals samengevat in zes uitgangspunten door Nico 
Drok in zijn boek Even geen Den Haag vandaag. Naar een Nederlandse civie-
le journalistiek (2001).2 Vervolgens meet ik het fenomeen weblog af aan het 
ideaal van Habermas, waarna ik de balans opmaak. 

van eenrichtingsverkeer naar openheid en interactiviteit

Inherent aan de eenrichtingscommunicatie via massamedia is de onbe-
kendheid met het publiek. Gesproken wordt van een missing link. Het refe-
rentiekader van journalisten wordt meer en meer gevormd door collega’s 
en het medialandschap waarin zij zich bevinden. Als één of enkele smaak-
makende media een kwestie opblazen, zullen anderen hun voorbeeld vol-
gen; de journalistiek is naar binnen gericht geraakt. 

Weblogs maken het de traditionele media mogelijk aansluiting te vinden 
bij wat de burger beweegt. Verslaggevers kunnen niet overal zijn, maar ze 
kunnen de we-media als bron gebruiken. Het gewone publiek treedt dan op 
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als informant voor journalisten. Dat stelt hen in staat ook zicht te krijgen 
op wat tot nu toe door de media gemarginaliseerde groepen bezighoudt 
en beweegt. Het interactieve karakter van weblogs biedt bovendien ruimte 
voor een open debat. Lezers kunnen direct op weblogposts reageren, waar-
op vervolgens weer door de blogger zelf of door andere lezers kan worden 
gereageerd.

Tenslotte kunnen journalisten in de blogosphere een beroep doen op de 
expertise van de hele wereld. Opmerkingen uit het publiek bevatten soms 
wel degelijk waardevolle praktijkkennis over een actuele kwestie. Omdat 
miljoenen mensen blogs schrijven of lezen, zijn er altijd experts te vinden 
over welk onderwerp dan ook. Journalisten hebben zo ook hun eigen waak-
honden gekregen: in de praktijk bleek al diverse malen dat zodra zij een 
fout maken, bloggers hen daar onmiddellijk op aanspreken. 

van instituties naar burgers en hun onderwerpen

Eindredactie, nieuwsritme en deadline, commerciële spelers, politici en 
pr-functionarissen: steeds sterker zijn dit beperkende voorwaarden gewor-
den voor een onafhankelijke nieuwsselectie van de professionele journa-
list. Routine op de werkvloer vergemakkelijkt de keuze uit onderwerpen, 
invalshoeken en bronnen. Deze werkwijze wordt versterkt door de toe-
nemende tijdsdruk. Zo vallen journalisten graag terug op mensen die ze 
kennen, waardoor niet-professionele bronnen veel minder worden opge-
voerd.�

Weblogs daarentegen hebben weinig te maken met institutionele belan-
gen, wat een andere, vaak verfrissende nieuwsselectie mogelijk maakt. De 
autonome werkwijze heeft bovendien een positief effect op het engage-
ment van de blogger, wat de binding met het publiek weer ten goede komt. 

Het enige wat op het spel staat is het bezoekersaantal: de blogger bedient 
zijn publiek direct. Journalisten kijken daardoor meer naar de kant van 
de vraag, namelijk de lezers, zonder vanuit commercieel oogpunt te hoe-
ven vervallen in popularisering of te moeten voldoen aan de wensen van 
de adverteerder. De top-down werkwijze maakt plaats voor een bottom-up 
benadering.

van politieke tactiek naar gevolgen voor de burgers

Soms is het moeilijk voor de professionele journalist verslag te doen van  
de gevolgen die politieke beslissingen hebben in het dagelijks leven  
van mensen. Een goed voorbeeld is de oorlog in Irak. De paar journalisten 
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in Irak waren embedded in het Amerikaanse leger. Raed Jarrar hield  
een weblog bij vanuit Irak tijdens de Amerikaanse invallen. Zijn blog  
http:// raedinthemiddle.blogspot.com trok op het hoogtepunt acht-
duizend bezoekers per dag, waaronder veel Westerse journalisten. Jar-
rar kreeg vragen van mensen buiten Irak over het dagelijks leven in het 
oorlogsgebied. Daarover kregen ze via de ‘mainstream media’ niets te 
horen en te zien. Jarrar: “Sommige informatie werd door de grote infor-
matiebronnen geblokkeerd. Journalisten worden gedwongen tot posi-
tieve berichtgeving over de oorlog. Met geënsceneerd en gemanipuleerd 
beeldmateriaal marketen de Amerikaanse media de oorlog als een religious 
affair.” In oorlogsgebieden kunnen bloggers daarom een essentiële rol 
 spelen. 

In eigen land ligt een grote kracht van weblogs in de mogelijkheid voor 
lezers om hun mening te geven. Publiek reageert graag en hoort graag 
reacties van anderen, ook al gaat het om meningen die al eerder — en 
beter — zijn verwoord. Het is de reden voor de tienduizenden bezoekers die 
de honderden Amerikaanse warblogs kregen na de aanslagen op 11 septem-
ber 2001. Ook in Nederland leeft deze wens, zo blijkt bijvoorbeeld uit de 
discussies die na de moord op Van Gogh op menig weblog welig tierden.

Van mislukkingen en extremen naar oplossingen 

en alternatieven

Traditionele massamedia zijn vaak sterk gericht op alles wat er misgaat. 
Daardoor ontstaat de nadruk op extremen en mislukkingen, en worden 
oplossingen en alternatieven verwaarloosd. Het cynisme van de burger 
over de politiek wordt gevoed. Het wereldwijde netwerk in weblogvorm 
www.indymedia.org, dat ook een Nederlandse variant kent, is geboren uit 

de behoefte zelf alternatief nieuws 
te brengen over onderwerpen 
die in de traditionele media vaak 
geen of onvoldoende ruimte krij-
gen. Zo willen de initiatiefnemers 
een tegenwicht bieden aan sensa-

tiejournalistiek en oppervlakkige berichtgeving, die volgens hen ook in 
Nederland schering en inslag zijn. Iedereen kan gemakkelijk haar of zijn 
verhaal in beeld, geluid en/of tekst op de website plaatsen. 

Indymedia is onderdeel van de antiglobaliseringsbeweging en biedt 
weerwerk aan de economische tendens om de beroepsnormen van de jour-
nalistiek steeds meer ondergeschikt te maken aan winst.
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Van passief (nieuws)consumentisme naar actief burgerschap

Politiek en maatschappij dichter bij de burger brengen, bereik je niet met 
politici in een spelletjesshow. Via de nieuwe technologische mogelijkhe-
den zijn hier betere manieren voor. Ik stel me een model voor met enerzijds 
weblogs van partijen en politici, waarin zij op onjournalistieke wijze hun 
beleid zullen promoten, en anderzijds publieke weblogs óver politiek, die 
de boodschappen op hun beurt analyseren en bekritiseren, zoals de tra-
ditionele media dat nu zouden doen. In tegenstelling tot die media waar 
enkele grote nieuwsorganisaties de dienst uitmaken, is de blogosphere 
werkelijk open voor iedereen. Weblogs hebben geen of amper economische 
belangen, zijn dus niet afhankelijk van bezoekersaantallen en hoeven daar-
om niet te concurreren om aandacht. De lage drempel om zelf een auteur 
te worden, zorgt voor een grote diversiteit. Het niveau waarop wordt gedis-
cussieerd varieert daardoor sterk, zodat burgers kunnen participeren op 
een zelfgekozen niveau. Het gebruik onder weblogs om naar elkaar te lin-
ken kan het debat tussen de actieve burgers op een hoger peil brengen.4 

Van losse feiten naar pragmatische context

Voor het plaatsen van nieuwsfeiten in hun context lijken weblogs niet zo 
geschikt. Bloggers plaatsen vaak materiaal waar de traditionele media zich 
niet aan wagen of dat ze als irrelevant terzijde schuiven. Onthoofdings-
filmpjes bijvoorbeeld. De lezer/kijker krijgt direct de losse feiten op zijn 
bord. Daarnaast hanteren weblogs een laakbaar ordeningsprincipe, waar-
bij het bericht dat het laatst binnenkomt bovenaan staat en dus het belang-
rijkst is. Duiding en verdieping ontbreken. Doordat iedereen zelf zijn 
nieuws overal vandaan haalt en verspreidt, dreigt de journalistiek onher-
kenbaar en overbodig te worden. Nu al kijkt een deel van het publiek niet 
meer via het venster van de journalistiek naar politici, men surft direct 
naar hun weblog. Maar zijn de feiten die daar te vinden zijn werkelijk fei-
ten? Is dat journalistiek? Vaak niet! Journalisten zijn ervoor opgeleid om 
op een verantwoorde manier feiten te verzamelen, die in een context te 
plaatsen en daarbij hun onafhankelijke positie te bewaren. 

Dat neemt niet weg dat weblogs wel journalistieke waarde kunnen heb-
ben, mits ze in de juiste context worden geplaatst. Lezers moeten beseffen 
dat een blogger als de Irakees Jarrar geen groep of land, maar slechts een 
subjectief perspectief vertegenwoordigt. Zonder weblogs zouden talloze 
perspectieven niet wereldkundig (kunnen) worden gemaakt. Ook laten 
blogs het gezicht achter de feiten zien: ‘veel mensen’ is een nietszeggende 
interpretatie tot je de namen van al die mensen ziet.
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Bedreiging?
 

Aan de hand van de zes criteria voor civiele journalistiek (naar Drok) stel 
ik vast dat het weblog de toetssteen der civiele kritiek doorstaat. De grote 
vraag is dan vervolgens nog in hoeverre een veel grotere aandacht voor 
weblogs ook zou leiden tot een effectieve, én journalistiek verantwoor-
de verbetering van de huidige situatie? Gevestigde journalisten verwij-
ten bloggers immers vaak een gebrek aan professionaliteit. Veel bloggers 
respecteren de journalistieke regels niet, zoals hoor en wederhoor en het 
controleren van bronnen. De inhoud van berichten en beeldmateriaal is 

soms gemanipuleerd, eenzijdig en 
de stukjes worden onmiddellijk op 
het internet geplaatst. Journalis-
tiek kost tijd, en tijd is er vaak even-
min in de snelle weblogwereld. 
Moeten we de hoop op een serieuze 
rol van weblogs voor de journalis-

tiek opgeven? Zou een grotere journalistieke rol van weblogs zelfs gevaar-
lijk zijn? Moet de blogosphere misschien worden beteugeld met codes 
of censuur? Dat is onwenselijk en onnodig, dankzij de zelfregulerende 
werking van internet. Het onderscheidingsvermogen van de nieuwscon-
sument dient niet te worden onderschat. Bloggers kunnen schrijven en 
plaatsen wat ze willen, maar als het publiek dit niet waardeert, zal het deze 
blogs eenvoudigweg niet meer bezoeken. Wie wat beweert moet met goede 
argumenten komen. Wie dat herhaaldelijk doet zal een vast publiek trek-
ken en aanzien verwerven. 

Je zou kunnen zeggen dat er wel degelijk sprake is van hoor en weder-
hoor en van het goed checken van feiten. Juist de open sfeer van weblogs, 
waarin kritiek mag worden geuit, maakt zelfregulering mogelijk. Het fil-
teren in deze nieuwe openbaarheid geschiedt niet op grond van curieuze 
selectiecriteria van vele lagen redacteuren, maar door de markt van het 
publiek zelf: dit lijkt dicht te komen bij het ideaal van machtsvrije com-
municatie, zoals de Duitse filosoof Habermas propageert. Hoe werkt het? 
Onderaan hun uitgebreide netwerk staat een enorm aantal blogs die weinig 
bezoekers per dag krijgen. Een fout, trend of iets opmerkelijks wordt vaak 
in deze minder bekende blogs als eerste gesignaleerd. Dit nieuws wordt 
als het ware gefilterd door een hiërarchisch gestructureerd netwerk van 
blogs. In de top van zo’n piramide krijgt het nieuws dat werkelijk de moeite 
waard is en betrouwbaar is bevonden, uiteindelijk een plek op een power 
blog die duizenden lezers per dag trekt. Als dat gebeurt kunnen de traditio-
nele journalisten het oppakken.
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De traditionele media kunnen ook actief informatievoorziening en vrije 
meningsuiting stimuleren door gericht aandacht te geven aan weblogs. 
Zo is de Nederlandse Vereniging van Journalisten één van de initiatiefne-
mers van Streamer.org, een internationaal project dat de vrije meningsui-
ting vanuit Irak wil bevorderen. Het is een centrale weblog waarop wordt 
geciteerd uit Irakese blogs. De initiatiefnemers willen geluiden vanuit het 
oorlogsgebied voor een breder publiek toegankelijk maken en zodoende 
Irakezen stimuleren te publiceren.

Conclusie: erkenning

Professionele journalisten moeten uit hun ivoren toren komen en zelf aan 
de slag gaan met weblogs. Als zij te lang blijven aarzelen, ontstaat er een 
reëel gevaar dat hun gedegen journalistiek buitenspel komt te staan. Niet 
alleen surft de nieuwsconsument dan vaker naar onbetrouwbare bron-
nen, maar journalisten raken een schakelfunctie kwijt in de driehoek van 
publiek, overheid en bedrijfsleven. 

De meerwaarde van weblogs voor de journalistiek ligt in het gebruiken 
van serieuze, onafhankelijke blogs als bron. Opvattingen en behoeftes van 
de burger als feedback kunnen zo een grotere rol gaan spelen in de bericht-
geving via de massamedia, en zodoende een efficiënte civiele journalistiek 
in praktijk brengen.

Laten we echter oppassen voor het ‘halleluja-effect’. Het weblog als kant-
en-klaar antwoord op de problemen in de huidige journalistiek is een illu-
sie. Een bescheiden plaats als welkome, civiele aanvulling op de journalis-
tiek hangt af van de ontwikkeling van de webloggemeenschap zelf. Die is  
op haar beurt afhankelijk van erkenning door de traditionele media, wat de 
lat voor bloggers hoger zal leggen.

Weblogs kunnen de traditionele media dus zeker helpen om weer aan 
te sluiten bij de agenda van de burger. De intentie die hiertoe al in gerin-
ge, doch succesvolle mate aanwezig is, schept kansen die moeten worden 
gegrepen.

Met dank aan Raed Jarrar, Francisco van Jole, Jeroen Steeman & Peter Verweij.
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