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minister donner van justitie mocht vorig jaar mei op de dag van 
de persvrijheid zijn licht laten schijnen over de persvrijheid in Neder-
land. Het werd — zoals bekend — geen feestrede. De bewindsman gaf aan 
zich zorgen te maken over de vrijheid van de pers. Niet omdat de overheid, 
waarvan hij zelf een representant is, die vrijheid aan banden legt, maar 
omdat het journaille zelf moeite heeft om met die vrijheid om te gaan: 
“Vaak niet feiten maar wat daarover wordt bericht, als werkelijkheid wor-
den gezien.” 

Een gevaarlijke tendens, aldus Donner, want mensen in het algemeen 
en Kamerleden in het bijzonder, handelen veelal op basis van dergelijke 
op halve waarheden gebaseerde berichtgeving in de media. Het risico is: 
maatschappelijke schade ‘door achterdocht, door onnodige geschillen en 
door toenemende tegenstellingen in de samenleving, waardoor de solida-
riteit verzwakt, angst en onzekerheid groeien, en sturing door de overheid 
steeds moeilijker wordt. (…) Waar angst en achterdocht zich vastzetten in 
de samenleving en het beleid gaan beheersen, zullen de vrijheden de eerste 
slachtoffers zijn. Dan is er geen wal die het schip nog keert’.

Natuurlijk mag ik niet generaliseren, stelde de minister aan het einde 
van zijn speech. Maar de media die zich bewust zijn van hun maatschappe-
lijke taak en de kwaliteit van hun verslaggeving hoog in het vaandel heb-
ben staan, voeren als gevolg van de moordende concurrentie een achter-
hoedegevecht. Donner: “Gevolg is dat de basis voor de persvrijheid steeds 
verder erodeert. De pers mag een waakhond van de democratie zijn, maar 
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een waakhond die te vaak loos alarm geeft heeft geen functie. Een informa-
tiekanaal dat de informatie vertekent en vervormt, heeft geen nut.” 

Harde feiten delven het onderspit

Journalisten houden niet van kritiek en al helemaal niet als die van poli-
tici of bestuurders komt. Donners voorspelling dat als gevolg van zijn 
toespraak vermaningen zijn deel zouden zijn, is dan ook ruimschoots 
uitgekomen. Natuurlijk is behoedzaamheid op zijn plaats als politieke 
bestuurders kritiek uiten op de kwaliteit van de verslaggeving. Journalis-
ten zijn immers vaak de boodschappers van voor politici onwelgevallig 
nieuws. Maar Donner staat al lang niet meer alleen in zijn kritiek. Zo bogen 
afgelopen twee jaar alleen al vier adviesorganen van de regering zich over 
het functioneren van media en de invloed daarvan op politiek en maat-
schappij. Achtereenvolgens toonden de Raad voor Maatschappelijke Ont-
wikkeling ( RMO), de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) en begin dit jaar de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR) hun zorgen. 

Het belangrijkste kritiekpunt dat steeds terugkomt, is de sterke nadruk 
die is komen te liggen op de actualiteits- en amusementswaarde van 
berichtgeving. De media hebben “de gerichtheid op entertainment en op 
de actualiteit vergroot, ten koste van de gerichtheid op kennisvergroting 
en bewaarbaarheid”, aldus het SCP. “Het criterium nieuwswaarde bepaalt 
of een issue in de krant of op de buis verschijnt”, stelt de RMO. Daarbij heb-
ben volgens dit adviesorgaan emoties en persoonlijkheden aan nieuws-
waarde gewonnen. “Een verschil van mening tussen twee of meer personen 
is nieuwswaardig, vooral als de media het als een ruzie in beeld kunnen 
brengen. Over publieke figuren berichten journalisten in termen van win-
naars of verliezers. Halen ze binnen wat ze willen hebben of verliezen ze 
het spel? Ook schuldvragen zijn journalistiek aantrekkelijk.” 

De RMO constateert dan ook dat in Nederland interpretatieve journalis-
tiek terrein wint. Journalisten voorzien nieuwsfeiten steeds vaker van een 
interpretatie. De wijze waarop het RTL Nieuws en het NOS Journaal ver-
slag doen van parlementaire ontwikkelingen is daarvoor illustratief. De 
presentator maakt kort melding van een feit, waarna snel wordt overge-
schakeld naar Den Haag waar Bram Schilham of Frits Wester de gebeurte-
nissen mag duiden. De journalist in Hilversum of Aalsmeer interviewt de 
journalist in Den Haag, waarbij interpretatie en meningen de boventoon 
voeren. 

De harde feiten delven daarbij het onderspit. Dat kwam vlak voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen van januari 200� scherp aan het licht toen 
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VVD-lijsttrekker Zalm zijn PvdA-collega Bos voor leugenaar uitmaakte. De 
liberalen beloofden in hun verkiezingsprogramma de afschaffing van de 
Onroerende Zaak Belasting (OZB) en prezen deze maatregel aan als lasten-
verlichting voor de burgers. De PvdA pleitte daarop voor het behoud van 
deze lokale belasting en boekte deze maatregel in als winst voor de financi-
ele verantwoording bij hun eigen programma. Ten onrechte volgens Zalm. 
Maar in plaats van dat de media zich na Zalms harde verwijt geroepen 
voelden om in deze kwestie de onderste steen boven te halen, spoedde het 
Haagse journaille zich naar Bos om een reactie te vragen op de aantijging 
van zijn VVD-opponent. De mening van Zalm en Bos’ reactie daarop waren 
voor die dag het belangrijkste nieuws en niet de vraag wat er klopte van de 
stelling van Zalm. 

Interpreterende journalistiek

De beschrijvende en op feiten gerichte verslaggeving die informeert, 
wordt aldus steeds vaker vervangen door een journalistiek die interpre-
teert. Hoe heeft die ontwikkeling kunnen ontstaan? Het antwoord is even 
eenvoudig als clichématig: door de commercialisering van de media. 
Nieuws is een product geworden op de amusementsmarkt. Het actualitei-
tenprogramma op tv moet concurreren met de soap, en de krant met het 
chatforum op internet. Op de amusementsmarkt gaat het om aandacht, 
want attentie betekent dat meer advertenties en reclame kunnen worden 
verkocht tegen een hogere prijs. In de strijd om de oplage- en vooral de 
kijkcijfers moet het nieuws in Den Haag begrijpelijk en vooral boeiend 
worden gebracht. Debatten in de Tweede Kamer zijn vaak complex en soms 
zelfs saai en kunnen worden ‘opgeleukt’ door er verslag van te doen als van 
een sportwedstrijd. 

Een ander gevolg van de commerciële invloed is dat journalisten zich 
steeds sterker zijn gaan identificeren met hun afnemers. De kijker en de 
lezer zijn maatstaf geworden. Media zien zichzelf niet meer als de belang-
rijke actoren in een democratische rechtstaat die het algemeen belang 
behartigt, maar als vertegenwoordigers van het grote publiek. Ze zullen 
dus eerder op zoek gaan naar gebeurtenissen en incidenten die de over-
heersende opinie van het grote publiek ondersteunen, dan onafhankelijk 
te onderzoeken of een collectief beleden waarheid wel steunt op feiten. Dus 
als het gemeengoed is om politici te beschouwen als pathologische leuge-
naars, voelen journalisten zich niet geroepen te laten zien dat het beeld op 
zijn minst een stuk genuanceerder is. 

De Belgische hoogleraar Mark Elchardus stelt het heel hard in zijn boek 
De Dramademocratie, een knappe maar ook schokkende analyse over de 
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verhouding tussen media, politiek en publiek. Burgers zijn volgens deze 
socioloog gereduceerd tot consumenten aan wie de media een wereldbeeld 
voorschotelen dat goed verkoopt. Het nieuws wijst voor het wantrouwen 
naar vertrouwde schuldigen, namelijk politici en andere bestuurders. “In 

antwoord op de vraag die hun wordt 
gesteld, weven zij de verhalen 
waarin wij dan gaan leven, die onze 
werkelijkheid worden en die ons 
meesleuren in hun intrige.” Nieuws 
is feitelijk noch objectief, stelt de 
hoogleraar aan de Vrije Universi-

teit van Brussel. “Het nieuws is het culturele genre dat, van dag tot dag, 
van uur tot uur, een begrijpbare, symbolische zelfschepping van de wereld 
realiseert.” 

Media geven dus niet meer een weergave van de werkelijkheid, maar 
leveren “een zeer actieve bijdrage aan de vormgeving van deze werkelijk-
heid”, luidt de vergelijkbare de conclusie van de Britse journalist John 
Lloyd in What the media are doing to our politics, de meest recente aan-
klacht tegen de pers. Elchardus en Lloyd stellen iets veelomvattends: het 
beeld dat media laten zien van een gebeurtenis is slechts een interpretatie 
van de werkelijkheid, maar krijgt wel de betekenis van de werkelijkheid. 
Zie hier de ongekende macht van media.

Keert het tij?
 

Gelukkig zijn veel journalisten zich bewust van hun invloed en verantwoor-
delijkheid. Politiek redacteur Marcel ten Hooven van dagblad Trouw 
bewees bijvoorbeeld in een toespraak nadat hij de Vondelingprijs 200� 
voor politiek journalistiek uitgereikt had gekregen, dat hij zijn bekroning 
waard bleek toen hij stelde dat de journalistiek “als een van de weinige 
beroepsgroepen” kan “beschikken over het lot van mensen” terwijl het 
“géén controlerend en corrigerend orgaan boven ons hebben staan met de 
bevoegdheid dwingende uitspraken te doen”. Dat vraagt om een verant-
woordelijke omgang met deze macht, vindt Ten Hooven. Een beroep op de 
persvrijheid om elke vorm van kritiek af te weren noemt hij “onzorgvuldig 
gebruik van het recht op vrije meningsuiting”. 

Je zou kunnen stellen dat de maatschappelijke revolte rond de opkomst 
van Pim Fortuyn veel journalisten heeft wakker geschud. Gerenommeer-
de media-instituten zoals het NOS Journaal en NRC Handelsblad moesten 
immers toegeven dat ze de maatschappelijke onrust niet hadden zien aan-
komen. Dat heeft geleid tot bezinning. Het pleidooi voor een nieuwe jour-
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nalistiek dat Nico Drok en Thijs Jansen in 2001 startten met de publicatie 
van Even geen Den Haag vandaag; Naar een Nederlandse civiele journalis-
tiek, vond nu een gewillig oor. 

De voorvechters van een civiele journalistiek erkennen de taak die 
journalisten kunnen vervullen om politiek dichter bij de burgers te bren-
gen. Niet door cynische verslagen over het politieke slagveld, maar door 
in begrijpelijke taal uit te leggen wat politici besluiten en welke effecten 
burgers daarvan ondervinden. Daarvoor moeten zij weer tussen hun lezers 
en kijkers gaan staan om werkelijk te weten wat hen interesseert en bezig-
houdt. 

De invloed van deze stroming is duidelijk zichtbaar in het Nederlandse 
medialandschap. Zo stuurt het NOS Journaal tegenwoordig bij het minste 
of geringste een verslaggever de straat op om de mening van de gewone 
man te peilen. Bij kranten is inmiddels het telefonische spreekuur voor 
lezers met de (hoofd)redactie van de krant gemeengoed geworden. Boven-
dien is de redactionele ruimte voor reacties van lezers sterk toegenomen. 
Kranten als Trouw en NRC Handelsblad zetten bovendien één keer in de 
week een lezersbrief centraal, waarop de hoofdredacteur reageert op een 
vraag of kritiek. Ook de ombudsman wint terrein. Deze journalist krijgt 
een onafhankelijke rol binnen de redactie; lezers kunnen hun beklag doen 
over de verslaggeving van de krant. 

De civiele journalistiek doet een beroep op de eigen verantwoordelijk-
heid van journalisten. Dat is terecht, want kritische zelfreflectie is een 
noodzakelijke voorwaarde voor verbetering van de kwaliteit van politieke 
verslaggeving. Maar geen voldoende voorwaarde. Want van kwaliteitskran-

ten als Trouw en NRC Handelsblad 
mogen we toch wel verwachten dat 
ze te goeder trouw werken. En ook 
bij NOS Journaal en RTL Nieuws is 
zichtbaar dat professionele journa-
listieke criteria de leidraad vormen 
voor hun aanpak. Maar dat wil niet 

zeggen dat ook kwaliteitsmedia niet voortdurend de (commerciële) druk 
ervaren om hun eigen journalistieke principes wat ruimer te interpreteren. 
Daarnaast vertegenwoordigen genoemde titels slechts een klein deel van 
het totale media-aanbod. Programma’s als Hart van Nederland en Editie NL, 
kranten als De Telegraaf, Spits en Metro of een tijdschrift als Nieuwe Revu 
hebben geen boodschap aan de behartenswaardige principes van de civiele 
journalistiek. 

Onderzoek laat bovendien zien dat juist (kwaliteits)kranten en de 
publieke omroep steeds minder mensen aan zich weten te binden. In de 
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woorden van het SCP: “Het mediumrepertoire van nieuwere generaties 
wordt sterker door commerciële televisie en ICT gedomineerd”. Is dat erg? 
Ja, zo luidt het antwoord van de Enschedese wetenschapper Kees Aarts. Hij 
deed onderzoek naar de invloed van mediagebruik op kennis en menings-
vorming van mensen over politiek. En daaruit blijkt dat het gebruik van 
commerciële televisie een negatieve invloed heeft op politieke kennis, 
houding en betrokkenheid. Ondanks alle nuances die een wetenschapper 
bij zijn onderzoek moet maken, kon ook Aarts anderhalf jaar geleden in 
een interview voor de Staatscourant niet om de harde waarheid heen: “Als 
je mij vraagt: word ik dommer als ik de komende vier jaar alleen maar naar 
SBS6 kijk, dan luidt het antwoord: ja.” 

Goede wil is niet genoeg 

Van de goede wil van media alleen kunnen we het dus niet hebben. Er zijn 
de afgelopen tijd allerlei aanbevelingen gedaan die verder gaan. Ik loop 
er enkele na, van minder naar meer ingrijpend. Een weinig controversiële 
aanbeveling is om de politiek en burgers minder afhankelijk van media te 
maken. In de woorden van Elchardus: reductie van de intermediaire rol van 
media. Politici dienen veel directer te communiceren met hun kiezers. Op 
dit principe heeft ook de ROB zijn aanbevelingen gebaseerd in zijn advies 
over de verhouding tussen politiek en media. Deze Raad heeft daarbij al 
zijn hoop gevestigd op het internet. Dat is het medium waar politici en bur-
gers direct met elkaar kunnen communiceren zonder de interventie van 
krant, radio of tv. Bovendien maakt internet communicatie in twee richtin-
gen mogelijk. 

Een andere ‘gouwe ouwe’ komt van het SCP. Dat beschouwt de invloed 
van media als een vast gegeven waarmee burgers moeten leren omgaan. 
Het komt daarom tot de aanbeveling om in het onderwijs mediacompeten-
tie te trainen; al op jonge leeftijd moeten scholieren de vaardigheid geleerd 
krijgen kritisch om te gaan met media. 

Dat zijn zinnige aanbevelingen. De vraag is echter: als de macht van de 
media inderdaad een gegeven is, moet die dan niet ook door onafhanke-
lijke instanties worden gecontroleerd? De RMO gaat meer in die richting 
wanneer deze in het advies Medialogica de oprichting van een onafhanke-
lijk mediawatch-instituut voorstelt. Die moet de taak krijgen om ‘bericht-
geving over hypes, affaires en heikele thema’s te onderzoeken’ met als doel 
het debat over de werking van media te stimuleren. 

Het is een alleszins vergaand voorstel, omdat het niet uitgaat van de 
zelfwerkzaamheid van de sector. Daar waar media zich nog kunnen ont-
trekken aan een instelling als de Raad voor de Journalistiek door deze niet 
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te erkennen, is er bij een mediawatch-instituut geen ontkomen aan. Want: 
“Zo’n organisatie publiceert publieksgerichte informatie over de nieuws-
media, onder meer over zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, de belangen 
van concerns etc. Een ranglijst van bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van 
krantenkoppen geeft burgers maar ook adverteerders instrumenten in 
handen om media aan te spreken en daar consequenties aan te verbinden.” 

Natuurlijk stelt de RMO dat een dergelijk instituut onafhankelijk van de 
overheid moet blijven. Maar deze mag wel de komst aanjagen door onder 
andere de financiering ervan voor zijn rekening te nemen als particuliere 
gelden uitblijven. En de RMO ging nog verder door voor te stellen dat het 
mediawatch-instituut een jaarrapport zou moeten gaan leveren voor ‘een 
jaarlijks media-politiek verantwoordingsdebat’. Op de derde donderdag 
van juni zouden journalisten, politici en burgers hun eigen en elkaars 
functioneren in het afgelopen jaar becommentariëren. “Door deze publie-
ke reflectie ontstaan barsten in de stolp”, aldus een optimistische RMO. 

Inmiddels is gebleken dat de voorstellen van de RMO het kabinet te ver 
gaan. In dezelfde brief belooft het voor een periode van drie jaar 50 dui-
zend euro per jaar voor de oprichting van een debatbureau en 160 duizend 
euro uit de pot van het Bedrijfsfonds voor de start van een nieuwsmonitor 
(de concretisering van het mediawatch-instituut). Ook de media zelf dra-
gen geld aan deze nieuwe initiatieven bij. De Universiteit van Amsterdam 
is inmiddels met de nieuwsmonitor begonnen. Het jaarlijkse verantwoor-
dingsdebat is niet overgenomen door het kabinet. Staatssecretaris Van der 
Laan schrijft aan de Tweede Kamer (12 juli 2004) dat voor de overheid ‘geen 
dwingende rol is gewenst’ bij het afleggen van publieke verantwoording 
door media. ‘Zelfregulering’ is het adagium en de overheid kan hoogstens 
die zelfregulering ‘ondersteunen’.

Juridische sancties achteraf

Geheel uit de sfeer van de goede wil en de zelfregulering raken we bij plei-
dooien voor een verruiming van de mogelijkheden om media achteraf 
juridisch te sanctioneren. Deze lijn heeft aanhang gewonnen: ook de RMO 
en onlangs nog de WRR pleiten ervoor. De Tilburgse hoogleraar Maurits 
Barendrecht heeft dat idee ook al verder uitgewerkt. Hij roept zonder 
terughoudendheid op tot persbreidel. Media mogen best aan strengere 
regels worden gebonden, stelde hij anderhalf jaar geleden in een artikel in 
het Nederlands Juristenblad. Hij vergelijkt de berichtgeving van kranten 
met advertenties. Voor reclames geldt dat een claim moet worden waar-
gemaakt. Een fabrikant van boter mag alleen beloven dat door consump-
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tie het cholesterolgehalte daalt, als dat product dat ook daadwerkelijk tot 
gevolg heeft. 

Deze eis moet volgens Barendrecht ook voor journalistieke producties 
gaan gelden. Een aanprijzende aankondiging van een actualiteitenrubriek 
dat zij een scoop heeft, moet volgens hetzelfde principe als de belofte over 
de boter worden behandeld. En als blijkt dat een programma of tijdschrift 
een bewering niet hard kan maken, dient de pers als een gewone bedrijfs-
tak te worden behandeld met het daarbij behorende aansprakelijkheids-
recht. Geleden reputatieschade voor een persoon of bedrijf komt daarbij 
voor rekening van het medium. 

De oprichting van een mediawatch-instituut volgens het oorspronke-
lijke voorstel van de RMO en de versterking van de juridische rechtsgang 
zullen misstappen en slechte verslaggeving van pers niet voorkomen, 
maar vormen wel goede pressiemiddelen die interne kwaliteitscontrole 
bij media stimuleert. Het zijn voorstellen die de ingrijpend verschoven 
machtsverhoudingen tussen politiek, burgers en media erkennen. Politici 
zijn inmiddels afhankelijker van de media dan andersom. Macht vraagt om 
controlerende tegenmacht, zo leert de theorie. Het wordt tijd dat die ook 
in praktijk wordt gebracht. 
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