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Samenvatting g 
Journalistenn in Nederland 

DitDit  boek vertelt een verhaal over journalisten in Nederland. Deze beroeps-
groepp is daartoe allereerst onderzocht aan de hand van een enquête onder een 
representatieff  deel van journalisten, werkzaam voor alle mediumtypen. Daar-
naastt is het vak tegen het licht van recente ingrijpende maatschappelijke ont-
wikkelingenn gehouden: de multiculturalisering van de samenleving, de op-
komstt van het Internet, en de voortschrijdende vermenging van informatie en 
amusementt in het nieuws. De centrale vragen van het onderzoek zijn met an-
deree woorden het bieden van een zo volledig mogelijke profielschets van 'de' 
Nederlandsee journalist, met daaraan gekoppeld een analyse van de gevolgen 
vann de snel veranderende eigentijdse sociale context voor (de waarden en nor-
menn in) de journalistiek. 

Inn 1968 verscheen te Nijmegen een rapport van de socioloog Gerard Muskens, 
waarinn hij een 'sociologisch profiel' schetste van de Nederlandse beroepsbe-
volkingg van journalisten: hoeveel mannen en vrouwen werken er in de journa-
listiek,, waar werken zij, wat doen ze zoal, wat vindt men van het werk? Mus-
kenss deed dit op basis van een grootschalige enquête onder leden van de 
Nederlandsee Vereniging voor Journalisten, de NVJ. Er werkten vooral mannen 
inn het vak - nagenoeg allemaal bij de krant - en deze groep 'werkers van het 
woord'' was min of meer evenredig verdeeld over de leef tij dspyramide. Sinds-
dienn is er behoorlijk wat onderzoek over de journalistiek in Nederland ver-
richt.. Daarbij ontbreekt echter een helder, representatief en vooral volledig ei-
gentijdss beeld van de professionals, die verantwoordelijk zijn voor onze dage-
lijksee portie nieuws via televisie, radio, tijdschrift, krant en internet. Daarnaast 
lerenn de ontwikkelingen in de samenleving aan het eind van de 20ste eeuw dat 
err op het snijvlak van media en maatschappij nogal wat ingrijpende verande-
ringenn plaats vinden. Daarbij kunnen zoals opgemerkt drie van deze maat-
schappelijkee ontwikkelingen met nadruk genoemd worden: een veranderende 
technologischee omgeving op de werkvloer (internet, digitalisering); multicul-
turaliseringg van de samenleving (met gevolgen voor de samenstelling van het 
publiek,, de redactie en nieuwsagenda); en de popularisering van informatie en 
entertainmentt in het nieuws ('infotainment'). Hoewel dit zaken zijn met elk 
eenn eigen, lange geschiedenis, mag op basis van eerder onderzoek en de litera-
tuurr ter zake toch gesteld worden, dat deze ontwikkelingen gedurende de laat-
stee jaren van de 20ste eeuw in een stroomversnelling geraakt zijn. Een en ander 
kann niet los gezien worden van de manier waarop nieuwsconsumenten in de 
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Nederlandsee democratie (al dan niet) geïnformeerd worden. Een essentieel 
uitgangspuntt bij dit onderzoek is dat de journalistiek niet 'gemeten' kan wor-
denn zonder een grondige analyse vann de (veranderende) sociale context, waar-
binnenn en waarvoor journalisten hun werk verrichten. 

Voorr het bestuderen van journalisten in Nederland en het analyseren van de 
impactt die maatschappelijke ontwikkelingen op deze media professionals 
hebben,, is een aantal verschillende stappen in het onderzoek gezet. De basis 
vann dit project is een door het Bedrijfsfonds voor de Pers gesubsidieerde en-
quêtee onder een representatieve steekproef uit het adressenbestand van de 
NVJ.. De enquête bestond uit telefonische interviews van telkens ongeveer een 
halff  uur per journalist. In dat gesprek werden een reeks vragen gesteld, waarin 
aann de orde kwam: de demografische en professionele kenmerken van journa-
listen,, beroepsmatig werkzaam bij alle regionale en landelijke nieuwsmedia in 
Nederland.. Het beoogde aantal respondenten binnen de NVj-steekproek was 
vooraff  vastgesteld op 700 (vijf procent van het in overleg met de NVJ geschatte 
totalee aantal van 14.000 journalisten in Nederland).Tijdens de sessies -lopen-
dee van september tot december 1999 met een uitloop tot en met februari 2000 
-- werden in totaal 773 interviews gerealiseerd. Daarbij werden aan de hand van 
dee hiervoor genoemde thema's journalisten binnen specifieke doelgroepen 
(datt wil zeggen: 74 allochtone journalisten en 80 'infotainment' redacteuren) 
geïnterviewd,, hetgeen het totale aantal succesvolle telefoongesprekken op 927 
bracht.. Een groep van 66 internetjournalisten nam daarnaast deel aan de en-
quêtee via een speciale Website, waar een vragenformulier door hen kon wor-
denn ingevuld. Daarnaast werd met specifiek geselecteerde groepen journa-
listenn dieper ingegaan op de waarden, normen en het kennisniveau van Neder-
landsee journalisten ten aanzien van de (multiculturele) samenleving; de ma-
nierr waarop en de middelen waarmee de mix van informatie en entertainment 
doorr journalisten in Nederland wordt verwerkt en bewerkt; en tot slot werd ge-
kekenn naar de toepassingen en gevolgen van nieuwe media - met name het 
Internett -voor de journalistiek in Nederland. In totaal werden 46 diepte-inter-
viewss afgenomen met multiculturele experts bij dagbladen en opinietijd-
schriften,, (hoofd-) redacteuren van de voornaamste nieuwssites op het World 
Widee Web (www) en de hoofdredacties van de belangrijkste Nederlandse po-
pulairee publiekstijdschriften en roddelbladen. 

Kortom:: de conclusies van dit onderzoek zijn gebaseerd op gesprekken met 
inn totaal 1.039 journalisten in Nederland. Voor de nadere verantwoording van 
aanpakk en methode wordt met name verwezen naar het tweede hoofdstuk. 
Samengevatt wilden nagenoeg alle journalisten, eenmaal via brief, e-mail en 
telefoonn bereikt, meewerken aan (delen van) het onderzoek. Deze hoge deel-
namee lijk t het stereotype beeld van de journalist als zijnde argwanend en ne-
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gatieff  ten opzichte van academisch onderzoek te weerleggen. 

Dee kern van de resultaten van het onderzoek kan worden samengevat in drie 
vragen,, die hierna achtereenvolgens aan de orde worden gesteld: 

1.. wat is het beroepsprofiel van 'de' Nederlandse journalist? 
2.. wat zijn de gevolgen van de multiculturele samenleving, het Internet en de 

versmeltingg van informatie en entertainment ('infotainmenf) op de 
waardenn en normen van journalisten? 

3.. welke conclusie kan aan de samenhang van 1. en 2. worden verbonden? 

Hett beroepsprofiel van journalisten in Nederland is hierna samengevat als een 
verhaall  over 'de' Nederlandse journalist, zoals deze uit de onderzoeksgegevens 
naarr voren komt. Het gaat daarbij om de grootste gemene deler waarbij ver-
schillenn en uitzonderingen buiten beschouwing worden gelaten - een onver-
mijdelijkk aspect van een profielschets: 

Dee Nederlandse journalist werkt in de context van een redactie, spreekt en 
ziett daar regelmatig mannelijke collega's die gemiddeld rond de veertig jaar 
zijn.. De Nederlandse journalist heeft geruime tijd als leerling en student door-
gebrachtt in klaslokalen en collegezalen. Als de journalist een vrouw is, loopt ze 
veelall  vast in de hiërarchie van de media-organisatie; terwijl haar mannelijke 
collega'ss hoger stijgen op de ladder en meer gaan verdienen blijf t zij 'hangen' 
opp een bepaalde positie en inkomensniveau. De Nederlandse journalist heeft 
eenn politiek links beeld van zichzelf en is niet bijzonder 'levensbeschouwelijk' 
dann wel religieus ingesteld. Loyaliteit aan een werkgever of medium is geen ty-
pischee eigenschap, met één uitzondering: de regionale dagbladverslaggever. 
Dezee man (want vrouwen zijn er nog weinig bij regionale media) heeft bijna 
zijnn gehele professionele leven bij één en dezelfde werkgever doorgebracht, 
waarvann het grootste gedeelte in een voltijdse baan. De Nederlandse omroep-
journalistt werkt in een meer diverse omgeving, waarin oud en jong, man en 
vrouw,, autochtoon en allochtoon door elkaar heen aan te treffen zijn. De 
sportjournalistt en de financieel-economische redacteur begeven zich in een 
bijnaa uitsluitend uit mannen bestaande werkomgeving. De weinige journa-
listenn met een niet-Nederlandse etnische achtergrond werken op gespeciali-
seerdee redacties en berichten veelal over onderwerpen, die direct te maken 
hebbenn met de eigen herkomst. Aangezien dit voor een deel ook voor journa-
listess geldt, kan vanuit het verleden gesproken worden van 'gettovorming' in 
dee Nederlandse journalistiek. 

Dee Nederlandse journalist werkt al sinds het beginvan de jaren tachtig in de 
journalistiekk en heeft als zodanig vele collega's en concurrenten zien komen 
(enn gaan), zoals met name de opkomst van de commerciële omroep en de 
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groeii  van de gespecialiseerde bladenmarkt. Voor de dagblad- en opinietijd-
schriftjournalistt is er in al die tijd niet veel veranderd; zelfs het Internet is pas 
sindss kort een heuse 'realiteit' op de redactionele werkvloer. Terwijl de werk-
geverr aanzienlijke bedragen in nieuwe technologieën (zoals computersyste-
menn en een Website) investeert, blijf t de journalist achter en wordt niet of nau-
welijkss betrokken in deze vernieuwingen. De meeste journalisten hebben wei-
nigg tot geen contact met het publiek. De meeste tijd wordt op de redactie, ach-
terr het computerscherm doorgebracht. De journalistiek is met andere woor-
denn een 'gewone' bureaubaan. 

Dee Nederlandse journalist ziet zichzelf als iemand, die per definitie kritisch 
enn zelfs sceptisch omgaat met overheid, ambtenarij, zakenleven en industrie. 
Dee journalist wil niett alleen het laatste nieuws brengen, maar ziet ook nog een 
taakk voor zichzelf weggelegd in het uitleggen en interpreteren van dit nieuws. 
Dee Nederlandse journalist is met andere woorden een buitengewoon ambi-
tieuzee 'duider'. Dat blijk t ook uit wat hij of zij er voor over heeft om een verhaal 
tee krijgen: publieke figuren worden stevig op de huid gezeten, er wordt soms 
eenn valse identiteit aangenomen en politieke of economische informatie 
wordtt zonder toestemming gebruikt. Aan de andere kant is de Nederlandse 
journalistt huiverig om de persoonlijke levenssfeer van de 'gewone' mens te 
schendenn en zal hij of zij in principe weigeren om voor informatie te betalen. 

Dee Nederlandse journalist is met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar tame-
lij kk 'oud'; met een overgrote meerderheid die zichzelf links van het midden po-
sitioneertt tamelijk 'politiek'; met de gebrekkige publieksinteractie tamelijk 
'autonoom';; met een expliciete voorkeur voor de analyse boven het nieuws ta-
melijkk 'ambitieus'; en tot slot met een grote variatie in de ethische opvattingen 
tamelijkk 'ruimdenkend' (als het gaat om het toelaten van twijfelachtige me-
thodenn van nieuwsgaring). 

Eenn tweede punt van discussie in dit project is de impact van de multiculture-
lee samenleving, het internet en infotainment op de waarden en normen van 
journalistenn in Nederland. Daarvoor is de journalistiek in een breder perspec-
tiefbekeken,, vooraleerst door middel van een vergelijking met de collega's en 
discussiess in het buitenland, waarbij geselecteerd zijn: Duitsland, Engeland, 
Australiëë en de Verenigde Staten. Deze internationale vergelijking levert voor-
all  bevestiging op van het gegeven, dat journalisten in een aantal Westerse de-
mocratieënn tot op zekere hoogte dezelfde professionele werksituatie, status en 
beroepsopvattingenn hebben bereikt in de loop van de 20ste eeuw. Daarmee 
kann gesproken worden van een door journalisten breed gedeelde beroepside-
ologie.. Ideologie betekent hier een min of meer coherent geheel van waarden 
enn normen, die door een specifieke groep mensen - in dit geval: journalisten -



SAMENVATTIN G G 235 5 

gedeeldd en gedragen worden. Ideologie functioneert daarbij als een soort 'so-

ciaall  cement' voor zo'n groep en kan bijvoorbeeld gebruikt worden door jour-

nalistenn om te bepalen wie wél, en wie niet in de beroepsgroep thuis hoort. De 

ideologiee van de journalistiek laat zich het beste samenvatten als een set van 

minn of meer uniforme regels, waarover de meeste journalisten het snel eens 

kunnenn worden: 

-- journalisten zijn dienstverleners ten opzichte van het publiek (bijvoor-
beeldd als 'waakhonden' en 'boodschappers'); 

-- journalisten zijn onpartijdig, neutraal, objectief en (dus) geloofwaardig; 
-- journalisten moeten autonoom, vrij en onafhankelijk hun werk kunnen 

doen; ; 
-- journalisten werken met het nieuws, de actualiteit (hetgeen aan het werk 

eenn essentieel aspect van tijd en snelheid geeft); 
-- journalisten hebben een zeker gevoel voor ethiek. 

Watt nu bij de gesprekken met experts op het gebied van de multiculturele ver-
slaggeving,, de internetjournalistiek en de 'in/brainment'-journalistiek sterk 
opvalt,, is dat al deze waarden en normen weliswaar een dominante rol spelen 
inn de manier waarop deze journalisten over het werk praten, maar dat ze tel-
kenss een andere betekenis krijgen. Objectiviteit betekent bijvoorbeeld voor 
eenn multiculturele journalistiek dat bewust gekozen wordt voor een evenredig 
'kleurrijk'' perspectief, terwijl het voor de roddeljournalist een associatieve af-
wegingg vormt tussen alle tips, feitjes en voorvallen die hem of haar ter ore zijn 
gekomenn over een bepaalde Bekende Nederlander. In het kort komt het er op 
neer,, dat de ideologie van de journalistiek voortdurend nieuwe betekenissen 
enn daarmee toepassingen krijgt in de dagelijkse praktijk. Uit de enquête komt 
daarbijj  naar voren dat factoren als geslacht, etnische achtergrond, opleiding 
enn zowel het type als het genre nieuwsmedium waarvoor men werkt sterk van 
invloedd zijn op de beroepsopvattingen van journalisten in Nederland. Uit de 
diepte-interviewss wordt daarbij duidelijk, dat het werken met actuele, maat-
schappelijkee en ingrijpende ontwikkelingen bijdraagt aan een verdere verwa-
teringg van de ideaaltypische waarden en normen van de journalistieke be-
roepsideologie.. De multiculturele journalist wil bijvoorbeeld ethisch waken 
voorr negatieve stereotypering van etnische minderheden in het nieuws, maar 
merktt dat hij of zij in de praktijk daarbij in conflict komt met de waakhond-
gedachte,, waardoor journalisten vooral berichten over sociale problemen en 
daarbijj  verhoudingsgewijs meer met migrantculturen in aanraking komen. De 
Internetjournalistt wil autonoom zijn of haar werk kunnen doen, maar loopt 
tegenn de bijkans onmogelijke verifieerbaarheid van de meeste informatie op 
hett wereldwijde Web aan. Daarnaast bestaat de actualiteit van de Internet-
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journalistiekk veelal uit die van de al eerder door collega's bij de krant of 
nieuwsdienstt ANP gesignaleerde actualiteit, aangezien men vooral het werk 
vann anderen online zet. De journalist van een populair publiekstijdschrift (als 
BeauBeau Monde of Party) noemt zichzelf ook graag ethisch, dienstverlenend en ob-
jectief,, maar dan liefst wel in de context van 1. wat de collega's bij concurre-
rendee bladen doen, 2. wat in het verleden ook hoge verkoopcijfers heeft opge-
leverdd en 3. wat het eventueel niet vertellen van informatie voor een 'goodwill' 

bijj  de Nederlandse sterren kweekt, zodat men de volgende keer een exclusieve 
reportagee kan brengen. Een cruciale gevolgtrekking moet zijn, dat de journa-
listiekk in Nederland niet alleen sterk aan het veranderen is en door tal van ont-
wikkelingenn onder druk staat, maar dat er daarnaast geen sprake is van 'de' 
Nederlandsee journalistiek. De waarden en normen van het beroep staan voort-
durendd met elkaar en zichzelf op gespannen voet bij de concrete invulling er 
vann in de praktijk van alledag. 

Watt deze summier samengevatte constateringen opleveren, is een beeld van 
eenn ambitieuze, zo niet pretentieuze beroepsgroep, werkzaam in een verande-
rendee samenleving, waarbinnen men voortdurend al dan niet bewust schip-
pertt tussen de waarden en normen van een allerminst in formele regels vast-
gelegdd vak. Een en ander kan dienen als basis voor het voeren van twee discus-
sies:: over de opleiding en over de kwaliteit van de journalistiek. Aangezien het 
merendeell  van de 'nieuwe'journalisten in Nederland afkomstig is van een be-
roepsopleidingg of universiteit, mag het onderwijs een sleutelrol worden toe-
gekendd in de vorming van de (toekomstige) beroepsgroep. Wat bij de inrich-
tingg van het journalistenonderwijs centraal zou moeten staan, is het situatio-
nelee en gedifferentieerde karakter van de journalistieke beroepsideologie zo-
alss dit naar voren komt in dit onderzoek. De wederzijdse afhankelijkheid van 
mediaa en maatschappij biedt ruimte voor het loslaten van een uniform begrip 
vann 'de'journalistiek. De aandacht bij zowel onderwijs als onderzoek zou zich 
moetenn richten op het omgaan met en het begrijpen van de voortdurende 
wisselwerkingg tussen 'de' Nederlandse journalist, journalistiek in Nederland 
enn de ideologische waarden en normen van het beroep bij het dagelijkse pro-
cess van redactionele besluitvorming. Het onderwijs moet zich met andere 
woordenn sterk maken voor het bieden van instrumenten voor studenten (en 
journalisten)) om deze wisselwerking op een reflectieve wijze het hoofd te bie-
den. . 

Inn een toenemend kritische, gefragmenteerde, digitale, commerciële en multi-
culturelee samenleving zijn de eisen, die aan de journalisten gesteld mogen 
worden,, enorm - maar ook legitiem. Toch valt het in dit onderzoek op, hoe 
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journalistenn weliswaar vrijui t en kritisch, maar nauwelijks met een doortim-
merdee visie praten over hun vak - zeker waar het gaat om de eigen waarden. In-
vloedsfactoren,, onderwerpen, repertoires, ideologische normen buitelen over 
elkaarr heen (soms in tegenstrijdige zin) in mijn analyses van wie de Neder-
landsee journalist is, en hoe het zelfbeeld zich ontwikkelt in de context van 
maatschappelijkee veranderingen. In het kader van een discussie over de kwa-
liteitt van de journalistiek ligt het daarom voor de hand, journalisten niet in 
eerstee instantie te beoordelen op wat ze berichten, maar juist op de manier 
waaropp deze berichtgeving tot stand komt: de redactionele dan wel journa-
listiekee cultuur van besluitvorming, kritische zelfreflectie en het denken over 
dee rol en functie in de eigentijdse samenleving. Kwaliteit in de journalistiek is 
dee kwaliteit van het journalistieke proces - niet zozeer de inhoud van de jour-
nalistiekee berichtgeving. 

Bijj  de factoren die van invloed zijn op het journalistieke proces - zoals deze aan 

dee orde komen in de enquête, de vergelijking met collega's in het buitenland, 

inn de gesprekken met experts - volstaat uiteindelijk de slotsom: journalisten in 

Nederlandd zijn weliswaar niet altijd typisch Nederlands, maar zijn wél altijd ty-

pischh journalisten. 












