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Het colofon als journalistieke 
bijsluiter

Hoe je het ook noemt – een journalistieke code, een keurmerk, een leidraad of 
professionele ethisch kader – iedere poging om te komen tot zelfregulering blijkt 
bij de beroepsgroep op tegenstand te stuiten. Dat bleek vrijdag 1 fenruari weer 
eens tijdens het symposium van de Masteropleiding Journalistiek van de 
Universiteit van Amsterdam, waarvan Theo van Stegeren voor DNR verslag deed.

Op zichzelf is die weerzin goed te begrijpen. Het is niet de eerste keer dat er stemmen opgaan om de persvrijheid 
aan banden te leggen, maar die zijn steeds met succes gesmoord – althans voor de schrijvende journalisten, want 
de radio en televisie lagen hier tot de jaren zestig ook stevig aan banden. Regulering riekt naar inmenging, 
paternalisme en moralisme en wie een beetje stemming wil maken zal op de proppen komen met de laatste 
regeling van het perswezen, daterend van 2 mei 1941: het Journalistenbesluit, ondertekend door dr. Tobi 
Goedewaagen, secretaris-generaal van het departement van volksvoorlichting en kunsten, die de media 
dienstbaar wilde maken aan groot-germaanse idealen.

Geen regels van de overheid 
Er zijn verschillende redenen om externe regelgeving af te wijzen. De eerste is principieel: de journalistiek dient 
haar regels niet van buitenaf te krijgen opgelegd en al helemaal niet van de overheid. Daarbij wekt de roep om 
regulering - die vooral wordt gevoed door de politiek - weinig vertrouwen, gelet op vroegere uitspraken van 
Donner, het rapport van commissie-Wallage, het onderzoek naar de ‘linkse’ publieke omroep en het RMO-rapport. 

Aan de andere kant kan gewezen worden op een redelijk functionerende Raad voor de Journalistiek en het feit dat 
de meeste serieuze media inmiddels een ombudsman of publieksredacteur hebben. Dagbladen als NRC 
Handelsblad en de Volkskrant blijken bovendien niet te beroerd om geregeld de hand in eigen boezem te steken. 

Gerelateerde posts

Journalistieke code leidt tot misbruik
De Masteropleiding Journalistiek van Universiteit van Amsterdam hield vrijdag een 
symposium over de zin en onzin van gedragscodes en keurmerken voor journalisten. 
Hieronder de debatbijdrage van Bert Brussen (voormalig medewerker van GeenStijl). 
Alweer veel meer dan anderhalf jaar geleden was ik nog een GeenStijl-knakker. Ik 
werkte voor dat weblog en was mij bewust van mijn status [...]
lees verder. 

Nieuwe journalistieke code is beter dan de vorige, maar 
even zinloos

Het Genootschap van Hoofdredacteuren heeft de eerste stappen gezet op weg naar 
een modernere ethische code. Jaap Stronks ziet weinig in de concepttekst. “Een 
kunstmatig geconstrueerde waterscheiding tussen professionals en amateurs kan niet 
de manier zijn om de betrouwbaarheid, transparantie en aanspreekbaarheid van 
nieuws- en opiniepublicisten te stimuleren.” 
Toen Henk Blanken me pakweg een jaar [...]
lees verder. 

Journalistieke codes: Gij zult niet dicteren
Ethiek en journalisten, dat gaat op het eerste gezicht niet samen. Een beroep dat zich 
grotendeels definieert als onafhankelijk en ongebonden, laat zich liever niet 
aanspreken met gereformeerde, genummerde zinnen (’De journalist neemt/vermijdt/
tracht…’). Dat is in ieder geval é é n verklaring voor de lage achting voor leidraden en 
journalistieke codes, en ook het om [...]
lees verder. 
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Wie is journalist? 
Er is dus wel wat voor te zeggen te vertrouwen op het ‘zelfreinigende vermogen van de journalistiek’ zoals die nu 
functioneert. En het moet worden gezegd: en is alle reden sceptisch te staan tegenover de gedachte dat de 
journalistieke organisaties en media tot één beroepscode of tot uniforme ethische regels zouden kunnen komen. 
Dat lukte al niet toen er alleen gedrukte media waren en dat zal helemaal niet lukken nu er ook ontelbare digitale 
kanalen openstaan. De problemen beginnen al met de vraag ‘Wie is journalist’, zoals Alexander Pleijter eerder 
betoogde op DNR.

Toch is er wel wat te zeggen voor een verscherping of grotere zichtbaarheid van de professionele regels. Van 
verschillende kanten is gewezen op de enorme druk waaraan de journalistiek bloot staat. Verder is er al lang 
sprake van toenemende regelgeving in het kader van het mediarecht en de jurisprudentie. En dan is er de vraag of 
ook het publiek geen recht heeft op meer transparantie. Zeker nu, in een tijd waarin grenzen tussen journalistiek 
en commercie onder druk staan, zoals wij eerder lieten zien in het rapport Schuivende grenzen. De lezer en kijker 
hebben recht te weten of stukken in de krant of reportages in informatieprogramma’s (mede)gefinancierd zijn door 
bedrijven, ideële organisaties of de overheid. 

Verplichte bijsluiter 
De situatie is dus uitermate complex en de sterk groeiende diversiteit van journalistieke kanalen maakt de situatie 
alleen maar ingewikkelder. Toch lijkt er een betrekkelijk eenvoudige oplossing voor de hand te liggen: een 
wettelijke verplichting van een journalistieke bijsluiter, naar het voorbeeld van een bijsluiter bij medicijnen of de 
veiligheidsvoorschriften bij elektrische apparaten. Eigenlijk heel gewoon dus.

Met zo’n bijsluiter - in het colofon of op de site - of door middel van een verwijzing naar een bijsluiter - bij een 
programma, of een webpagina - kan de redactie, journalist, fotograaf, krant of omroep duidelijk maken aan welke 
regels hij of zij wil worden afgerekend. Zo’n bijsluiter zou bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar bestaande 
journalistieke codes, zoals de verklaring van Bordeaux van de Internationale Journalisten Federatie of de regels 
van het Genootschap van Hoofdredacteuren. 

Het voordeel van een bijsluiter is, dat de regels door niemand anders wordt vastgesteld dan door de journalistiek 
zelf, dat zij transparant en toetsbaar zijn. Bovendien stimuleert het redacties om na te denken over hun eigen 
regels – bijvoorbeeld waar het gaat om co-producties met commerciële partijen of om de toepassing van hoor- en 
wederhoor. De bijsluiter als impuls voor een betere journalistiek – daar gaat het ten slotte om.
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