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Doen de media nog aan waarheidsvinding?

Philip van Praag

De media vormen al geruime tijd een bron van grote ergernis voor veel politici. Ze zouden 
te veel macht hebben, op de stoel van de politiek zijn gaan zitten, een linkse afwijking verto-
nen, populistische partijen in de kaart spelen, een negatief beeld van de politiek geven en het 
cynisme onder Nederlandse burgers stimuleren. 

Minister Donner verwoordde ongetwijfeld de gevoelens van veel politici toen hij in 2004 
bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten stevige kritiek leverde op de media: ‘Een toe-
nemend deel van het werk van de overheid bestaat in het recht zetten van wat verslaggevers 
eerder uit hun verband hebben gerukt; in het uitleggen waar de klepel hangt bij krantenbe-
richten die de klok hebben horen luiden.’1 Voor de minister is het overduidelijk. Menig jour-
nalist neemt het niet meer zo nauw met de waarheid. De politiek krijgt daarbij soms steun 
uit onverdachte hoek: de koninklijke uitspraak ‘de leugen regeert’ dateert al uit 1999. Enige 
relativering van deze kritiek is wel op zijn plaats, getuige het volgende citaat uit 1954:

‘De lectuur van kranten heeft mij, vooral na de oorlog, geleerd, dat de gewone berichtgeving 
bijna altijd zeer overdreven is. In artikelen enz. komt de zucht naar sensatie naar voren. (…) 
Als de een als bewijs van waarheid van zijn verhaal zegt: ’t staat in de courant, dan kan het 
commentaar tegenwoordig best zijn: Nou, dan is het gelogen, of schromelijk overdreven.’2 

De uitspraak is afkomstig uit een enquête over ‘pers en politieke elite’ onder leden van de 
Nederlandse politieke elite. Ook in de jaren vijftig meenden sommige politici al dat de kwali-
teit van de kranten hard achteruitging. Mediahistoricus Huub Wijfjes wijst op een nog eerdere 
golf van kritiek. Rond 1900 klonken al de eerste klachten van parlementariërs ‘dat het de pers 
blijkbaar niet meer ging om de inhoud van de beraadslagingen, maar om de personen, om 
hun uiterlijk, hun gedrag, hun hebbelijk- en onhebbelijkheden’.3 

Een belangrijk verschil met het verleden is wel dat de kritiek in politieke kring thans zeer 
breed gedragen wordt, van de vicevoorzitter van de Raad van State tot talloze burgemees-
ters, van ministers tot gemeenteraadsleden. Het cynisme over het functioneren van de media 
bleek in 2006 bij een enquête onder leden van de Tweede Kamer behoorlijk hoog te zijn.4 Zo 
was driekwart van de ondervraagde Kamerleden van mening dat de politieke verslaggeving 
gekenmerkt werd door incidentenjournalistiek en dat er te weinig aandacht werd besteed aan 
de inhoud en te veel aan het politiek bedrijf. Ruim zestig percent vond ook dat de politieke 
journalistiek te cynisch was en bijdroeg tot het wantrouwen in de politiek. Dat roept de vraag 
op of dit sombere beeld terecht is. Is het echt zo slecht gesteld met de kwaliteit en het waar-
heidsgehalte van de journalistiek?
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Politiekpublicitair complex

Het Haagse politiekpublicitair complex zoals wij dat thans kennen is in Nederland in de jaren 
zestig ontstaan, toen de media zich losmaakten uit de knellende banden van de verzuiling. In 
die tijd waren de meeste dagbladen en omroepen sterk gebonden aan een zuil en de daarbij 
behorende politieke partij. Journalisten onderhielden in de eerste plaats contact met de poli-
tici van de verwante partij en niet of nauwelijks daarbuiten, en zij toonden daarbij een grote 
gezagsgetrouwheid. Het belang van de zuil en de partij stond centraal in de berichtgeving. Mede 
gebaseerd op de wijze waarop de Nederlandse media in 1956 de Greet Hofmans-affaire hadden 
gevolgd, gaf Henk Hofland in 1964 al de volgende karakterisering van de Nederlandse media:

‘De Nederlandse pers is namelijk een van de meest serieuze, bedaardste en gematigdste ter 
wereld. (…) Het meeste nieuws, vooral het politieke, komt – natuurlijk via de journalist – 
direct van de politieke elite, waarvan elk woord, hoe wezenloos ook, trouw wordt genoteerd.’5 

De oprichting van het perscentrum Nieuwspoort in 1962 symboliseert de groeiende behoefte 
aan professionele autonomie aan de kant van de media.6 Met het perscentrum ontstond een 
ontmoetingsplaats die losstond van de oude verzuilde netwerken. Journalisten kregen de 
mogelijkheid om in informele sfeer politici van verschillende partijen te spreken, en poli-
tici om buiten de eigen zuil perscontacten op te bouwen. De Nieuwspoortcode, die nooit op 
papier is gezet, garandeert politici en voorlichters daarbij dat bij gebruik van de besproken 
informatie deze niet herleidbaar is tot de bron. Bovendien is het verboden in de sociëteit te 
filmen, te fotograferen of audio-opnames te maken.7

De nieuw ontstane relaties tussen media en politiek werden in 1975 door parlementair jour-
nalist, staatsrechtgeleerde en latere d66-senator Jan Vis gekarakteriseerd als een politiekpublici-
tair complex, een complex dat gekenmerkt wordt door gedeelde belangen en wederzijdse afhan-
kelijkheid.8 Politici hebben in een ontzuilde maatschappij de media nodig om de burgers op de 
hoogte te houden van de zaken waarmee ze bezig zijn terwijl journalisten op hun beurt de poli-
tici nodig hebben als bron van nieuws en achtergrondinformatie. De symbiotische relatie tussen 
media en politiek was vanaf de jaren zestig nooit volledig probleem- en spanningsloos, maar 
werd in de eerste decennia na de verzuiling gezien als een geslaagd verstandshuwelijk (zo men 
wil, een lat-relatie) waarin wederzijds respect en vertrouwen overheersten. De media lieten zich 
in deze periode niet of veel minder leiden door politieke belangen maar werden sterk gedreven 
door de wens vanuit een autonome positie de burgers te voorzien van de relevant geachte poli-
tieke informatie. Een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de Nederlandse parlemen-
taire democratie was daarbij een belangrijk motief voor veel journalisten

Functies

In een goed functionerend democratisch stelsel dienen de media drie essentiële functies te 
vervullen.9 In de eerste plaats gaat het om de informatiefunctie. Willen burgers zinvol kun-
nen deelnemen aan de politiek, al is het maar door te stemmen bij verkiezingen, dan dienen 
zij te beschikken over minimale kennis van en inzicht in politiek en bestuur van hun land 
en gemeente. Media hebben daarbij, vanuit een top-down-perspectief, de functie burgers op 
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pluriforme wijze te informeren over voor hun burgerschap relevante gebeurtenissen en ont-
wikkelingen in de politiek en de maatschappij. 

Ten tweede hebben de media een platform- of expressiefunctie. Media behoren vorm te 
geven aan, en integraal onderdeel te zijn van de publieke sfeer. Daarin worden, meer vanuit 
een bottom-up-perspectief, wensen en eisen gearticuleerd, wordt over de samenleving en haar 
(wan)orde gedebatteerd, worden publieke opinies van burgers gevormd en overgedragen naar 
de sfeer van overheid, politieke partijen en wetgever. 

Ten derde hebben media een kritische of controlefunctie. Als een spreekwoordelijke waak-
hond volgen ze macht en machtsuitoefening en slaan indien nodig aan. Ze roepen politieke 
leiders en overheidsinstanties ter verantwoording voor de nakoming van hun beloften en de 
kwaliteit van hun beleidsvoornemens, en volgen kritisch de parlementaire vertegenwoordigers 
in hun functioneren en de invulling van hun controlerende rol. Er zijn nog andere functies 
van de media, zoals de agenderingsfunctie en een ontspanning biedende functie, maar deze 
zijn voor een analyse van de huidige praktijk van politieke communicatie minder relevant. 
Het zijn ook deze drie genoemde functies, en dan met name de eerste en de derde, waarbij het 
vraagstuk van waarheid en waarheidsvinding cruciaal is. 

Feiten

Waarheidsvinding betekent voor journalisten van oudsher dat zij zich op feiten dienen te 
baseren. In verschillende journalistieke codes, resultaat van toenemende professionalisering 
en zelfregulering, wordt verwezen naar het respect voor de feiten. In de ‘Code van Bordeaux’ 
die in 1954 werd opgesteld tijdens een congres van The International Federation of Journalists 
(aangepast in 1986), luidt het eerste artikel ‘Eerbied voor de waarheid en voor het recht van 
het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist’ en de ‘Code voor de journalistiek’ 
uit 1995 (aangepast in 2008) van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren stelt 
onder het kopje ‘Waarheidsvinding’ onder andere: ‘De verificatie van feiten en de weergave 
van uiteenlopende meningen belichamen het journalistieke streven naar objectiviteit.’10 

De journalist wordt verder geacht de feiten in zijn berichtgeving te controleren en die 
feiten waar mogelijk controleerbaar te maken.11 De nadruk op het controleren van feiten 
is begrijpelijk maar opmerkelijk is dat in de verschillende codes zonder enige relativering 
gesproken wordt over waarheid en waarheidsvinding. De algemeen geaccepteerde notie dat 
er geen objectief vast te stellen waarheid is, maar dat het altijd gaat om een reconstructie van 
de waarheid ontbreekt. 

Het genootschap legt verder een aantal zaken vast over de werkwijze van de journalist; zo 
hoort die fair en open te zijn, met respect voor privacy. Het zoeken naar hoor en wederhoor 
wordt aangeduid als een journalistiek basisprincipe. Een journalist hoort verder niet te beta-
len voor gestolen informatie, steelt zelf geen informatie en maakt geen gebruik van onrecht-
matig verkregen informatie. Wel geldt in veel gevallen de uitzonderingsclausule ‘tenzij met de 
publicatie een groot maatschappelijk belang is gediend’.

De wijze waarop de journalist aan waarheidsvinding dient te doen lijkt goed geregeld, 
maar M. Haenen komt op basis van bestudering van de jurisprudentie, waaronder de uitspra-
ken van de Raad voor de Journalistiek, tot de conclusie dat ‘bijna alles mag’. Het gebruikmaken 
van onrechtmatig verkregen informatie, mits er geen strafbaar feit is uitgelokt of een tegen-
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prestatie of betaling is toegezegd en onderzoek is verricht naar de herkomst en de betrouw-
baarheid van de informatie, stuit niet op bezwaren van de Raad.12 

De vrijheid van de (onderzoeks)journalist kent in Nederland één grote beperking. Een 
journalist kan zich wel op het verschoningsrecht beroepen ter bescherming van zijn bron, 
maar dit recht is niet wettelijk geregeld. Lange tijd vond de wetgever dit niet nodig, maar 
na een veroordeling door het Europese Hof van de mensenrechten van de gijzeling van een 
Nederlandse journalist door het Openbaar Ministerie stuurde minister van Justitie Hirsch 
Ballin in 2008 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om het verschoningsrecht voor jour-
nalisten alsnog te regelen. 

Veranderingen 

Journalisten zijn thans gedwongen op een sterk veranderde mediamarkt naar feiten te zoeken, 
ze te beoordelen en te controleren. Tot eind jaren tachtig functioneerden de media op een 
aanbodmarkt.13 De redacties bepaalden het nieuwsaanbod, concurreerden slechts in geringe 
mate met elkaar en vooral de televisie bood de kijkers weinig alternatieven. Zeker als het om 
politiek nieuws ging, bepaalden de media, vanuit hun visie op het algemeen belang, wat de 
burgers dienden te weten. De komst van commerciële televisie brak eind jaren tachtig het 
Nederlandse omroepbestel open, maakte een einde aan de dominante positie van de publieke 
omroep en gaf het startschot voor de snelle transformatie van de mediamarkt in een vra-
gersmarkt. Met de komst van gratis kranten, de snelle groei van het gebruik van internet en 
het sterk veranderde mediagedrag van jongere generaties is er sprake van een heftig concur-
rerende markt, waarop de keuzevrijheid voor de consument zeer groot is en elk medium en 
elk programma doorlopend dient te letten op zijn marktaandeel, kijkcijfers en bereik onder 
relevante doelgroepen. Journalisten staan daarbij veelal onder druk van directies en aandeel-
houders, zeker als het om grote mediaconcerns gaat, om rekening te houden met de wensen 
en behoeften van lezers en kijkers, die niet alleen kunnen wegzappen of hun abonnement 
opzeggen maar ook gemakkelijk online kunnen reageren en commentaar leveren. 

Politici ergeren zich vooral aan de gevolgen van deze ontwikkeling. Het is onmiskenbaar 
dat de eisen en behoeften van de media op een vragersmarkt grote invloed hebben op de 
vorm en de inhoud van de politieke berichtgeving, een situatie die vaak wordt aangeduid 
als het dominant worden van de medialogica.14 In de politieke berichtgeving wordt hierdoor 
meer dan voorheen prioriteit gegeven aan onderhoudende en vlot gebrachte verhalen waarin 
drama en conflicten, grote en kleine schandalen en de strategische motieven van politieke 
actoren centraal staan.

Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat politici en bestuurders zich veel meer dan in 
het verleden afhankelijk voelen van de berichtgeving in de media. Dit heeft in de eerste plaats 
te maken met het functieverlies van politieke partijen, de sterk afgenomen kiezerstrouw aan 
partijen en de zeer grote fluctuaties in de verkiezingsuitslagen. Veelal tot verdriet van de poli-
tiek wordt de beeldvorming rond partijen en politici sterk bepaald door onafhankelijk opere-
rende media, met name door de televisie. 

Aan de kant van de politiek wordt op meerdere manieren gereageerd op deze afhanke-
lijkheid. Ondanks hun scepsis over de journalistiek kiezen veel Kamerleden voor intensief 
contact met journalisten, veertig procent geeft aan bijna dagelijks contact te hebben en dertig 
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procent houdt het bij enkele keren per week. Bijna alle Kamerleden geven hun mobiele num-
mer aan journalisten, zodat ze altijd bereikbaar zijn voor een snelle reactie.15 

Op institutioneel niveau reageren politieke partijen, departementen en de 
Rijksvoorlichtingsdienst op deze ongewenste afhankelijkheid met het aantrekken van een 
groeiend aantal professioneel opgeleide voorlichters en communicatiedeskundigen, die geen 
spindoctor mogen heten, en met de ontwikkeling van een strategie van nieuwsmanage-
ment. Daartoe behoren niet alleen het framen van belangrijke boodschappen en pogingen 
het gewenste interpretatiekader in de media te krijgen, maar ook het streven om ongewenst 
nieuws uit de media te houden of het belang ervan sterk te relativeren. Instrumenten van 
nieuwsmanagement zijn ook het organiseren van pseudo events, het weggeven van primeurs, 
het werken met geautoriseerde interviews en het eisen stellen ten aanzien van tafelgenoten en 
te bespreken onderwerpen in talkshows. 

Journalisten ervaren dit uitdijende voorlichtingsapparaat en de professionalisering van 
het nieuwsmanagement vooral als een belemmering van hun werk en zijn bevreesd het slacht-
offer te worden van beïnvloeding en manipulatie van de kant van de politiek. Het voedt aan 
de kant van de parlementaire journalistiek het wantrouwen in de politiek en haar voorlich-
ters. Volgens sommigen kan door deze ontwikkeling de strijd tussen journalistiek en voorlich-
ting gekarakteriseerd worden als een ‘communicatieoorlog’, waarbij de journalistiek volgens 
verschillende journalisten aan de verliezende hand is.16 

Een pessimistische waarnemer als de Engelse journalist Nick Davies heeft een geruchtma-
kend boek geschreven over de teloorgang van de kwaliteitsjournalistiek. Hij richt zijn pijlen 
op de grote mediaconcerns en op de kwalijke invloed van spindoctors en public relations-
bureaus op het nieuws.17 Vooral de bezuinigingen die de mediaconcerns systematisch door-
voeren op de redacties biedt voorlichters en spindoctors veel ruimte voor het kant-en-klaar 
aanleveren van berichten en nieuwsitems. 

Politici én journalisten menen dat de kwaliteit van de journalistiek (en daarmee het waar-
heidsgehalte) onder druk staat, maar wijzen wel op andere oorzaken en zien ook andere aan-
wijzingen als bewijs voor hun ongerustheid. Beide groepen gaan er daarbij stilzwijgend vanuit 
dat het vroeger beter was. Daar kunnen echter grote vraagtekens bij gezet worden. Zonder 
systematisch longitudinaal onderzoek naar de politieke berichtgeving van de laatste veertig 
jaar is dat moeilijk aan te tonen. Op basis van bestaand onderzoek en heersende inzichten kan 
hoogstens beredeneerd en geanalyseerd worden wat er aan de hand is. Hieronder zullen we 
dat kort doen waarbij we onderscheid maken tussen twee vormen van politieke journalistiek; 
enerzijds de dagelijkse verslaggeving en anderzijds de onderzoeksjournalistiek.

Dagelijkse verslaggeving 

De toegenomen concurrentie op de mediamarkt leidt ertoe dat de politieke verslaggeving veel 
aandacht besteedt aan incidenten, kleine en grote onthullingen, opiniepeilingen en analyses 
van de strategische motieven van politieke actoren. De keerzijde is dat er minder aandacht 
overblijft voor inhoudelijke beleidsonderwerpen. De politiek wordt op de televisie bovendien 
niet alleen gevolgd door de traditionele nieuws- en actualiteitenrubrieken op televisie maar 
ook door verschillende talkshows die graag een kort sfeerbeeld geven of de hoofdrolspelers 
aan het woord laten, op voorwaarde dat het wel onderhoudende televisie oplevert. 
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Kenmerkend voor de huidige situatie is ook dat journalisten over elkaar heen buitelen om 
hetzelfde incident of voorval te verslaan. De berichtgeving over geruchtmakende zaken krijgt 
daarbij vaak het karakter van een hype.18 Elk medium besteedt op zijn eigen manier aandacht 
aan het voorval en wil er wat nieuws aan toevoegen waardoor een eigen dynamiek ontstaat. 
Deze ontwikkeling laat zien dat de nieuwswaardecriteria van de media veranderd zijn. Falend 
beleid, een conflict tussen twee ministers, persoonlijk drama in het leven van een politicus of 
verspilde miljoenen aan belastinggeld zijn voor de media interessanter dan een Kamerdebat. 
In het algemeen is de aandacht verschoven van de Tweede Kamer naar het doen en laten van 
de uitvoerende macht. Het gevolg is dat wat Kamerleden en ministers graag in het nieuws 
willen hebben, en wat in het verleden ook vaak in het nieuws kwam, nu niet verder komt dan 
een klein berichtje op de binnenlandpagina, of het haalt de media helemaal niet. Journalisten 
zijn nog steeds zeer geïnteresseerd in feiten, alleen vaak in andere feiten dan in het verleden. 
Bovendien gaan ze tegenwoordig anders om met deze feiten.

In samenhang met de steeds dominanter wordende medialogica vindt er een verschuiving 
plaats van een beschrijvende naar een interpretatieve stijl, waarbij de journalist het nieuws 
interpreteert vanuit zijn kennis en inzicht in de motieven van politici.19 De feiten staan daar-
bij niet centraal maar worden slechts relevant gevonden zolang ze in de interpretatie van de 
journalist passen. Het mooie of spannende verhaal is belangrijk; feiten die daar niet in passen 
worden weggelaten. 

Politici stellen zich graag op als slachtoffer van deze ontwikkelingen, maar ze maken er 
ook driftig gebruik van. Kamerleden stellen met grote regelmaat schriftelijke en mondelinge 
vragen over falend beleid op basis van mediaberichten om media-aandacht te genereren, 
soms in overleg met een journalist. Politici en voorlichters spelen in op de behoefte aan scoops 
bij de media door informatie te lekken, waarschijnlijk aanzienlijk meer dan in het verleden, 
variërend van vertrouwelijke interne notities en beleidsstukken tot de namen van kandidaten 
voor belangrijke benoemingen en persoonlijke roddels. Daar zitten veel ruis en halve waar-
heden bij, gelekt vanuit strategische overwegingen, maar dat gelek leidt ook tot de nodige 
relevante onthullingen. De intensieve contacten tussen politiek en journalistiek, onder andere 
in Nieuwspoort, zijn daarbij functioneel voor beide kanten. Herman van Gunsteren en Cox 
Habbema wijzen er daarnaast op dat juist de intensieve onderlinge communicatie, zoals die 
bijvoorbeeld in Nieuwspoort plaatsvindt, bijdraagt aan de toetsing van geruchten en daarmee 
aan waarheidsvinding.20 

Het dagelijkse ‘feitelijke’ nieuws kent door de moderne communicatietechniek verder een 
zeer hoge omloopsnelheid; zo leggen televisie en kranten het regelmatig af tegen internet en 
twitter. De voorkeur voor interpretatieve achtergrondverhalen is daardoor vaak onvermijde-
lijk. Het ontbreken van een journalistieke cultuur of journalistieke normen bij veel bloggers 
maakt het extra gecompliceerd. Politici en journalisten kijken daarbij met afschuw naar de 
weblog GeenStijl. De werkwijze die daarop wordt gehanteerd, wordt gezien als een bedreiging 
voor de werkwijze van de traditionele media. Veel journalisten willen graag vasthouden aan 
hun oude professionele normen van feitencontrole en hoor en wederhoor maar zijn ook bang 
daardoor primeurs te verliezen. GeenStijl zal op termijn waarschijnlijk niet het probleem vor-
men. Hoofdredacteur Dominique Weesie van de weblog GeenStijl vindt dat zijn medium in 
2009 in vergelijking met 2003 ‘heel netjes’ heeft geopereerd en sluit niet uit dat GeenStijl over 
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tien jaar niet meer bestaat: ‘Laten we eerlijk zijn, op een gegeven moment is de nieuwigheid er 
wel van af.’21 Er zullen echter steeds nieuwe weblogs ontstaan en tweets worden rondgestuurd 
met ‘sensationeel’ politiek nieuws waar de oude media iets mee moeten. 

De kritiek van een journalist als Davies gaat primair over de dagelijkse verslaggeving, die 
onder invloed van politici en voorlichters vol onjuistheden, fouten en leugens zou zitten. Daar 
zijn inderdaad veel voorbeelden van te vinden, zowel in Engeland als in Nederland, variërend van 
vrij onschuldige tot politiek zeer kwalijke onjuistheden. Zo wijst Davies erop hoe de media na de 
inval van de Iraakse troepen in Koeweit het verhaal van een vijftienjarig Koeweits meisje publi-
ceerden dat op een persconferentie in Washington angstig vertelde dat zij er toevallig getuige 
van was geweest hoe Irakese soldaten in een ziekenhuis baby’s uit couveuses hadden gehaald en 
op de grond gesmeten. Veel media namen het gruwelijke verhaal over. Een jaar later bleek dat 
het meisje de dochter van de ambassadeur van Koeweit in Washington was en op het moment 
van de inval niet in Koeweit was.22 Het ging in dit geval om beïnvloeding van de publieke opinie 
door een public relations-bureau in opdracht van de koninklijke familie van Koeweit. 

Vergelijkbare kwalijke voorbeelden zijn er niet voor Nederland, maar onderzoek laat soms 
wel verrassende resultaten zien. Bij twee journalistieke opleidingen in Nederland volgen stu-
denten sinds enkele jaren een project waarbij de feiten achter ‘verdachte’ mediaberichten wor-
den gecheckt.23 Zo meldden verschillende landelijke en regionale media in 2008 op gezag van de 
Goudse politie dat jonge Marokkanen werden opgeleid tot tasjesdief. Het nieuws bleek boter-
zacht, gebaseerd op één observatie terwijl de politie de betrokken jongens niet had gesproken. 
De politie kon dan ook niet met zekerheid zeggen wat de jongens aan het doen waren. Het 
persbericht was door geen enkel medium gecontroleerd. Zo zijn er meer voorbeelden. Vaak 
gaat het om voorverpakte informatie die nagenoeg ongewijzigd wordt gepubliceerd. 

Het onderzoek betreft niet specifiek de politieke journalistiek, maar de constatering van 
de onderzoekers dat het op redacties vaak ontbreekt aan kennis van onderzoeksmethoden en 
statistiek is zeker ook van toepassing op de wijze waarop media met politieke opiniepeilingen 
omgaan. Er is altijd wel een journalist die een stijging of daling van een of twee zetels voor 
een partij weet te verklaren uit een voorval dat kort tevoren aandacht heeft gekregen in de 
media. Onderzoekers om uitleg vragen of kritische kanttekeningen plaatsen, gebeurt al hele-
maal nooit door journalisten.

Het is toe te juichen dat fact checking aandacht krijgt bij deze journalistieke opleidingen. 
Het leert studenten kritisch te kijken naar persberichten en het houdt de journalistiek een 
spiegel voor. Er kan bovendien een zekere preventieve werking van uitgaan. Het blijft echter 
moeilijk op basis van deze onderzoeken en voorbeelden een algemeen oordeel te geven over 
de dagelijkse politieke verslaggeving. Het is onduidelijk hoe representatief voor de huidige 
journalistiek deze voorbeelden van onzorgvuldige of feitelijke onjuiste berichtgeving zijn, en 
of het enkele decennia geleden beter gesteld was met het controleren van feiten. 

Onderzoeksjournalistiek

Het nauwgezet reconstrueren welke gebeurtenissen precies hebben plaatsgevonden, hoe de 
besluitvorming is verlopen, welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld en welke 
actoren daarbij waren betrokken is bij uitstek het terrein van onderzoekjournalisten. Het is 
dit onderdeel van de journalistiek dat, meer dan de dagelijkse verslaggeving, onbekende feiten 
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boven water probeert te krijgen. De waakhondfunctie van de media, het kritisch volgens van 
de politieke autoriteiten komt hier bij uitstek naar voren. 

Vanaf het einde van de jaren zestig, en gestimuleerd door de rol van journalisten bij het 
Watergateschandaal, ontwikkelde de onderzoeksjournalistiek zich ook in Nederland, aanvan-
kelijk vooral in weekbladen als Vrij Nederland en Haagse Post, later ook bij actualiteitenru-
brieken en kranten. Op basis van uitgebreide research in archieven van overheden en grote 
aantallen gesprekken met (anonieme) informanten, rapporteerden onderzoeksjournalisten 
over onderwerpen die vaak te maken hadden met de nauwe contacten tussen politici en 
ondernemers, en misbruik van macht, maar soms ook over een item als het oorlogsverleden 
van de miljonair Pieter Menten (bij Tros Aktua). In de jaren tachtig ontstonden verschillende 
aparte onderzoeksrubrieken op televisie.24 Bekend is de onthulling van kro-rubriek Reporter 
uit 1994 dat cda-lijsttrekker Brinkman commissaris was bij het van belastingfraude verdachte 
bedrijf van zijn oom. De informatie was juist, maar de uitzending was omstreden door de zeer 
suggestieve beelden en toonzetting. 

De onderzoeksjournalistiek heeft minder te maken met de veranderingen op de mediamarkt 
dan de dagelijkse politieke verslaggeving. Men heeft minder last van tijdsdruk en concurrentie, 
en bedrijft geen interpretatieve journalistiek. Wel kan men soms de verleiding niet weerstaan 
om de resultaten wat sensationeler voor te stellen dan gerechtvaardigd is. Bij bezuinigingen 
op redacties, zowel bij kranten als bij de televisie, dreigen de onderzoekredacties wel vaak het 
slachtoffer te worden, maar de gevolgen zijn tot nu toe beperkt. Zowel het rtl-nieuws, het nos-
journaal als veel landelijke kranten maken nog steeds veel middelen vrij voor onderzoeksjour-
nalistiek. Met grote regelmaat stellen de media op basis van eigen onderzoek misstanden aan de 
kaak in bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, bij veiligheidsdiensten en bij grote 
investeringsprojecten. Ook het Koninklijk Huis kan zich meer dan in het verleden verheugen in 
de belangstelling van de onderzoeksjournalistiek. In veel gevallen wordt daarbij, ondanks soms 
ambtelijke of politieke tegenwerking, een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur. 
De Nederlandse onderzoeksjournalistiek verkeert in redelijk goede staat. 

Slotopmerking 

De dagelijkse politieke verslaggeving is de laatste vijftien jaar ingrijpend veranderd. Zaken 
als een kabinetscrisis, Prinsjesdag of een ingrijpend beleidsvoorstel krijgen nog steeds de 
nodige aandacht, maar daarnaast geeft de politieke journalistiek tegenwoordig vaak aandacht 
aan onderwerpen die vroeger niet de moeite waard werden gevonden, bijvoorbeeld human 
interest-beschouwingen over politici of onderwerpen over de strategie of tactiek van poli-
tieke partijen. Daaruit kan echter niet geconcludeerd worden dat de waarheidsvinding min-
der belangrijk is geworden. Wel is het onvermijdelijk dat in de interpreterende journalistiek, 
bijvoorbeeld een analyse waarom een politieke partij iets doet of juist niet doet, de feiten niet 
altijd gecontroleerd kunnen worden of niet beschikbaar zijn. Het nieuwsmanagement vanuit 
politieke partijen en overheidsinstituties maakt het journalisten daarbij vaak niet gemakkelijk 
om de relevante feiten over een onderwerp te achterhalen. 

De belangrijkste conclusie is dat waarheidsvinding door de media niet langer in het teken 
staat van het algemeen belang of het belang van de burger, maar vooral in het teken van het eigen 
belang van het medium. De journalistieke scoop is vaak belangrijker dan de controle van de fei-
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ten. Er is echter geen onderzoek dat aantoont dat de media vroeger minder fouten maakten en 
meer zaken blootlegden dan tegenwoordig. Het idee dat de journalistiek enkele decennia geleden 
beter functioneerde, is een mythe, vooral gebaseerd op een idealisering van het verleden.
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