
Z
e zijn grootheden in de
journalistiek:CarlBern-
steinenBobWoodward,
de onderzoeksjourna-
listendieinTheWashing-
ton Post het Watergate-
schandaal onthulden.

Hunartikeloverdeongeoorloofdeme-
thodendiewaren gebruikt tijdens de
campagne voor de presidentsverkie-
zingenvan1972, leiddetothetaftreden
vanpresidentNixon.Hetgeldtsteevast
als een der grootstewapenfeiten van
depersalshoedervandedemocratie.
MaarvoorCathrineGyldensted(41),

deDeense grondlegger van ‘construc-
tieve journalistiek’,markeert de poli-
tiekeaffaire ietsheelanders. ‘Vanaf dat
moment zijn we machthebbers bij
voorbaatgaanzienalsboeveninplaats
vanalsonschuldigemensendiedewe-
reld vooruit kunnenhelpen’, zegt ze.
‘Watergate ishetbeginvaneennegati-
viteitsdenkendatnietmeeruitdejour-

nalistiek isweggegaan.’
Ze zegt het zonder ironie. Gylden-

sted – kort haar, grote bril, stijlvol ge-
kleed – vertelt via Skypebevlogenover
‘haar’ vormvan journalistiek – eenpo-
sitieve manier van verslag doen, ge-
richt op‘watgoedgaatindewereld’. In
depraktijk betekentdat: geennadruk
op conflicten enproblemen,maar op
oplossingen en vooruitgang. ‘De con-
structievejournalistverdeeltdewereld
niet in daders en slachtoffers’, legt ze
uit, ‘maarbrengtnuancesaanentrekt
conclusieswaarmeede lezer of kijker
verderkan.’

Voorhet schermverschijnt de voor-
pagina van de links georiënteerde
Deensekrant Information.Hetisdeedi-
tie van 17 september, de dagdat de re-
dactie besloot dewereld eens van een
andere kant te belichten. ‘Kijk’, wijst
Gyldenstedmethaar vrije hand. ‘Hier
staat:welcometoapaper full ofhope. En
dit, dit verhaal gaat over een plek in

Syrië waar de democratie opbloeit.
Hier,eenstukovergroenetechnologie.
Endeze:eenDeensestadwaarcrimina-
liteit sterk is teruggedrongen,dankzij
initiatievenvanuitdegemeenschap.’

Het zijn allemaal voorbeelden van
constructieve journalistiek, vertelt ze.
‘De krant bracht de onderwerpendie
zealtijdbrengt,maargingeenstapver-
der:watgaaterwélgoed?Wat iserver-
beterd? Het zijn goede verhalen. Kri-
tisch,maargenuanceerd.’

Information isniethetenigemedium
in Denemarken dat experimenteert
met constructieve journalistiek. Ook
bij steedsmeer radio- en televisieom-
roepenzietGyldenstedditsoort initia-
tievenontstaan.Haardoel isconstruc-
tieve journalistiek langzaammaar ze-
kereenvastonderdeelte latenworden
van het dagelijkse nieuws, zodat we
ooit het bijvoeglijk naamwoord kun-
nen weglaten. Gyldensted: ‘Dan noe-
menwehetgewoon: journalistiek.’

Hoewel zenaar eigenzeggengoede
reacties krijgt vanhet publiek, laat de
beroepsgroepzichmoeizamerovertui-
gen. Logisch, vindt Gyldensted, sinds
Watergate zit bij veel journalistenhet
idee ingebakkendat goede, kritische
journalistiekgelijkstaataannegatieve
journalistiek. Ergo: positief nieuws is
onkritisch, ‘zacht’enonbelangrijk. ‘Die
houdingmoetenweveranderen.’

Haarinspanningenom‘cojo’onder
de aandacht te brengen, zijn niet ver-
geefs: op twee van de drie journalis-
tieke scholen inDenemarken krijgen
studenten al les in constructieve jour-
nalistiek. Sinds tweeweken ligt er een
handboek – aan de Engelse versie
wordtgewerkt–enookzijnerplannen
voor een kenniscentrum; zodra de fi-
nancieringrondis,vindener lezingen
endebattenplaats. Omconstructieve
journalistiek ook in de wetenschap
voetaandegrondte latenkrijgen, stu-
deert een vanGyldensteds studenten
dit jaaraf opde term.

De constructieve wind waait ook
buitenDenemarken.Hoewelniethele-
maal voor het eerst – het begrip kent
overeenkomstenmet de activistische
journalistiek uit de jaren zeventig en
de civiele (publieke) journalistiek die
vanaf de jaren negentig opkwam –
schuiven steedsmeermedia op naar
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Tv-recensie

usop 1 januari 2016ver-
lopendecopyrights
ophetDagboekvan
AnneFrank, zodat ie-

derer vrijuit kanput-
ten.Maarmisschienook

welniet.
Datwasdeuitkomstvaneenwat tevaagomkaderde

Argos-TVMedialogica (Human/VPRO)overhetbeeldvan
AnneFrankdoordedecenniaheenendegecompli-
ceerdeverwikkelingenrondhaarnalatenschap.
Dat laatsteheeft alles temakenmetwathaarvader

OttoFrankhadbepaald:DeAnneFrankStichting in
Amsterdamiservooreducatie vannieuwegeneraties,
hetAnneFrankFonds inhetZwitserseBaselbeheertde
copyrights vanhaarwereldwijdebestseller. Inplaats
vansamentewerken, staande twee instanties elkaar
naarhet leven, elkuitnaamvanAnneserfenis.

Nieuwisdiekwestieniet.OndermeerKRO Brandpunt
besteeddeereerderdit jaaraandachtaan.Medialogica
kwamniet veel verderdanhaargedetailleerd tebe-
schrijvenen te sprekenmetallepartijen.Die lietenzich
voordecameraechterniet indekaartenkijken:Ronald
LeopoldvandeStichtinghieldhetbij eenverklaringop
deeigenwebsite. ZijnopponentuitBasel, dealsge-
wiekst afgeschilderdeYvesKugelmann, volstondmet
deverzekeringdatdecopyrightsophetboeksimpel-
wegnogvele jaren inzijnhandenzoudenblijven.Het
waseenvanderedenenominde jarennegentigeen
herschreven ‘definitieveversie’ vanhetdagboekuit te
brengen,waaropnieuwecopyrights rusten.

Aanhetwoordkwamook JessicaDurlacher, auteur
vanhet theaterstukAnne, inopdrachtvanhet Fonds,
maarbekritiseerddoordeStichting.Hetgingnauwe-
lijksoverhet schisma.

Hetorigineledagboek,
of zelfsmaareen facsimile,
mochtmaarkortworden
getoond.Kwestie vanrech-
ten.
Tussendiebedrijven

door schetstemakerCees
Overgauwde transforma-
tie vanAnneFrankvanoor-
logsslachtoffer tot icoon,
metmythesomgeven.
Daarvoorwerdhetbegrip
‘media’ voordegelegen-
heid ietsopgerekt:het
beeldvanAnnewasdit

keerniet verschovendoor ‘slordige’ artikelen inkran-
ten,maardeuitkomstvancultureelgestuurdepartijen
inverschillendewerelden.
Hoewel voorhetdagboek inNederlandbijnageen

uitgever tevindenwas, reageerdenAmerikanenon-
middellijknadeeerstekrantenartikelenoverhaaren
hetdagboek. Zesmiljoendoden isonvoorstelbaar,
maaréén jong,onschuldig, gevoeligen intelligent
meisje, dat leendezichbijuistekvoorAmerikaanse
iconografie.

Deeerste speelfilmoverAnneeindigt eind jarenvijf-
tigmetactriceMilliePerkinsenhet inmiddelsbe-
roemdezinnetje ‘Ondanksallesgeloof iknogsteeds in
degoedheidvandemens’. Eencitaatdathoopbiedt in
eendramatischverhaal.Maarafkomstiguit eenpas-
sagewaarinze juisthaarwanhoopbeschreef.

DehoopgevendeversievanAnnewerdeensymbool,
universelerdanalleenvoor jodenvervolging. Inhet
AnneFrankCenter inNewYorkgeeft ‘AnneFrank’ in-
middels tipsaan jongerenhoeomtegaanmet
trauma’s zoalsorkaanSandy,ofmetpestenopschool.
DewareAnneFrank lijkt steedsmeernaardeachter-

grondverdwenen.Haarorigineledagboek is –mede
doorhaarvader – langgeledenal ‘pikant’herschreven
uit eerdereversies. Stripversieswordenbevochten,
theaterstukkenbedachtdoordeeenenbekritiseerd
doordeander.AllemaaluitnaamvanAnne.
Anne isdood.Maar indedans rondde tientallenmil-

joenendiehaardagboeknog jaarlijksopleveren, toont
deAnneFrank-industrie zichspringlevend.
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In het Anne Frank
Center in New
York geeft ‘Anne
Frank’ inmiddels
tips aan jongeren
hoe om te gaan
met pesten
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Kritische journalistiekhoeft niet
negatief te zijn. Verslaggevers kunnen
ookmeewerken aanoplossingen, zegt

CathrineGyldensted.O ja?
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