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een positieve vorm van informatie-
voorziening. In TheNew York Times-ru-
briek Fixes gaan journalisten op zoek
naar oplossingen voor sociale proble-
men. The Washington Post introdu-
ceerdeonlangsTheOptimist, eenweke-
lijksenieuwsbriefmet ‘hopeful stories’.
Volgens Gyldensted zijn dit soort

verhalen ook belangrijk omdat het
nieuwe lezers trekt. Zedenktdatmen-
senmoezijn vande constante stroom
negatieve berichten en dat het oude
krantenadagium ‘slecht nieuws is
goednieuws’aanhetwegebbenis. ‘Uit
meerdere onderzoeken blijkt dat
nieuws ons passief en cynischmaakt.
We kunnen het nietmeer behappen.
Niet voor niets heeft een website als
TheHuffingtonPosthetmeestesucces
met de rubrieken Impact en Good
News.’

Zelf werkte Gyldensted twaalf jaar
langalsonderzoeksjournalistvoorhet
Deense avondjournaal. Ze maakte
itemsoverdemeestuiteenlopendeon-
derwerpen, van honger in Afrika tot
verkiezingenineigen land.Deomslag
kwam toen ze in 2008 als correspon-

dent in de Verenigde Staten verslag
deed vanAmerikanendie daklooswa-
rengewordendoorderecessie.

‘Er waren nieuwe cijfers die lieten
zienhoeernstigdesituatiewas. Ikhad
onderzoek gedaan en hoefde alleen
nogmaar wat mensen te spreken. In
eendaklozencentrum interviewde ik
een vrouw. Ik vroeg haar hoe ze zich
voelde, hoe verschrikkelijk hetmoest
zijnomopeensopstraattestaan.Maar
zijweigerdemee tegaan indemanier
waarop ik haar benaderde: als slacht-
offer.Zezei: ‘Natuurlijk ishetzwaarge-
weest,maar er zijn ook goede dingen
uit voortgekomen. Ik heb een betere
band gekregenmet mijn zoon. En ik
heb mensen ontmoet die ik anders
nooithad lerenkennen.’’
Het gesprek brachtGyldensted van

haar stuk. Zehaddie antwoordenniet
verwacht. ‘Tochmaakte ikdie radiore-
portage. De volgende dag ontving ik
eenstroomaane-mailsvanluisteraars,
zevondenhetverhaaleye-opening, in-
spirerend.Toenwist ik:ermoetietsver-
anderenaandemanierwaaropweons

publiekvoorzienvan informatie.’
De waakhondfunctie en het doen

van onderzoek staan nog steeds
voorop,maar daarnaast zouden jour-
nalisten volgensGyldensted een con-
structieve rol kunnen vervullen. Bij-
voorbeelddoorverslagtedoenvange-
beurtenissen zonder vooraf eennega-
tief standpuntintenemen. ‘Ikzegniet
dat machthebbers geen boeven zijn,
maar ze kunnenhet ookníét zijn. Net
als slachtoffers: iemanddie een ramp
meemaakt isnietperdefinitie eenzie-
lig hoopje mens. Tegenovergestelde
verhalenmoetenweookvertellen.’
Ze noemt Swerige Radio, eenDeens

radiostationdat inpolitiekedebatten
probeert zichniet alleen te richtenop
datgenewaarpartijenhetoveroneens
zijn,maar ook opwelke standpunten
ze elkaar kunnen vinden.Het laat vol-
genshaar ziendat constructieve jour-
nalistiek wel degelijk kritisch is. ‘Je
kunt politici beter verantwoordelijk
houden voor hunbeloftes enuitspra-
ken danwanneer ze alleenmaarmet
modder gooien. Als de resultatenniet
zijn behaald, kun je weer vragen:

waaromniet?Watmoet er gebeuren?
Wie pakt het op enwanneer? Inmijn
beleving vindenpolitici dit soort vra-
gen moeilijker dan wanneer ze ge-
woon een standaardmediapraatje
kunnen afdraaien over wat de ander
verkeerddoet.’

OokinBelgiëgaanmediaaandeslag
metconstructieve journalistiek.Björn
Soenens, de hoofdredacteur van het
Vlaamse VRT Nieuws, wilmensen ‘ver-
binden’ inplaatsvanhet ‘conflictenop-
poken’, schreef hij onlangs in een co-
lumn op de website van tijdschrift
Knack. ‘Als de paniek over ebola het
grootst is,makenwijeenitemoverwat
je kunt doen tegen ebola en gevenwe
ookdecijfersmeeoverde slachtoffers
van ziekten waarover nooit meer
wordt bericht.’ Constructieve journa-
listiek is de toekomst, denkt Soenens.
‘Depers alswaakhond,maar dan zon-
deroogkleppen,doorméérteziendan
alleenhethaar indesoep.’

In Nederland komt constructieve
journalistiekalsuitgesprokennieuws-
vormminderopgang,alzijnerwel ini-
tiatieven. BasMesters, voormaligNRC-
enNOS-correspondent in Italië ennu
directeurvandehbo-opleidingJourna-
listiek in Zwolle, richtte drie jaar gele-
den one11.nl op, een website waarop
ruimhonderd correspondenten, ver-
slaggeversencolumnistenvandiverse
media oplossingsgerichte verhalen
schreven. ‘Heteersteweekendhadden
we100duizenduniekebezoekers’,zegt
hij. ‘Datwasveel, zeker indie tijd.’

Toch heeft One11.nl maar een half
jaarbestaan. ‘Hetwasmeereensignaal
daneenproduct’,zegtMesters. ‘Zovan,
opdiemanierkunjeóókjournalistiek
bedrijven. Het is geen goednieuws-
show: de problemennoem je, en dan
ga je een stap verder. Aande klassieke
vijfw’s,wiewatwaarwaaromwanneer,
voeg jeeenzesde toe:watnu?’

Volgens Nico Drok, pleitbezorger
vanhetvergelijkbareciviele(publieks-
gerichte) journalistiekenLectorMedia
&CivilSocietyopWindesheim, iser bij
Nederlandse journalisten ‘een be-
paaldeverlegenheid’omzichvolledig
terichtenophetpositieve. ‘Hetdenken
indadersenslachtoffers ishardnekkig
bijons.Wijstoerejournalistenhebben
het over conflicten. Als een truck een
menigte in rijdt, is ermaar één vraag:
isdehulpverleningalopgang?Zoniet,
dan hebben we weer iemand die we
kunnenaanpakken.’Omconstructieve
journalistiek in Nederland echt voet
aandegrond te latenkrijgen,moeten
journalisten eerst een omslagmaken
inhetdenken,denktDrok.

Peter Vasterman, mediasocioloog
aan de Universiteit van Amsterdam,
vindtdatonzin.Hij ziet al tallozeposi-
tieveverhalen indemedia. Zoalsde ja-
renlange rubriek opde achterpagina
van de NRC,waarinmensen probeer-
den een positieve invulling te geven
aanhunlaatstelevensdagen.Typerend
vindt hij ook de berichtgeving over

MH17,waarhet gevoel van eenheid en
maatschappelijkerouwvooropstond.
‘Dekritischevragenkwamen later.’

Het lijkt Vastermanalleennietwen-
selijk dit soort invalshoekendemaat-
staf temakenvandejournalistiek.Met
het vooruit willen helpen van de sa-
menleving, schiet de journalist zijn
doelvoorbij,meenthij. ‘Nieuwsmedia
fungeren in eerste instantie alswaar-
schuwingssysteem.Mensenwillenwe-
tenwat er speelt, dat zit inonze risico-
perceptie.Wescannenvoortdurendde
omgeving opdreigingen en gevaren.
Debelangrijkstefunctievandejourna-
listiek is voorzien indiebehoefte.’

Bovendien vindt hij het naïef om te
denkendat je als journalist oplossin-
genbedenkt voorproblemenwaarde
politiekal jaren‘detandenopstukbijt’.
‘Zomaarmetoplossingenkomenvoor
een ingewikkeld systeemals de zorg,
waarin miljarden omgaan en dat zo
veelpartijenenbelangenkent, lijktme
eenenormeoverschatting vandemo-
gelijkheden van de journalist. Er zit
ookzo’nideeachterdat iedereenjouw
oplossingwelzalomarmenals jemaar
met een goede oplossing komt.Maar
watgoedisvoordeenegroepburgers,
is slecht voordeandere.’

NeemjournalistiekplatformDeCor-
respondent, dat ‘dewaan vande dag’

wil overstijgen ende ‘dieperliggende
structuren enontwikkelingen achter
het nieuws’wil laten zien. Vasterman
komt veel stukken tegenmetdewens
samenmetdelezerstezoekennaarop-
lossingen. ‘Maar veel meer dan wat
ideeën of een bijeenkomst levert dat
niet op’, zegt hij. ‘Natuurlijk is schrij-
venoveroplossingenzinvol,maarwat
doet de journalist die al tig keer heeft
geschrevenoveroplossingenvoorhet
asielvraagstuk?Diegooitdehanddoek
inde ring – er verandert tochniks – en
gaatweereenanderonderwerpdoen.’
ZowelGyldenstedalsMestersenook

Drok reagerenopdeze kritiek door te
stellen dat de journalist vroegermis-
schien een neutrale buitenstaander
was,maardatdemaatschappijomeen
andere houding vraagt. ‘De journalis-
tiek verandert snel en treedt steeds
meer indialoogmethetpubliek’, zegt
Mesters. ‘Journalisten,krantenensites
zijnnaarstigopzoekmeerwaardevoor
hunafkalvendbetalendpubliek te ge-
nereren.Eenrolals facilitatorinhetde-
bat over problemen énover oplossin-
gen, is zo’nnieuwekans.’

‘Zomaarmet oplossingen
komenvoor een

ingewikkeld systeemals
de zorg, lijktmeeen

enormeoverschatting van
demogelijkheden vande

journalist’

Cojo
De Deense journaliste Cathrine Gyldensted (41) wil ‘constructieve journalistiek’ (‘cojo’) een vast onderdeel la-
ten worden van de dagelijkse nieuwsvoorziening. Daarvoor moeten journalisten inzien dat kritische journalis-
tiek niet hetzelfde is als negatieve journalistiek, zegt ze. ‘Ook bij mij duurde het even. Als mij tien jaar geleden
werd gevraagd waarom nieuws zo negatief was, schudde ik mijn hoofd om die naïevelingen. Zagen ze niet dat
we ons werk deden? Dat een kritische houding de enigemanier is om demacht te controleren? Nu weet ik dat
je kritisch kunt zijn zonder een negatieve houding in te nemen. Het ten val brengen vanmachthebbers is niet
per se het summum van de journalistiek.’


