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JEROEN SMIT   
HOOGLERAAR JOURNALISTIEKE VAARDIGHEDEN 
tekst Wim Danhof
fotografie Rogier Bos

lijke capaciteit. Het zou voor het 
functioneren van de democratie 
heel erg zijn als deze journalistieke 
infrastructuur kapot gaat. Daarom 
zou de overheid deze nutsvoorzie-
ning ook mede - en op afstand - 
moeten ondersteunen, als de markt 
dat zelf niet alleen kan. Nu gaat al 
het belastinggeld naar de omroe-
pen. Dat klopt niet.” 

Maar gaan de dagbladuitgeve-
rijen wel met hun tijd mee? Hun 
storytelling is meestal old school, 
terwijl op de smartphone en zeker 
de tablet zoveel meer mogelijk is 
om consumenten te boeien.

“Enerzijds moet er nog veel werk 
verzet worden. Een PDF van de 
papieren krant op de tablet aanbie-
den - wat vrijwel alle kranten nog 
steeds doen - , dat is natuurlijk een 
zwaktebod. Ook op online video-
gebied moet nog veel gebeuren. Ik 
zie wel wat in journalistieke duo’s, 
waarbij de inhoudelijk sterke jour-
nalist samenwerkt met een specia-
list in online interfaces. Zo kunnen 
goede verhalen ook online en inter-
actief hun publiek bereiken.”
“Toch zie ik in de uitgeverijen nu 
wel dingen veranderen. Kijk bij-
voorbeeld naar Christian van 
Thillo - CEO van De Persgroep, 
red. - die volop investeert in digi-
tale journalistiek. Wat de Volks-
krant daar nu laat zien: de inzet 
van social media om de verhalen 
verder te verspreiden, daar 

verschijnt, is het gevolg van werk 
dat op krantenredacties wordt 
gedaan. Als deze verdwijnen, ver-
dwijnt heel veel maatschappelijk 
belangrijke waarheidsvinding. De 
journalistieke capaciteit van kran-
tenredacties moet in stand blijven, 
zodat zaken van het donker naar 
het licht kunnen worden gebracht 
door journalisten die niet gekocht 
zijn door een belang, maar volledig 
onafhankelijk hun werk kunnen 
doen. Burgers moeten zich immers 
ergens op kunnen verlaten. Vooral 
onderzoeksjournalistiek is heel 
belangrijk. Maak wat mij betreft de 
krant maar dunner, maar met veel 
meer onderzoeksjournalistiek erin. 
De verschillende onthullende 
reconstructies over de benoeming 
van Frans Timmermans tot euro-
commissaris vind ik mooie voor-
beelden.”

“Het is zó belangrijk dat er volop 
journalisten zijn die zich verdiepen 
en heel veel vragen stellen aan de 
machthebbers in onze samenleving. 
Zelfs als dat onderzoek niet leidt 
tot een verhaal, is het belangrijk 
dat het gebeurt. Neem de journa-
list die tien wethouders belt voor 
één verhaal. Die tien wethouders 
krijgen daarmee het signaal ‘Er 
wordt op mij gelet’. Het maat-
schappelijk rendement van deze 
checks and balances is niet te onder-
schatten. Beslissers hebben die 
brutale vragenstellers nodig. Dag-
bladen hebben nu nog een behoor-

Het gaat er niet om dat uit-
gevers nieuwe maakmodellen 
ontwikkelen; internet kills the 
middle-men en dat zijn nu juist 
vaak uitgevers. Het gaat erom 
dat journalisten zich over hun 
vak ontfermen en gaan naden-
ken over nieuwe maakmodellen. 
De toekomst is aan de gespe-
cialiseerde journalist die zich 
ondernemend opstelt. 

Was getekend: Jeroen Smit, 
hoogleraar journalistieke 
vaardigheden aan de Rijks-
universiteit Groningen en 
auteur van non-fictie bestsel-
lers als ‘Het Drama Ahold’ 
en ‘De Prooi’. In het verleden 
werkte Smit als journalist voor 
onder andere het AD en het 
Financieele Dagblad, en als 
hoofdredacteur voor FEM de 
Week. 

Jeroen Smit hield in mei 2013 
zijn oratie ‘Op eigen benen’, 
waarin hij waarschuwde dat 
uitgeverijen en hun journalisten 
veel radicaler moesten investe-
ren in online innovatie. De tijd 
begint te dringen. Alle reden 
om ruim een jaar later met deze 
bevlogen man te praten over een 
dagbladsector in beroering.  

Ñ

Dagbladuitgeverijen zoeken bij 
teruglopende inkomsten hun heil 
in kostenverlaging door schaal-
vergroting. Zo neemt De Pers-
groep Wegener over en gingen in 
België de dagbladen van Corelio 
en Concentra op in Het Media-
huis, dat NRC nu wil overnemen. 
Hoe beschouwt u deze consolida-
tietrend? 

“Dagbladuitgeverijen maken nog 
altijd winst. Door dergelijke conso-
lidaties zal dat in diverse gevallen 
nog een tijdje zo blijven. Maar 
besparingen door schaalgrootte op 
de kosten van zaken als inkoop, 
drukken en distributie kun je maar 
één keer realiseren. Straks zijn die 
mogelijkheden uitgeput. Dan moet 
er met online-journalistiek geld 
worden verdiend. De papieren 
krant komt over een 5 tot 6 jaar 
alleen nog op zaterdag en wellicht 
een enkele doordeweekse dag uit.” 

In uw rede in Groningen klonk 
bezorgdheid door over de toe-
komst van de huidige krantenre-
dacties. Waarom? De blijvende 
honger naar nieuws en informa-
tie vult de markt toch heus wel in, 
ook als dagbladen verdwijnen? 

“Het belang van de dagbladen mag 
niet onderschat worden. Kranten-
redacties vormen (naast de NOS) 
de grootste redacties: ze zijn de 
moeder van de journalistiek: de 
helft van wat aan online nieuws 
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KRANTENREDACTIES 
ZIJN DE MOEDER VAN 
DE JOURNALISTIEK

Interview_omslag.indd   17 09-10-2014   18:56:42



REDACTIES MOETEN 
NU WEL WAKKER WORDEN

rekeningen voor te kunnen sturen: 
geweldig! Het besef dat in 2020 
papier en inkt grotendeels weg zijn 
dringt nu overal door. Het is te 
hopen dat de krantentitels digitaal 
zo worden aangeboden dat die 
markt gaat draaien. Maar: veel 
belangrijker is dat de innovatie 
gestalte krijgt vanuit de journalis-
ten zelf. Redacties moeten nu wel 
wakker worden.”

Pardon? U verwacht dat journa-
listen uit zichzelf de toekomst van 
de nieuwsmedia vormgeven? Uw 
onderzoek uit 2013 toont aan dat 
dagbladredacteuren juist ver-
wachten dat hun uitgevers de 
kaders scheppen. Zij zijn de baas.  

“Het traditionele model is: de uit-
gever bedenkt een verdienmodel, 
een publiek met een behoefte en 
creëert vervolgens een aanbod via 
een redactie- en distributieappa-
raat, waarna een factuur kan wor-
den gestuurd. Hij staat dus tussen 
de journalist en de markt. Maar, 
wat is er aan de hand? Internet kills 
the middle-men. De rol van een 
uitgever die in de lead is zal groten-
deels verdwijnen en worden ver-
vangen door een meer faciliterende 
regisseursrol. Een deel van het 
ondernemerschap dat nu bij de 
uitgever zit komt logischerwijs bij 
de maker terecht: de moderne jour-
nalist die zich specialiseert en die 
mensen via digitale media recht-
streeks met zijn onafhankelijke 

journalistieke verhalen kan bedie-
nen en raken. Het gaat dus veel 
meer om de kwaliteit van de jour-
nalist. De uitgever zal vooral beter 
moeten leren luisteren naar zijn 
journalisten en de voorwaarden 
moeten scheppen waarin zij kun-
nen excelleren.”

Denkt u dat uitgevers de macht 
uit handen willen geven aan hun 
journalisten? Dat zij hun zelfbe-
dachte businessmodellen willen 
inruilen voor de nieuwe maak-
modellen van hun werknemers? 

“Laten we dan eerst eens kijken 
wat de uitgever nu doet. Van een 
steeds kleiner publiek probeert hij 
een steeds groter deel van de porte-
monnee te pakken door een strate-
gie waarbij het businessmodel 
steeds verder wordt verbreed: 
events, e-commerce, noem maar 
op. Een heilloze weg. Van belang is 
om de werkelijke behoefte van het 
publiek te inventariseren. Dat kan 
de gespecialiseerde journalist alleen 
maar doen, die door zijn werk al in 
contact staat met de buitenwereld. 
Zo kom je misschien wel op een 
nieuw publiek uit waar je helemaal 
niet aan had gedacht. De uitgever 
doet er dus beter aan om zich te 
laten inspireren door zijn redacteu-
ren. Natuurlijk moeten die dan wel 
in beweging komen. Ik ben de 
afgelopen tijd regelmatig bij redac-
ties op bezoek geweest om hierover 
te discussiëren.  Als het woord 

NAAM   
Jeroen Smit
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In de zomer in Nederland,  
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EN VERDER 

Jeroen Smit schreef de  
non-fictie bestsellers ‘Het 

drama Ahold’ en ‘De Prooi’. In 
laatstgenoemd boek over de 
ondergang van ABN AMRO 

wordt toenmalig topman 
Rijkman Groenink stevig 

aangepakt. Van rancune is 
echter geen sprake: laatst 

kwamen beide heren elkaar 
toevallig tegen, enkele weken 
later opgevolgd door een lunch 

waarin werd bijgepraat.
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geëist. Ieder kwartaal opnieuw. Ze 
zouden de moed moeten hebben 
om tegen hun aandeelhouders te 
zeggen: ‘We zitten in een tijd van 
ontwrichtende vernieuwing: de 
komende vijf jaar ontvangt u geen 
dividend en gaan we alle verdien-
sten investeren in innovatie, omdat 
de business as usual die we decen-
nialang hebben gehad, nooit meer 
terug komt.’ Waarbij ze ook zo 
eerlijk moeten zijn dat ook na die 
tijd de gouden jaren van weleer 
niet meer terugkeren. Vijf of zes 
procent rendement lijkt logischer. 
Maar daar staat wel een hoop psy-
chisch inkomen tegenover: u inves-
teert in een nutsfunctie.”  

‘ondernemerschap’ valt, zie ik ze 
schrikken. Ik stel dan altijd provo-
cerend voor dat redacteuren eigen-
lijk allemaal naar een 0,6- of 
0,8-contract zouden moeten. Zo 
krijgen ze de tijd en ruimte om 
journalistiek ondernemerschap te 
tonen: door het schrijven van een 
boek, het maken van een docu, 
onderzoek, wat dan ook. Zo ver-
diept een journalist zijn specia-
lisme: daar profiteert de titel van 
waaraan hij zich heeft verbonden.”   
 
“De reacties op dit idee zijn vrijwel 
altijd afwijzend; doodeng vinden 
journalisten dit. Ze stellen dat hun 
onafhankelijkheid juist in het 

geding komt als ze zelf over geld 
verdienen na moeten gaan denken. 
Dat vind ik vreemd. Als je ervan 
doordrongen bent dat juist die 
onafhankelijkheid jouw belangrijk-
ste waarde is, dan koester je die 
toch?! Daar wil jouw publiek voor 
betalen, dat geeft vertrouwen.”

Het zal niet meevallen om van 
journalisten te vragen nieuwe 
maakmodellen te ontwikkelen en 
tegelijkertijd met minder mensen 
het bestaande overeind te houden.

“Ja, en wat het extra lastig maakt is 
dat er - zeker bij beursgenoteerde 
bedrijven - nu resultaten worden Ñ
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vangen blik’ is onverstandig. Ik 
begrijp dat niet. Juist door een 
herkenbare specialisatie ben je 
steeds beter in staat om een publiek 
dat in jouw thema’s interesse heeft, 
te bedienen. Journalisten zijn toch 
professionals? Een huisarts veran-
dert toch ook niet na drie jaar van 
baan omdat hij of zij zou kunnen 
vastroesten? Nee, je bent een pro-
fessional en je verbetert je constant. 
Journalistieke specialisatie zorgt er 
ook voor dat je toegang krijgt tot 
decisionmakers die jou waarderen 
om je vakmanschap.” 

“De toekomst is aan onafhanke-
lijke gespecialiseerde journalisten 
die zich ondernemend opstellen. 
Wie zijn publiek goed bedient en 
regelmatig relevant verrast, kan 
daar ook online een rekening voor 
sturen. En dat kan heel goed in 
redactieverband door een sterke 
vertrouwenwekkende titel worden 
georganiseerd. Binnen de context 
van een uitgeverij kan een uitgever 
vervolgens de juiste randvoorwaar-
den scheppen. Waar in het traditio-
nele model dus de uitgever aan de 
top van de hiërarchie staat, is hij in 
dit model de faciliterende kracht.”

Dagbladjournalisten staan niet te 
boek als mensen bij wie het 
ondernemersbloed door de aderen 
giert. Een bekend adagium is: 
‘Journalists are the first to report 
about change, but the last to 
adopt it’.

“Toch ben ik daar voorzichtig opti-
mistisch over. Journalisten zijn ook 
gepassioneerd. Ze houden van hun 
vak. Ze moeten misschien even een 
draai maken, zich weer veilig voe-
len, bij het nieuwe. Ook interes-
sant: mijn Amsterdamse collega 
Mark Deuze heeft recent onder-
zoek gedaan onder freelancejourna-
listen, toch ook ondernemers. De 
helft koos voor de rol als freelancer, 
de andere helft was er min of meer 
toe gedwongen. Hij vroeg ze of ze 
in zouden gaan op een prima aan-
bod voor een nieuw dienstverband. 
Slechts 5% koos daarvoor! In heel 
veel journalisten zit dus wel dege-
lijk ondernemerschap. Die vrijheid 
is een bron van inspiratie.” 

“Voor de aankomende generatie 
geldt dat er sowieso geen probleem 
is. De studenten Journalistiek 
waaraan ik les geef hebben zin in 
morgen; ze hebben ruimte in hun 
hoofd en denken in ‘social’ en 
‘online’. De energie van het inter-
net is iets wat alle journalisten zou 
moeten motiveren.”

Noem eens wat voorbeelden van 
ondernemende journalistiek. 

“Het beste voorbeeld is nu natuur-
lijk De Correspondent. Dat draait 
al een jaar. Meer dan de helft van 
de abonnees die bij de start 60 euro 
overmaakte, heeft weer bijgete-
kend. Ook inhoudelijk blijven ze 
me verrassen met echte kwaliteit. 

Ach, er zijn zoveel initiatieven. Zo 
stuurt Michiel Bicker Caarten 
(oud hoofdredacteur BNR-
Nieuwsradio) elke ochtend een 
nieuwsbrief naar een paar duizend 
ontvangers. Iedere week staat daar 
iets in waarmee hij mij op de een 
of andere manier aanraakt met iets 
wat ik nergens anders lees, en waar 
ik best voor zou willen betalen. Tot 
nu toe heeft hij deze nieuwsbrief 
gratis uitgegeven, maar nu inventa-
riseert hij of - en hoeveel zijn 
publiek ervoor wil betalen.” 

“Ik ben ook heel benieuwd naar 
Yournalism, Jalta, The Postonline... 
De kern is steeds dezelfde: het zijn 
ondernemende journalisten die een 
publiek proberen te raken. Als je zo 
in staat bent om duizend fans - een 
fan is iemand die bereid is ieder 
jaar een dag salaris aan je over te 
maken - te creëren, dan heb je 
bestaansrecht, want een business-
model.” mf

Is het niet vechten tegen de bier-
kaai? Oude industrieën zijn nau-
welijks in staat zichzelf opnieuw 
uit te vinden, zegt de vaklitera-
tuur.

“En toch geloof ik dat het mogelijk 
moet zijn dat dagbladuitgeverijen 
zichzelf opnieuw uitvinden. Het 
nieuwe moet misschien wel los van 
het bestaande plaatsvinden en dus 
uit de cultuur van het bestaande 
worden gehaald. Bovendien: 
Krantenspecialist Leon de Wolff is 
gepromoveerd op onderzoek naar 
wat de loyaliteit tussen lezer en 
krant bepaalt. Zijn conclusie: it is 
not a business deal but a love affair. 
Daar zit veel potentie in.”

Terug naar de gespecialiseerde 
journalist, waarvoor u pleit. De 
huidige praktijk is dat journalis-
ten van redactie wisselen, terwijl 
ook de omroepen de meeste cor-
respondenten na een aantal jaar 
weer naar Nederland halen. 

“De gangbare praktijk van het 
rondpompen van journalisten over 
redacties uit oogpunt van ‘de onbe-

DE ENERGIE VAN HET INTERNET  
IS IETS WAT ALLE JOURNALISTEN  
ZOU MOETEN MOTIVEREN
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