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Het Reformatorisch Dagblad, de Volkskrant, bn/De Stem, rtl z, Hart van Neder-
land, Zembla, Met het oog op morgen. Het aanbod van nieuws is groot in Neder-
land. Dagelijks verschijnen er meer dan dertig kranten, er is een veelvoud aan tijd-
schriften en in de televisiegids zijn elke dag met gemak veertig nieuwsuitzendingen 
en nieuwsgerelateerde programma’s aan te strepen. Het Jeugdjournaal, Barend en 
Van Dorp, nl Net, Het Zwarte Schaap, Netwerk. Het aantal uren dat radiomakers 
aan nieuws besteden is welhaast niet te tellen. Op Radio 1, Radio 2, bnr Nieuws-
radio, rtv West, Salto, ga maar door. De hoeveelheid informatie is gigantisch. En 
dan hebben we buitenlandse actualiteitenprogramma’s en nieuwsuitzendingen die 
in Nederland te ontvangen zijn nog niet eens mee gerekend, en Le Figaro, Sabah en 
andere buitenlandse kranten en tijdschriften die bij sommige boekhandels en kios-
ken in de rekken liggen ook niet.
Een journalist die met zijn artikel de voorpagina wil halen of met zijn item het 
avondjournaal wil openen, heeft veel concurrentie. Kranten, tijdschriften, televi-
sieprogramma’s: er is zo veel aanbod, de nieuwsconsument kan uit zo veel infor-
matiebronnen kiezen, dat de druk voor een journalist groot is om direct duidelijk 
te kunnen maken waarom zijn artikel of reportage belangrijk is. Waarom is het 
onderwerp nu van belang? Waarom had het gisteren nog niet geschreven kunnen 
worden en kan het lezen ervan niet tot morgen wachten? Waarom is het zo urgent 
dat de uitzending het liefst live onderbroken moet worden?

Dit boek gaat over het herkennen van de nieuwswaarde van gebeurtenissen en over 
de manier waarop journalisten die gebeurtenissen vervolgens nog nieuwswaardi-
ger presenteren. Hoe maken journalisten de onderwerpen waarover ze berichten 
belangrijk? Hoe zorgen ze ervoor dat belangrijke gebeurtenissen nog urgenter lij-
ken?
In het eerste hoofdstuk wordt uiteengezet wat nieuws is en hoe nieuwswaarde in-
zichtelijk gemaakt kan worden. In hoofdstuk 2 komen methoden aan bod die jour-
nalisten gebruiken om het nieuws nieuwswaardiger te maken. In hoofdstuk 3 wordt 
aandacht besteed aan een stijlmiddel dat alomtegenwoordig is in de journalistiek: 
de tegenstelling. Ook de reden van dit veelvuldige gebruik van tegenstellingen 
komt aan bod: de nieuwswaarde van gebeurtenissen kan explosief stijgen als jour-
nalisten het inzetten. In hoofdstuk 4 komt aan de orde dat al deze middelen zich 
ook als een boemerang tegen de nieuwsmakers kunnen richten: ‘nieuws, nieuwser, 
niets’. Hoofdstuk 5 schetst een beeld van veranderingen in het gebruik van deze in-
strumenten en de gevolgen ervan. Hoe verandert het medialandschap erdoor en 
hoe gaan journalisten daarmee om? Hoofdstuk 6, ten slotte, geeft een overzicht van 

 Inleiding



10
W a t  i s  n i e u w s ?

het theoretische fundament waarop dit boek is gebouwd. Als een rode draad zit 
door het hele boek heen het idee verweven dat meer inzicht in deze nieuwsfilosofie 
een bijdrage kan leveren aan zelfreflectie door journalisten en hen kan helpen zich 
te wapenen tegen ongewenste beïnvloeding.

Het doel van dit boek is om journalisten te inspireren en aankomend journalisten 
te motiveren. Het is een praktisch boek dat inzicht biedt in de werking van de jour-
nalistiek en de werkwijze van journalisten. Het is het handboek dat ik had willen 
hebben toen ik begon als journalist. Journalisten houden zich bezig met nieuws. 
Wat is nieuws eigenlijk? En is het mogelijk om grondslagen van de journalistiek te 
formuleren? Wetten waaraan de werking van nieuws voldoet? Nieuw aan dit boek 
is dat de logica van nieuwsselectie wordt blootgelegd en wordt doorgetrokken. Wat 
is nieuws? Kun je nieuws nieuwswaardiger maken? Hoe kun je dat zelf toepassen 
bij het schrijven en bij interviews? Heeft het nieuwswaardiger maken van nieuws 
ook een keerzijde? Zo ja, welke en hoe gaan journalisten daarmee om?

 


