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maar "brandstof der democratie". Wie meent te bepalen wat er 
gedacht moet worden, hoe er geleefd moet worden, wanneer dat 
moet gebeuren en waarom is een sluipmoordenaar van het vrije 
debat? Sluipmoordenaars zijn gemakkelijk onschadelijk te maken: 
ontmantel hun schuilplaats en ze kunnen geen schot meer lossen. 
Transparantie is een machtig wapen.

En het kan ook nog winstgevend. U moet het alleen wel even dur-
ven. Maar geen zorgen, van de dood heeft u niets te vrezen. Dus 
wat let u? Welkom aan boord.

Welkom in de eeuw van 

Nieuwe Journalistiek

Bert Brussen

Niemand wil sterven. Al is het doodgewoon, de oudste zaak ter 
wereld, iedereen doet alsof het er niet is. En als het er wel is stoppen 
we het letterlijk onder de grond. Maar de een zijn dood, is de ander 
zijn brood. Zeker in de journalistiek. Die is dan ook al stokoud en 
stervende. De kranten en tijdschriften, gedrukt op papier, staan met 
een voet in het graf maar niemand wil het weten. Vraag waarvoor 
dan die koffi e en cake wordt geserveerd en niemand wil praten met 
volle mond. Noem het krampachtig zwijgen, noem het verdriet. Hoe 
dan ook, het einde is er.

Tijd voor een nieuw begin. Online. internet is de enige erfgenaam 
van wijlen Het Papier. Wat niet op papier paste, kon of mocht; kwam 
als vanzelf op internet terecht. Tegengeluiden, anti-geluiden, an-
dere geluiden. Toen, na het puberen, ook de gemiddelde geluiden, 
genuanceerde geluiden, alle geluiden. Online journalistiek bestaat, 
leeft, is jong en bruist van energie. Nog een heel leven voor zich.

Drie jaar geleden startte ik DeJaap.nl. Een online platform voor me-
ningen. Meningen met verschillende boodschappen, geschreven 
vanuit telkens wisselende ideologische invalshoeken en uitgangs-
punten. Meningen van en voor iedereen. "Platform voorbij het ei-
gen gelijk", was onze tagline. En ons uitgangspunt.

Nu is DeJaap.nl veranderd in ThePostOnline.nl. We zijn niet langer 
een "platform voorbij het eigen gelijk" maar gewoon "voorbij het 
eigen gelijk". We zijn niet langer een website of een weblog, een 
vehikel om meningen mee te verkopen, maar een bestaan op zich. 
Een beweging. Beweging zonder eigen gelijk. Objectiviteit door 
subjectiviteit. Zolang er maar voldoende subjectieve meningen en 
opvattingen tegenover elkaar worden gezet, is de synthese altijd 
objectiviteit. Subjectiviteit plus subjectiviteit is objectiviteit. Het is 
geen Hegeliaanse dialectiek, slechts simpele logica. De uitkomst van 
een vitale democratie vol mondige burgers en het kanaal om ideeën 
over te brengen.

Het is: Nieuwe Journalistiek. Journalistiek zonder lidmaatschap van 
politieke partij, kerkgang of verheffi ngsdrift. Journalistiek zonder 
Code van Bordeaux en zonder handvest, maar met gebruikt boe-
renverstand. Intelligent en humoristisch. Feit of fi ctie, duidelijk zicht-
baar gescheiden. Een toon met een bite. 

Nieuwe journalistiek is hoe dan ook de journalistiek van de toe-
komst. De oude journalistiek is zo goed als dood, u heeft er nog 
koffi e met cake op genuttigd. Zeg nu niet dat u het niet weet. 
Nieuwe journalistiek is niet langer de "hoeder der democratie" 


