
Klassieke massamedia zoals kranten en tijdschriften verdwijnen 
naar de periferie van de informatiesamenleving. De behoefte 
aan media die op een vast moment een beperkte hoeveelheid 
identieke informatie in een vaststaande ordening presenteren 
aan een groot publiek is tanende. Met de opkomst van internet 
en digitale media hebben burgers zelf toegang gekregen tot een 
oneindig grote databank met informatie. Waar bij analoge televi-
sie en radio het onmogelijk is om zelf te kiezen wat men op welk 
moment ziet, en de krant hiertoe ook maar beperkte mogelijkhe-
den biedt, kan men nu zijn eigen nieuwsaanbod genereren. Dat 
gebeurt via zoekmachines als Google, communitysites als Deli-
cious, Digg en Flickr, RSS-feeds en gepersonaliseerde nieuwspa-
gina’s, maar ook simpelweg door te klikken en verder te klikken. 
Internet heeft de manier waarop wij betekenis geven aan de wer-
kelijkheid definitief veranderd. Er is een associatiemaatschappij 
ontstaan. Tussen de objecten op het internet (teksten, foto’s, 
video, geluid, animaties en combinaties daarvan) die worden 
ontsloten via de interface op een webpagina bestaat geen logisch 
verband. Dat brengt de consument zelf aan door op associatieve 
wijze, al ‘zappend’ van link naar link, informatie te zoeken en te 

Illustratie:  
Joep Bertrams

Journalistiek in de associatiemaatschappij

‘Als ik informAtie nodig heb, zoek 
ik het wel op’. zo consumeren 
jongeren vAndAAg nieuws en 
lezen dus minder de krAnt. de 
journAlistiek zAl zich dAArom 
moeten herdefiniëren of zelfs 
opnieuw moeten uitvinden 
om zinvol te blijven in de 
AssociAtiemAAtschAppij. voor 
kwAliteitsmediA is het dAArbij 
de kunst een sterke en heldere 
identiteit te construeren en 
niet ‘vAn Alles wAt’ en ‘voor de 
grootste gemene deler’ te zijn.
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structureren.  Jongeren zijn getraind om langs associatieve weg 
informatie te vergaren. Generaties die zichzelf gericht en syste-
matisch laafden aan kennis, maken plaats voor een generatie die 
zegt: ‘als ik informatie nodig heb, zoek ik het wel op’. Jongeren 
zijn steeds minder gewend dat informatie is ingekaderd in een 
samenhangend betoog en een lineaire ordening heeft die niet 
manipuleerbaar is. 
Laten dit nu precies de ordenende mechanismen van de huidige 
journalistiek zijn. Natuurlijk blijft er behoefte bestaan aan media 
die in kort bestek een overzicht geven van de belangrijkste ge-
beurtenissen op een dag. Maar nieuwsconsumenten laten zich 
steeds minder in de patronen dwingen die media voor hen uit-
zetten. Uit Amerikaans onderzoek van het Pew Research Cen-
ter blijkt bijvoorbeeld dat veel nieuwsconsumenten niet via de 
voordeur op nieuwssites belanden, maar via links op andere sites 
door de achterdeur binnenkomen.
De opkomst van internet zet vertrouwde journalistieke waarden 
en werkwijzen op de helling. De journalistiek zal zich moeten 
herdefiniëren of zelfs opnieuw moeten uitvinden om zinvol te 
blijven in de associatiemaatschappij. Niet alleen haar produc-
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