
Arno Haijtema 
De coördinator zaterdagbijlage van de 

Volkskrant bedrijft niet de meest cynische 

journalistiek. Goodies: ‘Toch, meneer Haijte-
ma?’  Arno:  ‘Met de GNI heb ik zelf helemaal 
niets. Wel vind ik dat een krant de samenleving 
ook van haar goede kanten moet laten zien. Ik 
ben het niet met Van Weezel eens dat cynisme 
de maatstaf is. Nieuws is wat afwijkt. Nieuws is 
wat je vertelt als je thuiskomt.’ Goodies: ‘Het is 
dus heel persoonlijk?’ Arno: ‘Ja, daarom is het 
ook belangrijk dat kranten kiezen wie ze willen 

zijn.’ Goodies: ‘Waarom staat DAG op 1 en de Volkskrant onderaan 
op de GNI?  Arno: ‘Wij hebben een andere doelgroep. DAG mikt op 
een jonger publiek.’ Goodies: ‘Vervult DAG een pioniersrol?’ Arno: 
‘Een journalistieke pionier wil ik DAG niet noemen, hooguit een 
marketingpionier.’
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Max van Weezel 
Hij is politiek journalist Vrij Nederland en 

is volgens eigen zeggen van de oude 

stempel. Goodies: ‘Ben je het dan ook 
eens met Jan Blokker, die ooit in zijn 
column in nrc.next stelde dat goed nieuws  
geen nieuws is?’ Max: ‘Een goede journalist 
is een cynicus. Je moet altijd het slechtste 
verwachten.’ Goodies: ‘Sport is toch wel 
vaak positief nieuws? Daar worden niet de 
verliezers, maar de winnaars bekend-
gemaakt.’ Max: ‘Op maandag mogen die 
wedstrijduitslagen de krant best vullen, 
maar uiteindelijk is dat niet de scherpste 
kant van journalistiek.’
Goodies: ‘Een goede journalist is dus 
eigenlijk een zuurpruim?’ Max: ‘In mijn 
vak wel. Het betekent natuurlijk niet dat je 
niet kunt lachen met journalisten!’

Bas de Vries
Hij is adjunct-hoofdredacteur van DAG en staat met zijn krant op nummer 1 van de 

GNI. Dat is niet niks. Goodies: ‘Passen jullie een beleid toe?’ Bas: ‘Ja, DAG heeft 
een vaste rubriek met goed nieuws. We hebben ook de rubriek Dit wordt de dag 
van..., waarin we als het even kan een persoon centraal stellen die die dag iets 
bijzonders mee gaat maken.’ Goodies: ‘Is goed nieuws, nieuws?’ Bas:‘Niet per 
definitie. Het gaat om een gezond evenwicht. Je moet als journalist je lezer 
informeren over het harde nieuws, maar daarnaast kun je mensen iets mee geven 
waardoor ze weer meer zin krijgen in de dag.’ Goodies: ‘Wat vind je van het 
initiatief van Robbert Zoon?’ Bas: ‘Als tegenwicht tegen het cynisme waar Max 
van Weezel het over heeft, misschien wel aardig. Ik kies voor de balans tussen de 
zwarte en de optimistische kant van het leven.’
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Is goed nieuws geen nieuws?
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Op Zinfo.nl meet zelfbenoemd burgerjournalist 
Robbert Zoon met de Goed Nieuws Index (GNI) 
hoeveel procent van het nieuws positief is. Tijd 
om eens te peilen hoe ‘echte’ journalisten daar-
over denken. Goodies chatte met drie van hen.


