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Laroes: 'AD kan kritiek niet aan'
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AMSTERDAM

DAAN VAN ACHT

Hans Laroes vertrekt als voorzitter
van de Raad voor de Journalistiek.
Laroes, in het verleden onder meer
hoofdredacteur van het NOS
Journaal, kwam tot dit besluit
vanwege een conflict met de
hoofdredactie van het Algemeen
Dagblad (AD).

Laroes schreef in februari van dit
jaar in de Volkskrant een
opinieartikel over de matige staat
van de regiojournalistiek. Daarbij
haalde hij de Delftse editie van het
AD aan als voorbeeld. De AD-
hoofdredactie vindt het ongepast
dat de voorzitter van een institituut
dat onpartijdig moet zijn kritiek uit
op de krant. De krant was een van
de media die vrijwillig zijn
aangesloten bij de organisatie voor
klachten over journalistieke
uitingen.

Het conflict tussen Laroes en het
AD bleef voortwoekeren. Eind
maart schortte de krant haar
medewerking op aan het instituut
voor zelfregulering. Recentelijk
vertrok het AD definitief.

Laroes benadrukt geen spijt te
hebben van zijn kritische artikel in
de Volkskrant. 'Ik vind dat juist een
medium - of dat nu het AD, de

NOS, de Volkskrant of het NRC is -
kritiek op waarde moet kunnen
schatten. Die vervullen immers zelf
een dagelijkse rol als criticus. Ik
heb ook weleens kritiek geuit op de
Volkskrant en NRC. Maar het AD
reageerde als enige krant negatief.'

Heeft u zich als een goede
voorzitter opgesteld?

'Het is voor de Raad belangrijk dat
zo veel mogelijk journalistieke
organisaties zijn aangesloten.
Daarom vertrek ik. Maar ik vind wel
dat ik tijdens mijn voorzitterschap
goed heb gehandeld. Het bestuur
wilde voorafgaand aan mijn
aanstelling dat het journalistieke
debat wat meer werd
aangewakkerd. Dat ik me uitspreek
over journalistieke kwesties, is dus
een bewuste keuze. Wil je een
voorzitter die alleen met de hamer
slaat, dan moet je mij niet kiezen.
Wat betreft het stuk in de
Volkskrant: de Nederlandse
Vereniging voor Journalisten en het
Genootschap van
Hoofdredacteuren vonden niet dat
mijn kritiek op het AD te heftig was.
Zij zeiden: daar moeten ze tegen
kunnen.'

Hoe nu verder met de Raad voor
de Journalistiek?

'De Raad dreigde in een patstelling
terecht te komen. Die wil ik
doorbreken. Zelfregulering, de
aanwezigheid van media en
journalistiek debat zijn belangrijker
dan ego's. Als die blijven botsen,
kan ik beter ruimte maken.'
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