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DEN HAAG.�„Het kan volgende week
verschrikkelijk misgaan bij de Volks-
k ra n t .” Nogal een alarmerende stel-
ling voor iemand die daar sinds 2001
werkt, maar zo zijn die woorden niet
bedoeld. Jean-Pierre Geelen (55) wil
er alleen mee zeggen dat hij als om-
budsman nauwelijks invloed had op
de beroepsethiek en de kwaliteit van
de kopij. En dat de aanwezigheid van
een interne waakhond de kans op be-
drijfsongevallen niet drastisch doet
afnemen. Met zijn wekelijkse rubriek
zou hij maar achter de feiten – lees: op-
hef op sociale media – aanlopen. Een
beschouwend nawoord, geen vonnis
dat zijn collega’s bij de les hield.

‘Mijn (eventuele) opvolger wens ik
veel wijsheid. En een geschikt karak-
ter ’, schreef Geelen in zijn afscheids-
a r t i ke l op 17 augustus. ‘E ve nt u e e l’
tussen haakjes, omdat hij meent dat
‘het instituut ombudsman zijn tijd
heeft gehad’. Daags erna nam zijn
hoofdredacteur afstand van een co-
lumnist, die boos de eer aan zichzelf
hield. Ophef alom. „Waar is de om-
budsman nu we hem nodig hebben?!”
klonk het op Facebook – in dit geval
een reactie van Sjoerd de Jong, de om-
budsman van N RC .

Daar liet De Jong het niet bij. Arg u s ,
een krantje van gepensioneerde jour-
nalisten, hield ondertussen een debat
over het functioneren van ‘de bekla-
genswaardige figuur’. Omdat De Jong
daar niet bij aanwezig kon zijn,
schreef hij tevoren een stuk voor het
blad. „De traagheid die Geelen be-
treurt is geen nadeel, maar een voor-
d e e l”, schreef De Jong, die het kwalijk
vindt dat Geelen behalve zichzelf ook
maar meteen andere ombudsmannen
de wacht aanzegde. „Ook al zet de
verbale mitrailleur van Twitter de
toon, een bezonken oordeel vergt
tijd. Trouwens, een ombudsman doet
veel meer, zoals het afhandelen van
klachten, interne ruggespraak en

soms huisbezoek bij klagers.” O ve r
Geelens nieuwe functie als colum-
nist, waarin vooral andere media het
te verduren krijgen, schrijft De Jong:
„Geestig dat de geprangde ombuds-
man als bij toverslag veranderde in
een leeuw achter het toetsenbord.”

Geen reputatiemanager
In een café in Den Haag vertelt Geelen
hoe dat artikel bij hem binnenkwam.
„Ik moest gniffelen”, zegt hij. „D oor
de elegante manier van formuleren,
maar ook omdat Sjoerd niet wil inzien
dat het instituut stamt uit de jaren ne-
gentig. Redacties stelden de ombuds-
functie in, omdat ze merkten dat de
kritiek op hun functioneren toenam.
Een kwart eeuw verder, heb ik niet de
indruk dat de kritiek is afgenomen.”
Natuurlijk, zegt hij, toen was er geen
Facebook of Twitter. Maar ook als je
alleen naar mails van abonnees kijkt,
moet je volgens hem concluderen dat
een wekelijkse bespreking van klach-
ten de lezer niet milder heeft ge-
stemd. Hij prijst de hoofdredacteur
die bij aanzwellende kritiek gaat blog-
gen. Maar de argwaan wordt er niet
minder om, denkt hij.

Klagende lezers zijn dus over het al-
gemeen niet voor rede vatbaar? Zo
boud wil hij het niet stellen, maar dit
wil Geelen er wel over kwijt: „Eén van
de vervelendste verwijten vond ik dat
de ombudsman een reputatiemana-
ger is die de lezer halfslachtig gelijk
geeft. Zo waren mijn stukken niet be-
doeld. Veel lezers zitten blijkbaar niet
te wachten op de waarheid. Ze wilden
liever een hard, negatief oordeel. Dan
zouden ze lekker gelijk krijgen. Maar
zo zit de werkelijkheid niet in elkaar.
Dus ja, ik had vrij zelden het idee dat
ik erin geslaagd was de lezer echt iets
duidelijk te maken.”

Bloemetje voor de klager
Hoe klein de wereld van mediaom-
budsmannen is, bleek bij het Argus-
debat in Pakhuis de Zwijger. Daar wa-
ren ze op 23 september bijna alle-

Jean-Pierre�Geelen: „Veel�lezers�zitten�niet�te�wachten�op�de�waarheid.”
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maal, en op één hand te tellen. Naast
Geelen, waren er de scheidend om-
budsman van T ro uw (Adri Vermaat)
en die van De Limburger ( Hu u b
Evers). Ook Margo Smit voor de pu-
blieke omroep (de term ombudsman
is genderneutraal). Statutair bleken er
grote verschillen. Zo is media-ethicus
Evers het onafhankelijkst, maar op de
redactie komt hij zelden. Hij heeft
geen toegang tot lezerspost en put uit
gepublicee rde brieven. Zijn rubriek
cc ’t hij naar de hoofdredacteur. Die

Wat doe ik er nog toe, vroeg de scheidend ombudsman van de Volkskrant zich af. Met die twijfel provoceerde hij ook vakgenoten.

belt dan soms vóór publicatie. Bij-
voorbeeld met de mededeling dat de
verslaggever al met een bloemetje is
langs geweest bij de klager.

Vermaat voegde zich bij Geelen: hij
maakt zich geen illusies dat hij van
T ro uween betere krant heeft gemaakt.
„De realiteit leert dat journalistieke in-
schattingsfouten niet zijn te voorko-
m e n”, s te ld e hij eerder. „Dat geldt wel
voor journalistieke slordigheden.”

Margo Smit liet weten dat zij vooral
nagaat hoe in opspraak geraakte pro-

g r a m m a’s zijn gemaakt. „Maar over
Boer zoekt Vrouw ga ik niet, alleen
journalistieke rubrieken.” Dankzij
Ton Elias, oud-Tweede Kamerlid voor
de VVD, staat haar functie in de Me-
diawet. „Als ik vertrek, moet er dus ie-
mand in mijn plaats komen.”Vre e m d e
eend in de bijt was Ronald Ockhuysen,
aangekondigd als hoofdredacteur van
Het Parool én ombudsman. Grapje na-
tuurlijk, maar hij zei wel: „Ombuds-
man en hoofdredacteur dienen de-
zelfde belangen.” Hij staat regelmatig
klagers te woord, zelfs criminelen die
hun naam uit het archief willen omdat
ze hun leven gebeterd hebben.

Van De Telegraaf was er niemand.
Die krant heeft geen ombudsman.
Mocht die functie wel geschapen wor-
den, zo laat Geelen weten, dan zou hij
daar graag op solliciteren. „Dan kun je
l a c h e n .” Over het algemeen zijn het
de ‘ke u r i ge’ media die ombudsman-
nen hebben, zegt hij, terwijl de rouw-
douwers ze het meest nodig hebben.

Bestraffend toespreken
Maar wat bedoelde Geelen nou met
‘geschikt karakter’? „Een verre voor-
ganger leek er lol in te hebben om col-
l e g a’s bestraffend toe te spreken. Nou
mag je niemand enige arbeids-
vreugde ontzeggen, maar dat is toch
merkwaardig. Zo bekeken heb ik niet
het juiste karakter voor deze baan. Ik
werk bij deze krant uit liefde. De
meeste collega’s vind ik aardig. Dan is
het lastig om te doen alsof je die kriti-
sche buitenstaander bent. Mijn
hoofdredacteur is mijn baas en mijn
c o l l e g a’s zijn mijn collega’s .”

Wat ook niet helpt, zegt Geelen, is
dat hij als ervaren journalist begrijpt
hoe dingen fout kunnen lopen. Door
stommiteiten, zegt hij, niet vanwege
een „groot complot dat de buiten-
wereld erachter vermoedt”.

Dat hij als ombudsman weinig in-
vloed heeft, bewees Geelen ook met
zijn slotakkoord in die rol. Tegen zijn
dringende advies in, zoekt de hoofd-
redactie nu tóch naar een opvolger.


