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Persbericht
Amersfoort, 4 september 2020

Nederlands Dagblad met drie nieuwe zaterdagbijlagen
Vanaf deze week gaat het Nederlands Dagblad elke zaterdag vergezeld van drie bijlagen:
Week (nr.), Zaterdag en Zondag. Drie katernen met elk hun eigen gezicht, thema’s,
invalshoeken, formats, rubrieken en auteurs. Deze forse uitbreiding van het weekmenu
is een investering in de kwaliteit en identiteit van het christelijke dagblad.
Het ontwerpen van een nieuwe weekendkrant is begonnen bij de inhoud. Bij de vragen:
waar willen we ons als christelijke kwaliteitskrant mee profileren; wat mag de lezer van
ons verwachten; welke kennis en contacten, blikrichting en overtuiging onderscheiden
ons van andere media? Antwoorden op die vragen kristalliseren rond drie thema’s:
christendom in een veranderende cultuur en samenleving; de kunst en schoonheid van
het goede, christelijke leven; en verbondenheid met christenen wereldwijd. Rond die
drie thema’s zijn de redacteuren en hun specialisaties gegroepeerd, en die thema’s
dragen ook het concept van de drie nieuwe weekendbijlagen.
De bijlage Week (nr.) biedt achtergronden, onderzoek, reportages en analyses bij het
nieuws van de dagen die voorafgingen. We zoeken in de diepte onder de alledaagse,
oppervlakkige actualiteiten. Welke botsing van overtuigingen en ideologieën schuilt er
onder die schijnbaar ordinaire politieke rel; welke culturele verschuiving verklaart het
heftig opspelen van een maatschappelijke sentiment; welke spanning groeit er tussen de
steden en het platteland? Met de bijlage Week willen we lezers helpen hun tijd en
cultuur te begrijpen. Ook is er aandacht voor Werk & Carrière, met aandacht voor
actuele thema's en ruimte voor vacatures.
De bijlage Zaterdag gaat over de kunst van het goede, christelijke leven: over genieten
van alles wat de mens en zijn Schepper creëerde; cultuur en natuur; over liefde en
vriendschap; betaald en vrijwillig werk; ethiek en etiquette; over lekker en gezond eten;
over duurzaam leven en mooie, waardevolle en zinvolle spullen. Het karakter van de
bijlage Zaterdag past zodoende bij wat de zaterdag voor velen betekent: een dag van
recreatie, ontspanning en bezinning op het alledaagse leven.
De bijlage Zondag gaat over het christelijk geloof als beleving van verbondenheid met
God en de medemens - dichtbij en wereldwijd. Over de kerk dus, van huiskring tot
katholieke wereldkerk; over het belijden en vieren van dat geloof; over theologie,
diaconaat, zielzorg, geloofsopvoeding, maar ook over secularisatie en kerkloos geloven.
Niet alleen de inhoudelijk thema’s maar ook de vormgeving, rubrieken en vaste formats
geven de drie nieuwe bijlagen hun eigen gezicht en karakter. Dat zal er ook toe bijdragen
dat de gemiddelde abonnee de drie bijlagen niet in één ruk zal uitlezen. Net zoals men de
Gulliver (die blijft op vrijdag verschijnen!) niet even bij het ontbijt verorbert, zo kunnen
ook de Week, Zaterdag en Zondag ieder bewaard worden voor het meest geëigende
leesmoment. Samen met zes ‘dagkranten’ wil het Nederlands Dagblad zo voorzien in een
gevarieerd, voedzaam, verteerbaar maar ook smakelijk weekmenu.

