
In maart 2022 werd het 
historisch centrum van 
Odessa ontoegankelijk 

gemaakt voor tanks.
Foto Mischa van Diepen
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Er zijn van die momenten in je leven die je niet vergeet. Dat 
je nog precies weet waar je was en wat je voelde toen het 
bericht je bereikte. Ik herinner me de aanslag op De Telegraaf 
als de dag van gisteren. Het was de eerste keer in mijn loop-
baan dat ik een aanslag aan het adres van media van dichtbij 
meemaakte. We kenden toen al de aanslag op weekblad 
Charlie Hebdo in Parijs en op Jyllands Posten in Kopenhagen. 
Die maakten indruk, maar het was toch nog veraf. Dit keer 
was het heel dichtbij en ging het om onze eigen mensen. 
Maar wat een nog diepere indruk op mij maakte dan het 
gevoel van dreiging, was de reactie van De Telegraaf op de 
aanslag. De dag erna kopte de cover: Wij zwijgen nooit! Dat 
is voor mij de kern waar onze journalistiek voor staat. Het 
geeft aan hoe journalisten zich niet klein laten krijgen en erop 
gebrand zijn om zonder enige vorm van censuur verhalen te 
brengen. 

De afgelopen jaren werd de veiligheidsproblematiek nog be-
langrijker binnen ons bedrijf. De beveiliging werd opgevoerd 
in al onze gebouwen. Een aantal van onze collega’s staan 
onder permanente bewaking. En hoewel dat een nieuwe 
realiteit is geworden, het went nooit. Het blijft onwerkelijk 
dat collega en journalist Willem Groeneveld in de zomer van 
2021 ’s nachts molotovcocktails door de brievenbus van zijn 
woning gegooid kreeg of dat Ierse collega’s door de politie 
op de hoogte worden gebracht over doodsbedreigingen. 

De dreiging aan onze journalistiek gaat onverminderd door 
en heeft zich in de loop der jaren uitgebreid naar de online 
platformen. Waar men zich, schuilend achter het scherm, 
veilig waant en  bij momenten alle respect en menselijkheid 
verdwenen lijkt. Want ook digitaal krijgen onze journalisten 
het zwaar te verduren en neemt het gevoel van onveilig-
heid toe. Het is onze verantwoordelijkheid om hier als groep 
de nodige aandacht voor te hebben en onze mensen te 

ondersteunen. Uit de bijdragen van onze hoofdredacteuren 
verderop in dit verslag, leest u hoe we hier op alle redacties 
mee omgaan. Want het is op geen enkele wijze toelaatbaar 
dat onze mensen en daarmee onze journalistiek onder druk 
worden gezet.  
 
Persveiligheid en persvrijheid zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Want vrije pers kan alleen gedijen in een veilige 
omgeving. En vrije pers is cruciaal voor een gezonde demo-
cratie en een goed functionerende samenleving. Maar dat 
dit niet vanzelfsprekend is, moge duidelijk zijn. Daarom ben 
ik blij dat we met het Journalistiek jaarverslag deze keer de 
schijnwerpers zetten op dit onderwerp. In de drie essays over 
persvrijheid, persveiligheid en vertrouwen komen verschillen-
de actuele onderwerpen en invalshoeken aan bod. Die geven 
nog maar eens weer waar we het allemaal iedere dag voor 
doen: het verzekeren van een duurzame toekomst voor onze 
onafhankelijke journalistiek.  

Ik wens u een boeiende leeservaring toe. 

Gert Ysebaert 
CEO Mediahuis groep

Persveiligheid  
en persvrijheid zijn 
onlosmakelijk met  
elkaar verbonden
De kern van onafhankelijke journalistiek: journalisten die zich niet klein laten krijgen 
en erop gebrand zijn om zonder enige vorm van censuur verhalen te brengen.

Vrije pers kan alleen gedijen  

in een veilige omgeving
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Als journalist in Nederland is persvrijheid als schoon drink-
water: het is er gewoon. Je weet wel dat onafhankelijkheid en 
veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Af en toe worden ver-
slaggevers fysiek aangevallen bij protesten of digitaal onder 
de voet gelopen door een trollenleger. Soms begint een 
boze bron een rechtszaak of besluit de overheid toegang tot 
informatie nog ietsje lastiger te maken. Maar het water blijft 
behoorlijk zuiver uit de kraan stromen.

Voordat ik in 2019 voor NRC naar Polen verhuisde om cor-
respondent te worden in Midden-Europa ging ik ervanuit dat 
het in de postcommunistische democratieën nu wel redelijk 
hetzelfde zou zijn. In Rusland, China, Iran en vele andere lan-
den kunnen onafhankelijke media niet bestaan door censuur, 
vervolging en zelfs levensgevaar. Maar de landen waar ik 
over ging schrijven, ontworstelden zich twintig jaar eerder 
aan dergelijke dictatuur en zijn inmiddels in merendeel lid 

A
van de Europese Unie. Op de vage notie van een gebrek aan 
pluriforme pers in Hongarije en Bulgarije na, vertrok ik met 
naïef optimisme over persvrijheid in deze regio.

Niet alleen had ik geen flauw benul; de toch al slechte 
situatie is in met name Polen, Hongarije en in verschillende 
Balkanlanden sindsdien erbarmelijker geworden. Journalisten 
worden niet opgesloten en kranten niet verboden, noch 
censureren autocratische regimes direct. Media worden op 
veel subtielere en creatievere wijze gedwarsboomd. Om 
informatie te beperken, het publieke debat te smoren en de 
agenda van de zittende macht te propageren. Maar ook om 
denkbeeldige vijanden te creëren en een samenleving te 
polariseren.

Hoe ontmantelt een democratie de persvrijheid in zes 
stappen?

 
De publieke weg

Op die in Tsjechië na zijn publieke zenders en persbureaus 
in Midden-Europa nooit echt losgekomen van de staat. 
Omroepbazen worden politiek benoemd, talkshows gepre-
senteerd door politici en nieuws staat in dienst van de zitten-
de macht. Dat kleurt journaals en actualiteitenprogramma’s 
onder liberaal en links, pro-Europese bewind, maar neemt 
absurde vormen aan onder de conservatief-nationalistische 
regeringen. Er gaat geen week voorbij zonder dat de Poolse 
staatsomroep TVP oppositieleider Donald Tusk als nazi 
afschildert. 

Belastinggeld wordt ook gebruikt om private media te laten 
bloeden. In Midden-Europa neemt de staat een fors deel 
van de advertentieruimte in. Bij het aantreden van de Poolse 

7

Emilie van Outeren is sinds 2019 correspondent voor NRC in Midden-Europa 

en op de Balkan. Ze schrijft regelmatig over de rechtsstaat, mensenrechten, 

media, maatschappelijke ontwikkelingen en de oorlog in Oekraïne. 

De machthebbers in Midden-
Europa weten de media op  
allerlei manieren te dwarsbomen.  
Met geld, juridische intimidatie  
of zelfs spionage. Zelfcensuur is 
heel gewoon geworden.

Onttakeling van  
de persvrijheid  
in zes stappen

ESSAY PERSVRIJHEID

Een sticker met 'LGBT-free zone' erop, verspreid in het conservatieve weekblad Gazeta Polska. Foto AFP
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opeens niet meer met mij wilden praten. Alsof ze getipt 
waren dat dit nu extra gevaarlijk was”, zei Panyi. De intimidatie 
was niet alleen tegen hem gericht, maar moest ook bronnen 
afschrikken.

Automutilatie: zelfcensuur en activisme

Het treurige is dat voorheen onafhankelijke media en jour-
nalisten door deze enorme druk zelf slechter zijn gaan 
functioneren. Sommige laten zich meeslepen in een nieuwe 
redactionele koers van een omgevormde krant of zender en 
censureren zichzelf. Niet iedereen kan of wil zich daar princi-
pieel tegen verzetten.

Anderen - het zijn net mensen - reageren extreem gebeten 
op de overheidsbemoeienis en vijandigheid en doen waar de 
regeringen hen van beschuldigen: ze voeren felle oppositie 
tegen de machthebbers. Zonder bronnen en met minder 
financiële middelen wordt het makkelijker om pagina’s te 
vullen met opinies dan met onderzoek. Journalistiek wordt 
activisme. Een akelige verschraling en politisering die burgers 
óók geen dienst bewijzen. 

 
Het juridische pad

Mediawetten zijn herschreven om publicaties in te perken 
en te belasten. De gang naar de rechter wegens vermeende 
smaad en laster is exponentieel toegenomen. Zo erg dat deze 
persbeknotting een naam heeft gekregen: strategic lawsuits 
against public participation of SLAPPs. Soms aangespannen 
door de staat of een politicus, maar nog vaker door aan de 
regering loyale instellingen en personen. In Kroatië spant de 
publieke omroep dergelijke zaken aan tegen andere media. Ik 
sprak Primoz Cirman, een freelance onderzoeksjournalist uit 
Slovenië, op het moment dat hij 13 claims aan zijn broek had 
van één aan de toenmalige regering gelieerde zakenman.

Eind 2022 liepen er tegen de Poolse oppositiekrant Gazeta 
Wyborza bijna honderd dergelijke zaken. Zelfs voor de 
gekaapte rechterlijke macht in Polen wint de krant die bijna 
altijd, maar tegen hoge kosten (ook voor de belastingbeta-
ler). De krant en individuele journalisten zijn veel geld, tijd en 
energie kwijt die dus niet besteed kan worden aan kwaliteits-
journalistiek. Bovendien werkt het intimiderend: dergelijke 
zaken zijn ook bedoeld om journalisten te doen aarzelen de 
volgende keer dat ze een controversieel onderwerp op hun 
bord krijgen

Spionage

Alsof het nog niet genoeg is om mediabedrijven in de tang 
te nemen, worden ook individuele journalisten aangepakt. 
Door ze als staatsvijanden te brandmerken of te vervolgen, 
maar ook ze af te luisteren. In 2021 bracht de Hongaarse 
onderzoeksjournalist Szabolcs Panyi zelf aan het licht hoe hij 
elke keer dat hij de overheid vroeg om wederhoor, zijn tele-
foon gehackt werd met de Israëlische surveillancesoftware 
Pegasus. Ze lazen zijn mails, apps en konden zonder zijn 
medeweten zijn microfoon en camera bedienen. „Het enige 
wat – achteraf gezien – opviel, is dat verschillende bronnen 

De omerta

Een journalist is zo goed als haar bronnen en velen hebben 
zich als een oester gesloten in Midden-Europese landen. 
Nog steeds wordt er gelekt uit kringen rond de macht, maar 
simpele dingen als een reportage op een school of zieken-
huis, is in Hongarije niet meer mogelijk. Hoor- en wederhoor 
is volstrekt onmogelijk gemaakt. „Journalistiek gezien is onze 
grootste belemmering het gebrek aan informatie. Wij krijgen 
van de overheid nooit antwoorden op vragen en zelfs andere 
bronnen durven uit angst niet met ons te praten”, aldus de 
Hongaarse hoofdredacteur.

ESSAY PERSVRIJHEID

Klachten over smaad of laster 

worden bewust ingezet  

om redacties te belemmeren  

in hun werk 

Pluralis helpt onafhankelijke  

journalistiek vrijwaren 

Pluralis verenigt een groep van Europese 

mediabedrijven, stichtingen en impact-in-

vesteerders en is een gezamenlijk initiatief 

van het in New York gevestigde Media 

Development Investment Fund (MDIF),  

de Koning Boudewijnstichting, Tinius Trust 

(Noorwegen) en Mediahuis. 

De investeringen van Pluralis zijn bedoeld 

om onafhankelijke nieuwsbedrijven te be-

schermen tegen eigendomsovernames die 

hun redactionele onafhankelijkheid in gevaar 

zouden kunnen brengen, zodat de Europese 

burgers toegang blijven houden tot een 

pluraliteit van nieuwsbronnen. Pluralis 

heeft vandaag een belang van 34% in Petit 

Press, de op een na grootste uitgeverij van 

Slovakije en een belang van 40% in het 

toonaangevende Poolse mediabedrijf Gremi 

Media, uitgever van Rzeczpospolita, een van 

de belangrijkste kranten in Polen.

regering in 2015 stopte die met alle reclame in als vijandig 
beschouwde media. Ook zeiden ministeries, instellingen en 
staatsbedrijven alle abonnementen op dergelijke kranten op. 
Katholieke radiozenders en propagandabladen werden juist 
overladen met subsidies. 

In 2021 ging het bewind nog een flinke stap verder in wat ze 
het ‘herpoloniseren’ van de media noemt: een conglomeraat 
van bijna alle lokale bladen werd door het staatsoliebedrijf 
overgenomen van een Duitse eigenaar. Een lokale hoofd-
redacteur die ik sprak vreesde dat de regeringspartij PiS 
„gebruikmakend van ons gemeenschapsgeld de particuliere 
media overneemt om de samenleving nog meer te indoc-
trineren. Om het gemakkelijker te maken om de volgende 
lokale en parlementsverkiezingen te winnen”. Kort daarna 
stonden hij en zijn verslaggevers op straat.

De oligarchenroute

Waar in Polen, met 40 miljoen inwoners en sterke journalis-
tieke tradities, de beteugeling van de vrije pers met horten en 
stoten gaat, is die in Hongarije verbijsterend snel gegaan.

Sinds Orbán in 2010 voor de tweede keer aan de macht 
kwam heeft hij veel commerciële media laten overnemen. 
Kranten, tijdschriften, actualiteitensites, radio- en televisie-
stations verkeerden na de economische crisis in financiële 
problemen. Anderen kregen die toen niet alleen de staat, 
maar ook veel bedrijven die daar zaken mee wilden doen 
stopten met adverteren. Noodlijdende media werden vervol-
gens ‘gered’ door aan Orbán gelieerde oligarchen en ge-
zuiverd van elk kritisch geluid. Zo ontstond, leerde ik van de 
hoofdredacteur van het onafhankelijke tijdschrift HVG, „een 
monopolie op informatie door een kleine, corrupte elite die 
via media verkiezingen stuurt en zichzelf toegang tot publiek 
geld verschaft”. Van controle op de macht is geen sprake 
meer. Het mutileren van voorheen onafhankelijke media tot 
spreekbuizen van de macht. 
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‘Ik laat me de  
mond niet snoeren. 
Dat nooit’
Een incident rond een notitieblok  
leidt tot een onterechte aangifte 
tegen een journalist. Een vorm  
van juridische intimidatie.

Voetbalclub 
wil alleen 
juichverhalen 
horen
Sportbestuurders en geldschieters 
van Alemannia Aachen willen kritische 
journalisten weren uit het stadion. 
Omdat ze de feiten brengen.

Elke journalist  
is hier op  
zijn hoede
In Noord-Ierland zijn bedreigingen 
tegen journalisten aan de orde van  
de dag. Soms moeten onderzoeksver-
halen zelfs zonder naamsvermelding 
worden gepubliceerd.

Corine de Vries 
Hoofdredacteur Mediahuis Nederland 

Regionale Dagbladen

Thomas Thelen
Hoofdredacteur Aachener Zeitung

Eoin Brannigan
Hoofdredacteur Belfast Telegraph

Voetbalclub Alemannia Aachen is een 
club met veel traditie, met een roemrijk 
verleden. Zonder twijfel de belang-
rijkste voetbalclub in de regio Aken. 
Van 1967 tot 1970 en in het seizoen 
2006/07 in de Bundesliga, in 2004 zelfs 
gekwalificeerd voor de UEFA Cup! De 
club beschikt met voetbalstadion Tivoli 
over een moderne arena, die plaats 
biedt aan bijna 33.000 toeschouwers. 
Inmiddels is de ploeg van de sportieve 
ladder gevallen en onderaan de vierde 
Duitse competitie beland. En toch is het 
voor Medienhaus Aachen nog steeds 
een topthema, dat wij intensief volgen 
met de bijbehorende personele inzet 
en kritische journalistieke blik die tot 
ons zelfbeeld behoort. 

Toen ik in Dublin werkte, kon ik mij 
precies herinneren waar ik was op het 
moment dat ik het nieuws kreeg over 
een bedreiging van een van mijn ver-
slaggevers. Hier in Belfast ben ik de tel 
kwijtgeraakt van dergelijke telefoontjes. 
Bedreigingen van journalisten zijn deel 
gaan uitmaken van het uitgeversland-
schap in Noord-Ierland en ondanks alle 
veroordelingen en enkele pogingen van 
de politie om haar eigen maatregelen 
te verbeteren, zijn er weinig aanwijzin-
gen dat de verantwoordelijken zullen 
worden berecht. 

Het is een voor de hand liggende op-
merking, maar als het gaat om persvrij-
heid vormen doodsbedreigingen een 
fundamentele belemmering. We heb-
ben te kampen met echte ervaringen 
van journalisten die in Noord-Ierland 
hun leven hebben verloren, waaronder 
Martin O’Hagan van de Sunday World. 

Een herenmodewinkel in een klein 
Noord-Hollands dorp langs de kust is 
failliet gegaan. Onze verslaggever rijdt 
er vier weken later langs en ziet dat de 
winkel ineens weer open is. Er liggen 
nu woonaccessoires in de etalage. 
Opmerkelijk, omdat er geen doorstart is 
gemeld en de eigenaar hoge schulden 
heeft. 

Een goede regioverslaggever gaat dan 
natuurlijk op onderzoek uit. „Laten we 
dit gesprek niet per telefoon voeren”, 
zegt de partner van de eigenaar, die 
de verslaggever uitnodigt om langs te 
komen. Eenmaal in de zaak krijgt hij een 
kop koffie aangeboden, pakt zijn pen en 
notitieblok en stelt zijn vragen. Na een 
tijdje schuift ook de eigenaar aan. Die 
vertelt hoezeer het faillissement hem 
aangrijpt, hij is nog niet toe aan publi-
citeit. Plotseling springt de eigenaar 
op, rukt het notitieblok uit de handen 

van de verslaggever. Hij draait zich om 
en begint blaadjes kapot te scheuren. 
Enkele verzoeken om het werkgereed-
schap terug te geven negeert de man. 
Onze verslaggever wil zijn notitieblok 
terug, daarin staan ook aantekeningen 
uit eerdere interviews. Hij pakt de eige-
naar bij de schouder en grist het blokje 
terug. 

De partner van de eigenaar biedt excu-
ses aan en herhaalt dat een paar dagen 
later als ook onze regiochef contact 
opneemt om dit voorval te bespreken. 
Wij besluiten de zaak te laten rusten.

Twee weken later wordt onze verslag-
gever gebeld door de politie. Hij moet 
op verhoor komen. Er is aangifte van 
mishandeling gedaan, „want u hebt 
natuurlijk klappen uitgedeeld”. Wat 
volgt zijn slapeloze nachten, gesprek-
ken met een advocaat, een melding bij 
Persveilig - waar dit ook een nieuwe 
gradatie van intimidatie blijkt te zijn. 

En zo wordt een door de wol geverfde 
verslaggever, ondanks zijn veertig jaar 
ervaring in de regiojournalistiek, angstig 
en onzeker gemaakt. Hoezeer we hem 
ook steunen en geruststellen. 

De aangifte gaat volgens de advo-
caat zeker worden geseponeerd, er is 
een getuige die zijn verhaal volledig 
ondersteunt. Maar aansluitend aan het 
verhoor worden er wel vingerafdruk-
ken afgenomen en politieportretten 
gemaakt. Onze verslaggever voelt zich 
vernederd en aangerand.  

Het is een nieuw dieptepunt in de 
manieren waarop verslaggevers fysiek 
en juridisch belemmerd en bedreigd 
worden. Een grote bedreiging voor de 
persvrijheid.

Gelukkig is onze verslaggever vast 
van plan om zijn pen en notitieblok 

tevoorschijn te blijven halen. „Ik laat me 
de mond niet snoeren. Dat nooit.”

HOOFDREDACTEUREN OVER 
PERSVRIJHEID

Maar niet iedereen die de leiding heeft 
in Tivoli, houdt op dit moment van die 
kritische blik, zeker niet nu de ploeg 
eindelijk weer succesvol speelt en 
zelfs op de derde plek staat. Toen wij 
in november meldden dat de toe-
gangscontrole van de fans bij Tivoli te 
laks was, vond de voorzitter van de raad 
van toezicht dat helemaal niet leuk. Het 
verwijt werd al snel gemaakt dat wij 
de positieve sfeer die eindelijk weer bij 
Tivoli heerste, wilden verpesten. 

Het is een feit dat de politie de verant-
woordelijken van Alemannia hard heeft 
aangesproken wegens onvoldoende 
controle bij de ingang van het stadion. 
Het gevolg: het zonder toestemming 
verbranden van vuurwerk, het gooien 
van een beker naar het hoofd van een 
assistent-scheidsrechter en het staken 
van de wedstrijd. De beroepskamer van 
de West-Duitse voetbalbond heeft de 
club meerdere malen beboet. Volgens 
de rechtbank ontbrak het de club aan 
“het juiste besef van het probleem”. 

En de verantwoordelijken van 
Alemannia? Mediakritiek in plaats van 
zelfkritiek! De voorzitter van de raad 
van toezicht spreekt in het openbaar 
van “dubieuze onzin” in verband met 
onze berichtgeving en stelt onze auteur 
publiekelijk aan de kaak door hem 
bij naam te noemen. Een invloedrijke 
donor uit de entourage van het bestuur 
eist op sociale netwerken de uitsluiting 
van onze medewerker. Alemannia moet 
volgens hem gebruik maken van zijn 
gebruiksrechten op het stadion en de 
vertegenwoordigers van Medienhaus 
Aachen in de toekomst uitsluiten. 

En wij? Wij zullen ons werk blijven 
doen en verslag uitbrengen tegen de 
weerstand van sommige clubfunctio-
narissen bij Alemannia Aachen. Pers- en 
meningsvrijheid is een van de hoogste 
goederen in een democratie. 

Bijna vier jaar geleden werd Lyra McKee 
bij een rel in Derry doodgeschoten. 
Dit zijn dus geen loze bedreigingen, 
er lopen mensen door de straten van 
Noord-Ierland die bereid zijn ernaar te 
handelen.  

Er zijn verschillende niveaus van be-
dreiging, en het vermoeden bestaat 
dat sommige van die bedreigingen 
worden geuit uit weinig meer dan wrok, 
maar niemand wil de redacteur zijn 
die besluit om een waarschuwing als 
ongegrond af te schrijven. Ze moeten 
allemaal serieus worden genomen, wat 
het werk in Noord-Ierland bemoeilijkt.  

Er worden ook andere, meer geraffi-
neerde wegen bewandeld om de pers 
tot inactiviteit te dwingen. Gelukkig 
hebben we de laatste tijd meer suc-
ces gehad bij het bestrijden van deze 
pogingen om ons het zwijgen op te 
leggen. Dit jaar heeft de Sunday Life 
met succes een poging aangevochten 
van de vermeende leider van de Oost-
Belfast UVF, Stephen Matthews, die via 
de rechter probeerde te voorkomen dat 
wij hem zouden noemen als het hoofd 
van een van de grootste Noord-Ierse 
drugsbendes. Matthews, naar verluidt 
een miljonair, kreeg verrassend genoeg 
rechtsbijstand voor zijn zaak.  

De gevolgen van het verliezen van 
de zaak zouden ernstig zijn geweest, 
omdat dit de weg zou hebben geopend 
voor paramilitairen en criminelen van 
alle achtergronden, vaak met rechts-
bijstand en zonder kosten voor hen-
zelf, om te proberen ons de mond te 
snoeren wanneer zij dat nodig achten. 
Maar met veel hulp van ons juridisch 
team hebben we een belangrijke 
overwinning behaald in de strijd voor 
persvrijheid. 

Het was niet onze enige overwinning. 
In november won het team van Sunday 
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Life de prijs Investigation Of The Year 
(Regional) bij de eerste UK Media 
Freedom Awards, voor zijn onthullin-
gen over de South East Antrim UDA, 
een van de grootste misdaadbendes 
van Noord-Ierland. Verschillende 
bedreigingen tegen journalisten zijn 
tot deze bende te herleiden en alle 
verslagen worden door het Sunday Life 
Investigations Team gepubliceerd in 
plaats van onder individuele, identifi-
ceerbare bijschriften. Degenen die de 
prijs hebben gewonnen, hebben zich 
wel twee keer bedacht om hem in het 
openbaar in ontvangst te nemen. Zelfs 
feestelijke momenten worden over-
schaduwd door het moeilijke klimaat 
waarin onze journalisten verkeren.

Persvrijheid is de fundering van onze 
democratie. Daar lijkt iedereen het over 
eens – als het ze uitkomt. Ministers 
perken de ruimte van de media het 
liefst in als het om gevoelige stukken 
gaat. De politie geeft het liefst hele-
maal geen commentaar meer – tenzij 
‘we’ moeten helpen met de opsporing. 
Gewone mensen vinden het prachtig 
om te lezen over anderen, maar durven 
zelf niet meer met hun volledige naam 
in de krant, uit angst voor reacties op 
sociale media. 

Burgemeester en wethouders van 
Leeuwarden betoogden bij een 
kennismakingsbezoek dat de pers 
niets in de weg gelegd mocht wor-
den. Maar op de vraag waarom de 

Leve het 
strafbankje
Journalisten worden snel meege-
zogen in de communicatiestrategie 
van bedrijven, sportclubs en politici. 
Daarmee beperken ze hun eigen 
persvrijheid.

Iedereen wil 
persvrijheid – 
totdat het niet 
uitkomt
Boeren protesteerden dit jaar om 
gehoord te worden. Maar journalisten 
konden niet meer alleen op pad.

Liesbeth Van Impe 
Hoofdredacteur Nieuwsblad

Sander Warmerdam 
Hoofdredacteur Leeuwarder Courant

Wie begint over persvrijheid, zit meteen 
bij de Grote Principes. Genre grondslag 
van de democratie, fundamenteel-
ste der fundamentele rechten, alfa 

afdeling voorlichting onze vragen niet 
gewoon beantwoordde, bleef het stil. 
Persvrijheid is een gelegenheidsargu-
ment geworden.

Ook de boeren die onze provincie 
afgelopen zomer platlegden, waren 
niet geïnteresseerd in feiten, hoor en 
wederhoor of onafhankelijke bronnen. 
De journalist stelde vragen, terwijl de 
demonstranten vooral bevestiging van 
hun eigen verhaal zochten. Persvrijheid 
en persveiligheid liggen in elkaars 
verlengde. Op het hoogtepunt van de 
protesten vonden we het niet verant-
woord om verslaggevers alleen op pad 
te sturen. Ze moesten in koppeltjes om 
elkaar in de gaten te kunnen houden. 
De boeren, loonwerkers en meelopers 
hadden schijt aan persvrijheid. 

Het is daarom belangrijk om te blijven 
kijken naar de balans tussen pers en 
vrijheid, ook voor onze mensen. Twee 
voorzetjes voor hoofdredacteuren, 
chefs en uitgevers:

Pers-vrijheid: Journalisten die even wat 
langer mogen nadenken, los van het 
doorstampende ritme van de pers. 

Pushvrijheid: Het gevoel van rust als de 
smartphone even uit staat. Waardevolle 
momenten met ouders, kinderen een 
film of fantastisch voedsel, waarin 
mensen niet worden gestoord door een 
trillende telefoon.

Het is meer dan creatief spelen met taal. 
Alles wat gebeurt, werkt in op onze ver-
slaggevers. Onder druk van data, sociale 
media en de buitenwereld vragen we 
steeds meer van ze. Ze staan constant 
aan. Alleen als onze mensen zich vrij en 
veilig voelen kan de pers vrij zijn.

Een politicus 
mag de wet niet 
misbruiken omdat 
een mening niet 
bevalt
Een politicus van Vlaams Belang zet 
juridische acties in als strategie tegen 
Gazet Van Antwerpen.

Sinds de verkiezingen in 2019 peilt 
Vlaams Belang bijna constant als 
grootste partij van Vlaanderen. De 
extreemrechtse partij haalde in 1981 zijn 
eerste parlementszetel in Antwerpen 
en tot vandaag levert onze regio de 
partijleiding. Momenteel is dit Tom Van 
Grieken uit Schoten. Ik leerde de man 
dit jaar beter kennen doordat hij begon 
met recht van antwoord te eisen op 
editorialen van Gazet Van Antwerpen. 
Het gaat over een Standpunt van onze 
politieke journalist Dirk Hendrikx, waarin 
die beschrijft hoe Vlaams Belang aan 
de ene kant probeert regeringswaardig 
te zijn en aan de andere kant zich laat 
inspireren door de Hongaarse leider 
Victor Orbán. In het andere Standpunt 
heeft stadsreporter Patrick Van De 
Perre het over een ID-evenement in 
de Handelsbeurs in Antwerpen, een 

door Vlaams Belang georganiseerde 
bijeenkomst van uiterst rechtse par-
tijen uit heel Europa, waar ook enkele 
omstreden figuren het woord voerden. 
Van De Perre betoogt dat een partij die 
zich met dit soort mensen inlaat, geen 
kandidaat kan zijn om te regeren. 

Van Grieken diende telkens een recht 
van antwoord in, niet omdat hij feitelijke 
onwaarheden heeft vastgesteld, wel 
omdat hij vindt dat het Vlaams Belang 
onterecht in een slecht daglicht wordt 
gesteld en dat de partij in de Vlaamse 
pers “oneerlijk en onjuist wordt belicht”. 
Gazet van Antwerpen wil de wet res-
pecteren en is altijd bereid om fouten 
recht te zetten, maar eigent zich wel 
het recht toe om in de krant en op de 
website een mening te formuleren over 
een politicus of een partij zonder dat zij 
daarvoor kan worden terecht gewezen 
en zonder dat zij daarvoor omstandi-
ge wederwoorden moet publiceren. 
Gevraagd aan Van Grieken wat hier de 
bedoeling is, kwam naar voor dat deze 
juridische acties een weloverwogen 
strategie zijn. Wat gaat dat geven als 
het Vlaams Belang bij de volgende 
verkiezingen effectief de grootste partij 
wordt? Of op de dag dat ze eens gaan 
meebesturen?

HOOFDREDACTEUREN OVER 
PERSVRIJHEID

Frederik De Swaef 
Hoofdredacteur Gazet van Antwerpen

en omega van een democratische 
organisatie van de samenleving. Het 
volstaat trouwens om in de wereld rond 
te kijken om te beseffen dat persvrij-
heid nog altijd zwaar bevochten is, in 
volwassen dictaturen en wankelende 
democratieën. 

Die persvrijheid is er eentje waar West-
Europese kranten over schrijven, maar 
die ze zelf nauwelijks moeten verde-
digen. Dat is een luxe. Maar ook een 
risico: wie alleen naar het Grote Principe 
kijkt, verkijkt zich soms op de veel 
discreter manieren waarop ook hier aan 
persvrijheid geknabbeld wordt. 

Wat doe je met de voetbalclub die de 
deuren stevig op slot houdt en enkel 
als het goed uitkomt een voetballer op 
een dienblaadje aanbiedt, op voorwaar-
de natuurlijk dat enkel de juiste vragen 
gesteld worden en er niets gezegd 
wordt? Wat doe je met de BV die de 
krant enkel ziet als een verlengstuk om 
iets te verkopen, met managers die 
denken dat een interview iets is wat je 
naar eigen goeddunken kan herschrij-
ven? Wat doe je met de politicus die 
enkel op eigen voorwaarden wil praten? 

Zeker na covid moet de ruimte voor 
vrije nieuwsgaring opnieuw bevochten 
worden. Maar te veel marketeers zijn 
het intussen gewoon geworden dat 
communicatie in extreme mate kan ge-
stroomlijnd worden. Wie weigert mee te 
stappen in hun lange lijst voorwaarden, 
komt op het strafbankje terecht. Na de 
hoogdagen van “access journalism” is 
dat voor veel journalisten de ultieme 
nachtmerrie. 

Dat hoeft het niet te zijn. Soms moet je 
het strafbankje omarmen. Het perspec-
tief is er vaak interessanter dan als je 
braaf aan het handje blijft lopen. Zelfs 
als je daardoor een “gekregen” primeur 
mist. Het is die vrijheid die ook wij elke 

dag weer moeten verdedigen bij onze 
journalisten en op onze redacties. 
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Zijn doodsprentje heeft jarenlang op mijn bureau gestaan. 
Patrice Braut. Een onbekende Brusselaar die plots beroemd 
werd omdat hij het enige Belgische slachtoffer was van de 
aanslagen van 9/11. Het stond daar omdat Patrice Braut voor 
mij ook iets heel anders was: de belangrijke journalistieke 
levensles ‘Pas op met haastwerk’.  

Ik had een portret van hem gemaakt. In zeven haasten was 
ik naar zijn ouders getrokken, tegen een te strakke deadline 
had ik het stuk uitgeschreven. Nadien was ik van de redactie 
naar huis gegaan, met een licht knagend gevoel. De volgen-
de dag bleek waarom: ik had Patrice een verkeerde voor-
naam gegeven. 

Je kan het een detail noemen. Niemand heeft er mij op aan-
gesproken. Misschien heeft zelfs niemand het gezien. Maar 
voor mij was het een bron van grote schaamte. En een les. 

Z

Het doodsprentje 
vertelt het grote 
verhaal van de 
haastige fout

Het klimaat voor journalisten is 
guur geworden. Maar dat ont-
slaat ons niet van de plicht om te 
blijven werken aan geloofwaar-
digheid en vertrouwen. Geef de 
journalist daarvoor de tijd.

Eentje die ik wilde onthouden, door het doodsprentje altijd in 
de buurt van mijn klavier te houden.  

We zijn vele jaren verder. Het doodsprentje is bij een zo-
veelste verhuis verdwenen, een spijtig gevolg van het clean 
desk-beleid. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik bij het schrij-
ven van dit stuk zelfs even heb moeten checken hoe Patrice 
Braut ook alweer heette. Maar de les zelf ben ik nooit verge-
ten. En als ik mezelf weer eens voorbij dreig te hollen, helpt 
het mij om een beetje terug te schakelen. Want ongeveer 
twintig jaar verder is die les misschien wel relevanter dan ooit. 
De digitalisering heeft alles nog zoveel sneller gemaakt, met 
alle gevaar op fouten vandien. En de kans dat je als journalist 
of als nieuwsmedium wordt afgestraft voor een fout is groter 
dan ooit. Voor je ze kan rechtzetten, kan een stomme fout al 
leiden tot een storm op Twitter. Een haastige slordigheid kan 
al volstaan om extra benzine te geven aan de ondertussen 

Er hangt een kwaadheid in 

de samenleving die zich ook 

tegen ons journalisten richt

Een agressieve demonstrant tijdens een demonstratie tegen coronamaatregelen op 23 januari 2022 in Brussel, België. Foto Kristof Vadino

Steven De Bock was nog student toen hij begin jaren negentig bij Het Volk zijn eerste 

stappen in de journalistiek zette. De jongste jaren was hij chef nieuws bij Nieuwsblad. 

Maar sinds september doe hij weer wat hij het liefst doet: artikels schrijven.
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Ik had een slachtoffer in de 

haast een verkeerde voornaam 

gegeven. Zijn doodprentje 

herinnerde mij daaraan

zo bekende riedel: ‘Je kan ze niet vertrouwen, die klassieke 
media’.   

Het zijn sowieso moeilijke tijden voor journalisten. Op de 
informatiesnelweg is het drukker dan ooit. Nieuwe spelers, 
nieuwe communicatievormen. We moeten opboksen tegen 
een oneindige stroom aan fake news die de wereld via 
sociale media overspoelt. En tegelijk vinden via diezelfde 
Twitters en Telegrams extreme stemmen een forum om in 
te hakken op onze geloofwaardigheid. Veel kleine Donald 
Trumps. Giftig, gemeen, slopend. En ze vinden een vruchtba-
re voedingsbodem. Er hangt immers een kwaadheid in de sa-
menleving die zich ook tegen ons richt. Het leidt tot verbale 
vijandigheid, die heel soms zelfs fysiek wordt.  

In Nederland wordt gesproken over manieren om journalisten 
en de journalistiek te beschermen. Ook in Vlaanderen lopen 
er gesprekken tussen redacties, persbond en de overheid. Er 
is ook echt reden tot ongerustheid. Journalisten die berichten 
over de coke-maffia vrezen dat ze persoonlijk een doelwit 
kunnen worden. En die vrees is terecht. Journalisten die naar 
gewelddadige betogingen gaan lijken vaker dan vroeger te 
delen in de klappen – van relschoppers en ordediensten. En 
er is dat dreigende, onaangename gevoel dat je – geheel 
onverwacht – in het centrum van een Twitter-rel terecht kan 
komen waarin respect of privacy plots onbestaande waarden 
lijken.  

En bovenop al die problemen is er dus ook die ‘boze burger’, 
die ‘niets meer gelooft van de klassieke media’ en die rea-
geert met een soms verrassend heftige vijandigheid. Vraag is 
hoe we die overtuigen van onze geloofwaardigheid en onze 
correcte intenties. En meer dan ooit denk ik dat het antwoord 
is: door vol te houden. 

Natuurlijk moeten we onszelf constant in vraag stellen. 
Natuurlijk is er altijd verbetering mogelijk. Maar tegelijk kijk 
ik met trots naar hoe we op de redactie ons werk doen. Ik zie 
collega’s die boven zichzelf uitstegen tijdens de coronacrisis. 
Die in recordtijd uitgroeiden tot experts in de materie, en hun 

uiterste best deden om de vele vragen te beantwoorden die 
er leefden. Snel, helder, correct. Ik zie collega’s wroeten om 
in politieke dossiers te ontdekken wat er echt aan de hand is. 
En ik zie collega’s proberen om complexe, technische dos-
siers te vertalen naar mensentaal. Door de baan op te gaan, 
en die mensen op te zoeken die betrokken zijn. Want het 
stikstofdossier, dat gaat ook over menselijke drama’s bij boe-
ren. De corona-epidemie gaat ook over oudere mensen die in 
eenzaamheid stierven. Het crèche-debat gaat over ongerus-
te ouders, maar ook over goedmenende crèche-uitbaters die 
failliet dreigen te gaan. En de asielcrisis, die gaat over Latib in 
zijn tentje op de brug en over Katrijn met haar warme soep.  

Vraag mij waar Nieuwsblad voor staat, en daar ligt voor mij 
het antwoord. In die combinatie. Vraag mij waar betrouwbare 
journalistiek voor staat, en het antwoord blijft hetzelfde. Voor 
heldere antwoorden op de vragen die de mensen zich stel-
len. Voor duidelijke inzichten, zeker als de toestand troebel is. 
En vooral ook voor aandacht voor diegene die vergeten dreigt 
te worden. Net daar moeten we gaan aankloppen met de 
boodschap: „Ik ben hier, vertel eens, ik heb tijd”.  

Beatrice de Lavalette, 
een slachtoffer 
van de Brusselse 
aanslagen ten tijde 
van haar revalidatie 
na het verlies van haar 
beide benen. Nu is ze 
paralympisch atlete. 
Foto Guy Puttemans

Hoe belangrijk het is, heb ik recent zelf nog ervaren, in het 
Belgische terreurdossier. Die aanslagen op de luchthaven 
en metrostation Maalbeek zijn voor velen bijna abstract 
geworden. We noemen ze ‘erg’, en ‘gruwelijk’, en ‘verschrik-
kelijk’, maar voelen er nog maar weinig bij. Tot je aan tafel 
zit met een vrouw die het voor haar ogen zag gebeuren, en 
je haar ineen ziet krimpen als ze er opnieuw over vertelt. 
En dan begrijp je naast de pijn ook de kwaadheid en de 
ontgoocheling. Omdat ze sinds de aanslag niet alleen in 
haar trauma, maar ook in een administratieve mallemolen 
verstrikt zit. 

Laat ons dus vooral onderzoeken of we journalisten be-
ter kunnen en moeten beschermen tegen reële gevaren. 
Maar laat ons tegelijk ook zelf blijven voortwerken aan onze 
geloofwaardigheid. Door de tijd te nemen om ook moei-
lijke dossiers echt te doorgronden en onze lezers correct 

te informeren. Door tijd te investeren in het verhaal van de 
mensen die getroffen worden. Door voldoende voeling te 
houden met de echte wereld. Die van die kwade mensen. 
Maar ook die van al die andere mensen, die misschien veel 
minder roeptoeteren op Twitter, maar even relevant zijn. 
Mensen die hun best doen om de samenleving wat mooier 
te maken. Mensen die hun kwaadheid proberen om te zet-
ten in iets positiefs. Of mensen die hulp nodig hebben, maar 
niet weten waar die te zoeken. 

Dat alles kost tijd. Tijd die er in deze jachtige nieuwstijden 
soms te weinig lijkt te zijn. Omdat de deadline te vaak ‘nu’ 
dreigt te worden. Terwijl tijd – goed bestede tijd – net een 
machtig wapen kan zijn in de strijd die we moeten voeren 
voor onze geloofwaardigheid. Ik moet zelf ook maar weer 
eens op zoek naar dat doodsprentje. Zo clean hoeft die desk 
nu ook weer niet te zijn.

ESSAY PERSVEILIGHEID
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‘Het gebruik  
van vuurwapens 
kan niet worden 
uitgesloten’
Journalisten zijn steeds vaker het 
doelwit van georkestreerde online 
campagnes. En die reiken verder dan 
de digitale wereld. In de regio weten 

de boeven ‘je huis 
wonen’ 
Journalisten in de regio weten wat 
dreiging is. De hoofdrolspelers in hun 
verhalen weten ze gemakkelijk te 
vinden. Doodsbedreigingen zijn geen 
uitzondering.

‘We praten niet  
met ratten’ 
Beveiligde huizen, leeggelopen 
banden en intimidatie door 
gesprekspartners, het is helaas  
geen nieuws meer.

Brian Farrell 
Hoofdredacteur Sunday World 

Indra Dewitte
Hoofdredacteur Het Belang van Limburg

Evert van Dijk   
Hoofdredacteur Dagblad van het Noorden

„De politie heeft informatie ontvangen 
dat criminele organisaties de gangen 
van Steven Moore in de gaten houden 
met het doel een gewelddadige aanval 
uit te voeren. Dit kan verband houden 
met de berichtgeving van meneer 
Moore in de pers. Het gebruik van vuur-
wapens kan niet worden uitgesloten.” - 
De politie van Noord-Ierland (PSNI).  

Dit is de ijzingwekkende waarschuwing 
die Sunday World journalist Steven 
Moore kreeg op 9 juni 2022.  

Twee politieagenten belden aan de 
deur van zijn huis, waar hij met zijn 
vrouw en jonge gezin woont, om hem 
te waarschuwen voor een “geloofwaar-
dige dreiging” van een loyalistische 
paramilitaire drugsbende.   

De bedreiging was schokkend, maar 

De strapatsen van Trump, het nieuwe 
Gele Gevaar, de oorlog in Oekraïne… 
Als de grote gebeurtenissen in de 
wereld ons de laatste jaren één ding 
geleerd hebben, is het wel het belang 
van onze persvrijheid. En geen pers-
vrijheid zonder persveiligheid, daarover 
is iedereen het eens. Het is overal een 
hot topic. Voor journalisten, maar even-
goed voor de Mediahuizen, uitgevers, 
tv-stations en niet te vergeten, onze 
politici. 

de daaropvolgende campagne op de 
sociale media - georkestreerd door 
criminele organisaties - was al even 
zorgwekkend.   

Hun berichten op Facebook en Twitter 
suggereerden dat bepaalde delen van 
de media “bedreigingen tegen zichzelf 
hadden vervalst” en niet serieus moes-
ten worden genomen.   

De toon en manier van de campagne 
waren erop gericht het belangrijke on-
derzoekswerk van veel van onze jour-
nalisten in diskrediet te brengen - en 
weldenkende leden van de gemeen-
schap tegen de “mainstream media” op 
te zetten.    

Sinds de Covid-19 pandemie hebben 
we een sterke toename gezien van 
georganiseerde online aanvallen tegen 
de media - met name door degenen 
die desinformatie willen verspreiden 
over onderwerpen met betrekking tot 
gezondheid, overheid en justitie.   

Deze anonieme menigte heeft zich ver-
plaatst van de ene controverse naar de 
andere - waar hun doel ooit anti-vaxx 
was, is het nu een anti-immigratie 
boodschap geworden, waardoor veel 
van onze schrijvers een bliksemafleider 
zijn geworden voor hun woede.   

Mediahuis Ireland heeft een belang-
rijke rol gespeeld bij het onder de 
aandacht brengen van de voortdu-
rende bedreigingen aan het adres van 
onze journalisten en heeft getracht 
een partnerschap aan te gaan met de 
rechtshandhavingsinstanties en de 
overheid aan beide zijden van de Ierse 
grens om de vrijheid van meningsui-
ting en de integriteit van ons werk te 
beschermen.  

Hoewel de voorgestelde programma’s 
nog in de kinderschoenen staan, is 

het doel duidelijk - bedreigingen van 
journalisten via sociale media of andere 
methoden mogen en zullen niet wor-
den getolereerd.  

De vierde macht is nu nog belangrij-
ker dan ooit, en wij moeten worden 
beschermd.

Maar daar wringt het soms wel wat. 
Want veiligheid van journalisten wordt 
vaak verengd tot het bekijken van de 
gevaren van oorlogsjournalistiek. Laat 
dat nu even volledig voorbijgaan aan 
de realiteit van de journalistiek in het 
algemeen en de regiojournalistiek in 
het bijzonder. Terwijl er maar een klein 
percentage van onze mensen effec-
tief naar het front trekt, bevindt een 
veelvoud van hen zich elke dag in een 
bedreigende situatie, gewoon in de ei-
gen achtertuin. Dat is ook logisch. Het is 
geen rocket science dat hoe dichter je 
staat bij je onderzoeksonderwerp, hoe 
kwetsbaarder je jezelf ook opstelt. De 
boeven ‘weten je huis wonen’, zoals de 
Italianen in de voormalige mijngemeen-
ten het plastisch verwoorden. 

Zo heeft Roel, een van onze reporters 
bij HBVLOnderzoekt, een groot dossier 
rond de hondenmaffia blootgelegd. 
Vergis je niet: het soort geld dat hier-
mee gemoeid is, evenaart dat van de 
drugsbaronnen. Dat verklaart waarom 
hij enkele dagen na publicatie niet 
alleen gedagvaard werd voor 650.000 
euro, maar ook tot drie keer telefonisch 
met de dood werd bedreigd, tot zijn 
gezin toe. Een dag later werd hij boven-
dien nog eens fysiek bedreigd. Toen hij 
op een mooie zaterdagochtend naar 
de bakker ging, stond een Hells Angel 
met twee American Staffords hem op te 
wachten. Hij moest zijn handen afhou-
den van het dossier, klonk het dreigend. 

Of wat te denken van de ervaring van 
Mark, Thomas en Hanne, die het schan-
daal onthulden rond een Limburgse 
burgemeester die zich schuldig 
maakte aan zelfbediening tijdens de 
coronacrisis. Zij werden enkele weken 
schaamteloos onder druk gezet door 
de entourage van de desbetreffende 
burgermoeder. En nee, dat ging er niet 
mals aan toe. Ze werden door het slijk 
gehaald op sociale media, ze kregen 

dreigtelefoons en ook hun vrienden 
werden aangesproken. Gelukkig zijn 
onze journalisten ervaren rotten, ze zijn 
voor geen kleintje vervaard. Maar het 
gaat natuurlijk wel in je kleren zitten, 
zeker als ook je familie meegesleurd 
wordt in de angstcultuur. 

Een pleidooi voor een verbreding van 
onze kijk op persveiligheid is dus echt 
wel op zijn plaats. De ware held is de 
journalist in de straat, die rondloopt in 
de maatschappij en kijkt welke verhalen 
er verteld moeten worden, ongeacht 
de dreiging. Oh ja, misschien dit nog: 
de hondenmaffia heeft bakzeil gehaald, 
al is het maar even. De burgermoeder 
is aan de deur gezet. En Roel, Thomas, 
Mark en Hanne? Die waren vandaag 
toch maar weer mooi op pad.

HOOFDREDACTEUREN OVER 
PERSVEILIGHEID

Wat moet ik nog zeggen over pers-
vrijheid met Willem Groeneveld in 
de gelederen? De indrukwekkende 
slachtofferverklaring van hèt gezicht 

van stadsblog Sikkom staat in dit 
jaarverslag. Hij werd niet alleen veel-
vuldig bedreigd, hij werd niet alleen 
het slachtoffer van doxing, op hem 
en zijn vriendin werd ook een aanslag 
gepleegd. Het is meer aan geluk dan 
aan wijsheid te danken dat beiden het 
kunnen navertellen. 

Aan zijn verklaring heb ik niets toe te 
voegen. Dan kan ik het beter hebben 
over een redacteur van Dagblad van het 
Noorden wiens huis is beveiligd, net als 
dat van Willem overigens. Maar over 
beveiliging praten we niet, ook niet hier. 
Dan liever over Eelco Kuiken,  verslag-
gever in Staphorst. Hij kent de mensen 
daar van haver tot gort. Toch liep het 
uit de hand bij een boerenprotest, eind 
november. Hij wilde vragen stellen, 
maar de demonstranten reageerden 
agressief en afhoudend. „We praten 
niet met ratten”, kreeg hij te horen. Toen 
hij later op de middag wilde vertrekken, 
waren drie van de vier banden van zijn 
auto leeg. Erg onder de indruk was hij 
niet. De banden waren weliswaar leeg, 
maar niet lek en hij voelde zich niet 
fysiek bedreigd.  

Een van zijn collega’s, Carleen de Jong, 
was meer onder de indruk na een 
bezoek aan een visboer in Lauwersoog. 
Ze wilde een vervolg maken op het 
nieuws dat hij na meer dan 30 jaar 
met zijn zaak zou stoppen. Dat bericht 
was bij de visboer niet in goede aarde 
gevallen, telefonisch had hij woedend 
gereageerd. Daarom ging ze er langs.  

Ook dat beviel hem niet. Hij dreigde dat 
ze niks mocht publiceren en vertelde 
uitvoerig wat er allemaal niet deugt aan 
Dagblad van het Noorden. Dat vond 
Carleen een goed moment om te ver-
trekken. Ze pakte haar telefoon, wat de 
visboer ten onrechte interpreteerde als 
bewijs dat ze het gesprek had opgeno-
men. Onaangenaam geduw en getrek 
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De toon wordt 
steeds grimmiger
Journalisten worden online en op 
straat beschimpt. Ook vallen er 
regelmatig klappen. Dieptepunt blijft 
de dreiging van de georganiseerde 
misdaad.

Zelfcensuur is 
misschien wel het 
grootste gevaar
Ga je als journalist anders schrijven 
door anonieme bedreigingen op 
sociale media? Waarschijnlijk wel.

De prijs van  
onbevreesde 
journalistiek is 
soms te hoog 
Doodsbedreigingen en 
moordaanslagen komen niet alleen 
meer uit de criminele wereld. De anti-
vaxx beweging zet ook druk op de 
journalist.

Paul Janssen  
Hoofdredacteur De Telegraaf

Bjorn Oostra 
Hoofdredacteur De Limburger

Alan English   
Hoofdredacteur Sunday Independent

Journalisten van De Telegraaf krijgen 
van de buitenwacht het nodige over 
zich heen. Dat was al zo toen ik in de 
jaren negentig bij de krant begon; 
steevast werd de oorlog erbij gehaald. 
En nog steeds. Toch is de bagger die 
verslaggevers tegenwoordig moeten 
verstouwen van een andere orde. 

Neem rechtbankverslaggever 
Saskia Belleman. Zij wordt op sociale 

Geen enkele redacteur van de Sunday 
Independent, de meest gelezen krant 
van Ierland, kan aan het woord ‘pers-
veiligheid’ denken zonder aan Veronica 
Guerin te denken, ooit onze meest 
spraakmakende journaliste. Er is een 
plaquette ter nagedachtenis aan haar 
aangebracht op het hoofdkantoor 
van Mediahuis Ireland in Talbot Street. 
Daarop staat dat zij op 26 juni 1996 is 
vermoord - in koelen bloede doodge-
schoten door enkele van de bendemis-
dadigers die zij week na week met haar 
journalistiek ontmaskerde.  

Wat is er in de jaren na haar dood 

media uitgemaakt voor alles wat lelijk 
is. ‘Mediahoer’, ‘teef’, en ’nazi-bitch’ zijn 
slechts een paar termen in de bagger-
stroom. Saskia zegt te zijn gestopt met 
het bijhouden van alle verwensingen. 
„Het werd te veel.” Aangifte doen wil ze 
niet.

Sportverslaggever Valentijn Driessen 
maakt soortgelijke dingen mee. Als hij 
voor zijn werk naar stadions gaat, is het 
niet zelden raak: bij de Arena heet hij 
‘kakkerlak’ en buiten Amsterdam ‘kan-
kerjood’. “Gelukkig ben ik niet actief op 
Twitter”, zegt hij. 

Het beschimpen van journalisten be-
perkt zich niet tot online. Ook op straat 
is de sfeer grimmiger geworden. Dat 
zagen we rond coronaprotesten, maar 
ook bij de zogeheten beeldenstorm 
- protesten tegen standbeelden van 
historische figuren omdat deze roof en 
uitbuiting zouden verheerlijken.  Onze 
verslaggevers hebben meerdere keren 
klappen gekregen en worden regelma-
tig geïntimideerd. Naast begeleiding 
zorgen we als krant ook voor nazorg.

Het klimaat waarin journalisten doelwit 
zijn, wordt mede aangewakkerd door 
bepaalde politici. Helaas stoken ook 
journalisten zelf het vuurtje op door 
onderlinge beledigingen en verdacht-
makingen. Zo wordt een Telegraaf-
verslaggever in NRC als extreem- en 
radicaalrechts weggezet. Dat vind ik 
gevaarzettend. 

Het dieptepunt blijft de ernstige drei-
ging uit de hoek van de georganiseerde 
misdaad, waardoor twee Telegraaf-
verslaggevers niet zonder zware 
politiebeveiliging naar buiten kunnen. 
Dat vormt, tezamen met de aanslag 
op deze krant uit 2018, een ernstige 
bedreiging van de vrije pers. Ik geloof 
niet zo in hoogdravende woorden als 
dat de journalistiek ‘de waakhond is van 

de democratie’. Maar de laatste jaren 
lijken we vogelvrij verklaard. Het is een 
volstrekt onwenselijke trend die nodig 
moet worden doorbroken.

Natuurlijk, bij de termen persvrijheid en 
persveiligheid gaan de gedachten als 
eerste uit naar journalisten die vanwe-
ge hun werk niet meer veilig zijn. Dat 
Telegraaf-collega John van den Heuvel 
permanent beveiligd moet worden om 
zijn vak te kunnen uitoefenen, is meer 
dan verschrikkelijk en kan niet anders 
gezien worden dan als een structurele 

veranderd aan de criminele wereld 
waarover Veronica schreef? Heel 
weinig, in één opzicht.  Terwijl ik dit 
schrijf, is Ierland in de ban van wat 
het ganglandproces van het decenni-
um wordt genoemd. De man die van 
moord wordt beschuldigd, heet Gerry 
Hutch en staat in het hele land bekend 
als ‘De Monnik’. De bijnaam werd hem 
gegeven door Veronica Guerin. Er is 
dus niet veel veranderd. Maar op een 
andere manier is de bedreiging voor de 
veiligheid van onze journalisten nu heel 
anders dan in 1996. 

Een jaar lang onderzocht een andere 
journalist van de Sunday Independent 
- Rodney Edwards - de gevaarlijkste 
desinformatiecampagne van Ierland: 
de anti-vaxx beweging en de gevol-
gen daarvan voor de inspanningen van 
het land om het Covid-19 vaccin in te 
voeren. 

In een reeks artikelen onderzocht 
Rodney de toename van samenzwe-
ringstheoretici en hun verontrustende 
activiteiten en onthulde hij nieuwe infor-
matie over een groeiende beweging - 
inclusief het onthullen van hun plannen 
om de boel te verstoren. Hij onthulde 
ook de banden tussen dergelijke groe-
pen en de extreemrechtse beweging.  

Als gevolg van deze journalistiek werd 
door een groep anti-vaxxers een geza-
menlijke poging gedaan om Rodney tot 
doelwit te maken. Hij ontving honder-
den beledigende en intimiderende 
berichten en e-mails. Hij kreeg te horen 
dat zijn huisadres op het dark web was 
geplaatst en moest zijn veiligheids-
maatregelen aanscherpen. Na een 
doodsbedreiging hield de politie zes 
weken lang elke dag zijn huis in de 
gaten. Hij werd daarbij uiteraard ook 
volledig gesteund door zijn werkgever. 

Veronica Guerin was een vrije geest 

en een opmerkelijke journaliste. Op 
de 25e gedenkdag van haar moord, in 
2021, stelde de Sunday Independent 
enkele harde vragen of de krant meer 
had kunnen doen om haar te bescher-
men. Ongeacht de dreiging en waar 
die vandaan komt, moet altijd het juiste 
evenwicht worden gevonden tussen 
het aanmoedigen van onbevreesde 
berichtgeving en al het mogelijke doen 
om de levens te beschermen van de 
mensen die zichzelf soms in gevaar 
brengen bij het leveren van deze 
journalistiek.

aanval op het vrije woord en dús op 
onze democratie. Dat Van den Heuvel 
in een land als Nederland beveiligers 
nodig heeft, mogen wij nooit normaal 
gaan vinden. 

Dat geldt wat mij betreft ook voor het 
gegeven dat journalisten via sociale 
media te pas en te onpas beledigd en 
bedreigd worden. Ook deze inbreuk op 
persveiligheid is schadelijk en kan, net 
als de bedreigingen die Van den Heuvel 
ten deel vallen, ingrijpende gevolgen 
hebben. Nog los van het feit dat we niet 
achter iedere collega die via sociale 
media door een of andere anonieme 
gek beschimpt wordt een politieagent 
kunnen zetten, is met name het gevoel 
dat na een anonieme bedreiging op 
Facebook blijft hangen impactvol.  

Want wat doe je als verslaggever als 
onder jouw stuk over bijvoorbeeld de 
aanleg van een weg ene ‘Harrie’ laat 
weten dat hij de aandacht voor dit 
project niet kan waarderen en dat een 
volgende keer hij dit jou luid en vooral 
heel duidelijk zal komen vertellen? Trek 
je je daar niks van aan of hou je bij het 
tikken van een follow up in je achter-
hoofd toch stiekem een klein beetje 
rekening met Harrie?

Ik vrees dat dit laatste het geval is. 
Zeker als de dreiging niet van een boze 
buurtbewoner komt, maar bijvoorbeeld 
van woedende boeren of briesende 
hooligans.  Het schenden van onze vei-
ligheid door anonieme types op social 
media kan leiden tot zelfcensuur. En dat 
kan uiteindelijk leiden tot een drama-
tisch inperking van de persvrijheid. Met 
vervolgens alle gevolgen van dien.

HOOFDREDACTEUREN OVER 
PERSVEILIGHEID

was het gevolg en hij maakte foto’s van 
haar.  

Het leidde tot een klacht over een 
‘ongewenste journalist’ en een melding 
bij de politie. Wij hebben een melding 
gedaan bij PersVeilig en als hoofdre-
dacteur heb ik mijn afkeuring uitge-
sproken bij de visboer. Ik kreeg niet de 
indruk dat de persvrijheid daarmee veel 
opschoot, eerlijk gezegd. Die blijft in het 
geding, ook in Noord-Nederland.
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Over dit verhaal

De belaagde journalist Willem Groeneveld maakte in de rechtszaal  

gebruik van zijn spreekrecht. Dit zijn zijn woorden.

De politie deelde beelden van de verdachten. 
Beeld Politie-eenheid Noord-Nederland

WILLEM GROENEVELD OVER 
PERSVEILIGHEID

„Vanaf het belletje dat de verdachten gepakt waren, weet 
ik dat ik gebruik maak van het spreekrecht. Maar wat ik wil 
zeggen verandert per dag, per uur. Daar kauw ik al bijna een 
jaar op. In die maanden zijn er veel momenten geweest dat ik 
compassie heb met de verdachten.

Eentje is een paar jaar geleden vader geworden. Ze proberen 
allebei hun levens, waarin het geluk hen niet toelacht, op de 
rit te krijgen. Die zijn nu verwoest. Net zoals de levens van 
hun naasten een forse deuk oplopen. Na de eerste pro-for-
ma besloten mijn vriendin en ik onszelf te verwennen met 
een goed diner om de zware dag af te sluiten. Voor het eerst 
vroeg ik me af wat Tjeerd en Jaimy die avond zouden eten. 
Toen Rusland Oekraïne binnenviel en dreigde met kernwa-
pens, was ik blij om bij vriendin en kat te zijn. Om de familie 
dichtbij te hebben. Die genegenheid biedt geborgenheid. 

Mijn journalistieke vrijheid 
is me deels afgenomen. 
En dat door krachten die 
schreeuwen dat de pers 
niet vrij is

V

Journalist Willem Groeneveld en zijn vriendin kregen in  
de zomer van 2021 ‘s nachts molotovcocktails in de brieven-
bus. Aanleiding was een artikel dat Groeneveld, werkzaam 
voor stadsblog Sikkom (Mediahuis Noord), die dag had 
geschreven over een demonstratie tegen het covid-beleid. 
De daders, die in de maanden ervoor al op allerlei manieren 
campagne voerden tegen Groeneveld, besloten die nacht 
om naar het huis van de journalist te gaan. Het adres wisten 
ze omdat een huisjesmelker waar Groeneveld regelmatig 
over schreef, dat uit wraak online had gezet.

De daders van de aanslag zijn snel opgepakt en een jaar later 
veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en TBS. Tijdens de 
rechtzaak maakte Groeneveld gebruik van zijn spreekrecht als 
slachtoffer. In de tekst, die hier integraal wordt gepubliceerd, 
zegt hij dat deze zaak alleen verliezers kent. Maar ook dat zijn 
journalistieke vrijheid hem deels is afgenomen, „en dat door 
krachten die schreeuwen dat de pers niet vrij is”.
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Tegelijk vroeg ik me af hoe Tjeerd, Jaimy en hun familie 
datzelfde moment zouden ervaren, unheimisch ver weg van 
elkaar. Zo gaan mijn gedachten regelmatig naar beide heren.

Er zitten vandaag alleen maar verliezers in de rechtbank. Die 
jongens hebben ons leven op het spel en de kop gezet en 
hun eigen leven weggegooid. Ze zijn, denk ik, op drift geraakt 
door ontwrichtende mondiale ontwikkelingen. Overtuigd 
door bulten nepnieuws en hopen desinformatie. Gek ge-
maakt door bekende onruststokers en complotverspreiders. 
En gelegitimeerd door politici die journalisten wegzetten en 
het vuurtje aanwakkeren voor electoraal gewin. Bang dat het 
een groot complot is. Vrees dat belangrijke pijlers onder de 
democratie onderdeel zijn van de big lie . Zeker weten dat 
artsen, verplegers, GGD-medewerkers, journalisten, weten-
schappers, onderwijzers, politici, agenten, officieren van justi-
tie en rechters samenspannen om hen alles te ontnemen.

Die krachten zorgen ervoor dat mensen radicaliseren. Dat 
Jaimy en Tjeerd misschien dachten dat ze de samenleving 
een dienst bewezen door mij het zwijgen op te leggen. Ze 
zijn compleet gehersenspoeld, blijkt uit het politieonderzoek. 
Ze zijn slachtoffer van kwade tongen, van hun eigen beperkte 
mogelijkheid die te doorzien. Het Dunning Kruger-effect is 
een gevaarlijke bitch. Om medelijden mee te krijgen.

Maar dat duurt nooit lang. Elke avond moet het alarm erop. 
Elke keer weer de herinnering aan die nacht, de reden dat 
het alarm er is. Het gaat ook wel eens mis. Dat levert een hele 
toestand op. Met politie in de straat. Beveiligers aan de deur. 
Veel stress. Veel gedoe. Als ik naar buiten ga, moet ik naden-
ken over de stappen die ik zet. Waar kom ik wel, waar kom ik 
niet. Kan ik naar de FC, moet ik het skippen? Als ik ga, blijft 
mijn vriendin met zorgen achter: als er maar niks gebeurt, als 
die maar thuiskomt. Die angst houdt haar vaak wakker tot ik 
uren later eindelijk in bed plof.

Op onverwachte momenten schrikken we enorm. Zoals 

laatst, toen de benedenburen een feestje hadden en twee 
jongens een peukje rookten in onze trapopgang, wisten zij 
veel van ons trauma. Ik was wakker, mijn vriendin sliep en 
werd wakker van het gestommel en de stemmen. Ze stoof 
lijkbleek naar beneden met een angst over haar die ik nog 
nooit gezien heb. Een tijdje geleden werd de eerste bbq in de 
buurt ontstoken. Ik schoot direct in staat van paraatheid. De 
brandlucht bracht me terug naar de angst van die nacht.

In The Wire gooien twee gasten molotovcocktails bij een huis 
naar binnen. Met meer succes. Alles brandt af. De bewoon-
ster overlijdt, haar zoon loopt ernstige brandwonden op. Die 
scène heeft lange tijd door mijn hoofd gespookt. Wat als. 
De rechtszaak, gesprekken met openbaar ministerie, onze 
advocaat en media, de vele zittingen, het downplayen door 
de advocaten van de verdachten, het rakelt alles weer op, 
het zuigt energie. De gebeurtenis en de nasleep zetten alles 
onder spanning, de relatie, familie, mijn vriendin en mezelf.

We hebben professionele mentale hulp gezocht. Nooit ge-
dacht daar ooit een beroep op te doen. Zeker niet als voort-
vloeisel vanuit mijn werk. Niet omdat ik hartzeer heb, maar 
omdat ik schrijf over zaken die in Groningen spelen. Omdat 
ik onderzoek, duid, verslag doe en aan de kaak stel. Ik merk 
dat ik voor het eerst in mijn loopbaan me daarin belemmerd 
voel.

Al langer word ik bedreigd en geïntimideerd. Vanuit de vast-
goedhoek waar ik vaak over schrijf, en door andere groepe-
ringen. Nooit is het zo gevaarlijk geworden. In het holst van 
de nacht meerdere brandbommen in het huis waar vriendin 
en ik sliepen. In de smalle gang met houten vloer, vol met 
jassen, paraplu’s en dozen. Direct naast de portiek, ook de 
enige uitgang van het huis van de buurman. Voor het eerst 
voelde ik me, nee was ik echt onveilig vanwege mijn werk. 
Dat ettert door. Ik let op mijn woorden, kan niet meer overal 
naartoe. Mijn journalistieke vrijheid is me deels afgenomen, 
en dat door krachten die schreeuwen dat de pers niet vrij is.

En niet alleen die van mij. Ook die van collega’s. De aanslag 
zorgde voor een schok. Op de redactie van Dagblad van het 
Noorden, op die van RTV Noord, die van OOGTV. En zeker op 
die van Sikkom. Mijn directe collega’s hebben maatregelen 
getroffen om hun veiligheid meer te waarborgen. Het hakt 
erin bij de waakhond van de democratie. En bij andere institu-
ten die de maatschappij dragen.

Agenten worden vanuit dezelfde bewegingen bedreigd, hun 
privéadres gedeeld. Virologen krijgen thuis dreigende post. 
Ziekenhuizen worden telefonisch belaagd. Bewindslieden 
thuis intimiderend bezocht. Daags na de aanslag gaven GGD-
medewerkers aan de wijk niet meer in te durven omdat de 
verdachten de middag van de aanslag demonstreerden bij 
de prikbus, waar ik vervolgens verslag van deed.

Het is volgens mij terreur. Met geweld, intimidaties en be-
dreigingen vanuit een politiek motief anderen de wil of het 
zwijgen opleggen. Hoe treurig het ook voor de verdachten is, 
daar moeten we korte metten mee maken voordat de hele 
samenleving in gijzeling wordt genomen door een kleine 
groep radicale kwaadwillenden.

Deze zaak is groter dan het leed dat mijn vriendin en mij is 
aangedaan. Het staat voor een gevaarlijke ontwikkeling in de 
maatschappij, die in komende en al spelende ontwrichtingen 
een goede voedingsbodem vindt, zoals nu weer met de stik-
stofdiscussie. We moeten wat tegen deze democratie-onder-
mijnende dynamiek doen. In de landelijke, regionale en loka-
le politiek, in buurten, straten, families en vriendengroepen. 
Op scholen, kantoren, sportverenigingen en universiteiten. In 
de media. Maar ook in de rechtbank. Al is het om duidelijk te 
maken dat terreur niet loont. Opdat de volgende potentiële 
aanslagpleger twee keer nadenkt en de GGD-medewerker 
de wijk weer in durft.

Daarom hoop ik op een uitspraak die recht doet aan alle 
facetten van deze trieste zaak.”

Er zitten vandaag alleen 

maar verliezers in  

de rechtbank. Die jongens 

hebben ons leven op het 

spel gezet en hun eigen 

leven weggegooid

WILLEM GROENEVELD OVER 
PERSVEILIGHEID



2726  MEDIAHUIS JOURNALISTIEK JAARVERSLAG 2022

Sfeerbeelden van het Festival van de Journalistiek, editie 2022. Foto's Olivier Middendorp

Op het Mediahuis 
Festival van de 
Journalistiek is het 
een feest om van 
elkaar te leren

Wat is er leuker dan journalistiek? Praten over journalistiek. 
Wie een rondje maakt over redacties, hoort altijd journalisten 
praten over hun werk, over een nieuwe invalshoek, een inspi-
rerende of onwillige gesprekspartner, een reportage-anek-
dote of de zoektocht naar een goede bron. Die gesprekken 
blijven echter meestal beperkt tot de collega’s op de eigen 
redacties. Dat is jammer omdat journalisten – en de titels 
waar ze voor werken – juist zo kunnen profiteren van elkaars 
kennis. Zeker omdat er in de journalistiek de afgelopen jaren 
zo veel mogelijkheden bij zijn gekomen om informatie te 
verzamelen, om je verhaal te vertellen en om je eigen publiek 
te vinden. Meer kennis zorgt er ook voor dat je als journalist 
sterker staat – niet onbelangrijk in een wereld waar ook de 
journalist niet meer als een vanzelfsprekende autoriteit wordt 
beschouwd.

Geen corvee, maar een vrolijk evenement – dat was de 

In 2022 vond het eerste Mediahuis Festival van de Journalistiek 
plaats. Een vrolijke gelegenheid voor zo’n 150 journalisten om 
van elkaar te leren. Een nieuwe traditie is geboren. 

gedachte achter de start van het Mediahuis Festival van 
de Journalistiek. En vrolijk werd het zeker in muziekcen-
trum TivoliVredenburg in Utrecht. Op 18 en 19 mei kwamen 
daar zo’n 150 collega’s van de Nederlandse en Belgische 
Mediahuistitels bijeen voor de allereerste editie van het 
Festival van de Journalistiek. Het waren twee dagen van nieu-
we inzichten, kennisdeling, workshops, debatten en verwach-
te en onverwachte ontmoetingen. Rasmus Nielsen, directeur 
van het Reuters Institute aan de Universiteit van Oxford, 
trapte de eerste editie van het Festival van de Journalistiek af 
met zijn inzichten in de meest recente ontwikkelingen in de 
wereld van de nieuwsmedia.

Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren onder 
meer de aantrekkingskracht van misdaadjournalistiek, de 
aanpak van regionale onderzoeksjournalistiek, het gebruik 
van data om betere verhalen te schrijven en het juiste publiek 

Organisatie 2022

Marcella Breedeveld (NRC), Paulien Simonides 

(Mediahuis Noord), Esther van der Meer (Mediahuis 

Noord), Karen Peeters (NRC), Nathalie Vercammen 

(Mediahuis België), Inge Carels (Mediahuis België), 

Ralf van der Linden (Mediahuis Limburg), Shi Jan Mei 

(Mediahuis Noord) en Yannick Mortier (NRC).

te vinden, het succesrecept van podcasts en nog veel meer. 
Er waren deskundigen van buiten, maar vooral heel veel col-
lega’s die op de verschillende podia vertelden over hun erva-
ringen. Ook tussen de programmaonderdelen in, werd er veel 
gelachen en gekletst, maar werden er ook serieuze afspraken 
gemaakt om projecten samen op te pakken. De muziekbingo 
bleek een fantastische manier om niet-journalistieke kennis 
te etaleren en om soepel samen te werken met een buurman 
of buurvrouw die je daarvoor nog nooit had gezien. 

Ook voor de festivalorganisatie waren het vrolijke dagen. 
Want natuurlijk was het van te voren ook wel spannend 
geweest. Maar vanaf het eerste moment was duidelijk: dit 
zit goed. En dat bleek gelukkig daarna ook uit alle positie-
ve en constructieve evaluaties. Op naar de tweede edi-
tie dus, die op 16 mei 2023 opnieuw wordt gehouden in 
TivoliVredenburg. Deze keer zullen ook onze Ierse, Duitse en 

Luxemburgse collega’s aanhaken. Wie de film en de foto’s 
van 2022 wil terugzien, kan op de website van het festival al-
les vinden: www.journalistiekfestival.nl. Wij hebben er al weer 
heel veel zin in!
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Mischa van Diepen (27), correspondent voor De Telegraaf, maakte in 2022 
zeven reizen naar Oekraïne. Dit is zijn verhaal in woord en beeld.

Met een perstour  
de bevrijding tegemoet 

Verwoeste gebouwen 
in de voorsteden  
van Kiev. 

28
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Linksboven 
Met fixer Volodymyr 
Gamalytsja in de auto.

Linksmidden
Het verwoeste 
provinciehuis in 
Mykolajiv.

Linksonder
Op een datsjacomplex 
boven Mykolajiv hielp 
Mischa een handje 
mee met het uitdelen 
van voedselpakketten 
aan vluchtelingen uit 
de frontstad.

De enige zielen op de straten van Irpin waren wegwerkers 
en schoonmakers die granaatscherven van de weg veegden. 
Maar daar, op een heuvel, zag ik enkele stadsbewoners een 
Orthodox koepelkerkje binnendruppelen. Het bleek de eerste 
dienst sinds de bevrijding van dit voorportaal van Kiev. 

IJle lentelucht trok naar binnen door gesneuvelde ramen. 
De kerkgangers in winterkleding ademden wolkjes uit. Lena 
Konstantinovna, eind vijftig, liet haar tranen vloeien.

„Ze hebben zich als beesten gedragen, met onbegrijpelijke 
woede”, snikte zij. Lena’s neef kwam om toen hij zijn kind in 
veiligheid probeerde te krijgen. Of het kind was weggeko-
men, dat kon zij niet zeggen. De buitenwereld wist een week 
na de bevrijding meer van de gruwelen die op de straten om 
Lena heen waren gepleegd. Een maand lang was zij niet veel 
verder dan haar binnenplaats gekomen. 

Irpin ligt naast Boetsja, de stadsnaam die synoniem werd 
voor Russische oorlogsmisdaden. Ik kwam de middag voor 
deze eerste kerkdienst aan met een trein in Kiev, na een 
tweedaagse reis uit Amsterdam.

In oktober 2021 begon ik als correspondent voor De Telegraaf 
in Rusland, maar dat werd al snel Oekraïne. Nadat ik eerder 
in februari en maart door het hele land was getrokken, was 
duidelijk dat het nieuws begin april aan de randen van de 
hoofdstad lag. De lijken lagen er letterlijk op straat toen de 
Russen hun biezen pakten. 

Ook ik moest en zou daar komen, net buiten Kiev, om voor de 
zaterdagkrant nog een verhaal te maken. Via een bevriende 
journalist kwam ik bij Oleksandr, een jongeman met een auto. 
En dat was alles wat ik nodig had. 

Maar over de telefoon met deze mij nog onbekende 
Oleksandr botste ik tegen een probleem: hoe kom je in 
gebied waar de Russen pas net zijn vertrokken? Oleksandr 
kende wel wat soldaten die ons naar Boetsja en Irpin mee 
konden nemen. Maar zij waren pas vrijdag beschikbaar: te 
laat voor een reportage voor de zaterdagkrant. Ook in oor-
logstijd drukken de deadlines. 

Die donderdag was ons enige alternatief om op goed geluk 
Kiev uit te rijden. Maar Oleksandr kon me niet garanderen 

hoe ver we dan kwamen. Het gebied werd ontmijnd; we 
zagen later hoe een zwartgeblakerd lijk onder het puin was 
gehaald. 

Uiteindelijk aanschouwden we de verwoesting van deze 
voorheen vredige voorsteden zonder beperkingen. 
Bovendien ging plots de helft van Oleksandrs dagprijs af: een 
groot deel van zijn honorarium bleek bestemd voor de solda-
ten met wie wij mee hadden gekund. 

Na de bevrijding van nieuwe gebieden staan journalisten te 
dringen om zo kort mogelijk na de Oekraïense troepen een 
nieuwe plaats in te gaan. Daarbij kunnen persvrijheid en pers-
veiligheid nog wel eens botsen. 

De Oekraïense autoriteiten hebben twee belangen. Ze willen 
niet massaal buitenstaanders gebieden inlaten waar het ge-
vaar niet geweken is. Maar Oekraïne wil wel met spoed aan het 
licht brengen wat zich onder de bezetting heeft afgespeeld.

De gulden middenweg: stop alle journalisten in een paar 
bussen en rijd ze naar de plek des onheils toe. De week na 
de bevrijding van de zuidelijke havenstad Cherson ston-
den meerdere tours op het programma, die in appgroepen 
van lokale mediahubs met de lugubere hoogtepunten 
werden aangekondigd. Een bezoek aan de martelkamers 

In oktober 2021 begon  

ik als correspondent voor  

De Telegraaf in Rusland,  

maar dat werd al snel Oekraïne

D
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Brancards van een 
hulporganisatie met 
vrijwillige paramedici in 
het centrum van Kyiv.

33
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Linksboven
Hostomel, waar 
de Russen een 
luchtlanding op het 
Antonov-vliegveld 
maakten.

Linksmidden
Ljoeba joeg met haar 
man vier Russische 
soldaten haar tuin 
uit in het stadje 
Voznesensk.

Linksonder
Verwoesting in Irpin.

Rechts
In Vynnitsja liggen 
knuffels op de plek 
waar onder meer de 
kleine Liza, een meisje 
met het Syndroom van 
Down, omkwam door 
een Russische raket.

voor de bevolking gevolgd door een bezichtiging van 
ontmijningswerkzaamheden.

Daar wringt de journalistieke schoen. Je moet ervoor waken 
dat je niet voor het karretje van de autoriteiten wordt gespan-
nen. Zo was het ook in Boetsja geen toeval dat veel journa-
listen de opgraving van massagraven tegen het lijf liepen: ze 
waren er vaak in bussen naartoe gereden. 

Op het moment van schrijven heb ik de persbussen weten te 
ontlopen. En ik ben niet de enige. 

De grootste, vooral Britse en Amerikaanse media, weten door 
hun invloed, budgetten en uitgebreide contacten onder mili-
taire eenheden vaak een VIP-behandeling te regelen. Zo trok 

The New York Times in het kielzog van Oekraïense troepen 
Boetsja in. 

En terwijl de simpele zielen nog op een bustour naar Cherson 
moesten wachten, waren cameraploegen van Sky News en 
CNN al in de bevrijde stad, onder begeleiding van Oekraïense 
troepen. De beelden van een Britse verslaggever die door 
Oekraïners om de hals wordt gehangen als ware hij hun be-
vrijder, zijn nu al historisch. 

De Oekraïense legerleiding kondigde snel aan dat de betref-
fende nieuwsploegen van hun accreditaties zijn beroofd voor 
het overtreden van een toegangsverbod tot Cherson. Maar 
dat was wellicht voor de bühne: ik denk dat ook de legertop 
wel blij was met deze publiciteit.
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De brug des doods 
waarlangs mensen  
uit Irpin probeerden  
te vluchten.
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Linksboven
Verwoesting in de 
voorsteden van Kiev.

Linksonder
De eerste keer sinds 
de inval met een 
boemeltreintje uit 
Polen Oekraïne in, 
begin maart.

Rechts
In maart was het 
historische centrum 
van Odessa 
onbegaanbaar, voor 
tanks en voetgangers.

De beelden van een Britse 

verslaggever die door 

Oekrainers in de armen wordt 

gesloten als ware hij hun 

bevrijder, zijn nu al historisch
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Sam McBride is de Noord-Ierse redacteur van de Belfast Telegraph en de Sunday Independent.  

Hij heeft gewerkt voor de BBC, The Economist en is regelmatig aanwezig op radio en televisie, 

waar hij analyses geeft van gebeurtenissen die van invloed zijn op de Noord-Ierse politiek.

De politie van Noord-Ierland doorzoekt het gebied waar Lyra McKee is vermoord. Foto Getty Images

Doodsbedreigingen en aanslagen 
zetten journalisten in Noord-
Ierland onder druk. De daders 
komen zelden voor de rechter.

Leven in een fort  
en nooit met je rug  
naar de deur

ESSAY VERTROUWEN

Ik weet niet meer of het 7 uur of 8 uur was toen ik op 19 april 
2019 door mijn bedradio werd gewekt, maar ik weet nog wel 
wat er volgde: „Een journalist is doodgeschoten in Derry”. 

Ik kende Lyra McKee niet, maar herkende haar naam onmid-
dellijk. Noord-Ierland is een kleine samenleving, en daarbin-
nen is de wereld van de journalistiek nog kleiner. Zelfs tijdens 
de verschrikkingen van de Troubles, waarbij in 30 jaar 3.500 
mensen werden vermoord, was de moord op een journalist 
uiterst zeldzaam. 

Lyra was acht toen het Goede Vrijdagakkoord van 1998 een 
einde maakte aan de Troubles; het was de bedoeling dat ze 
haar leven in vrede zou slijten, maar ze werd gedood toen ze 
haar werk als journalist deed. 

Een jaar eerder zaten we beiden in een panel dat de 

I
De meest angstaanjagende 

bedreiging voor journalisten 

zijn niet degenen die tijdens 

hun werk in het kruisvuur 

terechtkomen, maar degenen 

die te horen krijgen dat  

ze zullen worden gedood

toekomst van de media besprak - alle gebruikelijke zaken 
die journalisten kennen: hoe journalistiek lonend te maken, 
of paywalls de toekomst waren, wat de media slecht doen. 
Ze was slim en gepassioneerd en vol energie. En nu was ze 
dood, 29 jaar oud. 

De kogel die Lyra doodde was gericht op de politie; dissi-
dente republikeinen hoopten vrijwel zeker een politieagent 
te doden in plaats van een journalist toen de schutter onder 
dekking van een opstootje in de richting van de politielinies 
schoot. 

Dat dit niet eerder was gebeurd, was grotendeels te danken 
aan geluk. Journalisten verslaan al meer dan een halve eeuw 
vrijwel elk jaar ernstige rellen in Noord-Ierland. In juni 2011 
werd de bekroonde Press Association fotograaf Niall Carson 
tijdens rellen in Belfast in zijn been geschoten. 
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De wet is door sommige 

machtige figuren gebruikt 

om te proberen journalistiek 

van algemeen belang  

te onderdrukken

ESSAY VERTROUWEN

Mijn collega Allison Morris van de Belfast Telegraph was niet 
alleen aanwezig bij talloze rellen, maar heeft ook de littekens 
om dat te bewijzen. In 2009 sneed een door relschoppers 
geworpen daklei in de wijk Ardoyne in Belfast haar lip open. 

Maar hoe dodelijk zulke situaties ook kunnen zijn, het meest 
angstaanjagende gevaar voor journalisten zijn niet degenen 
die tijdens hun werk in het kruisvuur terechtkomen, maar 
degenen die te horen krijgen dat ze zullen worden gedood. 

Allison is 16 maanden geleden verhuisd; de politie is al drie 
keer aan haar deur geweest om haar te waarschuwen voor 
doodsbedreigingen. „Soms verwerp ik dit, en andere keren 
voel ik me echt onveilig. Belfast is zo’n kleine stad en Noord-
Ierland is zo’n kleine plaats”, zei ze. 

„Ik heb incidenten gehad waarbij ik rechtbankverslaggeving 
deed en een veiligheidsescorte uit de rechtbank moest krij-
gen omdat mensen me met de dood bedreigden en zeiden 
dat ze wisten waar ik woonde.” 

„Er zijn twee soorten doodsbedreigingen. Er zijn er die 
anoniem worden ingesproken, die ik niet al te serieus neem 
omdat het iedereen kan zijn. Maar de laatste paar keer waren 
ze van een inlichtingendienst, wat betekent dat een informant 
informatie heeft doorgegeven en dat is veel verontrustender.” 

Ciaran Barnes, hoofdverslaggever van de krant Sunday Life, is 
meerdere malen bedreigd door paramilitairen en criminelen. 

In 14 jaar tijd heeft hij bij Sunday Life vijf afzonderlijke TM1 
meldingen ontvangen - de politiebureaucratie waarmee 
doodsbedreigingen worden overgebracht. Ze zijn uitgevaar-
digd door zowel republikeinse als loyalistische paramilitairen 
en criminele bendes over wie hij heeft geschreven. 

Hij zei: „Daarom woon ik in een zwaar beveiligd huis met 
kogelvrije ramen en deuren, beveiligingscamera’s, be-
wegingssensoren en alarmen die verbonden zijn met de 

dichtstbijzijnde PSNI en brandweerkazerne. 

„Constante bedreigingen beperken ook je bewegingen. Ik 
waag me ‘s nachts zelden in het centrum van Belfast en zit 
graag met zicht op de deur in coffeeshops of pubs, zodat 
ik kan zien wie er binnenkomt en wie er weggaat. Dat klinkt 
extreem, en dat is het waarschijnlijk ook, maar het is beter om 
voorzichtig te zijn.”

„Ondanks dat, zou ik niet veranderen wat ik doe en put ik 
troost uit de vele slachtoffers van de criminaliteit die ik in 
de loop der jaren heb geholpen en onze onderzoeken die 
hebben geleid tot de opsluiting van drugsdealers, de sluiting 
van gevangenissen en het oprollen van paramilitaire bendes 
door de PSNI.” 

Hij zei dat de slachtoffers van de misdadigers waarover hij 
schrijft vaak stemloos zijn en dat zij zich tot journalisten wen-
den als laatste redmiddel nadat zij door de autoriteiten in de 
steek zijn gelaten: „Wij hebben de plicht hen te helpen, al is 

het maar op een kleine manier, en een licht te schijnen op de 
criminelen die hen het leven zuur maken.” 

Wanneer de politie doodsbedreigingen uit, geeft zij meestal 
geen informatie over van wie de bedreiging afkomstig is, iets 
wat volgens hem zou moeten veranderen omdat het kennen 
van de groep het gemakkelijker zou maken om bepaalde 
gebieden waar die criminelen het voor het zeggen hebben, 
te vermijden.

Redacteur Martin Breen van Sunday Life onderschreef die 
bezorgdheid en zei dat het ontbreken van details over de be-
dreiging het moeilijk maakt om het niveau van de te nemen 
voorzorgsmaatregelen te beoordelen. 

Hij zei echter dat de politie van Noord-Ierland veel beter is 
geworden in haar aanpak van bedreigingen aan het adres van 
journalisten. Hij zei dat er de laatste jaren een patroon is ont-
staan waarbij bedreigingen worden geuit na artikelen waarin 
de criminaliteit van loyalistische misdaadbendes aan de kaak 
wordt gesteld. 

„Wij hebben belangrijke figuren van de bendes geïdentifi-
ceerd en gefotografeerd die tot dan toe grotendeels anoniem 
zijn gebleven. Omdat ze er alles aan hebben gedaan om 
onder de radar te blijven, richten ze hun woede op ons.”

„Geen van de bedreigingen heeft ons ervan weerhouden over 
hun activiteiten te berichten en dat zullen we blijven doen. 
De beste manier om deze bedreigingen te verminderen is 
dat de politie een aantal van de verantwoordelijken voor de 
rechter brengt, maar tot nu toe is er op dit front weinig succes 
geboekt.” 

Martin O’Hagan, een verslaggever van de Sunday World, 
een andere krant van Mediahuis, werd in 2001 vermoord. 
Zijn loyalistische paramilitaire moordenaars, die het op hem 
gemunt hadden omdat hij hun misdaden aan het licht bracht, 
zijn nooit voor het gerecht gebracht. 

De kantoren van de Sunday World werden in 1999 in brand 
gestoken en tien jaar later werd de toenmalige redacteur, 
Jim McDowell, overdag in het centrum van Belfast brutaal in 
elkaar geslagen. 

Net als elders worden Noord-Ierse journalisten niet alleen 
fysiek bedreigd. Misbruik via de sociale media is constant 
- vooral, maar niet alleen, voor vrouwelijke verslaggevers. 
Vooral voor jonge journalisten, die vóór de sociale media 
geen journalistieke ervaring hadden, is de lynch mob-menta-
liteit wreed. 

Degenen onder ons die tijd hebben gehad om een dikkere 
huid te ontwikkelen, moeten zich bewust zijn van de impact 
op een jonge journalist van honderden beledigende berich-
ten, gewoon omdat hij zijn werk doet - en misschien omdat 
hij het heel goed doet. 

Evenzo is de wet door sommige machtige figuren in Noord-
Ierland gebruikt om te proberen de journalistiek van alge-
meen belang te onderdrukken. Ik zou mijn muren kunnen 
behangen met juridische bedreigingen, waarvan vele vals 
zijn, maar bedoeld om verder onderzoek te ontmoedigen van 
personen die iets te verbergen hebben. 

De Noord-Ierse smaadwetten werden dit jaar laattijdig her-
vormd, waardoor ze dichter bij die van Engeland komen te 
liggen. Maar de twee dominante partijen van Noord-Ierland, 
de DUP en Sinn Féin, waren het zelden eens over een ver-
watering van de wet. Het toeval wil dat de DUP en Sinn Féin 
berucht zijn om hun bedreigingen met smaad. 

Noord-Ierland’s ongewone regeringssysteem kent geen 
oppositie in het parlement. Nu heeft het helemaal geen rege-
ring, waardoor controle door de media onontbeerlijk is. 
Mijn Mediahuiscollega’s en elders in de Noord-Ierse media 
zullen niet alleen hun werk blijven doen, maar ook druk blij-
ven uitoefenen op de autoriteiten om journalisten adequaat 
te beschermen.



4544  MEDIAHUIS JOURNALISTIEK JAARVERSLAG 2022

Voor vertrouwen 
moet iedere dag 
gestreden worden 
Wantrouwen richting media leidt 
er toe dat sommige burgers zich 
helemaal afkeren van het nieuws. 
Dat moet de journalistiek niet laten 
gebeuren. 

Wie weet wat  
er nog waar is 
in deze wereld?
Wat zou het mooi zijn als vertrouwen 
hetzelfde was als aardig zijn. 
Maar vertrouwen betekent soms 
een moeilijke waarheid vertellen.

Roland Arens   
Hoofdredacteur Luxemburger Wort

Cormac Bourke   
Hoofdredacteur Irish Independent  

en Independent.ie 

De oorzaken van het vaak betreurde 
verlies aan vertrouwen in de media 
lijken grotendeels bekend te zijn. 
Wanneer informatie en nieuws op één 
lijn worden gesteld met onwaarheden 
en leugens, holt de geloofwaardigheid 
van de journalistiek achteruit. Als ge-
volg daarvan worden de lezers steeds 
wantrouwiger tegenover de media als 
geheel en keren sommigen zich steeds 
meer af van alle soorten informatie 
waarmee ze dag in dag uit worden 
overspoeld. 

De jaren van de pandemie, maar 
zeker ook de wereldwijde opkomst 
van het politieke populisme hebben 
deze trend zo mogelijk nog versneld. 
Samenzweringstheorieën en desinfor-
matie over Covid-19 verspreidden zich 
sneller dan journalisten wetenschap-
pelijk onderbouwde feiten konden 
verzamelen. „Jullie schrijven alleen 

Vindt ons publiek het echt belangrijk 
waar hun informatie vandaan komt? 
Er zijn zoveel keuzes voor hen over wat 
ze kunnen kijken, waar ze naar kunnen 
luisteren of wat ze kunnen lezen. 

Ze moeten zich toch afvragen of het 
echt zo erg is als een deel van wat je 
verteld wordt niet waar is. Maakt dat 
echt uit? Zullen ze uiteindelijk niet ach-
ter de waarheid komen? 

Immers, zolang de mens taal heeft, 
hebben onwaarheden en halve waar-
heden altijd sociaal gecirculeerd: een 
roddel tussen buren, een paar woorden 
aan de schoolpoort, een terloopse op-
merking in een winkel of in een bar.   

Maar vroeger werd dit soort informatie 
meestal doorgegeven door iemand 
die je op de een of andere manier 
kende, meestal door iemand die je 

wat de overheid zegt dat jullie moeten 
schrijven”, is een verwijt waarmee onze 
redacteuren vaak in de een of andere 
vorm werden geconfronteerd in brieven 
aan de redactie, focusgroepen of online 
commentaren. Tijdens de corona-de-
monstraties werd zelfs het nare woord 
‘liegende pers’ gebruikt. 

Gelukkig reageren de meeste van onze 
lezers heel rustig op het gescheld 
in de nieuwe media. Zij kennen hun 
kranten al heel lang en zijn daarom nog 
steeds bereid ze het voordeel van de 
twijfel te geven. Maar zelfs traditionele 
nieuwsredacties kunnen er niet langer 
op vertrouwen dat ze als betrouwbaar, 
geloofwaardig of zelfs maar objectief 
worden gezien. 

Een virus van leugens verspreidt zich 
door het media-ecosysteem, waar-
schuwde de Filipijnse journaliste en 
Nobelprijswinnares Maria Ressa in 
een interview met Deutschlandfunk in 
de zomer van 2022. „We verliezen de 
strijd tegen desinformatie over de hele 
wereld. Dat betekent niet dat we het 
opgeven. Maar we moeten iedereen 
vertellen: de strijd gaat door.” 

Nieuwsredacties zullen altijd hard 
moeten werken om het vertrouwen van 
de lezers te verdienen, vooral natuurlijk 
bij de digitaal opgegroeide generaties 
lezers. Dit betekent verslaggeving van-
uit het perspectief van de lezer en het 
brengen van transparantie in nieuws-
redacties. We moeten de lezers laten 
zien hoe journalisten werken en hoe het 
resultaat van deze collectieve activi-
teit verschilt van willekeurig versprei-
de informatie op sociale netwerken. 
We moeten duidelijker dan voorheen 
maken hoe nieuwsredacties waarde 
toevoegen en waarom journalistieke 
deontologie de beste garantie is voor 
betrouwbaarheid, geloofwaardigheid 
en onpartijdigheid.

had ontmoet. Je had enig idee van 
de bron en van de betrouwbaarheid. 
Metaforisch gezien was de wereld veel 
kleiner. Het was zeker makkelijker om 
een oordeel te vellen. Nu is die wereld 
bijna onoverzichtelijk dankzij de alom-
tegenwoordige sociale media.  

Halve waarheden en leugens kunnen 
vrij en anoniem circuleren, vaak alsof ze 
afkomstig zijn van bronnen waarvan ze 
niet afkomstig zijn, vaak gevoed door 
algoritmes, die je proberen te vertellen 
wat ze denken dat je wilt horen. In deze 
wereld is het niet zeker dat iemand 
uiteindelijk gewoon achter de waarheid 
komt.  

Vertrouwen betekent dat je weet waar 
je informatie vandaan komt en dat je 
de motivatie kent van degenen die 
de informatie verstrekken. Het zou 
eenvoudig zijn als iemand vertrouwen 
hetzelfde was als hem aardig vinden.  

Maar dat is niet wat vertrouwen bete-
kent. Als je iemands vertrouwen waard 
bent, moet je hem soms dingen vertel-
len die hij misschien niet leuk vindt.  

Vertrouwen betekent ook niet dat je al-
tijd gelijk hebt. Vertrouwen betekent dat 
we toegeven dat we het mis kunnen 
hebben en dat we eerlijk zijn tegen ons 
publiek als dat gebeurt.  

Vindt ons publiek het echt belangrijk 
waar hun informatie vandaan komt? 

Het is aan ons om hen ervan te overtui-
gen dat het in feite van vitaal belang is.  
Vertrouwen is dus een kans voor 
de journalistiek - en die moeten we 
grijpen.

Liever 
verwachtingen  
dan overtuigingen 
Het wantrouwen ten opzichte 
van media groeit, ook door politici. 
Maar ook radicale kritiek moet 
serieus worden genomen.

Karel Verhoeven   
Hoofdredacteur De Standaard

Vertrouwen in een krant is intiem, maar 
het is ook iets politieks. Als redacties 
kunnen we nog het best aan de slag 
met dat intieme luik. De politieke kant 
van vertrouwen is lastiger. Intiem ver-
trouwen komt voort uit een verwach-
ting. Die kan je vormgeven en bijsturen. 
Politiek vertrouwen heeft meer van een 
overtuiging. Overtuigingen zijn stug. 

Eerst de intimiteit: Zelden kregen we 
zo royaal veel kans op bijsturen. Dankzij 
de digitale shift zijn we onze platfor-
men aan het heruitvinden, de formats 
en zelfs de journalistieke genres. wat 
we brengen, wanneer en voor wie. Eén 
vraag hoort ons daarbij te leiden: wat is 
waardevol? Vertrouwen hertaal ik graag 
als betrouwbaarheid. Altijd de test van 
de lezer doorstaan, de best mogelijke 
lezer, de lezer die je zelf hoopt te koes-
teren. Genoeg waarde leveren. De test 
van de falsificatie doorstaan. Misschien 
is waarheid relatief, onwaarheid is dat 

niet. Vertrouwen wekken is dan een 
interessante verwachting creëren en 
die verrassend invullen. 

De respons van de lezer is intuïtief. 
Liefst leest die jou vanuit de buik. Elk 
artikel, elke nieuwsalert, elke nieuws-
brief, elke verse krant voedt die intieme 
relatie. Het gaat om echt vertrouwen, 
en het is wederzijds. Durft de redactie 
haar lezers te vertrouwen? Bijvoorbeeld 
in wat ze aanklikken en hoelang ze le-
zen? Als je de lezer vertrouwt, vertellen 
de juiste data je hoe goed je het als 
redactie doet.

De politieke kant van vertrouwen is 
onhandelbaarder. De meest perfide 
aanval op nieuwsmedia die we in een 
solide liberale democratie als België 
ervaren, ondergraaft de overtuiging 
dat nieuwsmedia waarheid nastreven. 
Radicaal rechts maakt van die breuk 
in vertrouwen haar politieke project. 
Media heten ineens de koelies van het 
waarheidsregime. Ze staan in de weg 
van de wil van het volk. De opstanden 
tegen de coronamaatregelen toonden 
dat een niet te onderschatten deel 
van de bevolking van die achterdocht 
doordrongen is.

Zoals elke radicale kritiek verdient ook 
deze uitval het om met zorg overwo-
gen en beantwoord te worden. Dat 
leidt wellicht niet tot een echt gesprek, 
en nog minder tot het overtuigen van 
de afvalligen. Maar dat is niet erg. Het 
maakt ons redacties bewuster van 
welke verwachtingen we realistisch 
gesproken kunnen wekken. Het scherpt 
de vraag naar waarheid aan. Dienen 
wij echt de zoektocht naar waarheid? 
Tonen we er genoeg verbeelding 
voor? In een jaar waarin alles wat het 
bestel voor mogelijk hield overhoop is 
gehaald, met oorlog, inflatie, energie-
schaarste en protectionisme, is nede-
righeid een cruciale journalistieke gave.

HOOFDREDACTEUREN OVER 
VERTROUWEN
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Praten met  
de journalist, 
graag. Maar dan 
zonder een naam 
Goede journalistiek vraagt 
om herkenbare bronnen en 
gesprekspartners. Maar wat als velen 
alleen anoniem willen reageren?

Vergeet nooit waar 
goede journalistiek  
om draait. 
In de online wereld vindt een 186 
jaar oude regionale krant een nieuw 
publiek. Vertrouwen blijft essentieel 
voor die verbinding.

Ria Kraa 
Hoofdredacteur Friesch Dagblad

Jim Hayes
Hoofdredacteur Mediahuis Ireland  

Regionale Dagbladen

De score van 2022: 879 keer het woord 
vertrouwen in het Friesch Dagblad. 
Jammer dat het vooral in de fami-
lieberichten ook echt over vertrou-
wen gaat (in Heiland en Heer). In de 
nieuwskolommen overheerst het 
gebrék aan vertrouwen. In maakt niet 
uit wat: de onkreukbaarheid van het 
Europarlement, de visie van Rutte, de 
mores van de FIFA, de zin van weer 
een klimaattop, de kans dat er een 
Elfstedentocht komt of dat je gnocci 
kunt maken. 

En de pers natuurlijk. Ook dit jaar weer 
de ruime sortering berichten over 
intimidatie, agressie en geweld jegens 
journalisten. Dat is de zichtbare kant 
van slinkend vertrouwen. Er is ook een 
onzichtbare kant. Steeds vaker treffen 
collega’s gesprekspartners ‘die niet 

Toen onze oudste krant, The Sligo 
Champion, in juni 1836 voor het eerst 
werd gedrukt, kon niemand vermoe-
den dat hij 186 jaar later lokaal nieuws 
met een wereldwijd bereik zou publi-
ceren. Het is hetzelfde verhaal voor 
elk van de tien stalgenoten van de 
Champion. 

Het afgelopen jaar heeft Mediahuis 
Ireland een indrukwekkende online 
groei doorgemaakt en er is nu een 
groter publiek voor ons lokale nieuws 
dan ooit tevoren. Dat is het directe 
resultaat van een lokaal nieuwsproject 
via Independent.ie, dat in 2022 werd 
erkend voor innovatie met overwinnin-
gen bij zowel de NewsBrands Ireland 
Journalism Awards als de Local Ireland 
Awards. 

Hoewel dit enorm positief is in een tijd 
van dalende verkoop van gedrukte 

met hun naam in de krant willen’. Het 
zijn gewone, nette, aardige mensen 
die best wat willen vertellen, maar die 
zich schielijk terugtrekken zodra naar 
hun personalia gevraagd wordt. Niet 
omdat hun veiligheid in het geding of 
hun baan op het spel staat, maar vanuit 
een algemene huiver: oe, de media, 
oppassen.

Het sluipt ongemerkt de krant in, die 
onbekende praters. Een opfrissessie 
bleek nodig: jongens, anonimiteit moet 
echt een uitzondering blijven en áls 
we het doen, zijn we expliciet over de 
noodzaak ervan. 

Heldere regel maar daarmee is het 
probleem niet opgelost. Er is ook wel 
begrip: mensen wantrouwen niet per 
se de pers maar misschien ook wel hun 
eigen ondoordachtheid: een eventue-
le onhandige uitspraak verdwijnt niet 
zoals vroeger na één dag bij het oud 
papier en daarmee in de vergetelheid, 
maar staat eeuwig online. Hoe ver-
leid je mensen dan toch vrijmoedig 
met naam en toenaam in de krant te 
durven? Hoe zet je je eigen ongemak 
en wrevel om in overtuigingskracht? 
Hoe leg je kort en snel uit waarom het 
zinvol en belangrijk is om je mening én 
je naam te durven geven, op journa-
listieke platforms waar je woorden niet 
verdraaid worden of buiten hun context 
geplaatst. Hoe draag je die boodschap 
zelfbewust uit, zonder over te komen 
als ronkende evangelist? 

Vertrouwen winnen van mensen die 
je wilt opvoeren in je stuk, het belang 
en de betrouwbaarheid van je werk 
moeten uitleggen: dat is best lastig. Het 
is überhaupt nog bar onwennig dát het 
moet.

media, is het ook een voortdurende 
herinnering aan onze toegenomen 
verantwoordelijkheid in een wereld van 
valse informatie en ruis op de socia-
le media. Zoals voormalig Taoiseach 
Micheál Martin zei bij de lancering van 
de Future of Media Commission, die is 
opgericht om te onderzoeken hoe de 
Ierse media in de komende tien jaar en 
daarna de doelstellingen van openbare 
dienstverlening kunnen verwezenlij-
ken: „In een tijd waarin desinformatie 
toeneemt, is duurzame en onpartijdige 
journalistiek nog nooit zo belangrijk 
geweest”. 

Al meer dan honderd jaar, en soms 
nog veel langer, onderhouden al onze 
regionale printtitels een relatie met 
lokale gemeenschappen, gebaseerd 
op vertrouwen en integriteit. We bou-
wen nu aan nieuwe relaties binnen 
een bredere online gemeenschap en 
hoewel de miljoenen bekeken pagina’s 
en miljoenen minuten aandacht niet 
het hele verhaal vertellen, laten ze wel 
zien dat we een band opbouwen en 
een verschil blijven maken met de-
zelfde professionaliteit waarmee onze 
kranten hongersnood, wereldoorlogen, 
rebellie en burgerlijke onrust hebben 
doorstaan. 

Volgens het eerste verslag van de 
toekomst van de mediacommissie 
heeft 75% van het Ierse publiek ‘veel of 
zeer veel’ vertrouwen in zijn plaatselijke 
krant. Dat is een hele geruststelling, 
maar naarmate de overgang van ge-
drukte naar digitale media sneller ver-
loopt, zullen de uitdagingen toenemen. 
We mogen niet vergeten dat het niet 
om het platform gaat, maar om de bron 
en dat Mediahuis Ierland, door vast te 
houden aan dezelfde basisprincipes van 
goede journalistiek die ons gedurende 
onze lange geschiedenis in print goed 
van pas zijn gekomen, de vertrouwde 
stem van lokaal nieuws kan blijven.

Laat zo veel 
mogelijk zien –  
en wees eerlijk 
over wat 
verborgen blijft
Journalistieke transparantie is 
een belangrijke bouwsteen voor 
vertrouwen. Vertel de lezer wat de 
journalist wel en niet mag beschrijven. 
En waar de redactie twijfelt.

René Moerland  
Hoofdredacteur NRC

Twee jaar geleden was het jaarver-
slag van Mediahuis geheel gewijd aan 
vertrouwen in de journalistiek. Dit jaar is 
het een deelonderwerp. Het valt nu on-
der de paraplu ‘persvrijheid en persvei-
ligheid’. Wat zegt dat over de stand van 
het vertrouwen in de journalistiek?

Ons uitgangspunt is in grotendeels 
hetzelfde gebleven. Vertrouwen kun je 
niet decreteren, vertrouwen verdien je. 
Dat vergt een veeleisende, zelfkritische 
benadering op de redactie.

We weten dat betrouwbaarheid en 
relevantie voor de lezers en luisteraars 
van NRC de eerste bouwstenen van 
vertrouwen zijn. Die kunnen we wel 
opleggen: aan onszelf. Dat is ook onze 

belofte, ons vertrouwenspact. 

Welke bouwstenen zijn er verder? Onze 
ervaring is dat transparantie belangrij-
ker is geworden. Als onze economie-
redacteur een dag meeloopt in het 
grootste sorteercentrum van Amazon 
in Nederland geven we dus ook uitleg 
over de condities waaronder hij werkte. 
Toen Kim Bos en Lineke Nieber een 
week mee konden lopen in twee abor-
tusklinieken, moesten we niet alleen 
de beperkingen waarmee ze werkten 
uitleggen, maar ook waarom we die ac-
ceptabel vonden en wat onze verslag-
gevers zich ten doel hadden gesteld. 

Veel hebben we over transparantie 
geleerd van podcasts, waar de per-
soonlijke betrokkenheid van de makers 
vaker een vanzelfsprekend deel is van 
het verhaal. Dat hoorde je bijvoorbeeld 
in onze podcastserie over het WK 
voetbal in Qatar. Gabriella Adèr en Joris 
Kooiman onderzochten waarom de 
staat Qatar zo in voetbal geïnteresseerd 
is én wat dat voor liefhebbers betekent.

Transparantie gaat ook over fouten. De 
details die de correctierubriek halen, 
tonen hoe hoog de lat ligt. Van onze 
ombudsman, sinds september Arjen 
Fortuin, verwachten we dat hij niet al-
leen naar feiten kijken maar ook kritisch 
weegt hoe we onderwerpen aanpak-
ken. Doen we klimaatverandering te 
‘alarmistisch’ of juist niet genoeg? De 
oorlog in Oekraïne: onderschatten we 
het Russische perspectief? Wij den-
ken van niet – en we zijn trots op onze 
correspondent die dit jaar in moeilijke 
omstandigheden vanuit Moskou toch 
heeft kunnen werken.

HOOFDREDACTEUREN OVER 
VERTROUWEN
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Journalistiek draait om woorden. Dat geldt in ieder geval voor de titels van Mediahuis,  
waar iedere dag – ieder uur – artikelen worden geschreven en gepubliceerd.  
Naast de lezer wordt ook de luisteraar steeds beter bediend, via journalistiek in audio-vorm.

Ook dan draait alles om woorden, maar vaak iets losser, met 
meer ruimte voor de persoonlijke klankkleur van de journa-
list en meer mogelijkheden om je luisteraars mee te nemen 
in de journalistieke zoektocht. Het voelt intiemer, alleen al 
doordat het verhaal zich in het oor afspeelt. 

Die audio-zoektocht kan een misdaadverhaal zijn – in alle 
landen als genre een gouden publiekstrekker. Maar ook poli-
tiek, sport, wetenschap en muziek lenen zich uitstekend voor 
het maken van podcasts. Journalisten vinden het een ge-
weldige manier om hun verhalen te vertellen en het publiek 
groeit nog elke dag. Aanvankelijk trokken podcasts vooral 
een jong publiek, dat op deze manier soms voor de eerste 
keer kennis maakte met journalistiek. Inmiddels hebben ook 
verstokte lezers het plezier van luisteren ontdekt. 

Het maken van podcasts is arbeidsintensief en dus behoor-
lijk prijzig – zeker als het gaat om series waar veel uitzoek-
werk en bewerking voor nodig is. Op alle redacties zijn er 
heel veel meer ideeën dan dat er budget beschikbaar is. 
Dan is het extra mooi om te zien dat de titels van Mediahuis 
met elkaar toch al een indrukwekkende audio-bibliotheek 
hebben opgebouwd.

In de podcast beleef  
je het verhaal van 
dichtbij mee – alsof 
het alleen voor jou is

Onze podcasts zijn in 2022 

77.585.107 
keer gedownload.
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Noem een verhaal uit 2022 waar jullie extra trots op zijn omdat de publicatie echt impact 
heeft gehad. Die vraag kregen alle hoofdredacteuren voorgelegd. Een vrijwel onmogelijke 
keuze, zeiden ze allemaal, omdat er zo veel mooie, nieuwswaardige en interessante verhalen 
worden gemaakt. Hierbij een paar geweldige voorbeelden uit dat enorme aanbod.  
Scan de QR-codes om de artikelen te lezen.

Welke verhalen uit 
2022 hebben impact 
gemaakt?

Nieuwsblad

Zoveel duurder is HelloFresh  
dan zelf naar supermarkt gaan: 
„Wablief? Ik val bijna achterover”

Noordhollands Dagblad

Het giftige geheim van Oreo-koekjes 
maakt Olam een van de grootste 
ammoniakvervuilers van ons land

NRC

Onder bejubeld Kamervoorzitter 
Khadija Arib knakte de ene  
na de andere ambtenaar

Sunday World

Nicola Tallant: „Johnny Morrissey 
flaunted his wealth on the Costa –  
he thought he was untouchable”

Lees hier  Lees hier  

Lees hier  

Lees hier  Lees hier  

Lees hier  

Het Belang van Limburg

Veerle Heeren opnieuw onder 
vuur na ‘leugens’ over onderzoek 
Comité P

Aachener Zeitung

Aachener will Hansemannplatz 
umbenennen lassen
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De Limburger

„Mijn kinderen mogen racen, maar zou 
het wel anders aanpakken dan mijn 
vader en ik het destijds hebben gedaan”

De Telegraaf

Russen vluchten naar Finland

Belfast Telegraph

Northern Ireland election results: 
Sinn Fein becomes largest party 
at Stormont with 27 seats - as it 
happened

Dagblad van het Noorden

Ontsteek hier digitaal een fakkel 
voor Groningen

Sunday Independent

Women must be free to speak 
without fear of trans backlash

Mediahuis Ireland Regionale Dagbladen

Heartbreak as young mother Lisa 
passes away just hours after getting 
married from her hospital bed

Luxemburger Wort

„Ich bin Ukrainerin und das ist  
meine Superkraft”

Leeuwarder Courant

Harm en Tsjitske uit Gorredijk 
waren tot het allerlaatst 
‘tegearre’

Lees hier  Lees hier  

Lees hier  Lees hier  

Lees hier  Lees hier  

Lees hier  Lees hier  
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Irish Independent

“Ashling was our youngest, a little 
angel. Our rock” - devastated parents 
pay tribute to ‘beautiful, talented’ girl

De Standaard

„Zoveel horror had ik niet verwacht”

Gazet van Antwerpen

Onze reporter interviewt slachtoffer 
van uitbuiting op Borealis-werf:  
„Al maanden geen geld naar  
mijn familie kunnen sturen”

Friesch Dagblad

West gaat open om verkeersdruk  
in Joure te verlichten, De Fryske 
Marren houdt rekening met 
wegafsluiting van een half jaar

Lees hier  

Lees hier  

Lees hier  

Lees hier  
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In deze editie van het Journalistiek jaarverslag 
staan weer veel mooie, interessante, 
inspirerende voorbeelden van journalistieke 
inspanningen. Het publiek, lezers, luisteraars 
en kijkers, ziet alleen de eindproducten, 
hoogstens voorzien van de naam van een of 
meerdere (foto)journalisten. Al die producties 
zouden niet mogelijk zijn zonder de 
inspanningen en de creatieve betrokkenheid 
van onze vormgevers, eindredacteuren, 
fotoredacteuren, producers, digitale 
samenstellers en alle andere collega’s die 
binnen redacties en binnen andere delen 
van onze organisatie iedere dag weer ervoor 
zorgen dat de titels hun journalistieke taak 
kunnen vervullen. 

Bedankt!
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Het Belang van Limburg
Ontstaan 1879
Aantal abonnees  82.243
Totaal bereik  510.500

De Standaard
Ontstaan  1918
Aantal abonnees  112.557
Totaal bereik  653.200

Nieuwsblad
Ontstaan  1929
Aantal abonnees  199.364
Totaal bereik  1.611.300

Gazet van Antwerpen
Ontstaan  1891
Aantal abonnees  67.168
Totaal bereik  601.800

NRC
Ontstaan  1970
Aantal abonnees  297.078
Totaal bereik  671.000

Mediahuis Nederland Regionale Dagbladen
Aantal abonnees  166.942
Totaal bereik  601.000

De Telegraaf
Ontstaan  1893
Aantal abonnees  409.778
Totaal bereik  2.232.000

Friesch Dagblad
Ontstaan  1903
Aantal abonnees  8.303
Totaal bereik  33.000

Leeuwarder Courant
Ontstaan  1752
Aantal abonnees  66.128
Totaal bereik  200.000

Dagblad van het Noorden
Ontstaan  1888
Aantal abonnees  90.584
Totaal bereik  233.000

De Limburger
Ontstaan  1846
Aantal abonnees  110.074
Totaal bereik  354.000

Sunday World
Ontstaan  1973
Totaal bereik  559.000

Sunday Independent 
Ontstaan  1905
Aantal abonnees 55.802
Totaal bereik  1.409.800

Belfast Telegraph
Ontstaan  1870
Aantal abonnees  8.365
Totaal bereik  335.700

Irish Independent
Ontstaan  1905
Aantal abonnees  55.802
Totaal bereik  1.212.300
 
Mediahuis Ireland Regionale Dagbladen
Aantal abonnees  1.459
Totaal bereik  364.000
 
Luxemburger Wort
Ontstaan  1848
Aantal abonnees  45.035
Totaal bereik  185.500

Aachener Zeitung
Ontstaan  1946
Aantal abonnees  50.224
Totaal bereik  308.293

Redactie en coördinatie

Eindredactie

Vormgeving

Art direction

Veel dank aan de fotoredacties van onze nieuwsmerken.

2023 | www.mediahuis.com

Marcella Breedeveld
Maud Dekker

An Steylemans

Marcella Breedeveld

Nandan Lemmers
Yannick Mortier

Anne-Marije Vendeville

De nieuwsmerken van Mediahuis zijn gericht op de toekomst  

en de actualiteit van nu. Maar ze hebben ook een lange en rijke 

historie. De oudste titel dateert zelfs uit de 18e eeuw.
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In maart 2022 werd het 
historisch centrum van 
Odessa ontoegankelijk 

gemaakt voor tanks.
Foto Mischa van Diepen

M
e

d
ia

h
u

is Jo
u

rn
alistie

k jaarve
rslag

 20
22

Jo
u

rn
alistie

k 
 jaarve

rslag
 20

22

Mediahuis Jaarverslag 2022


