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Gert Ysebaert
CEO Mediahuis groep Informatie, inzicht, 

inspiratie, daar is 
de journalistiek 
voor. Ook als het 
om klimaat gaat
Het tweede Journalistiek jaarverslag van Mediahuis is  
een feit. Daar ben ik trots op. Je kan de waarde van 
Mediahuis als groep op meerdere manieren meten.  
Het  allerbelangrijkste voor mij is de bijdrage van onze 
journalistiek aan de maatschappij. Het Journalistiek jaar-
verslag toont opnieuw een overzicht van ons divers port-
folio van nieuwsmerken.  Dit jaar verwelkomen we in het 
bijzonder de bijdrage van de Aachener Zeitung/Aachener 
Nachrichten, twee krantentitels die recent aansluiting 
vonden bij onze groep.  

2021 was een succesvol jaar voor onze groep. We hielden 
stand in een opnieuw bijzonder jaar waarin we aan de meeste 
van onze mensen nog steeds moesten vragen om voorna-
melijk vanuit hun thuiskantoor te werken. 

Covid overheerste ook het voorbije jaar de nieuwsagenda.  
Het onderwerp was onvermijdelijk opnieuw een trending 
topic in onze kranten en op onze nieuwssites. Maar ook een 
ander thema kwam steeds vaker bovenaan de agenda: de 
klimaatverandering in al zijn gedaanten. Het is wellicht het 
meest dominante, wereldwijde probleem van deze eeuw. 

Net als veel van onze lezers vind ook ik houvast bij onze 
nieuwsmerken voor inzichten en advies over dit brede on-
derwerp. De klimaatverandering is een ongelooflijk complex 
probleem dat elk aspect van onze maatschappij uitdaagt: ons 
democratisch systeem, hoe en waar we leven, wat we eten, 
de verdeling van rijkdom in de wereld, migratie… Door de ver-
scheidenheid aan invalshoeken van waaruit onze titels over 
deze onderwerpen schrijven, leerde ik dat er veel verschillen-
de kanten zijn aan dit verhaal. 

De destructieve kracht van een verstoord klimaat werd het 
afgelopen jaar  zeer tastbaar. Overstromingen dicht bij huis 
lieten in verschillende regio’s een spoor van vernieling na.  
De striktere standaarden voor koolstofemissies zijn dan 
weer een extra klap voor landbouwers in tijden waarin het 
voor hen al moeilijk is om een eerlijke prijs voor hun pro-
ducten te krijgen. Overheden worstelen met de energieom-
schakeling en discussiëren over wie uiteindelijk de rekening 
zal betalen. 

Het zijn slechts enkele van de problemen waarmee we met 
z’n allen worden geconfronteerd. Journalistiek zal die proble-
men niet oplossen. Maar een betrouwbare, onafhankelijke 
berichtgeving is wel onmisbaar om te begrijpen wat er écht 
op het spel staat, om het sociale en politieke debat te voeren, 
om de status quo uit te dagen en om de beleidsmakers tot 
verantwoording te roepen. Er is niet één versie van de waar-
heid, behalve dan het wetenschappelijke feit dat het klimaat 
ontegensprekelijk verandert met mogelijk een dramatisch 
resultaat. Om die reden is de klimaatverandering het centrale 
thema in dit Journalistiek Jaarverslag. 

Elke hoofdredacteur vertelt in dit Journalistieke Jaarverslag 
haar of zijn klimaatverhaal. Het resultaat is een boeiende 
bloemlezing van de verschillende invalshoeken over het 
onderwerp en toont de diversiteit van onze merken.  
Een diversiteit waar we trots op zijn en die we koesteren.  

Veel leesplezier. 

Gert
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TOEN	
VIELEN	
ONS	DE	
SCHELLEN	
VAN	DE	
OGEN	

Karel Verhoeven
Hoofdredacteur De Standaard

 V
eel nieuws maakt moedeloos. Dat 
ligt aan ons, journalisten. Jaren heb 
ik het toenemende geklaag over de 
neerslachtig stemmende nieuwsfa-
briek weggewuifd. Omdat de oplos-
sing die goedmenende mensen zelf 
formuleren, dat journalisten meer 
positief en constructief nieuws moe-
ten maken, vals is. Ultiem hebben wij 

maar één opdracht, en dat is, bondig samengevat, de realiteit 
te beschrijven en op zoek te gaan naar de waarheid. Maar 
het begint me te dagen dat de burger in mij eigenlijk om 
dezelfde redenen te vaak ontmoedigd raakt als de hoofdre-
dacteur in mij. Niet de slechte tijdingen op zich wegen op het 
gemoed. Te veel nieuws verdrinkt in zijn eigen onbestemd-
heid, te veel journalistiek mist doortastendheid. Ze ontbeert 
de hardnekkigheid van de overtuiging om het écht te willen 
weten. Zoiets ontwricht, meer dan journalisten vermoeden.  

Dat valt nu des te meer op omdat we een crisisperiode bele-
ven waarin wij wel de absolute wil hebben om te weten wat 
ons overkomt. Keer op keer, bij elke nieuwe variant en bij elke 
nieuwe golf, moeten we schrijven over wat we niet weten, 
waar we onzeker over zijn, wat nog verder onderzoek nodig 
heeft. Dat toegeven, vinden we meestal vreselijk.  
Bij corona is wijzen op gebrek aan zekerheid gaandeweg een 

Het nieuwsbericht is het fundament 
onder de journalistiek. Veilig en 
vertrouwd. Maar wij moeten als 
journalisten leren om zelf met nieuwe 
ogen naar de wereld om ons heen  
te kijken en ontwikkelingen bloot  
te leggen die onzichtbaar lijken.  
Met creativiteit en vasthoudendheid.
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onmisbaar onderdeel geworden van kwalitatieve berichtge-
ving. De journalistiek bevestigt er keer op keer mee dat ze als 
een jachthond zoekt en wil vinden. Want dat wil ook de lezer. 
Omdat het van levensbelang is. Van de weeromstuit stijgt het 
vertrouwen in de media.  

Wat valt het tegen om over andere onderwerpen nog journa-
listiek te zien zoals we die voordien bedreven. Een medede-
ling van een woordvoerder, een persbureaubericht, een extra 
telefoontje van een redacteur als eigen ‘insteek’, een nieuws-
bericht met ‘hij beweert’ en ‘zij reageert’. De journalist trekt 
haar jas aan en gaat naar huis. Morgen is een nieuwe dag. 
Kan dat kwaad? Ach, door de bank genomen niet. Darwin is 
ook in de journalistiek van toepassing. Maar intussen veroor-
zaakt zulke journalistiek corrosie.  

Een belangrijke reden waarom de wil om te weten ten onder 
gaat aan de zakelijkheid van wat bekend is, ligt aan de manier 
waarop wij erover rapporteren. Het ligt aan de journalistieke 
vorm: het nieuwsbericht. Het nieuwsbericht is het werkpaard 
van onze stiel. Het schijnt objectief en nuchter te zijn. Het 
somt feiten op. Zekerheden.  

Het doet niet aan onzekerheid, bevat geen kritiek, stelt nau-
welijks vragen, schuwt emotie, heeft geen kapsones, bant 
het ‘ik’, doet niet aan stijl en vertelt geen verhaal. Het is de 
droogvriesmachine van de journalistiek. Het vraagt weinig 
van de lezer en het is goedkoop om te maken. De digitale 
nieuwsmakerij drijft op deze berichten. Het ene volgt op het 
andere, de ‘meest recent’-lijst vult automatisch aan, pers-
agentschappen stuwen updates, de homepage eist verver-
sing, de volgende nieuwsbrief is al in de aanmaak. 

Het euvel, journalistiek gesproken, is dat het bericht slecht is 
in doorgronden. Als denk- en schrijfvorm is het daar te klein 
voor. Dat is het paradoxale aan het genre dat ons bij uitstek 
‘nieuws’ belooft: het brengt een toevoeging aan de bekende 
wereld. Duidelijke informatie, met een inschatting van contro-
le door administraties, veiligheidsdiensten, controleorganen. 
Kortom, het bericht beschermt de bekende en veilige wereld. 
Maar laat nu het ontraadselen van die veilige wereld het 
échte nieuws zijn. 

Twintig jaar lang hebben we in nieuwsberichten over PFOS 
geschreven. Toen wetenschappers in 2004 bosmuizen uit de 
omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht analyseerden en 
de hoogste concentratie rapporteerden die ooit is gemeten 
in muizen, leidde dat tot enkele nieuwsberichten in de pers. 
In een paar paragrafen staat daar eigenlijk alles wat we nu 
ook weten. PFOS is een vrij nieuwe chemische verbinding, 
breekt niet af, is intussen overal ter wereld doorgedrongen, 
stapelt zich ook bij mensen op en leidt tot problemen in de 
lever. Bij Zwijndrecht, in de buurt van Antwerpen, lekte er 
jarenlang veel van in de grond. Die berichten veroorzaakten in 
2004 geen enkele rimpeling.  

Ook in 2017 vroeg geen enkele journalist door toen weten-
schappers extreem hoge concentraties PFOS rapporteerden 
in eieren van koolmezen in de buurt. Evenmin toen mannen 
in opzichtige blauwe beschermingskledij en gelaatsmas-
kers aan het graven gingen in de buurt van 3M voor de 
Oosterweelverbinding, de nieuwe snelweg rond Antwerpen. 
En niet toen burgemeesters, schepenen en betrokken minis-
ters en hun kabinetten gealarmeerd werden over de groot-
schalige vervuiling van de grond.  

De bal ging pas aan het rollen toen een burgeractivist, 
Thomas Goorden, de berichten vertaalde tot een ‘ophefma-
kende zaak’. Ook hij werd niet door een journalistiek bericht 
‘gewekt’. Hij kreeg een Noors rapport aangereikt, waarin de 
Antwerpse vervuiling ter sprake kwam. Hij zocht meer pu-
bliek beschikbare onderzoeken op; metingen, inschattingen, 
toxicologische verslagen. Goorden zocht niet naar hoe PFOS 
onder controle was, maar naar welke vragen openstonden. 
Hij keek naar de Verenigde Staten, dook in de rechtszaken 
die daar over PFOS waren gevoerd, en tankte verontwaardi-
ging bij de film Dark Waters. Hij stelde een bundel documen-
ten samen en legde die bij enkele nieuwsredacties op tafel. 
Journalisten hebben geen tijd voor zulke rapporten. Gelukkig 
vertrok Stijn Cools van De Standaard met vakantie. 

Stijn begon de schaal van de vervuiling te zien en de mate 
waarin ze was toegedekt. Samen met Jef Poppelmonde, een 
jonge reporter van de binnenlandredactie, liep hij enkele 
weken later mijn bureau binnen met een pleidooi waarom 
De Standaard hier een prominente zaak moest van maken. 
De vervuilde grond zou worden vervoerd naar dumpsites 
elders in het land. We publiceerden op maandag 26 april 
het openingssalvo. Een nieuwsbericht. Dat veroorzaak-
te niets. Woordvoerders haalden sussende normen van 
stal. Toxicologen begrepen de ophef niet. Er dreigde toch 
geen acuut gevaar? Toen broeide her en der lokaal verzet. 
Burgemeesters brachten naar buiten hoe vervuild de grond 
was. Het begon te dagen dat mensen met macht dit al lang 
wisten. 

Dark Waters staat in de filmcatalogi als ‘drama’ gelabeld. Het 
is een ecothriller. Over de zoektocht naar wat de multina-
tional Dupont wist. Het is een vrij nauwkeurige reconstructie 
en vertelt die met een volhardende held in de hoofdrol, 
tragische slachtoffers, een cynische vijand. Dat laat niemand 
onbewogen. Spreek over impact en vergelijk de berichten die 
wij journalisten maken met het narratief van de filmmakers. 

Het punt is niet dat journalisten vooral verhalenmakers moe-
ten worden over helden en schurken. Om impact te hebben, 
is verbeelding nodig. Journalistiek is verbeelding minder het 
vermogen om verhalen aan te kleden als wel het lef om de 
status quo te doorbreken. Journalistiek die ons de schellen 
van de ogen doet vallen, wordt gemaakt door journalisten 
die de vermetelheid hebben om zelf met nieuwe ogen te 

kijken. Dat is de essentie van hun ‘onthullen’. De traditionele 
poortwachters zijn als kikkers mee in de pot gekookt. De 
onderzoeksjournalistiek doorbreekt de normen. Ze wijst op 
een verband, een over de jaren heen gegroeide praktijk, 
een gemeenschappelijk stilzwijgen – en niemand heeft dat 
eerder zo blootgelegd. Ze onthult de systemen, wie er baat 
bij heeft en wat de schaduwzijde is. Impact is het vermogen 
om het normaal te veranderen. Maakt slappe journalistiek 
moedeloos, omdat alles hetzelfde blijft terwijl alles niettemin 
verdacht raakt, dan wakkert doortastende onderzoeksjour-
nalistiek het vuur aan om verandering na te streven. Dat is de 
maatschappelijke ophef die ze veroorzaakt. Een collectieve 
aha-ervaring. 

‘Vlaanderen heeft met 42 miljoen kippen en 5,7 miljoen 
varkens zowat de grootste veeconcentratie van Europa. Toch 
bouwen boeren steeds grotere stallen. Waarom? En wat is de 
limiet?’ Een van de impactvolste onderzoekdossiers van de 
voorbije jaren in De Standaard begon eind november 2020 
met deze vragen. Dat megastallen in opmars zijn, was niet 
het nieuws. Daar verschenen al berichten over. Die hadden 
geen enkele impact.  

Onderzoekjournaliste Ine Renson ging op zoek naar het 
systeem. Ze hield het model tegen het licht. Wie wil die 

Slappe 
journalistiek 
maakt moedeloos, 
doortastend 
onderzoek wakkert 
het vuur aan voor 
verandering

stallen, waarom, wie financiert ze, wie werkt er, wie verdient 
eraan en wat is het effect? Ze ging er onbevangen in staan. 
Niet tegen de boeren en niet tegen vleeskweek, maar vanuit 
de vraag wat die manier van industriële landbouw doet met 
het landschap. Om het model in kaart te brengen, deed ze 
maandenlang dataonderzoek, naar vergunningen, financiële 
links, ruimtelijk beslag, uitstoot. Maar dan ging ze ook overal 
ter plekke en sprak ze oprecht nieuwsgierig met boeren, be-
leidslui, buren, tegenstanders, adviseurs, financiers, veevoe-
derfabrikanten, slachters.  

 De reeks over de megastallen had twee gevolgen. Niemand 
keek nog naar nieuwe stallen in het Vlaamse landschap 
met dezelfde ogen. Plotseling zien we de industrialisering. 
Dat opent de discussie over stikstof. Vlaanderen waande 
zich lang op een andere planeet dan Nederland. Toen de 
Nederlandse stikstofbom barstte, suste het Vlaamse beleid 
dat ze wel een oplossing gingen vinden. De megastallen 
maakten duidelijk hoezeer dat fictie is. Zelfs de Boerenbond 
neemt nu afstand van schaalvergroting. En dan is stikstof nog 
maar een voorafname op de klimaatdiscussie die de syste-
men van landbouw, voedselproductie en voeding binnen het 
decennium helemaal zal transformeren.  

De klimaatcrisis drijft de nood op aan journalistiek die zulke 
diepe veranderingen kan informeren en richting geven. 
Die journalistiek krijgt het verwijt activistisch te zijn. Critici 
bepleiten dat de pers zich aan berichtgeving moet houden 
in de enge zin van het woord: het maken van berichten. 
Rapporteren over wat zich zichtbaar voordoet. Alleen die 
bescheidenheid zou ‘objectieve’ journalistiek opleveren. 
Journalisten die met doortastendheid hun eigen onderzoek 
voeren, willen een agenda opleggen. Je hoort de echo’s van 
de aanvallen op activistische rechters, die zich boven de 
democratie zouden stellen.  

Die bescheiden, kritiekschuwe berichtgeving, die zich tot de 
al ruim bekende wereld beperkt, schiet tekort. Journalistiek 
tijdens corona was de vingeroefening van wat de klimaatcrisis 
aan journalistiek vergt. Lang hebben we geklaagd dat het 
klimaat zo abstract was, zo moeilijk te vertellen, te veel het 
verhaal van een wetenschappelijke zoektocht. Daar kunnen 
we niet meer over klagen. Plotseling moeten we de journalis-
tiek opschalen. Wat is nu nog mogelijk, vraagt de wereld zich 
af. Wat is nu nodig? Het is niet aan de journalistiek om dat 
te beslechten. Onze opdracht is nederiger: de ogen openen 
over wat de inzet is. Dat vergt alle beschikbare kunnen.

Deze tekst is een ingekorte en bewerkte versie van het gelijk-
namige VVOJ Essay, geschreven in opdracht van de Vereniging 
van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) ter gelegenheid van de 
twintigste Vlaams-Nederlandse conferentie over onderzoeks-
journalistiek op 19 en 20 november in Brussel.
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Het Belang van Limburg 
is de grootste regionale 
krant in Vlaanderen. Ze 
kijkt naar alles wat in de 
regio Belgisch-Limburg 
én in de wereld gebeurt. 
De krant speelt een sterk 
verbindende rol in de 
Limburgse gemeenschap.

Ontstaan 
1879 

Dagbereik print  
423.246  

Dagbereik online 
272.445 

Aantal abonnees  
(print + digitaal)  
83.696

Podcasts
Van Moord tot Verdict, 
Actuapodcasts over Jürgen 
Conings, duurzaamheid en 
treinen in Noord-Limburg, 
Een Scheiding als Feestdag, 
De Vlotramp, Het Verdriet 
van Limburg en Sportcast

Journalisten  
in dienstverband 
61

www.hbvl.be 

Indra Dewitte 
Hoofdredacteur   
Het Belang  
van Limburg

Juist lokaal  
kun je het  

verschil maken
Een grote statiegeldenquête, een dossier over  

de wolf en een burgeronderzoek over duurzaamheid, 
de Limburgse lezer doet volop mee.

12

Als het afgelopen jaar ons iets heeft geleerd, dan is het wel 
dat de bezorgdheid om ons klimaat niet langer een akkefietje 
in de marge is. Het is geen debat meer tussen gelovigen en 
niet-gelovigen. We zijn het stadium van klimaatontkenners 
ontgroeid. Misschien niet zozeer omdat we daar klaar voor 
waren, maar gewoon omdat de gebeurtenissen in de wereld 
en in onze achtertuin ons met een harde trap onder onze 
kont naar een nieuwe werkelijkheid hebben geschopt. 

Ook een regionale krant zoals Het Belang van Limburg werd 
op een bijzonder ruwe manier geconfronteerd met de ge-
volgen van onze oogkleppen. De massale overstromingen 
in Luik en de dagen en nachten van angst in onze provin-
cie - gaan de Maasdijken het houden of niet? - hebben ons 
nog meer wakker geschud.  

En ja, we zijn nog steeds kritisch voor meeloperij. De klimaat-
zorgen worden graag en veelvuldig gebruikt als vals ethisch 
lintje. Greenwashing is een pest in de bedrijfswereld, maar 
ook in de media. We dragen graag het keurmerk van duur-
zaamheid, zolang het onze portemonnee of ons comfort niet 
te veel raakt.  

Daarom ben ik bijzonder trots op onze redactie, die er dit 
jaar voor heeft gezorgd dat duurzaamheid meer is dan een 
titeltje. Zowel op de redactievloer, als in de krant. Zo hebben 
we de plastic flesjes op het werk geband, we hebben de 
discussie rond een elektrificatie van ons wagenpark succes-
vol gevoerd, maar we zijn er ook in geslaagd om onze lezers 
mee te nemen in een verhaal van duurzaamheid.  

We hebben in 2021 uitgebreid ingezet op Limburgse dos    siers 
rond megastallen, diepe geothermie en zonevreemde 
weekendhuisjes in de Limburgse bossen. Er was die gro-
te statiegeld-enquête, waarbij we 88 procent van de 
Limburgers wisten mee te krijgen in een positief statiegeld-
verhaal als antwoord op de uitdaging van de plastic soup.  
We zijn yoghurtpotjes gevolgd in een speurtocht naar wat er 
nu precies gebeurt met ons dagelijkse afval. En dan is er nog 
die vermaledijde wolf, waarbij de emoties over de vraag of 
zo’n wild dier wel thuishoort in onze bossen, hoog oplopen. 
Met factchecks, een exclusieve enquête en vooral veel dui-
ding, hebben we context gegeven en zijn we ingegaan tegen 
fake news.  

Greenwashing is een 
pest in de bedrijfswereld, 
maar ook in de media

En dan is daar nog ons paradepaardje: in oktober hebben 
we naar aanleiding van de klimaattop in Glasgow een hele 
weekendkrant in het teken van duurzaamheid gemaakt. Met 
onder meer een groot burgeronderzoek bij meer dan 4.500 
Limburgers en in samenwerking met de Universiteit Hasselt, 
hebben we een goed beeld gekregen van hoe onze lezers 
naar de klimaatuitdagingen kijken. We hebben geleerd waar 
zij wakker van liggen, maar ook welke mooie initiatieven er 
eigenlijk al genomen worden. Dat gaat van cohousing-pa-
radijzen tot voedselbossen. We hebben ook werk gemaakt 
van concrete en praktische supertips, waarbij je bijvoorbeeld 
leert hoe je duurzaam kan gaan winkelen of hoe je die SDG’s 
nu precies moet interpreteren in je dagelijkse leven. Op die 
manier proberen we met kleine stapjes een duurzame impact 
te hebben, samen met onze lezers.  

Als kers op de taart hebben we dit jaar onze prestigieuze on-
dernemersprijs uitgebreid met een echte klimaatprijs, in 
samenwerking met the Belgian Alliance for Climate Action 
(BACA).   

Om u maar te zeggen: in 2021 hebben we laten zien hoe je 
ook - en misschien zelfs vooral - op lokale schaal het verschil 
kan maken.

Voorpagina van de weekendkrant (6 en 7 november 
2021) van Het Belang van Limburg.
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NRC richt zich op kritische, 
goed geïnformeerde 
mensen die op zoek 
zijn naar betrouwbare 
journalistiek en pluriform 
debat. Abonnees hebben 
digitaal toegang tot nrc.
nl met steeds actuele 
verhalen en nieuws, een 
dagelijkse kranteneditie 
(digitaal en in print), ruim 
20 nieuwsbrieven en vele 
podcasts van NRC en 
anderen op NRC Audio.

Ontstaan 
1970 

Dagbereik print  
391.200  

Dagbereik online 
377.000 

Aantal abonnees  
(print + digitaal)  
299.103

Podcasts 
NRC Vandaag, NRC 
Haagse Zaken, NRC 
Onbehaarde Apen, NRC 
Future Affairs, NRC Onder 
de Streep & NRC Tussen de 
Regels. Topseries 2021: In 
de schaduw van Dutroux 
(met De Standaard) en 
Het Geheim van Rijswijk

Journalisten  
in dienstverband 
214

www.nrc.nl

René Moerland 
Hoofdredacteur  
NRC 

Vol goede 
voornemens, 

maar ja,  
die schoenen

De ene lezer wil iedere dag lezen over het klimaat, 
de ander slaat dit ondewerp moedeloos over. 

Dilemma’s blootleggen, handvatten bieden en vooral 
laten nadenken, daar zijn wij voor.

14

Onze redacteur en begaafd romancier Ellen de Bruin is 
moedeloos. Het klimaat verandert sneller dan gedacht. 
Grondstoffen, bossen, vissen in de oceaan: de mensen maken 
alles op. Andere dieren wordt massaal opgekweekt tot broei-
kasprobleem (ze schrijft het mooier op, ik vat samen). “En we 
doen dat allemaal doordat we met z’n allen in de rijke landen 
veel te veel eten en kopen en reizen.” 

Haar artikel, van eind november, ging over ‘consuminderen’, 
maar ze ziet geen einde aan onze kooplust. Dat vergroot haar 
somberheid nog. 

In september had ik de verzamelde NRC-redactie voorge-
houden: waak voor het versterken van onheilsgevoelens. 
Almaar naar de afgrond staren maakt apathisch. Angst bevor-
dert ontwrichting. Schuldgevoel is al snel chantage. 

Deden we dit hier nu toch? 

Van catastrofisme, laat ik dat voorop stellen, betichten lezers 
en luisteraars ons niet vaak. Een deel van hen vindt het juist 
nooit urgent genoeg. ‘Klimaat’ staat als het aan hen ligt elke 
dag bovenaan de site en op de voorpagina. En waar is de 
podcast? 

Spreek niet meer van klimaatverandering, schrijven sommi-
gen ons. ‘Klimaatcrisis’ is een hardere alarmbel. Anderen zijn 
onverschillig, of slaan deze onderwerpen liever over. 

Klimaatverandering splijt dus de geesten, maar ergens is het 
ook een eenvoudig verhaal. “Moeten wij er werkelijk aan wen-
nen dat het probleem onze capaciteiten te boven gaat – en 
dat de mens de grootste nederlaag uit de geschiedenis gaat 
lijden?” schreef NRC-redacteur Wout Woltz, later hoofdredac-
teur, in 1971. 

Klimaatverandering is geen kwestie van overtuiging of ideo-
logie. Het is een feit dat ons handelen gevolgen heeft voor 
klimaat en biodiversiteit. Dat blijft zo. Dus wat doen we? 

Teken des tijds: het grootste verhaal waarvoor onze corres-
pondent in het Midden-Oosten dit jaar naar Irak afreisde, 
was een reportage uit de olievelden in Basra. Vervuiling én 
duurzaamheid worden daar ervaren als westers egoïsme. 
Klimaatverandering is óók en vooral een verdelingsvraagstuk.  

In september had ik de NRC-redactie 
voorgehouden: waak voor het 
versterken van onheilsgevoelens

Op de redactie spraken we vaak over belangenbotsingen. 
Gezonde scepsis en kritische afstand is des te meer van 
belang voor oplossingen en beloftes die goed klinken. 
Afspraken over de reductie van het broeikasgas methaan in 
Glasgow! Maar, vroeg de wetenschapsredactie: hoe meten 
we de uitstoot van methaangas? Niet goed, blijkt. 

Gemeenten trekken datacentra van techbedrijven aan die de 
landelijke energievraag beïnvloeden. De windmolens zullen 
doldraaien. Is dat groene industriepolitiek?  

De redactie Leven, die het stuk over consuminderen bracht, 
schrijft veel over praktische oplossingen. Hoe te leven? Maar 
er van uitgaan dat de mens alleen tot het goede geneigd is 
werkt vervlakkend, zei chef Juliette Vasterman. Dilemma’s 
maken verhalen scherper en realistischer. 

Ellen de Bruin besloot wel tips te behandelen om minder 
te kopen. Maar ze stelde ook pijnlijke vragen. Willen we 
onze kooplust wel bedwingen? En kunnen we het, met ons 
kortetermijnbrein? Hoe verander je je gedrag als de opdracht 
simpelweg te groot lijkt voor de mensheid? 

Haar moedeloosheid kan ik als lezer herkennen. Je wil wel 
veranderen, maar ach, die schoenen in de etalage! Nou, voor 
deze ene keer dan. Voor dit ene leven. 

Dit verhaal zette me aan het denken. En daar is onze journa-
listiek voor.

Cultuur bijlage van dinsdag 30 november 2021.
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Met 4.400 
gazondolken 
de lezer laten 

mee meten
Klimaatverandering manifesteert zich als duizend 

kleine signalen. Het project Curieuzeneuzen in  
de Tuin combineert die signalen tot nieuwswaarde.
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De waterbom van half juli die vooral de provincie Luik trof, 
was ook journalistiek confronterend. Redacteuren die in het 
rampgebied reportagewerk deden, kampten met het gevoel 
dat we de immense schaal van de vernietigingen niet impact-
vol genoeg verteld kregen. We schaalden bij. Meer fotografen 
op pad. Zij stuurden drones uit over de ravage. We volgden 
de rivierbeddingen in video en tekenden de vernielde zones 
in infografiek. We zoomden in op enkele buurten. Uiteindelijk 
maakten we een taskforce van journalisten om zowel met 
de getroffenen te leven en hun wanhoop te voelen, als de 
onmacht van de overheid van binnenuit te beschrijven, en de 
vertwijfeling van de politiek. Daar kwam de zoektocht bij naar 
hoe het kon dat 37 mensen verdronken terwijl de zondvloed 
aangekondigd was. Daar in Wallonië kregen we een grote 
oefening op eigen grondgebied. 

De klimaatverandering manifesteert zich, behalve in rampen, 
als duizend kleine signalen. Elk op zich vormen ze nauwe-
lijks de aanleiding voor berichtgeving. Hoe breng je dat in 
kaart? We lanceerden een opvolger van Curieuzeneuzen, 
het grote burgeronderzoek met 20.000 deelnemers uit 2018 
naar luchtkwaliteit. Voor Curieuzeneuzen in de Tuin zochten 
we 4.400 tuinen, parken en speelplaatsen verspreid over 
Vlaanderen. Een slimme sensor (gazondolk) meet op elke 
plek temperatuur, vocht en koolstofopslag. We voerden een 
grote campagne. 50.000 mensen stelden zich kandidaat.  

De klimaatverandering heeft ironie. In januari lanceerden we 
Curieuzeneuzen in de Tuin als het grootste burgeronderzoek 
ooit naar hitte en droogte. Het ijskoude voorjaar leidde tot 
een onderzoek naar de verbluffende temperatuurverschil-
len tussen tuinen. De natste zomer sinds 200 jaar maakte 
het project tot het grootste burgeronderzoek ooit naar het 
vermogen van tuinen om als sponzen te dienen. De ene tuin 

absorbeert nauwelijks, de andere vangt een stortvloed op. 
Tuinen kunnen buffers vormen tegen de extreme gevol-
gen van klimaatverandering, hoe goed ze bufferen, hebben 
tuineigenaars zelf in handen. We zijn niet veroordeeld om 
passief en angstig te ondergaan, is wat dit onderzoek ook 
uitdraagt. De gazondolken blijven een jaar langer zitten. 
Volgende zomer wordt misschien wel weer droog en heet. 

In de aanloop naar de klimaatconferentie van Glasgow rees 
een journalistieke uitdaging van een andere orde. Urgentie 
genoeg. Maar beweegt het systeem? Wat doen zij die de 
macht in handen hebben? De bankiers, de grootste uitstoters 
van het land in de (petro)chemische industrie, de energiebe-
drijven, de luchtvaartmaatschappijen, de containerrederijen, 
de vrachtvervoerders, de boeren, de supermarkten, de vlees-
industrie, zijn zij van plan om te veranderen? Laten we het 
hen gewoon vragen, dachten we, live, tegenover een jong 
publiek over wiens toekomst het gaat. Tot onze verbazing 
stemden bijna alle ceo’s toe. Dat alleen al tekent hoe snel de 
geesten kenteren.  

‘De Grote Shift’ noemde we de week van debatten, een 
roadshow van vijf avonden in vijf grote zalen in vier steden. 
Via livestream bij een groot publiek gebracht. Direct en im-
pactvol, breed gepubliceerd via web, app en sociale media. 
Avond na avond bleek hoe het geld wegstroomt van koolstof 
en de tanker dus keert, maar ook hoe iedereen wacht op 
iedereen en het allemaal veel te traag gaat.  

En dan moeten we het nog hebben over praktische bezwa-
ren. Je kan er met goeie moed tegenaan, zoals we in de 
langlopende reeks ‘2030 is nu’ deden. Als Europa over negen 
jaar 55 procent reductie wil, hoe doen we dat dan, heel 
concreet gesproken? We gingen naar Nederlandse wijken 
waar warmtenetten worden aangelegd, Vlaamse boeren die 
ook aan bosbouw doen en peulvruchten telen, we gingen 
in Oslo kijken naar hoe snel het wagenpark elektrisch wordt 
en naar bedrijven die wel met elektrische bussen rijden. 
Interessant, maar te weinig en te traag. Die groene en digitale 
economie brengt een rush op nieuwe grondstoffen teweeg, 
onderzochten we in een andere grote reeks. Lithium, kobalt, 
neodymium, silicium of titanium moeten ontgonnen worden. 
We reisden van het noorden van Zweden naar het dorre 
binnenland van Spanje, naar daar waar de bevolking in op-
stand komt omdat hun landschap vernield wordt. Het leidt tot 
ongemakkelijke vragen. Groenland als het nieuwe walhalla? 
Voor cruciale metalen is de honger groter dan wat voorradig 
is. Wat verandert er als de nieuwe economie dezelfde tome-
loze extractiedrift aan de dag legt, nu op nog onbereikbaar-
der plekken?  

Klimaatjournalistiek moet kritisch zijn. Voor wie hardnekkig 
voortraast, maar ook voor gouden oplossingen. In het beste 
geval is ze mobiliserend. Ze kan niet elke dag zwelgen in 
uitzichtloosheid. Ook dat wordt een uitdaging in 2022.

Klimaatjournalistiek moet 
kritisch zijn, ook voor gouden 
oplossingen. Maar ook niet 
zwelgen in uitzichtloosheid
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David tegen  
Goliath 

Jarenlang schreef een regionale verslaggever 
over megavervuiler Tata Steel, onder toenemende 

druk van het bedrijf. Nu is zijn werk erkend door 
de autoriteiten en de politiek.
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Deze bijdrage gaat over David tegen Goliath. Over hoe één 
regionale verslaggever jarenlang bleef graven om grootscha-
lige milieuvervuiling bloot te leggen. En hoe deze man, zijn 
naam is Bart Vuijk, onmiskenbaar een rol heeft gespeeld in 
het op de kaart zetten van de schadelijke effecten die een 
groot staalbedrijf heeft gehad op de gezondheid van de 
lokale bevolking.  

Tata Steel is megavervuiler in Nederland, met een uitstoot 
van 12,6 miljoen ton CO2 per jaar, gelijk aan vijf flinke ko-
lencentrales. De fabriek in IJmuiden heeft veel macht en 
traditioneel een enorme gunfactor in de regio. Tata bestaat 
meer dan honderd jaar, staat garant staat voor veel werk-
gelegenheid, families werken er al generaties en de fabriek 
onderhoudt innige contacten met alle bestuurslagen. 

Bart Vuijk schreef in augustus 2018 als eerste in Nederland over 
de grafietregens die auto’s en speeltuinen onder een laagje 
roet bedekken, hij gaf bezorgde omwonenden en klokkenlui-
ders een stem. Het werd hem de afgelopen jaren niet makkelijk 
gemaakt. Na zijn zoveelste publicatie over dit onderwerp kreeg 
mijn voorganger in de hoofdredactie tot tweemaal bezoek 
van de toenmalige hoogste baas van Tata Steel IJmuiden. Die 
eiste een andere verslaggever op dit dossier, anders zou zijn 
staalbedrijf ons niet meer te woord staan. De hoofdredactie 
hield de rug recht en Bart bleef spitten. Zo onthulde hij hoe 
Tata Steel miljarden wegsluisde naar het moederbedrijf in India, 
en kwam hij met de primeur over de massaclaim die strafplei-
ter Bénédicte Ficq namens tientallen omwonenden indiende 
tegen Tata Steel voor het schaden van de gezondheid.   

Wederhoor halen werd een steeds grotere uitdaging: inter-
viewverzoeken werden afgewezen, communicatie verliep 

moeizaam via chef of hoofdredacteur, in Facebookgroepen 
van werknemers werden bedreigingen tegen de verslag-
gever geuit en aan de vooravond van onthullingen in onze 
kranten dook de directeur meer dan eens positief op in een 
landelijk medium.  

Afgelopen jaar onthulden wij hoe het mogelijk is dat een 
langjarige, opvallende piek aan longkankergevallen onder 
de rook van de fabriek nooit in verband kon worden gebracht 
met die fabriek. Dat verband is nooit gelegd omdat het niet 
mocht, bleek uit documenten die Vuijk had opgevraagd in 
het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. 

Na drie opeenvolgende verzoeken ontdekte hij door weg-
gelakte stukken in documenten zichtbaar te maken, dat de 
directeur van de Gezondheidsdienst (GGD) zelf zijn medewer-
kers verbood om al die kankergevallen in verband te brengen 
met Tata Steel. De luchtverontreiniging van de staalfabriek 
moest als mogelijke oorzaak ondergeschikt worden gemaakt 
aan alternatieve oorzaken als ‘leefstijl’ en rookgedrag, hoewel 
deze weinig afwijken van gebieden waar veel minder long-
kanker heerst. Niet lang hierna legde het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu in een rapport wél onomwon-
den het verband tussen longkanker bij omwonenden en de 
staalfabriek. 

De onthulling van het schrappen van Tata Steel uit deze GGD-
documenten in onze kranten veroorzaakte in het hele land 
beroering. De Tweede Kamer wijdde er een hoorzitting aan. 
Tata Steel beloofde onlangs – onder druk van de negatieve 
publiciteit - een groenere koers te gaan varen. Of en hoe die 
belofte wordt waargemaakt, zullen wij uiteraard nauwlettend 
blijven volgen.

De fabriek van Tata Steel in IJmuiden (Nederland). Foto ANP
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Schrijven over 
de crisis bij de 

eigen voordeur 
 Ook tabloidlezers geven om het klimaat.  

Hun interesse wordt gewekt als ze het voelen in  
hun thuisomgeving én in hun portemonnee.

20

De klimaatcrisis haalde de krantenkoppen in 2021, maar de 
mening van de wereld stemt niet noodzakelijk overeen met 
die van de Sunday World. Als tabloid journalisten geloven 
we dat we niet dezelfde verantwoordelijkheden hebben als 
onze collega’s in broadsheetformaat. We voeren een ander 
programma. Een ander publiek, en een andere aanpak. 

Het onderwerp van de COP26 conferentie in Glasgow, Greta 
Thunberg en de toenemende globale klimaatcrisis gaan er 
niet zo vlot in bij tabloidlezers. Maar dat wil niet zeggen dat 
ze er niet om geven. Natuurlijk wel, maar op een andere 
manier. Lokaler, persoonlijker. Voordat een globale crisis hun 
interesse wekt, moeten ze dat op twee plekken voelen – in 
hun thuisomgeving, en in hun portemonnee. De focus van de 
Sunday World was altijd om de leefwereld van de ‘kleine man’ 
onder de aandacht te brengen, en om zijn of haar verhaal op 
nationaal niveau te brengen. Met de lancering van onze web-
site in oktober 2020 zien we meer ruimte om problemen zo-
als klimaatverandering te bestrijken – maar deze problemen 
moeten een impact hebben op kleinere gemeenschappen. 

Het verminderen van de CO2-emissies in China is van weinig 
belang voor de boer die gewaarschuwd wordt dat Ierland 
mogelijk tot 1,3 miljoen runderen moet slachten om broeikas-
gassen in de landbouwsector te verminderen. 
Waar het voor onze lezers om draait, is of het huisje aan de 
kust dat ze aan hun volwassen kinderen willen nalaten onder 
water zal staan tegen 2030. En dat is het verhaal dat we moe-
ten brengen. De effecten van een wereldwijde crisis op lokaal 
niveau. 

Als verslaggevers die nooit afhankelijk waren van de nieuws-
cyclus, is onze “denk slimmer, denk kleiner”-filosofie altijd 
een van onze sterke punten geweest, en blijft het benadruk-
ken van de crises die zich bij onze eigen voordeur afspelen 
onze belangrijkste focus. Ook wat ons zelf betreft stond het 
denken in 2021 in het teken van ‘verandering’. In twaalf korte 
maanden is de Sunday World volledig getransformeerd van 
een stand-alone wekelijkse tabloidkrant naar een volledig 
operationele, 24/7 nieuwsredactie die focust op digitale 
producten. Ons online bezoek blijft groeien met een zeer be-
moedigend tempo, wat bewijst dat onze insteek van keiharde 
journalistiek nu een nieuwer, jonger publiek aantrekt. 

Op audiogebied heeft Crime World, een podcast die zich richt 
op binnenlandse en internationale criminaliteit en die we in 
november 2020 lanceerden, elke verwachting overtroffen. 
Gepresenteerd door onderzoeksredacteur Nicola Tallant 
haalt de show nu wekelijks meer dan 110.000 luistersessies 
en staat de show regelmatig bovenaan de podcasthitlijsten 
van Apple en Spotify. Het succes van de reeks is te danken 
aan de uitmuntende reputatie van onze krant en het harde 
werk van Nicola zelf. Het is zonder twijfel ook te wijten aan 
de samenwerking en bijdragen van de bredere Mediahuis-
groep. Onze collega’s van de Irish Independent, Sunday 
Independent, Belfast Telegraph, NRC, De Telegraaf en Gazet 
Van Antwerpen verschenen regelmatig als gastexpert, en 
hun bereidwilligheid om deel te nemen is een aanmoediging 
om in de toekomst verdere plannen uit te werken voor het 
uitbreiden van ons aanbod op de audiomarkt. 

We zijn ook getuige geweest van een dramatische veran-
dering in onze gedrukte editie. Hoewel de markt voor losse 
exemplaren ongelooflijk uitdagend blijft, heeft Sunday World 
haar positie als Ierlands best verkopende tabloid weten te 
behouden en verschillende belangrijke initiatieven zijn al in 
de beginfase van de productie. In juli 2020 onderging ons TV-
magazine een cosmetische ingreep – een botoxinjectie, een 
klein ingreepje hier en daar – en een frissere, jonger ogende 
glossy was geboren. De transformatie en de reacties van de 
lezers hebben ons ertoe aangezet opdracht te geven voor 
een volledig nieuw ontwerp van de krant, een project dat wij 
in het vroege voorjaar verwachten te voltooien.    

Het gezicht van onze branche mag dan in een razend tempo 
veranderen, maar de kernwaarden van de Sunday World - 
lokaal, lokaal, lokaal – zullen nooit veranderen.

De filosofie van de Sunday World is; 
denk slimmer, denk kleiner. Ook als 
het om het klimaat gaat

De podcast Crime World.
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Tegengeluid  
is essentieel 
Ook voor De Telegraaf is de opwarming van de aarde een feit. 

Maar kritische journalistiek is nu des te belangrijker.

22

Zijn journalisten van De Telegraaf klimaatontkenners? Ik krijg 
die vraag zo nu en dan, steevast van mensen die ons níet 
lezen. De veronderstelling is dat wij in dat sceptische kamp 
zitten omdat onze berichtgeving op dit thema kritisch is. Dat 
zou een pré moeten zijn - kritische journalistiek - maar in het 
klimaatdebat maakt het verdacht.   

Zo kraakten wij het Haagse klimaatakkoord uit 2018. Niet om-
dat we tegenspreken dat de temperatuur op aarde oploopt 
– dat is een feit - maar omdat de kosten van voorgestelde 
maatregelen om daar wat aan te doen in het oorspronkelijke 
plan door een kongsi van gevestigde belangen vooral op bur-
gers werden afgewenteld, terwijl die niet de grote vervuilers 
zijn.  

Ook fileerden we peperdure Hollandse klimaatambities om 
in de EU voorop te lopen. Niet omdat we vergroening onzin 
vinden, maar omdat de gewenste voortrekkersrol voorbijgaat 
aan de realiteit. Die is dat de Nederlandse C02-voetafdruk 
op zich te gering is om bij een reductie enige impact op de 
opwarming te hebben. Het is dus feitelijk symboolpolitiek. 
Maar wat is die waard als ons land met ontwikkelingshulp 
– waar we als een van de weinige lidstaten jarenlang volde-
den aan de VN-norm – heeft ondervonden dat goed leiden 
helemaal niet goed doet volgen? Het buitenland vindt ons 
simpelweg veel minder belangrijk zijn dan wij onszelf hebben 
wijsgemaakt.

Klimaatverandering is ontegenzeggelijk een van de grote uit-
dagingen van deze tijd. We hebben al jaren een verslaggever 
op dit dossier en belichten het thema van vele zijden, dicht 
bij de burger, met ruimte voor zowel alarmisten als Urgenda-
oprichter Jan Rotmans als voor critici zoals kernenergie-voor-
vechter Michael Shellenberger. Dat tegengeluid is essentieel. 
Net als bij de coronacrisis is er veel angst en veel onont-
gonnen terrein. Toch lijken media op klimaat minder kritisch, 
bijvoorbeeld als het gaat om miljardenbestedingen. Het 
moet vooral méér. De fabel van houtgestookte biomassa als 
duurzame energiebron is inmiddels doorgeprikt. Kernenergie 
wordt nog steeds met grote argwaan bejegend.  

De ontwikkelingen op de klimaattop in Glasgow volgden wij 
derhalve kritisch. Veel kranten tapten uit een ander vaatje, 
zag ik, met sturende koppen en alarmistische berichtgeving. 
Nieuwsmedia die aan bangmakerij doen en journalisten die 
hun rol als verslaggever inruilen voor die van actievoerder, 
was dat niet iets waaraan juist de T. zich schuldig zou maken?  

Wij houden liever wat meer afstand. Niet omdat we aan we-
tenschap twijfelen à la ‘de aarde is niet rond maar plat’. Maar 
wel omdat in het klimaatdebat wetenschap en politiek innig 
met elkaar zijn verstrengeld. Het doet denken aan de dagen 
van de Club van Rome. En als die episode iets heeft geleerd, 
is het dat de combinatie van wetenschap en politiek aller-
minst onfeilbaar is. 

Demonstranten nemen deel aan een klimaatprotest terwijl ze door het stadscentrum marcheren  
op 24 september 2021 in Glasgow (Schotland). Foto Ewan Bootman
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Opeens was 
niets meer veilig 
voor het water
In de zomer van 2021 stroomden grote delen van België, Nederland, Duitsland 
en Luxemburg onder. Fotografen brachten de gevolgen indringend in beeld. 
Dat was nodig, want soms schieten woorden tekort.

De Limburger ontving voor haar 
beeld-journalistieke aanpak van  

de watersnood een aantal ‘awards of 
excellence’ bij de uitverkiezing van 

de European Newspaper of the Year.

Hoogwater in Maasbracht (Limburg, 
Nederland) vanuit de helikopter.  

Foto Stefan Koopmans
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De watersnoodramp in de zomer van 2021 raakte grote delen van België, Nederland, Duitsland en 
Luxemburg. Rivieren traden buiten hun oevers, steden en dorpen liepen onder water en duizenden 
mensen werden geëvacueerd. De schade was enorm. Veel redacties van Mediahuis-titels zaten opeens 
letterlijk middenin het klimaatnieuws. Journalisten en fotografen werkten wekenlang bijna de klok rond 
in het overstromingsgebied om verslag te doen. Vaak onder hoge druk en zware omstandigheden.  

Een van die fotografen is Bas Quaedvlieg, al ruim 25 jaar zelfstandig werkzaam, met De Limburger als 
journalistieke opdrachtgever. “Het waren dagen die ik niet meer zal vergeten”, kijkt Bas terug op de 
gebeurtenissen. Hij vertelt dat hij de eerste was die in zijn eigen straat in Heerlen het hoogwater zag 
opkomen en dat meldde bij de redactie.  “Het had al dagen aanhoudend geregend, maar die bewuste 
dinsdag waren de buien zo mogelijk nóg heviger. De hemel was zwart en er vielen regendruppels zo 
groot als knikkers; had ik echt nog nooit meegemaakt. In no time stond de straat blank. En korte tijd later 
borrelde het water op uit het toilet en boven uit de douche. Het water sijpelde naar beneden.”

Links: Wateroverlast en opruimen van 
de oliemolen door de eigenaren in 

Heerlen (Limburg, Nederland).  
Foto Bas Quaedvlieg  

 

Rechts: Mensen verhogen  
een dijk met zandzakken in Well 

(Gelderland, Nederland).  
Foto Mara van den Oetelaar

 

Rechtsonder: Bootje op het water  
in de Klompstraat in Heerlen 

(Limburg, Nederland)  
Foto Bas Quaedvlieg
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Hoogwater in Maastricht (Limburg, 
Nederland) vanuit de helikopter.  

Foto Stefan Koopmans
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Rechts: Evacuatie in volle gang  
in Valkenburg (Limburg, Nederland) 
Foto Johannes Timmermans  
 

Links: Hoogwater in Brommelen 
Geulle (Limburg, Nederland)  
vanuit de helikopter.  
Foto Stefan Koopmans  
 

Linksonder: De grote schoonmaak  
is begonnen in Valkenburg  
(Limburg, Nederland).  
Foto Mitchell Giebels

Bas Quaedvlieg aarzelde niet langer en belde de nieuwsdienst van De Limburger. “Daar geloofden ze 
mij aanvankelijk niet”, lacht hij. “Het zal zo’n vaart niet lopen, was de reactie. Ik heb toen snel een film-
pje gemaakt en dat naar de collega’s op de redactie gestuurd. En toen was het alle hens aan dek!”  

Op de redactie van De Limburger werden inderdaad alle registers opengetrokken, net als bij colle-
ga-titels. Verslaggevers en fotografen trokken het gebied in om te laten zien wat er gebeurde. Dat 
was niet gemakkelijk, vertelt Quaedvlieg. Niet alleen omdat de omstandigheden moeilijk waren, maar 
vooral omdat er zo veel leed was. “Het zijn de momenten dat je als persfotograaf de knop omzet, aan 
het werk gaat en maar één doel voor ogen houdt: deze ramp zo goed en volledig mogelijk vastleggen 
voor onze lezers. En ja, daar hoort ook het verdriet en de wanhoop bij van de mensen die getroffen 
worden, die hun huis of bedrijf onder water zien lopen. Ik heb een hoop ellende gezien. Voor al deze 
mensen hoop ik dat een dergelijke ramp zich nooit meer zal voordoen, maar gerust daarop ben ik 
helaas allerminst.”
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Evacuatie van bewoners in Valkenburg  
(Limburg, Nederland).  

Foto Annemiek Mommers
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Het is niet 
gemakkelijk 

om duurzaam 
te leven 

Duurzaamheid gaat ook over dagelijkse dilemma’s.  
De columnist van Friesch Dagblad deelt haar worstelingen. 

34

“Iemand recht in zijn gezicht zeggen dat ik zijn vliegvakantie 
niet vind kunnen, durf ik eigenlijk niet.” Typische beginzin van 
Dorine van den Beukel, aartssomberaar over het klimaat, die 
zichzelf en de lezer moed inspreekt met columns vol prak-
tische micro-heldendaden op de glibberige weg van ‘Leven 
Als Duurzaam Mens’. Struikelen en opstaan. Twee stappen 
vooruit en stap terug. Mismoedig soms, iets vaker hoopvol. 
Een rasploeteraar. Probeert de oude naaimachine van haar 
moeder uit. Wast, spint en breit wol van Friese schapen want 
‘hé, dat die wordt weggegooid omdat het niks opbrengt’, kán 
toch niet! Ze teelt bonen, kookt ze en kneedt er burgers van 
zodat ze geen plastic schaaltjes vol bremzoute vleesvervan-
gers hoeft te kopen. Maakt zelf potgrond, want in die zakken 
uit het tuincentrum zit de turf van kwetsbaar veengebied. Kan 
haar kaduke smartphone waar potdorie slijtage is ingebouwd, 
niet ter reparatie inleveren. En breekt zich het hoofd over hoe, 
ja hoe, met de buren te praten over hun weekendje Venetië. 

Een mooi oud woord voor duurzaamheid is rentmeester-
schap – vertrouwde term voor een krant met christelijke wor-
tels. Maar nog lastig in praktijk te brengen. Eenmaal de smaak 
te pakken, lukte het echter steeds beter. Bij het honderdjarig 
bestaan in 2003 geen galafeest, maar een boomplantdag 
voor lezers. In 2011 kreeg duurzaamheid een vaste pagina. 
Better heette die, Fries voor ‘beter’ en daarmee de centrale 
kwestie aansnijdend: hoe kunnen we beter op de aarde pas-
sen? Redacteur Theo Klein speurde fulltime naar visionairs en 
pioniers, sprak met hen en voerde de lezers met hun waar-
schuwingen en kritiek, hun ideeën en plannen. 

Vijf jaar later stopten we ermee. Niet omdat de krant er wel 
klaar mee was en al helemaal niet omdat de wereld schoon 
en aangeharkt was, integendeel. We hadden intussen zo veel 
te melden over duurzaamheid dat het niet meer op die ene 
pagina paste. ‘Het thema is zo gewoon geworden dat het de 
status aparte is ontgroeid’, schreef Theo in februari 2016 op 
de laatste pagina Better.  

Hij leverde dus alleen die pagina in, niet de portefeuille, en 
is over het thema alleen maar nog meer gaan schrijven. Hij 
neemt de rest van de redactie op sleeptouw. Zorgt dat de 
commentaarschrijvers het onderwerp nooit uit het oog verlie-
zen. Tipt deelredacties. Nodigt opinieschrijvers uit. Houdt zijn 
columnisten scherp. Drie zijn dat er nu.  

De politieke criticaster Sybrand Frietema de Vries: ‘Ik ben een 
republikein in hart en nieren maar Majesteit, doe iets!’  

De prikkelende analist Frans Debets: ‘De regering compen-
seert consumenten voor de hoge gaskosten. Dat de consu-
ment ook meedeed met de gekte van welkomstbonussen en 
onverantwoord goedkope contracten, krijgt minder aandacht. 
Wat vindt u van deze stelling: energie is te belangrijk om over 
te laten aan de energiebedrijven’. 

En Dorine van hierboven dus. Een van die rare, nieuwe, 
grillige zomerstormen smeet een hoge boom, nog vol in het 
blad, op de oude dakpannen van haar huis. Ze klaagt haar 
leed - en neemt de lezers dan fluks weer mee in haar her-
pakte moed. “We zullen dit najaar maar eens beginnen met 
het planten van snelgroeiende beschermende bomen als 
windbrekers en koelhouders en inheemse biodiversiteitsbe-
vorderaars. Wilgen, essen en lindes to the rescue!”

Durf ik de buren aan 
te spreken op hun 
weekendje Venetië?

Voorpagina van dinsdag 12 november 2021  
van Friesch Dagblad.
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Klimaatnieuws 
kost je altijd 

lezers. Of niet?
Een krant met losse verkoop scoort niet gemakkelijk 
met klimaat. Toch zijn er in 2021 initiatieven geweest. 

En die smaken naar meer.
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Ik ga niet doen alsof de berichtgeving van de Sunday 
Independent over het klimaatverhaal indrukwekkend is ge-
weest. Ik ben niet bijzonder trots op wat we hebben gedaan, 
zoals ik wel ben op onze berichtgeving over Covid-19.  Maar 
wat ik wel met zekerheid kan zeggen, is dat onze bericht-
geving in 2021 een stuk beter was dan in 2020. Ik ben er ook 
zeker van dat het in 2022 nog beter zal gaan.  

Misschien moeten we onszelf toch wat krediet gunnen. Bij 
de berichtgeving over klimaatverandering hebben we dit jaar 
dingen gedaan die een grote stap voorwaarts betekenden 
voor onze krant. 

Misschien wel het belangrijkste is dat ons tijdschrift Life, on-
der redactie van Leslie Ann Horgan, in juli 2021 een speciaal 
duurzaamheidsnummer heeft uitgebracht. Het tijdschrift 
onderzocht tal van aspecten van duurzamer leven in onze 
samenleving. Elke columnist schreef erover - sommigen 
voor het eerst. Ieder verhaal was bedoeld om mensen aan 
het denken te zetten over hoe zij een verschil kunnen maken 
voor een duurzamere planeet. Zoals Leslie Ann in haar inlei-
ding tot het tijdschrift schreef, hoopten wij dat deze speciale 
uitgave een startpunt zou zijn om lezers te interesseren voor 
wat duurzaamheid voor hen betekent. Ik ben er zeker van dat 
er in 2022 weer een speciale editie komt. 

In de loop van het jaar hebben we nog twee dingen gedaan 
die me opmerkelijk lijken. We hebben een nieuwe columnis-
te ingehuurd voor onze rubriek Opinie - de bejubelde jonge 
Ierse romanschrijfster Naoise Dolan - en haar gevraagd onze 
oudere lezers voor te lichten over de realiteit van de klimaat-
verandering, en om uit te leggen waarom jonge mensen 
boos en gefrustreerd zijn over het wereldwijde gebrek aan 
actie op dit gebied. 

Ik moet hieraan toevoegen dat Naoise lang niet de enige 
was die in de loop van het jaar op  de opiniepagina’s over 
dit onderwerp het woord nam - we hebben veel meer co-
lumns over het klimaat gepubliceerd dan in enig ander jaar 
daarvoor.   

Wat nog meer? Nou, op zondag 31 oktober hebben we 
een beetje geschiedenis geschreven. Het was de eer-
ste keer in de 121-jarige geschiedenis van de Sunday 
Independent dat het belangrijkste artikel op de voorpagina 

over koolstofemissies ging. In mijn wekelijkse Letter from the 
Editor erkende ik dat onze verslaggeving over het klimaatver-
haal niet goed genoeg was geweest, maar beloofde ik dat we 
beter zouden worden.   

In ons Life magazine over duurzaamheid, zei één van onze 
geïnterviewden het volgende: “Telkens als je over het milieu 
begint, raak je mensen kwijt - en ik denk dat dat mijn uitda-
ging is.”   

In Ierland wordt de krantenmarkt gedomineerd door de 
verkoop van losse exemplaren. Anders dan in België of 
Nederland, Luxemburg of Duitsland hebben wij geen traditie 
van abonnementenverkoop - van gegarandeerde verkoop, 
in feite. Dat betekent dat de voorpagina van de Sunday 
Independent elke week door de markt wordt beoordeeld - en 
de verkoop stijgt of daalt dienovereenkomstig, afhankelijk 
van wat niet-gecommitteerde lezers vinden van wat ze boven 
de vouw in onze krant zien. Ik geef toe dat ik bang was dat 
een verhaal over emissies ons die week zou schaden. Ik was 
blij dat ik ongelijk had - de verkoop hield goed stand.   

We zien dat als een aanmoediging voor 2022. We kunnen en 
zullen beter worden in het verslaan van dit enorm belangrijke 
verhaal - en we kunnen onze lezers meenemen op de reis.

Voor het eerst in 121 jaar ging 
onze voorpagina in oktober 
over koolstofemissies

Magazine Life maakte in 2021 een special over 
duurzaamheid.
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Geen 
doemscenario’s, 
maar ook geen 

onverschilligheid 
Bij Leeuwarder Courant stonden in 2019  

al honderd boze boeren binnen. En het klimaatdebat 
is sindsdien niet rustiger geworden.
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Is een crisis minder erg als die zich langzaam voltrekt? 
Natuurlijk niet. Maar de reactie van bestuurders, politici en 
de bevolking is wel anders dan bij een acute noodsituatie. Bij 
een treinongeluk, een aanslag of een gezondheidscrisis kan 
de bestuurder daadkrachtig optreden tegen boosdoeners, 
daders verantwoordelijk houden voor hun daden en slacht-
offers troosten. Goed voor het imago van de politicus en 
eenduidig voor de pers: goed en fout zijn overzichtelijk en de 
verhalen zijn aansprekend door hun urgentie, relevantie en 
menselijk drama.  

Bij een crisis die zich voor een groot deel van de mensen 
onder de radar voltrekt, ligt dat anders. Er is nog niet veel te 
merken van klimaatverandering, 2050 is ver weg en weinig 
mensen zijn bereid hun levensstijl aan te passen. Dat is niet 
kortzichtig of voorbehouden aan Nederlanders maar men-
selijk, zo bleek in 1980 uit een studie van psycholoog Neil 
Weinstein. Hij toonde aan dat mensen over het algemeen 
onredelijk optimistisch zijn over de gevaren die ze zelf lopen. 
Dat is ook te zien bij mensen die zich bewust niet laten vacci-
neren tegen COVID-19: “Het zal wel meevallen”. 

In onze moderne wereld, onontwarbaar verknoopt door 
allerlei sociale media, is er nog een factor die deze ‘optimism 
bias’ van Weinstein voedt: de pseudowetenschap. Het debat, 
of het nu corona, stikstof of klimaatverandering betreft, wordt 
gevoed en gekleurd door onjuiste of bewust misleidende in-
formatie. Deze des- of misinformatie stelt de twijfelaar gerust. 
De alternatieve waarheid verschaft een comfortabel excuus 
om de harde feiten van een crisis niet onder ogen te hoeven 
zien.

Nog voordat de coronacrisis de samenleving onder hoog-
spanning zette, ging het verhitte debat over stikstof en 
klimaatingrepen. Eind 2019 drongen zo’n honderd boeren 
het gebouw van Leeuwarder Courant binnen, om luidkeels te 
verkondigen dat ze het niet eens waren met de feiten die we 
opschreven over biodiversiteit, landschapspijn en de toe-
komst van het boerenland.  

Los daarvan waren we enkele maanden daarvoor begonnen 
met een maandelijkse rubriek die bedoeld was om feiten van 
(pseudo-)meningen te scheiden in het debat over klimaatver-
andering. Op 5 oktober 2019 schreef hoogleraar Rik Leemans 
van de Universiteit van Wageningen zijn eerste bijdrage voor 

het LC Klimaatpanel. Gerenommeerde klimaatwetenschap-
pers brengen in toegankelijke essays op de eerste zaterdag 
van de maand de lezer op de hoogte van de stand van zaken 
in hun vakgebied. Niet hijgerig, niet ingestoken door een 
politiek relletje: gewoon de feiten. Ook in 2021 tijdens corona 
gingen we hiermee door. Op belangrijke momenten, zoals 
onlangs de Klimaatconferentie van Glasgow, hebben we 
leden van het klimaatpanel gevraagd naar hun analyse van 
de afspraken.  

Dichtbij de lezer organiseerden we samen met een maat-
schappelijke organisatie eerder het zogeheten ‘Straatberaad’. 
Naast een serie artikelen en opiniestukken hielden we een 
burgerforum, waarin gewone mensen konden meepraten 
over wat zij belangrijk vonden. Het resulteerde in de Eerste 
Friese Klimaatverklaring.  

Van de relevantie is iedereen overtuigd maar het blijft voor de 
journalistiek, ook voor ons, een uitdaging om de urgentie van 
klimaatverandering te vangen in tastbare verhalen. We willen 
geen doemscenario’s maar ook geen onverschilligheid. Bij 
de feiten blijven en menselijke vragen stellen, dat is onze 
opdracht.

Het project ‘Straatberaad’ leidde 
via een burgerforum tot de 
eerste Friese Klimaatverklaring

Het straatberaad over het klimaat in Snakkerburen (Leeuwarden, 
Nederland) waar burgers samen praten over duurzaamheid.  
Foto Jacob van Essen
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Wel in dezelfde 
storm, niet in 

dezelfde boot  
De coronacrisis geeft ons vele lessen voor klimaatverslaggeving.  

Als we onze job goed doen, spreken we niemand naar de mond  
en spreken we tegen waar het moet. Zo geven we vorm aan  

het nationaal gesprek.
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Deze zomer leek het even alsof de coronacrisis voorbij was 
en naadloos zou overgaan in de klimaatcrisis. Zware overstro-
mingen in het zuiden van het land zorgden voor hallucinante 
beelden. Klimaatactivisten grepen hun kans en vroegen zich 
luidop af waarom voor klimaat niet zou kunnen wat voor co-
rona kon. Waarom niet elke dag op de voorpagina? Waarom 
niet elke dag de urgentie in de verf zetten? Waarom niet 
meteen met z’n allen doorpakken om ook dit probleem op te 
lossen? 

De parallel tussen de twee crisissen is interessant, maar 
journalistiek kan het vaak lonen om de dingen eens op hun 
kop te zetten. Misschien kunnen we deze crisis wel helemaal 
anders aanpakken. Waarschijnlijk moeten we dat zelfs doen. 

Zo leerde corona ons dat rampberichtgeving ook een 
pijngrens heeft. Ja, de toestand is ernstig. Maar dat in een 
eindeloze loop herhalen, is niet de beste manier gebleken 
om mensen bij de les te houden. Er is ook hoop nodig, volun-
tarisme, het gevoel enigszins greep te krijgen op de situatie. 
Dat moet ook in onze berichtgeving te vinden zijn, met inzicht 
en diepgang, met tips en perspectief, met zin voor verhou-
dingen en respect voor het feit dat mensen niet 24/7 met de 
wereldproblemen willen of moeten bezig zijn. 

Corona bakende ook het spreekgestoelte van experten 
scherper af. Er is het terrein van de wetenschap, en daar is 
geen plaats voor een feitenvrij discours, voor demagogie en 
fake news. Die grens moeten we rigoureus bewaken. Maar er 
is wel plaats voor twijfel en voortschrijdend inzicht, zeker als 
het over de noodzakelijke oplossingen gaat. Daar moeten we 

onze uiterste best doen om de verscheidenheid aan inzichten 
aan bod te laten komen. 

Daarnaast is er het terrein van de politiek, waar de ultieme 
verantwoordelijkheid ligt om prioriteiten tegenover elkaar af 
te wegen. Ook dat onderscheid hebben we in de coronacrisis 
beter leren respecteren. Populisme noch technocratie zullen 
ons redden. 

En tenslotte is er de les dat we allemaal in dezelfde storm 
kunnen zitten, maar niet noodzakelijk in dezelfde boot. 
Klimaat is zo mogelijk nog een grotere uitdaging dan corona. 
Ecologisch en globaal, maar ook sociaal en financieel. Het 
mattheuseffect (de rijken worden rijker, de armen worden 
armer) kan je vandaag ook het Tesla-syndroom noemen of de 
warmtepompillusie. Het zijn nu eenmaal oplossingen die niet 
iedereen zich kan veroorloven. Het is aan ons, journalisten, 
om in de hele samenleving de vinger aan de pols te houden, 
om in alle bubbels te komen. 

Het is misschien wel de belangrijkste les voor corona: een 
crisis doet onze rijke samenleving, ons democratisch bestel 
kraken in zijn voegen. De angst en de boosheid onderschat-
ten, de onzekerheid wegwuiven, doen we op eigen risico. Als 
we onze job goed doen, spreken we niemand naar de mond, 
spreken we tegen waar het moet en geven we zo vorm aan 
het nationaal gesprek waarin iedereen zich gehoord voelt en 
er echt een draagvlak ontstaat voor de noodzakelijke strijd 
tegen klimaatverandering. Het zal nodig zijn. Aan ons om uit 
de vorige crisis de lessen te trekken om de volgende journa-
listiek aan te pakken.

Overstroming in Luik (België) 15 juli 2021. Foto Fotoagentschap Belga
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Dagbereik print  
148.100 

Dagbereik online 
207.000

Podcasts 
Ulster Rugby 

Journalisten  
in dienstverband 
63

www.belfasttelegraph.co.uk 

Eoin Brannigan 
Hoofdredacteur  
Belfast Telegraph  
en Sunday Life

Ook de lokale  
klimaatheld krijgt 

nu een prijs
Alle lezers hebben interesse in groene onderwerpen. 

Als het lokaal of persoonlijk is.
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We hebben drie verschillende doelgroepen te overwe-
gen. De lezers van onze gedrukte versie zijn in tweeën 
gesplitst tussen wat wordt beschouwd als het meer tradi-
tionele Belfast Telegraph cohort en onze tabloid, Sunday 
Life. Daarnaast hebben we ook ons online publiek op 
BelfastTelegraph.co.uk, dat op haar beurt wéér anders is 
en waarvan vaak wordt aangenomen dat ze meer bele-
zen zijn en meer betrokken als het aankomt op milieu- en 
klimaatproblematiek.  

Het is echter gevaarlijk om te generaliseren en te zeggen dat 
het ene publiek meer geïnteresseerd is in klimaatverandering 
dan het andere – de realiteit is dat onze traditionele lezers 
net zo geïnteresseerd zijn in groene onderwerpen, vooral 
wanneer die een nadelig effect hebben op hun inkomen. 
De brandstofprijzen zijn in 2021 sterk gestegen, waarbij de 
energiebedrijven in een wedloop lijken te zijn om de prijzen 
sneller dan de ander te verhogen. Deze verhalen hebben 
ons geen windeieren gelegd - en hebben onze lezers op alle 
platforms aangesproken. 

Sunday Life reikt elk jaar de zeer succesvolle Spirit of NI-
awards uit - het is een populair programma dat de ‘onbezon-
gen helden’ van Noord-Ierland eert, de gewone mensen wier 
buitengewone daden hen onderscheiden van de rest. Het is 
niet alleen populair bij de lezers, maar trekt ook sponsoring 
en oprechte belangstelling uit het bedrijfsleven aan. Dit jaar 
hebben we een Climate Hero-award geïntroduceerd, die is 
gewonnen door Adam McGibbon, een man uit Belfast die de 
Britse regering heeft overgehaald om een decennia oud be-
leid te wijzigen en te stoppen met het pompen van miljarden 
in buitenlandse projecten voor fossiele brandstoffen. 

Dergelijke initiatieven bestaan niet in een vacuüm - deze prijs 
was de aanleiding voor latere verhalen over Adam en zijn 
campagne. Nog maar een paar weken geleden publiceerden 
we een vervolgbericht waarin we meldden dat 20 andere 
landen, waaronder grote vervuilers als de Verenigde Staten 
en Canada, hadden toegezegd het voorbeeld van de Britse 
regering in 2022 te zullen volgen.   

Dit verhaal stond in Sunday Life, een tabloid die meer bekend 
staat om haar keiharde misdaadverhalen enerzijds, en de 
glitter & glamour van showbizznieuws anderzijds. Een goed 
nieuwsverhaal is een goed nieuwsverhaal, of het nu over het 

klimaat gaat of niet. Met COP26 was het absoluut nodig om 
de lokale man aan het woord te laten over de problemen, 
en we wijdden pagina’s aan het evenement. We hebben een 
jonge columniste uitgeprobeerd, Rosalind Skillen, die een 
Future Leaders-afgevaardigde was op de conferentie en we 
kijken ernaar uit om haar - en anderen met verschillende 
perspectieven - opnieuw te gebruiken. 

Net als veel andere uitgevers is ook Belfast Telegraph ervan 
beschuldigd het milieu uit het oog te hebben verloren. Toen 
in de budgetten werd gesnoeid en specialismen werden 
geschrapt, verdween de rol van milieucorrespondent, samen 
met andere interne functies zoals gezondheid, onderwijs en 
misdaad. We hebben de meeste van deze functies weer in 
ere hersteld en we zijn actief op zoek naar consistente stem-
men om de komende jaren over klimaatverandering te schrij-
ven. We houden ons er nu meer mee bezig dan voorheen, 
maar dat geldt voor de bredere samenleving. In onze laatste 
opiniepeiling hebben we, naast de gebruikelijke politieke on-
derwerpen, een milieuvraag gesteld die bevestigde dat het 
lokale publiek zich grote zorgen maakt over het klimaat.  

Wij van Belfast Telegraph en Sunday Life zijn dit jaar be-
gonnen het tij te keren. Om onze lezers en abonnees geïn-
formeerd en up-to-date te houden, zullen we dat moeten 
blijven voortzetten in 2022.

Een goed nieuwsverhaal is een 
goed nieuwsverhaal, of het nu 
over het klimaat gaat of niet 

Sunday Life Spirit of Northern Ireland winnaar Adam McGibbon. 
Foto Kevin Scott
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Dagblad van het Noorden 
weet wat er speelt in de 
regio en wat belangrijk 
is voor de mensen die 
er wonen. De krant 
presenteert dit op 
een onafhankelijke en 
betrouwbare manier. 
Dagblad van het Noorden 
is de schakel tussen de 
noorderlingen en dat wat 
regionaal relevant is voor 
hen.
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Dagbereik print  
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Dagbereik online 
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Aantal abonnees  
(print + digitaal)  
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De Kofferbakmoord, In het 
hart geraakt, Hongerige 
Wolf, Radio Milko en Radio 
Meerdijk 

Journalisten  
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Evert van Dijk 
Hoofdredacteur  
Dagblad van  
het Noorden

Het begon  
met de 

Miranda-mail
Een bezorgde jonge moeder zette met één mail over  

het klimaat veel collega’s op de redactie aan het denken. 
Die ideeën worden nu werkelijkheid.
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We noemen ‘m de Miranda-mail. Miranda is een collega van 
de eindredactie, moeder van twee jonge kinderen. Zij maakte 
zich rondom het verschijnen van het nieuwste rapport van 
IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties over onder 
meer de dramatische opwarming van de aarde en waterspie-
gelstijging, deze zomer opeens grote zorgen over de toe-
komst van haar kinderen. Directe aanleiding vormden de vele 
luiers die er in haar gezin doorheen werden gejaagd.  

Die zorgen deelde ze met de redactie. Na afloop van haar 
avonddienst, vlak voor middernacht, plofte haar oprecht be-
zorgde bericht bij al haar collega’s in de mailbox.  

Wij, schreef ze, zijn een nieuwsbedrijf en bepalen mee hoe 
onze lezers de wereld zien. Wij hebben invloed. Welke rol 
kunnen wij spelen? 

Natuurlijk schrijft ook Dagblad van het Noorden veel over 
klimaatverandering en duurzaamheid. Groningen is nota 
bene de waterstofregio van Nederland. Van groot – denk aan 
Gasunie en de Eemshaven – tot kleiner: de waterstoftruck-
bouwers van Hyzon in Winschoten. In 2020 schreven twee 
collega’s een uitgebreide serie over duurzaamheid. Sinds het 
voorjaar van 2021 publiceren drie columnisten wekelijks over 
duurzaamheid op dvhn.nl. Hun opdracht: help onze lezers 
om een stapje te zetten in de goede richting. Het gaat over 
elektrisch rijden, over kleding kopen (liever niet nóg zo’n 
goedkoop shirtje), het huishouden of voeding. 

En uiteraard veel – kritische – verhalen over de klimaattop in 
Glasgow, van voorpaginanieuws tot en met de opiniepagi-
na. Maar toch bracht de Miranda-mail veel reacties te weeg 
onder de collega’s. Hoe kunnen we de aandacht vasthouden 
als er geen nieuwshaak is? Wat doen we om onze lezers op 
weg te helpen zonder hen murw te beuken met sombere 
scenario’s (of het probleem weg te wuiven dat het onze tijd 
wel zal duren…)?  

Inmiddels is er een werkgroep samengesteld van tien betrok-
ken Dagblad van het Noorden-redacteuren die reageerden op 
de Miranda-mail. Zij werken aan een voorstel voor 2022. Moet 
er een speciale klimaatverslaggever komen? Hoe krijgen we 
ingeslepen dat we altijd, bij ieder onderwerp denken aan mo-
gelijke gevolgen voor het klimaat en dat we daarover berich-
ten. Een nieuwe veerboot van Eemshaven naar Noorwegen? 

Is dat klimaatvriendelijker dan met het vliegtuig of de auto? 
En hoeveel stroom vreten Bitcoins eigenlijk? En dan niet als 
chagrijnig extra artikel wat alleen de mensen lezen die toch al 
hun best doen, maar meteen feitelijk melden in de berichtge-
ving, net als bijvoorbeeld de prijs of het gewicht. Hoe activis-
tisch wil Dagblad van het Noorden zijn als het op het klimaat 
aankomt? Is het klimaatverandering of standaard klimaatcrisis 
waarover we schrijven?  

Daarnaast speelt natuurlijk de vraag: hoe klimaat(on)vriende-
lijk zijn wij zelf als bedrijf, als leden van de redactie? En wat 
kunnen we zelf doen? Ook daarover wordt nagedacht, door 
hetzelfde groepje redacteuren. Van een eigen mok voor de 
koffie tot op de fiets naar het werk, van vegetarische snacks 
bij de kerstborrel tot thuis de kachel wat lager. Want als je 
anderen de maat neemt, moet je ook je eigen activiteiten 
verantwoorden.

Leren om in alle berichten te 
vermelden wat het klimaateffect is. 
Gewoon feitelijk

Wekelijks publiceren verschillende columnisten 
artikelen over duurzaamheid op dvhn.nl.
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Het jaar van het 
klimaat en corona, 
heel veel corona
De grote thema’s van 2021 waren wel duidelijk. Maar iedere journalistieke 
organisatie kiest zelf steeds weer de onderwerpen en invalshoeken die bij  
het eigen publiek passen.

Een selectie van voorpagina’s van de verschillende titels binnen Mediahuis, 
inclusief de Duitse kranten die sinds begin 2022 onderdeel uitmaken van onze 
organisatie. Gekozen is voor het weekend van 6 en 7 november 2021, toen de grote 
klimaattop in Glasgow (31 oktober tot 12 november) gaande was. Hoewel die top in 
de weken ervoor en erna tot heel veel journalistieke producties heeft geleid, zetten 
de meeste redacties in dat weekend andere onderwerpen in de etalage. Ook niet 
gek, omdat bij dit soort grote bijeenkomsten het resultaat pas tegen de eindgong 
duidelijk wordt. De effecten van die andere crisis, de coronapandemie, was vrijwel 
overal op de een of andere manier zichtbaar op de voorpagina’s. 
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een positieve bijdrage leveren 
voor mens en maatschappij
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ADVERTENTIES

Over vloeken, liegen, de boel
in de fik steken, baden,
sprankelen en vereren 

Rellen in het Huis van Bewaring 
in Groningen veroorzaakten 

50 jaar geleden een ravage
>>WKND

GEVANGENENOPSTAND

Zaterdag 6 november 
& zondag 7 november
2021

Elk jaar vluchten honderden Ma-
rokkanen naar Nederland. In coro-
najaar 2020 ging het om 774. Zij
komen terecht in Ter Apel of Budel
(Noord-Brabant). Beide gemeentes
willen af van de opvang van deze
‘veiligelanders’. Ze plegen veel
winkeldiefstallen en vallen bus-

chauffeurs en -passagiers lastig.
Maar hoe klein de kans op een

verblijfsvergunning ook is, Marok-
kanen blijven maar komen. Waar-
om doen ze dat? DvhN zocht naar
het antwoord in Marokko. De 32-
jarige Youness in Rabat is zo’n
jongen die alles achter wil laten. Hij

scharrelde zijn kostje bij elkaar op
straat met de verkoop van tweede-
hands kleding. Tot er agenten
langskwamen. „Ze vertelden dat
het verboden was om kleding te
verkopen. Ik moest ze omkopen.”

>> WKND

Grote werkloosheid, corruptie en hoge huren.
Jonge Marokkanen ontvluchten een hopeloze situatie

in hun thuisland. In Europa maken ze nauwelijks kans, 
maar tegen beter weten in verlaten ze toch hun land. 

Een deel van hen komt in Ter Apel terecht. 

Van Marokko 
naar Ter Apel

neerslag /  11°

wind: zuidwest 5
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De Limburger: 
onafhankelijke, 
betrouwbare en bezielde 
journalistiek voor Limburg 
en de Limburgers.
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Bjorn Oostra 
Hoofdredacteur  
De Limburger

Een vloedgolf 
bij Valkenburg, 

zo wordt klimaat 
een crisis

Wat begint als een zware bui is in korte tijd een overstroming 
van ongekende omvang. Klimaatverandering is ook voor Limburg 

onverwacht dicht bij huis gekomen.
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Klimaatcrisis een ver-van-mijn-bed show? ICPP, opwarming 
van de aarde, Urgenda en een langzaam stijgende zeespie-
gel niet per se thema’s voor een regionale krant?  

Sinds die ene bui begin juli het Limburgse Heuvelland van 
de ene dag op de andere verandert van een schilderachtig 
landschap tot een heus rampgebied weten wij wel beter. 
Dichterbij kunnen de gevolgen van de klimaatcrisis niet 
komen. Tienduizenden Limburgers moeten in allerijl hun 
huis uit, voor vele honderden getroffenen wordt de ergste 
nachtmerrie werkelijkheid. Doodsangsten staan ze uit. Hoe 
ver komt het water? Wat is de schade? Wanneer en hoe zie ik 
mijn huis terug? Ook collega’s ondervinden de gevolgen van 
de snel stijgende rivieren aan den lijve. Bij een enkeling komt 
water in huis, anderen weten zeulend met zandzakken erger 
te voorkomen.  

De week van de ramp begint als alle andere. Er lijkt nog wei-
nig aan de hand. Onderweg naar kantoor hoor ik een weer-
man iets vertellen over zware buien die een paar dagen later 
Limburg zullen treffen. Hoewel het niet dramatisch klinkt, lijkt 
het een goed idee een verslaggever naar het dorp te sturen 
waar twee weken eerder het water een paar centimeter hoog 
door de straten stroomde. Je zal maar twee keer in korte 
tijd zoiets meemaken… In de loop van die maandag oogt de 
graphic die we van een Brits weerbureau krijgen al een stuk 
dramatischer. Felle kleuren boven Limburg laten zien dat het 
flink te keer kan gaan.  

Hoewel we voorbereid zijn, komt de wolkbreuk die aan het 
einde van de dinsdagmiddag Zuid-Limburg in het hart treft, 
voor ons toch als een verrassing.  In no time loopt de A79 vol. 
Het woord ‘ongekend’ valt voor het eerst. En niet voor het 
laatst.  

Het beeld van de compleet overstroomde snelweg is het 
begin van een voor De Limburger ongekende operatie. Van 
het ene moment op het andere is het crisis. Tientallen ver-
slaggevers doen de klok rond verslag van wat we eerst nog 
ernstige wateroverlast noemen. Dat verandert als Valkenburg 
door een vloedgolf wordt gegrepen. In de appgroep, waaraan 
steeds meer verslaggevers worden toegevoegd, komt het 
ene dramatische filmpje na het andere. Tegen middernacht 

praat verslaggeefster Claire van Dyck de onlineredacteur van 
dienst bij over de snel verslechterende situatie. Zelf staat ze 
dan tot haar middel in het water.  

De omvang van de ramp wordt bij daglicht pas goed duide-
lijk. Vanuit ons hoofdkantoor in Sittard sturen we verslagge-
vers van de ene noodsituatie naar de andere. Mensen worden 
met shovels in veiligheid gebracht. Verzorgingshuizen 
worden geëvacueerd, het ziekenhuis van Venlo moet acuut 
worden ontruimd.   

We maken vele honderden berichten en verhalen, tientallen 
pushberichten sturen we uit. Ons bereik groeit tot ongekende 
hoogte en dankzij de crisisverslaggeving weten we een paar 
honderd nieuwe abonnees aan ons te binden.  

Klimaatverandering is geen ver-van-mijn-bed-show meer. 
Het gaat allang niet meer alleen over smeltende ijskappen, 
overstromingen in Bangladesh of bosbranden in Zuid-Europa. 
Klimaatverandering is dichtbij. Het raakt onze lezers in het 
hart. Voor je het weet blijft een bui twee dagen hangen en 
heb je een halve meter water in huis.

We schreven honderden 
berichten en verhalen. Soms tot 
ons middel in het water

Hoogwater in Valkenburg (Limburg, Nederland).  
Foto’s Annemiek Mommers
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Luxemburger Wort, 
marktleider op het 
vlak van dagblad- en 
opiniepers in Luxemburg, 
is de belangrijkste 
kwaliteitskrant voor 
lokaal, nationaal en 
internationaal nieuws. 
Naast de traditionele 
dagbladrubrieken 
publiceert Luxemburger 
Wort ook dossiers, 
diepgravende 
analyses en exclusieve 
nieuwsberichten.
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Roland Arens 
Hoofdredacteur 
Luxemburger Wort 

Alarmisme  
alleen brengt 

ons niet verder
Lezers maken zich grote zorgen over het klimaat, 

maar ze willen wel op benzine blijven rijden.  
Welke rol moet de journalistiek invullen?
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Het belang van milieubescherming en natuurbehoud in 
het publieke bewustzijn van Luxemburg en in de nationale 
politiek is de afgelopen decennia gestaag toegenomen. 
Een beslissende mijlpaal was het publieke verzet in de jaren 
zeventig dat de bouw van een kerncentrale in het grensdorp 
Remerschen verhinderde. Vandaag is het een natuurreser-
vaat, terwijl in Cattenom, Frankrijk, hemelsbreed nog geen 12 
kilometer verderop, een kernreactor staat, tot ongenoegen 
van de Luxemburgers.   

Het toegenomen ecologisch bewustzijn van de bevolking 
heeft ook gevolgen voor alle kwesties die verband houden 
met de klimaatverandering. Dit wordt eens te meer be-
vestigd door de enquête over het politieke sentiment die 
Luxemburger Wort twee keer per jaar houdt. Bij de laatste 
editie in november 2021 plaatste 57 procent van de onder-
vraagden klimaatverandering op de vierde plaats van hun 
grootste zorgen. Dit is een stijging met acht procentpunten in 
slechts zes maanden.    

Voor ons als journalisten is het zowel een plicht als een uitda-
ging om op passende wijze verslag uit te brengen over een 
kwestie die een toenemend aantal lezers zorgen baart, maar 
die voor velen tegelijkertijd ver weg lijkt. Hoe kunnen de me-
dia de realiteit van de klimaatverandering in beeld brengen 
en tastbaar maken zonder al te angstaanjagend of prekerig 
over te komen? Hoe kunnen de lezers worden geadviseerd 
de nodige veranderingen in hun persoonlijk gedrag aan te 
brengen wanneer uit onze enquête blijkt dat 64 procent van 
de ondervraagden tegen de geplande afschaffing van ver-
brandingsmotoren vanaf 2030 is?   

Op de redactie van Luxemburger Wort zijn klimaatbescher-
ming en duurzaamheid al vele jaren een thema, en niet pas 
sinds de grote klimaatconferenties. Een zeer praktische vraag 
betreft bijvoorbeeld de netelige kwestie van het brandstof-
toerisme. De belastinginkomsten uit de verkoop van goedko-
pe brandstof via Luxemburgse benzinepompen leveren jaar 
na jaar miljarden euro’s voor de staatskas, maar bemoeilijken 
de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen van het land.  

Het is zeker een van de meest urgente taken in de journa-
listiek om de veranderingen in het klimaat te beschrijven en 
zichtbaar te maken, vooral in onze regio. Daarom bezochten 
onze verslaggevers de rampgebieden in Pepinster (België) 
en het Ahrdal (Duitsland), op nauwelijks een uur rijden van 
Luxemburg. En natuurlijk hebben we in juli uitvoerig verslag 
gedaan van de overstromingen in het land zelf. De ‘overstro-
ming van de eeuw’, die ditmaal vooral het oosten van het 
land trof.    

Daarnaast zien wij het als onze plicht om verder te kijken 
dan onze eigen horizon, verder dan onze eigen regio, en 
te proberen mondiale verbanden te laten zien. Onze cor-
respondenten brengen verslag uit op plaatsen waar de 

klimaatverandering de bestaansmiddelen van de mensen al 
in gevaar brengt, maar ze berichten ook over de gletsjers in 
de Alpen, het smeltende ijs in Alaska en de oliewinning in het 
Noordpoolgebied.  

Tijdens COP26 hebben we een reeks artikelen gepubliceerd 
met positieve voorbeelden van hoe het klimaat kan worden 
beschermd. Het ging onder meer om een reportage over het 
grootste drijvende kantoorgebouw ter wereld in Rotterdam 
en de productie van bio-methaan in Italiaanse wijngaarden.  

Een van de vele deskundigen die we over het onderwerp 
klimaat hebben gehoord, was de politicoloog François 
Gemenne, die vooral onderzoek doet naar milieu-, geopo-
litieke en migratievraagstukken. In het interview, in oktober, 
stelde hij een vraag die journalisten aan het denken zou 
moeten zetten: “Als je voortdurend op gevaren wijst en ge-
alarmeerd bent, creëer je dan niet de illusie van actie?”   

De gevolgen van de klimaatverandering zullen in toenemen-
de mate alle terreinen van het openbare leven beïnvloeden, 
van sociale rechtvaardigheid tot internationale conflicten. Dit 
heeft gevolgen voor onze verslaggeving, waarin regionale 
oplossingen en strategieën voor aanpassing aan de nieuwe 
omstandigheden steeds centraler komen te staan in het 
journalistieke werk.

Overstromingen in de straten van Echternach (Luxemburg).  
Foto Guy Jallay
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De kwaliteitskrant Irish 
Independent, die van 
maandag tot zaterdag 
verschijnt, staat bekend 
om zijn gezaghebbende 
en betrouwbare 
journalistiek: nationale en 
internationale verhalen, 
nieuws, actualiteit, sport 
en amusement.

Ontstaan 
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Dagbereik print  
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Dagbereik online 
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Podcasts 
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In, The Big Tech, Real 
Health en The Indo Daily

Journalisten  
in dienstverband 
149 (inclusief The Herald)

www.independent.ie

Cormac Bourke 
Hoofdredacteur  
Irish Independent  
en Independent.ie Recyclen?  

Of gewoon 
minder 

produceren?
Klimaat leek in Ierland minder te leven dan 

in Europa. Maar dat is nu aan het veranderen. 
Ook in de Independent.
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Toen de eerste gedrukte editie van de Irish Independent 
verscheen op 2 januari 1905, stond er een boodschap op de 
vierde pagina van de magere debuuteditie die er in totaal 
acht telde, waarmee ze haar missie verkondigde, onder een 
eenvoudige kop bestaande uit slechts één woord: ‘Wijzelf’. 

In de beschrijving van hoe de krant een relatie zou opbou-
wen met haar lezers, stond de volgende paragraaf gedrukt: 
“De Irish Independent … zal haar claim rechtvaardigen om een 
nationaal tijdschrift te zijn, onafhankelijk zowel in naam als in 
feiten. Het staat ons vrij om bij te dragen aan elke goede zaak 
voor Ierland. Het plaatst de belangen van ons land boven 
die van eender welke partij en zal geen enkele groepering of 
individu uitbuiten.” 

In het jaar 2021 is het summum van de goede doelen ‘voor 
het welzijn van Ierland’ zonder enige twijfel de klimaatkwes-
tie, toch? 

Het is een moeilijk verhaal om te brengen, met veel verschil-
lende effecten. Het lijkt erop dat de kwestie de laatste jaren 
minder leefde in Ierland dan in vele Europese buurlanden. 
Maar de stemming verandert. De publieke opinie heeft het 
gevoel dat lang niet alles goed gaat. 

Het Irish Environmental Protection Agency (IEPA) heeft ge-
waarschuwd voor meer hevige regenval in de herfst en winter 
in Ierland, met een grotere kans op overstromingen, meer en 
krachtigere stormen, een stijging van de zeespiegel en, in de 
zomer, een verhoogde kans op hittegolven. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CSO) zegt dat Ierland 
de op één na hoogste uitstoot van broeikasgassen per capita 
van de EU had – vlak na Luxemburg – en voegde eraan toe 
dat de landbouw de sector was met de hoogste uitstoot in 
Ierland, gevolgd door de transportsector. 

De landbouw is goed voor bijna 160.000 banen. In een land 
dat sterk afhankelijk is van directe buitenlandse investerin-
gen, is de productie van voedsel- en drankproducten de 
belangrijkste inheemse industrie van Ierland, volgens de 
belangengroep IBEC. 

Ons plan blijft simpel. Zoals altijd in de Irish Independent, 
leggen we de problemen op een simpele, heldere en 

betekenisvolle manier uit, zodat onze lezers en luisteraars 
zich erin kunnen vinden. Wat betekent het allemaal écht? 

De vragen stellen is makkelijker dan parameters uit te zetten 
voor de antwoorden. Operationeel gezien hebben we, dankzij 
de gezamenlijke inspanningen van milieucorrespondente 
Caroline O’Doherty en landbouwredacteur Margaret Donnely, 
in het najaar een stuurgroep voor klimaatverandering opge-
richt om praktische implicaties van de uitdagingen te bespre-
ken. Dat oeuvre staat nog in de beginschoenen. 

Een andere kleine stap die we hebben genomen, is het aan-
stellen van eco-ondernemer Anne-Marie Tomchak voor het 
schrijven van columns over de klimaatproblematiek.  

Deze stappen hebben al geleid tot hele interessante debat-
ten - en meningsverschillen - over hoe we onze verhalen 
vormgeven. Er is een groter bewustzijn van het belang van 
taal en de noodzaak om ons team op te leiden. Ook is men 
zich meer bewust van het gevaar van greenwashing en van 
de voor- en nadelen van concepten die in steen leken te zijn 
gebeiteld. Meer recyclen? Is het niet beter om in de eerste 
plaats minder te produceren? 

Er zal ook een voortdurend debat zijn over het reduceren van 
het narratief tot de ‘kostenkant’ van de strijd tegen klimaat-
verandering – terwijl we onze lezers ook willen informeren 
over de prijsstijging van de diesel en benzine waarmee ze 
hun wagens vullen.  

Een gelaagd verhaal dat veel betekenissen heeft.

Vragen stellen is niet zo 
moeilijk. Heldere antwoorden 
vinden, is dat wel

Overstroming door Storm Barra. Foto Gerry Mooney
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Gazet van Antwerpen 
is de grootste krant 
van de grootste stad 
van Vlaanderen. Zij 
is de belangrijkste 
informatiebron voor en 
over de stad en de brede 
regio. Daarnaast doet de 
krant met scherpe blik 
verslag van het nieuws in 
de wereld.

Ontstaan 
1891  

Dagbereik print  
455.150 

Dagbereik online 
358.488 

Aantal abonnees  
(print + digitaal)  
69.849

Podcasts 
Omroep Onderwereld  
en GVA Podcast

Journalisten  
in dienstverband 
54

www.gva.be

Frederik De Swaef 
Hoofdredacteur  
Gazet van 
Antwerpen Ondergang van 

een eilandenstaat 
raakt ook de 

Antwerpenaar
Het dagboek van een Belgische activiste gaf lezers 

van de Gazet een kijkje achter de schermen van  
de klimaattop in Glasgow. Zo komt het dichtbij.
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“We zaten vanochtend al om zes uur in de auto, om toch 
maar te vermijden dat we door de lange wachtrij aan het 
conferentiecentrum te laat zouden zijn voor de meeting met 
Alexander De Croo”, schrijft de Belgische klimaatactiviste 
Anuna De Wever op woensdag 3 november in haar dagboek 
vanop de klimaattop in Glasgow. Of ze in een elektrische 
auto zat, kwamen de lezers van Gazet van Antwerpen niet te 
weten, maar door haar ogen kregen ze wel een unieke kijk 
op het verloop van de belangrijkste conferentie van het jaar. 
Die ging niet over corona maar over de gezondheid van de 
planeet op lange termijn. 

Net als bij corona, liep ook in Glasgow niet alles even vol-
wassen en oplossingsgericht als je zou verwachten bij een 
levensbedreigende crisis. “We kwamen teleurgesteld en 
gefrustreerd uit de meeting (met de premier). Later die dag 
(…) was er gezucht en gelach uit ongeloof vanwege de vele 
clichés in de speech van De Croo.” 

Maar Anuna De Wever richtte onze blik die dag ook op lei-
ders die hun positie gebruiken om structureel de klimaatver-
andering aan te pakken. “Een van de opmerkelijke uitspraken 
vandaag kwam van Surangel Whipps Jr., de president van de 
eilandenstaat Palau in de Stille Oceaan”, schreef de activiste. 
“Jullie kunnen even goed bommen op onze eilanden gooien, 
in plaats van ons te laten lijden om onze trage ondergang te 
zien. Hij spreekt de waarheid. Zoveel toespraken over ambitie 
terwijl we weten dat we met de huidige doelstellingen (die 
zoveel politici verdedigen) miljoenen mensen over de hele 

wereld in de steek laten.” 

Deze passage in de column van Anuna De Wever deed ons 
denken aan Stefan Claes. De Brasschatenaar is ereconsul 
generaal van Palau in ons land. Vanachter zijn statige bureau 
in de Antwerpse gemeente schetste hij heel concreet wat 
de klimaatverandering vandaag al betekent voor mensen op 
het eiland. Niet alleen moord en brand maar ook nuance en 
oog voor oplossingen bij Claes. “In België zorgt de klimaat-
verandering hier en daar voor kleine ‘voordelen’. Denk aan 
warmer weer of ons land dat makkelijker wijn kan verbouwen. 
Die voordelen zijn er niet meer in Palau. Het klimaat is een 
complexe zaak waarover nog heel wat gediscussieerd zal 
worden.” 

Het plusstuk met de ereconsul-generaal uit Brasschaat was 
een van de meest gelezen artikels van de dag. Het dagboek 
van Anuna De Wever leverde meerdere interessante ideeën 
op om de klimmaatproblematiek concreet te maken voor 
onze Antwerpse lezer. Op dit pad willen we met Gazet van 
Antwerpen ook in 2022 verder wandelen. Kwalitatieve jour-
nalistiek, het liefst met een regionale inslag, die ook digitaal 
een groot bereik genereert en nieuwe abonnees aan ons 
kan binden. Maar ook diverse stemmen zoals de non-binaire 
jonge activiste aan het woord laten, die resoneren bij al wie 
zich jong voelt in ’t stad. Zo willen we als Gazet niet alleen 
thuishoren tussen de Antwerpse iconen zoals de kathedraal 
of Wannes Van De Velde, maar evengoed tussen The Jane en 
Tourist Le MC.

Anuna De Wever op 22 oktober 2021 in Gent (België), tijdens een ‘school strike’ protest actie van Youth for 
Climate. Foto James Arthur Gekiere/Belga
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Het portfolio van
Mediahuis Ireland
omvat twaalf wekelijkse
regionale dagbladtitels:
The Kerryman, The
Corkman, Drogheda
Independent, The Argus,
Bray People,
Wicklow People,
Wexford People, Gorey
Guardian, Enniscorthy
Guardian, New Ross
Standard, Fingal
Independent, Sligo
Champion en een
wekelijks magazine
Ireland’s Own. Deze
kranten publiceren lokale
en regionale verhalen,
samen met lokaal en
regionaal nieuws en sport.

Ontstaan 
1891  

Dagbereik online 
69.000 

Journalisten  
in dienstverband 
50

Jim Hayes  
Hoofdredacteur  
Regionale 
Dagbladen 
Mediahuis Ireland

Ook het  
zeewier vertelt 

het verhaal
Regionale titels kunnen op klimaatgebied wereldwijde 

boodschappen overbrengen aan de lezers. Columnisten, 
zoals de ‘zeetuinier’, zijn daarbij belangrijk.

58

In 2021 vond er een revolutie plaats in onze regionale redac-
ties, een digitale revolutie. Als gevolg daarvan hebben we 
nu meer ogen op onze schrijvers en onze journalistiek dan 
wellicht ooit tevoren in een lange uitgeversgeschiedenis die 
teruggaat tot de eerste jaren van de negentiende eeuw.   

Het moet gezegd worden dat de shift van een printeditie naar 
een digital first manier van werken met een focus op snel 
nieuws soms moeizaam, frustrerend en zelfs uitputtend was. 
Maar: wie mooi wil zijn moet lijden. Onze twaalf lokale kranten 
hebben nu, wat wij noemen, fase 1 voltooid. Nu kijken we met 
opgeheven hoofd naar de toekomst in plaats van over de 
schouder terug te kijken naar de dagen dat de gedrukte krant 
het rijk voor zich alleen had. Fase 2 is in aantocht (maar dat is 
een ander verhaal). 

2021 stond dus volledig in het teken van het C-woord. Nee, 
niet Covid en ook niet het eerste woord dat u misschien te 
binnen schiet. Communicatie. We bereiken een groter publiek 
en doen dat goed.  

Dat werd erkend tijdens de Local Ireland Media Awards van 
2021. Mediahuis Ireland Regionals won de hoofdprijs in vijf 
categorieën, het grootste aantal van alle krantengroepen en 
een recordwinst voor ons. The Kerryman won de prijs voor de 
beste voorpagina, met een paginagrote Covid-gerelateerde 
foto van een priester die de mis opdraagt in een kerk zonder 
kerkgangers. De kop was ‘Ongekend’ en dat is een terechte 
samenvatting van een jaar in de regio’s waarbij we ons di-
gitale nieuwsaanbod volledig transformeerden, met redac-
teuren en journalisten die aan keukentafels en in piepkleine 
logeerkamers werkten. Wie had ooit kunnen denken dat dit 
mogelijk was? 

Wij zeggen vaak dat het beste lokale nieuws draait om 
mensen, niet alleen onze lezers maar ook onze verslagge-
vers en onze medewerkers, onze lokale verslaggevers en 
opinieschrijvers. Schrijver en natuuronderzoeker Jim Hurley 
schrijft een van de langstlopende wekelijkse columns in de 
Ierse journalistiek. Sinds zijn eerste ‘Nature Corner’ in de 
Wexford People in 1981 heeft hij zo’n 2.000 artikelen over 
de natuur geschreven. Onlangs deelde Jim een ontnuch-
terende gedachte in zijn column, die verspreid wordt in 
onze regionale kranten: “De onmiddellijke dreiging die 
uitgaat van extreme weersomstandigheden en de stijgende 
zeespiegel kan niet worden genegeerd. Zoals de zaken er 
nu voor staan, zijn we slecht voorbereid en begint de tijd te 
dringen.” 

Als journalisten hebben wij de verantwoordelijkheid om kli-
maatactie hoog op de nieuwsagenda te plaatsen. Het brengt 
specifieke uitdagingen met zich mee voor lokale kranten, 
maar lokale verhalen, goed onderzocht en opgebouwd, 
kunnen krachtige wereldwijde boodschappen overbrengen 
en doen dat ook.  

Niemand kent de gevolgen van de klimaatverandering voor 
onze kusten beter dan ‘zeetuinier’ Marie Power, een expert op 
het gebied van duurzaam zeewier verzamelen en koken, die 
ik in september interviewde op een winderig strand terwijl de 
Atlantische Oceaan ons op de hielen zat. Door haar beschrij-
ving van het verzamelen van zeewier heeft Marie onbedoeld 
een manifest opgesteld dat wij allemaal moeten volgen, als 
nieuwsorganisatie en als individu: “Het brengt een verant-
woordelijkheid tegenover de natuur met zich mee: onze 
impact beperken, alleen nemen wat nodig is, we moeten 
ervoor zorgen dat we zo min mogelijk vertrappelen en niets 
achterlaten”.   

In 2022 is het 100 jaar geleden dat de Ierse staat werd opge-
richt. Onze lokale kranten, waarvan de meeste dateren van 
voor die periode, hebben in de loop van die eeuw de publie-
ke opinie helpen vormen. Zelfs nu, op het dieptepunt van een 
pandemie, kunnen we het ons niet veroorloven om onze voet 
van het pedaal te halen.

Zeetuinier Marie Power. Foto Celtic Routes
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Aachener Zeitung en 
Aachener Nachtrichten 
zijn met al hun 
verschijningsvormen 
stevig verankerd in 
de regio Noordrijn-
Westfalen. Informerend 
en duidend. Snel, maar 
nooit oppervlakkig.

Dagbereik print  
266.000

Dagbereik online 
133.160

Aantal abonnees  
(print + digitaal)  
77.344

Journalisten  
in dienstverband 
111

Thomas Thelen  
Hoofdredacteur 
Aachener Zeitung en 
Aachener Nachrichten

De journalistiek 
blijft 

belangrijk als 
nieuwsbrenger

De overstromingen in Duitsland bewezen opnieuw het belang van betrouwbare 
nieuwsmedia. Ook als het tijd wordt voor ongemakkelijke vragen. 
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Eerst kwam de regen. Toen de vloed. Beken werden rivieren 
die auto’s, huizen en mensen meenamen. Een tragedie trof 
delen van onze regio die bijna alles overtrof wat tot dan toe 
was meegemaakt. Dagen van onophoudelijke regen vernie-
tigden talloze middelen van bestaan die eerder in tientallen 
jaren met veel moeite waren opgebouwd. Plotseling lag de 
klimaatcatastrofe niet langer in de verte, maar was ze met 
haar vernietigende kracht in het bewustzijn van de plaatselij-
ke bevolking gespoeld. 

Toen het op 14 juli 2021 begon te regenen, had de vroege 
ploeg aan de nieuwsdesk geen idee wat hen en vele andere 
collega’s van het mediabedrijf de volgende dagen en weken 
te wachten stond. Wat nog steeds geldt voor alle verande-
ringen in de journalistiek, bleek al snel: in tijden van aanhou-
dende extreme situaties is de competentie van journalisten 
van bijzonder belang. Hier kunnen zij zichzelf overtreffen en 
daarom kunnen deze tijden, ver van de conventionele proce-
dures, grote momenten worden voor redacties.  

Dit als een succes te vieren zou ongepast zijn gezien het leed 
dat velen is overkomen. We hebben geleerd hoe belangrijk 
onze rol als verslaggevers en nieuwsbrengers in de samen-
leving nog steeds is, en het is nog steeds een bron van grote 
motivatie, vooral bij jonge collega’s.  

De overstromingsramp werd een digitale test voor onze 
redactie, die we alleen hebben kunnen doorstaan omdat 
we van tevoren de nodige zorgvuldigheid hadden betracht. 
Mobiel werken op locatie, goed werkende online workflows, 
snelheid als allesoverheersend principe, zonder de journa-
listieke betrouwbaarheid uit het oog te verliezen. Tijdens de 
ramp zochten en vonden mensen in nood de informatie die 
ze dringend nodig hadden op onze platforms. Wat ten tijde 
van Covid 19 al was gebleken, is nu bevestigd: mensen wen-
den zich tot de media die ze kunnen vertrouwen. De mensen 
in de regio vertrouwen ons!   

Dit vertrouwen blijkt ook uit het feit dat zij 3,5 miljoen euro 
hebben gedoneerd aan onze hulpactie ‘Mensen helpen 
mensen’ voor de slachtoffers van de overstromingen. Dat 
geld wordt nu gebracht naar de plekken waar de hulp het 
dringendst nodig is. De tijd van wederopbouw, die jaren zal 
duren, is begonnen. De collega’s die dag en nacht dienst 
hadden in de getroffen gebieden en die zelf psychosociaal 

hebben moeten omgaan met wat zij hebben meegemaakt, 
begeleiden deze wederopbouw met hun verhalen.  

Maar de journalistiek mag niet ophouden bij een welwil-
lende berichtgeving over de wederopbouw. Wij hebben 
een bijzondere verantwoordelijkheid als het erom gaat de 
onaangename vragen te stellen: Hoe is deze catastrofe tot 
stand gekomen? Was er enig bewijs dat de aandacht over 
het hoofd heeft gezien? Welke alarmsystemen waren er en 
waarom bleken ze te falen?  

Misschien nog belangrijker is een blik op de toekomst: welke 
lessen kunnen we uit dit alles trekken? Op regionaal niveau 
bijvoorbeeld, als het gaat om lokale rampenpreventie. Maar 
ook op mondiaal niveau als het gaat om de wereldwijde in-
spanningen om klimaatverandering tegen te gaan. Misschien 
gaat 2021 wel de geschiedenis in als een keerpunt. Want de 
gevolgen van de klimaatverandering hebben ook de be-
voorrechte landen in het noorden met volle kracht bereikt en 
de door de mens veroorzaakte klimaatverandering kan niet 
langer worden ontkend.

De overstromingsramp werd een 
digitale test voor onze redactie.  
En we hebben hem doorstaan

Overstromingen in Eschweiler (Duitsland). De Stoltenhoff-brug 
bezwijkt onder de druk van het water. Foto’s Sonja Essers, 
Irmgard Röhseler
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Marcella Breedeveld
Hoofd Duurzaamheid Mediahuis
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Wat is journalistiek zonder vertrouwen? 
Het vertrouwen van lezers en luisteraars die 
iedere dag of iedere week hun krant, site of 
nieuwsapp openen om bijgepraat te worden 
over wat er in de wereld gebeurt. Dat kan de 
verre buitenwereld zijn, maar evengoed de 
wereld die op je eigen stoep begint. Binnen 
Mediahuis, dat nieuwstitels uitgeeft in vijf 
verschillende landen, kiest iedere redactie 
voor een geheel eigen klankkleur, voor 
eigen inzichten en afwegingen. Maar wat de 
journalisten gemeen hebben, is het streven 
om door hun publiek vertrouwd te worden.  
Dat is de binding.

Marcella Breedeveld
Hoofd Duurzaamheid 
Mediahuis
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Het duurzaamheidsprogramma van Mediahuis heet IMPACT. In dat programma 
is een belangrijke plek ingeruimd voor journalistiek. Pluriformiteit, vertrouwen en 
transparantie en kennisdeling zijn de pijlers waar dit beleid op rust. Mediahuis 
staat voor onafhankelijke en diverse journalistiek, een essentieel onderdeel van 
de democratische rechtstaat. Een kernwaarde van de onderneming dus. In 2021 is 
Mediahuis ook mede-investeerder geworden in Pluralis, een investeringsfonds dat 
onafhankelijke journalistiek en pluriforme berichtgeving ondersteunt in Europese 
landen waar de omstandigheden daarvoor niet altijd goed zijn. 

Binnen het IMPACT-programma worden redacties gestimuleerd om actief met 
elkaar te bespreken hoe het vertrouwen in journalistiek gewaarborgd kan blijven. 
In een wereld die voortdurend en razendsnel verandert, is dat vertrouwen van het 
grootste belang.  

Transparantie is onlosmakelijk met vertrouwen verbonden. De digitale nieuwscon-
sument heeft ontelbare bronnen tot zijn of haar beschikking. Vaak van afzenders 
die niet helder zijn over hun achtergrond, die hun wijze van nieuwsgaring niet 
laten toetsen en die soms zelfs bewust desinformatie verspreiden. Professionele 
nieuwsmerken, zoals die van Mediahuis, zijn op hun manier allemaal bezig met 
transparantie. Vertel wat je weet, maar wees ook eerlijk over de vragen waar nog 
geen antwoord op is. Lezers waarderen dat, zo bleek de afgelopen twee jaar keer 
op keer tijdens de coronapandemie.   

Kennisdeling is ook een belangrijk onderdeel van IMPACT. Journalisten leren 
dagelijks bij, van hun collega’s, van de mensen die ze spreken voor hun verhalen. 
Maar in het hectische, door deadlines gedreven bestaan op redacties is er niet 
altijd ruimte voor systematische scholing of voor discussies over onderwerpen 
die op veel verschillende niveaus impact hebben. Binnen Mediahuis zijn acade-
mies opgericht die, voor hun eigen titels en gezamenlijk, cursussen, discussies en 
kennissessies organiseren die voor journalisten interessant zijn en waarbij ze kennis 
aan elkaar doorgeven.  

Het journalistiek jaarverslag, waarvan dit de tweede editie is, geeft een goed 
overzicht van de diversiteit aan titels binnen Mediahuis. Mooi, en vooral ook heel 
interessant om te zien hoe alle redacties, van landelijk tot regionaal, van dagelijks 
tot wekelijks, iedere dag weer werken aan het informeren én amuseren van hun 
publiek. Redacties kunnen er ook inspiratie uit halen, door te lezen hoe collega’s 
van andere titels een project hebben opgezet of anderszins een nieuwe journalis-
tiek avontuur zijn begonnen.  

Klimaatverandering is dit jaar het onderwerp voor het Journalistiek jaarverslag, 
maar is natuurlijk ook onderdeel van IMPACT. In oktober 2021 heeft Mediahuis zich 
aangesloten bij het Science Based Targets initiative (SBTi) en zich gecommitteerd 
aan een ambitieuze emissiereductie, met als doel de opwarming van de aarde te 
beperken tot 1,5 graad celsius. De stappen ernaartoe zullen nauwlettend gevolgd 
worden en in transparante cijfers zichtbaar worden gemaakt. Zoals dat hoort bij 
Mediahuis.

Rechts: Klimaatbetogers in de Albert 
II laan in Brussel (België).
Foto Kristof Vadino

Mediahuis heeft zich gecommitteerd 
aan een ambitieuze emissiereductie. 
De stappen ernaartoe zullen we in 
transparante cijfers zichtbaar maken. 
Zoals dat hoort
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Bedankt!

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.
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