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Kantelen
Zoveel is vandaag in de wereld aan het kantelen, zegt Karel
Verhoeven van De Standaard in dit blad, dat mensen meer
dan ooit nood hebben aan goede informatie, inzicht en
heldere opinies. En toen hij het zei, was Trump nog niet eens
verkozen als president. Zou het kunnen dat de verkiezing
van Trump — toch niet de meest redelijke politieke leider
die de wereld ooit heeft gekend — voor een stuk mee is
bepaald door het achterwege blijven van de nieuwsmedia?
Niet dat die het inhoudelijk laten afweten: de New York
Times, Washington Post en Wall Street Journal blijven van
het beste wat de pers wereldwijd ooit heeft voortgebracht.
Maar hun verkoop en bereik nemen zienderogen af,
geconfronteerd als ze zijn met online informatieleveranciers
die almaar meer lezers en adverteerders naar zich toe
trekken.
Ook bij ons kleurden de jongste CIM-cijfers voor kranten
en magazines weer niet fraai. En toch mag dat geen excuus
zijn om in doemdenken te vervallen. Meer dan ooit proberen de Vlaamse uitgevers zich te positioneren in het
kantelende medialandschap en
passen ze hun businessmodelMeer dan ooit
len
aan. Bij De Persgroep ging
proberen Vlaamse
dat zopas nog met een heftige
uitgevers zich te
reshuffle aan de top gepaard
positioneren in het
(blz 14-15). Overigens biedt de
nieuwe digitale technologie wel
medialandschap
degelijk enorme mogelijkheden, daarvan getuigt ook de Technodag die de VVJ organiseerde (blz 16-17). Nog positief: het hoge vormingsniveau
van de jonge nieuwkomers op de redacties. Zowel Karel
Verhoeven als Mark Morren wijst daarop verder in dit blad.
Het mag ons niet beletten te blijven focussen op pijn- en
verbeterpunten, want die zijn er ook. Dat uitgevers maximaal moeten blijven inzetten op goed bezette en professionele redacties bijvoorbeeld. Dat ze redactiewerk niet zomaar
kunnen outsourcen aan (goedkopere) freelancers (zie blz.
8-13). Richting publiek: dat men de waarde blijft inzien van
goede en onafhankelijke journalistiek, waarvoor men dan
ook bereid is gepast te betalen. Aan het adres van politici:
dat men eens ophoudt journalisten die gewoon hun werk
doen te schofferen en censureren — de Vlaamse nieuwsmedia verdienen echt wel meer respect dan dat.
Als VVJ hebben wij de taak over een en ander te waken,
zodat alles uiteindelijk zoveel mogelijk de goede richting
uitkantelt. Hopelijk levert het ons ook voor 2017 weer het
vertrouwen en lidmaatschap op van een voldoende grote
groep journalisten.
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KAREL VERHOEVEN
(DE STANDAARD)
IN DE UITKIJKTOREN

‘Er is zoveel aan
het kantelen’
Karel Verhoeven (46) staat sinds 2010, samen met Bart
Sturtewagen, aan het roer van 'De Standaard'. Dat 'DS'
toonaangevend is, daar laat hij geen twijfel over. Hij
noemt zijn blad dan ook gewoon De Krant. Een krant die
breed én ver kijkt, want: ‘Ik vind het een bevrijding dat de
ochtendkrant niet meer het nieuws van gisteren als focus
heeft. Ze moet vooruitkijken.’
MONICA MORITZ
4
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Toen u in de journalistiek stapte, bent
u ook gaan doctoreren. Waarom?
Verhoeven: ‘Ik had Germaanse
gestudeerd en Politieke Filosofie in
Engeland. Ik was niet uit op een
academische loopbaan — daarvoor
liep ik te graag op straat rond — maar
mijn intellectuele honger was niet
gestild. Voor mij was dat doctoraat
een uitgesponnen oefening in
systematisch kritisch denken en lezen.
Ik heb uiteindelijk 500 behoorlijk
ernstige pagina’s geschreven over de
lach in de roman — ik zou het nu
vooral korter houden.' (lacht)
Meer bepaald gaat het over de
‘epifanische’, de openbarende lach.
‘Het oneerbiedige en kritische van die
lach interesseerde mij. Er is veel
dedain tegenover het komische,
terwijl lachen een fantastische manier
is om discussies te openen. Humor en
spot zijn een brutale vorm van kritiek
tegen gezag, heiligheid — alles wat
braaf en blind maakt.’
U was toen faits diversreporter voor
‘De Gentenaar’.
(Aarzelt) 'Mensen met wie ik
studeerde, deden mee aan het
diplomatenexamen of gingen bij de
Europese Commissie werken. Wat ik
deed, was inderdaad veel nederiger,
ook qua inkomen. Ik onderging een
soort cold turkey. Het was confronterend om op het laagste echelon met
de realiteit in contact te komen.
Diefstallen, moorden, branden...
De eerste keer dat je de ouders van
een verongelukt kind een reactie gaat
vragen, sta je te beven. Dat was de
jacht op het primaire nieuws, de
straat. Later beschouw je dat als een
journalistieke oefening, maar toen was
het een barre confrontatie met de
tragische momenten van de realiteit.’
Was ‘de straat’ bepalend voor uw
carrière?
‘Absoluut. Ik beleefde bij De Gentenaar voor het eerst plezier aan de
journalistiek en ontdekte het belang
van juiste informatie. Als je daar een
fout maakte of iemand tendentieus
portretteerde, waren de napijnen
groter dan als je nu een politicus fout
zou neerzetten in De Standaard. De
jacht op faits divers is ook een
geweldige manier om uit je eigen
klasse te breken. Journalisten hebben
een middenklassecomplex: ze

schrijven over middenklassers voor
middenklassers en als ze het over
armoede of migranten hebben, is dat
doorgaans vanuit een blank middenklasseperspectief.’
Tot vorige zomer hadden jullie een
ombudsman die over zulke dingen
waakte. Is Tom Naegels op eigen
initiatief vertrokken?
‘Tom heeft zijn rol bijzonder intelligent en streng vervuld, maar na vijf
jaar kreeg hij het gevoel in herhaling
te vervallen. Ik wens de Vlaamse
media allemaal een ombudsman toe.
Voor een redactie is een ombudsman
verdraaid lastig, vooral omdat hij zijn
oordeel vrijuit in de krant publiceert.
Het zal jouw werk maar zijn dat daar
bekritiseerd wordt. Een journalist
neemt dat op zijn eer. Tom heeft ook
een paar keer een artikel op de
voorpagina op de korrel genomen.
Dat komt aan. Maar zijn argumenten
hebben onze aanpak beïnvloed. Hij
reageerde ook op klachten van lezers.
Onze lezers spreken ons vooral aan
wanneer ze vinden dat het de krant
aan evenwicht ontbreekt, dat we te
veel partij trekken, of sturend
schrijven. Een van die twistpunten is
de berichtgeving over de N-VA.’
Zijn jullie weer on speaking terms
met Bart De Wever?
‘We hebben met het merendeel van
de N-VA een correcte, professionele
relatie. Met Bart De Wever verloopt
het contact moeilijk. We blijven
interviews vragen, hij blijft ze meestal
weigeren. Zijn goed recht. We hoeven
niet naar de gunst van een politicus te
dingen hè. De laatste jaren lijkt
meneer De Wever zich wel vaker de
prerogatieven van de kardinalen van
vroeger te willen toe-eigenen. De
autoriteit die zijn zegen geeft over wie
publiek spreekrecht mag krijgen, wie
gepubliceerd mag worden, welke
argumenten in een debat betamelijk
zijn. Dat kan niet en daarover
onderhandelden we dus niet. Ach, we
hebben wel vaker ruzie met politici.
Als je kritisch rapporteert, maak je
mensen ongelukkig.’
Of ze noemen 'De Standaard' op fora
een 'kalifaatkrant’.
‘Kalifaatkrant? Dat is praat uit de
donkere marge van het Vlaams
Belang. Breder is het verzet tegen
columnist Dyab (Abou Jahjah, red.),

|
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ook in Nederland leiden zijn opinies
en persoonlijkheid tot grote heisa.’
Dat heeft hij aan zichzelf en zijn
verleden te danken, toch?
‘Ik verzet mij fundamenteel tegen het
idee dat zo’n man daarom geen deel
mag uitmaken van het publieke debat.
Als we het verleden van sommige
N-VA’ers eeuwig tegen hen bleven
gebruiken, kwamen ze niet meer aan
bod. De zaken waar hier en in
Nederland al die stennis over gemaakt
is, gaan over een interviewtje van
vijftien jaar geleden en een tweet
van tien jaar geleden en…’

We rekruteren
doorgaans mensen
met een of twee
masters. Ach,
ze zijn heerlijk
hoog geschoold

…een uitspraak over het invoeren
van de sharia hier.
‘Maar hij is niet eens een gelovige
moslim! Hij is een Arabische nationalist. En een zeer intelligent en belezen
man, die uitstekende columns schrijft.
Dat is de allerbelangrijkste reden
waarom we hem wekelijks blijven
publiceren. Hij is interessant omdat
hij tegenwringt. Allochtonen moeten
constructief zijn, vriendelijk, voornaam, gedwee. Dyab eist rechten op.
Dat stuit velen tegen de borst. Hij is
een activist, wat soms wringt met zijn
rol van polemist en columnist. Wij
zijn niet verantwoordelijk voor wat
hij naast de krant doet, maar het
straalt wel indirect op ons af. We
vragen hem om geen dingen te
publiceren die buiten de zeer brede
marges van het publiek aanvaardbare
debat vallen. En voor de rest: het is
niet omdat hij lezers de gordijnen
injaagt dat we hem uit de krant
moeten flikkeren. Je bent als redactie
niet de gevangene van je lezer hè,
zeker niet van de roepers.’
5
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In de beginselverklaring van
‘De Standaard’ staat dat de krant
onafhankelijke journalistiek bedrijft
en ideologisch ongebonden is. Wat
houdt dat voor u in?
‘Zowel de krant als haar lezerspubliek
zijn de afgelopen 20 jaar grondig
veranderd. Daarom was het nodig om
onze waarden duidelijk op te schrijven. We zijn in een scherper ideologisch klimaat terechtgekomen.
Sommige lezers en velen in de politiek
verwachten dat de media zich
opnieuw bekennen tot links of rechts.
Voor de politieke partijen is dat
comfortabel, maar wij zien daar geen
heil in. Niet dat we beweren dat we
geen ideologie hebben, integendeel,
maar die links-rechtspositionering is
te smal en te reductionistisch. De
lezer is voor ons in de eerste plaats
een burger. Geen consument, geen
belegger. Wij richten het oog graag
op het algemeen belang, minder op
persoonlijke baten en voordelen.’
De meeste media beweren het
algemeen belang voorop te stellen.
‘Wij zijn de ogen en oren van een
geïnteresseerd leespubliek. Uit de
eerste beginselverklaring bij de
oprichting van De Standaard,
honderd jaar geleden, houden we over
dat we een eersteklassedagblad willen
zijn. De lezer verwacht van ons iets
anders dan van andere kranten. Dat
heeft te maken met register. Kernwaarden zoals betrouwbaarheid en
integriteit, en vooral precisie, zijn
voor ons belangrijker dan voor andere
kranten. Niet dat ik daarmee beweer
dat andere kranten slordig zijn, maar
hun lezers vergeven hen meer.’
Speelt de krant niet steeds vaker
tegelijk politie en rechter?
‘Dat is een belangrijke overweging,
maar ze mag je niet tegenhouden om
dingen te onthullen. Wel met de
nodige behoedzaamheid. Vijf jaar
geleden was er meer kritiek op de
media dan nu, is mijn gevoel. Media
proberen vandaag kritischer te
werken. Neem de Panamapapers, dat
is uitstekend onderzoekswerk van
collega’s en toont aan hoe krachtig het
kan zijn om bepaalde zaken te
openbaren om de juiste redenen. Je
zet daarmee iets in beweging. Dat je
daarbij meteen veroordeelt, geloof ik
niet, omdat je er een heftig maatschappelijk debat mee op gang brengt. Het
6

mee zoeken naar rechtvaardige
fiscaliteit vind ik een journalistieke
opdracht. Nemen wij daarmee een
politieke positie in? Ja. Komt dat overeen met de klassieke politieke
breuklijnen? Neen. Is het een
ideologische standpuntbepaling? Zeer
zeker. En dat verhindert ons niet om
objectief te rapporteren. Treedt de
krant dan op als rechter of politie?
Nee, het is de taak van de krant om
daar stennis over te maken.’
In 1999 verdween het logo AVV/VVK.
Blijft die katholieke erfenis hangen?
‘Dat is 17 jaar geleden! De paar lezers
die daar nog heimwee over hebben,
schrijven brieven met een kroontjespen en zijn diep in de tachtig. We zijn
intussen twee of drie journalistieke
generaties verder. Het is alsof je ons
probeert te taxeren op de overtuigingen van onze overgrootouders. De
identiteit van een krant is hardnekkig,
maar sommige dingen zijn echt wel
geschiedenis.’
De krant, zo luidt het verder in de
beginselverklaring, 'biedt inspiratie
en toetsstenen voor het persoonlijke
goede leven. Ze gidst naar wat
cultureel, artistiek en in de media van
tel is'. De schoolmeester spreekt?
‘Het kan betuttelend klinken, maar
het is niet zo bedoeld. De essentiële
functie van de krant is aan te geven
wat de moeite loont in de wereld.
Daarbij heeft ze heel wat voor op de
Googles en Facebooks, want ze geeft
een waardeoordeel. Bijvoorbeeld over
artistieke merites. Er zijn ook
tijdschriften die dat doen, maar die
verdwijnen. Daarom is het belangrijk
dat een krant zegt wat goed is en wat
niet. Onze lezer weet waar de krant
voor staat door het register dat ze
aanslaat, door de intelligentie die ze
verwacht van de cultuurredactie. De
krant brengt de lezers in contact met
stemmen die ze anders niet zouden
horen. Daarvoor heb je ook journalisten nodig met een grote kijkervaring,
een grote backcatalogue en veel
frisheid. Die worden steeds schaarser
in de Vlaamse pers. Daarom ben ik
blij dat wij een grote cultuurredactie
hebben, met vijftigers én twintigers.’
Meningen worden steeds belangrijker?
‘Dat klopt. Vandaag sla je voor alleen
nieuwsfeiten de krant niet meer open.
De functie van de krant verschuift

snel. Ik vind het een bevrijding dat de
ochtendkrant niet meer het nieuws
van gisteren als focus heeft. Ze moet
vooruitkijken. Met vers nieuws de dag
op gang trekken. Origineler zijn.
Grotere verbanden leggen in wat zich
aan het voordoen is. Voorpagina’s
maken met geïsoleerde feitjes of
procentjes die de radio overneemt met
één zuinige bronvermelding om 6 uur,
en die de concurrerende websites
vervolgens van Belga plukken, daar
bouw je geen identiteit mee op. Het is
afkicken van de studietjes, de overheidsrapporten en de percentages.
Nieuws altijd aan die kapstokken
hangen, leidt tot conservatieve journalistiek. De krant moet breed genoeg
kijken: we gaan op een andere manier
moestuinieren, eten, scheiden en
trouwen, dat moeten we monitoren.
Laten we de onderwerpen uitdiepen
die ons belangrijk lijken.’

Als we het verleden
van sommige
N-VA’ers eeuwig
tegen hen bleven
gebruiken,
kwamen ze niet
meer aan bod

'DS' verkoopt meer digitaal, maar
verloor vorig jaar 1.600 papieren
abonnees. Waaraan ligt dat?
‘We zitten nu rond de 100.000
verkochte exemplaren per dag. Met de
huidige abonnementsformules en
tegen de stevige prijs die we nu voor
de krant vragen, denk ik dat we op de
kleine Vlaamse markt niet gek veel
groei meer hebben. De vraag is waar
nieuwe leespublieken zitten en tegen
welke prijs. Maar in die zoektocht
willen we uitdrukkelijk een krant
blijven, een bundeling, zes dagen per
week. Geen website of een platform

staat ook veel scherper. We beleven
weer grote conflicten. Lezers zoeken
heldere, intelligente inzichten. Zoveel
is aan het kantelen. Zekerheden gaan
onderuit. Media moeten alerter zijn.
Kijk naar hoe laat we over de contestatie tegen Ceta begonnen te schrijven.
We hebben nood aan confronterende
ideeën die tot nadenken stemmen.
Vandaar ook mijn ijver om iemand als
Dyab een stem te geven.’
Wie solliciteert vandaag bij 'De
Standaard?'
‘Veel slimme, hoog opgeleide jonge
mensen. We rekruteren doorgaans
mensen met een of twee masters.
Of ze hebben een doctoraat en
buitenlandervaring. Ach, ze zijn
heerlijk hoog geschoold, bewust,
veelzijdig en nieuwsgierig. Ze hebben
een grote inhoudelijke drive. Daar ligt
de toekomst van de journalistiek.
Mensen die zeggen: het doet ertoe
wat we vertellen. Ze vinden het
belangrijk wat een medium met de
impact van De Standaard over de
wereld zegt en ze willen dat mee in
handen nemen. De renommee van de
krant helpt natuurlijk. Dat hebben we
voor op veel andere media, we zijn een
zeer aspirationele titel.’

Foto's © James Arthur

dat via sociale media tien stukken per
dag rondstuurt. Met het geld dat je
daarmee verdient, kan je geen dure
redactie van 115 journalisten betalen.
De betekenis en waarde van een krant
zit in het geheel, in het wereldbeeld
dat ze boetseert. Of die bundeling op
papier of digitaal wordt gelezen,
maakt au fond niet uit. Tijdens de
week begint het gebruikscomfort van
digitaal het te winnen. Maar papier
blijft een luxueuze ervaring. Vooral in
het weekend. Voor het Weekblad en
het Magazine verkiest de lezer papier.’
Tijdschriften zijn niet blij met die
weekendkranten, dat ondermijnt hun
markt. Zijn die kranten ook niet te
dik?
‘Ik weet oprecht niet of de kranten
het leven van de magazines moeilijker
maken. Het is in elk geval niet ons
doel. Echt waar, met de hand op het
hart. De Vlaamse lezer bekijkt die

weekendovervloed anders dan de
Nederlandse. Die wil het maximale
uit zijn pakket halen en niet betalen
voor dingen die hij niet leest. De
Vlaming kiest en maakt zich geen
zorgen over wat hij niet gelezen heeft.
Maar veel mensen zeggen inderdaad
dat ze het amper of niet gelezen
krijgen. Dus dikker moeten we die
weekendkrant niet maken.’
De gemiddelde lezer van 'De Standaard' is 45 jaar. Is die ook veeleisend?
‘De strijd om de aandacht is ontzettend toegenomen. Je moet er harder
voor knokken. Met journalistiek die
iets vertelt dat ertoe doet. Tien jaar
geleden lag dat toch anders. Dat was
de tijd van leukheid en infotainment,
van prettige formats en kijkcijfers.
Mijn Restaurant moest op de voorpagina, want dat scoorde. Vandaag moet
het toch interessanter zijn. De wereld

Vindt een hoofdredacteur het
evenwicht tussen werk en privé?
Heeft u kinderen?
‘Nee, ik heb geen kinderen. Een
hoofdredacteur die over zijn privé
zeurt, kan beter een andere job
zoeken. Je weet dat die job beslag legt
op je energie en je tijd. Niemand
dwingt je om hoofdredacteur te
worden. Het is wel een ontzettend
voorrecht om die job voor zo’n krant
te mogen doen. Zoveel te zien en mee
te maken. Voor journalisten ben ik
genuanceerder geworden als het gaat
om evenwichten. Het is een belastende, stresserende en onregelmatige job.
Redacteuren moeten tijd en ruimte
kunnen organiseren voor hun gezin,
maar daar dan ook realistisch mee
omgaan. Maar ik verwonder me soms
over de eisende houding. René De
Bock schreef onlangs een mooi stuk
over zijn aanvoelen dat jonge generaties het beroep minder als een roeping
zien en meer hun privétijd opeisen.’

VOORAL TIJDSCHRIFTEN WERKEN STEEDS VAKER MET ‘ROMPREDACTIES’

Meer freelancers,
minder betaald
Al jaren werd bij ons de opkomst van de freelancer
voorspeld. Zoals in andere landen zouden vaste redacties
flink worden afgeslankt, om te worden aangevuld met
freelancers. Die voorspelling bleef in België grotendeels
uit, maar nu lijkt een stroomversnelling onafwendbaar.
Helaas volgen de tarieven de omgekeerde richting,
al willen weinigen dat luidop gezegd hebben.
DIRK DE WILDE

© www.vizid-illustration.com
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ijdschriften gaan door
woelige tijden en ook kranten
zoeken kostenbesparingen.
In het brede medialandschap
duiken dan ook steeds meer
freelancers op, nog het meest bij
de magazines.
Jörgen Oosterwaal, hoofdredacteur van Humo (voorheen Knack):
‘Wat ikzelf het beste ken, zijn de
weekbladen, en daar ben ik groot
voorstander van veel werken met
freelancers. Dat is niet iets wat me
door de uitgevers is opgelegd, ik
heb het zelf proberen in te voeren.
Bij Knack bijvoorbeeld, en nu ook
bij Humo, moest er in korte tijd
veel veranderen. Als je dan met veel
losse medewerkers werkt, kan je
sneller schakelen.’ Oosterwaal start
naar eigen zeggen wel met het
optrekken van de tarieven.
Hij ziet ook beweegredenen aan de
kant van de journalisten. ‘Veel vaste
medewerkers hebben zelf gekozen
voor het freelance statuut. Als vaste
medewerker moet je shiften draaien
en allerlei kleine klussen doen. Als
je liever focust op grote verhalen,
ben je beter freelance. En het zal
ook wel dat uitgevers dat op
bepaalde plaatsen stimuleren.’

T

Stabielere kranten
Voor Tijs Hostyn, vakbondssecretaris bij ACV, ligt het vrij simpel:
het financiële dicteert. ‘De markt
van de magazines staat het meest
onder druk, met dalende oplages en
advertentie-inkomsten. Daar wordt
het meest op kosten bespaard. Bij
de kranten is iets minder druk.’
Het ACV heeft daarom beslist niet
alleen meer werknemers te
verdedigen, maar ook bepaalde
zelfstandigen, de freelancers die van
een of een paar opdrachtgevers

afhankelijk zijn — uit onze eigen
enquête (zie blz. 12) blijkt dat bij
de meesten zo te zijn.
Dat de situatie bij de kranten
stabieler is, bevestigt Hans
Deridder. Als managing editor van
De Persgroep in drie landen heeft
hij vooral zicht op de kranten. ‘De
Persgroep werkt in België nog altijd
zoals twintig of dertig jaar geleden:
de mensen die elke dag werken aan
de afwerking van de krant of op de
nationale redacties zijn vast in
dienst, de mensen op de regionale
redacties (algemeen of sport) zijn
freelancers. De freelancers zijn
diegenen die lokaal het sociale of
politieke leven volgen en de lokale
sportclubs kennen. Het is de
cultuur bij de Belgische uitgevers,
online en geprint. We spraken
dertig jaar geleden al over “vaste
redacties” en freelancers, en
gebruiken nog steeds die naam.’

Fotografen waren eerst
De openbare omroep VRT werkt
met een ‘heel erg beperkt’ aantal
freelancers, aldus ACV-afgevaardigde Klaus Haas. De nieuwe
beheersovereenkomst vereist meer
outsourcing, maar de deontologische code en het redactiestatuut
werken remmend.
Bij de fotografen zijn freelancers
intussen de norm geworden, zegt
Lieven Van Assche, zelf freelance
fotograaf. ‘De beroepen van
fotograaf en cameraman stonden de
afgelopen jaren erg onder druk.
Hierdoor is het aantal mensen in
vaste dienst sterk verminderd. Bij
de fotografen zijn er nauwelijks nog
mensen in vaste dienst, 5 of 6 over
heel België. Bij de cameramannen is
er eenzelfde trend. De afgelopen
jaren hebben velen het beroep
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verlaten omdat de tarieven op de
bodem terechtgekomen zijn. De
laagste tarieven zijn nu 5 à 6 euro,
voor een foto gemaakt door een
journalist. Een fotograaf krijgt
minimum 15 euro, en een maximum
van zo’n 200 euro per foto. Voor een
voetbalmatch, waar je uren mee bezig
bent, krijg je 160 euro, en moet je je
rechten afstaan.’

Hoe beter je werk,
hoe makkelijker je
kan overleven
JÖRGEN
OOSTERWAAL
(HUMO)

Bij de cameramensen valt ook wel een
ander geluid te horen. Wegens de
werklast en de overdreven flexibiliteit
die van vaste cameramensen wordt
geëist, kiezen jongeren nu voor het
freelance statuut. Zo kunnen ze hun
werk zelf regelen en houden ze er —
dankzij de fiscale verschillen — meer
aan over. Bij hen speelt ook de
ambitie om als cameraman door te
groeien naar bijvoorbeeld fictie.
Deze strategie houdt natuurlijk het
risico in dat je niet genoeg aan de bak
komt. Zoals voor alle beroepen in de
media geldt ook hier de regel dat er
véél meer gegadigden zijn dan
uitverkorenen.

Meer opportuniteiten
Veel redenen worden geciteerd om te
kiezen voor een freelance statuut: de
opdrachtgever kan flexibel een beroep
doen op die expertise die hij wenst, de
journalist kan zelf zijn werk organise10

ren en kiezen wat hij doet, in woelige
tijden is aanpassing sneller gerealiseerd...
‘Hoe onzekerder de tijden, hoe meer
kansen voor wie talent heeft’, zegt
Oosterwaal (Humo). ‘Vroeger waren
de media verzuild en was het moeilijk
een voet tussen de deur te krijgen. Als
je nu vijf mooie reportages maakt,
word je gebeld door de concurrentie.
Vroeger was het veel stabieler, nu is
het veel soepeler, zijn er meer
opportuniteiten. Hoe beter je werk,
hoe makkelijker je kan overleven. Da’s
misschien een iets liberalere invulling
van journalistiek. Zoiets is fijn voor
wie goed is, maar lastig voor wie
minder goed is. Ik weet wel dat de
journalistenbond daar negatief over
doet en het een bedroevende evolutie
vindt. En dat is het soms ook, maar in
een aantal gevallen is het net heel
goed. Als men met volle goesting kiest
voor het zelfstandigenstatuut, is men
het best af.’

Minder transparantie
Journaliste Ann-Marie Cordia koos
bewust voor het zelfstandigenstatuut,
maar hoedt zich voor prijsdalingen.
‘Ik hoop dat de tarieven niet overal
naar omlaag gaan. Bij Nina had ik
twee vaste rubrieken waarvoor de
vergoeding met 40% werd verlaagd,
met als argument dat ik mijn interviews evengoed per telefoon kon
doen: dat was sneller. Dat wilde ik
niet, dus ben ik ermee gestopt. Net
toen ik had afgesproken om regelmatig eindredactie te doen voor het blad,
kwam er een nieuwe hoofdredactie
voor wie dat niet hoefde. Intussen heb
ik wel weer fijne interviews voor Nina
gedaan, in levenden lijve en goed
betaald, maar door al dat wachten heb
ik me een paar maanden financieel
kwetsbaar gevoeld en dat wil ik niet
meer meemaken. Ik heb de indruk dat
er vroeger meer transparantie was over
vergoedingen: iedereen wist bijvoor-

beeld hoeveel Humo betaalde per
pagina. Wat ik helemaal niet begrijp,
is dat sommige freelancers vooraf
geen enkele afspraak maken over geld.
Eindredacteurs weten beter waar ze
aan toe zijn, al lopen de tarieven uit
elkaar: van 200 euro per dag bij Flair
tot 350 euro bij Humo.’
Verscheidene freelancers die we
contacteerden, bevestigen dat
opdrachtgevers almaar meer willen
beknibbelen op de tarieven. Dat
willen ze echter niet luidop gezegd
hebben: angst voor de concurrentie,
angst om voor oproerkraaier te
worden versleten.

Tarieven onder druk
Eric Bracke heeft vele jaren ervaring
als freelancer, maar geeft er nu de brui
aan. Hij opende een café. ‘Met de
uitstroom van de journalistenscholen
staan de tarieven onder druk. Voor

Vroeger was er
meer transparantie
over vergoedingen
ANN-MARIE
CORDIA
(FREELANCER)

een interview kreeg ik nog 200 euro.
Bovendien moet je je rechten afstaan.
De paar grote mediagroepen die nog
overblijven, kunnen zo je stuk
gebruiken in de hele groep.’
De vele wissels aan de top van de
meeste redacties maken het een
freelancer nog moeilijker, merkt ook
Eric Bracke. ‘Ik heb een tijd als
freelancer gewerkt voor een Neder-

lands persbureau, waar ik goed
verdiende en waardoor ik minder
behoefte had aan opdrachten van
Vlaamse uitgevers. Daarna bleek het
moeilijk opnieuw aan de bak te
komen. Een andere generatie heeft het
nu voor het zeggen, en die werkt liever
met generatiegenoten. Men wil ook
niet meer dat je een eigen mening of
visie hebt, dan ben je een betweter of
een oude zeur. Een journalist met
ervaring heeft de neiging mee te
denken. Mensen die het warm water
opnieuw willen uitvinden, kunnen dit
missen als kiespijn. Ik heb altijd graag
gefreelancet, wanneer er vertrouwen
was, wanneer je er iets kon van maken.
Nu is dat niet meer van tel. Als
freelancer word je nu veel meer
aangestuurd.’

Verbod op commerciële
activiteiten onhoudbaar?
wing van zijn erkenning aan te vragen.
‘Ik ga akkoord met het principe dat journalisten onafhankelijk moeten zijn,
maar ik vind het beledigend dat ik een
schare collega’s inzage moet geven in
mijn facturen en mijn inkomen.’
Volgens de wetgeving mag een erkend
beroepsjournalist structureel geen commerciële activiteiten uitoefenen, enkel
een occassioneel debat modereren of
een boek ghostwriten is aanvaard. In
praktijk zit wel wat rek op het systeem,
maar toch houdt de regel nu al veel
freelancers weg uit het statuut. De roep
om een versoepeling weerklinkt dan
ook steeds luider. De erkenningscommissie houdt echter nog steeds rigoureus vast aan het cumulverbod. (DDW)

Wie in België erkend wil worden als beroepsjournalist mag geen commerciële
(neven)activiteiten uitoefenen. Voor veel
freelancers is deze beperking financieel
onhaalbaar, zij hebben een aanvulling
van hun inkomen nodig. Verwacht wordt
dan ook dat met de op stapel staande
vernieuwing van de erkenningen veel
journalisten hun badge zullen (moeten)
inleveren.
‘Ik ken nog een paar mensen die bewust
gekozen hebben om te freelancen, maar
zij twijfelen nu of ze hun perskaart
zullen vernieuwen’, zegt freelancer
Ann-Marie Cordia. ‘Ook ik twijfel, de
laatste tijd steeds vaker, of ik mijn perskaart hou of meer vrijheid neem.’
Eric Bracke heeft al beslist geen vernieu-

Auteursrechten
De olifant in de kamer is (nog steeds)
de uitbetaling in auteursrechten. Deze
truc om minder belastingen en sociale
bijdragen te betalen, houdt grote
voordelen en nog grotere risico’s in.
Eerst de hemel ingeprezen, daarna
verguisd, is er nu stilaan een stabiele
oplossing in zicht. Toch heeft de
regeling de afgelopen jaren grote
gevolgen gehad. Eerst werd er veel
gebruik van gemaakt, daarna ging de
fiscus op de rem staan, met enkele
menselijke drama’s tot gevolg. De
onzekerheid is nog altijd groot,
getuigt Thomas De Baets, een
belastingconsulent die nogal wat
zelfstandige journalisten als klant
heeft. ‘De behandeling door de fiscus
is niet gelijk en hangt onder meer af
van de regio. Bovendien gaan de
diverse uitgevers ook anders om met
de problematiek, wat de onzekerheid
voor journalisten nog groter maakt.’
Dergelijke willekeur bij de fiscus duikt
trouwens ook meer en meer op bij de
beurzen die diverse journalistieke
fondsen uitreiken voor bijzondere
projecten.

Nog nooit zoveel freelancers als nu
Beroepsjournalist

Stagiair-beroepsjournalist

Totaal

2008

556

93

649

2010

561

98

659

2012

580

95

675

2014

503

113

616

2016

615

121

736

1 op de 4 beroepsjournalisten werkt freelance
Loontrekkend

Freelance

2012

69%

22%

2013

73%

20%

2014

70%

21%

2015

67%

23%

2016

64%

25%

Het ‘onbenoemd’ percentage slaat op actief gepensioneerden of uitzendkrachten,
van wie het arbeidsstatuut
niet steeds helemaal duidelijk is.

40% van de stagiair-beroepsjournalisten
is freelancer
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ONZE ENQUÊTE TOONT AAN

Afhankelijk van
te weinig klanten
De meeste freelancejournalisten hebben bijzonder weinig klanten,
werken voornamelijk voor printmedia en hebben een netto jaarinkomen tussen 10.000 en 30.000 euro. Dat zijn de opvallendste resultaten van de enquête die de VVJ in augustus-september heeft gehouden onder Vlaamse freelancejournalisten.
IVAN DECLERCQ

We hebben de erkende Vlaamse
freelance beroepsjournalisten (en
stagiairs), plus de bij de VVJ aangesloten journalisten in nevenberoep tien
vragen toegestuurd. We kregen
reacties van 158 freelancejournalisten:
138 beroepsjournalisten (inclusief
stagiairs) en 20 journalisten in
nevenberoep. Voor de erkende
beroepsjournalisten is dat een respons
van ongeveer 19 %.
Het eerste wat opvalt, is het gering
aantal klanten dat de zelfstandige
journalisten hebben. Dat maakt hen
uiterst kwetsbaar en afhankelijk.
Ruim 100 freelancers geven aan
slechts één tot drie opdrachtgevers te
hebben. En daarmee werd in de
vraagstelling bedoeld: ‘klanten’.
Mogelijk is dat door enkele respondenten verkeerd geïnterpreteerd als
‘personen van wie ze een opdracht
krijgen’, want uit enkele antwoorden
bleek dat sommigen meer opdrachtgevers hebben dan media waarvoor ze
werken. Mogelijk is ‘aantal opdrachtgevers’ ook verward met ‘aantal
opdrachten’, want twee personen
geven als antwoord: 20 per maand.
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Aantal
opdrachtgevers
1
2
3
4
5
6 of meer

Aantal
freelancers
37
36
28
16
17
19

Print veruit belangrijkst
Gevraagd naar het medium waarvoor
ze werken, geven diverse freelancers
de naam op van de publicatie(s) of de
zender(s) die ze als klant hebben. Dat
was ook de bedoeling van de vraag.
Heel veel respondenten melden alleen
‘print’, ‘radio’, ‘tv’, ‘online’ of een
combinatie van die categorieën.
Daarom hebben we de antwoorden
vertaald naar ‘het soort medium’
waarvoor ze werken. Omdat sommige
freelancers diverse soorten media
combineren, is het totaal hoger dan
het aantal respondenten:
krant/magazine
audiovisueel
online
andere print

111
48
19
25

Onder ‘andere’ moet worden verstaan:
bedrijfsbladen, reclamebladen,
reclamebureaus, toerisme, special
intrestbladen, vormingscentra,

boekenuitgeverijen en boekhandel,
sectorbladen. Een opmerkelijk
gegeven, als je weet dat beroepsjournalisten in principe geen commerciële
nevenactiviteiten mogen hebben,
willen ze hun perskaart behouden.

Tarief per teken of uur
De meeste freelancers worden betaald
per teken (38 respondenten) of
tijdseenheid (44 respondenten). Per
regel of per woord komt minder voor.
Er was ook nog de optie ‘overige’ en
dat levert een waaier van antwoorden
op: per stuk of artikel (25 respondenten), per opdracht (15), per pagina
(14), per reportage (6), per foto (6),
en nog zo wat. Voorts zijn er meldingen van een fix (8), een fix + extra (4),
een betaling per maand (6) en een
betaling per dag (18).

4 op de 10 kent uurtarief
Opmerkelijk: gevraagd of ze een
minimum uur- of dagtarief in
gedachten hebben waar ze niet onder
gaan, zeggen slechts 68 respondenten
‘ja’. Van de 158 freelancers beantwoorden er 27 die vraag niet en zeggen 63
expliciet dat ze geen uur- of dagtarief
voor ogen hebben. Dat betekent dat

slechts 43 % van de Vlaamse zelfstandige journalisten een idee hebben van
hoeveel ze per gewerkt uur verdienen.
Bijna 6 op de 10 freelancers weten wel
ongeveer wat er gemiddeld maandelijks binnenkomt, maar hebben dat
blijkbaar nog niet omgerekend naar
wat dat betekent per gewerkt uur, alle
werkzaamheden – research, verplaatsingen, interviews, uittikken van
opnamen, verwerken van tekst,
eindredactie, foto’s nemen, administratie, enzovoort – inbegrepen.
Van de 58 respondenten die een
minimum uurtarief melden, geeft dit
volgend resultaat:
Uurtarief
in euro
< 20
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-75

Aantal
respondenten
3
8
23
7
9
6
2

Van de 10 freelancers die een
minimum dagtarief melden, is dat:
Dagtarief
in euro
200
250
300
350

Aantal
respondenten
2
3
2
3

Tussen 10.000 en 30.000
Hoeveel verdient de Vlaamse
freelancejournalist nu netto, dus na
aftrek van beroepskosten, bijdragen
voor sociale zekerheid en belastingen?
Dat is natuurlijk voor een deel
afhankelijk van de creativiteit in het
opvoeren van beroepskosten. Maar
vragen naar een bruto inkomen was
minder zinvol, omdat we het dan over
‘omzet’ hebben. Slechts één beroepsjournalist heeft deze vraag niet
beantwoord. We maken een onderscheid tussen freelancers in hoofdberoep (beroepsjournalisten en stagiairs)
en journalisten in nevenberoep.

In hoofdberoep:
Netto inkomen
in euro (jaar)
< 10.000
10.000 – 20.000
20.000 – 30.000
30.000 – 40.000
40.000 – 50.000
> 50.000

Aantal
respondenten
%
6
4,35 %
47
34,06 %
50
36,23 %
21
15,22 %
10
7,25 %
3
2,22 %

In nevenberoep:
Netto inkomen
Aantal
in euro (jaar)
respondenten
< 10.000
13
10.000 – 20.000
4
20.000 – 30.000
2
30.000 – 40.000
0
40.000 – 50.000 * 1

%
65 %
20 %
10 %
0%
5%

* vraag kan worden gesteld of deze
respondent niet zijn of haar hele
inkomen (ook dat uit ander hoofdberoep) heeft meegeteld.

Creatief met auteursrechten
Een meerderheid blijkt geen contract
te hebben met de opdrachtgevers/
klanten. Het aantal mensen dat zegt
een overeenkomst te hebben die een
verdeling bepaalt in prestaties en
auteursrechten is ongeveer even groot
(40) als het aantal (41) dat zegt een
contract te hebben waarin géén
verdeling staat. Daarnaast zijn er 47
die melden een contract te hebben
met uitsluitend een betaling in
auteursrechten.
Uit de antwoorden op de vraag naar
de verhouding prestaties/auteursrechten in de betaling blijkt dat over deze
materie nogal wat verwarring en
onwetendheid bestaat bij diverse
freelancers.
Er zijn er 19 die een contract hebben
met 70 % prestaties – 30 % auteursrechten. Voorts zijn er 4 met een 90 %
– 10 % verhouding en 4 met een 50 %
– 50 % verhouding. Enkelen melden
dat ze in 20 %, 60 %, 70 %, 80 % en
90 % auteursrechten worden betaald.
In de realiteit doen zich ook gemengde situaties voor: bij de ene uitgever
een betaling in 100 % auteursrechten
voor het schrijven van een artikel en

in 100 % prestaties voor eindredactiewerk, bij een andere uitgever in 30 %
auteursrechten.

1 op de 4: niet leefbaar
We hebben de freelancers ook
gevraagd of ze van puur journalistiek
werk kunnen leven. Uiteraard maken
we een onderscheid tussen hoofdberoepers en nevenberoepers.
Van de 138 respondenten in hoofdberoep hebben er 9 deze vraag niet
beantwoord. Een ‘ja’ krijgen we van
76 (55,07 %) professionele freelancers, een ‘net nog’ van 17 (12,32 %)
anderen en een ‘nee’ van nog eens 36
(26 %) andere freelancers.
Als we ervan mogen uitgaan dat de 9
die de vraag niet hebben beantwoord
ook andere dan journalistieke
inkomsten hebben, dan komen we op
45 hoofdberoepers die niet puur van
de journalistiek kunnen leven. Dat is
32,61 %. Van de nevenberoepers
zeggen 18 dat ze niet louter van
journalistiek kunnen leven, 1 zegt ‘net
nog’ en 1 meldt ‘ja’. Het is uiteraard
niet verrassend dat de nevenberoepers
nog andere activiteiten hebben. Uit de
antwoorden blijkt dat enkelen van
hen het als fulltime journalist hebben
geprobeerd, maar dat het niet
haalbaar was gebleken.

En in 2021?
Zien ze zichzelf over vijf jaar, in 2021,
nog werken als freelancejournalist?
Van de 138 hoofdberoepers hebben er
3 deze vraag niet beantwoord.
We krijgen een ‘ja’ van 67 mensen
(49,63 %), een ‘misschien’ van 37
(27,41 %) en een ‘nee’ van 31 (22,96
%). Van die laatste 31 zijn er wel 3 die
aangeven dat ze tegen die tijd met
pensioen zullen zijn. Antwoorden als
‘ik betwijfel het’, ‘ik hoop het’, ‘geen
idee’, ‘koffiedik kijken’, ‘als het kan’ en
dergelijke zijn gerangschikt bij de
term ‘misschien’. Van de nevenberoepers zeggen er 10 ‘ja’, 6 ‘misschien’ en
4 ‘nee’.
13
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Reshuffle bij
Algemene reshufe bij De Persgroep de voorbije maanden. In het zog van
hoofdredacteur Wim Verhoeven verdwenen ook onder meer ‘superhoofdredacteur’ Jaak Smeets en Nina-hoofdredactrice Evi Robert. Wie is nu wie?
Een overzicht in tien namen.
DE REDACTIE

Wie is wie?

1
2

4

FAMKE ROBBERECHTS (40)

5

EVA VAN DRIESSCHE (38)

ISABEL ALBERS (44)
zakelijk-journalistiek directeur
Op 1 juni 2016 gestart als hoofdredacteur
van Het Laatste Nieuws, na succesvolle jaren
bij De Tijd. Eerst zou ze die rol uitoefenen
samen met Dimitri Antonissen en Wim
Verhoeven. Minder dan een maand later
werd Albers al benoemd tot overkoepelend
zakelijk-journalistiek directeur. Albers is
nu de onbetwiste sterke vrouw in Kobbegem.

FRANK DEPOORTER (43)
hoofdredacteur HLN en HLN.be
Tien jaar geleden al eens hoofdredacteur,
toen naast Paul Daenen. Moest in 2008
vertrekken na de foutieve berichtgeving
over vermeend dopinggebruik door
wielerbaas Patrick Lefevre. Via een ommetje
bij Het Nieuwsblad belandde hij weer bij
HLN. Was er tot september 2016 chef
sport, alvorens opnieuw hoofdredacteur te
worden, nu naast Dimitri Antonissen.

Raad voor
de journalistiek
DOSSIER 1629

Column over
Hillsborough
—
KLAGER: De Schutter
TEGEN: DeMorgen.be en Vandeweghe
UITSPRAAK: De klacht is ongegrond.
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DIMITRI ANTONISSEN (42)
hoofdredacteur HLN en HLN.be
Werkte ooit samen met Wim Verhoeven
bij De Nieuwe Gazet, door wie hij daar was
binnengehaald. Maakte gestaag opgang als
journalist, later als chef nieuws, als
adjunct-hoofdredacteur digitaal en nu als
hoofdredacteur, samen met Frank Depoorter. Eén van de weinige digitale pioniers op
de redactie van de krant.

hoofdredactrice lifestylemagazines
Werkte ooit voor De Morgen en was 15 jaar
lang hoofdredactrice van Goed Gevoel.
Wordt nu verantwoordelijk voor de
lifestylemagazines Goed Gevoel en Vitaya.

hoofdredactrice nina en nina.be
Had het voorbije jaar al de digitale tak van
Nina onder haar hoede en gaat nu ook de
papieren versie leiden, in opvolging van de
ontslagen Evi Robert. Beide redacties
werden intussen samengevoegd tot één
team. Tijdens haar zwangerschapsverlof
(vanaf begin december) wordt Van Driessche vervangen door Famke Robberechts.

FEITEN
Hans Vandeweghe uit in een column kritiek op
het vonnis van een Britse rechtbank over de
Hillsborough-ramp (1989). Bij de match Liverpool-Nottingham vielen 96 doden. De rechtbank stelde de politie verantwoordelijk voor de
ramp en sprak de supporters vrij. Vandeweghe
schrijft dat de politie inderdaad fouten maakte,
maar heeft het ook over supportersgeweld. Hij
noemt het vonnis van de volksjury een drama.
KLACHT
Klager zegt dat de column niet waarheidsgetrouw is door te schrijven dat de doden vie-

len door supportersgeweld, terwijl daar volgens de rechtbank geen sprake van was. De
journalist beschuldigt zo onterecht de supporters van Liverpool en hemzelf, zegt hij. DeMorgen.be had zijn lezersbrief moeten publiceren.
VERWEER
DeMorgen.be zegt dat de journalist in zijn column zijn mening geeft zonder voorbij te gaan
aan de feiten. Maar een journalist mag in een
column het vonnis van een rechtbank bekritiseren en zeggen dat de volksjury een verkeerde beslissing nam. De column beschuldigt
niemand onterecht, en DeMorgen.be was dan
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De Persgroep
8

EVI ROBERT (40)

9

GREG LIEVENS (32)

Wie was wie?

6

WIM VERHOEVEN (47)

7

JAAK SMEETS (56)

Trouwe partijsoldaat die begon bij De
Nieuwe Gazet. Vulde in Kobbegem met
succes verschillende cheffenfuncties in
(chef nieuws, chef sport, chef eindredactie)
en werd in 2012 hoofdredacteur. Verliet in
september 2016 in onderling overleg De
Persgroep. Zijn ambitie om de (enige) echte
hoofdredacteur van HLN te blijven, bleek
in deze multimediale tijden niet realistisch.
Na acht gouden jaren in een tandem met
Paul Daenen (die nu in Denemarken de
populaire krant BT hervormt) werd Smeets
rondreizende superhoofdredacteur die bij
De Persgroep-titels in Nederland (Het
Parool, De Volkskrant, Algemeen Dagblad,
Trouw) schoon schip maakte. Verliet in
oktober na woelige maanden het bedrijf,
officieel omdat hij een nieuwe jarenlange
opdracht niet zag zitten.

ook niet verplicht om een wederwoord of lezersbrief van klager te publiceren.
BESLISSING
De journalist blikt terug op verschillende feiten
uit de afgelopen sportweek, waaronder de
Hillsborough-zaak. Zonder de feitelijke berichtgeving over het vonnis te hernemen, wat eigen
is aan een column, geeft hij zijn standpunt
over de uitspraak van de volksjury. Hij evalueert de gebeurtenissen van 1989 anders dan
de rechtbank en is van oordeel dat de volksjury
zich vergiste door de supporters volledig vrij te
spreken, wat hij weergeeft met de term sup-
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Startte op de fotoredactie en maakte snel
opgang. Lanceerde in mei 2006 Nina, de
wekelijkse vrouwenbijlage. Leidde het blad
met strikte hand en bleef (ver) uit het
vaarwater van de krantencollega’s. Nina
piekte de eerste jaren met spraakmakende
interviews en fotoshoots, maar verloor
gaandeweg de voeling met zijn lezerspubliek. Robert werd na precies 10 jaar
ontslagen.
Kwam in maart van 2013 aan het hoofd
van het weekblad Tv Familie. Vertrok eind
september 2016. Zou worden opgevolgd
door Bart Alleman, die als adjunct-hoofdredacteur bij Dag Allemaal opzijgezet werd
door hoofdredactrice Ditte Van de Velde
na het fameuze Instagram-incident. Van
de Velde stuurde eerder ook adjunct-hoofdredactrice Inge Stiers de laan uit.

KAREN HELLEMANS (41)
Werd begin september 2015 directeur
magazines bij De Persgroep, na een carrière
van 16 jaar bij Sanoma. Ze kreeg de leiding
over alle tijdschriften van de groep (behalve
Humo), een van de redenen waarom Ilse
Beyers — door topman Christian Van
Thillo hoog ingeschat als hoofdredactrice
van Dag Allemaal — het na 12 jaar voor
bekeken hield. Na nog geen jaar vertrok
Hellemans naar kledingketen JBC, waar ze
nu marketingdirecteur is.

portersgeweld. Een journalist heeft het recht
de uitspraak van een rechtbank te becommentariëren, in twijfel te trekken en te bekritiseren.
Artikel 8 van de code geeft hem als auteur van
een column een grotere mate van vrijheid om
zijn mening te geven en conclusies te trekken
uit de feiten dan in feitelijke berichtgeving. In
dit geval gaat het over de gebeurtenissen van
1989 én over het vonnis van de volksjury. De
journalist mag in zijn column het vonnis fout
noemen. Over sommige nevenfeiten die worden aangehaald kan betwisting bestaan, zoals
de vraag hoeveel supporters geen ticket hadden, maar die halen het fundamentele com-

mentaar van de journalist niet onderuit. De
Raad is verder van oordeel dat de column noch
alle supporters, noch klager persoonlijk onterecht verdacht maakt of beschuldigt. Uit het
geheel van de tekst blijkt dat termen als hele
horden en een zootje slaan op bepaalde groepen van supporters, zonder alle supporters te
viseren of te veralgemenen. Ook klager zelf
wordt niet persoonlijk genoemd of beschuldigd. Daarom was DeMorgen.be ook niet verplicht een wederwoord of lezersbrief van klager te publiceren, ook al verschilt die
fundamenteel van mening met de journalist.
De Raad besluit dat de klacht ongegrond is.
15
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VVJ-INFODAG OVER JOURNALISTIEK EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN

Veel belangstelling
voor onze technodag
29 oktober is traditioneel Internationale Internetdag, dit jaar was het ook de dag waarop de
VVJ een informatief event organiseerde over
journalistiek en nieuwe technologieën. Ruim
honderd collega’s – jongeren maar ook veel
rijpere jeugd – lieten zich in De Schorre in Boom
inspireren door zeven gastsprekers, infostands
en een debat. Onder meer workshops over

journalistieke apps, mobiele journalistiek en
digital storytelling stonden op het menu. Wie dat
wou, kon ter plekke ervaring opdoen met een
drone. En tijdens het slotdebat vielen nog allerlei
wetenswaardigheden te rapen over de impact
van de technologische revolutie op het journalistieke werk. Voor herhaling vatbaar, was een
algemeen gehoorde vaststelling achteraf.

Foto’s © Lieven Van Assche / ID photo agency

Dominique Deckmyn (De Standaard) had het – samen met Pieterjan Van Leemputten (DataNews) – over apps die elke journalist
op zijn smartphone zou moeten hebben. Het leverde een boeiende uitwisseling op met het publiek. De lijst van apps is bij de VVJ
verkrijgbaar.

Het slotdebat, gemodereerd door Luc Blyaert, leverde nog een reeks extra boeiende inzichten op over de technologisering van de
journalistiek. Wat wil je, met in het panel deskundigen als (v.l.n.r.) Amanda Verdonk (innovatiejournaliste), Michaël Opgenhaffen
(prof KU Leuven), Tim Verheyden (VRT) en Roland Legrand (De Tijd).
16
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Hoe bericht je eenvoudig en snel over wat er
overal in de wereld gebeurt ? Dorien Luyckx
(De Tijd) zorgde voor uitleg en tips over mobiele
journalistiek.

Op een infostand kon je van Goele Geeraert van
Journalismfund.eu info en tips krijgen over (de
financiering van) onderzoeksjournalistiek.

Wie een eerste ervaring wilde opdoen met drones, kon dat. Noordzeedrones
had een infostand gebouwd met mogelijkheid om – zij het virtueel – een
drone te laten opstijgen, wat gericht fotowerk te laten maken en vervolgens weer ongeschonden op de grond te krijgen.

Live video wordt almaar belangrijker in verslaggeving, maar echt op punt
staan vele technologieën nog niet. Jelle D’Hondt van VTM Nieuws: ‘Het is
nog altijd vaak een kwestie van trial and error. Maar belangrijk is dus dat
we blijven proberen.’

Wat zijn de mogelijkheden van geautomatiseerde
journalistiek? Nemen robots het binnenkort van
ons over? De Nederlandse innovatiejournaliste
Amanda Verdonk verdiepte zich in het thema en
gaf een stand van zaken.
17
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IN MEMORIAM

Walter Wauters (1961-2016)

Afscheid van Kuifje
bloeide je pas echt open. In Flushing Meadows viel de
deadline van de krant in België samen met het happy
hour met bier en chips. Geen betere plek om banden aan
te halen. Je vertelde dan liefdevol over je gezin, je jeugd in
Lennik, je schooltijd in het Sint-Jan Berchmanscollege in
Brussel en je leventje op de Congoberg, de plaats met de
exotische naam waar je tot rust kon komen.
Toen kranten alles meer in vakjes stopten, was jij een van
de laatste alleskunners die zich overal uit de slag konden
trekken. De laatste jaren was je me opgevolgd als
voetbalman op Standard. De Luikse ‘convivialité’ was je
op het lijf geschreven. De Standardsupporters gaven je
voor de wedstrijd tegen Moeskroen een staande ovatie. In
enkele maanden tijd hadden de Luikenaren je in hun hart
gesloten.
este Walter, wat valt het zwaar dit in memoriam in
de derde persoon over jou te schrijven. Het liefst
van al zou ik je op de man af vragen waarom je ons
een week voor je 55ste verjaardag hebt verlaten.
Je zou het precies op dezelfde manier gedaan hebben
– zonder omwegen de juiste vragen stellen. Niet op een
aanstellerige of opdringerige manier. Wel met die warme
basstem van jou, de juiste afstand bewarend tussen
empathie en kritische zin.

B

Walter, je behoort misschien tot de generatie die ons
beroep het meest heeft zien veranderen. Van satelliettelefoons in de Namibische woestijn tot de revolutie van
de sociale media. Je paste je steeds weer aan aan nieuwe
chefs en nieuwe technologie. Maar je bleef ook geloven
in de waarde van journalistiek en haalde de grootste
verhalen uit de kleinste dingen. Je nam jongere journalisten niet bij de hand, maar zette hen met subtiele opmerkingen op de goeie weg.

Sinds 1 november is jouw werkplaats een stille plek. Alles
ligt er nog precies zoals je het hebt achtergelaten. Een
muismat van Thierry Boutsen, een foto van je twee
kinderen, Evelien en Laurens, talloze parafernalia die
herinneringen oproepen aan al je avonturen. Niemand
kwam dichter in de buurt van Kuifje, de ultieme wereldreiziger en journalist. Walter in Afrika, in het spoor van
Parijs-Dakar. Walter in Amerika, in het gezelschap van
'Kim en Justine'. Walter op alle plaatsen van de wereld,
maar ook in de Vlaamse modder – je was een van de
weinige profjournalisten die niet neerkeken op het
veldrijden. Dat was voor jou onmogelijk, want je
omarmde alle vormen van sport of tijdverdrijf waar
mensen van hielden. Je hield van de sport om de mensen
en niet andersom.

Pas nu je er niet meer bent, beseffen we welke inspirator
en leermeester we zijn verloren. Je wordt gemist om je
humor, die je als niemand anders op papier kon krijgen.
Je onbevangen geest, waarmee je zonder vooroordelen uit
de kleinste zaken de grootste verhalen haalde. Om je
kritische zin, waarmee je niet alleen hoera-verhalen in de
sport kon doorprikken maar ook naar ons eigen vak keek.

Zoals het zo vaak gaat in ons beroep leerden we elkaar
pas echt kennen als concullega's. Je was tijdelijk overgestapt naar Het Laatste Nieuws en we schuimden dezelfde
tennistornooien af. Ingekwartierd in een tent of persdorp
18

Walter, iedereen die je ooit van dichtbij of veraf gekend
heeft, is in een diepe, diepe rouw gedompeld. Je was
eerlijk, loyaal, bescheiden, attent, empathisch. Je hielp
liever dan geholpen te worden. Je was een onzichtbare
steunpaal voor zovele mensen. Zelden heeft een verlies
meer mensen over generaties, mediagroepen en taalgrenzen zo geraakt. We volgen je in onze gedachten op je
laatste reis. En we kijken nu al uit naar je fantastische
verslag.

Bart Lagae
Foto © Patrick De Kuysscher
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Eugeen Magiels (1923-2016)

De schaduwmeester
et is Eugeen. Eugéén.’ Met de onafscheidelijke,
monkelende glimlach wees de voormalige hoofdredacteur van de FET, de Financieel-Ekonomische
Tijd, mij zachtjes terecht toen ik als voorzitter van
de VVF, de beroepsbond van filmjournalisten in Vlaanderen, aantrad in 1989. Uittredend voorzitter was ook al
een gewezen hoofdredacteur, Fernand Papon van De
Nieuwe Gazet. Eugeen was uit een ander hout gesneden
dan de begaafde tafelredenaar Papon, die burgerlijke
soepelheid koppelde aan Antwerpse zelfverzekerdheid.

H

Eugeen Magiels had een andere afkomst. Hij beklemtoonde de Nederlandse uitspraak van zijn naam en stond
op de progressieve spelling. Hij hield niet van pseudo-intellectuelen of van slaafse volgelingen. Van feiten, van
inzicht, van begrijpelijkheid, dat wel. ‘Ook mijn kapper
Raoul hier in Berchem moet de beurs begrijpen’, placht
hij te zeggen. ‘Niet te kort door de bocht, maar nog veel
erger: niet te lang door de bocht’, hield zoon Bart de volle
Sint-Hubertuskerk van Berchem voor bij het afscheid.
Enkele dagen tevoren was Eugeen verast in familiekring.
Hij was 93 geworden, maar had het leven gezien, zeker na
het overlijden van Lou Corsus, zijn vrouw en toeverlaat,
die drie maanden eerder was gestorven. Het hief een
druk die hem al veertig jaar bezwaarde. De dood van zijn
verongelukte, enige dochter Tineke. Geen dag dat hij
niet aan haar dacht, een litteken dat nooit dichtgroeide.
Maar die zijn veelzeggende stilte nooit doorbrak.
Eugeen liet me weten dat hij leed. Lichamelijk, niet
geestelijk, tot de laatste dag bleef hij trouw zijn kranten
uitvlooien, De Tijd voorop, en taalfouten en stilistische
onkunde aanstrepen. En belachelijke spellingshervormingen. Wat hield ik van die man, die van zijn eenvoud en
bescheidenheid een spiegel tot overdenking had gemaakt.
Zelfs met een rollator raakte hij niet meer op de jaarvergadering van de VVF.

Als ijkpunt van de FET (1967-1998) was Eugeen de
belichaming van de Vlaamse emancipatie. De Fet wou
in een Franstalige beursomgeving de Vlaamse belegger
en industrieel een eigen stem geven, toen alleen L'Echo
de la Bourse richtinggevend was. En hij wou het Vlaamse
bedrijfsleven, in navolging van VEV-stichter Lieven
Gevaert, een open forum geven. Dat is hem gelukt.
Tot zijn eigen verbazing. ‘Maar het VEV naar Brussel
verhuizen ? Waanzin. Kuddegeest.’ Zijn kudde zit daar
nu. De beursnoteringen achterna.
Naambekendheid en succes waren hem vreemd — hij
weigerde bij de FET om artikels met naam en toenaam te
laten ondertekenen. ‘De lezer gaat voor.’ Alleen beroepsmatige werking lag hem na aan het hart. Bij de Vlaamse
Federatie van Beleggers, bij de Filmbond, bij de seniorenraad in Berchem, bij de AVBB (als voorzitter van de
Afdeling Antwerpen-Limburg 1987-1991) en de
Erkenningskommissie (CBEJ). Eugeen bleef altijd de
stille kracht met een onwrikbaar geloof in de sociaaldemocratie. Niet toevallig stierf hij met in de hand zijn
lievelingsboek van Tony Judt, De Geheugenhut. Ook dat
ademt heimwee uit naar de grondwaarden van de mens:
solidariteit, eerlijkheid, bescheidenheid. Hij zou wel mild
boos zijn op mij: ‘Kon dat écht niet op één A4?’

Lukas De Vos
Foto ingezonden

Schadeclaims keren zich in het voordeel van Apache
De schadeclaims die Land Invest Group en
Joeri Dillen tegen Apache.be hebben ingediend, leggen de nieuwssite voorlopig geen
windeieren. Een crowdfundingsactie leverde in
twee weken tijd ruim 50.000 euro op.
Bouwpromotor Land Invest Group en Joeri Dillen vorderen respectievelijk 250.000 en
100.000 euro van drie journalisten van Apache.
Dillen is een voormalige kabinetschef van Antwerps burgemeester De Wever en was ook enige tijd directeur van een dochterbedrijf van Land
Invest Group. Sinds vier jaar bijt Apache.be zich

vast in dubieuze immobiliëndeals in Antwerpen. Een daarvan betreft de verkoop, via een
tussenstation, van de oude Renault-site aan
de Tunnelplaats aan een dochtermaatschappij
van Land Invest Group.
Tegen de adviezen en verwachtingen in leverde het Antwerpse stadsbestuur een vergunning af voor een grootschalig hoogbouwproject op die plaats.
De Antwerpse burgerlijke rechtbank buigt zich
later over de schadeclaims tegen Apache.
Intussen wordt de nieuwssite al met verdedi-

gingskosten geconfronteerd, waarvoor het
een crowdfundingsactie opzette. Die bleek zo
succesvol, dat de nieuwssite voorlopig centen
overhoudt om een aanvullende onderzoeksjournalist aan te werven.
Een benefietavond, op 7 februari in zaal Roma
in Antwerpen, moet een extra financiële buffer
opleveren. Drijvende kracht hierachter is Wouter Deprez. Hij charterde intussen al twaalf
andere comedians en artiesten – onder wie
Wim Helsen, Jeroen Olyslaegers en Alex
Agnew – voor het evenement. (PD)
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Media maken ons
soms zieker
(of gezonder)
dan we zijn
De berichtgeving over gezondheid en
ziekte strookt maar gedeeltelijk met het
reële belang ervan. Hierdoor kunnen sommige ziektebeelden meer bedreigend, en
andere net minder bedreigend lijken dan ze
in werkelijkheid zijn.

egin 2015 begon de vakgroep
Communicatiewetenschappen
van de Universiteit Gent een
onderzoek naar de berichtgeving over gezondheid in de Vlaamse
nieuwsmedia. Samen met de onderzoeksgroep Health, Media & Society
werd nagegaan welk gezondheidsnieuws aan bod komt. In totaal
werden 981 nieuwsberichten over
gezondheid geanalyseerd in 32
verschillende nieuwsmedia, zowel
traditionele als nieuwe.
Epidemieën zoals griep en ebola
werden in februari 2015 het meest
besproken in de Vlaamse nieuwsmedia (12,9%), gevolgd door kanker
(11,4%). Op de derde plaats staan
berichten over voeding (11,3%),
waarbij vooral alcohol en suiker
veelbesproken ‘boosdoeners’ zijn.
Vanzelfsprekend is dit resultaat deels
te verklaren door het ogenblik van de
analyse, dat samenviel met de periode
waarin jaarlijkse griepepidemieën hun
piek bereiken. Toch blijkt dat
infectieziekten, ondanks de overvloedige berichtgeving, in België slechts
op de achtste plaats staan in het rijtje
van meest voorkomende doodsoorzaken (2,6%).

B

Weinig over longziekten
De grootste doodsoorzaken bij de
Belgische bevolking zijn hart- en
vaatziekten (28,8%), gevolgd door
20

kanker (26%) en longziekten (10,4%).
Terwijl berichten over kanker wel een
prominente plaats krijgen in de
Vlaamse pers, komen hart- en
vaatziekten slechts aan bod in 4,4%
van de gezondheidsberichten,
waarmee ze op de zesde plaats staan.
Nog opmerkelijker is de plaats die
longziekten innemen: plaats 22,
slechts 1% van de nieuwsberichten
heeft het hierover.
Overigens stond de uitgebreide
berichtgeving over ebola evenmin in
verhouding tot de werkelijke sterftecijfers: enkele duizenden slachtoffers
in het totaal, tegenover bijvoorbeeld
438.000 overlijdens ten gevolge van
malaria in 2015. Hierdoor kunnen
ziektebeelden meer bedreigend (of
net minder bedreigend) lijken dan ze
in werkelijkheid zijn.

Beperkte invloed industrie
De studie ging ook in op het brongebruik van Vlaamse gezondheidsjournalisten.
Op dit punt brengt het onderzoek
goed nieuws. Zoals verwacht zetten
academische experten de toon, maar
krijgen ook getuigenissen van burgers
(vaak patiënten) een prominente
plaats, zeker in het televisienieuws en
in magazines. Bovendien blijkt dat de
invloed van spelers uit de industrie
zeer beperkt is. Slechts 3,3% van alle
vermelde bronnen situeert zich in

commerciële hoek.
Dat journalisten farmaceutische
bedrijven of producenten van
dieetshakes en andere gezondheidsbevorderende producten met een
gezonde dosis scepsis benaderen, kan
op basis van dit onderzoek worden
bevestigd. Dat nuanceert op zijn
minst fors de vaak gehoorde doembeelden over knip-en-plakjournalistiek en het toenemende gebruik van
(farmaceutische) persberichten en
promotiemateriaal.
Toch gaat die vaststelling niet in
gelijke mate op voor alle onderzochte
media. Terwijl het aandeel industriële
bronnen in online-, kranten-, en
televisienieuws schommelt rond de
3%, ligt dit percentage bijna dubbel
zo hoog voor magazines (5,6%). Dat
ligt in de lijn van andere studies van
het CJS, waaruit is gebleken dat de
invloed van de industrie groter is bij
sommige magazines waar gezondheidsartikelen worden gesitueerd in
lifestyle journalistiek.

Sociale media als tool
We onderzochten ook in welke mate
sociale media als informatiekanaal
worden geraadpleegd door gezondheidsjournalisten. Dat blijkt slechts
voor 3% van de artikels het geval te
zijn. Begin 2016 is dit thema verder
uitgediept via een tweede studie. Een
inhoudsanalyse leerde dat Vlaamse
gezondheidsjournalisten op Twitter
vooral (academische) experten en
andere nieuwsmedia volgen.
Interviews met de betrokken journalisten toonden bovendien aan dat
sociale media grotendeels beschouwd
worden als een handige tool om de
vinger aan de pols te houden en nu en
dan verhaalideeën op te pikken.
Sociale media, en dan vooral Facebook, worden soms wel als een nuttig
kanaal gezien om patiëntenverhalen te
zoeken, maar de meeste journalisten
blijven toch voorstander van extra
opleidingen om op een meer efficiënte
manier de mogelijkheden van sociale
media als informatiekanaal te leren
benutten.
Rebeca De Dobbelaer, Joyce Stroobant,
Annelore Deprez, Sarah Van Leuven &
Karin Raeymaeckers
Center for Journalism Studies,
Universiteit Gent
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Trump president
— DIT WAREN DE VLAAMSE COVERS

‘EEN GELUKKIG TOEVAL’
— Jan Nelis, artdirector De Tijd

‘Bij grote gebeurtenissen — Charlie Hebdo, de aanslagen in Brussel… — proberen we
iets conceptueels te bedenken. Voor de krant van donderdag 10 november, over de
verkiezing van Trump, is dat opnieuw zo. Eerst volgden we de piste van een sprekende
foto, zoals veel andere kranten uiteindelijk hebben gedaan. Wij vonden echter dat geen
enkele foto onderscheidend genoeg was. Een meer grafische oplossing drong zich op.
We schoven het blauwe logo van De Tijd iets naar links, zodat het op dezelfde plaats
kwam te staan als de blauw-witte sterren op de Amerikaanse vlag - een gelukkig toeval,
zeg maar. We misten wel nog een beeld van Trump; chef Infografiek Filip Ysenbaert
kwam op het idee van het silhouet. Natuurlijk moet een cover niet alleen mooi zijn,
maar ook iets zéggen. De nieuwsmanager wilde niet spelen op de shock bij velen, of op
de verklaring van Trumps winst, maar wel vooruitkijken. Vandaar: Wat nu, Mister
President?’ (PDL)
21
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MARK MORREN (55) NA DE HARTSTILSTAND

'Blij dat ik nog altijd
mee radionieuws
kan maken'
Zondag 6 november 2011: VRT-radiojournalist Mark
Morren wordt getroffen door een hartstilstand
terwijl hij door het Antwerpse Rivierenhof jogt.
Vijf jaar later zoeken we hem op.
JAN BACKX
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ark (55) arriveert stipt op de
zonovergoten Zurenborgse
Dageraadplaats, op de
pedalen van een zwaar
trappende kinderbakfiets, de
Rolls-Royce van zijn dochter Mira
(5). Hij stapt zelfverzekerd, maar zijn
vlotte radiostem van weleer is
aangetast. Hij kauwt zijn woorden en
het vergt allemaal wat meer tijd. ‘Dik
90% van de mensen die zo’n hartstilstand krijgt, sterft. Of leeft verder als
een plant. Tijdens mijn revalidatie
heb ik echte sukkelaars gezien.
Bankdirecteurs die met een lepel
werden gevoed…’

M

Hartmassage
‘Nee, ik had voordien geen verwittiging gevoeld. Ik ging die zondag zoals
altijd joggen in het Rivierenhof. Van
het moment zelf herinner ik me niets
meer. Toen ik ontwaakte, waren zelfs
de twee weken vóór de hartstilstand
compleet uit mijn geheugen gewist.
Ze hebben me uitgelegd hoe de
hulpverlening was verlopen. Een
wonder van gelukkige omstandigheden. Een andere jogger vond me en
belde 112. Hij kreeg bijstand van een
tweede passant, die van de hulpcentrale heel bevattelijke instructies kreeg
over reanimatietechnieken. Die twee
mannen hielden mijn ademhaling en
hart kunstmatig op gang tot de
ambulance er was. Die stond per
toeval tussen twee opdrachten
startensklaar aan de vlakbij gelegen
Monica-kliniek. En dan ja… Pàng!’
Mark demonstreert met beide handen
hoe een defibrillator op zijn borstkas
werd gedrukt. ‘Na vier dagen kunstmatige coma keerde ik terug onder de
levenden. Langzaam kwam het besef:
ik kan niet op eigen kracht uit bed, ik
kan niet meer spreken… Ik stond voor
het lange traject van de revalidatie:
anderhalf jaar, verdeeld over UZA en
Middelheim. ‘

Comeback
De revalidatie duurde een half jaar
minder lang dan eerst gevreesd. ‘Na elf
maanden voelde ik het al kriebelen:
ik wou verdomd iets anders doen dan
alleen maar patiënt zijn! Mijn
luchtpijp was door de intubatie
vergroeid en dat vergde een operatie.
Geen goed nieuws voor mijn stem.
Met de coördinatie van mijn bewegin-

gen viel het mee — het wonder weer
te kunnen fietsen!’
Na een jaar maakte Mark Morren zijn
comeback aan de Reyerslaan. ‘Het
begon parttime, dan 4/5de en een half
jaar later weer fulltime. Plannen en
aansturen van het radionieuws. Dat
zat me lekker. Ik kon ook gestalte
geven aan iets nieuws. Al te lang was
het VRT-radionieuws een kopie van
wat er ’s ochtends in de kranten stond.
We brainstormden erop los. Waarmee

We zijn
begenadigd
met veel
jong talent
kunnen wij éérst zijn ? De waaier is
toch enorm: justitie, economie,
sociaal, politiek, cultureel… En hoe
presenteren we dat multimediaal? Een
mooi voorbeeld werd ons nieuws over
de vijftigplusser die wegens zijn
leeftijd was afgewezen door het
Vlaamse keukenbedrijf dat uitgerekend met zijn opa-zaakvoerder
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reclame voert. Onze steen in de
kikkerpoel over de herziening van het
kadastraal inkomen mocht er
journalistiek ook zijn.’
Mark doet momenteel een ‘combi-job’
waarin hij verschillende taken
verenigt: eindredacteur nieuws,
nieuwszoeker en -planner én coach
van jonge collega’s. ‘Ik ben blij dat ik
het radionieuws kan helpen aanscherpen, als nieuwsbrenger en ook als
coach. We zijn begenadigd met veel
jong talent. Jonge journalisten die
bagage hebben en hun dossiers
grondig kennen.’

Hoofdredactrice thuis
Mark werkt nu in split shifts: ‘Pakweg
een uur of vijf in de voormiddag en
daarna nog drie in de namiddag of
avond. Dat kan verdeeld zijn over de
Reyerslaan en thuis. Een regeling die
perfect past bij mijn bestaan als
huisman. Mijn vrouw, Griet De Craen
(36), is als hoofdredactrice van VRT
Radio meestal het klokje rond van
huis. Maar vraag het aan ons dochtertje Mira en ze zal beamen dat het
plezant is dat haar kokende papa ook
als bakfietspiloot paraat staat.’
Of Mark nog loopt ? ‘Zeker en vast.
Op doktersbevel ! Twee keer per week
in het Stadspark. Het Rivierenhof
vertrouw ik zo niet meer.’

Via 32 interims en skilessen naar VRT
Antwerpenaar Mark Morren raakte via een grote omweg in de
journalistiek verzeild. Van opleiding is hij Germanist,
gevormd door de VUB. ‘Duidelijk geen geschenk, begin de
jaren 80, met het rooms-blauwe kabinet-Martens. Ik geraakte
niet aan een vaste benoeming. In zeven jaar klopte ik interims
in 32 scholen. Ik combineerde ooit het doceren van Engels in
een avondschool met een jobke op een reisbureau. Ik ontpopte me tot reisleider, skileraar, animator.' 25 jaar geleden
waagde Mark dan zijn kans in het BRT-journalistenexamen.
‘Ik behoorde tot de twintig geslaagden van de 1.500 deelnemers. Ik startte op de instructieve omroep, daarna kwam ik bij
de Teletekst-redactie en in 1992 de nieuwsploeg van Radio
Donna. Mijn kompas werd verzet richting gerecht door de
zaak-Dutroux. Ik werd ook naar andere miserie gestuurd:
9/11, de begrafenis van Lady Di, de vuurwerkramp in
Enschede. De VRT zette een crimicel op poten, bestaande uit
Leo Stoops, Caroline Van den Berghe en mijzelf. In 2004
streken we neer in Arlon, voor het proces-Dutroux. Vijf
maanden samen in een door de VRT gehuurd huis. Echte
teambuilding!’
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Word ook in 2017 lid
(HET BLIJFT NU EENMAAL HARD NODIG)

VOORDELEN

•
•
•

toegangs- en andere werkfaciliteiten bij allerlei evenementen
service-op-maat over je journalistenstatuut
essentiële informatie via het magazine De Journalist, de website journalist.be
en de jaarlijkse JournalistenAgenda
diverse materiële voordelen, bijvoorbeeld op het vlak van vervoer

•

AANDACHTSPUNTEN

•
•
•
•
•

de VVJ blijft gaan voor behoorlijk bezette en onafhankelijke redacties,
degelijke lonen en vergoedingen voor journalisten
beheersbare werkdruk en een goede work/life-balans
houvast voor freelancejournalisten
redactiestatuten, redactieraden en redactiedélégué’s

DANKZIJ DE VVJ

•
•
•

is er een wettelijk statuut voor beroepsjournalisten
bestaat wetgeving ter bescherming van het journalistiek bronnengeheim
genieten loontrekkende beroepsjournalisten van een aanvullend
journalistenpensioen
is er een breed basisplatform voor deontologie en zelfregulering via de Raad
voor de Journalistiek
kunnen journalisten aanspraak maken op hun auteursrechten (i.s.m. de JAM)
vallen auteursrechten onder een voordelig belastingtarief
beschikken beeldjournalisten over een platform en faciliteiten om zich
kenbaar te maken (i.s.m. VVBJ)

•
•
•
•

ALLE INFORMATIE OP WWW.JOURNALIST.BE
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Hoe technologie uw
job zal veranderen
JÖRGEN OOSTERWAAL

‘Journalistiek is te
veel verburgerlijkt'
ONDERZOEKSJOURNALISTIEK

Kunnen ze het beter
in Nederland?

Voor de drie categorieën (tekst-,
audiovisuele en digitale producties) en
de aanmoedigingsprijs voor jong
talent zijn elf inzendingen genomineerd. NRC Handelsblad en De
Groene Amsterdammer zijn de grote
slokoppen met ieder drie nominaties.
De opvallendste vaststelling is dat de
negenkoppige jury geen enkele
Vlaamse inzending heeft genomineerd. ‘Tja, het is een oud zeer. Er zijn
steevast minder Vlaamse inzendingen
dan Nederlandse en vaak ligt de
kwaliteit van de Nederlandse inzendingen gewoon een stuk hoger’, zegt
Jan Hauspie, zelf winnaar van De
Loep in 2006 met een reportage over
de zaak-Ye in Sport/Voetbalmagazine
en één van de drie Vlaamse leden van
de jury die dit jaar De Loep uitreikt.

Hollands imago

© Jan Van Der Veken

Hier zijn we,
Wilfried!
3 JONGE WOLVEN REAGEREN OP
KRITIEK VAN HUMO-CORYFEE

29/10

Themadag
journalistiek
en nieuwe
technologieën

maandelijks
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De koudwatervrees
van de Vlaamse
onderzoeksjournalist
Volgende maand reikt de Vereniging van Onderzoeks
Onderzoeksjournalisten (VVOJ) haar jaarlijkse prijzen uit. Bij de
11 genomineerden voor De Loep 2016 is er geen enkele
Vlaamse journalist. Toeval? Of een teken aan de wand?
PETER GORLÉ
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GEEN ENKELE BELGISCHE INZENDING BIJ NOMINATIES DE LOEP 2016

THEMA

Dit jaar ontving de VVOJ 56
inzendingen uit Nederland én
Vlaanderen.
‘Daarbij waren er maar tien inzendingen uit Vlaanderen: twee audiovisuele
producties, één digitale en zeven
tekstproducties, maar toevalligerwijs
konden zij de jury minder bekoren’,
zegt directrice Tanja van Bergen van
de VVOJ. ‘Ook ik vraag me af wat
hier aan de hand is, want hier word ik
als nieuwe directrice van de VVOJ
niet vrolijk van.’
Zou het kunnen dat de Nederlandse
journalisten gewoon beter zijn?
‘Nee, dat niet’, zegt Jan Hauspie. ‘Ik
denk dat één van de problemen is dat
de VVOJ nog te veel wordt gezien als
een Nederlandse organisatie.’
Dat weerspiegelt zich ook bij de
leden: de vereniging groepeert 600
journalisten, onder wie slechts 80
Belgen. ‘Dat zouden er eigenlijk 200
moeten zijn’, zegt van Bergen. ‘We
hebben dus nog werk voor de boeg.’

Meer tijd en ruimte
Toch is het ‘Hollandse’ imago van de
VVOJ niet de enige verklaring voor
de scheeftrekking.
‘Cijfers heb ik niet, maar ik heb toch
stellig de indruk dat de Nederlandse
media meer tijd en ruimte uittrekken
voor het werk van langere adem’, zegt
Jan Hauspie. ‘De Vlaamse inzendingen komen ook meestal uit het zelfde
kleine kringetje van de redacties van
De Tijd, De Standaard en het VRT-

reportagemagazine Panorama.’
‘De Nederlanders zijn gewoon met
meer en er zijn meer media met
aandacht voor onderzoeksjournalistiek’, zegt ook Lars Bové van De Tijd,
die in 2014 De Loep won voor
‘LuxLeaks’ met Kristof Clerix van
MO*Magazine en drie Nederlandse
collega’s van Trouw. ‘In België zijn de
middelen beperkter. Hier moet je
kiezen voor een onderwerp waarvan je
op voorhand zo goed als zeker bent
dat er iets uitkomt. Anders kan je er
niet aan beginnen. In Nederland ligt
dat soms anders, zoals bij het Financieele Dagblad en Trouw, die met
Investico een eigen platform voor
onderzoeksjournalistiek hebben.’
Ook Tanja van Bergen gelooft niet dat
de Nederlandse collega’s systematisch
beter zouden zijn. ‘Werp een blik op
de lijst van de winnaars van de vorige
jaren’, suggereert ze. (zie kaderstuk)

Mentaliteit
Waar loopt het dan wel mis? ‘Vlaamse
journalisten hebben nog te vaak
koudwatervrees om aan onderzoeksjournalistiek te beginnen’, zegt Lars
Bové. ‘Het is een mentaliteit. Al te
vaak blijven de goede ideeën hier op
het schap liggen. Het komt er nooit
van, bij gebrek aan tijd en energie.’
Bij De Tijd willen ze daar alvast
verandering in brengen. Bové is er
aangesteld als coördinator onderzoeksjournalistiek. ‘Ik moet de
collega’s bij De Tijd aanmoedigen om
hun tanden in een groter project te
zetten en hen tips en trucs aanleren
om zo’n project tot een goed einde te
brengen. Want ook de lezers houden
van onderzoeksjournalistiek, zo
merken we na de publicatie van de
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De Vlamingen doen zich
te kort. Ze kijken
voortdurend naar wat
niet kan.
TANJA VAN BERGEN, VVOJ

werd getroffen door de aanslagen van
22 maart. Ik kan je verzekeren dat ze
toen weinig geslapen hebben. En dan
hadden ze de pech dat de collega’s van
de Süddeutsche Zeitung vroegen om
de publicatie uit te stellen van eind
maart tot begin april, na de deelstaatverkiezingen in Saksen-Anhalt.
Daardoor verschenen de eerste
reportages over de Panama Papers
pas na de deadline van 31 maart 2016
voor inzendingen voor De Loep.
Anders was er dit jaar wellicht wel
een Vlaamse nominatie.’

Vlaamse winnaars
2015
2014
2012
2011
2010
2009
2007

|

Bahamas Papers en de Panama Papers.’
Tanja van Bergen vindt dat de
Vlaamse journalisten hun fatalisme
van zich moeten afschudden en wat
meer Hollandse branie mogen tonen.
‘De Vlamingen doen zich te kort.
Ze kijken voortdurend naar wat niet
kan. Het is echt niet zo dat de
Nederlandse media zoveel meer
mensen en tijd ter beschikking
hebben. De cel onderzoeksjournalistiek bij De Volkskrant is net opgedoekt. Soms moet je gewoon tegen
jezelf zeggen: dit is zo belangrijk dat
ik hiervoor ga. Desnoods dag en
nacht. De journalisten die de Panama
Papers uitbrachten, onder wie Lars
Bové en Kristof Clerix, hebben dat
bovengespit in de weken dat Brussel

Tekst

Audiovisueel

Aanmoedigingsprijs

Lars Bové (De Tijd) en Kristof Clerix (MO*), LuxLeaks
Geert Sels (De Standaard), Gestolen nazi-kunst
Wim Van Den Eynde (VRT Panorama), Mistoestanden in Hasseltse politieregio
Dirk Leestmans (VRT Panorama), ‘Te gek om los te lopen’
Mathias Bienstman en Berber Verpoest (MO*), ‘Reynders spot met het parlement’
Steven Vandenbergh en Johan Denis (Brussel deze Week), ‘Één arts, twee petjes’
Marleen Teugels en Nico Krols (Knack), ‘Asbest, de seriemoordenaar’
Frieda Joris (Het Laatste Nieuws), Asbestdossier over school in Genk
Jan Hauspie en Chris Vandenabeele (Sport/Voetbalmagazine), ‘De zaak-Ye’
Kristof Clerix (MO-magazine), ‘From Brussels with Love’
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LIDGELDEN / KOSTENBIJDRAGEN 2017
BEROEPSJOURNALIST – lid VVJ

Waarborg autopersplaat (eenmalig)

115

40

BEROEPSJOURNALIST – GEEN LID VVJ

Administratiekost perskaart 5 jaar
Jaarlijks validatievignet perskaart
Waarborg autopersplaat (eenmalig)
Jaarlijks validatievignet autopersplaat

100
50
65
50

STAGIAIR-BEROEPSJOURNALIST

80

PERSMEDEWERKER = JOURNALIST IN BIJBEROEP

65

TECHNICUS – LID VVJ

65

TECHNICUS – GEEN LID VVJ

Administratiekost T-kaart
Jaarlijkse validatievignet T-kaart

40
15

ERELID (OUD-JOURNALIST)

60

DOCENT JOURNALISTIEK

60

STUDENT JOURNALISTIEK

50/40/30-20

Voor erkende beroepsjournalisten volstaat betaling om hun lidmaatschap te
hernieuwen en hun persdocumenten te krijgen.
Stagiairs, persmedewerkers, technici en ereleden krijgen tevens per post een
formulier toegestuurd dat ze moeten invullen en terugsturen.
U kunt uw bijdrage overschrijven op rekening BE33 2100 3197 0646
van de VVJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel.
Vermeld uw naam en erkennings- of lidnummer in de mededeling.
Uw betaling bereikt ons best vóór 16 december 2016.
Na ontvangst van uw betaling bezorgen we u spoedig uw documenten:
• Voor beroepsjournalisten: uw nieuwe officiële perskaart 2017-2021 met het
validatievignet voor 2017; desgevallend ook de autopersplaat en bijhorende
validatievignet voor 2017
• Voor technici: de nieuwe T-kaart en het jaarlijkse validatievignet
• Voor stagiairs, persmedewerkers, ereleden en studenten/docenten journalistiek:
uw VVJ-lidkaart voor 2017
• Voor beroepsjournalisten en stagiairs: het NMBS-formulier voor de gratis treinkaart
• VVJ-leden ontvangen bovendien automatisch De Journalist en de Journalistenagenda, krijgen toegang tot de volledige website www.journalist.be, inclusief de
Journalistendatabank, en kunnen met elke vraag of elk probleem onmiddellijk
contact opnemen met het VVJ-secretariaat of een VVJ-vertegenwoordiger op de
redacties.
25
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Antwerpse afdeling ontdekt
luchthaven van binnenuit
De Antwerpse VVJ-afdeling bezocht op
zaterdag 15 oktober de International Antwerp
Airport. Luchthavenbaas Marcel Buelens
verzorgde zelf de rondleiding op de luchthaven,
die hij een glorieuze toekomst voorspelde. Ook
het bezoek aan het Stampe en Vertongen
Museum werd erg gesmaakt. Op vrijdag 2
december komt de Antwerpse afdeling
opnieuw samen voor de VVJ Quiz. Info en
inschrijvingen via vvjantwerpen@journalist.be

Onder
embargo
Het gros van de beroepsjournalisten die een hernieuwing van hun
erkenning vroegen, is intussen door de Erkenningscommissie
effectief opnieuw erkend. Over een reeks anderen beraadt de
commissie zich nog. In dit kader worden diverse beroepsjournalisten uitgenodigd voor een gesprek. Wie daarop niet aanwezig kan
zijn, doet er best aan zich te verontschuldigen en een andere
datum voor te stellen.
Luc Standaert (Het Belang van Limburg) heeft zijn mandaat in
de Raad voor de Journalistiek ter beschikking gesteld. Het
VVJ-bestuur duidde Gie Van Roosbroeck (Gazet van Antwerpen)
aan om hem op te volgen.
Luc Standaert, van 1999 tot 2003 voorzitter van de VVJ, speelde
een sleutelrol bij de oprichting van de Raad voor de Journalistiek.
Ook nadien bleef hij de Raad ondersteunen en inspireren. Heel
veel dank daarvoor, Luc !
Ondertussen had de VVJ ook Walter Wauters (Het Nieuwsblad) gemandateerd voor de Raad voor de Journalistiek, maar die
aanwijzing gaat door het overlijden van Walter (zie elders in dit
blad) niet door. Steven De Bock (ook Het Nieuwsblad) neemt
zijn plaats in.

© Ronny Meyers

Sinds een paar weken is het VVJ-secretariaat versterkt met
Beny Bechler (23). Hij zal mee voor het onthaal zorgen, het
ledenbestand beheren en de financiële situatie van de VVJ in
de gaten houden.

Veel volk op
Filmgala AVBB

Bij Het Laatste Nieuws wordt Frank Depoorter (zie ook elders
in dit blad) als chef Sport opgevolgd door Jeroen Vandeputte
(37).

Ruim driehonderd VVJ- en AJP-leden zakten
op donderdag 20 oktober af naar de Kinepolis
in Brussel voor het Filmgala. Dat jaarlijkse
event werd voordien door de VJPP georganiseerd, de vereniging van vakpersjournalisten,
maar is nu overgenomen door de AVBB, met
wie de VJPP is gefusioneerd.
Op het menu stond de confronterende film
I, Daniel Blake van Ken Loach. Maar minstens
even boeiend en leuk was het hapjes- en
drankjesmoment achteraf. (PD)

Nog een transfer op de sportredactie van HLN: Jeroen
Bossaert (32) verhuist naar de algemene redactie, waar hij
met zijn fijne pen weekendreportages gaat schrijven.

Bekijk het fotoverslag op
www.journalist.be

Simon Demeulemeester (29) stopt na 2,5 jaar als hoofdredacteur van Knack.be. Hij wil zich toeleggen op schrijven en
versterkt de redactie van het weekblad Knack. ‘Knack.be leiden
was bijzonder leerrijk, zeer plezant, maar ook erg intens. Het
voorstel van Bert Bultinck was te mooi om te laten schieten.’
Simon wordt opgevolgd door Jago Kosolosky (De Tijd).
Tom Christiaens (45) versterkt vanaf Nieuwjaar de webredactie van De Morgen. Hij komt over van Quindo, de Kortrijkse
jongerenradio, en was ook verbonden aan het medialab van de
opleiding Journalistiek van Hogeschool West-Vlaanderen.
Christiaens moet de website van De Morgen onder meer verrijken
met beeldverhalen.
Het Gentse hof van beroep zal ook via zijn website informatie
over de rechtszaak verspreiden. Journalisten kunnen ook altijd
terecht bij persrechter Martin Minnaert op 0485 54 33 19 of
hvbgent.persrechter@just.fgov.be.
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Wijnjournalist Alain Bloeykens
(52) is door de Belgische
wijnbouwers verkozen tot
‘Belgische Wijnambassadeur
2016’. Bloeykens is ook al 17 jaar
organisator van de wijnbeurs
Megavino, en krijgt de eer omdat hij de
Belgische wijnbouw sinds haar ontstaan
'een eerlijke kans' gaf. 'Hij is de Belgische
wijnbouw genegen, doch blijft kritisch en objectief', aldus de
wijnbouwers.
Het hondenmagazine Woef heeft voortaan een hoofdredactrice.
Jaak Pijpen (64) geeft na 17 jaar de fakkel door aan
Evi Maveau, die nu al deel uitmaakt van de redactie.
Op 7 november zijn voor het Gentse hof van beroep de debatten
begonnen in de zaak Lernout & Hauspie. Door het gigantische aantal van ruim 15.000 partijen, en de per definitie beperkte
plaats in de zittingzaal, is er in een belendende ruimte opnieuw
een scherm geplaatst waarop journalisten het proces kunnen
volgen.
Overleden: Gerd Gentjens (65). ‘Gerdje’ volgde
voor Gazet van Antwerpen lange tijd het
rechtbankgebeuren in de Scheldestad. In het
kader van een herstructurering bij (toen nog)
Corelio ging ze met brugpensioen.
Ook in 2017 reikt de FRDO (Federale Raad
voor Duurzame Ontwikkeling) zijn Persprijs
Duurzame Ontwikkeling uit. De komende editie
schenkt bijzondere aandacht aan berichtgeving
over klimaatverandering en klimaatbeleid.
De FRDO-persprijs 2017 is bestemd voor gedrukte
media (kranten en tijdschriften) en e-publicaties (het jaar daarop
zijn weer de audiovisuele media aan de beurt). Alle bijdragen
gepubliceerd tussen 1 januari en 31 december 2016 komen in
aanmerking.
The Cartoonist is verhuisd. De galerie, die het werk van
22 Belgische cartoonisten tentoonstelt en verspreidt, is vanaf nu
te bezoeken in de Lang-Levenstraat 40 in Elsene. Of op
www.thecartoonist.be natuurlijk.
Op 3 november bestond Gazet van Antwerpen welgeteld
125 jaar. Dat jubileum werd onder meer gevierd met een
herdruk van het allereerste nummer van 3 november 1891.
Dat werd toen gratis uitgedeeld, vanaf nummer 4 moest
2 centiemen worden betaald.
Uit de intro:
Alwéér een nieuw blad ! hooren wij rond ons uitroepen. Is het er
wel noodig ?
Of het er noodig is !
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Tot hiertoe wierd te Antwerpen geen centenblad gedrukt:
de groote bladen zijn te duur voor het volk en de kleine
voldoen den Antwerpenaar niet ten volle, bijzonder onder
opzicht der nieuwstijdingen.
Die leemte komt De Gazet van Antwerpen vullen.
De GvA-collega’s vieren hun verjaardag ook nog met het
Kaffee van Antwerpen, een pop-up evenementenlocatie
links naast de Opera op de Franklin Rooseveltplaats. Nog tot
3 december kun je daar genieten van concerten, comedy,
inspirerende sprekers, een foto-expositie, een historisch virtual
reality event en lekkere Antwerpse koffie of bier.
Voor het eerst is de volledige betaalde oplage van de Vlaamse
kranten onder de 900.000 gezakt. Volgens de CIM-verkoopcijfers over het derde kwartaal 2016 gaan in Vlaanderen
gemiddeld nog 891.028 kranten dagelijks over de toonbank.
Dat is een daling met 2,2% op jaarbasis. De Tijd (+1%) en
De Morgen (+0,7%) gaan als enige titels tegen de stroom in.
De grootste verliezen zijn voor Het Nieuwsblad (-5,3%) en Gazet
van Antwerpen (-5%). In Franstalig België ging de totale
dagbladmarkt met 2,6% achteruit.
Met Ex-reporter, een bloemlezing van zijn beste
reportages, heeft Chris De Stoop (58) een
streep getrokken onder zijn carrière als
journalist. Zijn hele loopbaan werkte De
Stoop voor Knack. Vanaf nu schrijft hij
enkel nog boeken.‘Meer dan anderen heb
ik maatschappelijke dossiers op de politieke
agenda gezet’, aldus Chris in De Tijd.
Hij noemt zijn werk over mensenhandel,
over vluchtelingen en over de Belgische
zelfmoordterroriste Muriel Degauque.
Maar nu is het genoeg geweest, aldus nog De Stoop.
‘De pers is te snel, te hectisch en te hard geworden’, zegt hij
in De Morgen. ‘Anno 2016 is de waan van de dag al de waan
van het moment geworden. Ik voel me daar bijzonder slecht bij.
Ik snak naar meer adem, meer tijd, meer ruimte, en die vind ik
steeds minder in de journalistiek.’
Tien jaar geleden is het intussen dat Anna Politkovskaja,
onderzoeksjournaliste bij het Russische Novaya Gazeta, in
Moskou koelbloedig werd doodgeschoten. Naar aanleiding
daarvan dringt de IFJ (Internationale Federatie van Journalisten)
opnieuw aan op de opsporing en berechting van de opdrachtgever van de moord.
Twee jaar geleden werden vier Tsjetjenen en een oud-politieman
veroordeeld voor de aanslag, maar uitsluitsel over de opdrachtgever gaf dat niet. Volgens IFJ-voorzitter Philippe Leruth blijft
Rusland een van de gevaarlijkste landen voor journalisten.
© PN Mark Renders / PN Jan De Meuleneir
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