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WINNAARS DE TEGEL 2010
1V\YUHSPZ[LU=VSRZRYHU[=YPQ5LKLYSHUK56:5PL\^Z
5*9==7969HKPV4L[YVWVSPZ+HNISHK+L7LYZ
De eindjury van De Tegel 2010
heeft zich onder aanvoering van
voorzitter Ad van Liempt gebogen
over de journalistieke producties
en talenten zoals die door de
vier vakjury’s waren geselecteerd
uit in totaal 230 inzendingen.
=VVYKLÄUHSL^HYLUttULU[^PU
tig producties en twee talenten
genomineerd. De winnaars zijn:
Print Nieuws: Merijn Rengers en

0HU[OL:HOHKH[=VSRZRYHU[
Print Achtergrond: Robert van
KLY.YPLUKLU:HUKLY+VURLYZ
Vrij Nederland
TV Nieuws: Politieke redactie
56:56:5PL\^Z
TV Achtergrond: Maria Mok en
4LYHS<ZS\5*9=+VJ\TLU[
Radio Nieuws: Ellen van den
)LYN=796(YNVZ
Radio Achtergrond: Gerard

3LLUKLYZ0YLUL/V\[O\PQZLU
2LLZ]HUKLU)VZJO=796
Argos
Online: Redactie Metropolis –
Metropolistv
F.W. Sijthoff Tegel voor
journalistiek talent: Marcia
Nieuwenhuis – Dagblad De Pers
Gouden Tegel: Maria Mok en
4LYHS<ZS\5*9=+VJ\TLU[
(Longstay)

PRINT
Nieuws
39
Achtergrond 79

TELEVISIE
Nieuws
20
Achtergrond 39

DE TEGEL

JAA RPRIJZEN VOOR DE JOURNALISTIEK

JOURNALISTIEK BEPAALT DE
MAATSCHAPPELIJKE AGENDA

De jury in beraad

De jury van de Tegel 2010 heeft
aPJOPU[^LLYVUKLZV]LYPU
zendingen gebogen. De vakjury’s
WYPU[ [LSL]PZPL YHKPV LU VUSPUL
deden het zware voorwerk: de
ZLSLJ[PL]HUTH_PTHHS]PQMWV[LU
[PwSL UVTPUH[PLZ ]VVY KL JH[LNV
rieën nieuws en achtergrond (bij
online wordt dat onderscheid niet
NLTHHR[APQKYVLNLUVVRRHUKP
KH[LUHHU]VVYKL->:PQ[OVMM;L
gel voor Journalistiek Talent. Dat
IL[LRLUKLKH[aPQOLLS]LLSTVJO
[LU SLaLU ILRPQRLU LU ILS\PZ[L
ren. Soms klonk er de verzuchting
KH[ PUaLUKLYZ KL SH[ ^LS ^H[ OV
ger hadden mogen leggen of hun
RYHJO[IL[LYOHKKLUR\UULUaVL
ken in de beperking – de kwaliteit
van producties wordt niet altijd
bepaald door de soms oneindig
lijkende beschikbare ruimte.
Maar over het algemeen waren
de vakjury’s zeer te spreken over
KLTLLZ[LPUaLUKPUNLU]VVYHSIPQ
WYPU[LU[LSL]PZPLAPQ^LLYZWPLNLS
den niet alleen het belangrijkste
nieuws van 2010 (de val van het
RHIPUL[V]LYKLTPZZPLPU(MNOHUP

Z[HU ]LYRPLaPUNLU NL]VSNK KVVY
LLU TVLPSPQRL MVYTH[PL THHY SPL
[LU VVR aPLU OVLaLLY KL QV\YUH
listiek met eigen onderzoek de
THH[ZJOHWWLSPQRLHNLUKHRHUIL
invloeden.
0U KL [^LLKL YVUKL IPQ KL NL
aHTLUSPQRL LPUKQ\YLYPUN Z[LSKLU
Q\Y`SLKLU]HZ[KH[OL[TL[R^HSP
teit en impact van de journalistiek
in Nederland gelukkig wel goed
aP[¶KLTLKPHZWLSLUPU]LLSKL
batten een relevante rol. Daarbij
gaat het vooral om traditionele
vaardigheden: het opdiepen van
UPL\^Z OL[ IPLKLU ]HU PUaPJO[
en het toegankelijk presenteren.
>H[ KL Q\Y` IL[YLM[ aV\ KL QV\Y
nalistiek af en toe nog wel een
Z[HWQL ]LYKLY TVNLU aL[[LU ^H[
creatiever en brutaler mogen zijn
VTKLPU[LYLZZL]HUSLaLYZRPQRLYZ
en luisteraars te wekken en vast te
OV\KLU :VTZ Z[VWWLU QV\YUHSPZ
[LUUL[[L]YVLNLUISPQ]LULY]YH
gen onbeantwoord. Soms blijven
aPQNLIVUKLUHHUMVYTH[ZKPLUH
vele jaren wat sleets aan doen.
De toekomst van de journalistiek

OHUN[UPL[HSSLLUHM]HUº]LYKPLU
modellen’ maar ook en vooral
van het vermogen te vernieuwen
om te boeien en te verrassen.
+LQ\Y`RVU\P[LPUKLSPQRTL[]VS
VWNLKLLSKLV]LY[\PNPUNKLNLUV
TPULLYKLU LU ^PUUHHYZ ]HZ[Z[LS
SLU/L[Z[LSKL^H[[LSL\YKH[UPL[
meer hoofdredacties reden zagen
hun jonge talenten voor te dragen.
+L->:PQ[OVMM;LNLS]VVY1V\YUH
listiek Talent kan een belangrijke
stimulans zijn voor journalisten
zich verder te ontwikkelen. In
een enkel geval stuitte de jury op
de grenzen van de reglementen
waarbinnen zij geacht wordt te
werken. Zo geldt voor online als
ILSHUNYPQR JYP[LYP\T KH[ PUaLU
dingen mede beoordeeld worden
VW KL [VLWHZZPUN ]HU ZWLJPÄLRL
TVNLSPQROLKLU]HUPU[LYUL[aVHSZ
interactiviteit. Daardoor moesten
PUaLUKPUNLUHM]HSSLUKPLQV\YUH
SPZ[PLR ]HU ]LLS IL[LRLUPZ ^HYLU
THHYaPJOOPLYPUVU]VSKVLUKLVU
KLYZJOLPKKLU/L[PZNLSL[VWKL
snelle veranderingen in de wereld
]HU TLKPH ILNYPQWLSPQR KH[ YL

inzendingen
De Tegel 2010

NSLTLU[LU UPL[ PU HSSLZ ]VVYaPLU
maar de jury geeft de Stichting
Jaarprijzen voor de Journalistiek
PU V]LY^LNPUN aL HHU [L WHZZLU
VWKH[ IPQaVUKLYL JYVZZTLKPHSL
journalistieke producties niet om
KL ]LYRLLYKL YLKLU I\P[LU IL
schouwing moeten blijven.
;LUZSV[[LPZKLQ\Y`aPJOLYNVLK
]HU IL^\Z[ KH[ OHHY ^LYR HHU
vechtbaar is. Zij heeft gestreefd
UHHYLLUaVVIQLJ[PLMLUVUHMOHU
kelijk mogelijk oordeel. Wanneer
een van de dertien juryleden zich
ook maar enigszins persoonlijk
IL[YVRRLU ]VLSKL IPQ LLU PUaLU
KPUNSPL[OPQKLILVVYKLSPUNV]LY
HHUHUKLYLULUZ[LSKLaPJO[LY\N
houdend op in de discussies. De
jury heeft haar best gedaan omdat
de kwaliteit van de journalistiek
OHHYaLLY[LYOHY[LNHH[+H[HUKL
ren daar weer anders over kunnen
oordelen spreekt vanzelf.

Ad van Liempt
Voorzitter van de jury

RADIO
Nieuws
13
Achtergrond 27

ONLINE

34

TALENT

18

Gemeente
+LU/HHN
ondersteunt
De Tegel
6VR KP[ QHHY VUKLYZ[L\U[ KL NL
TLLU[L +LU /HHN ]HU OHY[L KL
uitreiking van de belangrijkste
QV\YUHSPZ[PLRL WYPQZ ]HU OL[ QHHY
de Tegel.
=VYPNQHHY^LYKKLaLVUKLYZJOLP
ding uitgereikt in de Nieuwe
2LYR PU +LU /HHN 4HHY ]HU
wege de enorme opkomst heeft
de organisatie van de Tegel dit
QHHY ]VVY LLU HUKLYL TVVPL SV
JH[PL PU VUaL Z[HK NLRVaLU OL[
3\JLU[+HUZ[OLH[LY(SZ^L[OV\
der Media ben ik er trots op dat
deze prijs voor de tweede keer
PU KL /VMZ[HK ^VYK[ [VLNLRLUK
Ik hoop u dan ook nóg vaker in
+LU /HHN [L TVNLU ILNYVL[LU
want zoals u weet is de stad zeer
NLYLNLSK HJO[LYNYVUK ]HU PU[LY
UH[PVUHSLWVSP[PLRLLUHSNLTLUL
verslaggeving en dat koesteren
wij hier.
Namens het gemeentebestuur
]HU +LU /HHN MLSPJP[LLY PR ]HU
harte alle winnaars van de Tegel.
Rabin S. Baldewsingh
Wethouder Media Den Haag
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JURYR A P P ORT
HET LUSTRUMJAAR VAN DE TEGEL: rijke oogst journalistieke kwaliteit
De Tegel heeft zijn eerste lustrum
achter de rug. Vijf jaar geleden
was het eerste Feest voor de
Journalistiek. De initiatiefnemers
wilden
een
mooie
avond
organiseren waarin de kwaliteit
van de journalistiek centraal zou
staan. Terugkijkend kunnen wij
vaststellen dat de journalistieke
NLTLLUZJOHW KP[ OLLM[ VTHYTK
getuige ook het aantal inzendingen
en de opkomst bij de uitreiking.
/L[NHH[^H[VUZIL[YLM[VTTLLY
dan een feestje en het toekennen
van prijzen. De Tegel moet een
bijdrage leveren aan de discussie
V]LYR^HSP[LP[V]LY]HRTHUZJOHW
en over betekenis van ons werk
voor de maatschappij.
Dat is alleen mogelijk als de
journalistiek zelf het belang
]HU KL ;LNLS PUaPL[ /L[ HHU[HS
inzendingen laat daar geen
misverstand over bestaan: de Tegel
wordt gezien als de belangrijkste
prijs die er in de journalistiek te
behalen valt. Opeenvolgende
jury’s hebben vastgesteld dat de
kwaliteit hoog is. De last van hun
vrijwilligerswerk valt dan ook niet
te onderschatten. De Stichting
Jaarprijzen voor de Journalistiek
is voorzitter Ad van Liempt en
KL[^HHSMQ\Y`SLKLUVUKLY^PL
]YVLNLYL^PUUHHYZ]HUKL;LNLS
dankbaar voor hun werk.
Zij hebben een mooie ‘schouw’
]HU KL QV\YUHSPZ[PLR ]LYYPJO[ /L[
resultaat is een rijke oogst van
NLUVTPULLYKLULU^PUUHHYZ/L[
ging zowel om de kwaliteiten
]HU ºOHYK» UPL\^Z HSZ VT
voorbeelden van grenzeloze
digitale vernieuwing. Er waren
]VVYILLSKLU ]HU KPLWNYH]LUKL
menselijke reportages en van

verslaggeving van lopend nieuws
in hoog tempo. Soms kwam het
UPL\^Z]HU]LY]HHR^HZOL[OLLS
dichtbij. Altijd was er blijk van
vakmanschap en betrokkenheid.
/L[ ILZ[\\Y ]HU KL :[PJO[PUN
Jaarprijzen voor de Journalistiek
MLSPJP[LLY[ KL NLUVTPULLYKLU
de winnaars in het bijzonder.
Voor het eerst heeft de jury
dit jaar ook een Gouden Tegel
toegekend aan een productie die
naar haar mening de grootste
journalistieke kwaliteit heeft laten
zien: de tweedelige reportage van
Maria Mok en Meral Uslu over
de kliniek voor ‘uitbehandelde’
[IZ»LYZ5*9=+VR\TLU[
Wij begrijpen met de jury dat
er altijd discussie mogelijk is
over de uiteindelijke selectie
van genomineerden en winnaars.
Uiteraard zullen wij ook dit jaar
kritisch kijken naar aanbevelingen
van de juryleden en anderen in
de beroepsgroep voor verbetering
van onze jaarprijzen voor de
QV\YUHSPZ[PLR /L[ KVLS ]HU KL
stichting is om de kwaliteit van de
journalistiek zo breed mogelijk
onder de aandacht te brengen.
Dat kan alleen als zoveel mogelijk
collega’s zich betrokken blijven
voelen bij de Tegel en als de
organisatoren ook oog houden
]VVYQV\YUHSPZ[PLRLR^HSP[LP[KPL
volgens de huidige regels lastiger
te bekronen is. Zo blijken die
regels bijvoorbeeld niet goed
te voorzien in gezamenlijke
inzendingen van verschillende
media. Dat bleek dit jaar bij de
beoordeling van de inzending
]HU KL >LYLSKVTYVLW LU 59*
/HUKLSZISHK V]LY KL ZLRZ\LSL

TPZZ[HUKLU IPUULU KL 9VVTZ
katholieke kerk. Gelet op de
impact behoort de productie tot
de top van journalistieke prestaties
]HU OL[ HMNLSVWLU QHHY ^HHY]VVY
de makers terecht ook al elders
zijn gelauwerd. Wereldomroep
LU 59* OHKKLU KL WYVK\J[PL
ingezonden voor de Tegel voor
VUSPULQV\YUHSPZ[PLR .LSL[ VW KL
daarvoor geldende criteria kon
de vakjury geen Tegel toekennen
en bleek er reglementair ook
NLLU HS[LYUH[PLM VTKH[ OL[ OPLY
een echte coproductie betreft:
dagblad en radio. Als deze
WYVK\J[PLLLUPUaLUKPUN]HU59*
/HUKLSZISHK NL^LLZ[ aV\ aPQU
voor bijvoorbeeld Print (nieuws
of achtergrond) zou de bijdrage
van de Wereldomroep buiten
KL IVV[ ]HSSLU ,U IPQ LLU YHKPV
PUaLUKPUN aV\ 59* OHUKLSZISHK
geen prijs ontvangen. Ervan
uitgaande dat media vaker over
oude
samenwerkingsgrenzen
OLLUa\SSLUNHHUaHSOL[ILZ[\\Y
volgend jaar met oplossingen
RVTLU VT QV\YUHSPZ[PLRL ZHTLU
werkingsvormen een goede kans
op een Tegel te geven. Dat zou
dan ook moeten gelden voor
IPQaVUKLYL WYVQLJ[LU aVHSZ OL[
SPQZ[[YLRRLYZKLIH[ PU *HYYt ^HHY
9;3)59LU,SZL]PLYZHTLU^LYR
[LU LU KH[ NLKLUR^HHYKPNL [LSL
visie opleverde. Regels moeten
[LY KPZJ\ZZPL R\UULU Z[HHU THHY
je kunt ze niet veranderen tijdens
de wedstrijd.
Tenslotte zijn wij eurocommissaris
Neelie Kroes bijzonder erkentelijk
dat zij ons deze avond heeft
^PSSLU [VLZWYLRLU /HHY PUaL[
voor pluriformiteit van de media
in Europa en voor verwezenlijking

van de digitale agenda zijn van
groot belang voor ons werk.
Voor het tweede jaar waren wij te
NHZ[PU+LU/HHN>PQKHURLUOL[
NLTLLU[LILZ[\\YPUOL[IPQaVUKLY
de burgemeester en wethouder
)HSKL^ZPUNO  ]VVY KL WYL[[PNL
samenwerking en de bijzondere
gastvrijheid.
>PQ KHURLU VVR KL PUP[PH[PLM
ULTLYZ KPL HS TLLY KHU ]PQM
QHHY KP[ WYVQLJ[ Z[L\ULU LU VUaL
sponsors: niet alleen media
LU ]HRVYNHUPZH[PLZ THHY VVR
bedrijven en instellingen die
het belang van journalistiek
onderschrijven. Daarin speelt
hoofdsponsor Dutch View al vanaf
het begin een grote rol – zij geeft
met haar faciliteiten de avond een
bijzondere glans. Wij danken de
familie Sijthoff voor de steun aan
de prijs voor Talent.
En natuurlijk danken wij alle
inzenders – zonder hen geen
Tegel. Wij verwachten dat 2011
voor de journalistiek weer een
jaar wordt waarin zij zich kan
VUKLYZJOLPKLU /L[ UH[PVUHSL LU
internationale nieuws vraagt om
media die hun publiek een dienst
willen bewijzen met informatie
KPL LY [VL KVL[! VUHMOHURLSPQR
IL[YV\^IHHY UPL\^ZNPLYPN KPLW
NYH]LUKYLSL]HU[LU[VLNHURLSPQR
Op grond van wat wij in de eerste
THHUKLU]HUSLaLUaPLULU
OVYLU]LYOL\NLU^PQVUZU\HSVW
de volgende editie van het Feest
voor de Journalistiek.
Joop J. Daalmeijer, voorzitter
Stichting Jaarprijzen voor de
Journalistiek

H.J.A. HOFLAND-TEGEL
VOOR BIJZONDERE JOURNALISTIEKE VERDIENSTEN
CV’s
De Amerikaan Robert Chesal
(1965) zit sinds begin jaren ne
NLU[PN IPQ KL >LYLSKVTYVLW
waar hij verslag doet van ont
wikkelingen in de Nederlandse
maatschappij. In 2002 won hij
een zilveren medaille op het
New York Festival. In 2010 is hij
ZHTLU TL[ 1VLW +VOTLU ]HU
59* /HUKLSZISHK ILRYVVUK
met De Loep voor beste onder
zoeksjournalistieke productie.
*OLZHS LU +VOTLU aPQU ]VVY
hun onderzoek naar seksueel
TPZIY\PR PU KL YVVTZRH[OV
lieke kerk ook uitgeroepen tot
Journalist van het Jaar 2010.
Joep Dohmen werkte eerst on
der meer voor het Limburgs
Dagblad en is sinds 1999
]LYYZSHNNL]LY IPQ 59* /HU
KLSZISHK /PQ ^LYR[ HSZ VUKLY
zoeksjournalist en onderzoekt
maatschappelijke fenomenen
op divers gebied. Prijzen die hij
heeft gewonnen: de Prijs voor
KL +HNISHKQV\YUHSPZ[PLR ¸+L
3VLW¹KLQHHYSPQRZLWYPQZ]VVYKL
beste onderzoeksjournalistiek.

9VILY[*OLZHS¶9HKPV5LKLYSHUK>LYLSKVTYVLW
LU1VLW+VOTLU¶59*/HUKLSZISHK

‘MISBRUIK IN DE ROOMSKATHOLIEKE KERK’
De onthullingen over seksueel
misbruik in Nederlandse katho
lieke internaten waren gerucht
makend en de gevolgen waren
verstrekkend. Zij waren het resul
taat van een bijzondere samen
werking tussen twee journalisten:
9VILY[*OLZHS]HUKL>LYLSKVT
YVLW LU 1VLW +VOTLU ]HU 59*
/HUKLSZISHK /L[ JVU[HJ[ R^HT
vrij terloops tot stand. De eerste
had een interview gehad met een
slachtoffer van misbruik op een
internaat en wist zich te herin
neren dat de tweede over dat on
derwerp eerder had geschreven.
Een telefoontje leidde tot een
intensieve samenwerking en een
reeks opzienbarende artikelen en
uitzendingen die wereldwijd de
aandacht trokken.
/L[[^LL[HSNPUNVWVUKLYaVLR\P[
Daardoor konden zij vaststellen
dat misbruik een wijd verbreide
praktijk was op verschillende Ne
KLYSHUKZLPU[LYUH[LURVZ[ZJOVSLU
en instituten onder leiding van

medewerkers van de katholieke
RLYR+LQV\YUHSPZ[LU]LYPÄLLYKLU
net zo lang tot zij concrete zaken
met naam en toenaam konden
VWLUIHYLU APQ VU[]PUNLU UHHY
LPNLUaLNNLUOVUKLYKLUTLSKPU
gen over naar schatting 350 pries
[LYZ IYVLKLYZ WH[LYZ LU UVUULU
Slachtoffers waren vervuld van
schaamte en hadden vele jaren
gezwegen uit angst dat zij niet ge
loofd zouden worden.
De publicaties brachten aan het
licht dat bisschoppen en congre
gaties zich weinig hadden be
kommerd om de slachtoffers en
vooral bezorgd waren over het
imago van de kerk. Onder druk
van de publiciteit zegden zij als
nog een onafhankelijk onderzoek
[VLKH[^VYK[\P[NL]VLYKKVVYKL
commissie Deetman.
De gezamenlijke inzending van
deze producties voor De Tegel in
de categorie online plaatsten jury
en stichting voor een dilemma.
Volgens het reglement moet de

jury mede oordelen op grond
]HU ZWLJPÄLRL R^HSP[LP[LU PU KL
toepassing van de mogelijkheden
van internet. Daarvan was in dit
geval onvoldoende sprake – ar
tikelen en uitzendingen waren
online goed na te lezen en te
beluisteren maar daar bleef het
bij. Tegelijkertijd was het niet de
bedoeling van de inzenders om
het werk in aanmerking te laten
komen voor afzonderlijke beoor
deling als ‘print’ of ‘radio’ – dat
zou geen recht doen aan de bij
zondere samenwerking.
Daarop heeft de Stichting in over
SLNTL[KLQ\Y`ILZSV[LU*OLZHSLU
Dohmen een bijzondere Tegel toe
te kennen. Deze prijs is vernoemd
UHHYKLQV\YUHSPZ[/1(/VÅHUK
auteur van het boek ‘Tegels lich
[LU»/L[PZLLUISPQR]HU^HHYKL
ring voor het speurwerk van twee
journalisten die door hun krach
ten te bundelen een reeks opval
lende onthullingen met enorme
impact konden publiceren.

Juryleden
De Tegel
2010
VOORZITTER EINDJURY
Ad van LiemptSLJ[VY
onderzoeksjournalist
/VNLZJOVVS<[YLJO[LU
voorheen o.a. werkzaam bij
(UKLYL;PQKLU5V]HLUOL[
Utrechts Nieuwsblad.
VAKJURY TELEVISIE
 Cees Labeur]VVYaP[[LY
TLKPHJVUZ\S[HU[]VVYOLLU
o.a. hoofd informatieve
WYVNYHTTH»Z5*9=
Wouke van Scherrenburg
zelfstandig journalist en
WYLZLU[H[VY]VVYOLLUVH
WVSP[PLRYLKHJ[L\Y+LU/HHN
Vandaag
 Lucien BaardYLKHJ[L\Y
;\IHU[PH^PUUHHY]HUKL
Tegel Print Nieuws 2010
VAKJURY PRINT
Cisca Dresselhuys
]VVYaP[[LYaLSMZ[HUKPN
QV\YUHSPZ[]VVYOLLUVH
hoofdredacteur Opzij en
redacteur Trouw
Joep van der HartV\K
hoofdredacteur Eindhovens
Dagblad
Suzan BorstYLKHJ[L\Y
(YNVZ^PUUHHY]HUKL;LNLS
Radio 2010
VAKJURY RADIO
Henk van Hoorn
]VVYaP[[LY]VVYOLLUVH
hoofdredacteur ‘Met het
oog op morgen’ en hoofd
informatieve programma’s
NOS
Klaas SamploniusTLKPH
HK]PZL\Y]VVYOLLUVH
hoofdredacteur/directeur RTV
Drenthe en hoofdredacteur
Twee Vandaag/TROS.
Heleen de Graaf,
aLSMZ[HUKPNQV\YUHSPZ[
]VVYOLLUYLKHJ[L\Y59*
/HUKLSZISHK^PUUHHY]HU+L
Tegel Print Achtergrond 2007
VAKJURY ONLINE
Henk van Ess ]VVYaP[[LY
o.a. journalistiek consultant/
trainer nieuwe media.
Peter OlsthoornaLSMZ[HUKPN
QV\YUHSPZ[VHVWYPJO[LY
van sites ‘leugens.nl’ en
‘netkwesties.nl’.
Manon Blaas, redacteur
ALTISH^PUUHHY;LNLS
Televisie Nieuws 2009.
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GENOMINEERD
4HYJ)YPURLU/LUR4LLZ¶)YHIHU[Z+HNISHK

‘HELD BLIJKT DRUGSVERDACHTE’

Verslaggevers Henk Mees en Marc Brink

Op 30 januari berichtte het
Brabants Dagblad dat kapitein
Marco Kroon verdacht wordt
van drugsgebruik en overtreding
van de wapenwet. Justitie bleek
al maanden bezig met een
onderzoek naar gebruik van
JVJH{UL LU _[J PU OL[ JHMt PU
»Z /LY[VNLUIVZJO ^HHY]HU KL
TPSP[HPY TLKLLPNLUHHY PZ /L[
was een uiterst delicate zaak:
Marco Kroon was acht maanden
LLYKLY SP]L VW [LSL]PZPL [L aPLU
door koningin Beatrix persoonlijk
tot Ridder der Nederlandse
Willemsorde geslagen. Deze
hoogste onderscheiding had de
pelotonscommandant van de
special forces te danken aan

zijn moedig optreden tijdens
gevechten in Afghanistan. Kroon
gaf de Nederlandse missie in
Uruzgan een heldengezicht.
Aan de toekenning was een
uitgebreid onderzoek naar zijn
antecedenten vooraf gegaan.
De aanhouding van Kroon was
]VVY 4HYJ )YPUR LU /LUR 4LLZ
van het Brabants Dagblad een
primeur van landelijke betekenis.
Zij
brachten
het
nieuws
zorgvuldig en evenwichtig. In
een portret schetsten zij de glans
en de schaduwzijden van zijn
militaire loopbaan. Daardoor
kan de lezer zich beter een
voorstelling maken van de

KY\R ^HHYVUKLY ZVSKH[LU KPL
regelmatig naar oorlogsgebieden
^VYKLU \P[NLaVUKLU R\UULU
komen te staan. De verslaggevers
zijn wars van sensatiezucht en
houden zich bij de feiten. Uit
de berichten valt af te leiden
dat de journalisten al enige tijd
op de hoogte waren van het
onderzoek. Daardoor konden zij
op het goede moment niet alleen
OL[ UPL\^Z IYLUNLU THHY VVR
de context.
/L[UPL\^ZOHKLLUNYV[LPTWHJ[
In september werd de strafzaak
voor de Militaire Kamer van
de rechtbank in Arnhem tegen
Kroon uitgesteld voor nader
onderzoek.

PRINT NIEUWS
www.synovate.nl

GENOMINEERD
Tomas Vanheste – Vrij Nederland

‘ ZELFBEVLEKKENDE
KLIMAATKUNDE’

Redacteur Tomas Venheste

De Politieke Barometer:
de actuele krachtsverhoudingen,
consistent en betrouwbaar
Volg ons op twitter
@SynovateNL @Politieke_B

In de discussie over de dreigende
NL]VSNLU]HURSPTHH[]LYHUKLYPUN
verlaten regeringen zich veelal
op het ‘Intergovernmental Panel
VU*SPTH[L*OHUNL»07**LLU
panel van wetenschappers onder
auspiciën van de Verenigde
5H[PLZ /L[ W\ISPJLLY[ LSRL
zes jaar een rapport met een
wereldwijd overzicht van de
impact van klimaatverandering.
/L[ aV\ ]VSNLUZ KL Z[YLUNZ[L
criteria voor wetenschappelijke
publicaties tot stand komen.
Maar het laatste rapport bevatte

enkele fouten en slordigheden.
Zo werd voorspeld dat de
/PTHSH`HNSL[ZQLY PU  PZ
]LYK^LULUTHHYKLILYLRLUPUN
bleek er enkele eeuwen naast te
zitten.
;VTHZ =HUOLZ[L YLKHJ[L\Y ]HU
=YPQ 5LKLYSHUK aVJO[ ]LYKLY
en vond meer fouten in het
YHWWVY[ ]HU 07** AV NHHU KL
wetenschappers ervan uit dat 55
procent van Nederland onder
de zeespiegel ligt en het risico
loopt onder te lopen als gevolg
van
klimaatverandering.
In
werkelijkheid ligt 20 procent van
ons land onder NAP.
/L[ HY[PRLS OLLM[ IPQNLKYHNLU
aan verdere kritische evaluaties
]HU KL 07**YHWWVY[LU +L
fouten zijn koren op de molen

’Klimaatstudie
gebaat bij
kritische blik op
wetenschappelijk
gehalte’

van degenen die menen dat
klimaatverandering een fabeltje
is. De meeste wetenschappers
zijn er echter van overtuigd dat
de mens verantwoordelijk is
voor opwarming van de aarde
en dat die grote gevolgen kan
OLIILU4HHYOL[07**PZZSVYKPN
en onzorgvuldig geweest in zijn
rapportages en heeft de indruk
gewekt dat het vooral oog had
voor de negatieve gevolgen van
klimaatverandering.
Vanheste is niet de eerste geweest
KPLKHHYVWOLLM[NL^LaLUTHHY
heeft wel een belangrijke bijdrage
geleverd aan de discussie over de
R^HSP[LP[ ]HU OL[ RSPTHH[WHULS
door zelf nieuwe fouten op te
sporen. In een tweede artikel
legt Vanheste de vinger op de
zere plek: de klimaatdiscussie is
zodanig gepolitiseerd dat alleen
al het aan de kaak stellen van
slordig onderzoek onmiddellijk
wordt gezien als een bewijs van
ºRSPTHH[ZJLWZPZ»[LY^PQSKLZ[\KPL
naar klimaatverandering alleen
maar gebaat is bij een kritische
blik op het wetenschappelijke
gehalte.
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Merijn Rengers en Ianthe Sahadat – de Volkskrant

‘WANTOESTANDEN HOGESCHOOL’
Op 10 juli berichtte de
Volkskrant voor het eerst over
grootschalige fraude bij een
VWSLPKPUN ]HU KL /VNLZJOVVS
Inholland. Studenten die geen
diploma hadden gehaald werden
ILUHKLYKVTKH[HSZUVN]PHLLU
sluiproute te doen. Afgekeurde
scripties werden in tweede
PUZ[HU[PLNVLKNLRL\YKLUZ[\KPL
achterstanden werden opeens
kwijtgescholden. Een student
met diploma levert de opleiding
nu eenmaal een rijksbijdrage van
vele duizenden euro’s extra op.
Verslaggever Ianthe Sahadat zet
het nieuws helder en volledig
\P[LLUTLKLVWIHZPZ]HUPU[LYUL
documenten. Publicatie leidt tot
LLUPU[LYUVUKLYaVLRILTVLPL
nis van de politiek en uiteindelijk
een uitgebreid onderzoek van
de
Onderwijsinspectie.
Uit
de reconstructies die Ianthe
Sahadat en collega Merijn
Rengers in september en
november publiceerden bleek
dat de ‘illegale afstudeerroute’
symptoom is van een groter
WYVISLLT! LLU a^HRRL KPYLJ[PL
KPLaPJOaLSMOL[ILZ[LN\U[THHY
minder oog heeft voor studenten
LUKLR^HSP[LP[]HUOL[VUKLY^PQZ
verziekte verhoudingen in de
leiding en een falend toezicht.

Verslaggever Merijn Rengers en collega Lanthe Sahadat

.LLY[+HSLZKPL]HUHM^HZ
aangetreden om puin te ruimen
HSZ ILZ[\\YZ]VVYaP[[LY ISPQR[ LY
niet tegen opgewassen en gooit
later de handdoek in de ring.
De artikelen laten ook zien wat
de risico’s zijn van eindeloze
schaalvergroting in het onderwijs
– Inholland had meer dan 40.000
studenten en 3.000 medewerkers

’Illegale afstudeerroute
symptoom
voor groter
probleem’
– en tot welke uitwassen het
ÄUHUJPLYPUNZZ`Z[LLT ]HU KL
/)6RHUSLPKLU
Sahadat en Rengers hebben
NYVUKPNZWP[^LYRNLSL]LYKaVTPU
mogelijk vragen onbeantwoord
gelaten en de zaak toegankelijk
uit de doeken gedaan. Voor de
jury gaf de betekenis van dit
UPL\^Z KH[ ]LYKLY Z[YLR[ KHU
OL[ LUL VWSLPKPUNZPUZ[P[\\[ KL
doorslag.

CV’s

ROOS feliciteert
de genomineerden
en winnaars
van De Tegel

Ianthe Sahadat +LSM[  
studeerde geschiedenis en
volgde een master journalis
tiek. Sinds vier jaar werkt zij
voor de Volkskrant. Ze werkte
als algemeen verslaggever bij
Volkskrant Banen en schrijft
sinds anderhalf jaar voorna
melijk over onderwijs voor de
nieuwskrant.

Merijn Rengers (TZ[LYKHT
  Z[\KLLYKL LJVUVTPL LU
schreef aansluitend een proef
schrift over de arbeidsmarkt
voor kunstenaars. Sinds zijn
promotie in 2002 werkt hij bij
de Volkskrant – eerst als econo
misch redacteur en sinds drie
jaar als onderzoeksjournalist.

De EO feliciteert
de winnaars van
De Tegel 2010!
Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking
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0]V]HU>VLYKLU¶/7+L;PQK

‘DAGBOEK VAN EEN
BEJAARDENBROEDER’

Verslaggever Ivo van Woerden

In een tweeluik schetst Ivo van
>VLYKLUPU/7+L;PQKKLWYHR
tijk in een aantal Rotterdamse
]LYWSLLN LU ]LYaVYNPUNZ[LO\P
aLU ^HHY OPQ [^LL THHUKLU
‘undercover’ heeft gewerkt – de
verslaggever beschikt over een
KPWSVTH ]LYWSLLNR\UKL /L[
resultaat stemt somber. De zorg
]VVY ILQHHYKLU KPL LY NLLZ[L
lijk en lichamelijk slecht aan toe
aPQU NHH[ NLI\R[ VUKLY LUVYTL

tijdsdruk. Verplegers hebben de
OHUKLU]VSHHUOL[]VLKLU]LY
ZJOVULUVTRSLKLULUUHHYILK
brengen van de inwoners onder
ZVTZ TLUZVU[LYLUKL VTZ[HU
digheden. Zij zijn aan het einde
van hun dienst uitgeteld van het
º[PSSLUZQV\^LUK\^LULU[YLR
ken’. Voor andere activiteiten is
geen tijd.
/L[RHIPUL[^PSKLV\KLYLUaVYN
[L ]LYIL[LYLU THHY =HU >VLY

den maakt duidelijk dat wij daar
UPL[ HS [L VW[PTPZ[PZJO V]LY TV
gen zijn.
Er is altijd discussie mogelijk over
de vraag of het in dit geval per se
noodzakelijk is ‘under cover’ te
NHHUTHHYKLYLWVY[HNLZTHRLU
Q\PZ[ PUKY\R KVVYKH[ KL ]LYZSHN
gever gedurende een langere tijd
aVKPJO[VWKLO\PK]HUaPQUVU
derwerp heeft kunnen opereren

en dat was vermoedelijk alleen
mogelijk dankzij zijn aanpak.
De eerste reactie op het
onderwerp kan gelaten zijn;
wat valt er nog voor nieuws te
]LY[LSSLU V]LY KL ILYVLYKL V\
derenzorg? Maar Van Woerden
laat eigenlijk zien dat het vaak
nog veel erger is dan de lezer
KHJO[ /PQ ILZJOYPQM[ ILLSKLUK
aPQULPNLUKPLUZ[LUKVL[]LYZSHN
van gesprekken met verzorgers

LU ]VLN[ LY KL UVKPNL HJO[LY
grondinformatie aan toe. De
verslaggever geeft blijk van een
grote empathie met personeel
LU IL^VULYZ /PQ SHH[ KL ]HHR
schokkende taferelen voor zich
spreken. Zijn stukken roepen
TLKLKVNLU VW TL[ IL^VULYZ
bewondering voor degenen die
dit zware werk willen doen en
een zekere schaamte dat wij dit
dulden.

PRINT (*/;,9.965+
GENOMINEERD
Paul van Gageldonk – Dagblad
De Limburger/Limburgs Dagblad

Verslaggever Paul van Gageldonk

In Duitsland leek lange tijd een
LJO[ KLIH[ V]LY KL T\S[PJ\S[\
rele samenleving taboe. Daarin
R^HT ]LYHUKLYPUN KVVY KL W\
blicatie van het boek van Thilo
Sarrazin ‘Deutschland schafft
ZPJOHI»+LV\KZLUH[VY]HUKL
:7+LUILZ[\\YZSPK]HUKL)\U
desbank uitte een felle aanklacht
[LNLUOL[PUaPQUVNLUMHPSSPL[LPU
tegratiebeleid met fatale sociale
gevolgen. Daarmee opende hij
LLU Z[VYTHJO[PN KLIH[ PU +\P[Z
land.
Dit was voor Paul van Gageldonk
aanleiding om op zoek te gaan
naar de praktijk van die Duitse
multiculturele samenleving. In
een indrukwekkende reeks voert
OPQ KL SLaLY TLL UHHY L_[YLLT
YLJO[ZL +\P[ZLYZ ;\YRZL VUKLY

‘TUSSEN KEBAB
& SAUERKRAUT’
ULTLYZ LLU NLRSL\YKL ^PQR PU
)LYSPQULLUQVVKZLPZSHTJYP[PJ\Z
QVUNLSPURZLTVZSPTZLLUYLJO[Z
radicale politiecommissaris en
een orthodoxe moslimleider. Van
Gageldonk volgt ook Sarrazin op
zijn tournee door het land waar
hij volle zalen trekt.

’De Duitse
multiculturele
samenleving:
herkenbaar?’
=HU .HNLSKVUR aVLR[ KL \P[LY
Z[LU VW PU OL[ KLIH[ aVUKLY
over het hoofd te zien dat er in
het midden ook vele gematigden

aPQU /PQ ZJO\^[ UPL[ KL YLHSP[LP[
]HU NLIYLRRPNL PU[LNYH[PL THHY
portretteert ook degenen die
aPJO KHHY UPL[ IPQ ^PSSLU ULLY
leggen. Uit de serie ontstaat een
rijk geschakeerd palet van feiten
LU Z[HUKW\U[LU V]LY KL PKLU[P
teit van Duitsland en de plaats
in de samenleving van mensen
TL[ LLU HUKLYL J\S[\YLSL HJO
tergrond.
/L[ PZ ]VVY LLU YLNPVUHHS KHN
blad misschien een bijzondere
VUKLYULTPUN THHY ]VVY 3PT
burg is Duitsland in zekere zin
KPJO[LYIPQKHUKLYLZ[]HU5LKLY
land. Bovendien is het voor een
Nederlandse lezer verhelderend
hoe ‘de buren’ worstelen met
problemen die heel herkenbaar
zijn.
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Sander Donkers  PZ ZPUKZ
1999 als redacteur verbonden
aan Vrij Nederland. Daarvoor
^LYR[LOPQIPQ/L[7HYVVSLUIPQ
OL[=796WYVNYHTTH 3VSH KH
Musica. In 2003 verscheen van
hem het boek Lipstick Sunset.
0U^VUOPQKL,<1V\YUH
list Award (samen met collega
/HYT)V[QL0U^LYKOPQ
genomineerd voor de Tegel en
tevens voor de Pop Media Prijs.
In 2009 werd hij genomineerd
voor de Jip Golsteijnprijs. In
2010 won hij de Pop Media
7YPQZ LU KL 4LYJ\YL;PQKZJOYPM
treportage van het jaar.

Links Sander Donkers en rechts
Robert van de Griend

WINNAAR

De NOS feliciteert
de winnaars
van De Tegel 2010

Robert van de Griend (32) is
sinds 2004 redacteur van Vrij
Nederland. In 2006 won hij de
HHUTVLKPNPUNZWYPQZ]HUKL=LY
LUPNPUN ]VVY 6UKLYaVLRZQV\Y
nalistiek. In 2007 won hij de
Tegel in de categorie talent. Met
‘De illegalencarrousel’ won hij
de Zilveren Zebra 2009. En in
2010 won hij met ‘De man die
KL RVUPUNPU HHUYHUKKL» KH[
hij samen met Sander Donkers
ZJOYLLMKL4LYJ\Y;PQKZJOYPM[YL
portage van het Jaar.

Sander Donkers en Robert van de
Griend – Vrij Nederland

‘DE MAN DIE
DE KONINGIN
AANRANDDE’
Op 4 mei werd de stilte van de
nationale dodenherdenking op
KL+HT]LYZ[VVYKKVVYKLSHUN
gerekte schreeuw van een man.
Er brak paniek uit. In het tumult
YHHR[LU TLUZLU NL^VUK 2V
UPUNPUSLKLU]HUOL[2VUPURSPQR
/\PZ LU HUKLYL OVVN^HHYKPN
heidsbekleders haastten zich het
paleis in – de schrik van 30 april
2009 te Apeldoorn was voelbaar.
+L THU KPL LY \P[ aHN HSZ LLU
VY[OVKV_L1VVK^LYKV]LYTLLZ
[LYK /PQ Z[VUK ILRLUK PU (T
sterdam als een verwarde maar
in het algemeen goedmoedige
KHRSVaL 5H KYPL KHNLU OLJO[L
nis was er eigenlijk geen grond
VT OLT SHUNLY ]HZ[ [L OV\KLU
THHY1\Z[P[PLKPLW[LLLU^H[Z[VM
ÄN^L[ZHY[PRLSVWKH[KH[^LSTV
gelijk maakte: de man zou zich
schuldig hebben gemaakt aan
‘aanranding van de koningin’.
7HZVWQ\UP^LYKaPQU]VVYSV
pige hechtenis opgeheven.
Sander Donkers en Robert van
KL .YPLUK YLKHJ[L\YLU ]HU=YPQ
5LKLYSHUKNPUNLUVWaVLRUHHY
de ‘Damschreeuwer’. Zij wilden
UPL[ HSSLLU LLU aV ]VSSLKPN TV
gelijk portret schetsen van de
THU THHY VVR KL HUKLYL RHU[
belichten. In het artikel schetsen

aPQ OVLaLLY 5LKLYSHUK NLVIZL
deerd is geraakt door veiligheid
en moeite heeft om te gaan met
TLUZLU KPL aPJO HUKLYZ HM^PQ
RLUKNLKYHNLU
+VURLYZ LU=HU KL .YPLUK TH
ken in het artikel knap gebruik
van verschillende journalistieke
NLUYLZ! PU[LY]PL^ YLWVY[HNL
analyse. En in hun research gaan
zij zo ver mogelijk. Zij richten
zich zowel op het persoonlijke

’Nederland heeft
moeite om te
gaan met mensen
die zich afwijkend
gedragen’
leven van de Damschreeuwer als
VW KL Q\YPKPZJOL LU THH[ZJOHW
WLSPQRLRHU[LU]HUKLaHHR/L[
YLZ\S[HH[PZLLUNVLKNLZJOYL]LU
NLU\HUJLLYK WVY[YL[ UPL[ HSSLLU
]HU KL +HTZJOYLL\^LY THHY
ook van een wat overspannen
ZHTLUSL]PUN+LIPQaVUKLYLWVY
tretten van Ad Nuis maken het
af. De jury heeft genoten van het
verhaal.
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‘RARA, DE MAKRO-BRANDEN EN DE OPSPORING’
/L[ SPN[ TPZZJOPLU UPL[ ]VVY KL
hand dat een televisieprogram
ma over de nabije geschiedenis
UPL\^ZTHHR[THHYYLJVUZ[Y\J
ties kunnen nieuw licht op het
verleden werpen en zijn daarom
ook journalistiek zeer de moeite
waard. Zo is RaRa lange tijd een
bijzonder schimmige actiegroep
uit de jaren tachtig gebleven.
Zij koos voor de strijd tegen de
HWHY[OLPKPUA\PK(MYPRHLUYPJO[
[LOHHYWPQSLUVWKL4HRYVLLU
groothandelsonderneming met
vestigingen in onder andere Ne
KLYSHUKLUA\PK(MYPRH0U 
gingen drie vestigingen van de
Makro in Nederland in vlammen
op en werd een brandstichting
in een vierde vestiging verijdeld.

Rara eiste dat de Makro zich te
Y\N[YVR \P[ A\PK(MYPRH <P[LPU
delijk zwichtte het bedrijf: ge
weld en dreiging met nog meer
geweld bleken te lonen.
In het tweeluik komt voor het

’Rechercheurs
hadden amper
een idee...’
eerst een lid van RaRa uitge
IYLPK HHU OL[ ^VVYK +L THU
KPL PU A\PK(TLYPRH ]LYISPQM[
WYHH[ ZVTZ VWLUOHY[PN ZVTZ
ontwijkend en vaak bagatel

liserend over de gewelddadige
acties waarvoor hij destijds als
medeplichtige is veroordeeld.
De programmamakers staan
VVR \P[]VLYPN Z[PS IPQ OL[ WVSP[PL
VUKLYaVLR+LYLJOLYJOL\YZKPL
de betrokkene op het spoor wa
YLUOHKKLUHTWLYLLUPKLLOVL
gewelddadige activisten – een
UPL\^MLUVTLLUPU5LKLYSHUK
bestreden moeten worden. Daar
naast laat Andere Tijden ook zien
hoe er verdeeldheid was tussen
HJ[PL]VLYKLYZKPLNL^LSKNLVVY
SVVMK ]VUKLU LU KLNLULU KPL
niet zover wilden gaan.
/L[ VUKLY^LYW ZWYLLR[ UVN
steeds tot de verbeelding. Andere
Tijden brengt het mooi in beeld
op basis van uitvoerige research.

Carolien Brugsma en Paul Ruigrok

TV NIEUWS
GENOMINEERD
Nieuwsredactie – AT5

‘DE AMSTERDAMSE ZEDENZAAK’

Van links naar rechts: Alex van Schagen, Thijs Zeeman, Marnix van Egmond, Bram Mullink, Nanda Borst, G¸lden Ilmaz, Roshnie
Poelsingh, Marieke van Kessel, HÈlËne Pronk, Jelle de Gee, Femke Prins, Martine Bakker, Merel Westrik, Vincent van Rijn.
Niet tijdens de fotoshoot aanwezig: Jasper Schravendijk, Frank Eisma, Edwin du Clou.

Aan het einde van het jaar wer
den Amsterdam en Nederland
opgeschrikt door het nieuws dat
een medewerker van een kinder
dagverblijf verdacht werd van
seksueel misbruik van vele kin
deren die aan zijn zorg waren
[VL]LY[YV\^K /PQ aV\ TL[ aPQU
echtgenoot deel uitmaken van
een internationaal netwerk van
WLKVÄLSLU<P[LYHHYK^HZKH[LLU
belangrijk onderwerp voor de re
gionale zender AT5. De nieuws
redactie heeft de zaak vanaf het
begin nauwgezet gevolgd en is
zelf ook op onderzoek gegaan.
/L[ VUKLY^LYW ]LYNKL Y\PTL
mate van zorgvuldigheid en vaak
ook terughoudendheid in belang
van slachtoffers en hun ouders.
Tegelijkertijd diende ruime be
richtgeving ook een algemeen
ILSHUN"HSSLV\KLYZ]HURPUKLYLU
die naar een kinderdagverblijf
NHHUZ[LSKLUaPJO]YHNLULUHSSL
medewerkers van kinderdagver
blijven moesten hun antwoorden

op die vragen zien te formuleren.
De verslaggeving stelde hoge
eisen aan de journalistieke pro
MLZZPVUHSP[LP[ [LTLLY KHHY VVR

’Ruime

berichtgeving
diende ook
een algemeen
belang’
de kinderen van enkele mede
werkers naar het bewuste verblijf
gingen – lokale media zijn vaker
net zo betrokken bij het nieuws
als hun publiek en daarin schuilt
ook hun kracht.
De redactie van AT5 hield het
]VVY[V\^ VVR HS OHKKLU HSSL
SHUKLSPQRLLUaLSMZI\P[LUSHUKZL
media zich onmiddellijk op de
zedenzaak gestort.
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WINNAAR
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Ferry Mingelen verslaggever NOS

Parlementaire Redactie NOS – NOS NIEUWS

‘ DE BRIEF
VAN AB KLINK’
Een sleutelmoment in de formatie
van het minderheidskabinet van
==+ LU *+( TL[ NLKVVNZ[L\U
]HUKL7==^HZKLVWLUIHYPUN
van ‘de brief’ van Ab Klink op 1
september door de parlementai
re redactie van NOS Nieuws. De
THUKPLTL[4H_PTL=LYOHNLU
UHTLUZ OL[ *+( KL VUKLYOHU
KLSPUNLU ]VLYKL SLNKL PU ]PQM
kantjes aan zijn fractiegenoten
uit dat hij bij nader inzien prin
cipieel niet kon instemmen met
samenwerking met de partij van
.LLY[ >PSKLYZ /L[ ^HZ PU aPQU
ogen een heilloze weg. Daarop
volgde een krachtmeting binnen
KL WHY[PQ KPL \P[LPUKLSPQR ^LYK
beslist op een bijzonder congres
]HU OL[ *+(! LLU TLLYKLYOLPK
Z[LTKLPUTL[OL[YLNLLYHRRVVYK
een forse minderheid stemde te
gen. Ab Klink verdween van het
WVSP[PLRL [VULLS PU KL MYHJ[PL
bleven twee ‘loyale dissidenten’
HJO[LY/L[^HZ]VVYKLMVYTH[PL
een beslissend moment en wel
SPJO[VVR]VVYOL[*+(
De primeur van de NOS is het
gevolg van het nauwgezet volgen

van de ingewikkelde formatie
sinds de verkiezingen van 9 juni.
Door te investeren in contac
[LU ]LY[YV\^LU [L ^PUULU LU
[L ILOV\KLU RHU VWaPLUIHYLUK
nieuws een redactie ‘gegund’
worden. Natuurlijk speelt daar
bij ook de betekenis van het
TLKP\T LLU YVS THHY a\SRL
brieven worden niet zomaar in
een postvakje van een redactie

’Brief

leidt tot
krachtmeting
binnen de
partij’

ISO 24
kleurnormering

uurs levering
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DE NDP FELICITEERT
ALLE TEGEL-WINNAARS
MET HUN JOURNALISTIEKE
TOPPRESTATIES

gelegd. In de uitzending heeft de
redactie het nieuws evenwichtig
en compleet gebracht waardoor
de kijkers zich ook snel bewust
werden van de mogelijke impli
caties. De primeur is de kers op
de taart van solide journalistiek
en is in de ogen van de jury daar
om een Tegel waard.

Redactie NOS
Albert Simons
Andre Puype
Annemarie Gualthérie
van Weezel
Antonet Schep
Arjan Noorlander
Barbara Terlingen
Bart Leferink
Bernice Willemsen
Cecile Berkhout
Dominique van der Heyde
Ferry Mingelen
Gwen ter Horst
Hans Andringa
Hans van Haagen
Inge Hoogendoorn
Ireen Oostveen
Jeroen van Dommelen
Jill Murkes

Joost Vullings
Kees Groot
Marcel Bril
Margreeth Boer
Michiel Breedveld
Mieke van der Valk
Nynke de Zoeten
Peter Blok
Peter Nieman
Pim van Galen
Ron Fresen
Sebastiaan Meijer
Tineke van Keulen
Toof Brader
Vincent Rietbergen
Wilco Boom
Wilma Borgman
Xander van der Wulp

de nederlandse dagbladpers
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Geertjan Lassche en Siebe Sietsma – Netwerk (EO)

‘DE REDDING VAN JULIANA’
5H KL HHYKIL]PUN VW /H{[P VW
 QHU\HYP  ]VSNKL LLU
verslaggever van EO’s Netwerk
een Nederlands reddingsteam.
Dat slaagde er vier dagen na de
ramp in twee mensen levend
uit de puinhopen te halen: de
QHYPNL 7H\SH LU OHHY QHYPNL
dochter Juliana. De redactie be
sloot kort daarop terug te keren
UHHY /H{[P VT OL[ [^LL[HS VW [L
aVLRLU 0U LLU [^LLKL IPQaVU
KLYL HÅL]LYPUN ISLRLU TVLKLY
en kind er slechter aan toe te
zijn dan gehoopt. Paula redde
het niet tot frustratie van haar
artsen. De dochter ging na een
operatie langzaam vooruit. In
mei bezocht Netwerk de dochter

Verslaggevers Geertjan Lassche en Siebe Sietsma

opnieuw. Die uitzending leidde
uiteindelijk tot de adoptie van Ju
SPHUHKVVYMHTPSPLPU*HUHKH

’De keuze om
langdurig de
gevolgen van de
ramp in beeld
te brengen pakt
goed uit’
Aan het einde van het jaar sloot
de redactie (die inmiddels deel
uitmaakt van Uitgesproken EO)
‘het jaar van Juliana’ af met een
laatste reportage. Zij ging via

/H{[P UHHY *HUHKH TL[ LLU SPK
van de reddingsbrigade die moe
der en dochter uit het puin heeft
gehaald.
De keuze om zo gedurende lan
gere tijd de gevolgen van een
YHTW PU ILLSK [L IYLUNLU WHR[
goed uit. De kijker blijft betrok
RLU IPQ OL[ ]LYOHHS VTKH[ OL[
persoonlijk is en niet louter neer
slachtig. Verslaggever en came
raman zitten dicht op moeder en
KVJO[LY THHY ISPQ]LU PUNL[VNLU
en op een goede manier betrok
ken. Er is ook evenwicht bewaard
tussen het goede nieuws over Ju
liana en het slechte nieuws over
haar moeder en zoveel anderen
PU/H{[P

TV (*/;,9.965+
GENOMINEERD

Melliena Beckman – Netwerk (EO)

‘ GEWOND MAAR
NIET VERSLAGEN’
De VARA wil als onafhankelijke en progressieve
omroep bijdragen aan een samenleving waarin
zoveel mogelijk mensen goed geïnformeerd zijn,
aan het publieke debat deelnemen en participeren
in cultuur en maatschappij. Als journalistieke
organisatie ondersteunen wij daarom van harte
het belang van De Tegel.

Villa Media - De Tegel 2011 C0
© 2011 JanWillemVis @ArtDirected.nl voor VARA

CMYK

Melliena Beckman portretteerde
KYPL TPSP[HPYLU KPL a^HHYNL
wond uit Uruzgan terugkeerden.
Korporaals Toninho Norden en
Jeroen Janssen raakten gewond
KVVY LLU ILYTIVT S\P[LUHU[
Stephanie Verhoef overleefde
ternauwernood een raketaanval
VW2HTW/VSSHUK
De reportage is een eerbetoon
aan de jonge mannen en vrou
wen die een hoge prijs betaalden
voor de missie. Beckman laat
zien hoe hun leven na Uruzgan
totaal is veranderd. Zij werken

hard in het revalidatiecentrum
om weer zo zelfstandig mogelijk
door te kunnen gaan.
De kijker krijgt inzicht in de
sterke motivatie van het jonge
drietal om het leger in te gaan
en uitgezonden te worden. De
LLUKPLILPKLILULUTVL[TPZ
ZLU aLN[ KH[ OPQ LY Z[LYRLY \P[ PZ
NLRVTLUKLHUKLYOLLM[OL[]LY
trouwen ‘dat zoiets haar niet zal
overkomen’ voorgoed verloren
en de derde is onzeker over zijn
toekomst.
/L[ RUHWWL ]HU KL YLWVY[HNL PZ

dat het in kort bestek een veel
omvattend verhaal vertelt van
drie levens en daarmee van de
oorlog. Dat is ook te danken aan
de heldere vormgeving en mon
[HNL0U[LY]PL^ZMV[V»ZVWUHTLU
in de kliniek en beelden uit Af
ghanistan wisselen elkaar zo af
dat de kijker goed door het ver
OHHS^VYK[NLSLPK/L[YLZ\S[HH[PZ
aangrijpend. De vraag of de mis
ZPLOL[^HHYKPZNL^LLZ[ISPQR[[L
pijnlijk om te beantwoorden op
[LSL]PZPL /L[ Z[PSa^PQNLU KHHY
over blijft je lang bij.
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TEGEL!

Links Meral Uslu en rechts Maria Mok

CV’s
Maria Mok (1964) studeerde
psychologie aan de Universi
teit van Amsterdam. Ze werkte
aanvankelijk voornamelijk als
geluidsvrouw.
Meral Uslu (1962) studeerde
regie & camera aan de Neder
landse Film en Televisie Aca
demie. In 2005 won ze het
Gouden Kalf voor Beste Korte
Documentaire De kinderen

van mijn vader. Mok & Uslu
THRLUZPUKZZHTLUÄSTZ
/\U KVJ\TLU[HPYLZ 2Y\PZWVZ[
(2007) & Longstay (2009) gin
gen op eerdere edities van
IDFA met veel succes in premi
ère. Longstay vormt samen met
Anker & Anker (2010) en De
kinderrechter (2010) een (voor
lopig) drieluik over de Neder
landse rechtspraak.

www.avro.nl

De AVRO feliciteert
de genomineerden
en winnaars van
De Tegel

WINNAAR
4HYPH4VRLU4LYHS<ZS\¶5*9=+VR\TLU[

‘LONGSTAY’
In de Brabantse bossen leven
zo’n veertig mannen achter een
hoog hek met prikkeldraad. Zij
hebben een gevangenisstraf en
LLU [IZILOHUKLSPUN HJO[LY KL
rug. Ze komen niet vrij omdat
ze te gevaarlijk worden geacht
om terug te kunnen keren in de
samenleving. Verblijf in de zoge
naamde Longstay is voor zulke
uitbehandelden de enige weg.
/L[ ^VYK[ LLU ]LYRHW[L ]VYT
van levenslang genoemd.
Er is veel discussie over tbs en
de Longstay. Er is aan de ene
kant vanuit de samenleving de
druk om sommige veroordeel
den met een psychische stoornis
zo lang mogelijk op te sluiten
en er is aan de andere kant de
klemmende vraag hoe humaan
het is mensen af te zonderen
zonder behandeling en enig
perspectief. In deze documen
taire laten Maria Mok en Me
ral Uslu de werkelijkheid van
dit dilemma zien. De discussie
over de aanpak van langgestrafte
;):LYZ ^VYK[ ILTVLPSPQR[ KVVY
het feit dat het publiek geen hel
der beeld heeft van de Longstay.

Volgens de richtlijnen van justi
[PLTVNLU;):LYZUPL[PUILLSK
^VYKLUNLIYHJO[/L[PZKHHYVT
IPQaVUKLYKH[KLÄSTTHRLYZ[VL
stemming hebben gekregen om
[LÄSTLUIPUULUKLWVVY[LU]HU
de Longstay locatie Zeeland van
de Pompestichting.
In het tweeluik laten Maria Mok
en Meral Uslu de werkelijkheid
van dit dilemma zien. Zij krijgen
toegang tot een wereld die ge
woonlijk voor ons gesloten blijft.

’Het menselijke
van deze
“onmensen”
komt aan het
licht’
Zij winnen vertrouwen van me
KL^LYRLYZ LU WH[PwU[LU ^HHY
door zij hun leven dicht kunnen
naderen. Zij nemen de tijd: 9
maanden. En zij gunnen ook de
kijker de tijd om vertrouwd te
raken met enkele bijzondere be

RSLTTLUKLRHYHR[LYZaVHSZKL
man die nooit meer naar buiten
wil omdat hij dan zijn volgende
slachtoffer al weer voor zich ziet
Z[HHUKL*HTIVKQHHUZLZVSKHH[
TL[ Z[LTTLU PU aPQU OVVMK KL
lustmoordenaar die in weer en
^PUK \YLU SHUN Z[HWLSZ OV\[
hakt en de man die na 18 jaar
probeert weg te komen uit de
Longstay waar voor niemand
LLU[VLRVTZ[PZ/L[TLUZLSPQRL
van deze ‘onmensen’ komt aan
het licht. De kijker wordt deel
genoot van het dilemma. De
unieke documentaire is met gro
te toewijding en vakmanschap
gemaakt. De makers dringen
QL UPL[Z VW THHY ]LY[LSSLU O\U
verhaal zo dat je niet weg kunt
kijken. Dat is knap.

GOUDEN TEGEL

DE EINDJURY HEEFT DEZE
INZENDING
OOK
BEKROOND MET DE GOUDEN
TEGEL,
BEDOELD
VOOR DE BESTE JOURNALISTIEKE PRODUCTIE VAN
HET JAAR.
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Steven Emmens – Dit is de Dag/EO

‘LAST POST VOOR FRITZ’
Nog steeds worden er in Neder
land regelmatig stoffelijke resten
gevonden van Duitse soldaten
op bouwprojecten en landerijen.
Tot voor kort werden de beende
ren zonder enig ceremonieel en
in stilte herbegraven op de enige
Duitse militaire begraafplaats in
het Limburgse IJsselstein.
Daar komt 65 jaar later verande
ring in. Nederlandse en Duitse
autoriteiten hebben besloten
voortaan jaarlijks of tweejaarlijks
de gevallen soldaten ‘waardi
ger’ naar hun laatste rustplaats
te brengen. Reservisten zullen
KHHYIPQ HZZPZ[LYLU LLU NLLZ[L
lijke zal voorgaan in gebed en
zo mogelijk zullen verwanten in

staat worden gesteld de plechtig
heid bij te wonen.
Steven Emmens brengt dit
UPL\^Z KH[ SH[LY KVVY HUKLYL
TLKPH ^VYK[ V]LYNLUVTLU PU

’Na 65 jaar
verandering’
LLU RSHZZPLRL YLWVY[HNL /PQ
KVL[ PUNL[VNLU ]LYZSHN aVUKLY
het oog voor detail te verliezen
of delicate aspecten uit de weg
te gaan. De jury waardeert die
aanpak.

RADIO NIEUWS
GENOMINEERD
Politieke redactie NOS –
Radio 1 journaal (NOS)

‘DE NACHT VAN
DE VAL VAN HET
KABINET, DEEL 2’
In de nacht van 19 op 20 febru
ari viel het vierde kabinet van
Jan Peter Balkenende over de
eventuele verlenging van de mi
litaire missie in Afghanistan. Na
lang beraad zei de premier rond
vier uur ’s nachts: ‘Waar vertrou
^LUVU[IYLLR[PZLLUWVNPUNOL[

‘Analyses
helder en
doeltreffend’
over de inhoud eens te worden
bij voorbaat tot mislukken ge
doemd’. Niet alle luisteraars en
kijkers bleven die nacht op om
de uitkomst af te wachten. Zij
werden die morgen op hun wen
ken bediend door het Radio 1

Journaal dat ruim baan maakte
voor het nieuws. Aan bod kwa
men vele politieke hoofdrol
ZWLSLYZ LU HUKLYL IL[YVRRLULU
maar er was ook een goede re
constructie van de aanloop naar
de vertrouwensbreuk en er werd
NLZJOHRLSK UHHY 2HTW /VSSHUK
PU<Y\aNHU^HHYTPSP[HPYLUTL[
het nodige onbegrip het nieuws
hadden ontvangen. De analyses
van de politieke redactie over
oorzaken en gevolgen waren
helder en doeltreffend.
Natuurlijk is de verslaggeving
van nieuws de primaire taak van
het Radio 1 Journaal. Maar bij
groter lopend nieuws komt het
er vooral op aan zich te onder
scheiden in journalistiek vak
manschap. De jury meent dat
deze uitzending daar een uitste
kend voorbeeld van is.
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Ellen van den Berg – Argos (VPRO/VARA)

‘KINDERMISHANDELING
TUSSEN GERUCHT EN FEIT’
Voor kindermishandeling is de
laatste jaren steeds meer aan
dacht gekomen. Ondanks ver
VU[Y\Z[LUKL JPQMLYZ ISPQRLU KL
NLULUKPLTPZOHUKLSPUNTVL[LU
]HZ[Z[LSSLU KHHY LPNLUSPQR UPL[
goed toe in staat te zijn. Dat
manco staat centraal in de uit
zending van het onderzoekspro
gramma Argos.
De bevindingen zijn schokkend:
de helft van de diagnoses klop
WLU ]LYTVLKLSPQR UPL[ /L[ NL
volg is dat ouders of verzorgers
[LU VUYLJO[L ]YPQ\P[ NHHU THHY
dat de kans dat zij ten onrechte
vervolgd worden even groot is.
Deze schatting is afkomstig van
een arts van het Nederlands Fo
YLUZPZJO 0UZ[P[\\[ LLU ]HU KL
weinige deskundigen op dit ge
bied.
Programmamaakster Ellen van

 



den Berg raadpleegt met die me
dedeling vele andere betrokke
ULU IPQ WVSP[PL THH[ZJOHWWLSPQR
werk en huisartsen. Zij verster
ken het verontrustend beeld van

’Onvermogen om
adequaat te handelen bij vermoedens van kindermishandeling’
schrijnend onvermogen om ade
quaat te handelen bij vermoe
dens van kindermishandeling.
De kennis is er niet en hulpverle
ners gaan te snel af op hun intuïtie
waardoor zij vaak verkeerde con
clusies trekken met verstrekkende
gevolgen voor betrokkenen.

De jury stelt vast dat de uitzen
ding veel beroering heeft ge
wekt. Dat is ook te danken aan
de wijze waarop Ellen van den
Berg deze zaak heeft uitgezocht:
helder en compleet.

CV
Ellen van den Berg
studeerde communicatie
wetenschappen in Amster
dam en heeft sinds 2000
aan vele radioprogramma’s
gewerkt. De laatste jaren
heeft ze gewerkt aan:Villa
=796YHKPV5*9=KV
R\TLU[=PSSH (JO[LY^LYR
VPRO en NETWERK
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+H]L*VOLU1HJX\LSPUL/PSILYZ9VSM=LYTLLY
.LYPL:TP[¶9;=5VVYK/VSSHUK

’VOLENDAM
10 JAAR LATER’
+L IYHUK PU JHML +L /LTLS PU
de nieuwjaarsnacht van 2000
VW  RVZ[[L ]LLY[PLU V]LY
wegend jongeren het leven. Er
YHHR[LU  TLUZLU NL^VUK
van wie velen ernstig. De impact
was enorm.
Tien jaar later staan de program
THTHRLYZ ]HU 9;= 5VVYK/VS
land uitvoerig stil bij de ramp. In
LLU ]PQÅ\PR RVTLU IL[YVRRLULU
aan het woord: twee overleven
KLU LLU WHZ[VY LLU HY[Z [^LL
nabestaanden.
De uitzendingen maken indruk
door de rust waarmee zij hun

verhaal kunnen doen. De over
levende heeft de verminking van
zijn lichaam goed aanvaard. De
WHZ[VVY KPL SHUKLSPQRL ILRLUK
heid kreeg en een boek schreef
V]LYaPQULY]HYPUNLUUHKLIYHUK
PZ UPL[ NHHU [^PQMLSLU THHY PZ
gegroeid in zijn pastorale werk.
+L QVUNLU KPL aLSM [VL]HSSPN
KPL H]VUK LY UPL[ ^HZ TPZ[ aPQU
ILZ[L ]YPLUK THHY OPQ Z[LS[ aPJO
niet langer de vraag wat er zou
gebeurd zijn als hij wel in zijn
stamkroeg was geweest.
Pijnlijk is het relaas van de jonge
vrouw die haar broer verloor. Zij

en haar familie werden in het
dorp scheef aangekeken om
dat hij de sterretjes zou hebben
aangestoken die de brand heb
ben veroorzaakt. De eerste jaren
waren zij zo bezig om hem te
]LYKLKPNLU KH[ aPQ HHU YV\^LU
niet toekwamen. Pas nu beseft
zij hoezeer zij hem mist en welk
gat zijn dood in de familie heeft
geslagen.
0U KL HÅL]LYPUNLU Z[HH[ [LSRLUZ
een persoon centraal. De vorm
NL]PUN PZ ZVILY ^HHYKVVY HSSL
aandacht gericht blijft op dat
LULTLUZLSPQRL]LYOHHS

Dave Cohen( ontbreekt op de foto), Jacqueline Hilbers, Rolf Vermeer, Gerie Smit

RADIO (*/;,9.965+
BOEKBLAD
ACADEMIE

BEELDREDACTIE
Donderdag 28 april 2011 te Utrecht

Het gebruik van beeld is aan veranderingen onderhevig: er wordt steeds meer gebruikgemaakt van filmpjes en audio. Hoe moeten daarvan nu
de rechten worden geregeld? En hoe maak je een beeldplan? Wanneer kies je ervoor zelf beeld te produceren en wanneer koop je het in?
Deze aspecten komen onder andere aan bod in de cursus.
Onderdelen
1. Organisatie beeld
1. Plaats van beeld in redactieproces
2. Opstarten beeldredactie
3. Assets (soorten beeld, video, audio)
4. Te gebruiken in welk medium?
2. Regelen
1. Briefing
2. Beeldplan
3. Verwerven van beeld
3. Rechten
1. Regelen van recht
2. Portretrecht
4. Technische aspecten
1. Scannen van afbeeldingen
2. Formaten en typen afbeeldingen
5. Creatieve aspecten
1. Kleur, doelgroep, aandachtspunten

Praktische informatie
Docente: Avyola van Pinxten
Datum: donderdag 28 april 2011
Locatie: Utrecht
Tijd: 09.30 tot 17.00 uur
Duur: twee dagdelen
Prijs: € 695,- excl. BTW
Boekblad en Mediafacts abonnees ontvangen 10% korting.
Docent
Avyola van Pinxten is zelfstandig realisatiemanager en wordt door
diverse uitgeverijen ingehuurd voor de realisatie van uitgeefprojecten.
Daarnaast geeft ze trainingen op het gebied van realisatie- en
projectmanagement. Ze heeft sinds 1995 voor wetenschappelijke,
educatieve en algemene uitgeverijen gewerkt en heeft daardoor veel
ervaring opgedaan in de verschillende werkzaamheden en hun
onderlinge afhankelijkheden.

In samenwerking met:

6. Prijzen

Om je in te schrijven of voor meer informatie ga je naar:

WWW.BOEKBLADACADEMIE.NL
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Ellen van Dalen en Jacqueline Maris – Villa VPRO

‘VILLA WESTBANK’
Niet ver van Jeruzalem wonen
[^LL]YV\^LUNLZJOLPKLUKVVY
een muur en hekken. Danya is
van Nederlandse oorsprong en is
een Joodse koloniste die zich in
de nieuwe wijk op bezet gebied
heeft gevestigd met haar gezin.
Zij heeft uitzicht op Palestijnse
velden en zegt er nooit meer
^LN[L^PSSLU/H`MH^VVU[HHU
de andere kant met een deel van
haar familie; broers zijn wegge
trokken naar Jordanie waar meer
werk is. Programmamaakster El
SLU]HU+HSLU]VSN[+HU`HOHHY
JVSSLNH 1HJX\LSPUL 4HYPZ ]VSN[
[LNLSPQRLY[PQK/H`MH+LVU[TVL
tingen met de vrouwen en hun
verwanten leveren een menselijk
beeld op van de dagelijkse reali
[LP[ ]HU OL[ 0ZYHLSPZJO7HSLZ[PQUZL

JVUÅPJ[/L[PZNVLKVWNLIV\^K
LU NLTVU[LLYK ^HHYKVVY KL
luisteraar tussen beide werelden
reist zonder de rode draad van
deze tragedie uit het oog te ver
liezen.

’De afstand
tussen de twee
lijkt onmetelijk’
/VL KPJO[ KL ]YV\^LU VVR IPQ
LSRHHY SL]LU KL HMZ[HUK [\ZZLU
de twee lijkt onmetelijk. Beide
vrouwen hebben familieleden
]LYSVYLU PU OL[ JVUÅPJ[ 0U KL
MHTPSPL ]HU /H`MH ^VYK[ LLU
VVT KPL LLU aLSMTVVYKHHUZSHN
WSLLNKL ]LYLLYK 0U KL ^LYLSK

van Danya is het gewoon om ge
wapend door het leven te gaan.
Voor beide vrouwen is het uit
eindelijk God die beschikt.
De programmamaaksters pro
beren een ontmoeting te arran
geren. Danya zou het gesprek
vooral willen beperken tot
O\PZOV\KLSPQRL aHRLU ^HU[ aPQ
gelooft niet dat er verder iets te
ILZWYLRLU]HS[/H`MHaV\^PSSLU
vragen hoe het is om te leven op
land dat jou niet toebehoort. De
VU[TVL[PUN NHH[ UPL[ KVVY VT
KH[/H`MHUPL[KLUVVKaHRLSPQRL
vergunningen krijgt om naar Je
ruzalem (12 kilometer verder) te
reizen. Maar de luisteraar weet
eigenlijk al dat een gesprek bij
voorbaat tot mislukken gedoemd
was.

Ellen van Dalen

Jacqueline Maris

WINNAAR
.LYHYK3LLUKLYZ0YLUL/V\[O\PQZ
LU2LLZ]HUKLU)VZJO¶(YNVZ=(9(=796

‘ OPKOMST EN
ONDERGANG VAN
HET NATIONAAL
HISTORISCH MUSEUM’
De politiek nam het initiatief
tot de bouw van een Nationaal
/PZ[VYPZJO4\ZL\T¶NVLK]VVY
de verdieping van de kennis van
onze geschiedenis en de verster
king van de nationale identiteit.
;VLUTHSPN TPUPZ[LY ]HU J\S[\\Y
Ronald Plasterk koos voor het
voorstel het museum te bouwen
PU(YUOLTUHHZ[OL[6WLUS\JO[
museum – de mogelijkheden van
deze combinatie gaven doorslag
gevend. Maar zo simpel was het
niet. De locatie in het bos riep
nieuwe twijfels op toen bleek dat
de kosten voor een parkeergara
ge tientallen miljoenen zouden
bedragen. De directie van het
toekomstige museum ging op
zoek naar andere vestigingsplek
ken in Arnhem en koos voor een
locatie in het centrum. Daar stak

uiteindelijk de Tweede Kamer
met een krappe meerderheid een
stokje voor: het sprak zich uit
voor de locatie in het bos nabij
het Openluchtmuseum. De ge
meente spande zich in om een

’Verbazingwekkende discussies
voor en achter
de schermen’
alternatief voor de dure onder
NYVUKZLWHYRLLYNHYHNL[L]PUKLU
maar dat bleek verspilde moeite
toen de nieuwe regering aantrad.
+L Z[HH[ZZLJYL[HYPZ ]VVY *\S[\\Y
besloot dat het museum er in
tijden van bezuinigingen voorlo

pig maar helemaal niet moet ko
TLU/L[aV\PULLYZ[LPUZ[HU[PL
vooral een virtueel bestaan moe
ten leiden. Arnhem hoopte met
tijdelijke locaties dit probleem
[L V]LYIY\NNLU THHY KL KPYLJ
[PL ]HU OL[ 5H[PVUHHS /PZ[VYPZJO
Museum had al een huurcontract
afgesloten met de Zuiderkerk in
Amsterdam.
De redactie van Argos heeft
van dit drama een fraaie recon
structie gemaakt. Zij geeft met
behulp van de hoofdrolspelers
een duidelijk beeld van de ver
bazingwekkende discussies voor
en achter de schermen. Je hoort
met stijgende verbazing hoe een
mooi initiatief gesmoord wordt
in politiek en bestuurlijk gehar
rewar.

CV’s

Irene Houthuijs (1964) werkt
sinds 1993 voor de VPRO ra
dio. Na haar studies journalis
tiek en politicologie begon ze
als verslaggever bij het onder
zoekprogramma Argos. Drie
jaar later stapte ze over naar
‘VPRO aan de Amstel’ dat later
‘De Ochtenden’ werd. Sinds
oktober 2009 is ze weer terug
bij Argos.
0YLUL /V\[O\PQZ ^VU ZHTLU
met Suzan Borst ‘de Tegel
 » ]VVY LLU (YNVZ\P[aLU
ding over de woningcorporatie
‘SGBB’. Ze kreeg in 2009 een
‘eervolle vermelding’ bij de in
terviewprijs ‘de Luis’ voor een
YHKPVWVY[YL[ ]HU /LSLLU 4LLZ
]VVY º/VSSHUK +VJ» 57:
VPRO ).
Gerard Leenders (1954) werkt
sinds 1990 voor de VPRO ra
dio. Na zijn studie geschie

denis begon hij als freelance
journalist bij het radiodocu
TLU[HPYLWYVNYHTTH/L[:WVVY
Terug. In 1992 werd hij redac
teur programmaker bij het his
torisch radioprogramma OVT.
In 2009 maakte hij de overstap
naar het onderzoeksprogram
THVWYHKPV(YNVZ
Kees van den Bosch (1952)
^LYR[ ZPUKZ   IPQ (YNVZ
de laatste 3 jaar als eindredac
teur. Daarvoor werkte hij free
lance voor onder andere de
/\THUPZ[PZJOL6TYVLWLUKL
Vara. In 2006 verscheen zijn
boek over de geschiedenis van
kernenenergie aan de hand
]HU KL NLZJOPLKLUPZ ]HU ttU
kernreactor: de snelle kweek
reactor in het Duitse Kalkar
º+L(UNZ[YLHJ[VY 2HSRHY RYV
UPLR]HULLULL\^PNLILSVM[L
)VVT
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Jacqueline Maris en Daimon Xanthopoulos
=796YHKPVNPKZLUVUSPUL;YV\^

‘BEGIN VAN HET KWAAD’
De journalist Jacqueline Maris
en fotograaf Daimon Xantho
poulos maakten een reportage
YLPZKVVY:PLYYH3LVULLU3PILYPH
waar tussen 1989 en 2001 een
verschrikkelijke oorlog woedde.
De wreedheden (afhakken van
SLKLTH[LU NYVLWZ]LYRYHJO[PUNLU
en willekeurige executies) waren
uitzonderlijk. De beelden van
gedrogeerde kindsoldaten en
strijders die zich door magische
RYHJO[LU VUZJOLUKIHHY HJO[LU
bleven lang door het hoofd spo
ken. Was er een verklaring voor
dit kwaad? En was dat typisch
voor deze Westafrikaanse streken?

Maris en Xanthopoulos worden
VW O\U YLPZ ]LYNLaLSK KVVY L_

’Het verhaal
werpt licht op
het wezen van
het kwaad’
YLILSSLUKPLPUKLVVYSVN[LNLU
over elkaar stonden maar elkaar
hebben vergeven en verder wil
len met hun leven.

/L[[^LL[HSTHHR[LYHKPV\P[aLU
dingen voor de VPRO en publi
ceerden artikelen in Trouw en
KL=796.PKZ)LLSKNLS\PKLU
tekst komen samen op de web
site waarop veel aanvullende in
formatie te vinden is.
/VL^LS KL ]LYIPUKPUN [\ZZLU
de media niet optimaal is en de
multimediale toepassingen be
WLYR[ aPQU SHH[ KP[ WYVQLJ[ aPLU
hoe traditionele grenzen tussen
media online kunnen verdam
WLU /L[ [^LL[HS OLLM[ LLU IPQ
aVUKLY LU YPQR ]LYOHHS NLTHHR[
dat licht werpt op het wezen van
‘het kwaad’.

Daimon Xanthopoulos

Jacqueline Maris

ONLINE
GENOMINEERD
Redactie – Nusport

‘WK SPECIAL’

/L[
>LYLSKRHTWPVLUZJOHW
=VL[IHSPUA\PK(MYPRH^HZ]VVY
veel media aanleiding iets bij
zonders te doen. De redactie van
de nieuwssite Nusport.nl bouw
KL LLU ZWLJPHSL >2ZP[L +HHY
kreeg de bezoeker een overzicht
van het nieuws met achtergron
KLU OL[ HJ[\LSL RSHZZLTLU[ LU
blogs van de verslaggevers ter
WSLRRL PU [LRZ[ ILLSK LU ]PKLV
De band werd onderhouden met
email en sociale media. Nu.sport
had ook voor de smartphone een
IPQaVUKLYL>2HWWSPJH[PL+HHY
naast publiceert Nusport een
tijdschrift met achtergronden bij
het nieuws. Met bijna 22 miljoen
bezoeken was Nusport verreweg
de grootste sportsite tijdens het
WK.

’Nusport

verreweg de
grootste sportsite
tijdens het WK’
De jury was onder de indruk van
de overzichtelijke indeling op de
ZP[L/L[JYVZZTLKPHSLJVUJLW[PZ
goed doordacht. Voor elk medi
um is een apart product bedacht
met zijn eigen inhoud en toon.
Anne Joldersma (chef online), Michel Abbink, Daan Smink, Edwin Struis, Bart Vlietstra, Jasper Boks (chef print), John-Boy Vossen en Dennis van Lulling.
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Alle Metropolis
correspondenten, en de
redactie in Nederland:
Alex Klippel (productie)
Stef Biemans (Presentatie)
Teus van Sintmaartensdijk
(Samenstelling en regie)
Iris van der Spoel
(webredactie)
Tim van den Hoff
(productie website)
Deirdre Boer (vertaling)
Kim Smits (vertaling)
Arnout Arens
Giselle Micolo
Katja Harterink (redactie)
Stan van Engelen
(eindredactie)
Stef Biemans

WINNAAR
9LKHJ[PL¶4L[YVWVSPZ=796/P]VZ

METROPOLISTV
Metropolis biedt een venster op
de wereld. Lokale verslaggevers
in meer dan zeventig landen
THRLUSV^I\KNL[[]YLWVY[HNLZ
over het dagelijks leven. Vaak
worden thema’s vanuit verschil
SLUKL SHUKLU ILSPJO[ ^HHYKVVY
de verschillen en overeenkom
sten tussen culturen duidelijk
naar voren komen: hoe word je
]VS^HZZLU PU 0UKPH (TLYPRH LU
Kenia; liefdesverdriet in Burkina
-HZV *OPUH VM 7LY\" ^HHY aPQU
TLUZLU IHUN ]VVY PU A\PK(MYP
RH 0ZYHLS LU 1HWHU +L TLLZ[L
bijdragen zijn kleine menselijke
reportages. De toon is vaak ener
giek en opgewekt. De verslag
gevers trekken zich weinig aan
]HUOL[NYV[LUPL\^ZTHHYNHHU
VW aVLR UHHY ]LYOHSLU KPL LLU
NLU\HUJLLYKLY OLYRLUIHHYKLY
beeld van samenlevingen geven.
Voor de kijker zijn het echte ont
moetingen.
Op de site metropolistv.nl zijn
nu meer dan 700 verhalen over
zichtelijk en op vele manieren
toegankelijk gerangschikt. Me

tropolis is inmiddels meer dan
alleen tv op het web (en regel
matig worden bijdragen ook op

’Voor de kijker
zijn het echte
ontmoetingen’
tv uitgezonden). De mogelijk
heden tot interactie zijn sterk
]LYIL[LYK TLKL KHURaPQ NVLK
NLIY\PR]HUZVJPHSLTLKPHLULY
is meer inhoud die exclusief voor
het web bedoeld is. Metropolis is
het bijzondere resultaat van sa
menwerking tussen een omroep
en een ontwikkelingsorganisatie.
+LZP[LPZaV^LS5LKLYSHUKZHSZ
Engelstalig.
/VL RVZTVWVSP[PZJO 4L[YVWVSPZ
VVRPZKLZP[LTL[aPQU]HHRVU[
YVLYLUKLLUNLLZ[PNLYLWVY[HNLZ
IYLUN[KL^LYLSKVWLLUZJOPQU
IHHY LLU]V\KPNL ^PQaL OLLS
dichtbij.
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UITGEVER MET HART VOOR DE JOURNALISTIEK
-YLKYPR > :PQ[OVMM   
was een uitgever met hart voor
de journalistiek. De telg uit een
bekend uitgeversgeslacht leidde
vanaf 1957 met zijn broer het
MHTPSPLJVUJLYU :PQ[OVMM 7LYZ KH[
VUKLYHUKLYLKL/HHNZJOL*V\
rant uitgaf. In de wandelgangen
heetten de broers respectievelijk
‘meneer Freddy’ en ‘meneer Ap
pie’. De eerste liet de zakelijke
kant vooral over aan zijn broer.
/L[NPUN-YLKK`:PQ[OVMMIV]LUHS
om de lezers en de redactie.

Fredrik W. Sijthoff, oud-directeur en
-eigenaar van Sijthoff Pers

+L /HHNZJOL *V\YHU[ ^HZ LLU
regionale krant met een grote
YLW\[H[PL VVR PU KL SHUKLSPQRL
en internationale berichtgeving.
Sijthoff geloofde hartstochtelijk
in de toekomst van regionale en

lokale kranten. ‘De democratie
leeft en begint bij mensen in hun
eigen omgeving en in de plaat
ZLSPQRL WVSP[PLR» ZJOYLLM OPQ UVN
kort voor zijn overlijden. ‘Daar
voor zijn journalisten nodig die
ter plekke zijn en in staat hun
^HHYULTPUNLU [L HUHS`ZLYLU
hun informatie te schiften en
bondig samen te vatten.’
6TKLWVZP[PL]HUKL/HHNZJOL
*V\YHU[ [L ]LYZ[L]PNLU ^LYK KL
krant in 1994 overgenomen door
het Wegener concern. Dat hier
mee een einde kwam aan het fa
milieconcern nam Freddy Sijthoff
op de koop toe. Zelf was hij in
 \P[KLKPYLJ[PLNLZ[HW[/PQ
bleef nog tien jaar aan als com
TPZZHYPZ THHY [VVUKL aPJO VVR

daarna nog zeer betrokken bij de
journalistiek.
0U  ^LYKLU KL /HHNZJOL
*V\YHU[ LU LURLSL HUKLYL YLNP
onale dagbladen samengevoegd
met het Algemeen Dagblad.
Schaalvergroting moest het ant
woord zijn op oplagedaling.
Dat was een teleurstelling voor
:PQ[OVMM KPL aPJO KL UVVKaHRL
lijke vernieuwing van de me
KPH HUKLYZ OHK ]VVYNLZ[LSK /PQ
meende dat het alleen loonde
om te investeren in versterking
van de eigen titel en de functie
van een krant. ‘Zorg ervoor dat
de inhoud van de krant onmis
baar is voor jongeren en oude
ren. Dat mensen naar de krant
grijpen wanneer men echt wil
weten hoe het zit.’

Daarbij ging het Sijthoff niet
zozeer om de toekomst van de
RYHU[HSZWHWPLYLUWYVK\J[THHY
om de journalistiek in het alge
TLLUPUV\KLLUUPL\^LTLKPH
/PQ aHN OL[ HSZ LLU NYV[L \P[KH
ging nieuwe wegen in te slaan
zodat de journalistiek haar rol
als samenbindend element in de
maatschappij zou kunnen ver
sterken. Vooral nieuwe genera
ties journalisten zullen daaraan
IPQKYHNLU /\U R^HSP[LP[ JYLH
tiviteit en inzet maken het ver
schil. Om die reden hebben zijn
RPUKLYLU:PNYPK,SPZLLU>PSSLT
Sijthoff het initiatief genomen
om De Tegel voor journalistiek
[HSLU[ [L VUKLYZ[L\ULU /L[ PZ
een aanmoediging in de geest
van hun vader.

F.W. SIJTHOFF TEGEL
Onderzoek wijst uit:

 

JOURNALISTEN
SOMBER OVER DE
TOEKOMST
Ter ere van de uitreiking van De
Tegels dit jaar heeft Synovate
een onderzoek uitgevoerd onder
QV\YUHSPZ[LU /L[ [OLTH ]HU OL[
VUKLYaVLR PZ OL[ WSLaPLY PU LU
de toekomst van het vak. Uit het
onderzoek komt naar voren dat
IPQttUVWKLKYPLQV\YUHSPZ[LUOL[
plezier in het vak is afgenomen
en dat de helft zich zorgen
maakt over zijn journalistieke
toekomst.
0U [PQKLU ]HU ILa\PUPNPUNLU
afnemende
oplages
en
concurrentie van nieuwe media
ILSL]LU KL TLLZ[L QV\YUHSPZ[LU
VT WYLJPLZ [L aPQU   UVN
steeds plezier in hun vak. Wel
is het plezier in het vak de
afgelopen jaren bij een derde
van de journalisten afgenomen.
Een kwart beleeft juist meer
plezier in het journalistieke vak.
Met name vrouwen en de wat
jongere journalisten beleven
meer plezier in het vak.
De komende vijf jaar zal
het journalistieke landschap
wederom
onderhevig
zijn
aan verandering. We hebben
de journalisten een aantal

MLUVTLULU ]VVYNLSLNK LU NL
vraagd in welke mate deze over
]PQMQHHYa\SSLU^VYKLUV]LYZJOH[
onderschat of goed ingeschat
KVVY KL QV\YUHSPZ[PLR /PLY\P[
blijkt dat journalisten met name
inschatten dat burgerjournalistiek
(65%) en de rol van Twitter (44%)
overschat zijn. Daarentegen
denkt men dat de invloed van
de commercie (63%) en de rol
van de traditionele media (44%)
zullen zijn onderschat.
,YOLIILUQV\YUHSPZ[LUTLL
NL^LYR[ ^HHY]HU Y\PT KL OLSM[
al meer dan 20 jaar in het vak zit.
/L[TLYLUKLLS PZKHUVVR
OHHYVMV\KLYLLUKLYKLPZKL
50 jaar gepasseerd. Mannen zijn
in de meerderheid. Dit geldt ook
voor journalisten werkzaam bij
krant of tijdschrift (samen twee
derde van de steekproef). Van
de journalisten die voornamelijk
actief zijn op internet is 9%
]LY[LNLU^VVYKPNK KL YLZ[
werkt bij radio en televisie of
is niet verbonden aan een vast
medium.
/L[ OLSL YHWWVY[ aHS IPUULURVY[
beschikbaar zijn via www.
detegel.info.

Radio Nederland Wereldomroep
feliciteert de winnaars van De Tegel
Radio Nederland Wereldomroep voorziet de wereld van
onafhankelijke journalistiek. In tien talen, via radio, internet en tv.
Daarmee houden wij Nederlanders in het buitenland op de hoogte van
nieuws en achtergronden en bieden wij de wereld een blik op Nederland
en zijn cultuur. Wij zorgen er ook voor dat miljoenen mensen met
een informatieachterstand, bijvoorbeeld vanwege censuur of een
natuurramp, kunnen beschikken over objectieve en betrouwbare
informatie. Over de wereld, over hun eigen land en hun eigen situatie,
vanuit Nederlands perspectief. Als geen ander kennen wij de betekenis
van onafhankelijke journalistiek – en daarom ondersteunt

de Wereldomroep De Tegel
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LAURA STEK (1983) - VPRO
Laura Stek is een veelzijdig ra
diotalent. Zij draagt bij aan di
verse programma’s zoals het
geschiedenisprogramma
OVT
LU+L(]VUKLUOL[J\S[\\YWYV
gramma van Radio 6.
Eerder verzorgde zij zelfstandig
uitzendingen vanaf het schip De
Beagle voor de VPRO en Radio
1 Journaal. Zij is verslaggeef
Z[LY WYLZLU[H[YPJL LU ZHTLUZ[LS
SLY ^HHYIPQ aPQ UPL[ HSSLLU KL
techniek goed beheerst maar
ook voortdurend op zoek is
naar manieren om in vorm en
invalshoek een onderwerp net
iets verrassender te brengen.

Zo volgde zij in 2010 fotograaf
2HKPY]HU3VO\PaLUPU/H{[P^HHY
hij de nasleep van de aardbeving

’Beroemd en
berucht, de
Valeriuskliniek’
PU ILLSK IYLUN[ /L[ PZ aV^LS
een portret van een land in nood
als van een bijzondere fotojour
UHSPZ[ KPL V]LYHS VW KL ^LYLSK
mensen in nood in beeld brengt

om hun verhaal naar buiten te
brengen.
Laura Stek maakte ook een mooi
portret voor OVT van de be
YVLTKL LU ILY\JO[L OVUKLYK
QHHY V\KL =HSLYP\ZRSPUPLR ]VVY
psychiatrische patiënten. De
geschiedenis van de psychiatrie
komt goed aan bod in gesprek
RLUTL[WH[PwU[LUHY[ZLULU]LY
plegend personeel.
Wie de toekomst van radio ter
OHY[LNHH[RHUISPQaPQUKH[[HSLU
ten als Laura Stek hun bijdragen
leveren aan de verdere verbete
ring en zo mogelijk vernieuwing
van dit medium.

VOOR JOURNALISTIEK TALENT
WINNAAR
MARCIA NIEUWENHUIS
(1980) - DE PERS
Marcia Nieuwenhuis is vooral
actief als politiek redacteur van
De Pers. Tijdens het zomerreces
verlegt zij haar grenzen in bui
tenlandjournalisitiek. In 2010
maakte zij aan de vooravond van
de gemeenteraadsverkiezingen
twee opmerkelijke dubbelinter
views: in Rotterdam met Marco

’Nieuw elan en
nieuwe ideeën
over journalistieke vorm en
aanpak’
Pastors van Leefbaar Rotterdam
en Dominic Schrijer van de
7]K(LUPU+LU/HHNTL[:PL[ZL
Fritsma (PVV) en Jeltje van Nieu
^LUOV]LU 7]K( +L Q\Y` RHU
gelet op de reserves die de ge
spreksdeelnemers aanvankelijk
[LNLUV]LY LSRHHY [VVUKLU aPJO

voorstellen dat het geen sinecu
re was ze bij elkaar te brengen.
Maar het kan ook niet altijd mak
kelijk zijn geweest de gesprekken
in goede banen te leiden. Voor
de lezer wordt het in ieder geval
glashelder hoe de kemphanen te
NLUV]LYLSRHHYZ[HHU[LY^PQSaPQ
tegelijkertijd ook tot elkaar ver
oordeeld zijn in het gemeente
bestuur. De tweegesprekken zijn
ZWHUULUK THHY NHHU Z[\RRLU
]LYKLYKHUKLVULSPULYZ^HHY[VL
WVSP[PJPaPJOPU[]KLIH[[LU]HHR
(moeten) beperken. Nieuwen
huis is een voorbeeld van een
NLULYH[PLKPLTL[UPL\^LSHULU
nieuwe ideeën over journalistie
ke vorm en aanpak het politieke
nieuws verslaat en beschouwt.
Dat levert verfrissende verhalen
op. Zij is in de ogen van de jury
dan ook het journalistieke talent
van 2010.

CV
Marcia Nieuwenhuis is journalist
en politicoloog. Ze werkt als po
litiek verslaggever voor Dagblad
De Pers. Naast een Bachelor
Journalistiek (specialisatie in TV
LUNLZJOYL]LUTLKPH]VS[VVPKL
ze ook een Master Politicologie
(Internationale
Betrekkingen).
Nieuwenhuis is vanaf het eerste
uur actief op de parlementaire
redactie van De Pers. Ze is be
denker en auteur van een serie
portretten van Nederlandse high
WV[LU[PHSZ PU OL[ I\P[LUSHUK PU
VUKLY TLLY 4 UJOLU *HPYV
+\IHP (I\ +OHIP )VTIH`
+OHRH/V*OP4PUO:PUNHWVYL
Sjanghai en Tokio (2009). Ook
deed zij voor de krant verslag
van de langste oversteek over
land ter wereld; in een DAF van
het Olympisch Stadion in Am
sterdam naar de Spelen in Peking
(2008).
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3SJEAQSOEOJKCOPAA@OCAH@S==N@
AJPQBNAAH=J?AFKQNJ=HEOPAJJKCJEAP==JCAOHKPAJ>EF*EN=

Het Stimuleringsfonds voor de Pers stimuleert de
verscheidenheid in de informatievoorziening via de pers door
middel van subsidieverlening aan (onderzoeks)projecten zoals:

"KA@=P@=JJQ S=JP*EN=OP==PGH==NKIKKG
QS>AH=JCAJPA>AD=NPECAJ

– innovatieve projecten gericht op de exploitatie en
distributie van nieuws, de journalistiek, of de band tussen journalistiek en samenleving;
– projecten van uitgevers van persorganen (kranten en
tijdschriften) gericht op het bereiken van een rendabele
exploitatie;
– de totstandkoming en verspreiding van internetproducten
via het internet;
– organisatieonderzoek gericht op de structurele verbetering van de exploitatie van een persorgaan;
– gezamenlijke projecten van uitgevers of onderzoek voor
de bedrijfstak als geheel.

DAJ9 FA=MOKO99J<=
9FKDMALAF? :AB &AJ9 AK ?J9LAK
*EN=RANPACAJSKKN@ECPAAJ>NAA@O?=H===J=QPAQNO1?DNEFRANOR=JNKI=JO 
O?AJ=NEOPAJ =QPAQNOR=JA@Q?=PEARA>KAGAJ @E?DPANO BNAAH=J?AFKQNJ=HEOPAJ 
RANP=HANO KJ@ANPEPAH==NO O?DNEFRANOR=JHE>NAPPKO AOO=UEOPAJAP?APAN=
#eJHKGAPRKKN@ANA?DPAJR=J=QPAQNOR=JPAGOPAJEJ@A>NAA@OPAVEJR=JDAP
SKKN@1EJ@ODAPO=IAJC==JR=J1PE?DPEJC,EAQSOS==N@AAJ1PE?DPEJC*EN=
>AD=NPECP*EN=KKG@A>AH=JCAJR=JBNAAH=J?AFKQNJ=HEOPAJ

Bezoek voor meer informatie over het Stimuleringsfonds voor
de Pers en de subsidiemogelijkheden onze website:

www.stimuleringsfondspers.nl

SSSHEN=JH
Stimuleringsfonds voor de Pers – Prinsessegracht 19 –
2514 AP Den Haag – Telefoon 070 361 7111 – Fax 070 361 7108

 

'$
! $  














&
"#

!
!

( " ! "$!! "

opgericht 15 december 1959

/%&&&-!,!".*$ &

 "*&&$$&''*&* 

#&
/
$&& !& , (+

)-/. )0
!& & ('$!,!$ & /$!    ) )#+ %.
2%!.2%.
%%.

,
%1

.%42%.)-%3
* ,& &#$ &,&
(%3 8)*.
%2
1/

1
&
/,3%

.&
%.
-!,
!2
$
/*!,$ %#, 
8/.$!'
$)%

23%.
!13)%
*'( ! 1,*%'*& '% %.+%,% 5!. $%
+30,%).
!1

1.2%
,$//
0%

(%3
#,

*4.)
!%

+,*#+ $.!".$$/
0%12
/0
!,
5

&%23)

,%. %3

!&!$$%+,*,!&&$'& /5%120/%
-)7

%%.
$3
6/1
%-
/$
.
)'%

*
5!.
('$!,!&, .*1' , & %!&
/4
%.
12
).'%
8

-%%
* 5!. /,,!.$2%
$-!*- ,!,1!"&/*&&(
/
$)2#
%32%
 $%16
+''& $!!&& -!,, *! ,!&
% 8/
# !!1-%% 6/1$%. %1 +/-%.$
('$!,!*.'$&+/* !"''
3%.
%.
.%+%5%
48)%
3%'1/
$1)%
 -%1
/$!*! ,!&&,! /0(%3!1+30,%).'%(/4$%.%1$%1
(
'% ++!+,&,!.*''&*'
6%1$%. %1 !, 5%1'4..).'%. !&'%'%


',&
+
,/ &,& , -$(
23)5!,24--%1
 5%.5//1$%$!.#%&%
%'!& ''# ,/ &* %& ,/5%18!4'42342%.!.#%3/41
(
&&1! %, ,'(+,'',"*'
!4'42342
#,
(
*
#
/* ,*!,$!&
!!1 $% $!.#%&%23)5!,2 '1!3)2 3/%
& %&'%& &* , ('$!,! '!.+%,)*+ 8)*. )2 /00%12 5!. %)'%.
-*-
"/$%- %%. 3)#+%3%5%.%-%.3 1/%
'%5/'%,2+4..%.5//136).3)'%41/
%%. +!!13*% +/0%. $!!1.! )2 $% %.
  

Journalistiek
in het hart
van de regio!

""# 
%"

        

$"'
* $#+($$

31%%01)*2 %41/)* "%8/%+%12
'!!3 (%3 "/1$*% 94)35%1+/#(3: /0 $%
)
(%++%. /,'%.2 /1'!.)2!3/1 //
!.
!45
"41%
.3%.
%-%
%5%.
(%3
/1+2
),-!//)8)*.$%#/.31!#3%.-%3
)
$% !13)%23%. ).-)$$%,2 1/.$ //

%,23%
8/5%

9(%3

+//2 %1 5//1 /- .)%3
%.
1

.)2%
/1'!
3%
5!,:
&%23)
!3%.
-%'!0)1

-!!1%$%1,!.$23!,)'!& 3%6)22%,%.
3
!,%.
!!,3
+

23,/
1.!!
$!!
/%.
-%3$)2#
%%.+!.2*%3%'4..%.
1)% 1%')/.!,% 3!,%.3%. -/'%. (%3
04",)%+ %%.4413*%/06!1-%. )%

$)% +!.2 +1)*'%. 6/1$3 "%0!!,$
3)*$%.2 5)! %%. 3!,%.3%.*!#(3 )%
6/1$3 /0 $1)% !5/.$%. ). -%) '%
(/4$%.
!$!3 $% ,/+!,% 3/00%12 (%3 &%23)5!,
(%""%. '%/0%.$ -!+%. 5!.   3/3

  441 //2 ,"%12 %3%1 %%.2%
1
!.2%. /-!2 %. *!.'/ !'.%

felic ite e r t
a lle genomineerden
e n in het bijzonder

"$ met hun
dewinnaars
 "#$#
#$" !& %" 

& "*! !&/'&* .&  
,
%&, * !+ !+,*& '%

$.& #'%& !" & .*#*+  %&, '&,*$& /!$

'!&
,
&+,*
-!
% '%-%%.3% 1%$! +1)*'3
'&$-# !& 
4 '%,%+5 !&1,,& ! -$( &  )
!&

*
*
,'
6%, 8%%1 '1/3% 3%'%.5!,,%1

+$

%%.

'-
,


-%3
&
#*#
1'* & 1$+,&! /'&

,!&
*!

-!+%. % '%-%%.3%,)*+% 6%'%.
1!"& (*+'&&-,' !&
*& & %&+& %, & (* 3%

'&
*
''
%
"%.$//1$%231%.'% 6).3%15%%,
#/
&
(%"


$
+,#($
'3*!&*&&$!&
#!&

'(

-%%12#(!$% /0'%,/0%.$!.!.$%1%
#& ''*1# $,$!"#
 ,%+ /'*& .&-!, !%
!"
*
/
,

*!1%.
,*
&* / $,
& 5+*&* ,! .''*  % 1%0!1!3)%2 '!!. 36%% -),*/%.
&
+.
&,
%
/%
'&
,
&#
',+!  %)&$"'($+&!$"
!'$
&%$""$#(&%$"('
!&)#
 '%,% +,
(& &
'*
 +/23%. /1)'% 6).3%1 6!2 $!3
&00!'& %&/+.'$&+ * $!
'&#&$)'$)'!&$($$
 & '3*!&,'* %41/
$)+''('
.&
!&

 %41/ !3 ",)*+3 4)3 /.$%1
 ('$!,! '( +$ '' , '&
*,+ & .*($#-&!
-!+

&
5!.)%462

8/%+


$-# -* *'&    --*
 & -!+ '-$!"# -$( & - $% ,/+!,% 6%'%. 6%%1 ). '/%

.*
&
(
 --*.&-+$!
%1 g e n o o ts c h a p v a n h o o f d r e d a c te u r e n . n l
%,+ (($!"#/*#*& &#$ $% 23!!3 3% "1%.'%. 8)*. $% %$
www.
/'&!&& '( &/ , '& .*!"/!$$!*+ %#& $ -!, .&
5)*&
,$
)$$%
'%3%.
,!.$2% '%-%%.
/ !+,*.'& ,',
# /+ &$('",$%*$'","&"$&,
$-(#,
 '&,*$& %)&$()$(,-!!&$(
, ,%  & ,($(%&,+$('
+%%1 $441$%1 4)3 $!. .! $% 6).3%1
'*
&.'
$',
+
&

*
,#,
'&
'%+,*#+ $,!


&
!,
&
+ *!".
 %1%0!1!3)%25!.234+
&
,.*#*
'!$!&&,/''*'(-!,+$.
'%51/1%. !2&!,3 +/23%. $% /.$%1


*
#,
'&,

&)-2, !
8/#(3% '%-%%.3%.   -),*/%. %41/
&

',

*
'.
,
&
'-

1'* , !+  '$!& , &'
&
'%
&
,
/'*

(*'

!, "* &
%, '%,%+

uitverkiezing.

DE TEGEL

JA A R P R I J ZEN VOOR DE JOURNALISTIEK

COLOFON

   
   
 
       

         

UITGEVER
Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek
p/a vereniging NDP
Postbus 12040
1100 AA Amsterdam Z.O.
ORGANISATIE
96,4*VUZ\S[HUJ`
REDACTIE
Martijn Kirsten
EINDREDACTIE
Frits van Exter
VORMGEVING
.HIYPwSSLKL=YPLZNYHMPZJOVU[^LYWLY
PAPIER
60 grs. coldsetcoated
DRUK
+PQRTHU6MMZL[^H[LYSVVZ

+L;LNLSPZLLUPUP[PH[PLM]HU5+75=156:
RTL Nederland en het Nederlands Genootschap
]HU/VVMKYLKHJ[L\YLU]LYLUPNKPUKL:[PJO[PUN
Jaarprijzen voor de Journalistiek.

24

D E TEG EL 2 0 1 0

Het is groen, print en heeft
drie letters ...
“Elke content via gepast communicatiekanaal”

www.bdu.nl

Kranten in alle maten
Het keurmerk
voor
verantwoord
bosbeheer

dijkman offset, maakt het nieuws tastbaar

www.dijkman.nl
Visseringweg 40, 1112 AT Diemen  Postbus 1284 1000 BG Amsterdam
Tel. 020 398 0808  Fax 020 398 0899  dijkman@dijkman.nl  www.dijkman.nl

