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De succesvolle en spraakmakendeBelgische verslaggever
en schrijver Chris de Stoop stoptmet de journalistiek.
In ‘Ex-reporter’ legt hij uitwaarom.Eengesprek
over de ingrijpende veranderingen inhet vak.

DoorPaul Onkenhout FotoAdrie Mouthaan

Steekvlamjournalistiek

Interview

N
adathij jareneerderopderand
vaneenravijnal eenswasbe-
schotendooreenhandlanger
vandeAlbanesebandieten-
leiderRambo,kwamChrisde

Stoop in2009terecht ineenmagazijnaande
randvanBrussel. Eenman ineen lange,witte
djellabadreigdeheminstukken te snijden.

DeStoopdeedonderzoekvoorVrede zijmet
u, zuster, eenboekoverMuriel, deeerstewes-
terse zelfmoordterroriste. ZekwamuitBrussel
enhadeenaanslag inBagdadgepleegd.

IemandhadDeStoopgebeldomlangs teko-
men inhetmagazijn,hijhad informatieover
Muriel. ‘Inhetmiddenstondeneen tafel eneen
stoel.Opde tafel lageenbladpapier eneen
pen. Ikmoestgaanzitten. Erwasmaaréén
deur,daar liepeneenpaarcompanenvandie
man.

‘MeneerChris, zeihij, ikkan jehier in stuk-
kensnijdenen indiezakkenstoppen.Nie-
mandzal jeooit vinden.Hijdeedhet liever
niet,maardanmoest ikopschrijvendat ik
nooitmeercontactmetzezouzoekenoverdit
onderwerp.Als ikhet tochzoudoen, zou ikver-
antwoordelijk zijnvoordegevolgenvoormijn
eigen leven.

‘Ikbegonteonderhandelen.Heteerstewas
geenprobleem, ikachtervolgnooit iemanddie
nietmetmewil spreken.Maarhet tweedewei-
gerde ik. Ikwildezegeenmorelevrijbrief ge-
venommij vankant temakenals zedat zou
passen.Na tienminutengaf hijmij eenglas jus
d’orangeen lietmegaan.

‘Ikkwamthuismetknikkendeknieën. Ik
benvaker ingevaarlijke situaties verzeildge-
raakt. Altijddacht ik:daar fiets ikweldoor-
heen,mijoverkomthetniet.Maar inAlbanië
tijdensdieontvoering,metdatpistool tegen
mijnkop, en indiehinderlaag inBrussel,
voelde ikdoodsangst.’

hier inWommelgem. Ikvoeldeme
opgejaagd.Mededaardoorzat ik
ineenkwetsbarepositie envoelde
iknogbeterhoebikkelhardenkil
de journalistiek isgeworden.’

Alsmottovoorzijnboekkoos
hij eenzinuit eenoudhoofdre-
dactioneel commentaarvande
mandieheminhetbeginvanzijn
loopbaanbijdehandnam,de le-
gendarischeKnack-hoofdredac-
teurFransVerleyen: ‘Jemerktaan
demensenhoeze feilloosgaarge-
kooktwordendoordemedia.’

Wat bedoelde Verleyen volgens
u precies?
‘Opderichtingvanhet infotain-
mentdiede journalistiek insloeg.
Datkreegal eenstevige stootdoor
decommercialiseringoptelevisie.
Dathadeenenormeuitstralingop
derest vandemedia.De tabloid-
iseringvandeperskwamopgang.

‘En toenvolgdedestormach-
tigeopkomstvan internet, zo
rond2000.Wij lachtenerom,zo
naïef warenwe.Wehaddener
geen flauwbenulvandatdealler-
grootste revolutieuitdegeschie-
denisoponsafkwam.Dieelemen-
tensamenhebbende journalis-
tiek ingrijpendveranderd; er iets
anders vangemaakt.Debasisdie
essentieelwasvoorde journalis-
tiek,namelijkdeongeschrevenaf-
spraakdatde lezergelooftwat jij
zegt, raakteaangetast.’

U schetst een somber beeld in
uwboek. Er isminder creativi-

Hoe reageerde uw vrouw toen
u thuiskwam?
‘Haarheb ikhetpas later verteld.
Ikbenmeteennaarbovengegaan,
omwoordvoorwoordopte schrij-
venwaterwasgebeurd.’

BoerenzoonChrisdeStoop
(1958) is eenvermaardeBelgische
journalist enschrijver, eennauw-
gezetteeneigenzinnigeonderzoe-
kerwiensverhalenenreportages,
ruimduizend in totaal, inhet
weekbladKnackvaakveel stof de-
denopwaaien.Die tijd is voorbij.

DeStoopheeft zijncontractmet
Knack latenverbreken.Hij legt
zichalleennogmaar toeophet
schrijvenvanboeken. Zijnelfde
heetEx-reporterenbevatnaast
‘spraakmakendereportages’uit
alledelenvandewereldvandeaf-
gelopendertig jaareenproloog
waarinhijde journalistiekde
maatneemt.

Ex-reporter is zowel eenodeaan
de journalistiekals eenafreke-
ningermee.Dedoodvanzijn
broerendiensnalatenschap,de
ouderlijkehoeveaandeZeeuws-
Vlaamsegrenswaaroverhij
schreef indeonverwachtebestsel-
lerDit ismijnhofuit 2015, speelde
eenrolbij zijnbesluitomuithet
vak te stappen.

‘Maardevoornaamste reden is
datde journalistiek te snel, te fel
en tehardgeworden is.Mijn leven
werdhectischerenhectischer. Ik
was fulltime journalist enzorgde
voordeboerderij, voormijnoude
ziekemoederenvoormijngezin

Buiten de
waanvanhet
moment de
waarheid

zoeken, daar
hebben

mensen juist
meer behoefte
aandanooit
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teit, minder integriteit enmin-
der kwaliteit.
‘Decreativiteit is zwaaraangetast
doorhet top-downmodel;dechefs
diebestellenwatzewillenenmet
die ruwegrondstoffenaande
ganggaan. Inde jaren tachtigen
negentig,degouden jaren,wasde
formulevanKnackendemeeste
anderebladenbottom-up. Sterke
individuendedenzelfstandigen
invrijheidhunwerkenverdedig-
denhun ideeën invergaderingen.
Nuhebbendievergaderingen
hunwaardeverloren,behalve
voordechefs enonderchefs.

‘Decreativiteit is vooreengroot
deeluithet vakverdwenen.Dan
hoefthet voormijnietmeer.De
kwaliteit isookverminderd.De
diepgravendestukkenzijnnietde
stukkenwaarmeedeslagomde
lezerwordtgewonnen.Hetener-
zijds/anderzijds-verhaal scoort
niet, denuance ligt slecht indeze
tijden.’

Journalisten hebbenminder
tijd dan dertig jaar geleden.
‘De redacties zijnkleinergewor-
den, veel journalistenzijnervan-
wegebezuinigingenuitgezet.
Freelancerswordenvaakuitge-
buit, zeker inVlaanderen.Datalles
maaktdatde redactie inminder
tijdmeermoetproducerendan
vroeger.

‘Tegelijkertijd staatde integri-
teit onderdruk. Een journalist
hoortonafhankelijk te zijn, los te
staanvanpolitiekeencommer-
ciëledruk, en tegelijkertijd res-
pect tehebbenvoorde lezers en
voordemensenoverwiehij
schrijft. Steedsvakerwordendin-
genongeverifieerd indemedia
gegooid.Deoudebasisregels zijn
aangetastdooreennieuwsoort
journalistiek.’

Toch is in sommige opzichten
het niveau verhoogd.
‘Veel journalistenzijnbeter en
professionelerdandestijds.Maar
zehebbenhet tijnietmee. Enhet
tijwordtvooralgestuurddoorde
chefs, demanagersendecijfers.
Vroegerdraaidehetomde journa-
listen,nuomdechefs endecijfers.
Opdatvlak ishetalbijna tien jaar
paniekvoetbal.

‘Iedereenkijktnaarelkaar. Jour-
nalistenrennenallemaal ach-
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ter elkaaraanenonder in-
vloedvandenieuwemediawordt
de snelheid steedshoger.Alles
wordtopgeofferdaandesnelheid.

‘Dewaanvandedag isdewaan
vanhetmomentgeworden.Maar
buitendewaanvanhetmoment
dewaarheidzoeken,daarhebben
mensen juistmeerbehoefteaan
danooit. Ikhebmealtijd sterkge-
maaktvoordiepgaande,originele
enwaarachtigeverhalen; vooreen
journalistiekdieuitdenieuws-
molenstaptendenuanceende
bredere focusnogwelaanbod
laatkomen.’

Tweegebeurtenissenbrachten
zijngeloof indemediaaanhet
wankelen.DeStoopdeed in 1994
terplekkeverslagvandegenocide
inRwanda,meteenmiljoendo-
den inhonderddagen.Collega’s
trof hij ernauwelijks aan.Veront-
waardigd,nogsteeds: ‘Indezelfde
tijdwerdNelsonMandelaalspre-
sidentgeïnaugureerd.Daarwaren
honderden journalistenbij.’

Hetgrote falenvandemedia,
noemthijhet.De laatste journalis-
tenverdwenennadeevacuatie
vandeblankenuitRwanda. ‘Nie-
mandging terugomtekijkenwat
erdaarnawasgebeurd inhet land.
Alsof toendegeschiedenis stopte.’
DeStoopgingwel terug, tien jaar
later.Hijdeederverslagvan inHet
complot vanBelgië.

Dedominantie inhetnieuws
vandevluchtelingencrisis enhet
jihadismewasde tweedegebeur-
tenisdiehemschokte. ‘Het zijn
onderwerpenwaar ikdeafgelo-
pen tien jaarveeloverhebge-
schreven.Demediawarenverbijs-
terdenreageerden ineenhitsig
opbodhysterischopdevluchte-
lingencrisis. Terwijlhet eengevolg
is vaneenstructureleontwikke-
ling.Hetaantalbootvluchtelin-
genopdeMiddellandseZeewasal
minstensvijf jaaraanhet stijgen.
Maardatonderwerpwasniet sexy.
Niet flashy.Hetwerdnietopge-
pikt. Tothetuitdehand liep.’

De oorlog in Syrië kon de jour-
nalistiek toch niet voorzien?
‘Desondanks ishet een typisch
voorbeeldvansteekvlamjourna-
listiek. Echte,diepgravende jour-
nalistiekzagaldat er inconcen-
tratiegebieden inNoord-Afrika
veel vluchtelingensamenpakten;

die zagwaardoordestroomop
gangkwam.

‘Ookaanhet jihadismegaateen
langeaanloopvooraf, datwaser
echtniet zomaar.Nadeaanslagen
inParijs enBrusselbegoneen
soortgelijkopbod indemedia.
Hetwasbijnazoalsna 11 septem-
ber toenmen inAmerikadevraag
steldewaaromze tochzowerden
gehaat.Hetzelfdegebeurdehier.’

Hijpakt er eenartikeluitKnack
bij,meteenreportagevanzijn
handovereengeneratiemoslims
‘zondergrondonderdevoeten’.
Stadonder stroom, staat erboven.
HetgaatoverMolenbeek.Hij
schreef het in 1991. Ineenvanzijn
laatste reportagesvoorKnack, eer-
derdit jaar, schreef hijnadeaan-
slagenopnieuwoverBrussel, ‘de
hoofdstadvandeongelijkheid’.

Deradicaliseringhadhijalont-
dekt toenhijdezelfmoordaanslag
vanMuriel reconstrueerde. ‘Ik be-
gonin2008aanhetverhaal. Ik
zoekaltijdeenentree ineenbe-
paaldmilieu.Datwas inditgeval
eenprocesdat tegende jongens
omMurielheenwerdgevoerd,
met tientallenzittingen. Ikwasbij
elkezitting. Indepauzesrookte ik
metdie jongens.Zoknoopte ikeen
relatiemetzeaan. Ikwasbijnaal-
tijddeenige journalist.’

Vrede zijmetu, zusterkwamuit
in2010. ‘Debesprekingenwaren
lovend,maarhetwerddooran-
deremedianietopgepaktals een
brandendekwestie.’

Hoe kwamdat?
‘Hetgingmijnietomdieenezelf-
moordaanslag,hetgingmijom
het radicalismeenhet jihadisme
wat inBrussel toenal zichtbaar
was.Drie jaar laterpas,metdeoor-
log inSyrië, barsttehet los,met
honderden jongerendienaarSy-
rië en Irakvertrokken.Hetwerd
het issue.Devluchtelingencrisis
enhet jihadismewerdenals steek-
vlamjournalistiekgebracht, in
eenhalf hysterische sfeer. Als
structureleontwikkelingwerd
hetonderbelicht enals crisisover-
belicht enovergedramatiseerd.

‘Voormijn laatstegrote repor-
tagevoorKnackbezocht ikeen
kraakpand inMolenbeek, een
voormaligbejaardentehuiswaar
meerdanhonderd illegalen
woonden.Hetwasdedagdatoud-

minister SteveStevaert zelfmoordpleegde,na-
dathijdoorverschillendemediawasgebeld
overeenseksschandaal. Livedeeddehele jour-
nalistiekemeute langshetAlbertkanaal ver-
slagvanhetdreggen. Erwerdgeenenkel res-
pectgetoondvoormenselijkewaardigheid.

‘Opdiezelfdedagstaptener tweevluchtelin-
genuithet leven. Ikbennaarhetkraakpandge-
gaan. Eenvandiemannensliepdaarvaak,met
meerdanhonderdanderen.Het lagervolmet
matrassenenerwas schurft en tbcvastgesteld.
Daar schreef niemandover.Ophetdichtgespij-
kerdepandhingeenstukpapiermetde tekst
‘Jullie stiltedoodtons’. Zowashetook.

‘Deproblemen inMolenbeekwerdenonder-
belicht.Het is eenvormvanschuldigverzuim
vandepers. Vervolgens strijktdehele interna-
tionalepersneer inMolenbeek.Hetwerd
ineensontdektalshet jihadistennest vande
wereld. Erwordtnogsteedsovergeschreven
alsof erbijnapermanenteenburgeroorlogbe-
zig is.Gaermaareens rondwandelen. Je zal te-
leurgesteldzijnhoerustighet er is.

‘Die tweekanten,dieonderbelichtingendie
overdramatisering,hebbenals effectdatde
mensenwordengaargekookt.Henwordtaan-
geleerdzwart-wit tekijkennaardewereld.Het
kortetermijndenkenwordtgestimuleerd,
angst enachterdochtwordenaangewakkerd.’

Ubent een ouderwetse journalist. Gedre-
ven en geëngageerd.
‘Ikbengeenwereldverbeteraar,maar ikhebde
wereldooknooitwillenverslechteren, zoals
sommige journalisten.Die levereneenbij-
drageaaneengepolariseerde samenleving.

‘Gisterenkwamhetoudebejaardenhuis in
Molenbeekopeens inhetnieuws. Tal vancame-
raploegendokenop.Hetparket endepolitie
haddendepersuitgenodigd. Tweehonderd
zwaarbewapendepolitiemensenvielenhet
pandbinnen.Methelikopterswerdenzeophet
dakgedropt. Zehaaldener twaalf armzalige
illegale vluchtelingenuit.Datwashet.’

Watwas uw grootste angst, als journalist?
‘Dat ik cynischzouworden,of verbitterdzou
raken.Daarheb ikvoorgewaakt. Ikbeneraan
ontsnaptdoormijnaard,dat indeeerste
plaats, en ikhebaltijdgeprobeerdmijngren-
zen teverleggen.

‘Ikhebmeernooit voorgeschaamddat ikals
eengeëngageerde journalistwerdbeschouwd,
ookalwerdmesomsverwijtendgevraagd
waaromikaltijdoverdeonderkantvande
maatschappij schreef.Danzei ik: alsof ernog
nietgenoegzijndiealtijdoverdebovenkant
schrijven;overgeld, glamourenmacht.Want
daargaatdemeeste journalistiekover.

‘De journalistiek is eenvandemooisteberoe-
pen, zolangkwaliteit, integriteit encreativiteit
debasis vormen.Het is zonder twijfel eenvan
de lelijksteberoepenalsdatniet zo is.’
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DIT IS MIJN HOF
Tot zijn verbazing is
Dit ismijn hof uit 2015
het best verkochte
boek van Chris de

Stoop. DeDuitse edi-
tie is gereed. Later dit
jaar wordt het boek
over de Hedwigepol-
der op de Zeeuws-
Vlaamse grens en de
teloorgang van de
plattelandscultuur
ook in China uitge-
bracht. De Stoop:
‘Toen ik in de oude

boerderij zat te schrij-
ven heb ik geenmo-
ment gedacht dat een
publiek op dit boek
zat tewachten. Ik

wilde alleenmaar een
boek voormijn broer
schrijven. Maar het
heeft iets dieps ge-
raakt in een groot pu-
bliek.’ Achteraf heeft
hij wel een verklaring.
‘Ik heb kennelijk een
gevoel van verlies ver-
woord, van ontheem-
ding en vervreemding.
In heel Europa ziet

men het platteland ka-
pot gaan. Dat beseffen
mensen ineens als ze

dit boek lezen.’

NoN-fictie
Chris de Stoop
ex-reporter
De Bezige Bij;

320 pagina’s; € 19,99.
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