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Mevrouw de minister, meneer de administrateur-generaal, meneer de 

voorzitter, beste collega's, vrienden en kennissen,  

 

in eerste instantie wens ik alvast de leden van de jury die me de prijs 

hebben toegekend, daarvoor van harte te bedanken. Deze geste maakt me 

blij. Ze komt immers op een moment waar het de sectoren waarover ik 

bericht, de varkens- en de melkveehouderij, bepaald niet voor de wind gaat. 

En dat maakt er onze job niet eenvoudiger op. 

 

Landbouwjournalisten vervallen uiteraard maar beter niet in doemdenken. 

Maar ze mogen de realiteit ook op geen enkele manier verdoezelen. In de 

huidige context – ik kan het jullie verzekeren – een heus dilemma.  

 

Zo was ik een paar weken terug op interview bij Boeren op een Kruispunt. 

Blijkt dat maar liefst 30 procent van de Vlaamse zeugenhouders met meer 

dan 300 zeugen er een dossier heeft. Hetzelfde geldt inmiddels ook voor 

17 procent van de Vlaamse melkveehouders die meer dan 700.000 liter 

melk produceren. Dit te horen krijgen als landbouwjournalist doet pijn. 

Het dan ook nog eens moeten rapporteren, maakt het alleen maar pijnlijker. 

 

Mesdames, messieurs,  

Je vois de nombreux parallèles inquiétants entre la crise chronique 

que traverse le secteur porcin et les problèmes plus récents dans 

lesquels se débat l'élevage laitier. Cela me préoccupe beaucoup. 

 

Met enige weemoed denk ik soms terug aan de jaren waarin we op één 

weekend vaak twee opendeurdagen van nieuwbouwbedrijven dienden te 

bezoeken. Het was de tijd van de beschrijvende reportages met niks dan 

goed nieuws. Het was de periode van de makkelijke landbouwjournalistiek.  

 

Inmiddels zijn de uitdagingen in ons vak zoveel groter geworden. Ik mocht 

het meemaken hoe op 25 jaar tijd de landbouw op zichzelf – en dus ook de 

berichtgeving erover –  almaar complexer werd. Vaak zo gespecialiseerd 



technisch dat zelfs de vakjournalist vandaag niet meer aan het schrijven 

kan gaan, zonder input van deskundigen van bijvoorbeeld het Departement 

Landbouw, het ILVO, de gespecialiseerde onderwijsinstellingen, 

studiediensten en/of adviesbureaus.  

 

Experten allerhande zijn aldus de afgelopen jaren eigenlijk in onze plaats 

beste collega's, ook journalist geworden; zij het dan als gastschrijvers. Het 

valt niet te ontkennen, met hun kennis leveren ze een belangrijke bijdrage 

aan de noodzakelijke kennisverspreiding waarvoor de gespecialiseerde 

landbouwmedia dan toch moeten zorgen.  

 

Er schuilt echter een gevaar in deze evolutie. Immers, als ik er de diverse 

landbouwmedia op nasla, moet ik telkens weer constateren dat we als 

journalistieke sector steeds meer identieke artikels publiceren. We 

produceren dus eigenlijk steeds meer eenheidsworst. Dit terwijl we 

nochtans goed weten – met de varkenshouderij als voorbeeld - waar dit 

riskeert te eindigen.  

 

Een en ander heeft ongetwijfeld met tijdsdruk op de redacties te maken en 

met de beperkte werkingsmiddelen. Maar het zou jammer zijn mocht de 

diversiteit die onze landbouwmedia alsnog kenmerkt, verschralen en erger 

nog, verloren gaan. Collega's, laten we daar voor beducht zijn. 

 

Mesdames, messieurs,  

Un journaliste est censé rapporter ce dont il est témoin, ce qu'il a vécu. 

Il se trouve au bord du terrain, plutôt qu'en son centre. Il doit écouter, 

voir, et - en première instance - tenter de cerner la situation, la 

comprendre. 
 

De journalist moet analytisch te werk gaan en steevast kritisch blijven. Een 

houding die niet altijd geapprecieerd wordt.  

Een journalist moet horen, zien, maar mag – in tweede instantie, en ik 

benadruk mag – niet zwijgen. Nog een waarheid die men soms geweld wil 

aandoen.  

 

Het gevolg is duidelijk. Voor wie het schrijven bijvoorbeeld wil volhouden 

kan het maar beter een echte passie zijn. Zeker voor diegenen onder ons 

collega's die ook nog eens voor de moeilijke taak staan om hun 

werkingsfondsen 'uit de markt te halen', zoals dat dan heet omdat ze 



subsidies noch lidgelden ontvangen. In die zin zijn die journalisten – en ik 

reken mezelf tot dit groepje –  eigenlijk ook een beetje boer. Ze kunnen 

maar beter zien dat de lezer en zijn omgeving hun product smaakt opdat zij 

het zouden blijven consumeren. In dit geval: lezen, raadplegen, bewaren 

en herlezen.  

 

Waarmee we bij het spanningsveld tussen de journalist en de marketeer 

zijn aanbeland. Een situatie die altijd bestaan heeft, maar die de jongste 

tijd een nare wending kent. Want, wat moet je als rechtgeaard journalist  

dan wel denken van de opkomst wat dan in real marketeer English 

'dedicated content marketing' wordt genoemd? Content marketing, versta 

het ‘vermarkten, verkopen van de inhoud’.  

 

Jawel, dames en heren,  

de klassieke publiciteit wordt door marketeers steeds meer vervangen door 

‘content marketing’. En dat blijkt dan vaak niks anders dan 'een 

reclameboodschap die netjes redactioneel verpakt werd'.  

 

Content marketing; jullie zullen begrijpen dat ik daar als vakjournalist niet 

bepaald contenter en al helemaal niet vrolijk van wordt. Neen, ik ervaar 

deze trend als een bedreiging voor ons vak. Maar de trend counteren wordt 

nog een hele uitdaging. Er zal heel wat kwaliteitsjournalistiek voor nodig 

zijn.  

 

C'est une réalité incontournable: la numérisation irréversible des 

médias ne permet plus de tenir le marketeur à distance. 
 

Die marketeer komt immers via allerlei elektronische nieuwsbrieven 

waarin nieuws- en reclameboodschappen vaak nog nauwelijks van elkaar 

te onderscheiden zijn, steeds directer bij de boer. In die zin is de trend niet 

alleen een bedreiging voor de vakjournalist, maar ook een probleem voor 

de landbouwer. 

 

Dames en heren, ik wil dan ook als volgt besluiten.  

Net als de landbouwsector op zichzelf, staat ook de landbouwjournalistiek 

nog voor heuse uitdagingen. Aangemoedigd door de prijs Emile Désirant 

die ik hier vandaag mag ontvangen, hoop ik nog een hele tijd bij te mogen 

dragen aan verslaggeving en duiding waar de landbouwsector in het 

algemeen en de veehouder in het bijzonder, bij gebaat is.  



 

Ik dank u allen voor uw aandacht. 

 

 


