
‘Als Belga-journalist haal ik mijn plezier vandaag niet meer uit la joie de se voir imprimé.’  (foto MM)
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Laurens Cerulus, Belgische journalist bij Politico Europe

‘Europa verdient beter dan kurkdroge verslaggeving’
Ivan Declercq

Sinds april is de website Politico, na het succes in Washington, actief in Brussel. Een internationale redactie wil er 
het Europese politieke beleid op een andere journalistieke manier brengen. Onder hen één Belg: Laurens Cerulus. 
“Je kunt de Europese politiek zo interessant maken dat ze er series over gaan maken, zoals Westwing of The House 
of Cards.”

Laurens Cerulus (28): “Politico schrijft over Europees beleid op 
een manier die spanningen blootlegt, achtergronden uitlegt, 
de politiek interessant maakt om te lezen. Je moet verhalen 
hebben. Bij de klassieke media wringt het daar: Europese 
verslaggeving wordt vaak kurkdroog gebracht.”
Een missie? Cerulus hoedt er zich voor de promotiecampagne 
te echoën, maar hij vindt dat de burger de Europese poli-
tiek niet lust omdat die de politici en het politieke spel niet 
kent. In de VS, waar het vaak om persoonlijkheden en twee-
strijd draait, ligt dat anders. “Het idee is: breng de Europese 
politiek op een zo interessante manier dat men er ook tv-
series over kan maken. Zoals 
Borgen in Denemarken, ja. De 
mensen meer inzicht geven in 
de Europese politiek, dat lijkt 
me een nobele journalistieke 
missie.”

Wat is dan het doelpubliek?

“Het rechtstreekse doelpu-
bliek is een beperkte, wat eli-
taire groep, die bezig is met 
het Europees beleid, die in de 
Europese wijk woont of in de 
Europese hoofdsteden. Maar 
als je de Europese politiek 
opener benadert, ga je een 
grotere impact hebben. Je kunt 
verhalen brengen waar anders 
niet over bericht wordt. Hier 
ligt een goudmijn aan verhalen 
over politiek, macht, lobbystructuren, de impact van beleid 
op de samenleving. Je moet het wel zo brengen dat het ook 
de gemiddelde lezer kan boeien. Maar zelfs mensen uit die 
Brussels bubble vinden het leuk om een verhaal te lezen met 
een andere insteek, of een reportage uit een van de lidsta-
ten.”

Papier wordt al jaren dood verklaard, terwijl de website 
Politico wekelijks een papieren editie uitbrengt.

“Als jonge gast heb ik meer een band met de website. 
Tegelijkertijd vind ik het leuk weer eens een krant te maken, 
want dat was geleden van mijn tijd in Leuven, bij Veto. De 
krant is een mengeling van stukken die net vóór of net na de 
printeditie online gaan. We zijn digital first, maar er worden 
ook stukken achter de hand gehouden om de krant te kunnen 
uitbrengen met een voorpagina die nog niet elders te lezen 
was. En er zijn journalisten die het belangrijk vinden in de 
krant gepubliceerd te worden. De krant is ook exclusiever dan 
de website: als je stuk in de krant komt, betekent dit dat het 
een toonbeeld is van een goed stuk. Ja, het is een beetje 
een visitekaartje. De krant wordt verspreid in het Europees 

parlement, in de Commissiegebouwen, in hotels en op vlieg-
tuigen. Je kunt ook een abonnement nemen op de papieren 
krant.”

Hoe geraakt Politico aan inkomsten? De website heeft 
geen paywall en de reclame is beperkt.

“Een deel komt van advertenties. Soms gaat het om een vorm 
van sponsoring, door bijvoorbeeld een energieproducent  die 
zijn naam in de buurt van energiegerelateerde stukken wil 
zien. Maar goed, advertenties als inkomstenbron, dat is slin-
kend. De alternatieven? Daaraan zijn we op dit ogenblik hard 

aan het werken. Er is Politico 
als gratis nieuwswebsite, maar 
daarnaast hebben we een plat-
form achter een paywall, dat 
gespecialiseerde berichtgeving 
verzorgt voor beleidsmakers 
binnen bepaalde domeinen. 
We hebben nu drie domeinen 
voor dat platform: technologie, 
energie en gezondheid. Dat 
zijn domeinen waar in Brussel 
veel rond gelobbyd wordt. 
Gespecialiseerde verslaggevers 
gaan, naast hun gewone arti-
kels en analyses, ook rapporte-
ren als een nieuwsagentschap. 
Betalende abonnees krijgen 
dan toegang tot alles wat op 
zo’n platform staat. Ze krijgen 
ook een ochtendnieuwsbrief 
en directe verslaggeving in hun 

mailbox als zich iets voordoet in hun beleidsdomein. Dat is 
iets voor de grote groep mensen die in Brussel rond Europees 
beleid werken. Lobbyisten, ja.”

Ook de uitgeverij Axel Springer financiert?

“Politico Europe is een joint venture van het Amerikaanse 
Politico en het Duitse Axel Springer, met een 50-50 ver-
houding van de aandelen in Politico Europe. We krijgen on-
dersteuning van Politico Washington, bijvoorbeeld bij het 
opstellen van nieuwsbrieven. Springer heeft ons vooral ge-
holpen met het maken van de krant, die heeft daar tonnen 
ervaring mee.”

Op welke termijn moet Politico Europe break-even 
draaien?

“Dat is ons niet gezegd. Maar informeel horen we dat het 
goed gaat, dat mensen zich inschrijven voor het te betalen 
platform. We zien het ook zelf aan de bezoekcijfers van 
onze website, de sociale media en zo. We krijgen veel 
goede reacties. We hebben een gratis ochtendnieuwsbrief, 
de Playbook, geschreven door een oud-woordvoerder van 

‘Datajournalistiek is dankzij internet zoveel makkelij-
ker.’  

(foto Ginger Hervey)
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de Europese Commissie, die daarvóór schrijver en journalist 
was. Die nieuwsbrief, over wat er aan de gang is in Brussel 
en in Europa, is een beetje zoals de VRT-ochtendradio, waar 
soms nieuws wordt gemaakt door de interviews. Het idee 
is om exclusief nieuws te brengen, ‘s morgens vroeg, én de 
lezer een breed overzicht te geven van wat er toe doet in de 
Europese lidstaten.”

Welke taalcriteria worden gehanteerd? Niet iedereen in 
de EU heeft Engels als moeder-
taal.

“Naar mijn aanvoelen schrijven 
we toegankelijker Engels dan de 
Engelse tabloids. Onze redacteurs, 
die de teksten nalezen en fact 
checken, komen van The Wall 
Street Journal, van Reuter, van 
andere grote organisaties. Het 
gevolg is dat je naar een soort in-
ternationaal Engels gaat. Maar inderdaad, voor Zuid- en Oost-
Europeanen is het Engels misschien minder voor de hand 
liggend. Ons criterium is dat het leesbaar moet zijn voor de 
man in de straat. Daarom gebruiken we geen acroniemen. 
We hebben het over de World Health Organization, niet over 
de WHO. Anders worden artikels over Europees beleid een 
aaneenrijging van acroniemen. Maar puur op het vlak van 

taal is er niet zoiets als een Wablief-test. Dat maakt het mis-
schien iets moeilijker voor mensen die niet heel vlot met het 
Engels om kunnen.”

Waarin verschilt Politico van Euractiv, een andere website 
met Europees nieuws?

“Onze redactie is gewoon veel groter. De redactie van 
Politico is minstens drie keer zo groot als om het even welke 
nieuwsorganisatie voor Europese berichtgeving. Er is meer 

verslaggeving en we besteden 
meer aandacht aan het zoeken 
van een invalshoek, het selecte-
ren van bronnen, de opbouw van 
een stuk. Bij kleine publicaties in 
Brussel komt het aan op het snel 
garen en publiceren van informa-
tie. Wat daar ontbreekt, is een 
redactie die de reporters vraagt 
‘wat betekent dit nu?’, in plaats 

van ‘wat is er gebeurd?’. Bij kranten zit dat nog veel meer in 
hun DNA: wat is het verhaal, wat zit erachter? Door de diver-
siteit en spreiding van ons publiek kost dat tijd. Neem nu de 
migratie: hier werkt een team van drie man op, die minstens 
enkele dagen moeten rondbellen voordat ze al hun bronnen 
hebben geconsulteerd om een gedegen Europese analyse te 
kunnen schrijven.”

Je bent jong en je wilt wat
Veel jonge journalisten prijzen zich gelukkig als ze op de regionale redactie van een dagblad kunnen beginnen. Cerulus zit op zijn 28ste  op 
een redactie waar internationale kleppers werken. Hij heeft in Leuven geschiedenis gestudeerd en vervolgens internationale politiek in 
Louvain-la-Neuve. Tijdens zijn studie deed hij een zomerstage bij De Morgen, waar hij het journalistieke virus opdeed. Vervolgens deed 
hij met succes een aanvraag om internationale journalistiek te studeren aan de City University in Londen. Hij kwam er gedurende een jaar 
terecht in een groep van tachtig mensen van over de hele wereld. Een aantal van hen is naar de BBC World Service gegaan, waar Cerulus 
ook stage liep. Anderen zijn aan het werk bij Al Jazeera of The New York Times.

Hoe is het werken en vooral schrijven in een taal die niet je moedertaal is?
“Voor nieuwsstukken is dat geen probleem. Maar ik heb de afgelopen twee jaar ook geschreven voor Mo*, en dat gaat toch een stuk 
sneller. In het Engels moet ik langer ‘sjieken’ op analyses en langere teksten.”

In de colofon staan 37 mensen onder de hoofding ‘editorial’ en vijf mensen onder ‘production’.  
Jij behoort bij die laatste.
“Als webproducers focussen wij op de online verslaggeving: wij zijn jonge gasten die voeling hebben met sociale media, die andere me-
thoden hebben om nieuws te ‘spotten’, en die beter met het web om kunnen. We zijn snelle generalisten, die vlug iets online kunnen 
plaatsen. Je kunt het wat vergelijken met de webredacties bij kranten. Het leuke is dat bij een organisatie als de onze zo’n functie wel 
cruciaal is. Wij zijn ook bezig met datavisualisatie: we hadden onlangs een stuk over wat lobbyen in Brussel betekent.”

Indrukwekkend hoe je alle lobbygroepen op een plattegrond van Brussel had gesitueerd.
“Een goed voorbeeld van datajournalistiek die alleen maar online kan. Het was gebaseerd op data die van de Europese instellingen komen, 
met name van het Transparancy Register, een databank van iedereen die lobbyt in de sfeer van de Europese instellingen. Lobbyisten die 
de instellingen willen beïnvloeden, worden er door de Commissie en door het Parlement toe gedreven zich in te schrijven.”
“Kijk, het komt erop neer dat je weet wat je met data kunt doen. Datajournalistiek is veel ouder dan internet. Vroeger had je journalisten 
met fichebakken. Nadien kwam de computer en heette het computer assisted reporting. Maar vandaag is dat zoveel gemakkelijker als 
je een beetje weet hoe het internet werkt en waar je informatie moet gaan zoeken. Ook wat basisvaardigheden, zoals Excel voor data-
analyse, kunnen helpen. Heb je die dingen onder de knie, dan kun je aan een vorm van journalistiek doen die anders niet mogelijk is. Als 
je niet meer vasthangt aan de format van een papieren krant, moet je als journalist nadenken over wat je in essentie probeert te doen: 
informatie op een duidelijke en verhalende manier overbrengen. Die missie vervullen kan nog op zoveel interessantere manieren dan nu 
gebeurt.”

(ID)
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‘We zijn digital first, maar we 
houden ook stukken achter de hand 

voor de gedrukte krant.’


