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KEYNOTESPREKER CHRISTIAAN TRIEBERT OVER ZIJN NIEUWE BAAN

‘IK HAD HIER NOOIT VAN DURVEN DROMEN’
Onderzoeksjournalist
Christiaan Triebert
zit geen moment stil.
Het bekende gezicht
van Bellingcat werkt
sinds kort voor The
New York Times
(NYT) en hij mag zich
meteen storten op
het wereldnieuws.
Tijdens zijn keynote
op de VOGINIP-lezing zal hij
ongetwijfeld enkele
ervaringen delen.
IP sprak de jonge
journalist over zijn
nieuwe werk.
De vorige keer stond je
op de VOGIN-IP-lezing als
onderzoeker bij Bellingcat.
Maar je hebt sinds dit jaar
een nieuwe baan bij de NYT.
Hoe zijn de eerste maanden
bevallen?
‘Fantastisch. Ik had hier nooit van
durven dromen. Maar nu is het werken bij zo’n gerespecteerde krant
een dagelijkse realiteit. Haast alles wat we doen is teamwork. Dat
is fijn; al die mensen zijn zo ontzettend goed in wat ze doen. Dat
verbetert mijn eigen werk enorm.’

En hoe verschilt dat met
je werk bij Bellingcat?
‘Eigenlijk niet zo veel. Bij Bellingcat
werkten we ook vaak samen. Het
grootste verschil is dat we bij Vi
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Christiaan Triebert (1991) is onderzoeksjournalist bij het Visual Investigations team van The New
York Times. Hiervoor was hij senior onderzoeker en trainer bij onderzoekscollectief Bellingcat. In
2017 won hij de European Press Prize Innovation Award voor zijn reconstructie van de gepoogde
militaire coup in Turkije. Hij studeerde bij Rijksuniversiteit Groningen en King’s College London.
Op 19 maart geeft hij een keynote bij de VOGIN-IP-lezing. Meer informatie op vogin-ip-lezing.net.

sual Investigations ook traditionele
verslaggeving doen: van telefoontjes tot uitgezonden worden naar
het buitenland.’

Vergt het werken voor de NYT
een meer gedisciplineerde
aanpak dan bij je
onderzoeken voor Bellingcat?
‘Ha, nou, ik woon nu op één plek
voor bijna een jaar. Dat vraagt wel
even wat meer discipline dan jarenlang over de wereld reizen voor Bellingcat. Zo moet ik niet vergeten
de planten (ik heb er veel!) water
te geven en heb ik een iets beter
slaapritme.’

Je meest recente onderzoek
gaat over het neerhalen
van vlucht PS752 bij
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de luchthaven van Teheran,
Iran. Jouw team probeert
het voorval tot in detail uit
te pluizen. Waar heb je
nog meer aan gewerkt
de afgelopen tijd?
‘Een interessant voorbeeld is de
aanval op olietankers in de Golf
van Oman. Maar ook een luchtaanval op tientallen migranten in een
detentiekamp in Libië. En niet te
vergeten: een onderzoek naar hoe
de Verenigde Staten ontkende dat
zij een Afghaanse familie doodde.
Onze research bewees het tegendeel. We hebben ook veel onderzoek gedaan naar de Russische
luchtmacht. Daarnaast zijn er ook
veel kleinere zaken, waarmee we
vooral bijdragen leverden aan andere onderdelen van de redactie.’

Welke nieuwe ervaringen
breng je mee naar
de VOGIN-IP-lezing?
‘Ik heb nu vooral geleerd om open
bronnen onderzoek te combineren
met meer traditionele manieren
van informatie zoeken. En uiteraard zal ik ook iets gaan vertellen
over een aantal casussen, zoals de
cockpitopnames van de Russische
luchtmacht in Syrië. We hebben
daar meerdere verhalen over gepubliceerd en zijn nog steeds bezig
met onderzoeken.’	
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Enkele voorbeelden van spraak
makende NYT-publicaties zijn te
vinden in de online versie op in
formatieprofessional.nl/categorie/
archief-magazines/

