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Amsterdam. Het idee was een jour-
nalistiek nieuwjaarscadeau voor Ne-
derland. Op het journalistenplat-
form One11.nl, dat initiatiefnemer
en journalist Bas Mesters begin dit
jaar oprichtte, wilde hij vooral ‘doe-
ners die bouwen aan een betere we-
reld’ aan het woord laten.

Met verhalen over mensen die
kampen met grote problemen maar
zich desondanks ‘inzetten voor een
betere wereld’, wilde Mesters, die in
Italië werkzaam is als correspondent
voor NRC Handelsblad en NOS, een
ander geluid laten horen binnen de
journalistiek.

„Een journalist heeft ook de plicht
om zijn zoeklicht te richten op men-
sen die een oplossing zeggen te heb-
ben”, meent Mesters. Dat uitgangs-
punt werd in de afgelopen maanden
met beide handen aangegrepen door

zijn collega’s. „Mijn oorspronkelijke
plan was om op de site op 1 januari
één keer 11 verhalen te plaatsen.
Maar we kregen zoveel verhalen bin-
nen, dat we vervolgens hebben beslo-
ten om eerst dagelijks en later elke
twee dagen een verhaal te plaatsen.”

In de afgelopen maanden vond er
een samenwerking plaats tussen
journalisten van vrijwel alle nationa-

le en regionale kranten en van NOS
en RTL. Ook werden verhalen over-
genomen in media en vonden
300.000 bezoekers de weg naar de
site. Nu wordt, na 111 verhalen, co-
lumns en cartoons op de site, het pro-
ject, in samenwerking met Holland
Doc 24, deze week afgesloten. „Hol-
land Doc benaderde ons met het
voorstel om een themaweek wijden

aan oplossingsgerichte journalis-
tiek. Dat vond ik natuurlijk een goed
idee.”

Geïnspireerd door One11 zijn er
de komende week verschillende do-
cumentaires te zien, op zowel het di-
gitale tv-kanaal Holland Doc 24 als
op andere zenders, over bouwers die
samen met filmmakers antwoord
zoeken op de vraag: ‘Wat nu?’

Vanavond is om 20.30 uur op Hol-
land Doc 24 Il corpo delle donne te zien,
een portret dat Mesters voor One11
maakte van Lorella Zanardo, een
vrouw die twee jaar terug haar baan
opzegde om een film te maken waar-
in ze laat zien dat in Italië vrouwen
enkel nog als sekssymbool bestaans-
recht hebben.

En in de documentaire Blood in the
Mobile, die morgen om 21.00 uur
wordt uitgezonden, wil de Deense
documentairemaker Frank Poulsen
met eigen ogen zien onder welke ge-
vaarlijke omstandigheden cassite-
riet, dat wordt gebruikt voor mobie-
le telefoons, door minderjarige mijn-
werkers wordt gewonnen in Congo.

Is na deze documentaireweek ook
helemaal een einde gekomen aan
One11? „Een tweede seizoen staat
niet gepland”, zegt Mesters. Voorlo-
pig wil hij zich eerst weer richten op
zijn correspondentschap in Italië.
„Vanaf het begin was het idee dat ie-
dereen één verhaal zou maken. Voor
het goede doel kan dat wel gratis.
Maar ik kan ook niet van de andere
journalisten verwachten dat zo’n
project helemaal op basis van vrijwil-
ligheid in stand zal blijven.” Maar hij
heeft wel goede hoop voor de toe-
komst. „Holland Doc is ook spon-
taan naar ons toegekomen. Ik sta
open voor nieuwe plannen.”

One11 wilde ook de oplossingen laten zien

Het journalistenplatform
One11 is een succes.
Initiatiefnemer Bas Mesters
sluit na 111 verhalen,
columns en cartoons het
eerste seizoen af. „Nieuwe
initiatieven blijven welkom.”

Scène uit de documentaire Onze krant van Eline Flipse, donderdag 21.00u.

Journalisteninitiatief voor verhalen over een betere wereld leidde tot onverwacht veel reacties

T h e m awe e k
Holland Doc 24 besteedt deze
week op het digitale documen-
tairekanaal aandacht aan One11.
Meer informatie is te vinden op
www.hollanddoc.nl/gids. Daar-
naast wordt op het Beeld voor
Beeld Festival, dat deze week
plaatsvindt in het Tropentheater
in Amsterdam, aandacht be-
steed aan One11. Op de thema-
middag over journalistiek, op
donderdag 9 juni van 14-17 uur,
wordt de documentaire
Through our own eyes getoond.
Daarna is er een gesprek met re-
gisseur Thomas Hurkxkens en
volgt er een debat met Bas Mes-
ters, Thomas Loudon (VJ Move-
ment) en Teus van Sintmaar-
tensdijk (Metropolis).


