
NRC, wijs adverteerder Shell de deur 

Shell betaalt NRC om haar lezers zand in de ogen te strooien. Een speciale afdeling 
binnen NRC helpt Shell om z’n valse ‘groene’ boodschap zo geloofwaardig mogelijk 
te maken. Deze greenwashing ondermijnt de impact van de (klimaat)journalistiek 
van NRC. En het ondermijnt alle inspanningen om ‘Parijs’ te halen. Twee kranten in 
Europa weren daarom fossiele reclame. Hoog tijd voor NRC om dit voorbeeld nog 
dit jaar te volgen.


Om te beginnen het goede nieuws. De berichtgeving van NRC over het klimaat en de 
economie is de laatste jaren goed en getuigt van besef van urgentie. Maar liefst twee keer 
haalde het smelten van de poolkappen de voorpagina van de krant. Helaas plaatst 
diezelfde krant ook reclame voor Shell en helpt daarmee - ongewild - klimaatverandering 
te verergeren. 


 
NRC schrijft advertenties voor 
Shell 
In NRC - de krant met naar eigen 
zeggen ‘het meest selectieve bereik 
in de hoogste sociale klasse en in 
HBO+-opgeleiden van alle 
dagbladen in Nederland’ - 
adverteert Shell met branded 
content-reclame. Dergelijke 
reclameboodschappen, een 
overtreffende trap van advertorials, 
lijken artikelen van NRC. En dat zijn 
het ook. De betaalde content in 
NRC wordt gemaakt door een 
speciaal team van NRC. Deze 
commerciële afdeling, NRC XTR, 
opereert weliswaar volkomen 

gescheiden van de journalistieke redactie, maar valt onder hetzelfde bedrijf. NRC XTR 
trekt alles uit de kast om adverteerders te helpen om zo geloofwaardig mogelijk hun doel 
te bereiken. Voor Shell betekent dat in de praktijk: NRC helpt Shell om met greenwashing 
de indruk te wekken dat deze oliegigant een voorloper is in de energietransitie om 
daarmee strikte regelgeving van de overheid te voorkomen. Maar ondertussen wil de 
multinational de komende 10 jaar 37,6%  groeien in olie en gas. Meer over de werkwijze 1

van NRC XTR in kader 1.


 https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/10/oil-firms-barrels-markets1



Branded content Shell ontkracht goede klimaatjournalistiek 
Op NRC.nl staan inmiddels 23 artikelen die zijn geschreven voor/door Shell . Via een 2

algoritme verschijnen de branded content-artikelen van Shell naast relevante artikelen op 
NRC.nl. Zo kan het dat er pal naast een kritisch stuk over Nederlandse multinationals en 
het klimaat, drie artikelen staan waarin Shell de suggestie wekt dat het juist hard werkt 
aan het klimaatprobleem: “Als het lukt om CO2 om te zetten in brandstof, sluiten we de 
cirkel.” Met het logo van Shell. 


Naast een artikel van Paul 
Luttikhuis over gebrek aan 
klimaatdaden, staat een podcast 
van Shell over CO2-opslag. Zo 
stelt ‘branded content’ Shell in 
staat om kritische berichtgeving 
direct onschadelijk te maken met 
een tegenovergestelde 
boodschap. Overigens geeft zelfs 
Shell-baas Ben van Beurden toe 
dat de branded content van Shell 
ver van de werkelijkheid ligt (zie 
kader 2). De misleiding van Shell 
in NRC is extra problematisch 
omdat uit de Trust Barometer van 
Edelman  blijkt dat mensen 3

wereldwijd meer vertrouwen 
hebben in grote bedrijven dan in 
de media. 


Branded content Shell 
ondermijnt ‘Parijs’ 
NRC is niet de enige plek waar 
Shell aan greenwashing doet. 
Shell heeft jaarlijks grote 
publiekscampagnes, zoals 
Generation Discover/Bright Ideas 
Hub en vorig jaar The Great Travel 
Hack. Maar in NRC krijgt Shell de 
gelegenheid om z’n greenwashing 
te verpakken in een geloofwaardig 

 https://www.nrc.nl/advertentie/shell/2

 https://digitalcontentnext.org/blog/2020/01/28/edelman-trust-barometer-indicates-the-distrust-of-media-fueled-by-3

social-platforms/

http://nrc.nl


jasje. De branded content van Shell in NRC is op meerdere manieren problematisch. NRC 
is de krant die het best gelezen wordt door opiniemakers, politici en de Nederlandse elite. 
Via de branded content in NRC houdt Shell de lezers voor, dat het bedrijf een leider is in 
de energietransitie. Dat gas een ‘oplossing’ is voor het klimaatprobleem en dat Shell 
blijkbaar genoeg bomen plant om de uitstoot van 3,7 miljoen vaten olie per dag te 
compenseren. Hoe vaker invloedrijke mensen dit lezen, hoe meer ook zij geneigd zullen 
zijn het frame van Shell via hun eigen kanalen te gaan uitdragen.


Branded content Shell brengt lezer in verwarring 
De redactie en de commerciële afdeling opereren gescheiden van elkaar, maar de lezer 
ziet één krant, één website. Al staat er ‘advertentie’ boven een artikel, beïnvloeding gaat 
vaak onbewust. Het contrast tussen de vals-positieve berichten van Shell en de 
realitische journalistiek, brengt de lezers in verwarring. Is het klimaatprobleem wel zo erg 

als de journalist schrijft? De olie-industrie werkt toch hard aan de oplossing? Verwarring 
en twijfel zijn belangrijke troeven in handen van een industrie die alles bij het oude wil 
laten. Want verwarring en twijfel maken passief. Dat was de strategie achter het 
ontkennen van klimaatwetenschap in de jaren 90, waar ook Shell hard aan meedeed . 4

Mensen die door Shells branded content denken dat Shell echt bezig is met de transitie, 
of die denken dat de technologische verlossing nabij is, zullen niet de behoefte voelen om 
groener te stemmen. Ze voelen de urgentie niet. Ze denken onterecht het vanzelf wel 
goed komt, nu zelfs de grote veroorzaker van het klimaatprobleem in reclames uitdraagt 
dat ze op de schone tour gaat.


 https://www.ftm.nl/artikelen/frits-bottcher-multinationals-financierden-klimaatscepsis4



Branded content houdt Shell stevig in het zadel 
De ‘groene boodschap’ van Shell bereikt via onder andere NRC ook beleidsmakers. Als 
zij denken dat Shell op de goede weg is, zullen ze Shell zien als onderdeel van de 
oplossing, in plaats van het probleem. En dat is precies wat er gebeurt. Ambtenaren, 
ministers, zien Shell als ‘partner’ van de energietransitie. Sterker nog: ze denken dat ze 
Shell nódig hebben in de transitie. Als beleidsmakers Shell zagen voor wat het is - 
namelijk als het bedrijf dat op positie 7 staat van de ranglijst van bedrijven die sinds 1965 
het meest hebben bijgedragen aan klimaatverandering  - dan zou minister Wiebes van 5

Economische Zaken en Klimaat Shell en BP nooit een plek op het podium geven op een 
nationale klimaatdag.  Als de overheid Shell als veroorzaker zou zien, in plaats van als 6

partner, zou het wellicht geen taboe zijn om naast marktmechanismen ook te grijpen naar 
beleidsinstrumenten die de fossiele industrie beperkingen opleggen, zoals verboden. De 
ernst van de klimaatcrisis en de gevaren voor de samenleving zouden restrictief beleid 
meer dan rechtvaardigen.


Twee kranten stopten al met fossiele advertenties 
In het Verenigd Koninkrijk zijn The Guardian en The British Medical Journal al gestopt met 
het publiceren van fossiele advertenties. The Guardian schrijft hierover: “We hebben dit 
besluit genomen omdat de fossiele industrie al decennia lang en overal ter wereld 
betekenisvol klimaatbeleid probeert te voorkomen.”  Dagens ETC, een Zweedse krant, 7

volgt The Guardian en roept andere kranten op om hetzelfde te doen, ook al lijkt dat te 
raken aan journalistieke onafhankelijkheid. Hoofdredacteur Andreas Gustavsson: “Ik 
geloof dat de klimaatcrisis ons dwingt om een kant te kiezen. Niet straks, maar nu. Dat 
geldt ook voor de journalistiek, ook al bestaat ons hele wezen eruit dat precies dát – een 
kant kiezen – fundamenteel fout is.”  Misschien moeten we het omdraaien. Afscheid 8

nemen van fossiele reclame is de enige mogelijkheid voor een krant om onafhankelijk en 
geloofwaardig te blijven. Want juist door wel fossiele advertenties te plaatsen, kiest de 
krant een kant. “Dit gaat over onze toekomst”, zegt Gustavsson. “Willen we onze planeet 
behouden voor toekomstige generaties of gaan we door op de oude weg, ook al zal het 
tot een ramp leiden?”


Wij roepen NRC op om te stoppen met fossiele reclame

Wij roepen NRC op: stop vóór 2021 met reclame voor de fossiele industrie. NRC 
Handelsblad viert in oktober haar 50e verjaardag. Gun uzelf en uw lezers een mooi kado 
en kondig aan dat NRC de volgende 50 jaar zónder oliegeld doet. NRC zou daarmee de 

 https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions5
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eerste krant in Nederland en de derde krant in de wereld zijn die de deur voor fossiele 
reclame sluit. En voorlopers worden beloond. Bijvoorbeeld met nieuwe abonnees. Het 
abonneebestand van Dagens ETC steeg met 20%  nadat ze fossiel de deur wezen. De 9

donaties of ‘reader support’ voor The Guardian groeiden na de beslissing met 21%.  

Hoe kan NRC stoppen met fossiele reclame 
Zodra kranten kritiek krijgen op hun advertentiebeleid, verwijzen ze meestal naar de 
strikte onafhankelijkheid tussen redactie en commercie en naar de financieel lastige 
positie van kranten. We begrijpen dat het een grote stap is om een grote adverteerder als 
Shell de deur te wijzen. Daarom doen we NRC wat argumenten aan de hand.


NRC heeft afscheid tabaksreclame overleefd  
NRC heeft afscheid genomen van tabaksreclame. In juli 1994 plaatste NRC de laatste 
advertenties voor Lucky Strike. De fossiele industrie en de tabaksindustrie zijn op vele 
manieren vergelijkbaar in hun manieren om hun schadelijke businessmodel overeind te 
houden. Ze gebruiken hiervoor misinformatie die tegenwoordig vooral via reclame wordt 
verspreid.

 
Redactie heeft invloed op advertenties: gat in de ‘Chinese Muur’  
De redactie opereert onafhankelijk van de commerciële afdeling. Maar andersom is dat 
niet het geval. Commercieel directeur van NRC Media Madelon Fortuin nuanceert in een 
interview  de ‘Chinese Muur’ tussen redactie en commercie: “Er is maar één koers in een 10

bedrijf en die moet wel gevoeld en geleefd worden tot in alle vezels van dat bedrijf.” 
Fortuin geeft vervolgens een voorbeeld waarin haar advertentieafdeling logischerwijs het 
standpunt van de hoofdredacteur volgt. Er zitten dus gaten in de Chinese Muur vanaf de 
redactie naar de commerciële afdeling. Die gaten kunt u benutten. 

De beginselen van NRC bieden aanknopingspunten 
De beginselen van de krant bieden aanknopingspunten om fossiele adverteerders te 
weren. Zo staat in de beginselen van nrc.next expliciet dat de krant zich teweer stelt 
tegen onder andere het uitputten van grondstoffen. Zo ver wij weten deelt nrc.next de 
website nrc.nl met NRC Handelsblad. Dat zou een grond zijn om branded content en 
andere reclames van Shell, (klimaat)vervuilende reizen en vervoer op nrc.nl te stoppen. 
Ook in de oer-beginselen van NRC Handelsblad uit 1970 staat een aanknopingpunt. 
Namelijk dat de krant de lezer in staat wil stellen om op basis van goede journalistiek een 
eigen mening te vormen. Hoe kunt u vasthouden aan dat beginsel als de betrouwbare 
berichtgeving wordt vertroebeld door branded content waarin Shell een valse voorstelling 
van zaken geeft? 


 https://verbiedfossielereclame.nl/de-zweedse-krant-die-fossiele-advertenties-weert-heeft-nu-20-meer-abonnees-en-9

betere-adverteerders/
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Geld is geen reden 
Regelmatig schrijft NRC over de transitie van bedrijven, burgers en overheden op weg 
naar een fossielvrije samenleving. De transitie is voor niemand gratis en toch moeten we 
om. Wat voor de samenleving geldt, geldt evengoed voor NRC. ‘Nee’ zeggen tegen de 
advertenties van Shell is onderdeel van de transitie die NRC door moet maken. Dat zal 
niet makkelijk zijn, want Shell biedt een grote zak geld. En dat is precies het probleem. 
Want als een van de rijkste bedrijven ter wereld, kan Shell waar het maar wil, wanneer het 
maar wil advertenties inzetten om z’n positie te bestendigen. En dat in een tijd waarin we 
met spoed moeten stoppen met olie en gas. 


NRC moet hier niet aan willen meewerken. Zolang onze belangrijkste onafhankelijke 
media nog met handen gebonden zijn aan de fossiele industrie, is de transitie nog niet 
begonnen. Dan blijven we broeikasgassen verminderen met een dunschiller. Zolang Shell 
z’n portemonnee trekt voor branded content, weten we één ding zeker: greenwashen in 
NRC werkt voor Shell. 


We sluiten graag af met een citaat uit het 
NRC-commentaar met de toepasselijke 
kop ‘Begrijpelijke zorgen over geld 
vormen geen excuus voor ongebreidelde 
klimaatapathie' : “Geen individu zal in 11

zijn eentje het klimaat redden. Maar 
helemaal niets doen totdat de overheid 
het oplost, is onverantwoord. De burger, 
de overheid en het bedrijfsleven zullen 
allen maatregelen moeten nemen. Naar 
elkaar wijzen heeft een averechts effect. 
En van desinformatie is nog nooit iemand 
wijzer geworden.” 

Door Femke Sleegers (Reclame Fossielvrij)


[kader 1] Ben van Beurden ontkracht eigen branded content

Shell wil NRC-lezers overtuigen dat ze groen bezig zijn. Maar Shell zit voor 97% in olie en 
gas. Ja, Shell plaatst ook windmolens. En die halen vaak de krant. Ben van Beurden, CEO 
van Shell zegt hierover: “Zelfs krantenkoppen die kloppen [over investeringen in nieuwe 
energie zoals windmolens] kunnen misleidend zijn. Het zou de indruk kunnen wekken dat 
we olie en gas niet meer zien zitten. Wie dat denkt, zit fout. (…) Ik ben er van overtuigd 

 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/09/begrijpelijke-zorgen-over-geld-vormen-geen-excuus-voor-ongebreidelde-11
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dat investeringen in gas nog heel lang goed uitpakken. Maar geen enkele krant zal boven 
zijn artikelen zeggen: “Olie en gas-CEO vertrouwt op een toekomst in gas.” 
12

[kader 2]Werkwijze NRC XTR

Hoewel andere kranten ook wel eens Shell-advertorials plaatsen, spant NRC  de kroon. 13

Op de website van NRC XTR, de maker van de branded content voor Shell, is te lezen dat 
NRC de boodschap van de adverteerder op “een relevante en geloofwaardige – oftewel 
NRC waardige wijze” wil overbrengen en dat NRC ervoor zorgt dat de branded content 
“daadwerkelijk effect sorteert.”  
14

Enkele koppen van Shells branded content laten zien hoe NRC Shell helpt om dit ‘effect 
te sorteren’: “Er moet een deltaplan voor de energietransitie komen” en “We hebben veel 
meer energie nodig, maar wel schone.” 

Deze koppen suggereren dat Shell het klimaat serieus neemt en zelfs een voorloper is in 
de aanpak van het broeikasprobleem. Hiermee presenteert Shell zich als partner van de 
overheid in de strijd tegen klimaatverandering, in plaats van de dader en veroorzaker. 
Deze valse voorstelling van zaken stelt Shell in staat om zo lang als mogelijk, zo veel 
mogelijk olie en gas op te pompen. Dát is het doel dat NRC XTR helpt om te bereiken. 
NRC XTR constateert tevreden over de branded content: “we zien dat het werkt. Onze 
branded content heeft bewezen effect op hoe de lezer naar het merk kijkt, welke 
associaties hij bij het merk heeft en of hij er een voorkeur voor ontwikkelt.” NRC XTR 
geeft ook echt dat beetje ‘eXTRa’ voor haar klanten. Zo pusht het twitteraccount NRC 
Media actief advertorials van Shell  en noemt de relatie tussen Shell en NRC een 15

samenwerking, in plaats van een klantrelatie .
16
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