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2017
Beste lezer, collega-journalist, (potentiële) opdrachtgever,

Het gebeurt maar één keer in je leven: de publicatie van je eer-
ste boek. In september was het zover, toen verscheen bij Uit-
geverij Q mijn boek Dieselgate: Hoe de industrie sjoemelde en 
Europe faalde. Het was de climax van ruim een jaar onderzoek 
dat al in 2016 begon, en waarover ik al veel artikelen publiceer-
de op de website EUobserver. Die site bleef het afgelopen jaar 
de belangrijkste opdrachtgever, maar ik schreef ook geregeld 
voor de agrarische krant De Nieuwe Oogst. Schrijven voor Ne-
derlandstalige specialistische websites over onderwerpen die 
ik ook voor EUobserver volg, blijkt een succesvolle manier 
om efficiënt met mijn tijd als freelance journalist om te gaan. 
In die categorie volgt begin januari ook een eerste artikel voor 
de website Duurzaam Gebouwd. Ook schreef ik afgelopen jaar 
weer eens voor NRC Handelsblad over superheldenstrips.  

Een goed 2018 gewenst!

Peter Teffer



1 Op 19 september 2017 
verscheen Dieselgate: Hoe de 
industrie sjoemelde en Europa 
faalde. Links naar volledige 
recensies zijn te vinden op 
dieselgate.nl, maar hieronder 
een selectie uit de citaten:
• ‘zeer actuele uitgave’
• ‘leest als een rollercoaster’
• ‘tot op de bodem uitgezocht’
• ‘onthutsend verslag’
• ‘veel kennis van zaken’
• ‘verplicht leesvoer voor de 

nieuwe bewindslieden en hun 
ambtenaren’

• ‘aanrader’

auteur:     
dieselgate

http://www.dieselgate.nl
http://www.dieselgate.nl


2 Sinds 2014 schrijf ik veel voor 
EUobserver, een onafhankelijke 
website over de EU. Ik volg het 
energie- en milieubeleid, maar 
schrijf ook over de EU-
agentschappen, digitale 
eenheidsmarkt, landbouw, 
voedsel, wetenschap, en 
algemene Europese politiek. Na 
Dieselgate deed ik een 
onderzoek naar CO2-opslag. Ook 
deed ik verslag van de Tweede-
Kamerverkiezingen. Sinds 
afgelopen jaar coördineer ik de 
redactionele inhoud van de 
magazines van EUobserver. 

journalist:
euobserver



3 Sinds oktober 2015 schrijf 
ik artikelen voor weekblad 
en website Nieuwe Oogst, 
over het landbouwbeleid 
van de EU. Artikelen 
verschijnen zowel in het 
weekblad als op de website 
van Nieuwe Oogst, een 
uitgave van Agripers in 
opdracht van drie 
Nederlandse land- en 
tuinbouworganisaties.

journalist: 
landbouw



4 Ik lees superheldenstrips al 
sinds de jaren negentig. 
Ook publiceer ik al jaren 
over het genre, 
voornamelijk bij NRC 
Handelsblad en nrc.next. In 
september verscheen mijn 
artikel over de gestrande 
poging van Standaard 
Uitgeverij om Marvelstrips 
in het Nederlands uit te 
geven.

journalist: 
comics



5 In 2017 schreef ik 
reportages en 
nieuwsverhalen vanuit 
verschillende hoeken van 
Europa: Athene, Berlijn, 
Bonn, Brussel, Krakau, 
Malta, Straatsburg en 
Tallinn. In Brussel en 
Straatsburg woonde ik 
persconferenties, 
parlementaire debatten en 
EU-toppen bij. 

Klimaatdisclaimer: De CO2-uitstoot van 
alle vluchten heb ik gecompenseerd via 
Trees for All. 

journalist: 
buitenland



opdrachtgevers in 2017



en in 2018?
Ik ben beschikbaar voor nieuwe op-
drachten voor media. Als u naar aan-
leiding van dit jaaroverzicht interesse 
heeft gekregen om mij voor een op-
dracht in te schakelen, neem dan con-
tact op via www.peterteffer.com Op 
twitter volgen kan via 
https://twitter.com/peterteffer 
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