“I am a firm believer in the
people. If given the truth,
they can be depended upon
to meet any national crisis.
The great point is to bring
them the real facts.” *
— Abraham Lincoln
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Financieel verslag - Bijlagen

WOORD VOORAF

Dat er bij de journalisten nood is aan een initiatief als het Fonds Pascal Decroos bewijst het groeiende aantal aanvragen. In 2002 waren er 80 aanvragen, in 2003 zijn er 103 waarvan 45 journalisten effectief een beurs mochten
ontvangen (goed voor 133.600 euro).

Dankzij het Fonds Pascal Decroos zagen in 2003 een paar geruchtmakende en/of noemswaardige projecten het
licht. Sommige projecten werden zelfs al in het Frans vertaald. In even grote mate is het verheugend dat een reeks
bescheidener projecten, althans qua verkoop en aandacht, dankzij een bijdrage van het Fonds Pascal Decroos tot
stand is kunnen komen. Daarvoor is het Fonds immers opgericht: journalisten in staat stellen arbeidsintensieve
onderzoeken te verrichten waarvoor de financiële vergoeding van de uitgever of de verwachte opbrengsten ontoereikend zijn.

De 29 met de steun van een Werkbeurs gerealiseerde bijzondere journalistieke projecten die de voorbije maanden
gepubliceerd of uitgezonden werden (vorig jaar 13) , tonen aan dat het Fonds zijn brugfunctie waarmaakt en voor
toegevoegde waarde zorgt in de Vlaamse media. Opmerkelijk in 2003 zijn ook de talrijke publicaties (83!) die her
en der met het ‘keurmerk’ van het Fonds in de Vlaamse media opdoken. Meer dan ooit kunnen we daardoor beweren dat het Fonds op kruissnelheid is gekomen.

Van de 45 in 2003 toegekende beurzen gingen er 10 naar starters (met minder dan twee jaar ervaring). Dit bewijst
dat de campagne die het Fonds Pascal Decroos nu voert in de hogescholen en universiteiten haar vruchten afwerpt.
De Vlaamse Scriptieprijs is een perfect instrument gebleken om het Fonds bij het jonge volkje bekend te maken.
Ook de lezingen die het Fonds nu al enkele jaren in de hogescholen en universiteiten geeft, verlagen de drempel
voor starters. Het is immers één van de doelstellingen van het Fonds Pascal Decroos jongeren de mogelijkheid te
bieden hun journalistieke talenten in de praktijk te ontwikkelen.

In 2003 startte een samenwerking met de sector podiumkunsten. Het Vlaams Theaterinstituut (VTi) en het Sociaal
Fonds Podiumkunsten (SFP) storten elk 5.000 euro aan het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek en
dit over een periode van één jaar (augustus 2003-augustus 2004). Daarmee kent het werkbeurzensysteem van het
Fonds Pascal Decroos een groter draagvlak en kan het extra aandacht wijden aan de podiumkunsten.

Het Fonds wordt gedragen door meer dan 200 sympathisanten (waaronder veel mediamensen) die een bijdrage
hebben gestort om lid te worden. Ook het groeiend aantal mediabedrijven dat onze organisatie in 2003 voor
114.202,53 euro aan mediaruimte heeft geschonken, danken we van harte. Zij maken het mogelijk dat het Fonds
zich niet moet beperken tot het uitkeren van Werkbeurzen.

Het Fonds Pascal Decroos wint aan slagkracht door zijn 2.500 e-mailadressen van journalisten en media-geïnteresseerden, door zijn informatieve website en niet in het minst door de boeiende journalistieke projecten. Het Fonds
wil zijn werkzaamheden voortzetten: het financieel ondersteunen van bijzondere projecten over belangwekkende en
uiteenlopende onderwerpen die resulteren in interessante reportages, documentaires en boeken. En het wil het discours omtrent het belang van onderzoeksjournalistiek en bijzondere journalistiek blijven stimuleren.

Ides Debruyne

27 januari 2004
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MISSIE
Het Fonds Pascal Decroos heeft tot doel de herinnering aan Pascal Decroos levendig te houden en zijn levenswerk
voort te zetten door:
– het bevorderen van kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen en daarbuiten;
– het creëren van de mogelijkheid voor jonge mensen om journalistieke talenten in de praktijk te
ontwikkelen;
– het bijeenbrengen van mensen uit verschillende hoeken en lagen van de maatschappij.
Het Fonds Pascal Decroos geeft werkbeurzen aan bijzondere journalistieke projecten. Het Fonds wil Vlaamse
bijzondere en onderzoeksjournalistiek financieel ondersteunen. Zo krijgen zowel beginnende als ervaren journalisten de kans om hun ideeën uit te werken.

PROJECT WERKBEURZEN
Doelstelling
De doelstelling van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek is journalisten in staat te stellen
journalistieke projecten van bijzondere aard en kwaliteit uit te voeren.
De steun wordt verleend in de vorm van een subsidie aan individuele journalisten.
Ze moeten kunnen aantonen dat hun project ongebruikelijk hoge kosten met zich meebrengt of zo tijdrovend van
aard is dat de normale honorering van redactie of uitgeverij niet voldoende is om het project te realiseren.
De projecten moeten uitstijgen boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het
correspondentschap.
Het onderwerp of thema moet bijzonder zijn, of anders de benadering of invalshoek.

Procedure
Het opzet en de aanpak van de ingediende projecten moeten overtuigen: de plannen dienen goed doordacht en
uitgewerkt te zijn, de wijze van informatievergaring (archief, interviews, reizen) moet een goede onderlinge
samenhang vertonen en er moet een reële kans op uitvoerbaarheid zijn.
De aanvrager moet – afhankelijk van het soort project – kunnen aantonen dat hij of zij over de nodige kennis,
geschiktheid of ervaring beschikt om het plan te kunnen uitvoeren. Voorafgaand aan het subsidieverzoek ontvangt
de aanvrager een leidraad waarin voorwaarden vermeld staan waaraan een verzoek moet voldoen.
De aanvrager kan desgewenst van tevoren zijn of haar verzoek mondeling bespreken met de directeur van het
Fonds.
De Jury komt in principe om de drie maanden bijeen om de ingediende subsidieaanvragen te beoordelen.
In geval van afwijzing ontvangt de subsidieaanvrager een motivering van de beslissing van de Jury.
Totaalbudget werkbeurzen: 125.000 euro.
De helft van het budget wordt prioritair voorbehouden voor onderzoeksprojecten.

Aantal aanvragen
Aantal aanvragen per jaar

Tijdens het jaar 2003 ontving het Fonds Pascal Decroos 103
aanvragen voor 95 projecten. (Sommige aanvragen werden door
twee personen). Van de aanvragen werden er twee op niet-inhoudelijke gronden afgewezen. De jury heeft in totaal vijf keer vergaderd
en kende een totaal subsidiebedrag toe van 133.600 euro. Van de
103 aanvragen werden er 45 goedgekeurd en 58 aanvragen werden
na beoordeling afgewezen.

Overzicht van de aanvragen sedert de oprichting van het Fonds
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Boek / Artikel dag- en weekblad / Radio / Fotoreportage / Multimedia
AANVRAGEN

TOEKENNINGEN
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Krant
Krant + boek
Krant + magazine
Magazine
Magazine + boek
Radio
TV

26
18
8
4
27
6
2
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1
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2
1
6

Totalen

103

44
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Publicaties
In 2003 genereerden uit de projecten 83 publicaties. (11 in 2002, 12 in 2001 en 4 in 2000).
Hans Van Scharen, In het hol van de draak, Knack
William Vesterin, Technologie: terug naar de toekomst, De Tijd (x 5)
Carl-Filip Van der Steichel, Noord Ierland, Tertio, De Krant
Ward Daenen, De schatten van België, De Morgen (reeks van 18 artikels)
Joost Loncin, Geheime routes en netwerken, Davidfonds
Denise Van de Broeck, Stinkende zaakjes, Van Halewyck
Tom Dieusaert, Koffie & Cola, Globe, De Wereld Morgen, De Tijd (2x)
Maurits Berger, Islam onder mijn huid, Contact
Marleen Teugels, Rook boven Rodin, Knack
Hélène Passtoors, Zuid-Afrika, Knack en Humo (x2), Standaard der letteren
Alma De Walsche, De ongewenste indianen van Chiapas, MO*
Catherine Vuylsteke en Dieter Telemans, Onder een loden hemel, De Morgen
Tineke Van der Eecken, Aboriginals in Australische gevangenissen, MO*
Michaël De Cock, Liever honger dan Afghanistan, Knack
Tom Meulenbergs, Aids in Zuid-Afrika, De Morgen (3 x), De Huisarts (2x), Tertio
David Nollet, De jongeren van Iran, MO*
Kristof Clerix, Eurotour, De Mix (De Morgen), (x 10)
Wim Van den Eynde, Asielzoeker, gelukzoeker, VT1 (VRT)
Mathilde Sanders, Bedrijfslobby domineert Brussel, Trends, (x 2)
Carine Hutsebaut, Kleine Zondaars, Kerk & kinderhandel, Houtekiet
Marleen Teugels, ‘Armes sales, guerre propre?’, Editions Labor
Freddy Sartor, Hoe onafhankelijk is de journalistiek in Vlaanderen, Film & Televisie (3 x)
Bart Demyttenaere, In vrije val, Manteau
Rudi Vranckx, Van het front geen nieuws, Meulenhoff/Manteau
Raf Sauviller, Maffia Airways – Oostende, Deng
Rudi Rotthier, De Koranroute, Atlas, De Morgen (x 8)
Guy Bouten, Mijn naam is Nina, Van Halewyck
Martin Coenen, De grijze zone, Lichtpunt (Canvas, VRT)
Irene van der Linde, Finnen in de Wodkazone (Vrij Nederland, De Standaard)

Onderzoeksjournalistiek / Vooronderzoek / Starterssubsidie /
Bijzondere journalistiek / Podiumkunsten
Starterssubsidie voor opstarten project
Vooronderzoek
Project voor onderzoeksjournalistiek
Bijzonder journalistiek project
Podiumkunsten:

9
5
14
74
1

Totaal aantal aanvragen

103

VOORONDERZOEK 4,9%

ONDERZOEKSJOURNALISTIEK 13,6%

PODIUMKUNSTEN 1,0%

BIJZONDERE
JOURNALISTIEK 71,8%
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STARTERSSUBSIDIE 8,7%

Statuut van de aanvragers

81 x Freelance

22 x Loontrekkend in sector
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2
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PRIVE/MEDIA 10,7%
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BEDIENDE IN PRIVE 13,9%
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Overzicht van de afgewerkte beurzen

Hans van Scharen
In het hol van de draak' - De Wereldhandelsorganisatie (WTO)
PROJECTOMSCHRIJVING

Sinds de beruchte ‘Battle of Seattle’ eind 1999 is de Wereldhandelsorganisatie (WTO), na IMF en Wereldbank,
voor de andersglobaliseringsbeweging de nieuwe kop van jut geworden. Opvallend is dat er velen tégen de
WTO zijn, zonder altijd even goed te weten wat er zich in het Geneefse hoofdkwartier nu precies afspeelt. Is
het inderdaad een neoliberaal bolwerk waar de rijke Oeso-landen de arme landen onder de knoet proberen te
houden? Of ligt het iets genuanceerder? Hans van Scharen ging een week ‘bivakkeren’ bij de WTO aan het
meer van Genève om dit eens van dichtbij te onderzoeken. Door met voor- en tegenstanders te spreken
ontdekte hij dat beide ‘kampen’ een beetje gelijk hebben en dat er de komende tijd veel op het spel staat.
Zowel voor rijke als voor arme landen.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.000 EUR, toegekend op 20 februari 2002.
PUBLICATIE

De reportage werd gepubliceerd in het weekblad Knack (op woensdag 5 maart 2003) en het Nederlandse
maandblad Internationale Samenwerking.

William Visterin
Technologie: terug naar de toekomst
PROJECTOMSCHRIJVING

Drie jaar is het intussen geleden dat de befaamde dotcom-zeepbel leegliep. Tussen 1997 en 2000 werd voor 400
miljard dollar in internetbedrijven gestopt. Het meeste van dat geld verdween, maar de technologie is er nog
wel. Drie jaar na de feiten blijft maar weinig over van het enthousiasme van weleer, ook al staat internet in
bepaalde gevallen wel zijn mannetje. We zoeken in een reeks van vijf artikelen uit waar technologie zijn beloften wel heeft waargemaakt en werpen voorzichtig een blik naar de toekomst.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.O00 euro, toegekend op 18/09/2002.
PUBLICATIE

Artikelenreeks in De Tijd. De reeks liep elke vrijdag van 4 april tot 2 mei 2003.

Carl-Filip Van der Steichel
Noord-Ierland vijf jaar na het Goede Vrijdag Akkoord
PROJECTOMSCHRIJVING

John Hume en David Trimble ontvingen in 1998 de Nobelprijs voor de vrede vanwege hun bijdrage aan het
Goede Vrijdag Akkoord. Vijf jaar na datum is er nood aan een evaluatie. Loyalistische paramilitairen van de
UDA (Ulster Defence Association) waren tot voor kort verwikkeld in een onderlinge vete. Een vermeende IRAspion in Stormont leidde in oktober 2002 tot de opheffing van de Noord-Ierse instellingen en direct rule vanuit
London. Wantrouwen alom! Het Ierse eiland heeft echter wel het jongste electoraat van heel West-Europa met
50% van de kiezers jonger dan 25. Wat denken zij van de huidige problematiek?
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In Belfast ontmoette Carl-Filip Van der Steichel Mairia Cahill, de 21-jarige achternicht van de voormalige Chief
of Staff van het IRA, Joe Cahill. Mairia werd in 1982 geboren in het overwegend katholieke Andersonstown,
West-Belfast, waar ze nog steeds woont. Reeds op haar 15de trad ze toe tot Sinn Fein Youth, de politieke
jongerenvleugel van het republikeinse Sinn Fein, en enkele jaren later werd ze Nationaal Secretaris. In 2001
maakte ze deel uit van het National 81 Committee, dat de herdenking van de 20ste verjaardag van de
hongerstakingen uit 1981 organiseerde. Mairia studeert voor psycho-therapeute en is in haar vrije tijd creatief
bezig met jongeren. Sinds een jaar is ze niet meer actief geweest voor Sinn Fein, maar voor de komende
verkiezingen in mei wil ze zich terug gaan inzetten voor de partij.

WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 850 euro, toegekend op 29/05/2002.
PUBLICATIE

Woensdag 9 april 2003 in Tertio en eind april 2003 in De Krant (VUB-publicatie).

Ward Daenen
Het verhaal van een nationale schande
PROJECTOMSCHRIJVING

De afgelopen twee eeuwen heeft België miljoenen voorwerpen, documenten, kunstwerken en artefacten
vergaard (soms ook gestolen) en opgeslagen in musea, archieven en bibliotheken. Een groot deel ervan bevindt
zich in Vlaamse en Waalse instellingen. Tien 'schatkamers', de zogenaamde 'federale wetenschappelijke
instellingen' (FWI's), zijn Belgisch gebleven. Ze beheren samen een roerend patrimonium van 6,2 miljard euro.
Ward Daenen trok voor De Morgen en met de steun van het Fonds Pascal Decroos maandenlang op onderzoek
uit. Het resultaat is een zevendelige reeks die zonder twijfel 'explosief' kan worden genoemd. De FWI's zijn de
weeskinderen van de federale overheid. Hun gebouwen zijn in slechte staat, hun dotaties te klein, hun structuur
te log of te ondoorzichtig. Ontelbare schatten zijn in acuut gevaar. De overheid weet dat, de leidinggevende
ambtenaren van de instellingen weten dat ook. Om de ergste noden te lenigen is dringend 95 miljoen euro
nodig. Paars-groen keek, evenmin als alle andere naoorlogse regeringen, echter nauwelijks om naar de schatten
van het land. Het verhaal van een nationaal schandaal kon u, vanaf zaterdag 12 april 2003 een week lang in
De Morgen.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 3.000 euro, toegekend op 27/11/2002.
PUBLICATIE

Vanaf zaterdag 12 april tot zaterdag 19 april 2003 2003 liep de reeks in De Morgen.

Joost Loncin
Geheime routes en netwerken – Joodse kinderen op de vlucht voor de holocaust
PROJECTOMSCHRIJVING

Over de redding van de joodse kinderen in de tweede wereldoorlog in België werden reeds talloze publicaties
geschreven. Maar nog nooit - behalve zeer anekdotisch - werd het verhaal van enkele joodse kinderen zelf
concreet gereconstrueerd. Het verhaal van de redding van de joodse kinderen was steeds cijfermatig en politiek.
Nooit, tenzij sporadisch om een bepaalde hypothese te bewijzen, werden de kinderen zelf aan het woord
gelaten. Zonder afbreuk te doen aan de reeds verrichte historische studies - integendeel - kreeg Joost Loncin de
kans om de oorlogsjaren te beschrijven van vier concrete joodse kinderen. Joost Loncin pakte dit stuk
geschiedenis aan op een journalistieke manier. Hij ondervroeg de laatste getuigen en de historici. Hij stelde
vragen als: Hoe en waar vonden je ouders een onderduikadres voor jou? Wat betaalden ze daarvoor? En last
but not least: hoe konden in godsnaam de joodse moeders ervan overtuigd worden hun kinderen af te staan om
ze te redden?
Joost Loncin maakte als het ware een ‘historische reportage’. Die ook inhaakt op de politieke actualiteit.
Want de senaat heeft in februari 2003 een resolutie aangenomen om te onderzoeken wat de eventuele
verantwoordelijkheid was van de Belgische overheden in de holocaust. België moet zich minstens
verantwoorden voor schuldig verzuim.
Het boek heeft een voorwoord van prof. Mark van den Wijngaert en wordt binnenkort ook uitgegeven in het
Frans bij Editions Versant Sud in Louvain-la-Neuve.
Het project bevat ook een ‘nabespreking’ met de drie overlevenden van de vier ‘kinderen’.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 5.700 EUR, toegekend op 5 september 2001.
PUBLICATIE
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Titel: Geheime routes en netwerken. Joodse kinderen op de vlucht voor de holocaust
Auteur: Joost Loncin

Garengenaaid – 175 p.
ISBN: 90 5826 225 1
NUR: 684
Prijs: 17,25 euro
Voorstelling: maandag 26 mei 2003 in de Marollen. In het gebouw van de Entraide des Travailleuses dat de
draaischijf was voor de redding van ‘onze’ joodse kinderen.
Uitgever: Davidsfonds/Leuven

Denise Van den Broeck
Stinkende Zaakjes - menselijke resten op transport
PROJECTOMSCHRIJVING

Tijdens research voor een boek verneemt journaliste Kristien Dalemans dat elke maand in de haven van
Antwerpen containers gelost worden met menselijke resten. De havenarbeiders hebben dit toevallig ontdekt
toen ze een lekkende en stinkende container opzij lieten zetten, omdat hij niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. In de smurrie van weefsels, afgezette ledematen en bebloede watten, herkennen de mannen zeer
duidelijk menselijke foetussen. De arbeiders zijn geschokt, vooral als ze vernemen dat zulke transporten twee
tot drie keer per maand plaatsvinden. Net als de arbeiders heeft Kristien heel wat vragen waarop niemand
blijkbaar het antwoord kent. Met de schaarse informatie waarover ze beschikt, gaat de journaliste op
onderzoek.
Stinkende zaakjes is in de eerste plaats een internationale speurtocht naar de herkomst van menselijk afval,
maar tegelijkertijd ook een reflectie over hoe met menselijke resten en onderzoek ook nog na de dood grof geld
wordt verdiend. Hoewel dit boek leest als een speurdersroman, gaat het niet over fictie. Dit zijn waargebeurde
feiten.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 5.000 euro, toegekend op 25 mei 2002.
PUBLICATIE

Titel: Stinkende Zaakjes - menselijke resten op een transport
Auteur: Denise Van den Broeck
Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 2003
Met de steun van het Fonds Pascal Decroos
ISBN: 90 5617 470 :
Paperback 12,5 X 20 cm - 200 blz. Prijs: 15 euro
Verscheen op 5 mei 2003

Tom Dieusaert
Latijns Amerika en de globalisatie van de armoede
PROJECTOMSCHRIJVING

Het lijkt maar niet goed te komen met Latijns Amerika. Na de dictaturen van de jaren '70, de verloren jaren
'80 met hyperinflatie, een kleine opwelling begin jaren '90, is de situatie aan het begin van de 21e eeuw erger
dan ooit.
In Centraal Amerika heerst er een hongersnood, het eens zo trotse Argentinië ziet zijn inwoners massaal
emigreren, een land als Mexico is een economische vazal van de VS geworden terwijl een langdurig
burgerconflict in Colombia en de oorlog tegen de drugs de Andesregio verlamt. Wat is er gebeurd met de
positieve vooruitzichten van een decennium geleden?
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In de meeste landen hebben autoritaire regimes plaats geruimd voor gekozen democratische mandatarissen, de
schuldencrisis van half de jaren tachtig werd bedwongen evenals de hyperinflatie.
Begin jaren negentig werden er staatsbedrijven massaal van de hand gedaan, wat buitenlandse investeerders
aantrok. De prijzen voor grondstoffen zijn gedaald terwijl de industriële activiteit zich is gaan toespitsen op
assamblage voor goedkope export en niet meer de lokale markt voorziet.
De devaluatie van de Mexicaanse peso in 1994 en het negatieve effect daarvan op andere 'opkomende' markten
was een eerste waarschuwing dat niet alles van een leien dakje liep.

Eind jaren negentig is het continent in een diepere crisis: een land als Argentinië staat op de rand van een
sociale explosie, de Mexicaanse economie heeft een nulgroei, de centraal Amerikaanse landen zien hun BBP
zelf inkrimpen. De recessie in de VS, de voornaamste exportmarkt, maakt de toekomst er niet rooskleuriger op.
Terwijl het liberale model in vraag wordt gesteld en de vrije markt niet voor welvaart heeft gezorgd, worden
populistische, autoritaire regimes zoals in Venezuela weer aantrekkelijk. Door de deregulatie ontstaan er ook
breuken in de maatschappij zelf, waar de onderste klassen – bijvoorbeeld de indianen in Chiapas en Ecuador –
hun rechten opeisen.
Tom Dieusaert analyseert aan de hand van concrete reportages en interviews wat de oorzaken zijn van de
structurele armoede op een continent dat - i.t.t. bijvoorbeeld Afrika - geen ethnische of religieuze tegenstellingen kent, daarenboven een onmetelijke rijkdom aan grondstoffen en een grote culturele uniformiteit (één taal,
gemeenschappelijke geschiedenis).
Waar liepen de plannen van het IMF en Wereldbank mis? Is de politiek van open grenzen, privatiseringen van
overheidsbedrijven en buitenlandse investeringen de goede geweest?
Boek: Koffie en cola
Koffie en cola is een verzameling van reportages over de penibele economische situatie in Latijns-Amerika
(Mexico, Argentinië, Brazilië, Venezuela en Colombia). Aan de hand van de reportages maakt Tom Dieusaert
een analyse van wat de globalisering op het continent heeft teweeggebracht en hoe de toekomstperspectieven er
uit zien.
Thema's die onder meer aan bod komen zijn de Argentijnse middenklasse die in de armoede is weggezakt, de
nefaste politiek van het IMF, de koffietelers in Mexico, landloze boeren in Brazilië, Europese en Amerikaanse
handelbelemmeringen, lokale monopolies en korruptie, de ontgoocheling in de democratie. Het boek sluit af
met een positieve noot, nl. de transformatie van de stad Bogotá.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 2.400 euro, toegekend op 20/02/2002.
PUBLICATIE

Uitgeverij Globe i.s.m. 11.11.11
Titel: Koffie en cola
ISBN: 9054665912
197 pagina's
Formaat: 15.5 x 24 cm (paperback)
Publicatie: vanaf 5 mei 2003 in de winkels.
Artikels in De Wereld Morgen. De Financieel Economische Tijd.
- Het wonder van Colombia (zaterdag Tijd) - 15/06/2002
- De lange weg der landloze boeren (reportage n.a.v. de Braziliaanse verkiezingen) De Tijd - 05/10/2002

Maurits Berger
Islam onder mijn huid
PROJECTOMSCHRIJVING

Arabist Maurits Berger doet opnieuw verslag van zijn persoonlijke ervaringen in de islamitische wereld.
Hij beschrijft een periode vol aangrijpende gebeurtenissen: de aanslagen van moslimextremisten in Egypte,
de tweede intifada in Palestina, de dood van de Syrische dictator Assad en de aanslagen van 11 september.
Maar hoezeer Berger zich ook thuis voelt in de cultuur, de gebruiken en gewoonten in de Arabische wereld,
toch blijft hij zich een buitenstaander voelen. Hij stoort zich aan het gebrek aan individuele vrijheid, maar
tegelijkertijd beseft hij dat dat de prijs is die men betaalt voor een sterke gemeenschapszin, hechte familiebanden en van duidelijke normen en waarden. Als Nederlander is hij geneigd de rol van de religie nagenoeg te
ontkennen, terwijl die in de Arabische wereld bijna gelijk staat aan iemands identiteit. Religieuze tolerantie
staat in beide werelden hoog aangeschreven, maar krijgt heel andere invullingen.
Na 11 september vliegt Berger een half jaar lang iedere drie weken op en neer tussen Syrië en Nederland en
wordt hij sterker dan ooit geconfronteerd met het wederzijdse onbegrip tussen twee werelden, die voor hem
ook twee thuislanden zijn.
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WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 3.000 EUR, toegekend op 25 september 2002.

PUBLICATIE

Titel: Islam onder mijn huid
Uitgeverij: Contact, Amsterdam
Publicatiedatum: mei 2003
Aantal pag.: 210 blz.
Kostprijs: 14,90 euro

Tabaksindustrie - Rook boven Rodin - Marleen Teugels - Knack
PROJECTOMSCHRIJVING

Marleen Teugels onderzocht met de steun van het Fonds Pascal Decroos de manier waarop de tabaksindustrie
proactief invloed uitoefent op tabakspreventie in België.
Scheidend minister van Financiën Didier Reynders heeft acht geheime contracten met tabaksfabrikanten
afgedwongen voor de financiering van rookpreventiecampagnes van de Rodin Foundation. Dat gaat niet alleen
in tegen het beleid van zijn collega’s bevoegd voor de volksgezondheid, ook de Wereldgezondheidsorganisatie
verwerpt met klem zulke initiatieven. De Rodin Foundation dreigde met een proces indien Knack het artikel
van Marleen Teugels zou publiceren.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.500 euro, toegekend op 27 november 2002.
PUBLICATIE

Knack, 28 mei 2003

Hélène Passtoors
Verandering is pijn: Zuid-Afrika
PROJECTOMSCHRIJVING

Voor de viering van tien jaar democratie, in 2004, is het tijd voor een balans. Een portret van Zuidafrikanen
van nu tegen een achtergrond van hun portretten uit de jaren '80, het hoogtepunt van de bevrijdingsstrijd, het
dieptepunt van de repressie. Het is tijd voor lange gesprekken met de vrienden van toen die zich nu bezig
houden met het uitoefenen van de macht in regering, parlement en partij, die toen vervolgd werden en nu recht
spreken; of die nu dure zakenmensen zijn geworden (hoe?, waarom?); of die nog steeds even integer en kritisch
doorvechten; of die jonge guerrilla-strijders van toen die nu niets hebben en al helemaal geen toekomst; of die
wachten op een voortijdige en tegelijkertijd verlate dood, niet door de kogels van toen maar door Aids.
Tijd ook voor enkele gesprekken met anderen, de vijanden van toen, die de Apartheid in stand hielden of er
tenminste van profiteerden. Wat is er met hen gebeurd? Kortom, hoe zien die Zuidafrikanen hun land en
zichzelf nu?
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 5.000 EUR, toegekend op 27 november 2002.
PUBLICATIE

De Standaard der Letteren
INTERVIEW. Nadine Gordimer, over het oude en het nieuwe Zuid-Afrika (08/05/2003)
Humo, dd. 10/06/2003 en 17/06/2003
Knack dd. 20/08/2003

Alma De Walsche
De ongewenste indianen van Chiapas, Mexico - 'WIJ ZIJN EEN OVERBODIG VOLK'
PROJECTOMSCHRIJVING
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In januari 2003 zal het tien jaar geleden zijn dat het zapatistisch bevrijdingsleger (EZLN) in de Mexicaanse
staat Chiapas de wapens opnam. De rebellen stelden zich een onwaarschijnlijke opdracht: ze verklaarden de
oorlog aan het neoliberalisme. In feite ging het om een dringende vraag om erkenning en inspraak. Om respect

voor de indiaanse rechten en cultuur en waarachtige democratie in een land waar sinds 1929 onafgebroken
dezelfde partij aan de macht was. Met de snelheid van het internet wisten de indiaanse boeren wereldwijd
sympathie te winnen. Wapens hebben ze nauwelijks maar de creatieve manier waarop hun legendarische leider
subcomandante Marcos verzet in tijden van globalisering gestalte wist te geven, maakte hen tot de voorlopers
van de andersglobalisten.
Vandaag is het stil geworden rond de zapatisten. Niet omdat hun vraag naar erkenning aan belang heeft
ingeboet. In Chiapas woedt een vuile oorlog die elke vorm van inspraak in de kiem wil smoren. Eén van de
conflicthaarden, waar vandaag de krachtmeting tussen het EZLN en de regering zich afspeelt, is Montes
Azules, De Blauwe Bergen. Dat is een natuurreservaat in het Lacandonenwoud, bewoond door indiaanse
gemeenschappen, waarvan een aantal zapatistische steunpunten. Een deel van die gemeenschappen wordt nu
met ontruiming bedreigd worden. Officieel wordt die actie gemotiveerd met een ecologisch discours.
In werkelijkheid zijn er andere belangengroepen die uit het woud hun (economisch) voordeel willen halen.
Hun agenda wordt echter doorkruist door het inheemse verzet.
De regering spaart intussen geld noch middelen om dat verzet te breken. Voor de zapatisten is het echter ook
een kwestie van verzet tegen een ontwikkelingsmodel dat als enig mogelijke wordt opgedrongen, terwijl hun
strijd een strijd is voor diversiteit. Zelf proberen ze die diversiteit vorm en kleur te geven in de autonome
gemeenschappen, waar de indianen zich oefenen in zelfbestuur.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.500 euro, toegekend op 27 november 2002.
PUBLICATIE

verscheen in het juli-nummer 2003 van MO*

Catherine Vuylsteke & Dieter Telemans
Onder een loden hemel
PROJECTOMSCHRIJVING

De verhalen over China hebben, de recente sars-perikelen daargelaten, doorgaans een hoog hoeragehalte.
Ze bezingen de ongeziene economische groei en de beloftes die een consumentenmarkt van 1,3 miljard zielen in
zich draagt. Veel zeldzamer zijn de beelden van ecologische rampzaligheid en van wat het verlies van de ijzeren
rijstkom onder de bevolking aanricht. In Liaozhong bijvoorbeeld, in Noordoost-China. Zwarte rivieren en
kapotte skeletten van staatsbedrijven getuigen er van een nietsontziende industrialisering die ondertussen de
geest heeft gegeven, duizenden arbeiders vertwijfeld en ontgoocheld achterlatend. Catherine Vuylsteke en Dieter
Telemans (foto's) trokken met de steun van het Fonds Pascal Decroos naar China.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos (2003/206): 1.200 euro, toegekend op 27/02/2003.
PUBLICATIE

Zaterdag 07 juni 2003 in ZENO van De Morgen.

Tineke Van der Eecken
Gestolen generatie – Aboriginals in Australische gevangenissen
PROJECTOMSCHRIJVING
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De aboriginal gemeenschap, de oudste menselijke cultuur op aarde, telt vandaag nog amper 400.000 mensen
op een totaal van 18 miljoen Australiërs. Bij de annexering van Australië als Britse kolonie schatte men het
aantal aboriginals op 750.000. Tijdens de voorbije periode van 200 jaar heeft het (blanke) regime kinderen van
hun aboriginal familie weggenomen omdat ze cultureel onaangepast waren, en een heropvoeding hen toegang
zou geven tot de nieuwe maatschappij. De ontreddering van jonge generaties en de nieuwe roep om kansarme
aboriginal kinderen weg te halen uit hun gemeenschap wijzen erop dat men nog steeds dezelfde richting uitgaat. Nochtans stelt het mensenrechtenrapport ‘Bringing them home’ onomwonden welke de schuld en omstandigheden en de gevolgen waren van de vele verdwenen kinderen. De regering Howard weigert zich te verontschuldigen voor wat er in het verleden gebeurde. Hele gemeenschappen gaan kapot aan het snuiven van benzine. Aborignals zijn oververtegenwoordigd in de gevangenissen. Het lijkt meer en meer op een genocide die zich
langzaam voltrekt.

Met dit project wil Tineke Van der Eecken ingaan op de waarschijnlijkheid van de hypothese. Welke zijn de
motieven die men toen had? Welke argumenten haalt men nu aan? Welk is het effect van de huidige
gebeurtenissen op de aboriginal cultuur en op de australische socio-economische toestand?
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 2.500 euro, toegekend op 27/11/2002.
PUBLICATIE

In juninummer 2003 van MO*.

Michaël De Cock
Op een onzeker uur
PROJECTOMSCHRIJVING

Sinds zes maanden volgt Michaël De Cock - met de steun van het Fonds Pascal Decroos - het leven van een
vijftal asielzoekers op de voet. Hij volgt hun dossier, praat met hen over hun verwachtingen, hun alledaagse
beslommeringen, hun aanpassingsproblemen, hun dromen, hun stil verdriet. Vanaf januari 2004 trekt hij in de
laadbak van een vrachtwagen met de monoloog 'Saw it on television/ DIDN'T UNDERSTAND' van Tongeren
naar Diksmuide om fragmenten uit zijn interviews en dagboekfragementen van vluchtelingen te vertolken.
Ondertussen werkt hij ook aan een boek waarin hij zijn zoektocht beschrijft.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 3.000 euro, toegekend op 27/02/2003.
PUBLICATIE

Artikel in Knack nr. 32 van 6 tot 15 augustus 2003: 'Liever honger dan Afghanistan'.

Tom Meulenbergs
Aids is Zuid-Afrika's nieuwe apartheid
PROJECTOMSCHRIJVING

Elke dag sterven in Zuid-Afrika meer dan 1.000 mensen aan de gevolgen van aids. Intussen zijn er voor de naar
schatting 5 miljoen Zuid-Afrikaanse seropositieven nog altijd geen aidsremmers beschikbaar en lopen de
bestaande initiatieven om aidsremmers te verstrekken aan bepaalde doelgroepen mank. Het programma dat
moet voorkomen dat zwangere vrouwen het virus doorgeven aan hun kind staat zelfs op de helling.
Tom Meulenbergs trok met de steun van het Fonds Pascal Decroos naar Zuid-Afrika om er het aidsbeleid van
de regering-Mbeki te onderzoeken.
Uit gesprekken met mensen met hiv, gezondheidswerkers, kerkleiders, politieke commentatoren en politici
tekende hij een grote onvrede op over het aidsbeleid van de regering-Mbeki dat intussen legendarische
proporties aanneemt en volgens sommigen een even grote schande is als het apartheidsregime.
Hij kreeg ook inzage in een geheim rapport over een nog op te starten nationaal aids-actieplan dat al maanden
op de regeringstafel ligt en het tij zou kunnen keren. Door het gratis verstrekken van aidsremmers aan alle
besmette Zuid-Afrikanen zouden tegen 2010 1.7 miljoen aidsdoden en 860.000 aidswezen worden voorkomen.
De regeringstop heeft het plan voorlopig echter begraven in werkgroepen en wacht af.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.000 EUR, toegekend op 27/02/2003
PUBLICATIE

–
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De Morgen, 09/08/2003
• Aids is Zuid-Afrika's nieuwe apartheid
• De president bleef weg
• Kinderpsychologe Sonia Giese: 'Tegen 2010 zullen hier anderhalf miljoen aids-wezen zijn'

–

De Huisarts, 20/08/2003
• Zuid-Afrika: Groen licht voor massale verspreiding van aids-remmers
• Eerste Afrikaanse aids-remmers

–

Tertio, 27/08/2003
• Zuid-Afrikaanse kerken reiken regering-Mbeki de hand

David Nollet
De jongeren van Iran
PROJECTOMSCHRIJVING

Bijna zeventig procent van de 74 miljoen Iraniërs zijn kinderen van de Islamitische Revolutie en dus jonger dan
25. Ze groeien op in de enige theocratie ter wereld, een samenleving die door zijn aparte staatsorganisatie en
internationale politiek anti-globalistisch avant la lettre kon genoemd worden.
Maar de Islamitische Republiek verzeilde in een economische woestijn zonder democratie of vrijheid. Vandaag
geniet alleen een corrupte elite, die zich rond de religieuze klasse genesteld heeft, van de onuitputtelijke olie- en
gasreserves. Ondoorzichtige machtsstructuren en talloze maffiagroepen verlammen de administratie van het
land. Justitie heeft er de mensenrechten nooit gerespecteerd. De miljoenen Iraanse jongeren moeten de zware
erfenis torsen van hun ouders die de door Amerika gesteunde Sjah ten val brachten en de mollahs aan de macht
hielpen.
Jaarlijks verlaten 180.000 jongeren het land maar de meeste Iraniërs blijven gefrusteerd en zonder het minste
perspectief op een job achter in hun eeuwenoude land. Velen zijn als een vogel voor de kat voor de
drugsverkopers die Iran als doorvoerland gebruiken voor het Afghaanse opium. Bovendien leeft het land
gekneld tussen twee internationale brandhaarden van formaat: Irak en Afghanistan. Washington legde de
mollahs het vuur nooit dichter aan de schenen.
Hoe is het om de dag door te komen met religieuze richtlijnen maar zonder geld? David Nollet ging samen
met Gie Goris voor het septembernummer van het MO*magazine naar Iran. Een analyse en foto’s van een
jongerenbevolking die onder enorme druk leeft. De beelden kwamen tot stand met de steun van het Fonds
Pascal Decroos. Het zijn portretten van pro-westerse stedelingen, jonge bedevaarders, ambitieuze studenten,
dienstplichtigen en andere berooide twintigers. Het decor: de troosteloze kust van de Kaspische Zee,
een bedevaardsoord in Qom, een park of de bergen ten noorden Teheran.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.000 euro, toegekend op 27 februari 2003.
PUBLICATIE

In het septembernummer 2003 van MO*

Kristof Clerix
EUROTOUR - Jongeren in de nieuwe EU-lidstaten
PROJECTOMSCHRIJVING

Over wodka, Oostblokbabes en sovjetherinneringen.
Op 1 mei 2004 treden meer dan 100 miljoen nieuwe Europeanen toe tot de Europese Unie. Toch zijn de 10
kandidaat-lidstaten in Vlaanderen bijna niet gekend. EUROTOUR wil de afstand tussen Vlaanderen en de
nieuwe EU-burgers verkleinen en aan onze nieuwe buren een gezicht geven.
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Kristof Clerix trok 6 weken met een werkbeurs van het Fonds PD, een rugzak, laptop, digitaal fototoestel en
Inter Rail ticket door Cyprus, Slovenië, Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Polen, Litouwen, Letland, Estland en
Malta. In elk land interviewde hij jongeren tussen 17 en 25 jaar. Deze jonge generatie zal het nieuwe, grote
Europa, dat vandaag enkel op papier bestaat, echt vorm geven. Wat verwachten jongeren in de 10 toetredingslanden van Europa? Wie zijn hun nationale helden? Waarvan dromen zij? Hoe voelen jonge Russen zich in
Riga? Hoe zien Turks en Grieks Cypriotische jongeren de toekomst van hun eiland? Zal de EU-toetreding een

braindrain van jonge intellectuelen op gang brengen? Welke DJ's brengen Polen in vervoering? Zijn de Baltische
staten klaar om opnieuw op te gaan in een Unie?
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 3.000 euro, toegekend op O4/06/2003.
PUBLICATIE

Als tiendelige reeks in MIX, de jongerenbijlage van De Morgen. Start: donderdag 11 september 2003.

Wim Van den Eynde
Asielzoeker: gelukzoeker
PROJECTOMSCHRIJVING

‘Ik dacht veel geld te verdienen in België’, vertelt Mohammed Gazov, een 49-jarige Rus die hier politiek asiel
aanvroeg. ‘Ik wou hier blijven en werken om mijn vrouw en twee kinderen thuis een beter leven te bieden en
om mijn dochter te laten studeren.’ Maar zijn aanvraag werd afgewezen. Na iets meer dan een jaar wordt
Mohammed op een vliegtuig gezet en gerepatrieerd. ‘Mijn reis heeft me 2000 euro gekost. Nu moet ik met lege
handen terug.’
Koppen stapte mee op vlucht SU 231 naar Rusland. Daar blijken nog veel meer mensen klaar te staan om hun
geluk te beproeven in Europa. Malafide zakenlui spelen daar handig op in: hun reisagentschappen leveren
mensen een toeristenvisum en beloven hen dat ze daarmee werk en asiel kunnen krijgen in het buitenland.
‘Thuis weten ze niet dat ik terugkom, ze zullen blij zijn me te zien’, zegt Mohammed op de bus die hem van de
luchthaven naar huis brengt. Het geld voor de busreis en het vliegtuigticket heeft hij van België gekregen. Na
een reis van bijna 24 uur komt Mohammed thuis. Het weerzien is hartelijk maar toch kan Mohammeds vrouw,
Marina, haar ontgoocheling nauwelijks verbergen. ‘We koesterden hoge verwachtingen, maar hij is mislukt. Hij
heeft daar geen werk gevonden.’
Marina is de enige kostwinner van het gezin: ze combineert twee jobs en verdient 50 euro per maand.
Mohammed, die drie diploma's heeft, is al 8 jaar werkloos. Het staatsbedrijf waar hij werkte, ging failliet na
het uiteenvallen van de Sovjetunie. Met één dochter aan de universiteit en een andere die ook wou gaan
studeren, had het gezin het verre van breed. Bovendien zorgde het feit dat Mohammed vaak gewoon thuis zat
voor de nodige spanningen. Uiteindelijk besloten ze alles op alles te zetten: Mohammed leende 2000 euro via
zijn zus om naar ons land te reizen en daar asiel aan te vragen. Nu is hij terug, met lege handen en een zware
schuld. ‘We zijn in onze verwachtingen teleurgesteld’, zucht Marina. ‘We zullen ons niet veel kunnen
permitteren.’
Mohammed is net voor de diploma-uitreiking van Farida, zijn jongste dochter, thuisgekomen. Farida droomde
ervan om net als enkele nichtjes van haar in het buitenland te gaan studeren. ‘Omdat het leven daar beter is,
leuker’, zegt ze. Nu haar vader onverrichter zake teruggekeerd is uit België, moet ze haar droom opbergen.
Het is zelfs verre van zeker of ze in eigen land naar de universiteit kan. ‘Er zijn heel veel kandidaten voor de
universiteit’, zegt Marina. ‘Daarom is er een strenge selectie. Als je 5000 dollar betaalt, moet je niet aan die
selectie deelnemen. Spijtig genoeg hebben we dat geld niet. En dus zal Farida een toelatingsproef moeten
afleggen.’
‘Er vertrekken heel veel mensen van de voormalige Sovjetunie naar het buitenland’, zegt Marina. Emigratie is er
een echte business geworden. Mohammed toont ons een krant, De Buitenlander. ‘Alles wat hierin staat, heeft te
maken met emigratie: naar welke landen je kan emigreren, firma’s die jobs in het buitenland aanbieden, hoe
mensen kunnen vertrekken. Ik heb 2000 euro betaald voor een visum en transport, maar er zijn firma's die
daar nog veel meer voor vragen.’
De tolk van Koppen gaat aankloppen bij zo'n 'arbeidskantoor' en vraagt werk in Italië voor een fictief nichtje
van haar. Dat blijkt geen enkel probleem. ‘We bellen vooraf om te zeggen dat er een jong meisje in Italië komt
werken’, krijgt ze te horen. ‘Bij aankomst kan ze uitrusten en overnachten. En de volgende dag gaat ze aan het
werk. Ze kan kiezen welk werk haar het meest aanspreekt. Als ze voldoet wordt er een contract afgesloten en
laat de baas haar legaliseren. Natuurlijk zijn er risico's aan verbonden, maar niemand heeft tot nu toe spijt
gehad van zijn vertrek.’

14

WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 5.000 euro, toegekend op 04/06/2003.
PUBLICATIE

Deze reportage werd uitgezonden in Koppen (TV1, VRT) op donderdag 18 september 2003 om 22.00 uur.

Mathilde Sanders
Bedrijfslobby domineert Brussel
PROJECTOMSCHRIJVING

Dat enkel politici en ambtenaren wetten schrijven is één van de grootste leugens van deze tijd. Net als in
Washington worden ook in Brussel de ware krachten achter het politieke circus steeds zichtbaarder.
Ze presenteren zichzelf als lobbyisten die meepraten over nieuw beleid. Naar schatting zijn er zeker 2000 tot
3000 belangenorganisaties en lopen er 10.000 tot 30.000 lobbyisten rond bij de EU. Met andere woorden:
voor ieder lid van het Europees Parlement zijn er zeker drie lobbyisten en voor iedere commissie-ambtenaar
minstens één.
Ruim tweederde van alle lobbyisten wordt betaald door het bedrijfsleven. De rest krijgt zijn salaris van de
non-profit sector in de vorm van subsidies van overheden, de Europese Commissie of donoren die storten op
rekeningen voor het goede doel.
In Brussel kunnen ondernemingen moeilijker de wet voorschrijven dan in Washington. Door conflicterende
nationale belangen zitten ze minder op één lijn dan Amerikaanse bedrijven. Voor Europese lobbyisten is het
ook lastig dat ze niet één duidelijk doelwit hebben om op te richten. Als ze iets willen bereiken kunnen ze niet
één president of congres bespelen, maar moeten ze tientallen Europese premiers, regeringen en parlementen
overtuigen. Daarnaast hebben EU-lobbyisten ook te maken met de Europese Commissie, Raad en het
Parlement. Vaak lopen ze en masse achter een stuk wetgeving aan dat door de handen gaat van Europese of
nationale ambtenaren en politici. Bij deze race hebben lobbyisten van multinationals een natuurlijke
voorsprong. Het ´project Europa´ ligt namelijk helemaal in hun straatje.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.000 euro, toegekend op 26/02/2003.
PUBLICATIE

Deze reportagereeks werd gepubliceerd in Trends op 18 en 25 september 2003.

Carine Hutsebaut
Kleine zondaars - Kerk en kinderhandel
PROJECTOMSCHRIJVING

De jonge Hilde wordt in 1974 verkracht door een priester. Zij is zwanger. Tijdens haar zwangerschap wordt
Hilde, samen met andere zwangere vrouwen en meisjes, opgesloten op de zolder van een ziekenhuis in Lommel.
Ze moet er hard, onbetaald werken en ze wordt slecht behandeld. Als Hilde barensweeën krijgt wordt ze langs
clandestiene routes vervoerd naar een ziekenhuis in Malo-les-Bains, Noord-Frankrijk. Daar brengt ze haar zoon
in erbarmelijke omstandigheden ter wereld. Hij wordt onmiddellijk van haar weggenomen.
Sindsdien is Hilde onophoudelijk op zoek naar haar zoon. Met behulp van Carine Hutsebaut kan ze hem, 26
jaar later, opsporen.
Sinds 1970 zijn 30.000 Vlaamse vrouwen in Noord-Frankrijk gaan bevallen. Tussen de moeders en hun
kinderen staat een onverwoestbare muur. Goedmenende nonnen bezorgden kinderen een thuis via illegale
adoptie, maar niet alle kinderen kwamen in veilige handen. Carine Hutsebaut toont aan de hand van concrete
gevallen aan dat de Katholieke Kerk medeplichtig was (en nog steeds is) aan kinderhandel en -misbruik.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 8.676,27 euro, toegekend op 05/09/2001.
PUBLICATIE

Dit boek werd op 1 oktober 2003 gepubliceerd bij Houtekiet.
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Marleen Teugels
Armes sales, guerre propre?
PROJECT

La nouvelle guerre fait de nouvelles victimes. L’Occident fait la guerre à distance et engage des armes de
technologie de pointe. La guerre que nous voyons à la télévision semble propre et calculée, mais une grande
partie des dégâts causés est invisible.
Les civils et les militaires meurent d ’ailleurs souvent longtemps après les faits, rendus malades par des cocktails
toxiques. Les effets secondaires de cette guerre sont horribles. Les autorités militaires se taisent ou dissimulent
les faits et les vétérans malades, tant aux États-Unis qu’en Europe, se heurtent à un mur d ’incompréhension.
Les vétérans de la Guerre des Balkans ou du Golfe témoignent des mensonges et contrevérités navrants avec
lesquels on essaie de les éconduire. Dans Armes sales guerre propre? la journaliste Marleen Teugels sonde
l’ampleur de ce drame.
Cet ouvrage est aussi une étude impitoyable sur les nouvelles maladies de guerre. Le syndrome de la guerre du
Golfe par exemple une série de symptômes qui ressemblent au syndrome de fatigue chronique. Ces maladies ne
sont pas imaginaires,mais elles ont des causes démontrables. Marleen Teugels essaie de distinguer le mensonge
de la vérité. Elle laisse parler des spécialistes du monde entier et parvient à des conclusions ahurissantes.
BOURSE

Bourse du Fonds Pascal Decroos: 14.000 euro (165.000 BEF + 400.000 BEF)
PUBLICATION

Éditions labor
L'Isbn: 2-8040-1816-4.
Depot legal : d/2003/258/83
Le Prix: 20 euros
Le format: 23,5 cm x 15,5 cm.

Freddy Sartor
Hoe onafhankelijk is de journalistiek in Vlaanderen eind 2003?
PROJECTOMSCHRIJVING

Politieke journalisten die voortdurend met politici optrekken, die a.h.w. op elkaars schoot zitten. Journalisten
die in kranten en tijdschriften o.m. de autopagina's volpennen of de toeristische trips voorstellen en door
belanghebbenden met allerlei snoepreisjes en andere cadeaus worden gepaaid...
De wildste verhalen doen de ronde.
Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de filmjournalistiek in Vlaanderen? De filmcriticus heeft in de loop der
jaren binnen de cultuurredactie plaats moeten ruimen voor de filmjournalist van wie wordt verondersteld
verslag uit te brengen over de nieuwste filmproducties. Let op de woordenschat...
In de Vlaamse kranten zijn bijgevolg de jongste jaren de filmpagina's een stille dood gestorven. Bijna
onopgemerkt. In de plaats kwamen ofwel paginalange interviews met - bij voorkeur - Hollywoodsterren,
omkaderd door een wazige filmconsumptiegids met ultrakorte stukjes, waarin de kwaliteit van een film op de
eerste plaats wordt aangegeven met een hoeveelheid sterren. Ofwel blitze filmbijlages waarin een vage,
informatieve benadering van de nieuwe films hand in hand gaat met louter commerciële intenties. Uiteraard is
er nog amper plaats voor kleinere films, voor nieuws van kleinere filmfestivals (zelfs niet van die in eigen land).
De vaste filmcriticus van dienst, die de filmgeschiedenis kende en met kennis van zaken een mening over de
nieuwe film kwijt kon, is opzij gezet voor een journalist die continu inwisselbaar is. Hij/zij leeft bij de gratie
van de waan van de dag, gaat er prat op voor zoveel mogelijk verschillende media te werken en pent zich vervolgens te pletter. Een bezoekje aan een filmmuseum of een (kleiner) filmfestival is er al lang niet meer bij…
De verloedering van de filmkritiek is anno 2003 een feit.
Met steun van het Fonds Pascal Decroos werkte Freddy Sartor een ophefmakende reeks over ‘De invloed van
de filmbusiness op de filmkritiek in Vlaanderen’ uit.
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WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 75.000 BEF, toegekend op 03/05/2000.
PUBLICATIE

De 1e aflevering verscheen in het oktobernummer 2003 van Film & Televisie. (X3)

Bart Demyttenaere
In vrije val - Armoede in België
PROJECTOMSCHRIJVING

Een sociaal betrokken document, waarin op een ontluisterende en vaak vlijmscherpe manier de armoede in
België wordt aangekaart.
Vlaanderen behoort tot de meest welvarende regio’s ter wereld. Politici kloppen zich trots op de borst.
Toch is er geen reden om hoog van de toren te blazen. Het steeds groeiende aantal armen is een smet op het
schitterende blazoen. Steeds meer mensen glippen door de mazen van onze welvaartsstaat.
Auteur Bart Demyttenaere trok een tijdlang door de marge van Brussel. Zijn confrontatie met de schemerzone
van Europa’s hoofdstad leverde geen fraai toeristisch plaatje op. De zeven diepteportretten van kansarme
Vlamingen grijpen naar de keel. Naast generatie-armen komen ook de nieuwe armen aan het woord. Voorts
wordt uitgebreid ingegaan op de gekwetste binnenkant van mensen, waardoor het begrip armoede een veel
ruimere dimensie rijgt.
Ten slotte focust Bart Demyttenaere op een aantal instellingen en voorzieningen die vaak mee aan de basis
liggen van het bestendigen van armoede. Armoede is een totaalprobleem dat structureel moet worden opgelost.
De samenleving heeft de plicht mensen in de armoede die rechten terug te geven die ze hen jarenlang heeft
ontzegd. Niemand kiest immers voor een leven in armoede.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 11.155,21 euro, toegekend op 28/11/2001.
PUBLICATIE

Titel: In vrije val
Auteur: Bart Demyttenaere
Paperback – ca. 300 blz. – ca. 19,95 euro – ISBN 90 223 1796 x
Een uitgave van Manteau
Verscheen: oktober 2003

Rudi Vranckx
Van het front geen nieuws - Herinneringen aan de oorlog in het Midden-Oosten (1990-2003)
PROJECTOMSCHRIJVING

En toen was er de derde Golfoorlog.
Wij zagen alleen wat we mochten zien. Reality-tv waarbij de Irakese burgers werden herleid tot decorstuk.
Als een van de weinige onafhankelijke journalisten achter het front trachtte Rudi Vranckx feit van fictie te
scheiden. Die ervaring vormt de rode draad in Van het front geen nieuws, een erudiet en persoonlijk relaas
over de oorlogen in het Midden-Oosten die Vranckx veertien jaar lang heeft verslagen. Het Midden-Oosten is
de gevangene van zijn eigen geschiedenis.
Uit Van het front geen nieuws blijkt dat een betere kennis van die geschiedenis steeds urgenter wordt. Vranckx
heeft de vele gezichten van het Midden-Oosten als bevoorrechte getuige leren kennen. Zijn analyse toont de
achterkant van het nieuws, de plekken die camera’s niet laten zien, de mensen die nooit aan het woord komen,
de verhalen die zelden worden verteld.
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In de aanloop naar de tweede Golfoorlog reist Rudi Vranckx door het Midden-Oosten en peilt hij de stemming
onder de Arabische bevolking. Wanneer hij aankomt in Irak neemt zijn wantrouwen tegenover de officiële
berichtgeving van de coalitietroepen nog toe. Wanneer de stofwolk boven het puin van Saddams rijk optrekt, is
het voor Vranckx duidelijk dat de oorlogsjournalistiek haar eigen doodskleed heeft geweven.

WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 2.000 euro, toegekend op 17/09/2003.
PUBLICATIE

Van het front geen nieuws. Herinneringen aan de oorlog in het Midden-Oosten (1990-2003)
Paperback – 240 blz. – ca. 15,95 – isbn 90 5990 019 7
Een uitgave van Meulenhoff/Manteau
Voor België: Standaard Uitgeverij
Verscheen: 16 oktober 2003

Raf Sauviller
Maffia Airways - Oostende, pleisterplek voor misdaadconcerns
PROJECTOMSCHRIJVING

In de jaren negentig groeide de regionale luchthaven van Oostende uit tot een van bedrijvigheid gonzend
piratenhol ‘met internationale uitstraling’. De gangsters van de lucht – de cargomaatschappijen die instaan
voor transporten van wapenhandelaars, drugstrafikanten en allround smokkelaars - herschiepen Oostende tot
een kruispunt van intercontinentaal misdaadverkeer. Hun vliegtuigen maakten daarbij zoveel lawaai dat de
omwonenden zich in actiegroepen organiseerden. Nu, bijna tien jaar na de eerste berichten over dat criminele
aan- en afvliegen, heet de luchthaven officieel Ostend Bruges International Airport en is de Sp.a’er Johan Vande
Lanotte haar politieke beschermheer. Het is nu allemaal anders, zeggen specialisten en politici. De laatste jaren
zijn er geen spectaculaire partijen illegaal militair materiaal meer gevonden en de luchthavendirectie heeft met
de zegen van Vande Lanotte de goedkope Ierse maatschappij Ryanair binnengehaald. Maar zijn de criminelen
echt uit Oostende vertrokken? Raf Sauviller ging het met de steun van het Fonds Pascal Decroos uitzoeken.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.500 euro, toegekend op 17/09/2003.
PUBLICATIE

Deng - Nummer 6 - oktober 2003

Rudi Rotthier
Koranroute
PROJECTOMSCHRIJVING

Naar aanleiding van de gebeurtenissen rond 11 september 2001 is Rudi Rotthier, ruwweg vanaf 1 januari
2002, aan een wereldreis door moslimlanden begonnen. Hij is vertrokken in Marseille, en zal de volgende
landen aandoen: Tunesië, Algerije, Marokko, Mauretanië, Nigeria, Midden-Oosten, Turkije, Iran, Kasjmir,
Bangladesj, Indonesië om uiteindelijk in Afghanistan te eindigen.
Het uitgangspunt van de trip was: al te veel wordt gedacht in termen van dé islam, of dé moslims, terwijl het
uiteindelijk om ruim een miljard mensen gaat, die verschillende talen spreken, verschillende gebruiken hebben,
en zelfs verschillende vormen van islam belijden. Dé moslim is bovendien doorgaans in een slecht licht
geplaatst, hij is ofwel agressief, ofwel makkelijk manipuleerbaar, en zij is onderdrukt.
Zijn grote hoop is dat hij, tijdens deze reis, die een jaar zal duren, 'dé islam' kan versplinteren in verhalen van
gewone mensen, geen terroristen, geen machthebbers, maar mensen die hun lot ondergaan, of die er zich op een
bescheiden niveau tegen verzetten, die hun droompjes koesteren, of hun dromen hebben opgegeven, die moeten
scharrelen om rond te komen, of die welvarender zijn dan Rotthier zelf, mensen die bezeten zijn van de
Palestijnse kwestie of die het allemaal geen barst meer kan schelen, die inderdaad verdrukt worden, of die juist
democratische hervormingen hebben afgedwongen.

18

Boek: ‘Als een vis aan de haak wordt geslagen’, aldus een Egyptische dissident, ‘kan hij proberen zich los te
spartelen, wat de natuurlijk reactie lijkt te zijn. Wij echter dromen van een stevigere haak.’
Ruim dertien maanden reisde Rudi Rotthier in opdracht van De Morgen en met de steun van het Fonds Pascal
Decroos door moslimgebied, niet op zoek naar theologische discussies maar naar gelovigen: de desolate
muurklevers in de Franse havenstad Marseille, de bijgelovige fuifnummers in het Indonesische Yogyakarta,
de sharia-enthousiastelingen in Nigeria en de rücksichtslose regelneven in Saoedi-Arabië; de neo-hippies van
Teheran die dwepen met de vrije liefde en fantaseren over naaktstranden, de getergden en de trotsen in de

Emiraten, de bevreesden en de vrijgevochtenen in Libanon, de hongerlijders van Bangladesj. De verscheidenheid
onder de gelovigen is adembenemend, maar behalve door het geloof zijn moslims tegenwoordig ook met elkaar
verbonden door een gevoel van malaise en crisis.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 5.000 euro, toegekend op 29 mei 2002.
PUBLICATIE

Die verhalen worden op drie manieren gebracht:
– in dagelijkse stukjes op pagina twee van de krant De Morgen;
– in maandelijkse artikelen voor Zeno, de bijlage van De Morgen, waarin een moslimgebied nader wordt
toegelicht;
• KAÏRE, het intellectuele en theologische centrum van Moslims en Arabieren
(De Morgen, Zeno, (01/06/2002)
• SYRIE, het koninkrijk van de stilte (De Morgen, Zeno, 06/07/2002)
• SAOEDI-ARABIË: het rijke leven in een zeepbel (De Morgen, 27/07/2002)
• IRAN: Iraanse vrouwen knagen aan Islamitische republiek (De Morgen, Zeno, 30/11/2002)
– in een boek dat op 15 november 2003 bij uitgeverij Atlas verscheen, met daarin de grotere verbanden,
de vergelijkingen tussen verschillende landen, de evolutie in mijn denken over de moslimwereld.
Auteur: Rudi Rotthier
Titel: De koranroute
Uitgever: Atlas
Prijs: 19,90 euro
575 blz.
ISBN 90 450 1129 8

Guy Bouten
Mijn naam is Nina
PROJECTOMSCHRIJVING

Nina is een jonge Moldavische raamprostituee in de Brusselse Aarschotstraat en werkt voor een Albanese
pooier. ex-VRT-journalist Guy Bouten luistert naar haar verhaal. Waarom verliet ze haar geboortedorp? Hoe is
ze hier verzeild geraakt? Wat verdient ze? Hoe wordt ze door haar pooier behandeld? Maar dan gebeurt er iets
vreemds. De journalist wordt door de VRT ontslagen nadat de pers weet krijgt van een video, door het hoertje
gefilmd met een verborgen camera en die Guy Bouten in opspraak brengt.
Maar de lezer kan het ook anders bekijken. Waarom wordt een televisiejournalist ontslagen nadat blijkt dat hij
op eigen houtje probeert een prostitutienetwerk in kaart te brengen? Waarom slagen politie en gerecht er niet in
datzelfde netwerk op te rollen? Hoe kan de journalist met de hulp van datzelfde hoertje het netwerk infiltreren?
Guy Bouten brengt nauwkeurig verslag uit over zijn speurtocht in Moldavië, Macedonië, Albanië, Antwepren
en Brussel. Zo komt hij op het spoor van een achtkoppige bende die opereert vanuit het Albanese stadje
Lushnjë.
De octopus zit niet alleen in de prostitutie maar investeert haar opbrengsten ook in vastgoed en drugshandel.
De bende kan hierbij op de steun rekenen van een deel van de Albanese politie en de politieke klasse.
De auteur maakte over hetzelfde onderwerp ook een film die de VRT niet wou uitzenden en waarover ook de
VTM het nodige voorbehoud maakte. Daarom ontstond 'Mijn naam is Nina', zodat de lezer zelf kan oordelen
wie faalde in dit dossier.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 3.000 euro, toegekend op 25 september 2002.
PUBLICATIE

Titel: Mijn naam is Nina - Verstrikt in een Albanees netwerk
Auteur: Guy Bouten
Uitgeverij: Van Halewyck
ISBN 90-5617-501-7
NUR 740
Wettelijk Depot: D/2003/7104/47
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Martin Coenen
De grijze kolonne
PROJECTOMSCHRIJVING

‘De grijze kolonne’ is een reportage over een fenomeen dat in België al lang bestaat, dat nog toeneemt maar
waarover merkwaardig genoeg weinig geweten is: ‘de economische vluchtelingen’. Het begint er al mee dat er
geen precieze cijfers zijn. Schattingen en gemiddelden: 80 tot 135 000. Het zijn vooral onderdanen van de voormalige Oostbloklanden – Polen op kop – en uit Zuidoost-Azië. Ze nestelen zich bij voorkeur in de grootsteden:
Brussel, Antwerpen, Luik.
De grijze kolonne’ is opgebouwd rond twee concrete cases van Poolse gezinnen, waarvan één al 13 jaar in
België woont en werkt. Het intrigerende is dat ze (bijna) leven als modale Vlaamse gezinnen: hun kinderen
gaan hier naar school, ze bevallen in het ziekenhuis, ze rijden (soms) met een Belgische nummerplaat, ze huren
appartementen, betalen huisvuilbelasting…Hun leven is half legaal, half illegaal. Kortom: ze leven in een
schemerzone of grijze zone. Vandaar ook de titel van de reportage.
Het fenomeen wordt belicht aan de hand van een aantal getuigenissen: de mensen zelf, inspecteurs van de
sociale inspectie, verantwoordelijke van opvangcentra, het OCMW, de adviseur van de premier.
Er is veel hypocrisie gemoeid met het fenomeen, zo blijkt – ‘wat niet weet, niet deert’, ‘sporadische razzia’s om
de publieke opinie te sussen’. Het is dweilen met de kraan open – ‘we staan machteloos’ . – De nakende
toetreding van een aantal landen tot de E.U. is geen oplossing – ‘de grijze kolonne verplaatst zich maar blijft
bestaan.’
UITZENDING

‘De grijze kolonne’, een reportage van Martin Coenen, werd op 30 november uitgezonden in ‘Lichtpunt’
(Canvas).
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 4.000 euro, toegekend op 04/06/2003.

Irene Van der Linde / Nicole Segers
Het Fluwelen Gordijn - Reis langs de buitengrens van het nieuwe Europa
PROJECTOMSCHRIJVING

Europa breidt uit. Als alles volgens Brussels plan gaat, zullen eind 2003 de onderhandelingen met tien
kandidaat-lidstaten afgerond zijn. Europa’s oostgrens zal dan samenvallen met de buitengrenzen van Finland,
Estland, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije en Hongarije. Roemenië en Bulgarije staan op de agenda voor
2006, kandidaat-lid Turkije moet zich eerst nog bewijzen. Het zijn landgrenzen, door de eeuwen heen
bevochten, getrokken en verlegd. Nu wordt het ‘onze’ grens.
In hun verhaal nemen Irene Van der Linde en fotografe Nicole Segers de lezers mee langs dit voor ons
onbekende randje van Europa. Door gesprekken en ontmoetingen met grensbewoners - boeren, burgemeesters,
Roma, Russen, anarchisten, bewakers, illegalen, idealisten, fascisten, smokkelaars - wordt duidelijk wat er zich
in het grensgebied afspeelt: wie de grensbewoners zijn, wat hen bezighoudt en wat voor hen de betekenis is van
de grens. Hoe ziet onze toekomstige buitengrens eruit? Een voorwaarde voor deelneming aan de EU is dat de
nieuwe lidstaten hun oostgrenzen bewaken. Prikkeldraad en grenspalen scheiden naaldbossen, bergkammen,
kuddes bizons, steden en mensen. Het zal geen nieuw ijzeren gordijn worden, beloven politici in Brussel, maar
een nieuw gordijn, wellicht minder koud en hard, wordt weldegelijk opgehangen. Ook dit 'fluwelen' gordijn
kapselt landen in en sluit anderen uit. Toch richt de blik van de grensbewoners zich niet alleen op het Westen.
Over de grens heen proberen ze ook naar het Oosten te reiken.
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De reis langs de oostgrens van het nieuwe Europa zal uiteindelijk inzicht geven in de betekenis van de Europese
Unie: want juist aan de periferie van het imperium wordt het wezen van Europa zichtbaar. De grensbewoners
leven op het breukvlak tussen oost en west, tussen wel- en niet-Europa. Waarom houdt Europa bij deze grens
op? Hoe ver kan Europa zich nog naar het Oosten uitstrekken? Is Turkije Europa? En Rusland? Waarom horen
Polen en Roemenië er wel bij en Moldavië, de Oekraïne en Wit-Rusland niet?
Daarbij gaat het om de vraag: wat ís Europa? Deze zoektocht zal als een rode draad door het boek heen lopen.
Wat betekent het om ‘erbij’ te horen? Niet op Brussels paper, maar in de praktijk. Het is geen theoretische
vraag, het gaat om het effect van de EU op het dagelijks leven van Europeanen, op hun werk, inkomen,

onderwijs, voedsel, taal. En om wat de grensbewoners uit de diverse landen gemeen hebben: geschiedenissen,
problemen, emoties en ideeën. Wat bindt ons Europeanen? Bestaat er een Europese identiteit?
Dit zal uiteindelijk een idee kunnen geven over de mogelijke toekomst van Europa.
WERKBEURS

Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 5.000 EUR, toegekend op 18 oktober 2002.
PUBLICATIE

Zaterdag 16 november 2002 publiceert De Standaard een artikel over de oostgrens van de Baltische Staten,
woensdag 13 november staat dit artikel in Vrij Nederland.
– REPORTAGE De Standaard (16-11_2002) Op reis langs de toekomstige buitengrens van de EU - Wachten
op Europa
De reportage over het oosten van Slowakije verscheen woensdag 5 maart 2003 in Vrij Nederland en zaterdag
15 maart in Trottoir van De Standaard.
Finnen in de Wodkazone
De 1400 kilometer lange Finse oostgrens - hét symbool voor 's lands onafhankelijkheid - is sinds 1995 ook
Europa's grens. 'We zijn eindelijk thuis', verzuchten de Finnen uit het zuiden. In het noorden ligt dat anders.
Daar dromen de Samen van een eigen land, zonder grenzen. Mede door subsidies uit Brussel nemen de
spanningen tussen Samen en Finnen toe. Want wie is Samen en wie niet?

Werkbeurs podiumkunsten
Steun van de sector podiumkunsten
Het Vlaams Theaterinstituut (VTi) en het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFP) storten elk 5.000 euro aan het
Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek en dit over een periode van één jaar (augustus 2003-augustus
2004). Daarmee kent het systeem van werkbeurzen van het Fonds Pascal Decroos een groter draagvlak en extra
aandacht voor de podiumkunsten, en dat in eerste instantie tot 31 augustus 2004.
Voorlopig was dit project niet echt een succes. Er was slechts één aanvraag in 2003 en dit project werd
gesubsidieerd met een werkbeurs. Meer info na publicatie in 2004.

PROTOCOL TUSSEN HET VLAAMS THEATER INSTITUUT (VTi), HET SOCIAAL FONDS VOOR DE
PODIUMKUNSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (SFP) EN HET FONDS PASCAL DECROOS
VOOR BIJZONDERE JOURNALISTIEK
‘Theaterkritiek wordt door de krantenredacties hoe langer hoe minder ernstig genomen.
Het cultuursegment van de kranten wordt steeds meer op een commerciële leest geschoeid (…). Een interview met
zelfs een gerenommeerd theatermaker belandt niet alleen zelden of nooit op de voorpagina van de cultuurbijlage,
het moet ook kort en bondig zijn. (…) Een professionalisering van de theaterkritiek is meer dan nodig. (…)
waarom kunnen wij niet een soort studiebeurs krijgen die het ons mogelijk maakt om minder productief maar des
te meer kwalitatief te werken? (…) Dit gaat over ruimte: ademruimte, denkruimte. Ruimte die we spijtig genoeg
nooit zullen krijgen als we volledig afhankelijk moeten blijven van een privé-sector waarin het alsmaar meer
business as usual is.’
De vaststelling dat cultuurrecensenten steeds minder tijd en ruimte krijgen om aan researchjournalistiek te doen,
heeft het VTi en het Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap ertoe aangezet om na te
gaan of de sector van de podiumkunsten zelf niet een inspanning zou kunnen doen om deze situatie te verhelpen.
Immers de vaststelling van Tom Rummens en met hem heel wat andere cultuurrecensenten, speelt in het nadeel van
de sector van de podiumkunsten. De sector heeft immers de persaandacht nodig om te kunnen overleven. Een
goede recensie levert publiek. Grondige artikels en analyses wekken nieuwsgierigheid en doorzicht op.
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In de zoektocht naar mogelijke partners, kwamen we terecht bij het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere
journalistiek (www.fondspascaldecroos.org). Het is een fonds dat werd opgericht door de nabestaanden van de
overleden journalist, Pascal Decroos. Inmiddels wordt het ook gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (in
2003: 186.000 euro). De doelstellingen van het Fonds kunnen samengevat worden als volgt: (1) het stimuleren van
bijzondere en researchjournalistiek in Vlaanderen en daarbuiten (2) het creëren van de mogelijkheid voor jonge
mensen om journalistieke talenten in de praktijk te ontwikkelen (3) het bijeenbrengen van mensen uit verschillende
hoeken en lagen van de maatschappij.

De eerste doelstelling wordt ondermeer gerealiseerd door het ‘initiatief werkbeurzen’. Hiermee wil men journalisten
de kans geven journalistieke projecten van bijzondere aard en kwaliteit uit te voeren. Vier keer per jaar kunnen
journalisten een aanvraag indienen tot het bekomen van dergelijke werkbeurs. Een onafhankelijke, anonieme jury
bestaande uit vier mensen beoordeelt de aanvragen en kent de werkbeurzen al dan niet toe. De journalisten moeten
regelmatig over hun project rapporteren en bij de publicatie melden dat dit werd mogelijk gemaakt met de steun
van het Fonds.

Protocol:
–

–

–
–

–

Het Vlaams Theaterinstituut(VTi) en het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten (SFP) engageren zich ertoe
om in een eerste fase die loopt van 1 september 2003 tot en met 31 augustus 2004 elk een bedrag van
5.000 euro te storten aan het Fonds Pascal Decroos. De eerste helft zal gestort worden in 2003, de tweede
in 2004.
75 % van de totale som moet geïnvesteerd worden in werkbeurzen voor journalistiek die betrekking heeft op
de brede sector van de gesubsidieerde podiumkunsten (dus ook muziek). 25 % kan gebruikt worden voor
de administratie van dit systeem door het Fonds Pascal Decroos. Indien er geen enkele werkbeurs
Podiumkunsten over het ganse jaar wordt uitgekeerd, dan wordt die 75% teruggestort (37,5% naar de ene
organisatie en 37,5% naar de andere organisatie, 25% blijft bij het fonds). Indien het volledige bedrag niet
opgebruikt werd, zal een mogelijke terugstorting tijdens de hieronder vermelde evaluatie besproken worden.
Beide organisaties sluiten zich volledig aan bij het reglement dat het Fonds Pascal Decroos hanteert.
In overleg tussen VTi, SFP en het Fonds Pascal Decroos wordt nagegaan of en hoe deze samenwerking
gecommuniceerd moet worden met de buitenwereld.
Geen enkele partner kan over dit protocol naar buiten treden zonder hierover vooraf overlegd te hebben
met de andere partners. Er wordt m.a.w. enkel in gemeenschappelijk overleg gecommuniceerd, tenzij anders
overeengekomen.
Voor 31/8/2004 voeren de partners een evaluatie door van dit protocol en wordt bekeken of een
voortzetting van het genomen engagement aangewezen is.

NIET GEHONOREERDE WERKBEURZEN
Van de 103 aanvragen werden er 58 om inhoudelijke gronden geweigerd. Meestal waren de projecten van die aard
dat de normale honorering van de redactie voldoende was of dat het ingediende project de reguliere verslaggeving
niet oversteeg.

C O M M U N I C AT I E
Ledenwerving
Het Fonds Pascal Decroos werkt volkomen onafhankelijk van commerciële en ideologische belangen.
De aansluiting van talrijke leden is het bewijs dat kwaliteitsjournalistiek geen elitaire zaak is van enkelen, maar dat
ze een grote groep burgers aanbelangt.
Het ministerieel besluit van de betoelagende Vlaamse Gemeenschap bepaalt dat de totale begroting van het Fonds
voor maximaal 65% uit overheidsmiddelen mag bestaan.
Het saldo moet aangevuld worden met lidgeld en sponsoring.
Een goede ledenwerving is dus essentieel voor de toekomst van het Fonds. Hierdoor wordt enerzijds een brede
belangstelling voor kwaliteitsjournalistiek bevorderd en anderzijds wordt de leefbaarheid van het Fonds – en de
financiering der werkbeurzen – bestendigd/verzekerd.

Ledenvoordeel
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De leden worden nauw betrokken bij de werking van het Fonds.
Ze worden uitgenodigd op alle activiteiten (debat, lezing, conferentie...) en ze ontvangen twee keer per jaar de
Nieuwsbrief van het Fonds plus de E-zine via E-mail.

Gewone leden betalen een jaarbijdrage van 25 euro, steunende leden 60 euro, ereleden 125 euro en studenten
12,50 euro. Voor bedrijven is dit respectievelijk 60 euro (gewoon lid), 125 euro (steunend lid) en 250 euro (erelid).

E-brief
In de loop van 2003 heeft het Fonds 25 e-brieven verstuurd met informatie over de selectie van de werkbeurzen
(databank van 2.576 adressen van journalisten, mediamensen, studenten,...) en de daarop aansluitende publicatie
en/of uitzending.
http://www.fondspascaldecroos.org/archief/ezine/2003/

Nieuwsbrief
Ook in 2003 werden 2 gedrukte Nieuwsbrieven (3.000 ex. en 5.000 ex.) verstuurd naar onze leden en andere
belanghebbenden. Deze brieven informeren de lezers over al de activiteiten van het Fonds en bevatten een
persoonlijke toelichting van de werkbeursbegunstigden over hun projecten.
http://www.fondspascaldecroos.org/fonds/nieuwsbrief.html

Advertenties
In 2003 bereikte de gratis advertentieruimte een waarde van 114.202,53 euro. Dankzij de steun van Vlaamse
kranten en tijdschriften mag het Fonds Pascal Decroos rekenen op een grote naambekendheid, zowel bij de
journalisten als bij de uitgevers en het brede publiek.
De Standaard
Het Nieuwsblad
Het Volk
Eos
Fin.Ec. Tijd
Film & TV
Grande
Humo
Jobat
Knack Magazine
Maxim
Menzo
Motoren & Toerisme
P-Magazine
Tertio
Touring
Weliswaar
Belang van Limburg
Inside Internet
Computer Magazine
Dag Allemaal
Gazet v Antwerpen
Goed Gevoel
Kerk & Leven
Muziek & Woord

3.120,00
2.992,50
1.828,50
3.120,00
9.687,60
1.500,00
5.900,00
6.475,00
24.440,00
10.318,00
2.733,00
3.100,00
2.400,00
2.405,00
250,00
3.112,50
3.600,00
3.110,40
8.000,00
7.900,00
3244,50
4.136,40
2.645,50
4.224,00
840,00

W e b s i t e h t t p : / / w w w. f o n d s p a s c a l d e c r o o s . o r g
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De website van het Fonds is een vrijwel onuitputtelijke bron van informatie. U vindt er, onder meer, een uitgebreid
overzicht van websites met betrekking tot journalistiek, een lijst Vlaamse hogescholen en universiteiten waar een
opleiding journalistiek gevolgd kan worden (ook post-academisch), alsook de Vlaamse Scriptiebank (zie verder).
Heelwat informatie over de erkenningscommissie, de raad van Journalistiek, de Wob-procedure, het recht van

antwoord, auteursrechten, Belgische en internationale ‘awards’, enz ....
Het Fonds wordt regelmatig gevraagd naar informatie in verband met journalistieke opleidingen in Vlaanderen en
speelt daarop in door de die op de website te plaatsen.
Op de website kan iedereen terecht voor info over de toegekende werkbeurzen, de daarbij aansluitende publicaties
en/of uitzendingen en/of reacties.
Alle punctuele acties van het Fonds en de evenementen waarop het Fonds prominent aanwezig is, worden op de
site aangekondigd en van commentaar voorzien.
Werkbeursaanvragers kunnen het aanvraagformulier van de website ophalen.

Lezingen
Het Fonds Pascal Decroos beschouwt zijn jongerenwerking als één van belangrijke punten van zijn missie. Zo
probeert ze de interesse voor journalistiek aan te wakkeren door lezingen te geven in hogescholen en universiteiten.
–
–
–
–
–
–
–
–

03
22
06
13
18
19
02
01

januari 2003 - Brussel: Scholierenparlement
januari 2003 - Mechelen: Katholieke Hogeschool Mechelen
februari 2003 - Antwerpen: Lessiushogeschool - postacademische opleiding journalistiek
februari 2003 - Turnhout
februari 2003 - Gent: Universiteit Gent - Communicatiewetenschappen
februari 2003 - Oostende: Scholierenparlement
april 2003 - Torhout: Katho - Reno
december 2003 - Gent: Universiteit Gent - Communicatiewetenschappen

Debatten
&

‘Advocatuur en Media’ op 4 maart in Gent, over het spanningsveld tussen de deontologie van de advocaat
en de journalist.
Georganiseerd in samenwerking met de Stagiairs Balie Gent.
SPREKERS:

Roland Tack, Persrechter REA Gent
Mark Herssens, Stafhouder Balie Gent
Leo Neels, KUL en UIA
Flip Voets, Secr. Gen. RVDJ
Moderator: Faroek Ozgünes (VTM-Nieuwsdienst)

&

‘Dramatisch of democratisch’ op 22 april in Brussel, over de rol van de media in tijden van een
instantdemocratie.
Georganiseerd in samenwerking met de Masterclass Journalistiek van de Erasmus Hogeschool Brussel en de
vakgroep Communicatiewetenschappen van de VU Brussel.
SPREKERS:

Mark Elchardus, auteur en docent VUB
Jan De Zutter, adviseur
Guy Janssens, auteur en VRT-journalist
Bruno Van Spauwen, communicatieadviseur
Luc Van der Kelen, columnist Het Laatste Nieuws
Caroline Gennez, Animon/Spa
Moderator: Pol Deltour, VVJ/AVBB

&

‘Media door de mangel’ op 30 oktober in de Boekenbeurs Antwerpen, over de beeldvorming van vrouwen
en mannen in de media.
Georganiseerd in samenwerking met het Steunpunt Gelijkekansenbeleid.
SPREKERS:
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Flip Feyten, coördinator beeldvorming VRT
Katja Van Putten, communicatiebureau Fé

Luc Van der Kelen, columnist Het Laatste Nieuws
Sonja Spee, steunpunt Gelijkekansenbeleid
Moderatrice: Annemie Nijs, VRT-journaliste
&

‘De impact van de filmbusiness op de filmkritiek’ met filmvoorstelling op 18 november in de Sphinx te
Gent – georganiseerd door Film & Televisie, met de support van het Fonds Pascal Decroos en naar
aanleiding project gesteund door het Fonds (Freddy Sartor)
SPREKERS:

Steven Defoer, De Standaard-filmcriticus
Julien Vrebos, filmmaker
Stijn Coninx, filmmaker
Roel Van Bambost, voormalig VRT-filmcriticus
Patrick Duynslaegher, hoofdredacteur Focus-Knack
Eric Stockman, Humo-filmcriticus
Moderator: Ronnie Pede, hoofdredacteur 'Film en Televisie'

Boekenbeurs
Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft het Fonds Pascal Decroos een stand gehuurd op de jaarlijkse
Boekenbeurs in het Antwerpse Bouwcentrum, met als voornaamste doel om de naambekendheid van het Fonds te
promoten. De vele boeken die gepubliceerd worden ingevolge de toekenning van een werkbeurs, vormen een ideaal
aanknopingspunt om de missie en de werkwijze van het Fonds voor een breed publiek toe te lichten.

De VVOJ-conferentie onderzoeksjournalistiek in Antwerpen (Lessiushogeschool)
Begin 2002 sloegen enkele Vlaamse en Nederlandse journalisten uit diverse media de handen in elkaar.
Vanuit de optiek dat men samen veel sterker staat, gingen zij over tot de oprichting van de ‘Vereniging van
Onderzoeksjournalisten’ (VVOJ). Journalisten met elkaar in contact brengen, ideeën en methodes uitwisselen en
eventueel tijdelijke samenwerkings-verbanden opzetten, zijn de voornaamste doelstellingen van deze nieuwe
vereniging.
De VVOJ wil een vereniging worden voor het Nederlandse taalgebied.
Door middel van het uitwisselen van kennis en ervaring tussen onderzoeksjournalisten, opleiding en training van
(aankomende) journalisten, het toekennen van prijzen voor onderzoeksjournalisten, discussie over journalistieke
ethiek en de bevordering van openbaarheid van bestuur, zullen de oprichters van de VVOJ hetzelfde doel nastreven
als hun buitenlandse collega-journalisten.
Het Fonds Pascal Decroos was actief betrokken bij de oprichting van de VVOJ, zijn directeur is lid van de raad
van bestuur.
In 2003 organiseerde de VVOJ een tweedaagse conferentie in Antwerpen (Lessiushogeschool). Dit met de financiële
en logistieke steun van het Fonds Pascal Decroos.

D e V l a a m s e S c r i p t i e p r i j s – w w w. s c r i p t i e p r i j s . b e
Een van de hoofdbekommernissen van het Fonds is het aanmoedigen van jonge mensen om journalistieke talenten
in de praktijk te ontwikkelen.
Daarom heeft het Fonds de Vlaamse Scriptieprijs in leven geroepen.
2003 was een succes: 109 afgestudeerden hebben deelgenomen aan de tweede editie.
In vergelijking met 2002 (88) een stijging van het aantal inzendingen met 25%. We tellen er 17 inzendingen
(15,6%) van hogeschoolstudenten en 92 van universiteitsstudenten (84,4%).
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Jury
Voor de scriptieprijs is een speciale jury aangesteld. Deze bestaat uit 2 kranten- of tijdschriftenredacteurs,
2 redacteurs van boekenuitgevers (non-fictie) en 1 afgevaardigde van de Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten.

Koen De Vlieger-De Wilde wint de Vlaamse Scriptieprijs 2003
Op 13 december 2003 maakte het Fonds Pascal Decroos tijdens de Algemene Vergadering van de Koninklijke
Vlaamse Academie van België de winnaar bekend.
Koen De Vlieger-De Wilde mocht de 2.500 euro in ontvangst nemen dankzij een uitmuntende scriptie met als titel
'Adellijke levensstijl'. Hij studeerde Geschiedenis aan de KU Leuven.
De vier andere genomineerden kregen een aanmoedigingsprijs van 250 euro elk: Julie Carlier (Universiteit Gent),
Ann De Craemer ( Universiteit Gent), Curt Claeys (VUB Brussel) en Isabel De Rycke (Karel de Grote Hogeschool.

Scriptie in boekvorm
Lander Corluy is één van de vijf genomineerden voor de Vlaamse Scriptieprijs 2002. De nominatie voor de
Vlaamse Scriptieprijs 2002 overtuigde uitgeverij Acco Leuven van de kwaliteit van het manuscript die besliste om
het in boekvorm te gieten. Het boek 'De strijd om het geheugen van Israël' ligt ondertussen in de winkel.
Om deze publicatie wat kracht bij te zetten organiseerde Acco op 28 mei 2003 een persvoorstelling en een debat in
Leuven.

Klasseprijs
De Vlaamse Scriptieprijs werd aangevuld met een extra categorie: de Klasseprijs.
De redactie van het maandblad Klasse (Maandblad voor Onderwijs in Vlaanderen) biedt een extra
scriptieprijs ter waarde van 250 euro en redactionele aandacht in het blad. Eindwerken met een onderwerp over
het onderwijs krijgen daarmee een extra kans op belangstelling. Het betreft scripties die pedagogisch, agogisch of
didactisch van aard zijn. Maar het mag breder, met name scripties die een enz invalshoek hebben kunnen ook in
anmerking komen.
13 studenten maakten kans op de Klasseprijs.

Klasseprijs gaat naar Stijn Seys.
De Klasseprijs voor 2003 gaat naar Stijn Seys (Katho, Torhout) voor zijn 'Schoolinterne leerlingenbegeleiding in
kaart gebracht'. Met zorgverbreding, of kortweg 'zorg' zoals het nu heet, kiest de auteur voor een actueel thema
dat in veel scholen leeft en waarbij elke school steeds meer betrokken is.

De Vlaamse Scriptiebank – www.scriptiebank.be
De ingezonden synopsis van de scripties komen in onze databank terecht. Vorig jaar waren het er 88 en dit jaar
109, er staan dus al 197 synopsissen van scripties op deze scriptiebank. Het is de bedoeling om dit verder uit de
bouwen.

S T R U C T U U R VA N D E V E R E N I G I N G

Administratie
Zetel van het Fonds: Kolonel Bourgstraat 90, B-1030 Brussel (België)
Publicatie: 1998-05-21
N. 009338
Nummer van de vereniging: 9338/98 (Identificatienummer)
Identificatienummer NIS: 15262553
Nationaal nummer: 463312580
NACE-BEL code: 9112
Directeur: Ides Debruyne
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Administratief medewerker: Philippe De Sy
Contactpersoon bij de vereniging: Ides Debruyne ( +32 2 705 19 29)
Op 21 december 2003 heeft de vereniging 2 deeltijds medewerkers onderworpen aan de sociale zekerheid.
Het Fonds Pascal Decroos heeft gemiddeld 1 voltijdse equivalent in 2004.

BESTUURSORGANEN EN ORGANOGRAM

Algemene Vergadering
Ann Soen, Laken
Anne De Maeyer, Meise
Anne Fort, Schaarbeek
Anne-Mie Desterbecq, Oostende
Annik Vogels, Wilrijk
Ann-Sophie Decroos, Diepenbeek
Bart Castelein, Nieuwkapelle
Danaë Delbeke, Gent
Ides Debruyne, Gent
Isabel Decroos, Oostende
Jacques Van Hee, Meise
Joris Pollet, Schaarbeek
Koen Van Wichelen, Vilvoorde
Kurt Vandenberghe, Zellik
Lieve Dekeyser, Zellik
Ludo Poppe, Wilrijk
Nadia De Leeuw, Vilvoorde
Paul Decroos, Oostende
Stefaan Soetewey, Deurne
Tom Decroos, Brussel

Raad van Beheer
Voorzitter:
Paul Decroos

Ondervoorzitters:
Caroline Pauwels
Ann Soen

Secretaris:
Joris Pollet

Penningmeester:
Kurt Vandenberghe

Overige leden:
Bart Castelein
Ides Debruyne
Danaë Delbeke
Ann-Sophie Decroos
Isabel Decroos
Piet Depuydt
Anne-Mie Desterbecq
Ludo Poppe
Jacques Van Hee
Koen Van Wichelen
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Dagelijks Bestuur
Voorzitter:
Paul Decroos

Leden:
Bart Castelein
Ides Debruyne
Joris Pollet
Ann Soen
Kurt Vandenberghe
Koen Van Wichelen

Jury
Evaluatie gebeurt door een onafhankelijke jury mediadeskundigen die niet aan een bepaalde redactie of medium
gebonden zijn en die samengesteld wordt door het Fonds op basis van een lijst van namen voorgesteld door de
leden van de Adviesraad.
De Jury bestaat uit vier leden, waarvan drie met een gedegen journalistieke ervaring en één met een andere
relevante achtergrond. Twee van de vier juryleden roteren elke twee jaar; een jurylid kan maximum vier
opeenvolgende jaren in de jury zetelen. Het feit dat de namen van de juryleden niet bekend gemaakt worden,
garandeert hun maximale onafhankelijkheid.
Elk voorstel wordt door vier juryleden afzonderlijk geëvalueerd aan de hand van de negen vooropgezette criteria.
Aan de hand van de score die het voorstel haalt en in functie van het beschikbare budget, stelt het jurylid ook voor
welk bedrag aan welk voorstel toegekend moet worden. De juryleden zenden hun beoordelingen naar het Fonds,
ten laatste vijf werkdagen voor de driemaandelijkse evaluatievergadering. Het Fonds brengt de verschillende
beoordelingen samen in één dossier, in functie van de evaluatievergadering.
Op deze evaluatievergadering komen de juryleden, op basis van de individuele scorekaarten, tot een consensus
over de toekenning van de werkbeurzen en de verdeling van het beschikbare budget. De directeur van het Fonds
fungeert als secretaris.
Indien de stemmen van de vier juryleden gelijk verdeeld zijn komt de voorzitter van de jury met een compromisvoorstel dat door alle juryleden moet aanvaard worden.
Er zijn vier evaluaties per jaar, d.w.z. één per kwartaal.
Een aanvrager zal dus ten laatste drie maanden na het indienen van de aanvraag bericht krijgen over het resultaat
van de evaluatie van zijn/haar voorstel.
Het budget dat beschikbaar is voor de Werkbeurzen over het hele jaar (125.000 euro), wordt opgedeeld in vier
enveloppen.
Per kwartaal worden de enveloppen verdeeld over de geselecteerde aanvragen. Indien de enveloppe niet of niet
geheel besteed werd in één kwartaal, wordt het saldo overgeheveld naar het volgende kwartaal. Het gaat hier dus
om ‘rollend fonds’.
Eind 2001 werden Hugo De Ridder en Karel Anthierens vervangen.
Eind 2003 werden Paul Muys en Dirk Voorhoof vervangen.
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