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Willen weten, willen delen
Tijdens de juryvoorstelling van het Fonds Pascal Decroos op donderdag 13 december in 

deBuren maakten twee juryleden zich bekend aan pers en publiek. Journaliste en schrijfster 
Ingrid Vander Veken blikt kritisch maar tevreden terug op haar 4 jaar als jurylid.

Eens journalist, altijd journa-
list. De omstandigheden wil-
len wel eens variëren. Maar 
de passie, of beter de belang-
stelling waaraan die passie 
ontspruit, blijft: alles, of toch 
zoveel mogelijk willen we-
ten. Over de wereld, over wie 
en wat hem draaiend houdt. 
Hier en elders, vroeger en nu 
en straks. 
Een beetje journalist herken 
je aan de bonte blik. Om zich 
heen, over de schouder èn 
vooruit – bij voorkeur alle-
maal tegelijk. In het besef dat 
alleen breed kijken zich laat 
verdiepen.
Soms oogt het daar beneden 
verrukkelijk, vaak ronduit 
vreselijk. Als je de blik niet 
afwendt, is dat in de hoop zo 
dicht mogelijk te komen bij wat 
met een groot woord waarheid 
heet. Er bestaat een ander 
woord voor wat dat soort zien 
oplevert. Inzicht.
Op dat willen weten stapelt 
zich bij een journalist het wil-
len delen. Ingegeven door de 
overtuiging dat kennis een 
onvervreemdbaar recht is, 
een bron van verrijking en 
verbetering. Maar omdat de 
wereld nu eenmaal is wat hij is, 
is weten ook een bron van te-

genstrijdige emoties. Boosheid 
en ergernis, hoop en vrees, te-
vredenheid en teleurstelling. 

Tevredenheid
Ze zijn mij vertrouwd gezel-
schap, die emoties. Ook al sta 
ik niet meer midden in het 

vak maar aan de zijlijn, ook 
al heb ik het ene schrijven 
geruild voor het andere. Ik 
hoef me maar te wagen aan 
een opiniestuk of onderzoek 
te verrichten voor een boek, 
en daar maken ze al hun op-
wachting. Hoe zouden ze dat 

dan niet doen gedurende de 
vier jaar dat ik jurylid was van 
het Fonds Pascal Decroos? En 
jazeker, ik heb ze de revue zie 
passeren, stuk voor stuk. 

Om te beginnen: ik ben te-
vreden. Tevreden, omdat het 
geweldig is dat de herinne-
ring aan een journalist zoals
hij hoort te zijn, op deze wij-
ze levend wordt gehouden. 
Tevreden, omdat er zoiets be-
staat als het naar hem genoem-
de Fonds Pascal Decroos, waar 
journalisten met onderzoe-
kambities kunnen aankloppen 
voor steun. Tevreden, omdat 
ze dat daadwerkelijk doen, in 
toenemende mate zelfs. 
In het kielzog van zoveel te-
vredenheid komt als vanzelf 
hoop aangestormd. Dat het 

lees verder op p. 2  →
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deze aanvragers ook zal luk-
ken, dat het wat wordt met hun 
onderzoek.
Maar zodra je hun dossiers te-
gen het licht houdt, roept die 
hoop vragen op. En niet van 
de minste.

Geen hoogdagen
Natuurlijk is het verheugend 
dat meer en meer kandidaten 
de weg vinden naar het Fonds 
Pascal Decroos. Het onder-
streept niet alleen het belang 
ervan, het toont ook aan dat 
journalistiek een begerens-
waardig vak is en blijft. 
Dat is niet evident in tijden 
van fake news, waarin ernstige 
nieuwsgaring al te vaak over-
schaduwd wordt door onge-
zond neuzelen of inhoudsloos 
amusement, waarin journa-
listen door autoritaire macht-
hebbers worden uitgespuwd, 
als ze al niet spoorloos raken. 
Nee, dit zijn geen hoogdagen 
voor de vrijheid van mening in 
het algemeen en voor de vijfde 
macht in het bijzonder.
Ik sta met die bekommernis 
niet alleen. Ze klonk ook door 
in de gesprekken die ik voor de 
nieuwssite Apache voerde met 
tenoren van de journalistiek. 
Ze kleurt jaar na jaar op on-
rustwekkende wijze de rappor-
ten van de internationale au-
teursvereniging PEN, waarvan 
behalve literaire schrijvers ook 
editorialisten deel uitmaken. 
Des te urgenter lijkt het mij 
voor de pers zijn taak ernstig te 
nemen, zijn kritische zin niet 
te laten verdampen. 

Leg de bij het Fonds Pascal 
Decroos ingediende dossiers 
onder de loep, en daar open-
baart zich het DNA van die 
pers. Beroep kunnen en moe-
ten doen op het Fonds is niet 
hetzelfde. Kunnen wijst op een 
mogelijkheid, moeten op een 
noodzaak. 
Wanneer steeds meer wegen 
naar het Fonds leiden, betekent 
dat dan misschien dat er steeds 

minder andere wegen zijn? Of 
dat de wegen die er ooit waren 
zijn afgesneden door wegver-
sperringen? Prikkeldraad, 
gevlochten uit gekrompen 
budgetten en commerciële 
overwegingen?

Ik hoop van niet, ik vrees 
van wel. Een uitgeverij wil 
wel een boek uitgeven, maar 
niet bijdragen tot de research 
waarop het steunt. Een krant 
of een tijdschrift is wel geïnte-
resseerd in een artikel, maar 
krijgt dat liefst gratis of aan 
dumpingprijs toegeleverd. Een 
nieuwszender ziet wel brood 
in spraakmakende reportages, 
op voorwaarde dat het die niet 
hoeft te financieren. Zelfs niet 
als die nieuwszender in kwes-
tie een overheidsinstituut is, 
tot wiens taak informatie sta-
tutair behoort. 

Verwacht van mij geen be-
grip voor de schaamteloos-
heid waarmee in die gevallen 
de eigen verantwoordelijkheid 
wordt afgeschud, de vanzelf-
sprekendheid waarmee initi-
atiefnemers worden doorver-
wezen naar het Fonds Pascal 
Decroos. De bestaansreden 
daarvan is onderzoek moge-
lijk maken, en daar toegewijde 
journalisten bij helpen. Niet 
tekorten opvullen die elders 
uit gemakzucht of inhaligheid 
worden geduld. Dit ergert mij, 
het maakt mij boos. 

Het kaf en het koren
Die boosheid zonder meer af-
wentelen op de indieners van 
dossiers, is geen optie. Immers, 
de taak van een jury bestaat 
erin het kaf te scheiden van het 
koren. Alleen leert een duik 
in de almaar stijgende stapel 
dossiers je dat er verschillende 
soorten kaf zijn.

Er is grof, opvallend grof kaf. 
Aanvragers, die het Fonds 
houden voor een jackpot, 
een reisagentschap, een kip 
met gouden eieren. Die hun 
zogenaamd journalistiek pro-
ject gebruiken als schaamlap 
voor een bij voorkeur royaal 
budget, dat blijk geeft van 
nattevingerwerk of bulkt van 
gebakken lucht. Dit soort dos-
siers hebben mijn talent voor 
verontwaardiging vurig aan-
gewakkerd, maar maakten het 
me tegelijk makkelijk. Weg 
hiermee, ga kloppen aan een 
andere deur!
Maar dan dat andere kaf. Het 
overwegend jonge kaf, gedre-
ven door meer idealisme dan 
gezond verstand. Kaf, dat er-
van uitgaat dat gebrek aan er-
varing de beste insteek is voor 
de meest complexe dossiers, 
dat nieuws relevanter is naar-
mate je het verder van huis 
gaat zoeken. Bij die dossiers 
ontroerden me de naïviteit en 
het enthousiasme, ergerden me 
het gebrek aan realiteitszin en 
vakkennis. Maar in dit geval 
had mijn ergernis meer van te-

leurstelling dan van boosheid. 
Er lag zowaar een vleugje hoop 
in besloten. Ooit, misschien?

Geloof me, het was geen sine-
cure, het kaf van het koren te 
scheiden. Maar het was een 
verademing journalistieke 
projecten te mogen beoorde-
len, enkel en alleen op hun 
intrinsieke waarde. Kon men 
zich op redactievergaderingen 
of bij uitgeverijen maar diezelf-
de luxe veroorloven. Het zou 
het vak zeer ten goede komen.
Want wat dan overblijft, is 
koren. Een doordacht opzet, 
een realistisch budget, een re-
levant en origineel onderwerp. 
Aanvragers met een bewonde-
renswaardige gedrevenheid, of 
het nu gaat om starters of oude 
ratten in het vak. Eén ding 
hebben ze gemeen, die blik 
waarmee ze kijken en waaraan 
je weet: eens journalist, altijd 
journalist. 

Niets is zo mooi als een wui-
vend korenveld. En in weerwil 
van alle voorbehoud waarmee 
ik aan deze balans ben begon-
nen, bestaan ze nog, die wui-
vende korenvelden. 
Ik zie er als op opiniepagina’s 
een debat losbarst, niet om de 
polarisatie op te drijven maar 
om de geest te slijpen. Ik zag 
er recent een bij de jongste ver-
kiezingen, toen de VRT zijn 
strafste talenten inzette. 
En ja, ik heb er gezien bij het 
Fonds Pascal Decroos, wan-
neer na rijp beraad de oogst 
werd binnengehaald, met hal-
men rijk aan waar echte jour-
nalistiek om draait. Willen 
weten, en dat weten delen. 
Inzicht. ¡

Auteur: Ingrid Vander Veken

«
HET IS VERHEUGEND 
DAT MEER EN MEER 

KANDIDATEN DE 
WEG VINDEN NAAR 
HET FONDS PASCAL 

DECROOS. HET 
ONDERSTREEPT 

NIET ALLEEN HET 
BELANG ERVAN, HET 

TOONT OOK AAN DAT 
JOURNALISTIEK EEN 
BEGERENSWAARDIG 

VAK IS EN BLIJFT.
»

«
DE BESTAANSREDEN 

VAN HET FONDS 
IS ONDERZOEK 

MOGELIJK MAKEN, EN 
DAAR TOEGEWIJDE 

JOURNALISTEN 
BIJ HELPEN. NIET 

TEKORTEN OPVULLEN 
DIE ELDERS UIT 
GEMAKZUCHT 

OF INHALIGHEID 
WORDEN GEDULD. 

DIT ERGERT MIJ, HET 
MAAKT MIJ BOOS.

»
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Moeten journalisten bedelen?
Samen met Ingrid Vanderveken nam ook journalist Luc Van der Kelen afscheid van de jury. In zijn nabeschouwing 

maakt hij, zonder het verleden te romantiseren, de vergelijking met de journalistiek van weleer.

«
DE FOTOGRAAF 

FOTOGRAFEERDE 
EN DE REPORTER 

SCHREEF. HET 
EENMANSBEDRIJFJE 

DAT VANDAAG 
ALLES TEGELIJK 
DOET, BESTOND 
VROEGER NIET. 

»

Wat moet het met jonge jour-
nalisten doen, als ze aan de 
start staan van hun carrière? 
Ze voelen elke dag dat ze on-
der druk staan van wat “fake 
news” heet. Een begrip dat is 
bedacht door politici, ook die 
van hier, om de geloofwaar-
digheid van een kwalitatief 
hoogstaande journalistiek te 
ondermijnen. 
Ik kan mij niet van de indruk 
ontdoen, dat veel beginnende 
journalisten daarmee zitten. 
Geloofwaardigheid, vertrou-
wen, het zijn essentiële ele-
menten in de job van iedere 
journalist en als die in twijfel 
worden getrokken, is het alsof 
de bodem onder het beroep 
wordt weggeslagen. Ik geef het 
toe: ik zou in dergelijke sfeer 
moeilijk aarden. 

Syndicale solidariteit
De media kwamen, anno jaren 
vijftig, zestig, uit een periode, 
dat journalisten, ook die van 
de kranten, werden onderbe-
taald, dat ze om hun inkomen 
menswaardig te maken, wat 
moesten schnabbelen, een 
reclameblaadje uitgeven, een 
café uitbaten, of als politiek 
journalist het Kamerverslag 
maken, je bedenkt het maar.
Toen ik mijn carrière van nu 
bijna vijftig jaar geleden begon, 
anno 1971, hadden journalis-
ten daar geen last meer van, 
noch van twijfels over de al-
gemeen aanvaarde principes 
van hun beroep. 
Mijn eerste brutoloon bedroeg 
17.500 Belgische franken, maar 
dat evolueerde zeer snel, dank-
zij de syndicale solidariteit van 
de toenmalige journalisten. 
Ieder had zijn eigen vak. De 
fotograaf fotografeerde en de 
reporter schreef. Het eenmans-
bedrijfje dat vandaag alles te-
gelijk doet, bestond niet in  die 

dagen. Je moest niet constant 
ad hoc werken en je werd nog 
behoorlijk betaald ook. 
Bij ons in Vlaanderen bestond 
er niet eens een pulppers zoals 
Bild in Duitsland, of The Sun 
in het VK. Ook de populaire 
kranten deden aan ernstige 
journalistiek. Populaire kran-
ten hadden zelfs een dagelijkse 
cultuurpagina. En je moest 
echt niet rennen met je stuk 
om het nog voor de middag 
in de krant te krijgen, of het 
moest een middagkrant zijn, 
zoals er nog enkele bestonden. 
Er waren zelfs enkele onder-
zoeksjournalisten actief, zie 
de ons ontvallen meester-
journalist Hugo De Ridder 
die ministers het vuur aan de 
schenen legde. Dat was half de 
jaren zeventig.

Sociale media
Natuurlijk was het niet overal 
rozengeur. Kranten die de be-
ginselen van het goed bestuur 
niet toepasten, verdwenen, 

gingen failliet. De Volksgazet, 
Het Volk, de hele groep De 
Smaele. De diversiteit kreeg 
klappen. Maar de basis van de 
journalistiek, het principe van 
diverse bronnen, het respect 
voor de privacy, het werd door 
de hoofdredacties en directies 
niet in vraag gesteld.

Ik heb het gaandeweg toch zien 
veranderen, beetje bij beetje. Ik 
zag de beste journalisten van 
de openbare omroepen op 
persconferenties driftig tik-
ken om met een nieuwsje toch 

de concurrent van de andere 
omroep voor te zijn. 
De economische omstan-
digheden hebben het zo ge-
maakt. Het betekent niet dat 
er geen hoogstaande artike-
len of reportages, interviews 
allerhande worden gemaakt. 
Integendeel. In het weekend 
krijg ik de kranten nauwelijks 
meer uitgelezen. Prijzen voor 
onderzoeksjournalistiek zijn 
vaak van topniveau en elk 
medium dat zich respecteert, 
houdt er in onderzoek gespe-
cialiseerde redacteuren op na.
Maar toch hebben de sociale 
media in alle sectoren en as-
pecten van de media de laat-
ste twee, drie, vier jaren hard 
toegeslagen. Het is een relatief 
recente evolutie. Inkomsten uit 
reclame en verkoop raakten 
onder druk. Media, print of 
audiovisueel, moeten steeds 
creatiever, inventiever en 
sneller worden. En de pers-
bedrijven worden ook meer 
en meer gediversifieerd. Het 
maakt dat de middelen voor 
onderzoeksjournalistiek niet 
voor het grijpen liggen. 
Het fenomeen dat bezig is de 
media te ondermijnen, niet al-
leen in Amerika, maar ook in 
Europa, is het nieuwe begrip 
“fake news”. Vals, leugenach-
tig, het tegendeel van elke seri-
euze journalistiek. Het bestaat 
nog maar een jaar of twee, 
maar het grijpt in politieke mi-
lieus snel om zich heen. Er zijn 
politici die het gebruiken om 
journalisten onder druk te zet-
ten, te discrediteren zelfs, als 
hun artikels hen niet aanstaan.
Onderzoeksjournalistiek of 
bijzondere journalistieke pro-
jecten zijn initiatieven, ook in 
de klassieke media, die het 
eerst onder druk komen. De 
budgetten ervoor drogen op. 

Luc Van der Kelen © Jan Auman

lees verder op p. 4  →
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evenwicht van de huid verstoren? Robin 

van Wechem deed jarenlang onderzoek 

en vertelt over de schoonheidscultuur die 

eist dat we steeds meer gebruiken en 

over de industrie die ons daar grif voor 

laat betalen.

 STEUN: € 4.500

B Ivo van Hove. Theater van de 
 Lage Landen tot Broadway 

– Uitgeverij Polis

Ivo van Hove heeft 

de wereld ver-

overd. Als leider 

van het grootste 

toneelgezelschap 

van Nederland, 

Toneelgroep Am-

sterdam, maakt hij 

theaterproducties 

die overal op ap-

plaus worden onthaald. Of het nu gaat om 

werk van Shakespeare of Bowie, Visconti 

of Arthur Miller, steeds zoekt hij nieuwe 

uitdagingen op. Emile Schra maakt een 

innemend portret van de wereldberoemde 

Vlaamse theatermaker. 

 STEUN: € 5.000

GESCHREVEN PERS

a De criminele wereld achter
 de broodfokkerij

– Apache

Hondenhandel groeide recent uit tot een 

lucratieve business, dikwijls even winst-

gevend en illegaal als handel in wapens 

en drugs. In dit vijfdelig puppydossier op 

basis van interviews met alle betrokke-

nen, biedt Annick Hus een ontluisterende 

inkijk in de duistere praktijken achter de 

broodfokkerij.   

 STEUN: € 6.300

BOEKEN

B De onfatsoenlijken 
– Uitgeverij Polis

Jan Antonissen 

gaat op zoek 

naar de mensen 

die door de goe-

gemeente met de 

nek worden aan-

gekeken: de ban-

ge blanke mannen 

en vrouwen, het 

racistische stem-

vee van de populisten, de white trash uit 

onze voorsteden. Die verliezers van de 

globalisering vindt hij in de vele oude in-

dustriebekkens die Europa rijk is, van het 

Ruhrgebied tot Limburg, en van Noord-

Frankrijk tot de Povlakte.

 STEUN: € 8.200 

B Mijn Congo.
 Een familiegeschiedenis

– Uitgeverij EPO 

Een verhaal over 

een onmetelijk 

land, zijn bewo-

ners, zijn regen als 

neervallende ri-

vieren, zijn sprink-

hanenplagen en 

zijn leerplannen. 

Maar het is even-

zeer een relaas 

over de confrontatie tussen een vader 

en een zoon. Want Jos en auteur Bart 

Demyttenaere zijn totaal verschillend en 

hebben nooit een hechte band met elkaar 

gehad. Maar ze delen wel herinneringen 

aan hun Congo. Elk op hun eigen manier.

 STEUN: € 9.739

B Het antirimpelcomplex 
– Uitgeverij Balans

Hoe kan het dat cos-

meticabedrijven ons 

producten verkopen 

die zijn gebaseerd op 

sprookjesverhalen 

die de eeuwige jeugd 

beloven, terwijl ze in 

werkelijkheid voorna-

melijk het natuurlijke 

WERKBEURZEN    Gerealiseerd met steun van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek

©
 A
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Onmisbare partner
Gelukkig is er nog het fonds. Het Fonds, 
met grote F. Pascal Decroos. Ik prijs 
me gelukkig dat ik vier jaar heb mo-
gen deel uitmaken van de fondsjury, 
die projecten moet beoordelen en die 
werkbeurzen toekent, niet alleen aan  
beginners maar ook aan sommigen van 
de beste journalisten die we hebben.
Het Fonds Pascal Decroos is nu twintig 
jaar oud. Het is volwassen geworden. 
Het Fonds heeft moeten  vechten, jaar 
na jaar, om de budgetten te kunnen 
vergroten. De Vlaamse overheid heeft 
ingezien dat een ondersteuning van 
onderzoeksprojecten niet alleen van 
privésubsidies kan blijven komen maar 
dat ook de overheid hierin een rol heeft 
te spelen. Het jaarlijkse vechten voor het 
budget heeft geloond, ook in moeilijke 
budgettaire tijden voor de overheid.
Vandaag is het Fonds een onmisbare 
partner geworden voor journalisten, 
documentairemakers, auteurs, uitgeve-
rijen, televisieketens. Zonder het Fonds 
zouden veel beginnende maar veelbe-
lovende reportagemakers dat project 
niet hebben kunnen maken. Zonder het 
FPD zouden nieuwe media als Apache, 
DeWereldMorgen en andere, soms op-
hefmakende projecten niet hebben kun-
nen realiseren.
Toch moet er me nog iets van het hart. 
De klassieke media moeten hun rol op-
nemen, maar hebben daar vaak geen of 
meestal weinig centen voor over. Een 
auteur heeft een uitgeverij nodig voor 
zijn verkoopcircuit, maar kan een uit-
gever nog claimen dat werk te doen, als 
hij zijn auteurs laat schooien om rond te 
komen? Een paar euro’s hier en een paar 
daar, het is vaak gewoon vernederend.
Een publieke omroep stuurt jonge jour-
nalisten als nomaden de wereld rond 
voor echt wel grensverleggende docu-
mentaires, maar heeft daar maar een 
fractie  voor over van wat zo’n reportage 
kost. Ook al behoort dergelijke vorm 
van journalistiek tot zijn basisopdracht, 
opgelegd door de Vlaamse overheid. 
Journalisten moeten voor mooie projec-
ten gaan bedelen om centen bij allerlei 
kanalen. Dat kan niet de bedoeling 
zijn.  ¡

Auteur: Luc Van der Kelen

← vervolg van p. 3  
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a Vluchtelingen aan de grens
 van Europa

– Apache.be

Deze fotoreporta-

ge van Brecht De

Vleeschauwer 

schetst de situ-

atie langsheen 

de Balkanroute, 

anderhalf jaar na-

dat de Europese 

leiders de ‘sluiting’ ervan aankondigden. 

In realiteit is de grote stroom op de Bal-

kan dan wel uitgedoofd, ‘gesloten’ is de 

Balkanroute niet echt, zo blijkt. 

 STEUN: € 2.990

a Een tapijt maakt het verschil 
 (niet?)

– Charlie

Journaliste Sarah Vandoorne en foto-

grafe Sarah Van Looy reisden naar Ma-

rokko, mekka van de tapijtensoeks. Daar 

ontmoetten ze de weefsters van Carpet of 

Life, een sociale onderneming die gerund 

wordt door twee ondernemende zussen 

uit Gent. Hun project bestaat erin kledij te 

recycleren in Europa, om die vervolgens 

tot tapijten te laten weven in de Sahara, 

aan een eerlijke prijs.

 STEUN: € 1.130 €

a Changez!
– Changez.be

– MO.be

In 12 reportages gaat filmmaker Ben De 

Raes na of burgerinitatieven een waarde-

volle en duurzame speler worden in ons 

Belgisch landschap, of is bottom-up ook 

‘pop-up’? Zullen we de komende jaren 

meer en meer van deze transitie-initia-

tieven zien of stoten ze te vaak op halve 

en hele mislukkingen? 

 STEUN: € 5.000

a Chat Jihad 
– MO.be

De Egyptische journalist Mahmoud 

Elsobky en de Palestijnse televisiereporter 

en voormalig VN-medewerker Fady 

AlGhorra gingen samen met een ano-

nieme Belgische journalist een jaar 

lang, undercover, op zoek naar online 

gewelddadige jihadistische propaganda, 

hoe het verspreid wordt en hoe het 

fenomeen evolueert nu IS militair – bijna – 

verslagen is.

 STEUN: € 10.000

a Circulaire economische migratie 
– Trends

Journalist Filip Michiels trok naar Sene-

gal, en stelde ter plekke vast dat steeds 

meer jongeren er even hoogopgeleid als 

ambitieus zijn. Ze willen bovendien ook 

dringend af van het bestaande, paterna-

listische model van ontwikkelingshulp. 

Circulaire economische migratie kan vol-

gens Michiels zowel voor hen, als voor 

Afrika én het Westen uitgroeien tot een 

winwin-model.    

 STEUN: € 2.250

a Identiteitsbewijzen rukken 
 Palestijnse gezinnen uit elkaar 

– MO* 

– MO.be

– OneWorld 

Hoewel de Palestijnen één volk zijn, heb-

ben ze, op een oppervlakte kleiner dan 

België, vier mogelijke identiteitsbewijzen. 

Israëls verdeel-en-heersbeleid reikt tot 

in de slaapkamer. Ebe Daems en Sam 

Asaert trokken naar Israël en Palestina 

om de persoonlijke verhalen van getroffen 

koppels te verzamelen en uit te zoeken 

hoe het systeem in elkaar zit.

 STEUN: € 6.000

a Waarom willen Senegalese 
 jongeren naar Europa?

– De Standaard

– Apache  

In Senegal is 63 procent van de bevolking 

25 jaar of jonger. Elk jaar wordt die groep 

groter. Bijna al deze jongeren willen naar 

Europa. Ze kennen de verhalen over de 

helse tocht door de woestijn, de mishan-

delingen in Libië en de kans te verdrinken 

in de Middellandse Zee. Maar dat houdt 

hen niet tegen. Janine Meijer sprak met 

zij die vertrokken en zij die achterbleven. 

 STEUN: € 6.500

a Fraude met Bulgaarse vrouwen 
 in ouderenzorg 

– Knack 

– De Groene Amsterdammer

– EU Observer

– 24 Chasa 

– VTM (Telefacts)

Kwetsbare Bulgaarse vrouwen komen 

naar België en Nederland om er in te wo-

nen bij bejaarde ouderen die liever thuis 

blijven dan naar een rusthuis te moeten. 

Ze zullen deze bejaarden verzorgen tij-

dens hun laatste levensjaren of -maan-

den. Ruben Brugnera, Michaël Merrigan 

en co. onderzochten de dubieuze prak-

tijken van Seniorcare24, een belangrijke 

aanbieder van deze diensten in de lage 

landen.

 STEUN: € 4.040

WERKBEURZEN    Gerealiseerd met steun van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek
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a Profiel van kabinetsleden in 
 Vlaamse gemeenten

– Apache 

– Knack

De Vlaamse centrumsteden tellen samen

meer dan 300 cabinetards, een forse 

groei de afgelopen twee legislaturen. 

Gewapend met de wet op de open-

baarheid van bestuur trokken Steven 

Vandenbussche en Claude Archer op 

onderzoek en deden enkele opmerkelijke 

vaststellingen. 

 STEUN: € 4.500 

a Je kunt ook praten mét 
 Salafisten 

– dS Magazine

– de Correspondent

– Médor

Er is geen enkele vorm van religie waar 

politici en commentatoren zich zo druk 

om maken als salafisme. De jongeman-

nen met hun dikke baarden vol religie en 

de in lange, golvende gewaden gehulde 

vrouwen zijn uitgegroeid tot het symbool 

van achterlijkheid, van een islam die niet 

thuishoort in het Westen. Maar wat opvalt 

is dat we niet mét hen praten maar óver 

hen. Chams Eddine Zaougui besloot het 

anders te doen.

 STEUN: € 4.450 

a Duurzaamheid en transparantie 
 in de farmasector 

– De Standaard

Terwijl in veel sectoren duurzaamheid, 

transparantie en een sociale reflex steeds 

duidelijker als doel worden omschreven, 

is een visie hierover in de Belgische far-

masector (nochtans goed voor 10% van 

de Belgische export) moeilijk te vinden. 

Deze reeks is het resultaat van een on-

derzoek door Isabelle Vanhoutte naar 

‘best practices’ uit het buitenland rond 

sociale en transparante farma.

 STEUN: € 1.700

a Senegal aan de Ramblas
– Knack

Naar schatting 500 straatverkopers sprei-

den dagelijks hun doeken uit in het cen-

trum van Barcelona. Aan dat doek, manta 

in het Spaans, hebben de straatverkopers 

hun verzamelnaam te danken: manteros. 

Arkasha Keysers praatte met hen over 

valse sneakers, rioolpils en de angst voor 

een strafblad.

 STEUN:  € 1.540

OP TV/ALS DOCU

 Een Koptische kwestie 
– Canvas (Vranckx) 

In België leeft een kleine ongekende min-

derheid uit het Midden-Oosten: Koptische 

christenen uit Egypte. Voor velen was 

migratie een keuze voor een beter leven, 

anderen wijzen eerder op de penibele po-

sitie van de Kopten in Egypte. In haar film 

belicht Laura Zuallaert de onderhuidse 

spanning die de Koptische gemeenschap 

tekent en het geweld waarmee ze met 

regelmaat wordt geconfronteerd. 

 STEUN: € 6.500

 Ademloos 
– Documentaire 

Kapelle-op-den-Bos is het geboortedorp 

van filmmaker Daniel Lambo. Het leven 

is er goed, Daniels vader was arbeider 

en vakbondsman in de lokale fabriek van 

Eternit. Het bedrijf was ooit één van de 

grootste asbest producerende multinatio-

nals ter wereld. De asbestproblematiek 

blijkt brandend actueel te zijn, wanneer de 

activiteiten van Eternit in het buitenland 

onder de loep worden genomen.

 STEUN: € 10.000
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a De Stierenvechter met spijt?
 Die bestaat helemaal niet.

– Charlie

– Charlie.be 

– Interne keuken (Radio 1)

Hoeveel doet de waarheid er nog toe, als 

je mooie plaatjes kan delen die inspire-

ren? De berouwvolle stierenvechter is er 

zo een. Op de foto zie je een stier haast 

smeken om zijn leven, terwijl de stieren-

vechter aan de kant zit, helemaal be-

duusd en volgens het onderschrift bij de 

foto berouw heeft. Niets is minder waar, 

zo ontdekten Ann-Maria Cordia en Ar-

kasha Keysers.  

 STEUN: € 1.380

a Terugkeren naar Irak
– MO*

– MO.be 

Ondanks de bomaanslagen, keren Ira-

kezen massaal terug naar hun land. Wie 

Irak verlaat, heeft zijn persoonlijke rede-

nen om te gaan. Wie terugkeert, heeft 

daar vaak niet echt voor gekozen, ook 

al heet het dan “vrijwillig” te zijn. Tine 

Danckaerts ging samen met fotograaf 

Karim Abraheem naar Bagdad en sprak 

met de terugkeerders.

 STEUN: € 4.480

a De toekomst van het 
 Internationaal Strafhof 

– MO.be

In Zuid-Afrika eindigde de hevige politie-

ke strijd tussen president Zuma en zijn 

uitdager en partijgenoot Ramaphosa in 

het voordeel van Ramaphosa. Ze bots-

ten over van alles, maar leken het tot 

voor kort over een ding eens: ze wilden 

allebei af van het Internationaal Straf-

hof. Janneke Juffermans zoekt uit of de 

machtswissel voor een nieuwe houding 

zorgt. 

 STEUN: € 5.000
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 De geschiedenis van het
 varken (in ons)

– Documentaire

Waar ook ter wereld kent het varken een 

met verhalen en afbeeldingen beladen 

geschiedenis. Het dier torst zowel harts-

tocht als verwerping. Wat we met het var-

ken doen en deden, reveleert de mens. 

Documentairemaker Jan Vromman voert 

het schrokkerige varken op als metafoor 

voor onze gulzige mondiale economie. 

 STEUN : € 10.000

 I am golden Karen
– Documentaire  

Voor de Karen, een 

ethnische minder-

heid uit Zuidoost-

Birma, brengt de 

recente Rohingya-

crisis pijnlijke her-

inneringen boven 

aan wat zij 15 jaar 

geleden ervoeren. 

Het geweld en de systematische onder-

drukking door het Birmese leger zorgde 

ervoor dat ca. 400.000 Karen hun land 

ontvluchtten en een leven begonnen als 

vluchteling in buurland Thailand. Maui 

Druez en Preben Verledens vertellen 

het verhaal van hiphopmuzikant Thawaa. 

 STEUN: € 8.000 

 Geen vrienden, behalve
 de bergen

– Documentaire

– Charlie.be

Documentairemaker Jozef Devillé sprak 

met Koerdische vrouwenlegers die strij-

den voor een radicaal andere samen-

leving. Ze noemen het “democratisch 

confederalisme” en in dat systeem staan 

democratie, ecologie en gelijkwaardig-

heid tussen man en vrouw centraal. Een 

visie, die niet enkel in de regio, maar tot 

ver in het Westen een inspiratie zou kun-

nen zijn tot het herbekijken van wat we 

gemakshalve democratie noemen. 

 STEUN : € 6.000

 Ghana for You
– Documentaire

Filmmaker en acteur Adams Mensah 

keert terug naar Ghana, het land waar hij 

geboren is en de helft van zijn leven door-

bracht. Samen met Belgische en Gha-

nese vrienden reist hij doorheen Ghana 

en peilt hij naar de mogelijke motivaties 

van Ghanezen om hun land te verlaten. 

 STEUN: € 5.400

 Amazones
– Canvas

In de driedelige documentaire-reeks Ama-

zones gaat Phara de Aguirre op zoek 

naar vrouwen die de wapens opnemen. 

Ze onderzoekt waarom de vrouwen die 

radicale keuze hebben gemaakt, wat ze 

hopen te bereiken en wat de gevolgen 

zijn, voor henzelf en voor hun omgeving.

 STEUN: € 6.000

 Puerta sin colores 
– Canvas (Vranckx)

Wanneer de eerste protesten tegen het 

regime uitbreken in Venezuela, werkt 

Marianne Cap in een tehuis voor jongens 

met een moeilijke thuissituatie. Samen met 

collega Irislis A Cova en reportagemaker 

Roel Nollet gaat ze vier jaar later op zoek 

naar de jongens van toen. Een reis door 

een land in crisis aan de vooravond van 

de verkiezingen.

 STEUN: € 9.080

 Er was eens…
– Canvas

Zesdelige documentairereeks van o.a. 

Maarten en Lennart Stuyck, Bram Con-

jaert, en Maarten Bernaerts die een unie-

ke blik werpt achter de schermen van het 

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur-

wetenschappen. We volgen een aantal 

wetenschappers tijdens hun werkzaam-

heden in het Instituut in Brussel, maar we 

gaan ook mee op expeditie in binnen- en 

buitenland. Zo zien we niet alleen de we-

reld in het museum, maar ook het museum 

in de wereld.

 STEUN: € 6.500

 Faire-part 
– Documentaire

‘Faire-part’ is de zoektocht van Anne 

Reijniers, Rob Jacobs, Nizar Saleh en 

Paul Shemisi naar een manier om Kin-

shasha te portretteren. Door het filmen 

van artistieke performances in openba-

re ruimtes, schetsen ze een provocatief 

beeld van de stad en haar relaties met 

de rest van de wereld.

 STEUN: € 5.000
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STEUN DIEPGRAVENDE
JOURNALISTIEK

Feiten laten zich niet altijd even makkelijk blootleggen. 
Meer nog, soms worden ze moedwillig verborgen 

gehouden. Om écht diep te graven hebben
journalisten dan ook extra tijd en middelen nodig.

Het Fonds Pascal Decroos geeft hen die.
Steun het Fonds en help zo journalisten

de feiten naar boven spitten.

www.fondspascaldecroos.org/doneer 

Het Fonds Pascal Decroos is een project van Journalismfund.eu vzw

JOURNALISMFUND.EU

Het doel van Journalismfund.eu is het promo-

ten van kwaliteitsjournalistiek in Europa door 

journalisten de kans te geven om journalistieke 

onderzoeksprojecten uit te voeren. Het Fonds 

Pascal Decroos is een werkbeurzenprogramma 

dat door Journalismfund.eu wordt gecoördineerd. 

Andere projecten zijn: 

European Cross-Border Grants
Ondersteunt professionele journalisten uit 2 of 

meerdere Europese landen die een onderzoeks-

journalistiek project willen opzetten dat relevant 

is voor een Europees publiek. 

investigativejournalism.eu

Money Trail Grants
Biedt werkbeurzen aan voor gemengde teams 

van Afrikaanse, Aziatische en Europese journalis-

ten om grensoverschrijdende illegale financiële 

stromen, fiscale fraude en corruptie te onder-

zoeken. 

www.money-trail.org

Vlaams Journalistiek Fonds
In samenwerking met de Vlaamse Vereniging van 

Journalisten en ondersteund door de Vlaamse 

Gemeenschap stimuleert het Vlaams Journalis-

tiek Fonds innovatieve journalistieke projecten. 

www.vlaamsjournalistiekfonds.be

Postgraduaat Internationale 
Researchjournalistiek 

IRJ is de compleetste cursus onderzoeksjour-

nalistiek in Vlaanderen met gerenommeerde 

docenten, een grensoverschrijdende aanpak en 

nadruk op gestructureerd werken en analytisch 

denken. Dit postgraduaat bestaat sinds 2004.

researchjournalistiek.eu

COLOFON
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D/2018/1379-2261, uitgever | Journalismfund.eu vzw | V.U. Ides Debruyne
Leopoldstraat 6 | B-1000 Brussel - Belgie | T +32 2 705 59 19 | F +32 2 705 59 29 | E  info@fondspascaldecroos.org
www.fondspascaldecroos.org 
Journalismfund.eu is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met als doel het stimuleren van kwaliteitsvolle 
grensoverschrijdende en diepgravende journalistiek in Europa.
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