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Teheran was na de verkiezingen 
the place to be en toch was jij 
niet daar, waarom?
ik was niet in iran als politiek 
verslaggever. Vorig jaar speelde ik 
met het idee om 'iets' rond iran te 
doen. ik hield me al een vijftal jaar 
met het land bezig, maar ik was er 
nog nooit geweest. bij deBuren, 
mijn toenmalige werkgever, rea-
geerde directeur Dorian van der 
Brempt meteen heel enthousiast. 
rond die periode liep er een foto-
tentoonstelling over Afghanistan 

van Pieter-Jan De Pue. Het leek 
me wel wat om samen met hem 
naar iran te trekken. uiteindelijk 
evolueerde het allemaal heel snel 
van een vaag plan naar iets con-
creets: door iran trekken, op zoek 
naar het verhaal van de gewone 
iraniër, om er achteraf een boek 
over te schrijven en een fototen-
toonstelling te organiseren. De 
berichtgeving over iran in de bel-
gische en Nederlandse media is 
schaars, en vooral politiek getint. 
Daar wilden wij wat aan verande-
ren door te tonen dat iran meer is 
dan een land vol fanatieke ayatol-
lahs en gesluierde vrouwen. Om 
zo veel mogelijk het dagelijkse 
leven in beeld te brengen, reisden 
we per trein, via het traject van de 
Trans-iraanse spoorlijn. Voor De 
Standaard hield ik een blog bij en 
schreef ik een aantal columns over 
de iraanse samenleving.  

Hoe lang wilden jullie in Iran 
blijven?
Hoe lang we zouden blijven, stond 
niet vast. Omdat we niet wisten 
hoe lang ons persvisum, dat eerst 
slechts voor twee weken geldig is, 
zou worden verlengd. we hoopten 
op zes weken tot twee maanden. 
Tot onze verbazing werd ons vi-
sum de dag na de verkiezingen in 

isfahan met vijf dagen verlengd. 
eenmaal terug in Teheran hadden 
we minder geluk en moesten we 
onze reis vroegtijdig stopzetten. 
uiteindelijk konden we drie we-
ken blijven.

Ga je nog terug?
ik zou graag teruggaan, maar iran 
verkeert in diepe crisis. een pers-
visum krijgen is momenteel bijna 
onmogelijk. en reizen met een 
toeristenvisum is riskant. Voorlo-
pig is het afwachten hoe de situ-
atie evolueert. Zolang de onrust 
duurt, is de kans klein dat we 
mogen vertrekken. ik verzamelde 
in elk geval genoeg materiaal om 
mijn boek te schrijven. we heb-
ben heel wat steden bezocht en ik 
heb met ontzettend veel mensen 
gepraat.

Heb je spijt van het tijdstip 
waarop jullie naar Iran trokken?
Neen, natuurlijk niet, we konden 
minder lang blijven, maar we heb-
ben een historische periode mee-

gemaakt. we gingen ook bewust 
tijdens de verkiezingen, omdat 
we wisten dat er onder de mensen 
veel openheid zou zijn. De kans 
dat ze vrijuit over hun leven tegen 
een journalist/schrijver spraken, 
was vrij groot en dat maakte het 
gemakkelijker voor ons.
een tweede reden om tijdens die 
periode te gaan was dat we iran 
willen tonen als een land in ver-
andering, iets wat zeker uit de 
verkiezingen zou blijken – de 
spanning tussen traditie en mo-
derniteit komt dan sterker naar 
voren. Dat het zó duidelijk zou 
zijn, had ik niet verwacht. ik had 
niet gedacht dat er zo opvallend 
zou worden gefraudeerd, en dat 
ik plots getuige zou zijn van een 
mijlpaal in de geschiedenis van 
iran. 

Je viel dus uit de lucht toen je 
de verkiezingsuitslag hoorde?
uit de lucht vallen is te sterk 
uitgedrukt, maar ik schrok 
toch. ik dacht zelfs: ben ik blind 
geweest, heb ik de supporters van 
Ahmadinejad dan niet gezien? 
Ook andere journalisten snapten 
niet wat er gebeurde. ik bedoel, 
overal waar we kwamen zagen we 
groen, de kleur van Mousavi. 

Ñ vervolg op pagina 4

Gedreven berichtgeving over Iran
De presidentsverkiezingen in Iran zijn net achter de rug. Fraude!, krijsen massa’s betogers in de straten van de hoofdstad 

Teheran. De Iraanse overheid zet alles op alles om te verhinderen dat het nieuws buitenlandse media bereikt. De beelden op het 
zevenuurjournaal werden gemaakt door een Iraanse student die aan de manifestaties deelnam. Hij filmde alles met zijn gsm en 
postte de beelden op internet. Journaliste Ann De Craemer en fotograaf Pieter-Jan De Pue slagen erin om in Iran te blijven terwijl 
veel Westerse journalisten het land al moesten verlaten.
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Dubai Mei 2009  © Isabel Pousset

To buy Dubai
Eilanden verrijzen uit de zee. Wolkenkrabbers schieten als paddenstoelen uit de grond. Samen met fotografe Isabel Pousset, 

ging Vacature-journalist Filip Michiels undercover in Dubai, de fata morgana van de woestijn. Een ontnuchterend stuk over hoe 
prostitutie officieel niet bestaat, maar vreemd genoeg wel door het regime in stand wordt gehouden.

eind vorig jaar maakte Filip
 Michiels in ivoorkust een 

reportage over kinderslavernij. 
Ongeveer anderhalve maand later 
werd hij gecontacteerd door Stop 
The Traffic, een internationale 
coalitie van organisaties tegen 
mensenhandel, die een campagne 
rond zakenprostitutie wilde lan-
ceren. wat in Dubai gebeurd, is 
uniek. Zakenprostitutie is er toe-
gelaten en wordt er door het be-
wind ondersteund. Zelfs de grote 
hotelketens spelen mee. 

Ging dat zomaar, een prostitu-
tienetwerk blootleggen? 
Het was helemaal niet zo een-
voudig. Na de eerste twee weken 
dacht ik: dit wordt niks. een groot 
probleem bij dit onderwerp is het 
gigantische taboe. in Dubai durft 
niemand erover praten. en orga-
nisaties van de Verenigde Naties 
wikken heel goed wat ze zeggen, 
omdat er internationale belangen 
meespelen. Terwijl je aan je stuk 
werkt, voel je dat niemand open 
kaart wil spelen. Dus het was best 
wel zoeken en tasten. Daarnaast 
moet je in Dubai heel voorzich-
tig zijn met wat je doet. Je wordt 
langs alle kanten in de gaten ge-
houden. Politie en immigratie-
diensten werken mee aan die hele 
mensensmokkel. wanneer je hier 
in belgië die hotelketens of reis-
agentschappen met je informatie 
confronteert, doen ze alsof ze van 
niets weten. eenmaal in Dubai 
vielen de schellen van mijn ogen 
en besefte ik dat ze het wel moes-
ten weten, het was overduidelijk.

Hoe ben je dan te werk gegaan?
ik heb ongeveer twee maanden 
intensief aan research gedaan. in 
engeland waren al gelijkaardige 
verhalen verschenen. Jammer ge-
noeg kon ik de mensen die in de 
stukken aan bod kwamen, niet 
meer contacteren. stilaan kom je 

uit bij bepaalde ngo's, grote in-
ternationale mensenrechtenorga-
nisaties, enzovoorts. Via die con-
tacten geraak je een eind op weg. 
Na een tijd had ik een hele lijst 
van contactpersonen. Om met de 
meisjes te praten, gingen we naar 
de bars van de hotels. Maar ook 
aan hen kon je niet te veel vragen 
stellen, omdat ze algauw achter-
dochtig werden. 
uiteindelijk heeft alles tot één 
waardevolle getuigenis geleid. Na-
tuurlijk moet je daar geluk mee 
hebben. Het was een indiër die in 
Dubai werkte. Hij walgde van de 
toestanden die hij had gezien. Op 
een halfuurtje tijd heeft hij zijn 
verhaal gedaan, terwijl hij bang 
om zich heen keek. wat hij zei, 
was heel waardevol, omdat het 
alles bevestigde wat we zelf ver-
moedden en gezien hadden. Dat 
was net wat we nodig hadden. Na 
vijf dagen waren we weer in belgië.

Je ging undercover?
Ja, dat leek me het veiligst. Hier 
was enkel mijn hoofdredacteur 
op de hoogte. Voor mijn vertrek 
werd mijn hele pc opgekuist: 
ik kreeg een nieuwe gsm en een 
nieuw nummer, ik maakte een e-
mailadres aan, ... Op een bepaald 
moment moest ik mijn dekman-
tel laten vallen. ik had contact 
opgenomen met een centrum 
voor vrouwenrechten dat door de 
regering in Dubai werd opgericht. 
Daar vroegen ze zo’n gedetailleer-
de informatie dat ik besefte dat 
ik door de mand zou vallen als ik 
volhield. Toen ik in Dubai kwam, 
merkte ik dat bepaalde informatie 
over me al was doorgespeeld. 

Je werkte met een fotografe. 
Waarom? En hoe liep dat? 
we wisten op voorhand al dat 
het heel erg moeilijk zou zijn om 
die meisjes te fotograferen. Maar 
het was wel belangrijk dat we die 

foto's hadden om de situatie in 
beeld te brengen. Daarom kozen 
we voor een vrouw. we gingen 
ervan uit dat zij meisjes gemak-
kelijker zou kunnen overtuigen 
om op de foto te gaan en dat werd 
bevestigd. Maar zelfs dan bleef 
het moeilijk. Niemand mocht het 
zien, dus trok isabel de foto’s van 
onder haar jas. De omstandighe-
den waaronder je werkt, kun je je 
niet inbeelden. Naar het einde toe 
word je echt paranoia.

Wat is je bijgebleven?
Een anekdote?
Het beeld dat me bijblijft is dat 
van onze eerste avond in de nacht-
club. we vielen bijna om van ver-
bazing. Al die meisjes, typische 
prostituees. Het bevestigde alles 
wat we gelezen hadden. Toen wis-
ten we dat we een verhaal hadden. 
Achteraf gezien is het wel jammer 
dat we daar geen beelden van heb-
ben. Maar het was onmogelijk om 
daar een foto te nemen. er stond 
overal bewaking. isabel heeft een 
keer geprobeerd om haar foto-
toestel mee binnen te smokkelen. 
Maar dat werd al snel ontdekt. bo-
vendien is het in die discotheken 
te donker om een foto te maken.

Wat heb je blootgelegd?
ik denk dat ik heb bewezen dat de 
prostitutie zeker georganiseerd is 
en dat hotels eraan meewerken. Ze 
verdienen er geld aan. De meisjes 
betalen om de nachtclub in te ge-
raken, de consumpties zijn super-
duur en wanneer een meisje met 
iemand mee naar de kamer gaat, 
moeten ze het hotel daar ook nog 
eens voor betalen. Je moet weten 
dat er in Dubai buiten de hotels 
niets is. Geen bars, geen terrasjes, 
... Hotels vormen de enige plaat-
sen van vertier. 

Is er een oplossing voor het 
probleem dat je aankaart?
Natuurlijk is er niet die ene oplos-
sing. ik denk niet dat je als jour-
nalist de wereld kan veranderen, 
maar je kan bewustzijn creëren en 
dat is een goed begin. Het moet 
aan de grote klok worden gehan-
gen. ik merkte achteraf op dat er 
inderdaad heel weinig mensen 
zijn die weten hoe het er in Dubai 
aan toegaat. Met dit soort verha-
len open je hun ogen. 

Waarom werkte je met een 
beurs van het FPD? 
Vacature stond achter het project, 
maar ik wist dat er geen geld voor 
was. Daarom vroeg ik een beurs 
aan bij het fonds. ik kende de or-
ganisatie nog van een vorige keer. 
Zonder die beurs zou het stuk er 
zeker nooit gekomen zijn.
De beurs van het fonds volstaat 
als je goed georganiseerd bent. 
financieel is het onmogelijk om 
langer in Dubai te blijven. Op die 
paar dagen tijd had ik mijn bud-
get al met driehonderd euro over-
schreden. Alles is er peperduur. 
een drankje kost gemakkelijk vijf 
euro of meer. en dan waren er nog 
de vliegtuigtickets en de fotografe 
die moesten worden betaald. 

Wat heb je geleerd uit dit 
onderzoeksproject?
Dat het vaak loont om te blijven 
zoeken. ik besef maar al te goed 
dat ik dit nooit zou hebben kun-
nen doen als freelancer, gewoon 
omdat je er dan de tijd niet voor 
hebt. ik ben er nu zelf nog meer 
van overtuigd dat de huidige ten-
dens waarbij alles snel moet, het 
tot stand komen van sterke verha-
len zeker niet ten goede komt.  •

    Bekijk het interview op
fondspascaldecroos.org/dubai 

“NAAr HeT eiNDe TOe 
wOrD Je PArANOiA.”

Filip Michiels



Nieuwsbrief FONDS PASCAL DECROOS VOOR BIJZONDERE JOURNALISTIEK      3 N° 18     SEPTEMBER 2009

Het Fonds Pascal Decroos (FPD) sluit haar lustrumjaar af met een pers-
conferentie. Die vindt plaats in brussel (De Markten) op donderdag 
3 december 2009 om 11 uur. Naast de bekendmaking van twee uit-
tredende juryleden, de voorstelling van eventuele nieuwe pistes en een 
cijferoverzicht van de afgelopen jaren, stelt het FPD het boek ‘Jonge 
Honden’ aan de pers voor. Daarin proberen jonge journalisten een ant-
woord te formuleren op uitdagingen in tijden van innovatie en veran-
dering in de media. intussen zal de site fondspascaldecroos.org in een 
nieuw kleedje zijn gestopt en houdt het FPD haar jongste telg - een 
verzamelsite van academisch en commercieel mediaonderzoek - onder 
de doopvont. Noteer dit alvast in je agenda.
fondspascaldecroos.org/10jaar

10 jarig bestaan

Op initiatief van de Vlaamse minis-
ter-president kwamen op 19 maart 
2009 alle aandeelhouders van de 
Vlaamse media samen in Antwer-
pen. bedoeling was vooral om te 
luisteren naar de pijnpunten van de 
media in tijden van financiële cri-
sis en van media in transitie. in zijn 
slotverklaring kondigde de minis-
ter-president en toenmalig minister 
van Media aan dat de subsidie van 
het Fonds Pascal Decroos (FPD) zal 
worden verdubbeld. 

Dat plan zal wellicht worden waar-
gemaakt na de volgende begrotings-
controle.
Het Fonds Pascal Decroos verwacht 
een eerste extra schijf in november 
2009. Het Fonds hoopt dat de nieu-
we minister van Media, mevrouw 
Ingrid Lieten, de verdubbeling ook 
structureel doorvoert vanaf de be-
groting 2010.
fondspascaldecroos.org/
financiering

Minister-president Kris Peeters verdubbelt 
budget FPD op Staten-Generaal overweldigende belangstelling 

voor Europese Journalistiek

Journalismfund.eu, het europees 
initiatief van het Fonds Pascal De-
croos, ontving tal van enthousiaste 
aanvragen. Op de uiterste indienda-
tum, 23 maart, stond de teller op 
29 journalisten, achttien aanvragen 
en een aangevraagd totaalbudget 
van 145.000 euro. Zelfs nadien ble-
ven de verzoeken binnenstromen. 
Voor de pilootfase beschikten de ju-
ryleden over 20.000 euro. De keuze 
was dus niet makkelijk.
De werkbeursaanvragers opereren 
vanuit elf verschillende landen. 
Aanvragen werden verzonden van-
uit Groot-brittannië, belgië, bulga-

rije, Denemarken, estland, Georgië, 
Duitsland, italië, Nederland, Noor-
wegen, roemenië en Zwitserland. 
De helft van de achttien aanvra-
gen werd ingediend door een team, 
waarvan twee nationale en zeven 
internationale. uit de internatio-
nale groepen leren we dat ze sa-
menwerken om grootschalige re-
searchprojecten op poten te zetten, 
voor publicatie mikken ze op hun 
specifieke nationale doelgroepen. 
Dus, europese thema’s op maat van 
de mediaconsumenten uit verschil-
lende lidstaten. 
journalismfund.eu

VVoJ doet Meer met Minder

De Nederlandse Domstad utrecht 
is op vrijdag 27 en zaterdag 28 no-
vember de locatie voor de Neder-
lands-Vlaamse VVOJ Conferentie 
2009 over onderzoeksjournalistiek. 
Thema is ‘Meer met Minder’, of hoe 
je in economisch moeilijke tijden 
juist méér met journalistiek onder-
zoek kunt doen? Vrijdag 27 novem-
ber wordt tijdens het diner in de 
Geertekerk traditiegetrouw De Loep 
uitgereikt.
een speciaal panel richt zich op ‘ac-
tivistische’ onderzoekjournalistiek. 

De grenzen van onderzoeksjour-
nalistiek: gaat journalistiek slechts 
over verslag uitbrengen – of heb je 
als journalist ook de verantwoor-
ding om in te grijpen? Financial 
Times’s Gillian Tett komt vertel-
len over haar spraakmakende boek 
Fool’s Gold, dat de verslaggeving 
rond de kredietcrisis nader onder 
de loep neemt. speciale workshops 
over onderzoeksjournalistiek in de 
regionale media en bij vakbladen 
zullen er ook zijn.
vvoj.nl

Euro-Wobbers herenigd

Vorig jaar op de europese VVOJ-
conferentie in brussel, dit jaar in 
utrecht. Wobbing Europe, een pro-
ject van het Fonds Pascal Decroos, 
brengt de europese wobbers op-
nieuw samen. een plug-in op de 
VVOJ conferentie in utrecht, in 
samenwerking met het EJC, the Eu-
ropean Journalism Centre. 
De wet Openbaarheid van bestuur 
(wOb): where are we so far? – where 
to go? Leer hoe je door wOb-aan-

vragen in verschillende lidstaten 
een beter beeld op de europese be-
leidsuitvoering krijgt. Deelnemers 
op de netwerkbijeenkomst komen 
zowel uit Oost- als west-europa 
met een focus op de ervaren be-
oefenaars in bulgarije, Denemar-
ken, estland, finland, Duitsland, 
Hongarije, Nederland, Noorwe-
gen, roemenië, slovenië, Zwe-
den en het Verenigd Koninkrijk.
wobbing.eu

Gewikt en gewogen

Mediakritiek.be hobbelt als een 
naarstige trein voort door het 
Vlaamse medialandschap. Al meer 
dan 250 vlijmscherpe, maar ook 
constructieve stukken sieren de we-
blog en pogen de mediaconsument 
een heldere blik achter de media te 
schetsen. Niet te missen: het dank-
woord voor de Arkprijs van de pe-
ter Luc Huyse, socioloog en eme-

ritus hoogleraar van de Katholieke 
universiteit Leuven; Media zonder 
grenzen van Leo Neels; de verslagen 
over journalistieke conferenties in 
de zomermaanden; en een stuk over 
innovatieve financieringsmodellen 
voor journalistiek van hoofdredac-
teur Karel Platteau. 
mediakritiek.be

Bijzondere Journalistiek: 31 oktober 2009

De deadline voor de volgende 
beursaanvragen is 31 oktober 
2009 om 12.00 uur. Alle vormen 
van bijzondere journalistieke pro-
jecten voor de audiovisuele of ge-

schreven pers komen in aanmer-
king: reportages, documentaires, 
reeksen, boeken,...
fondspascaldecroos.org/
werkbeurzen

Steun de journalistiek

Het Fonds Pascal Decroos heeft nood 
aan een draagvlak, wil ze in de toe-
komst verder kunnen aantonen dat 
duiding en diepgravend onderzoek 
noodzakelijk zijn. u kan ons daar-
bij helpen.
Particulieren (Lid €30 - Donateur 
€60 - eredonateur €150) Bedrij-

ven (Donateur €125 - eredonateur 
€250) Studenten (Lid € 10) Le-
den van de Vlaamse Vereniging van 
Journalisten (VVJ) (Lid €12,50) op 
422-8004971-11. u kan ook veilig 
online een gift overmaken.
fondspascaldecroos.org/steun  
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É vervolg van pagina 1
er is een grote bevolkingsgroep 
die verandering wil en zich op 
het westen oriënteert. eerst 
denk je dat zo’n massale fraude 
niet kan, maar na een tijd 
moet je toch aannemen dat dat 
misschien de enige mogelijke 
verklaring is. Om te beginnen 
was de verkiezingsuitslag al veel te 
vroeg bekend. en de voorsprong 
waarmee Ahmadinejad won..., 
dat was echt vreemd.

Wat betekenen die onver-
wachte omstandigheden voor 
je boek?
we bleven minder lang dan ver-
wacht, maar het boek komt er 
sowieso. Het is en blijft een reis-
verhaal, alleen zal ik door de po-
litieke situatie meer aandacht aan 
de politiek en aan de verkiezingen 
besteden. Maar verwacht geen 
politieke analyses of voorspel-
lingen. Het blijft een boek over 
de gewone mensen van iran en 
mijn gesprekken met hen, aan-
gevuld met achtergrond over de 
Perzische geschiedenis, cultuur, 
literatuur…Het boek verschijnt 
normaal in maart 2010, maar het 
kan ook eerder of later zijn. Dat 
weet ik nog niet. er is trouwens 
nog geen titel.

De gewone Iraniër, kun je even 
vertellen hoe jij die ziet?
iraniërs zijn fiere mensen. Ze re-
ageerden altijd positief als ik ver-
telde dat mijn boek over het da-
gelijkse leven en de cultuur zou 
gaan. Ze zijn heel open en warm. 
Mensen wilden de hele tijd dat 
we bij hen thuis op bezoek kwa-
men en bleven eten. Opmerkelijk 
is dat iraniërs optimistisch zijn. 

Zelfs al is het daar misschien niet 
altijd even gemakkelijk om te le-
ven, je ervaart er veel eenvoudige 
levensvreugde. Het is niet allemaal 
kommer en kwel in iran. Toen ik 
terug in belgië was, moest ik me 
aanpassen aan de geslotenheid 
van de mensen hier. en klagen dat 
we doen! (lacht)

Dus het was gemakkelijk om 
met de bevolking te praten?
Ja, eerst verbaasde me dat wel. De 
mensen praten bijvoorbeeld heel 
open over politiek, wat in hun 
land toch niet evident is. Ze stap-
pen spontaan op je af en ze doen 
hun verhaal. Op een bepaald mo-
ment was het zelfs zo erg dat onze 
gids me bij het graf van ayatollah 
Khomeini uit een massa mensen 
heeft moeten halen. Ze kwamen 
allemaal op me af en wilden dat 
ik naar hen luisterde. een beetje 
angstaanjagend wel.
soms waren ze verbaasd om ons 
te zien. westerse journalisten ko-
men maar zelden buiten Teheran. 
en ook in hun eigen land worden 
de mensen niet gehoord. Persvrij-
heid bestaat er niet. iraanse jour-
nalisten hebben we dan ook bijna 
niet ontmoet. 

Hoe staan de Iraniërs tegenover 
het Westen?
in tegenstelling tot het regime, 
denken de gewone burgers vrij 
positief over het westen. Al zijn 
ze er zich van bewust dat onze me-
dia hun land niet altijd goed in de 
kijker plaatsen. Meestal spreken 
ze vol lof over onze vrijheid. Niet 
iedereen, natuurlijk: ik heb ook 
conservatieve vrouwen ontmoet 
die vinden dat westerse vrouwen 
veel te spontaan en te los zijn. 

Wat was de reactie hier toen jij 
de enige Vlaamse journalist was 
die nog in Iran zat?
Toen de VRT hoorde dat ik nog 
in iran zat, hebben ze me na de 
verkiezingen een paar keer gebeld 
met de vraag of ik verslag wilde 
uitbrengen. Maar ik heb dat niet 
gedaan, omdat ik er niet als poli-
tiek verslaggever was. en het was 
riskant. ik wilde zo lang mogelijk 
blijven, om zo veel mogelijk ma-
teriaal voor het boek te verzame-
len. Met radio en tv gaan praten, 
maakte de kans groter dat ik snel 
naar huis zou moeten. Dat wilde 
ik vermijden. 

Hoe ben je bij het FPD 
terechtgekomen?
ik was in 2003 een van de geno-
mineerden voor de Vlaamse Scrip-
tieprijs van het fonds (Scriptie-
bank.be: Kader Abdolah, schrij-
ver tussen 2 culturen, nvdr.). en 
ik ben hen altijd blijven volgen. 
ik vind het fonds een fantastisch 
initiatief.

Zou je project naar Iran zonder 
de beurs van het Fonds gelukt 
zijn?
Het had in ieder geval een stuk 
moeilijker geweest. we hebben 
dit project kunnen realiseren 
dankzij het Fonds en het Vlaams-
Nederlands Huis deBuren. Daar 
ben ik heel blij mee. De steun van 
het Fonds heeft zeker meegespeeld 
bij de keuze van De Standaard om 
met ons te werken – het Fonds 
biedt een garantie voor kwaliteit. 
De Standaard had al een politiek 
verslaggever in Teheran, maar met 
het oog op de verkiezingen wilden 
ze ook het deel 'samenleving' be-
lichten. Daarom schreef ik voor 
hen columns en blogposts.

Was het gemakkelijk om vanuit 
Iran te bloggen?
Nee, helemaal niet. Toen ik ver-
trok, ging ik ervan uit dat de in-
ternetverbinding er wel goed zou 
zijn, aangezien iran erg veel blog-
gers heeft. Maar de hotels hadden 
van die trage inbelverbindingen 
en de internetcafés zaten meestal 
overvol. Zoals de meeste blogs, 
was ook mijn blog op dat mo-
ment geblokkeerd. er waren da-
gen dat ik om twee uur 's nachts 
nog achter de pc zat, omdat mijn 
tekst online moest. Maar ik had 
het ervoor over. Het was mooi 
om kennis te maken met het da-
gelijkse leven van de iraniërs, en 
bovendien ook een historische pe-
riode in hun geschiedenis mee te 
maken.  •

    Bekijk het interview op 
fondspascaldecroos.org/iran

Iran Juni 2009  © Pieter-Jan De Pue

“HeT VerbAAsDe 
Me DAT ONs 

VisuM NieT werD 
iNGeTrOKKeN, ZOALs 

biJ VeeL ANDere 
JOurNALisTeN. 
DAT we NieT iN 
TeHerAN ZATeN 
OP HeT MOMeNT 
VAN Die GrOTe 

beTOGiNGeN, HeefT 
ZeKer MeeGesPeeLD. 

iK wisT TOeN 
ZeLfs NieT DAT De 
PrOTesTeN NA De 

VerKieZiNGeN Hier 
ZÓ VeeL MeDiA-

AANDACHT KreGeN.”

Ann De Craemer
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     Tijdschrift/Krant – Mo*

Het spiegelpaleis van 
Belliraj
Kristof Clerix
Op 27 juli is Abdelkader Bel-
liraj door de rechtbank van salé 
veroordeeld tot een levenslange 
gevangenisstraf. De Marokkaanse 
justitie achtte bewezen dat belli-
raj zes moorden pleegde in bel-
gië, wapens naar Marokko had 
gesmokkeld, geld had witgewas-
sen en aan het hoofd stond van 
een terroristisch netwerk. 
De affaire-belliraj overspant drie 
decennia relaties tussen de bel-
gische en Marokkaanse geheime 
diensten. Al in de jaren tachtig 
dook belliraj’ naam op in con-
tacten tussen de staatsveiligheid 
en de Marokkaanse inlichtingen-
dienst DGeD. in de nasleep van 
zijn arrestatie in 2008 ontplofte 
de samenwerking – de DGeD-
antenne in brussel is al een half 
jaar onbemand.
MO*journalist Kristof Clerix 
beet zich drie maanden vast in het 
dossier. Conclusie? De zaak-belli-
raj is een spiegelpaleis. slechts één 
man kent de volledige waarheid.

fondspascaldecroos.org/belliraj

     Tijdschrift/Krant – Knack

Narco Estado
Teun Voeten
De Oorlog tegen Drugs in Mexi-
co woedt in volle hevigheid. eind 
2006 verklaarde President Calde-
ron de oorlog aan de drugskartels 
die Colombiaanse cocaïne Ame-
rika binnensmokkelen. 40.000 
legertroepen zijn ingezet om het 

drugsgeweld in te dammen. Al-
hoewel enkele kopstukken en 
leiders van drugssyndicaten zijn 
gearresteerd, is de geweldsgolf die 
het land teistert niet afgenomen, 
maar eerder toegenomen. 
De Mexicaanse drugskartels zijn 
nu in een dubbele strijd verwik-
keld: Allereerst tegen de autori-
teiten. Daarbovenop vechten ze 
onderling om controle van de 
smokkelroutes. Het is een uiterst 
bloedige strijd, waarin de afgelo-
pen twee jaar al rond de 11.000 
mensen omgekomen zijn in zin-
loze en brutale moordpartijen. 
Oorlogsfotograaf Teun Voeten, 
bekend van zijn eerdere reporta-
ges in o.a. bosnië, Afghanistan, 
iraq, sierra Leone en Colombia. 
De resultaten van zijn eerste re-
portagereis verschenen in het ma-
gazine Knack in augustus 2009. 
eind 2010 is de publicatie ge-
pland van Narco Estado, dat bij 
de Amsterdamse uitgever Mets en 
Schilt zal verschijnen.

fondspascaldecroos.org/narco

     Tijdschrift/Krant – Knack

De Groene grens van 
Europa
Michael De Cock & Stephan 
Vanfleteren
Polen, Hongarije en slowakije. 
Het zijn de buitengrenzen van de 
europese unie in het oosten. The 
green border wordt de grenslijn 
genoemd. Klinkt arcadisch, maar 
het is net zo goed een magneet 
voor migranten die de eu in wil-
len.
Michael De Cock en Stephan 
Vanfleteren trokken met een 

beurs van het Fonds Pascal Decroos 
naar slowakije, dat sinds decem-
ber 2007 deel uitmaakt van de Sc-
hengenzone, en zijn uiterste best 
doet om de deur van de unie op 
slot te houden. 

fondspascaldecroos.org/
groenegrens

     Tijdschrift/Krant – Brussel 
Deze Week

Thuis bij de 
Anderlechtse Haard
Bruno Schols
De brusselse huisvesting zit in 
een zware crisis. De wachtlijst 
voor een sociale woning be-
draagt nu al 25.000 gegadigden 
en dreigt enkel langer te worden 
door de stijging van de woonprij-
zen op de privémarkt. Vandaag 
vormen sociale woningen slechts 
acht procent van het totale woon-
park. Die worden hoofdzakelijk 
beheerd door de 34 sociale huis-
vestingsmaatschappijen van het 
brussels Gewest. Zullen zij hun 
steentje bijdragen om de steeds 
groeiende vraag naar betaalba-
re woningen te beantwoorden? 
Maar vooral: Zijn zij in staat hun 
huidige woningpark als ‘een goe-
de huisvader’ te verzorgen? 
De brusselse huisvesting zit in 
een zware crisis. Bruno Schols 
ging met steun van Het Fonds Pas-
cal Decroos op onderzoek en nam 
de werking van de grootste brus-
selse huisvestingsmaatschappij De 
Anderlechtse Haard onder de loep.
 

fondspascaldecroos.org/
anderlechtsehaard

     Tijdschrift/Krant – Mo*

Irakezen in Egypte
Karim Abraheem
Miljoenen irakezen zijn hun ka-
potte land ontvlucht. Zowat 
150.000 van hen overleven in 
egypte. De Verenigde Naties en 
enkele ngo’s, zoals Caritas, zorgen 
voor wat steun, maar in feite zijn 
de irakezen op zichzelf aangewe-
zen. 
Karim Abraheem trok met steun 
van het Fonds Pascal Decroos naar 
eypte en portretteert zijn gevluch-
te landgenoten. Hij toont geen 
zielige slachtoffers maar opvallend 
waardige mannen, vrouwen en 
kinderen. een menselijk kapitaal 
dat irak verloor door een volko-
men foute en overbodige oorlog.

fondspascaldecroos.org/
irakezenegypte

     Tijdschrift/Krant – Tertio

Albanië herleeft 
gelovig na jaren 
communisme
Mieke De Lombaerde en 
Frank de Roover 
Ooit was Albanië het enige land 
ter wereld dat volgens zijn grond-
wet atheïstisch was. Achttien jaar 
na de val van het communisme 
bloeien de verschillende religies 
en lonkt een eu-lidmaatschap 
voorzichtig. Frank de Roover en 
Mieke De Lombaerde trokken 
met de steun van het Fonds Pas-
cal Decroos naar het balkanland 
en onderzochten het religieuze 
leven daar. 

fondspascaldecroos.org/albanie

Slowakije november 2008  © Stephan Vanfleteren Anderlecht februari 2009  © Saskia Vanderstichele

Mexico juli 2009  © Teun Voeten Egypte maart 2009  © Karim Abraheem
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          Docufilm/Boek

Niets is zo natuurlijk 
als de dood
Marc Cosyns en Julien 
Vandevelde
Onderzoek van het sterven, de 
dood en rouw in belgië anno 
2008 uitgaande van getuigenis-
sen van bejaarden in hun laatste 
levensfase.
Dit project van dr. Marc Cosyns 
is een onderzoek van het ster-
ven, de dood en rouw in belgië 
anno 2008. Het gaat uit van ge-
tuigenissen van bejaarden in hun 
laatste levensfase. Dit onderzoek 
resulteerde in een film, een ten-
toonstelling en een boek. Voor 
het audiovisuele gedeelte stond 
Julien Vandevelde in.

fondspascaldecroos.org/
euthanasie

     Tijdschrift/Krant 
– Vacature

De business achter de 
businessprostitutie in 
Dubai
Filip Michiels en Isabel 
Pousset
Dubai ontpopte zich vorig jaar 
tot de belangrijkste niet-euro-
pese bestemming voor belgische 
zakenreizigers. Journalist Filip 
Michiels en fotografe Isabel 
Pousset trokken met de steun 
van het Fonds Pascal Decroos naar 
het kleine emiraat en ontdekten 
er dat Dubai de afgepeigerde za-
kenreiziger nog wel wat meer te 
bieden heeft: prostituees. in alle 
kleuren, maten en nationaliteiten 
bevolken ze er de bars en nacht-

clubs van tientallen luxueuze ho-
tels. bij duizenden tegelijk. 
Zie interview op pagina 2
fondspascaldecroos.org/dubai

     Online – Standaard.be 
- Ir-an.blogspot.com

Gedreven 
berichtgeving over 
Iran
Ann De Craemer en Pieter-
Jan De Pue
Ann De Craemer en Pieter-Jan 
De Pue verslaan onder meer de 
verkiezingen in iran, maar dat is 
niet het hoofddoel van de reis: 
wél een portret maken, in woord 
en beeld, van het leven van de ge-
wone iraniërs, die dagelijks vech-
ten voor hun vrijheid maar niet-
temin ook léven en genieten van 
het leven.
Zie interview op pagina 1 en 4
fondspascaldecroos.org/iran

     Boek - Meulenhoff/
Manteau

De poppenspeler en 
de duivelin
Johan de Boose
in De poppenspeler en de duive-
lin gaat Johan de Boose op zoek 
naar de idealen en de taboes van 
Kroatië. Zijn tocht begint in het 
feeërieke Dubrovnik, in het zui-
den, en voert hem langs talloze 
eilanden en middeleeuwse steden 
naar Vukovar, in het noordoos-
ten. Hij legt zijn vinger op de nog 
vrij verse wonden van europa en 
luistert naar al wie hij ontmoet. 
Onderweg graaft hij diep in de 
geschiedenis van Zuidoost-eu-

ropa. Het resultaat is een verhaal 
over de grenzen van Kroatië en 
over de relativiteit daarvan. Aan-
dacht voor politieke standpunten 
is daarbij belangrijk, maar onder-
geschikt aan empathie met de on-
schuldige slachtoffers, hun senti-
menten en ressentimenten.

fondspascaldecroos.org/
poppenspeler

Titel: De poppenspeler en de 
duivelin 
Subtitel:  Kroatië aan de 
vooravond van Europa 
Auteur: Johan De Boose 
Uitgever: Meulenhoff/Manteau 
ISBN: 9085421802

          Krant/Tijdschrift/
Boek – De Standaard, Mo*, 
Lannoo e.a.

Red Journey
nick Hannes
Nick Hannes reisde in 2008 
door rusland en de landen van 
de voormalige sovjet-unie. Hij 
ging op zoek naar de sporen van 
het sovjetverleden en de ontwik-
kelingen waarin de landen sinds 
1991 verwikkeld zijn. Hannes 
toont ons een regio vol contras-
ten. Hij slaagt erin de nostalgie, 
inkomverschillen en absurditeit 
van rusland en de voormalige 
sovjet-unie vast te leggen met 
een nieuwsgierige, frisse en ver-
wonderende blik.
Nick Hannes won de Nikon  Press 
Photo Award, met de serie foto's 
die hij in de zomer van 2008  
maakte met een FPD-werkbeurs. 
Het boek red Journey over de ex-
sovjetunie verscheen bij uitgeve-

rij Lannoo. MO*magazine en De 
Standaard publiceerden de repor-
tage. Nog tot 13 september 2009 
te bekijken in het Fotomuseum te 
Antwerpen.

fondspascaldecroos.org/
redjourney

Titel: Red Journey 
Auteur: Nick Hannes 
Uitgever: Lannoo 
ISBN: 9789020984026

     Boek – Meulenhoff/
Manteau

Cuba na Castro
Lode Delputte
iedereen heeft een mening over 
Cuba, maar Lode Delputte 
toont in Cuba na Castro waar het 
echt om gaat. Cuba’s toekomst is 
onlosmakelijk verbonden met het 
zogezegd glorierijke verleden. Dat 
Fidel Castro’s tijd gekomen is: 
geen redelijk mens die het betwij-
felt. Dat de mot in de revolutie 
is geslopen: zelfs de opperste poli-
tieke klasse heeft het begrepen.
Voortgestuwd door een niet-af-
latende drang om fascinerende 
verhalen te vertellen, schetst Lode 
Delputte een beeld van Cuba’s 
verleden, heden en toekomst.

fondspascaldecroos.org/
cubanacastro

Titel: Cuba na Castro 
Subtitel: Een eiland in 
omwenteling 
Auteur: Lode Delputte 
Uitgeverij: Meulenhoff/Manteau, 
Antwerpen 
ISBN: 978 90 8542 158 0

Albanië 2008  © Frank de Roover

Egypte maart 2009  © Karim Abraheem

Johan De Boose

Voormalige Sovjet-unie zomer 2008  © Nick Hannes

Lode DelputteFilip Michiels Iran Juni 2009  © Pieter-Jan De Pue
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