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V O O R W O O R D  

De Britse uitgeverij Penguin bracht in 2013 een bijzonder boekje uit, dat ik koester. Het is een bundel met slechts 
twee stukken, beide van George Orwell: een bespreking van Hitler’s Mein Kampf uit 1940 en zijn beroemde essay 
uit 1946, Politics and the English Language, tevens de titel van het bundeltje. Samen vormen ze een markante en 
huiveringwekkende combinatie. 

In zijn essay, dat tevens geldt als een eminente stijlgids voor helder en eenvoudig taalgebruik, analyseert Orwell 
hoe politici met, verhullend en misleidend taalgebruik ’het onverdedigbare verdedigen’. Bewust verhullend 
taalgebruik ’…is bedoeld om leugens waar te laten lijken en moord fatsoenlijk,’ aldus Orwell. Mijn interpretatie 
is dat hij wilde aantonen dat taal een instrument van onderdrukking kan zijn. 

De geschiedenis van Stichting Democratie en Media en in het bijzonder onze worteling in Het Parool als verzets-
krant laten zien dat het vrije woord juist een remedie kan zijn tegen leugens en moorden en een bescherming 
kan vormen voor de menselijke waardigheid. Het bestuur zet zich, geïnspireerd door de idealen die werden 
uitgedragen door Het Illegale Parool ,  om in deze complexe tijd tegenwicht te bieden aan subtiele vormen van 
onderdrukking en manipulatie die zich bedienen van bewust duister taalgebruik.

De stichting doet dat op twee manieren. In de eerste plaats – als hoeder van het erfgoed van Het Parool – met 
ons substantieel aandelenbelang in De Persgroep Nederland, waarin Het Parool, de Volkskrant, AD en Trouw 
steeds beter gedijen. Wij prijzen ons gelukkig dat de stichting als aandeelhouder nauw betrokken is bij deze 
waardevolle kranten in ons medialandschap. De afgelopen jaren zijn ze zich bovendien gaan ontwikkelen tot 
volwaardige digitale media.
 
Verder subsidiëren wij jaarlijks een breed scala aan projecten op het snijvlak van democratie en media. Naast 
deze subsidies zijn leningen en deelnemingen belangrijker geworden. Om dit beleid in de toekomst nog krachtiger 
vorm te geven, krijgt de stichting in 2014 een andere  bestuursstructuur waarin meer nadruk ligt op uitvoering. 
Per 1 september gaat een directeur de stichting leiden.  Het bestuur heeft in deze structuur de rol van medebe-
leidsbepaler en toezichthouder.

Soms is heldere taal alleen niet genoeg om een eind te maken aan onderdrukking en manipulatie. Desperaat en 
compromisloos was in december 2010 de zelfverbranding van de Tunesische straathandelaar Mohammed Bouazizi, 
die leidde tot de val van het regime en de invoering, begin dit jaar, van een nieuwe grondwet. In andere Arabische 
landen waar deze vonk van vernieuwing was overgeslagen, zijn politieke omwentelingen helaas gepaard gegaan 
met hevig geweld en schendingen van mensenrechten, met de burgeroorlogen in Syrië en Libië waarbij meer 
dan 100.000 doden zijn gevallen als absolute dieptepunten. 

In februari 2013 overleed de Franse oud-verzetsstrijder, filosoof en mensenrechtenactivist Stéphane Hessel. Zijn 
eigenlijk als toespraak bedoelde politiek pamflet uit 2010 ’Indignez-vous!’ (in Nederland verschenen als ’Neem 
het niet!’) bleek de vertolking van wereldwijde, diepe weerzin en woede over de grote invloed van de financiële             
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markten, in het bijzonder de banken, op het dagelijks leven van burgers. Er werden in 35 landen 4,5 miljoen 
exemplaren van verkocht en het boekje was in 2011 de inspiratiebron voor de protestbeweging ‘Occupy Wall 
Street’ die in de hele wereld navolgers kreeg. Om de verschillende drijfveren, successen en tegenslagen van deze 
protestbeweging te analyseren organiseerde Stichting Democratie en Media in november 2013 de conferentie 
Global Uprisings. Hierbij werkten we nauw samen met antropologe Marianne Maeckelbergh en filmproducent 
Brendan Jourdan, van wier netwerk en expertise wij dankbaar gebruik hebben gemaakt.

Stichting Democratie en Media wil waar mogelijk een bijdrage leveren aan daadwerkelijke vernieuwing en 
revitalisering van de democratie én van de media. Daarom verleenden wij ook in 2013 steun aan initiatieven 
die buiten de gebaande paden treden. Het omvangrijkst was onze participatie in De Correspondent, een innovatief 
digitaal platform voor een nieuwe, interactieve relatie tussen nieuwsdrager en lezer. 

Als ik de lijst van gesubsidieerde projecten in 2013 langsloop, zie ik nog meer initiatieven die baanbrekend zijn in 
de zin dat ze proberen door te dringen tot de kern van – bijvoorbeeld – ongewenste ontwikkelingen, zodat wij 
die beter begrijpen en kunnen proberen te beïnvloeden. Het online platform IndieVoices haakt in op het razend-
snel groeiende fenomeen crowdfunding. IndieVoices wil hiermee een alternatieve financieringsvorm creëren voor 
nieuwe media-initiatieven in ontwikkelingslanden. Het is bedoeld als tegenwicht voor de trend waarbij media-
organisaties worden overgenomen door grote financiële instellingen of bedrijven die vooral sturen op rendement 
en voor wie onafhankelijke journalistiek geen prioriteit heeft.

Zo is in ons subsidiebeleid de passage uit onze beginselverklaring over ’vernieuwing van de democratie’ nog 
volop herkenbaar. De stichting zal ook in de toekomst in haar nieuwe bestuursstructuur met een directeur in 
heldere  taal van zich laten horen om de zaak van democratie en media te bepleiten.

Alex Brenninkmeijer 
voorzitter
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B E G I N S E L V E R K L A R I N G

De stichting stelt zich ten doel de openbare mening in Nederland en voor zover wenselijk en mogelijk ook 
daarbuiten te beïnvloeden in de geest van de denkbeelden die zijn voorgestaan in het tijdens de Duitse bezetting 
in Nederland verschenen blad Het Parool, dat streefde naar een radicale vernieuwing van de democratie, zowel in 
staatkundige als in sociale en economische zin. Dit sluit enerzijds in een krachtige bestrijding van alle totalitaire 
verschijnselen in het maatschappelijke en politieke leven, zowel nationaal als internationaal. Anderzijds houdt 
dit in het ijveren voor een daadkrachtige democratie die op elk terrein de krachten kan ontplooien, die nodig 
zijn voor het handhaven in het bijzonder van de persoonlijke vrijheid in een democratisch staatsbestel en in het 
algemeen de bevordering van de beschaving van het westen zoals deze is belichaamd in de democratische rechts-
staat. Het sluit voorts in het stimuleren van een voortdurende bereidheid tot verandering en vernieuwing van de 
democratie, overal waar de noodzaak daartoe zich voordoet, alsmede het bevorderen van pluriforme
opiniërende media in een democratisch staatsbestel.

     Algemeen

Voor de stichting stond  2013 voor een belangrijk deel in het teken van een ingrijpende wijziging van de eigen
organisatie. De kern hiervan is dat de uitvoering van het beleid grotendeels wordt toevertrouwd aan een directeur.
De voorbereiding van de overgang naar deze organisatievorm vergde de nodige aandacht. In het najaar van 
2013 startte de procedure voor werving van de directeur. Begin 2014 werden  gesprekken met een zeer geschikte 
kandidate afgerond. Zij treedt in het najaar van 2014 aan. Het bestuur krijgt tot taak om in samenspraak met de 
directeur de grote lijnen van het beleid uit te zetten en blijft zeker in de eerste fase de directeur met raad en daad 
bijstaan. 
Het bestuur blijft de ontwikkelingen bij De Persgroep Nederland uiteraard met grote belangstelling volgen en is 
verheugd dat de Volkskrant, Trouw, het AD en Het Parool – dat juridisch niet behoort tot De Persgroep Nederland 
maar wel valt onder de holding De Persgroep – niet alleen zakelijk steeds beter gedijen, maar ook enkele journalis-
tieke prijzen in de wacht sleepten. De inbreng van Het Parool in De Persgroep Nederland, zoals destijds overeenge-
komen bij de overname van PCM door De Persgroep, is regelmatig onderwerp van overleg geweest met de directie 
van De Persgroep.
 
Een hoogtepunt van het jaar was de door de stichting georganiseerde conferentie Global Uprisings, waarin leden 
van actiegroepen en protestbewegingen uit de hele wereld in Amsterdam in de Balie bij elkaar kwamen. Doel van 
de conferentie was onder andere om te analyseren uit welke groeperingen de wereldwijde ’Occupy-beweging’ 
bestaat, wat de motieven en drijfveren van de verschillende bewegingen zijn en in hoeverre die overeenkomen.

De European Press Prize, waarvan de stichting een van de initiatiefnemers is, beleefde in 2013 zijn tweede jaar.
Het stemt tot grote tevredenheid dat het aantal inzendingen in het tweede jaar ruim het dubbele was van het al 
respectabele aantal uit het eerste jaar en dat het niveau over de hele linie van hoge kwaliteit was.

Naast deze grote projecten steunde de stichting in 2013 vele andere projecten, die bij elkaar een interessante mix 
vormen van continuïteit en nieuwe initiatieven. 
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     Samenstelling organen

Bestuur
In 2013 waren er geen wisselingen in de samenstelling van het bestuur. Op 31 december 2013 was het bestuur als 
volgt samengesteld:

Alex Brenninkmeijer, voorzitter
Adriaan Stoop, secretaris
Judith Brandsma, penningmeester
Heikelien Verrijn Stuart, bestuurslid 
Marjan Sax, bestuurslid (dito)
Wim van Norden, erevoorzitter

Het bestuur heeft in 2013 acht keer plenair vergaderd en twee keer samen met de raad van toezicht. Indien nodig 
hebben bestuursleden, soms samen met het hoofd van het bureau, tussentijds overlegd.

Raad van toezicht
De raad van toezicht heeft in 2013 twee keer samen met het bestuur vergaderd. Indien nodig heeft de voorzitter 
van de raad tussentijds  overleg gevoerd met bestuursleden.

Op 31 december 2013 was de samenstelling van de raad van toezicht als volgt:
Kees Vendrik, voorzitter
Ruud Koole
Inge van der Vlies
Caroline Nevejan
Marjan Schwegman
Maarten Schinkel
Farid Tabarki 

Adviseurs
De stichting heeft in 2013 in voorkomende gevallen de volgende externe adviseurs ingeschakeld:
Wietse Tjoelker en Felix Huiberts, K P M G  Accountants
Pieter van der Korst, Lemstra van der Korst Advocaten
Jan Willem Nieuwenhuys, A S N Vermogensbeheer
Peter Meijer van Putten, ABN AMRO MeesPierson
Esther van Munster, Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management
Rien van Gendt, Van Gendt Philantropy Services

5



  6

I F  Productions
A Haunting History (documentaire)
u 15.000

A Haunting History  gaat over de missie van 
de 28-jarige Zuid-Sudanese mensenrech-
tenadvocaat Anuol Deng om juridisch 
bewijsmateriaal te verzamelen tegen vice-
president Riek Machar en zijn aanhangers, 
die hij ziet als de aanstichters van het 
bloedige etnisch geweld in het land. 

De documentaire begint in de zomer van 
2012, als Deng vanuit Engeland terugkeert 
naar Zuid-Sudan,  waar hij met hulp van 
zijn neef Peter Malir een advocatenkan-
toor wil opzetten in de hoofdstad Juba. 
Vijf maanden later breekt er een nieuwe 
machtsstrijd uit tussen Machar, die 
behoort tot de Nuer-stam en president 
Salva Kiir, een Dinka. De strijd ontaardt in 
een burgeroorlog, die wordt gevoed door 
het onderliggende etnische conflict tussen 
de Dinka en de Nuer. De film volgt Deng 
en Peter, die zelf ook moeten vluchten 
en met hun familie in een vluchtelingen-
kamp terecht komen.

Projecten

Stichting Open Mind
50 Ontmoetingen... 10 jaar later
u 25.000

Tien jaar geleden nam de stichting 
Open Mind het initiatief voor het 
project 50 Ontmoetingen, waarbij 50 
bekende Nederlanders en 50 fotografen 
ieder een ontmoeting hadden met een 
asielzoeker. Doel was om te laten zien 
dat achter het politiek-maatschappelijke 
’probleem’ van de asielzoekers mensen 
van vlees en bloed schuilen.

In de gesprekken, die werden vastgelegd 
in een boek met foto’s, kregen deze
problemen weer een naam en een 
gezicht. Deelnemers waren onder 
andere Jan Mulder, Carli Hermès, Anita 
Witzier, Robert ten Brink en Connie 
Palmen. Dezelfde bekende Nederlanders 
en fotografen hebben de mensen met 
wie ze destijds hebben gesproken opge-
zocht om te zien hoe het ze is vergaan. 
Destijds bereikte dit project 3 miljoen 
mensen. Dit keer komt er niet alleen 
een boek, maar ook een reizende buiten-
tentoonstelling, een documentaire en 
een online community democratie). 

Voor Deng is dit een herhaling van de 
traumatische gebeurtenissen uit zijn 
jeugd. Als zevenjarige ontsnapte hij 
samen met zijn moeder en zusje ternau-
wernood aan ‘The Bor Massacre’, een
bloedbad dat de Nuer-militie van Machar
op 15 november1991 aanrichtte in Bor, 
een leefgemeenschap in het hart van het 
gebied van de Dinka-stam. Op de school 
in een vluchtelingenkamp leerde hij snel 
Engels en sloot hij hechte vriendschap 
met internationale hulpverleners, die hij 
hielp met vertalen. Zij zorgden dat hij 
een opleiding tot mensenrechtenadvocaat 
kon volgen in Kenia en Engeland. 
Deng en Peter doen al het mogelijke om 
vluchtelingen in het kamp, waar gebrek is 
aan alles, te helpen. Tegelijkertijd begint 
Deng aan de levenstaak die hij zichzelf als 
kind heeft gesteld: de aanstichters van het 
bloedbad voor een internationaal strafhof 
brengen. Door zijn directe benadering, 
het gevolg van zijn Westerse opleiding, 
dreigt hij daarbij regelmatig in moeilijk-
heden te komen. Peter, die geworteld is in 
de Zuid-Sudanese cultuur en traditie,
vervult daarbij een cruciale bemiddelaarsrol
.

Femke en Ilse van Velzen, de oprichters 
van I F Productions, maken sinds 2002 
veelgeprezen documentaires over onrecht 
en mensenrechtenschendingen in Afrika. 
Hun documentaires zijn altijd onderdeel 
van een bredere campagne om deze mis-
standen en wreedheden onder de interna-
tionale aandacht te brengen. Juist daarom 
heeft Deng zelf contact met hen gezocht 
en zijn volledige medewerking toegezegd 
aan de documentaire. 

De Correspondent

De Correspondent is een nieuw, online 
journalistiek platform met als belang-
rijkste doel het leveren van context, 
analyse en opinie bij het dagelijks nieuws. 
Het platform kent geen abonnement, 
maar lidmaatschap. Alleen leden hebben 
toegang tot alle functionaliteiten. Leden 
kunnen artikelen lezen, erop reageren, 
eraan bijdragen of ze delen met andere 
leden. 
Het bedrijf heeft bewust geen advertentie-
inkomsten, om de journalistieke onaf-
hankelijkheid te waarborgen. Financiering
geschiedt door de bijdragen van de leden 
en een aantal partners, waaronder Stich-
ting Democratie en Media.
Zie ook pagina…



Subsidiecommissie  
De subsidiecommissie heeft in 2013 zesmaal vergaderd om verzoeken om financiële steun te beoordelen. In enkele 
gevallen hebben partijen op uitnodiging van de subsidiecommissie hun aanvraag  mondeling toegelicht.

Op 31 december 2013 was de subsidiecommissie als volgt samengesteld:
Marjan Sax, voorzitter
Pat Beerman, secretaris
Heikelien Verrijn Stuart, lid 

Het bureau van de stichting
Het bureau bestond in 2013 uit mevrouw Pat Beerman, hoofd van het bureau, (0,8 fte) en Hans Scholten (0,4 fte). 
Mevrouw Beerman coördineert de lopende activiteiten van de stichting, voert de algemene administratie en 
draagt zorg voor uitbetaling van subsidies. Als secretaris van de subsidiecommissie zorgt zij voor de voorbereiding 
en verslaglegging van de vergaderingen en administratieve afhandeling van het subsidiebeleid.
Hans Scholten is verantwoordelijk voor het onderhoud en ontwikkeling van de website, notuleren van de
vergaderingen van het bestuur en de raad van toezicht. Indien nodig vervangt hij Pat Beerman.
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Hans Renders en Binne de Haan/Biografie 
Instituut
Theoretical Discussions
of Biography
Meerjarige steun

Het genre dat we nu biografie noemen, 
bestaat al minstens sinds het begin van 
de jaartelling, maar de specifieke term 
dateert pas uit de zeventiende eeuw. De 
biografie heeft zich in de loop der eeuwen 
vooral in de praktijk ontwikkeld,  zonder 
noemenswaardige theorievorming. Met 
de bundel  essays ‘Theoretical Discussions 
of Biography’ bieden Hans Renders en 
Binne de Haan, beiden verbonden aan 
het Biografie Instituut van de Rijksuni-
versiteit Groningen, voor het eerst een 
duidelijk startpunt voor verdere theorie-
vorming.
Waarom is het genre zo populair gewor-
den? Kan een biografie net zo worden 
beoordeeld als literatuur? Is de biografie
een echt wetenschappelijk genre? Deze en 
andere vragen komen aan de orde. Zeker 
is wel dat de biografie niet meer is weg te 
denken als narratieve vorm voor weten-
schappelijke geschiedenisbeoefening en 
voor de duiding van mensenlevens. 

Hans Renders is hoogleraar Geschiedenis
en Theorie van de Biografie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en directeur 
van het Biografie Instituut. Binne de 
Haan doet aan het Biografie Instituut 
promotieonderzoek naar het denken 
over de biografie. Het Biografie Instituut 
ontvangt meerjarige steun van Stichting 
Democratie en Media.

Projecten Geert van Kesteren Photojournalism
After the Ceasefires
(film- en fotografieproject)
u 20.000

’Het Palestijns-Israëlisch conflict vindt plaats 
in een landschap waar elke rots of boom lijkt te 
worden betwist en belast met geschiedenis, emoties, 
conflicten en mentale projecties; alle tegenstrijdig. 
Het Heilige Land is een plek waar mythen en 
feiten dwars door elkaar heen lopen. Feiten worden 
gebruikt om een mythe te ondersteunen en de mythe 
creëert weer nieuwe feiten.’

Zo omschrijft fotojournalist Geert van 
Kesteren zijn project After the Ceasefires, 
waarin hij de caleidoscoop van ideologi-
sche perspectieven in het Midden-Oos-
ten in beeld brengt. De hoofdpersonen 
van de film zijn gepassioneerde arche-
ologen die proberen op een objectieve, 
wetenschappelijke manier de geschiede-
nis van dit gebied te doorgronden. Ze  
moeten echter met lede ogen aanzien 
hoe iedere ontdekking meteen wordt 
ingezet voor politieke  en commerciële 
exploitatie. 

’Gidsen’ selecteren voor journalisten, 
wetenschappers, toeristen en bezoeken-
de politici zorgvuldig stukjes historische 
en religieuze werkelijkheid om een 
bepaald politiek of religieus beeld te 
creëren. Ze werken voor organisaties die 
allemaal hun eigen waarheid, rechten, 
steden en gebieden claimen. Zo wordt 
het verleden gebruikt om de heden-
daagse waanideeën te onderbouwen, die 
voor de bevolking een leven in vrijheid 
en vrede in de weg staan. Het gevolg is 
dat ieder concept van een stabiele vrede 
en toekomst inmiddels uit het bewust-
zijn van de bevolking is verdwenen. De 
psyche in de regio kent alleen nog een 
toestand ‘na de wapenstilstand’. 
After the Ceasefires wordt een mozaïek 
van deze complexe werkelijkheid, als 
tegenwicht tegen de menselijke, maar 
ook politieke tendens om alles terug te 
brengen tot een valse en daardoor
gevaarlijke zwart-wit tegenstelling, 
waarin het uitsluiten van de ander de 
enig mogelijke oplossing lijkt. Het pro-
ject heeft de vorm van een documen-
taire, een tentoonstelling, een online 
platform, apps en een fotoboek. 
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Paradiso
Bankiersexaman
u 4.000

Het roekeloze gedrag van banken en 
financiële instellingen was de belangrijkste 
oorzaak van de financiële crisis die in 
2008 uitbrak en waarvan pas medio 2014 
een voorzichtig herstel is ingezet. 
Het functioneren en de uitwassen in de 
financiële sector – die maakten dat het 
zo verschrikkelijk mis kon gaan – zijn 
voor de meeste krantenlezers echter niet 
te doorgronden. Het Paradiso Bankiers-
examen is bedoeld als ’instapcursus’ voor 
iedereen die hierover meer wil weten.
De bijeenkomst heeft het format van een 
examen, met multiple choice-vragen en 
stemkastjes, waarmee het publiek zijn 
kennis van de sector kan testen. Insiders 
en ervaringsdeskundigen gaan dieper in 
op de onderwerpen die aan de orde komen 
en geven uitleg over het financieel 
vakjargon. 
De avond wordt geleid door Joris
Luyendijk, die sinds 2011 antropologisch 
onderzoek doet naar de werkwijze en 
informele procedures van de financiële 
wereld in Londen. Na afloop van het 
examen interviewt hij Philippe Lamberts, 
europarlementariër voor De Groenen en 
één van de architecten van de regeling
die de bonussen voor bankiers aan
banden probeert te leggen.
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     Subsidies, leningen en investeringen

Het subsidiebeleid is in 2013 grotendeels ongewijzigd gebleven, maar wel zijn  accenten verlegd. De commissie 
signaleert dat de economische crisis als katalysator heeft gewerkt voor een wereldwijde, zeer diverse protest-
beweging. Deze groeperingen en activisten zoeken nieuwe vormen van politieke participatie, uit onvrede met de 
wijze waarop wereldwijd financieel en sociaaleconomisch beleid – en daarmee samenhangend de internationale 
politiek – tot stand komt. Een sprekend voorbeeld is de Occupy-beweging, die in september 2011 ontstond.
 
De commissie heeft daarom bij de beoordeling van subsidieaanvragen meer dan voorheen gelet op onorthodoxe, 
’activistische’ elementen in projecten. Daarbij houdt zij er rekening mee dat bij dergelijke nieuwe initiatieven de 
kans groter is dat de doelstelling niet geheel wordt waargemaakt of dat het resultaat uiteindelijk niet helemaal 
aan de verwachtingen voldoet. Met andere woorden, de inhoudelijke, innovatieve waarde van een initiatief kan 
in dergelijke gevallen soms zwaarder wegen dan de voorspelbaarheid van een positief eindresultaat. Een uitgangs-
punt van het subsidiebeleid is immers dat de stichting als financieel onafhankelijk vermogensfonds juist bij 
nieuwe initiatieven een belangrijke rol kan spelen door een deel van de subsidiebegroting te bestemmen voor 
financiering van projecten die anders, juist vanwege het onorthodoxe karakter, elders moeilijk financiering
vinden. De ervaring heeft geleerd dat wanneer de stichting als eerste steun toezegt aan een project, dit voor
andere partijen een reden kan zijn om ook een bijdrage te leveren.

In totaal kende Stichting Democratie in 2013  u 1,2 miljoen aan subsidies en u 300.000 aan meerjarige bijdragen. 
De subsidiecommissie ontving 152 aanvragen, waarvan er 82 werden  gehonoreerd. De overige aanvragen werden 
afgewezen omdat ze niet voldeden aan formele of inhoudelijke criteria, die hieronder kort worden toegelicht.

Er zijn vier formele criteria:
1. De aanvraag wordt tijdig en op de juiste wijze ingediend, namelijk drie weken vóór de betreffende subsidie-
vergadering, in viervoud. 
2. De aanvraag heeft een solide, realistische begroting.
3. Er is een begroting met dekkingsplan.
4. Er zijn medefinanciers of subsidiënten die het project of initiatief steunen. 

De inhoudelijke criteria zijn uitgebreider:
1. Past de aanvraag bij de doelstellingen of werkterreinen van S D M , te weten:
 a. Opkomen voor vrijheid van meningsuiting;
 b. Beschermen en hooghouden van democratische rechtsstaat;
 c. Democratische vernieuwing;
 d. Bevorderen van diversiteit en kwaliteit van de media ten behoeve van een goed functionerende democratie;
 e. Nieuwe mediavormen die democratische participatie stimuleren.
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2. Maatschappelijke relevantie 
 a. Is het onderwerp actueel, of
 b. Sluit het aan bij, is het stimulerend voor de maatschappelijke discussie, of
 c. Betreft het een controversieel onderwerp, of
 d. Is het een vernieuwende benadering, of
 e. Geeft (de wijze van uitvoering van) het project verdieping van historisch inzicht?

3. Kwaliteit van de aanvraag
 a. Heeft de aanvraag voldoende bereik (landelijke uitstraling, aantal deelnemers/bezoekers)?
 b. Is de kwaliteit voldoende?
 c. Is de activiteit haalbaar?

In 2013 heeft de subsidiecommissie twee nieuwe aandachtsgebieden geformuleerd. 
 1. Nieuwe vormen van democratische organisatie en burgeractivisme. 
 2. Ondersteunen van nieuwe financieringsvormen van (onafhankelijke) media en stimuleren en ondersteunen  
 van onderzoek naar andere structuren voor eigendom van kwaliteitsmedia. 

De stichting kent drie financieringsvormen:
 1. Eenmalige subsidies voor kleinere projecten.
 2. Meerjarige subsidies voor grotere projecten en organisaties.
 3. Subsidies, leningen of investeringen – of een combinatie daarvan – voor het helpen ontwikkelen en eventueel  
 initiëren van nieuwe ideeën en plannen voor democratische vernieuwing en voor nieuwe financieringsvormen  
 voor de media.
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In 2013 werden de volgende subsidies toegekend:

Instellingen, publicaties en websites
•     Axel Arnbak - Communications Security Governance (promotieonderzoek) u 15.000
•     Biografie Instituut - Biografie André van der Louw (publicatie in voorbereiding) u  20.000  
•     Castrum Peregrini - My Friend. My Enemy. My Society. (activiteiten en publicaties) u  12.500
•     Counterpoint (Ver. Koninkrijk) - Nurturing populism? The Media and the European Populist Right
 (onderzoeksproject)  u  25.000
•    Cultuursporen - bureau voor interculturele en educatieve projecten - 
 Educatief stripboek slavernij  u  25.000
•     De Groene Amsterdammer - Masterclass Onderzoeksjournalistiek u  25.000
•     De Nederlandse Nieuwsmonitor - Pluriformiteit of Papegaaiencircuit (onderzoek) u  9.290
•     Den Haag Centraal - Verslaggeving gemeenteraadsverkiezingen maart 2014  u  25.000
•     Edmund Husserl Stichting - De Façademaatschappij (publicatie) u  5.000
•     Een Ander Joods Geluid - Action speaks louder than words (symposium E U - N L -Israël)   u  7.000
•     Macedonia School of Journalism and Public Relations - Enhancing journalistic skills and multimedia
 competencies among high school students (educatief project) u  10.000
•     Guus Luijters - De transporten vanuit Nederland, 1942-1944 (website, ± 2017 gereed )  u  20.000
•     Harriët Duurvoort - Altijd anders (publicatie) u  15.000
•     Human Rights Watch - Defending the Rights of Migrant Domestic Workers in the UK (publiciteitscampagne) u  35.000
•     I K V Pax Christi (PAX) - Change Agents voor Democratie u  25.000
•     IndieVoices  - Vervolgsubsidie voor ontwikkeling en acquisitie  u  101.099
•     International Justice Tribune - Bijdrage herstart publicatie I J T   u  50.000
•     International Justice Tribune - Kosten opstelling ondenemingsplan voor herstart I J T   u 3.194
•     Louis Zweers - De gecensureerde oorlog (publicatie) u  5.500
•     Maastricht Universiteit - Politiekeweegschaal.nl (online stemwijzer Tweede Kamerverkiezingen) u  5.000
•     N RC Media - Digitalisering fotoarchief N R C  en A D   u  40.000
•     Octavo Publicaties - La Haine de la démocratie en Qu’est-ce que qu’un peuple (kosten vertaling F R - N L) u 3.660
•     Paul Kuijpers - Opstand in het Zuiden (publicatie) u  6.000
•     Palestine Link - Nederlands onderzoek naar Israëlisch detentiebeleid Palestijnse kinderen u  12.000
•     Pieter van der Houwen - Extern Afrika - De kracht van de Afrikaanse diaspora (publicatie) u  3.960
•     Stella Braam - Het netwerk van de tabaksindustrie in Nederland (serie artikelen in Vrij Nederland) u 1.815
•     Stichting art. 1 - On the Move (debat en film De Beslissing)  u  10.948
•     Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941 - Herdenking 2013 u  1.000 
•     Stichting Initiatief voor Narratieve Journalistiek Nederland - Steun voor nieuwe organisatie u  46.527 
•     Stichting LOS - Jubileumkrant u  245
•     Stichting MediaRidders - De kraker, de agent, de jurist en de stad (graphic novel) u 12.150 
•     Stichting O L A A  - 40 jaar Chileense gemeenschap in Nederland (evenement en publicatie) u  4.500 
•     Stichting Traktor - Love Radio - Episodes of Love and Hate (documentaire)  u  12.000 
•     Stichting voor Vluchteling-Studenten UA F  - Refugees, Who needs them? (film) u 10.000 
•     Stroom Den Haag - Progamma F O RU M Stroom/Stad u  15.000 
•     The B R I T D O C  Foundation - Good Pitch Europe 2013 u     30.000 
•     Yvonne Scholten - Digitale database Nederlandse deelnemers Spaanse Burgeroorlog  u 7.500 
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Documentaires en filmproducties
•     I F  Productions -A Haunting History (documentaire) u 15.000 
•     Stichting Traktor - Sochi Project (film- en fotoproject) u 8.180 
•     I D F A - Emerging Voices from Southeast Asia (deelprogramma I D F A ) u 25.000 
•     Geert van Kesteren Photojournalism - After the Ceasefires (film- en fotoproject) u 20.000 
•     Stichting WaaR - Arab Camera Festival 2013 u 10.000 
•     Stichting Prototo - Baruch Spinoza (documentaire) u 20.000 
•     Prospektor - Hidden Wounds (documentaire website) u 4.925 
•     Outsider TV - The Killing Fields of Sri Lanka (documentaire) - additionele subsidie u 5.000 
•     Stichting Beeldlijn - Het prentenkabinet van Koos van Weringh (documentaire) u 10.000 
•     International Film Festival Rotterdam - Signals: The State of Europe (deelprogramma I F F R) u 20.000 
•     Stichting Springfilm - N R 100, de moord op Willem Geertman (documentaire) u 15.000 
•     2911 Foundation - The Érpatak Model (documentaire) u 30.000 
•     VA R A - Bloedbroeders (documentaireserie) u 36.000 
•     Ida Does Productions - Racisme in Nederland (werktitel filmplan) u 4.000 
•     Electricial Films - Het geweten van Birma (documentaire) u 3.250 

Debatpodia, debatten en lezingen
•     Dialogue Advisory Group - Actors in Conflict Resolution (serie lezingen) en  
 Online Symposia on Peace and Justice u 10.000 
•     S I B -Utrecht - A Struggle for Peace (jaarcongres 2014) u 25.000 
•     Stichting Democratie en Media, Marianne Maeckelbergh, Brendan Jourdan -
 Global Uprisings (conferentie)  u 13.000 
•     S I B -Amsterdam - European Challenges (conferentie) u 3.700 
•     Universiteit van Amsterdam, K N AW, Menassah Ben Israël Instituut - Studiedag toepassing
 audiovisueel materiaal bij getuigenissen over de Holocaust u 1.750 
•     Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht - Vrijheidscolleges 2014 u 5.000 
•     Paradiso i.s.m. Joris Luyendijk - Bankiersexamen u 4.000 
•     S I B -Groningen - Lezingenreeks en symposium S I B  u 3.500 
•     Institute of Network Cultures - Society of the Query #2 (conferentie) u 5.000 
•     Instituut voor Informatierecht (Universiteit van Amsterdam) -
 Information Influx (lustrumcongres) u 7.500 

Musea, tentoonstellingen en prijzen
•     Lumen Films - Sluimerend vuur (tentoonstelling) u 5.000 
•    Persmuseum - Chroniqueur van het Dagelijks Leven. 100 jaar Simon Carmiggelt (tentoonstelling) u 5.000 
•    Nederlands Fotomuseum - Photostories 2  (internationaal symposium) u 15.000 
•    Liga voor de Rechten van de Mensen - Uitreiking Clara Meijer-Wichmann penning 2013 u 1.000 
•    C P N B  - Boekexpo 2015 u 25.000 
•    Persmuseum - Dag van de Persvrijheid 2013 u 5.000 
•    Stichting Persprijs Jacques van Veen - Uitreiking 2013 u 5.000 
•    Stichting Anne Vondeling Prijs - Uitreiking prijs 2014  u 3.000 
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Meerjarige nationale en internationale projecten
De stichting verleent sinds enkele jaren meerjarige steun aan nationale of internationale projecten. Het kan 
hierbij gaan om nieuwe initiatieven die een zekere aanlooptijd nodig hebben om op eigen benen te kunnen 
staan, zoals de European Press Prize, of om bestaande organisaties die willen reorganiseren of professionaliseren 
tijdelijk te ondersteunen, zoals de Stichting Verhalende Journalistiek. 
In uitzonderlijke gevallen kan de stichting besluiten medeaandeelhouder te worden in een nieuwe organisatie,
eventueel met een prioriteitsaandeel. Zo kan financiële steun via de aandeelhoudersovereenkomst worden 
verbonden aan zekere voorwaarden die ten doel hebben de financiële positie van de organisatie zo goed mogelijk 
te waarborgen. De stichting neemt hierbij de positie in van ’aandeelhouder op afstand’. Het aandeelhouderschap 
dient, afgezien van de financiering, vooral om de betrokkenheid van de stichting te formaliseren en desgewenst 
als klankbord te kunnen fungeren. Een goed voorbeeld hiervan was in 2013 de participatie in De Correspondent. 

Belangrijke projecten in 2013

Conferentie Global Uprisings
Met de driedaagse conferentie Global Uprisings! heeft Stichting Democratie en Media een nieuwe weg ingeslagen. 
Marianne Maeckelbergh, docent Anthroplogie van Democratie en Sociale Bewegingen aan Universiteit Leiden en
auteur van The Will of the Many (2009) en onafhankelijk filmmaker Brandon Jourdan, die wereldwijd sociale protest-
bewegingen documenteert, organiseerden de conferentie op uitnodiging van S D M . 
Straten en pleinen over de hele wereld waren de afgelopen jaren het toneel van massale demonstraties en bezet-
tingen – zowel in democratische landen als in landen met een repressief regime. Het waren uitingen van verzet 
tegen een politiek systeem waarin mensen zich niet meer vertegenwoordigd voelen en een aanklacht tegen de 
vrijemarkteconomie en gedwongen bezuinigingen. Dit falend politiek en economisch stelsel leidt tot werkeloos-
heid en armoede. Verzet en onafhankelijkheid zijn vanaf de oprichting van de verzetskrant Het Parool altijd 
belangrijke waarden in de geschiedenis van de stichting gebleven – waarden die de stichting ook via de conferentie 
Global Uprisings! wil uitdragen.
Van 15 tot 17 november 2013 kwamen zo’n 50 activisten uit Europa, het Middenoosten, de Verenigde Staten en 
Latijns-Amerika bij elkaar in Debatcentrum De Balie in Amsterdam om meer inzicht krijgen in de successen en 
beperkingen van deze sociale protestbewegingen en sleutelfiguren én bezoekers met elkaar in contact te brengen. 
De conferentie was gratis toegankelijk.

Het programma was via livestream te volgen. Elders in de stad vonden side-events plaats, zoals discussies en ontmoe-
tingen in kraakpanden en actiecafé’s. Film- en videobeelden toonden de verschillende actiemiddelen.
De rode draad: de verzetskracht van jongeren én ouderen die vaak met gevaar voor eigen leven de politieke apathie 
van de laatste decennia doorbreken. Daarbij komen zij niet alleen op voor hun eigen belang, maar combineren 
acties voor werk, woonruimte, zeggenschap en gelijkheid met de strijd tegen uitbuiting, uitputting van de aarde 
en vervuiling van het milieu en zoeken ze naar nieuwe, democratische vormen van samenwerking.

Op www.globaluprisings.org staan het volledige programma,de vertoonde films en interviews met deelnemers 
en sprekers. S D M  subsidieert ook www.roarmag.org, een internetmagazine waar de global uprisings voortleven in 
verslagen, beschouwingen, films en commentaren.



  14

Persmuseum
Tentoonstelling over Simon 
Carmiggelt 
u 5.000

In het 100ste geboortejaar van Simon 
Carmiggelt (7 oktober 1913 - 30 november 
1987) organiseert het Persmuseum een 
grote tentoonstelling over het werk van 
de auteur, die zichzelf altijd journalist is 
blijven noemen.

Carmiggelt schreef in Het Parool meer 
dan tienduizend Kronkels: korte, vaak 
weemoedige schetsen uit het dagelijks 
leven, waarvan een groot aantal zich 
afspeelden in Amsterdamse kroegen. 
Velen daarvan werden door hemzelf 
voorgelezen op televisie en mede 
daardoor werd zijn werk ook een groot 
commercieel succes. Zo gingen alleen 
al van zijn Amsterdamse kroegverhalen 
Kroeglopen honderdduizenden exem-
plaren over de toonbank.

De tentoonstelling besteedt ook aandacht
aan Carmiggelt’s rol tijdens de bezetting,
als een van de oprichters van de 
toenmalige verzetskrant Het Parool. 
Ook later bleef hij zich verzetten tegen 
extreme politieke denkbeelden en
totalitaire regimes, o.a. door zijn werk 
voor Amnesty International.

Het honderdste geboortejaar is aan-
leiding voor de nodige Carmiggelt-
activiteit. Dit najaar verscheen bij Van 
Oorschot de bundel Gedundrukt, waarin 
een groot aantal Kronkels is opgenomen. 
Scenarioschrijver Ger Beukenkamp en 
regisseur Hans Hylkema werken aan het 
scenario van de speelfilm Sarphatipark, 
over de geheime relatie van Carmiggelt
en schrijfster Renate Rubinstein.
De affaire werd in 1991 onthuld door 
Rubinstein, in haar boek Mijn betere ik, 
dat na haar dood verscheen en dat ook 
als basis dient voor het filmscenario.

Stella Braam, Ivo van Woerden 
Het netwerk van de tabaks-
industrie in Nederland
u 1.815

Volgens cijfers van het C B S  sterven per 
jaar 23.000 mensen aan de gevolgen
van het (mee)roken van tabak en 
volgens sommige deskundigen ligt het 
werkelijke aantal nog hoger. Het aantal 
verkeersdoden ligt rond de 650 per jaar. 
Maatregelen om de verkeersveiligheid te 
vergroten zijn er legio, maar Nederland 
kent geen effectief en krachtig antirook-
beleid.

Volgens onderzoeksjournalisten Stella 
Braam en Ivo van Woerden heeft dit 
alles te maken met de macht en de  
goed doordachte lobbystrategie van de 
tabaksmultinationals.  In hun jaarversla-
gen stellen deze bedrijven onomwonden 
dat ze alle middelen zullen inzetten 
(lobby- en reclamebureaus, juridische 
procedures, ’deskundigen’ enz.) om te 
voorkomen dat  wet- en regelgeving
tegen het roken hun winstmarge aantast. 
Braam en Van Woerden proberen te ont-
rafelen hoe dit netwerk van de tabaks-
lobby in Nederland in elkaar zit, welke 
organisaties en personen er deel van 
uitmaken, hoeveel en op welke manier 
ze ervoor betaald krijgen. Ze vragen zich 
ook af of de macht van de tabakslobby 
werkelijk zo groot is als soms wordt 
gedacht en of deze inderdaad in staat is 
om wetgeving te beïnvloeden. 
Dit journalistieke project leidde tot een 
serie van vier artikelen die in de zomer 
van 2013 verschenen in Vrij Nederland. 
Braam en Van Woerden beschrijven 
hoe werkgeversorganisatie V N O - N C W 
lobbyt bij de overheid om de antirook-
wetgeving tegen te houden, hoe de 
industrie suggereert dat vooral de kleine 
sympathieke tabakswinkelier op de hoek 
lijdt onder de maatregelen, ze gaan in 
op de manier waarop onderzoeken en 
rapporten worden gemanipuleerd en 
laten zien hoe de tabakslobby ’helpt’ bij 
het opstellen van de antirookwetgeving.

Projecten

Expertisecentrum Journalistiek
Slimmer zoeken op internet 
(masterclass)
Meerjarige bijdrage

‘Googelen’ is inmiddels doorgedrongen 
tot de Dikke van Dale als uitdrukking 
voor zoeken op internet, maar daarvoor 
zijn vaak slimmere of effectievere
manieren dan met de bekende zoek-
machine. In deze masterclass legt 
journalist en historicus Ewoud Sanders 
uit welke dat zijn.

Sanders behandelt onder andere welke 
zoekmethode het geschiktst is voor een 
bepaald doel (contactgegevens vinden, 
een deskundige zoeken, een database 
vinden en raadplegen enz.), zoeken 
in sociale netwerken, toetsen van de 
betrouwbaarheid van gegevens en de 
gevonden data zodanig opslaan dat ze 
makkelijk zijn terug te halen.
Sanders heeft een vaste taalrubriek in 
N RC Handelsblad, en geeft workshops 
aan journalistieke opleidingen op hoge-
scholen en universiteiten.
Hij schreef het gidsje Slimmer zoeken 
op internet, dat in de prijs van de
masterclass is inbegrepen. 
Het Expertisecentrum Journalistiek 
ontvangt een meerjarige bijdrage van 
Stichting Democratie en Media.
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De Correspondent
In het voorjaar van 2013 werd de stichting benaderd door Rob Wijnberg, oud-hoofdredacteur van nrc.nxt, om van 
gedachten te wisselen over eventuele steun aan een nieuw online journalistiek platform, De Correspondent. Wijn-
berg werkt hierin samen met De Groene Amsterdammer en designbureau Momkai. De Correspondent heeft een aantal 
interessante kenmerken en doelstellingen. Door crowdfunding, lidmaatschap van lezers (i.t.t. abonnementen) 
en zorgvuldige keuze van aandeelhouders creëert het platform  financiële en journalistieke onafhankelijkheid. 
De redactie heeft een sterke focus op onderzoeksjournalistiek en streeft naar functionele interactie met de lezers. 
Deze vloeit voort uit de wens om de verhouding tussen journalist en publiek radicaal te vernieuwen. Dit betekent 
dat lezers zelf onderwerpen en bronnen kunnen aandragen of correcties kunnen insturen. De Correspondent ziet 
zichzelf, in haar eigen woorden, als ’een dagelijks medicijn tegen de waan van de dag’.
Deze interactie met de lezers wordt gerealiseerd doordat De Correspondent is opgezet als een uitsluitend digitaal
platform, dat wordt ontwikkeld door Momkai, een van de medeaandeelhouders.
Het initiatief van Wijnberg c.s. beantwoordde daarmee aan belangrijke doelstellingen van Stichting Democratie en 
Media: bevordering van onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek, steunen van vernieuwende journalistieke concepten 
en het onderzoeken van  alternatieve vormen van financiering en eigendomsstructuur van journalistieke media. 
Het past ook goed in het eerder geschetste beleid om nieuwe, mogelijk baanbrekende initiatieven te steunen. 
De Correspondent ging veelbelovend van start – de doelstelling om 15.000 betalende leden tegen een lidmaatschap                       
van u 60 per jaar te werven was acht dagen na de lancering dagen gerealiseerd. Daarom zijn de gesprekken met 
Wijnberg c.s. voortgezet. 
Dit intensieve overleg nam enige maanden in beslag en mondde in november 2013 uit in gecombineerde steun in 
de vorm van een lening en een aandelenbelang van 5% gewone aandelen en een prioriteitsaandeel. Een jaar na het 
eerste contact tussen de stichting en De Correspondent heeft het platform ruim 30.000 betalende leden. De ontwikke-
ling van het platform wordt ook in het buitenland met belangstelling gevolgd.                

IndieVoices
In 2012 verstrekte de stichting in totaal $ 79.000 aan Sasa Vucinic ter financiering van vooronderzoek en opstart-
kosten van zijn project IndieVoices, een online platform voor crowdfunding van journalistieke projecten of initia-
tieven die een bijdrage leveren aan verbetering van lokale of regionale media, met name in ontwikkelingslanden. 
De selectie van projecten, het doorlichten van hun financiële positie, begeleiding van de presentatie op de website 
van IndieVoices en volgen van de voortgang blijken aanzienlijk meer tijd te kosten dan geraamd. Veelbelovend is 
echter dat de enkele van de eerste initiatieven tot succesvolle crowdfunding hebben geleid. 
Het bestuur neemt in dit verband mede in overweging dat crowdfunding zeer snel is uitgegroeid van een initiatief 
in 2008 van drie Amerikaanse studenten tot een serieus, wereldwijd toepasbaar alternatief voor financiering van 
projecten of organisaties. Sasa Vucinic refereert zelf ook aan de verdubbeling van de crowdfunding markt in 2013. 
Het bestuur heeft nog steeds vertrouwen in zijn capaciteiten en heeft daarom in het najaar van 2013 besloten om 
maximaal u 100.000 ter beschikking te stellen uit de algemene begroting. Hiermee zou hij de tijd krijgen om mede-
financiers aan te trekken. Hij heeft de verwachting uitgesproken dat andere potentiële financiers toeschietelijker 
zullen zijn nu IndieVoices online is en de eerste resultaten heeft laten zien. De stichting heeft al een lange relatie 
met Sasa Vucinic, destijds een van de oprichters van het Media Development Loan Fund (nu Media Development 
Investment Fund). Dit nieuwe initiatief wordt daarom uiteraard kritisch, maar ook welwillend en met vertrouwen 
in zijn langetermijnvisie beoordeeld.



Stichting Verhalende Journalistiek 
De geheimen van de top
(conferentie) 
Meerjarige steun

De verhalende journalistiek (‘narrative
journalism’) is de toepassing van 
verhalende, literaire technieken in de 
journalistiek. Het introduceren van 
personages, beschrijven van scènes en 
plotontwikkeling wordt echter aan 
Nederlandse opleidingen journalistiek 
maar mondjesmaat onderwezen. Tijdens 
’De Geheimen van de top’ maken zes
internationaal gerenommeerde verhalen-
vertellers het verschil duidelijk tussen 
een journalistiek verslag en een verhaal.
‘Narrative journalism’ bestaat als vorm 
eigenlijk al honderden jaren. Bekende 
contemporaine voorbeelden zijn Ernest 
Hemingway en John Steinbeck, maar 
ook Daniel Defoe (1660-1731) Charles 
Dickens (1812-1870) in Engeland en 
Mark Twain (1835-1910) in Amerika
creëerden al mengvormen van journa-
listiek en roman. Door de herkenbaar-
heid van de onderwerpen en de toegan-
kelijke vorm hadden deze auteurs grote 
maatschappelijke invloed hadden. Een 
bekend Nederlands voorbeeld is
Multatuli’s Max Havelaar. 

Het genre werd in de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw opnieuw 
populair, vooral door de bundel journa-
listieke verhalen ‘The New Journalism’ die 
Tom Wolfe in 1973 publiceerde, met
bijdragen van o.a. Hunter Thompson,
Norman Mailer en Joan Didion. 
Sindsdien is het definitief gevestigd als 
journalistiek genre, dat in Amerika
vooral verschijnt in tijdschriften als
bijvoorbeeld The New Yorker, Harper’s en 
Rolling Stone. Een succesvol Nederlands 
voorbeeld is het tweemaandelijkse ’voet-
baltijdschrift voor lezers’ Hard Gras.
Tijdens de conferentie behandelen
gerenommeerde journalisten uit de
Verenigde Staten en Europa de verhalende 
technieken in verschillende soorten 
media. Dit is de derde conferentie over 
verhalende journalistiek die is georgani-
seerd door de Stichting Verhalende Jour-
nalistiek (voorheen Initiatief Narratieve 
Journalistiek Nederland). 

Comité Dag van de Persvrijheid i.s.m. 
Free Press Unlimited
Dag van de Persvrijheid 2013
u 5.000

Op 3 mei 2013 wordt de Internationale 
Dag van de Persvrijheid gevierd. In 
Nederland wordt op twee locaties in 
Amsterdam een gevarieerd programma 
verzorgd, waaronder de Persvrijheids-
lezing 2013.
Het thema van de Persvrijheidslezing is 
dit jaar ’Grenzen van de Persvrijheid’. 
De lezing wordt gehouden in De Rode 
Hoed door Egbert Myjer, die tot 2013 
rechter was bij het Europese Hof van 
Justitie. Hij zal ingaan op de rechten en 
verantwoordelijkheiden die samenhan-
gen met de vrijheid van meningsuiting 
en de specifieke verantwoordelijkheden 
van de media en de journalistiek. 
Op deze dag worden onder andere 
ook de Internationale Persvrijheids-
barometer Freedom House 2012 en de 
Nederlandse Persvrijheidsmonitor 2012 
gepresenteerd.
In het MC Theater verzorgt Free Press 
Unlimited Masterclasses voor jonge 
journalisten, met medewerking van 
RT L Nieuws en de redactie van Pauw en 
Witteman. Aanmelden voor deze dag 
kan via de website van de Internationale 
Dag van de Persvrijheid.

Walburg Pers 
Louis Zweers – ‘De gecensureerde 
oorlog’ 
u 5.500 

Tijdens de zogenaamde ’politionele 
acties’ in 1947 en 1948 en de daarop
volgende guerrillastrijd probeerde de
Nederlandse regering het Indonesische 
onafhankelijkheidsstreven met grof 
geweld de kop in te drukken. Er was 
de regering veel aan gelegen om de 
berichtgeving hierover te beïnvloeden. 
De gecensureerde oorlog geeft een beeld van 
dit beleid.

Kunst- en fotohistoricus en onderzoeker
Louis Zweers reconstrueert aan de hand 
van nog niet eerder gepubliceerd foto- en 
archiefmateriaal de houding van voor-
lichtingsdiensten als de Dienst Legercon-
tacten en de Marinevoorlichtingsdienst. 
Zij waren vooral bezig met een propa-
gandaoorlog en toonden daarbij weinig 
respect voor vrijheid van meningsuiting, 
vrije nieuwsgaring of privacy van jour-
nalisten.

Buitenlandse correspondenten en kritische 
Nederlandse journalisten als Chris 
Scheffer van de Nieuwe Rotterdamse Courant 
of Jacques de Kadt en Frans Goedhart 
van Het Parool werden geobserveerd, 
tegengewerkt en hun berichtgeving werd 
onderschept en meegelezen. Ze werden 
zoveel mogelijk afgeschilderd als propa-
gandisten in dienst van ’anti-koloniale’ 
Britse en Amerikaanse media. 
De gecensureerde oorlog is de handelseditie
van het proefschrift Doodzwijgen leek 
de beste oplossing. Militairen versus media, 
Nederlands-Indië, 1945-1949 waarop Zweers 
in november 2013 promoveerde. 
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European Press Prize 
De European Press Prize begon in 2013 aan haar tweede jaar. Na sluiting van de termijn voor inzending had het
bureau van de E P P  316 inzendingen ontvangen, het dubbele van het eerste jaar. Dit alleen al is een teken dat de 
prijs snel aan bekendheid en belang wint. Op grond van de ervaringen van het eerste jaar heeft de organisatie
besloten tot een iets andere indeling van de categorieën. Omdat vorig jaar vrijwel alle inzendingen voor ‘News
Reporting’ bestonden uit een vorm van onderzoeksjournalistiek, is deze categorie omgedoopt in Investigative 
Reporting Award. Alle andere reportages of artikelen die zowel inhoudelijk als stilistisch sterk zijn, worden nu 
ingedeeld in de Distinguished Writing Award. De Commentator en de Innovation Award zijn gehandhaafd.
Daarnaast heeft de jury de mogelijkheid gekregen om een Special Award toe te kennen voor een inzending die 
niet per se in een van de categorieën valt maar door de jury wel van grote journalistieke waarde wordt geacht. 
Het bestuur van de European Press Prize Foundation heeft in 2013 ook de contacten verstevigd met andere
Europese organisaties die geestverwant zijn aan de zeven oprichtende organisaties. Vermoedelijk zullen één of 
meer van deze organisaties toetreden tot de European Press Prize Foundation. Hierdoor wordt niet alleen het 
financieel draagvlak, maar ook de journalistiek-inhoudelijke basis verbreed.
De Investigative Journalism Award is gewonnen door Steve Stecklow, Babak Dehghanpisheh en Yeganeh Torbati, 
voor hun serie artikelen Assets of the Ayatollah, die is gepubliceerd door persbureau Reuters. Hierin onthullen ze 
dat de van oorsprong liefdadige instelling Setad die wordt geleid door de Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei is 
uitgegroeid tot een financieel en zakelijk imperium met een geschatte waarde van 95 miljard dollar.

De Distinguished Writing Award is gewonnen door Sergej Chazov, voor een serie van drie artikelen over de
precaire omstandigheden waaronder etnische minderheden in Moskou moeten leven.
De Commentator Award ging naar de Kroatische journalist Boris Dezulovic, voor een vlijmscherp commentaar 
in het weekblad Globus op het plan om de stad Vukovar, die in november 1991 vrijwel geheel werd verwoest door 
het oorlogsgeweld, niet te herbouwen en de ruïnes tot monument te verklaren.

De Innovation Award is gewonnen door de Noorse journalisten Linn Kongsli en Espen Sandli voor N U L L  C T R L, 
een project van de krant Dagbladet om de slechte beveiliging van privacy en data in Noorwegen aan de kaak te 
stellen. Lezers kunnen op het online platform van de krant zelf nagaan hoe het met hun eigen dataveiligheid is 
gesteld.
De Special Award werd uitgereikt aan twee winnaars. Yavuz Baydar, een veteraan in deTurkse journalistiek en 
voormalig ombudsman van het Turkse dagblad Sabah, kreeg de prijs vanwege zijn strijd voor vrije pers. Hij werd 
bij Sabah ontslagen omdat hij het niet eens was met de wijze waarop de krant verslag deed van de rellen in het 
Gizeh Park in Istanbul.
Alan Rushbridger, hoofdredacteur van The Guardian, en Wolfgang Buchner van Der Spiegel kregen samen de 
prijs omdat ze ondanks politieke druk en tegenwerking volhardden in het publiceren van de onthullingen over 
afluisterpraktijken van de Amerikaanse veiligheidsdienst N S A. 



I D FA
Emerging Voices from Southeast 
Asia
u 10.000

De cinema uit Zuidoost-Azië heeft de 
afgelopen jaren een grote bloei doorge-
maakt. De Thaise regisseur Apichatong 
Weerasethakul won in 2010 de Gouden 
Palm op het filmfestival in Cannes en 
verschillende films van de Filippijn
Brillante Mendoza werden geselecteerd 
en bekroond in Cannes en Berlijn.

Het succes van de speelfilms maakt 
nieuwsgierig naar de documentairefilms 
uit Zuidoost-Azië. Dit genre staat nog in 
de kinderschoenen, maar niettemin
werden enkele documentaires de 
afgelopen jaren al bekroond tijdens het 
I D FA. Inmiddels worden in verschil-
lende landen workshops en congressen 
georganiseerd om het documentaire 
maken te stimuleren.
De technische ontwikkelingen zijn 
een extra stimulans voor nieuwe jonge 
filmmakers. Met de nieuwe kleinere en 
goedkopere digitale camera’s kunnen 
ze redelijk autonoom werken en via 
het internet bereiken ze een veel groter 
publiek. Met deze camera’s kunnen ze 
ook experimenteren met verschillende 
vormen van verhalen vertellen en het 
ontwikkelen van een eigen beeldtaal. 
Voor een regio die zich langzaam ont-
worstelt aan censuur en onderdrukking 
is dit van groot belang.
De documentaires gaan veelal over 
thema’s als identiteit en autoriteit, tegen 
de achtergrond van politieke en econo-

Projecten mische ontwikkelingen in een samenle-
ving in transitie. Concreet gaat dit over 
de opkomst van een nieuwe generatie 
die het keurslijf van de traditionele 
samenleving waarin het individu
ondergeschikt is aan de gemeenschap 
van zich afschudt. Dit leidt uiteraard 
ook tot ontluikend politiek bewustzijn 
en een groeiend besef van grondrech-
ten als vrijheid van meningsuiting en 
vrijheid van expressie. Zo vertelt Wukan 
– After the Uprising het verhaal van een 
vissersdorpje in Zuid-China waar de 
bevolking in opstand komt tegen decen-
nia van corrupt bestuur en landroof. 
De dorpelingen hielden vol ondanks 
de dreiging van de autoriteiten om de 
beweging met geweld neer te slaan.
Het bericht dat het dorpsbestuur was 
verjaagd en dat de regering toestemming 
had gegeven voor lokale verkiezingen 
ging de hele wereld over en was in 2011 
een van de opmerkelijkste nieuws-
verhalen uit China. 

Masterclass Financiële Journalistiek
Masterclasses Arbeidsmarkt 
u 10.000

Deze masterclass gaat in op de mecha-
nismen die op de arbeidsmarkt een rol 
spelen, de problemen rond re-integratie 
en de balans tussen flexibiliteit en zeker-
heid. Wiebe Draijer, voorzitter van de 
SER - waar de masterclass wordt gehou-
den, is openingsspreker.
Andere sprekers zijn onder andere Ferdi-
nand Grapperhaus (hoogleraar Europees 
arbeidsrecht), Pieter Gautier (hoogleraar 
macro-economie aan de VU, Ronald 
Dekker (arbeidseconoom) en Pierre 
Koning, topambtenaar op het ministerie 
van Sociale zaken en Werkgelegenheid 
en hoogleraar arbeidsmarkt.
De Masterclass Arbeidsmarkt wordt 
georganiseerd door de Masterclasses 
Financiële Journalistiek, die in november 
2010 begonnen als een initiatief van drie 
financieel journalisten (Jeroen Windt, 
Pieter Elshout en André de Vos). Zij 
wilden meer bijscholingsmogelijkheden 
voor financieel journalisten. Inmiddels
wordt het initiatief gesteund door 
media-organisaties en onderwijsinstel-
lingen, zoals de Duisenberg School of 
Finance. 
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Verzetsmuseum Amsterdam
Opening Verzetsmuseum Junior
u 200.000 in twee tranches

Hoe zag het leven van Nederlandse 
kinderen eruit tijdens de bezetting? Wat 
maakten ze mee, welke keuzes moesten 
ze maken? Welke gevolgen hadden 
onvrijheid, vervolging, schaarste en de 
toenemende repressie voor het leven 
van een kind? In het Verzetsmuseum 
Junior kunnen kinderen in de leeftijd 
van 9 tot 14 jaar zich hiervan een beeld 
vormen aan de hand van objecten uit de 
collectie van het Verzetsmuseum.

Het bezoekersaantal van het Verzetsmu-
seum Amsterdam is sinds de verhuizing 
naar gebouw Plancius – naast de Hol-
landse Schouwburg aan de Amsterdamse 
Plantage Kerklaan – sterk gegroeid. Dit 
geldt vooral voor schoolkinderen. Het 
aantal bezoekende scholieren nam in de 
periode 2000 - 2012 toe van zesduizend 
tot zestienduizend. Om deze grote aan-
tallen te kunnen ontvangen en om een 
museumopstelling te kunnen maken die 
past bij de belevingswereld van kinderen 
was de bouw van een speciaal museum 
voor deze jonge bezoekers hoognodig.

In de opstelling die is ontworpen door 
Elry Brugmans vertellen vier jonge oog-
getuigen Eva, Jan, Nelly en Henk hun 
persoonlijke, waargebeurde verhalen 
over vervolging, verzet, collaboratie 
en de noodzakelijke aanpassing aan de 
moeilijke omstandigheden.
Het Kindermuseum Junior is het eerste 
museum over de Tweede Wereldoorlog 
in Europa dat speciaal is ontworpen voor 
kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar.  
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     De Persgroep Nederland

Het bestuur constateert met genoegen dat de voorzichtig positieve trend van de afgelopen jaren niet alleen wordt 
voortgezet, maar aan kracht wint. De kranten van De Persgroep Nederland plukken steeds meer de vruchten 
van de digitalisering die vorig jaar is ingezet bij het moederconcern De Persgroep. De kranten – bij De Persgroep 
spreekt men nu van ’nieuwsmedia’ – zijn nu te lezen op papier, als digitale krant, via nieuwssites en als apps.
Een van de kranten die profiteerde van de digitalisering was AD.nl, dat een sterke stijging van het aantal unieke 
bezoekers kende, tot ongeveer een miljoen per dag. 
De Volkskrant sloot 2013 af met meer abonnees dan aan het begin van het jaar. Een prachtig succes was dat de
Volkskrant werd onderscheiden met de titel European Newspaper of the Year 2013 vanwege ’de hoogwaardige
inhoud in een moderne, magazine-achtige layout’. Trouw, dat in 2012 dezelfde onderscheiding ontving, bleef stabiel, 
zowel in oplage als advertentieomzet, wat in deze nog steeds zeer moeilijke advertentiemarkt een prestatie is. 
Het Parool had het moeilijker maar boekte wel een beter financieel resultaat dan in 2012. 

Prijzen
Behalve de onderscheiding voor de Volkskrant was er nog meer waardering voor de journalistieke prestaties van De 
Persgroep Nederland. Verslaggever Jeroen Trommelen van de Volkskrant kreeg De Tegel 2013 in de categorie Nieuws 
voor de onthulling dat Henk Krol als hoofdredacteur van de Gay Krant geen pensioenen betaalde. Columniste 
Sheila Sitalsing van de Volkskrant kreeg in 2013 de Heldringprijs voor de beste Nederlandse columnist. Verslaggever 
en restaurantrecensent Hiske Versprille van Het Parool kreeg de De Tegel in de categorie Onderzoek voor de
onthulling dat het fameuze Amsterdamse biefstukrestaurant Piet de Leeuw al jaren paardenbiefstuk heeft
verkocht zonder dit op het menu te vermelden. Paul Vugts van Het Parool  kreeg de Persprijs Jacques van Veen 2013 
voor zijn verslaggeving van het proces Passage, over een reeks liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Deze 
prijs wordt sinds 1984 iedere drie jaar uitgereikt ter bevordering van de kwaliteit van de journalistiek op het gebied 
van het recht en justitieverslaggeving.
De Groenredactie van Trouw kreeg de Groeneveldprijs, die is verbonden aan Kasteel Groeneveld in Baarn en is 
bedoeld om mensen en organisaties aan te moedigen tot debat over de groene ruimte. 
Sportverslaggever Sjoerd Mossou van het AD kreeg de Publieksprijs Beste Sportboek 2013 voor zijn boek ’Een 
Avondje NAC’.

     Governance

Bij de herziening van de governance zijn in 2013 beslissende stappen gezet. Bestuur en raad van toezicht zijn het 
eens over een toekomstige governancestructuur voor de stichting. Deze gremia  worden vervangen door één
bestuur, dat geen uitvoerende taken heeft. Het beleid wordt gedelegeerd aan een statutair directeur.
Het bestuur zal zich met name richten op het ontwikkelen van de strategie en beleidsplannen, in samenspraak 
met de directeur. Deze legt periodiek verantwoording af aan het bestuur. 
De subsidiecommissie blijft bestaan en zal samen met de directeur een geschikt model ontwikkelen om het
toekomstige beleid  vorm te geven. In het najaar van 2013 is via verschillende kanalen de werving van de directeur 
gestart. Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur eind 2013 in contact is gekomen met een zeer geschikte kandidate. 
Zij treedt  per 1 september 2014 aan.
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     Nagelaten betrekkingen

Het bestuur stelt er nog steeds eer in om ten volle recht te doen aan de tweede, historische doelstelling van de 
stichting, de ondersteuning van de nagelaten betrekkingen. Dit houdt mede in dat waar nodig zorg wordt
verleend aan oud-medewerkers van de verzetskrant Het Parool die op enigerlei wijze zijn getroffen. Met het voort-
schrijden van de tijd is onvermijdelijk dat het aantal nog levende oud-medewerkers ieder jaar afneemt. In 2013 is 
ons ontvallen: 

Tineke Ribbelink-Van Norden
 10 augustus 1920 – 10 februari 2013

Tineke was de oudste zuster van Wim van Norden, mede-oprichter van Het Illegale Parool en erevoorzitter van 
Stichting Democratie en Media. Zij werd na de oorlog aangesteld als maatschappelijk werkster bij Het Parool om 
waar nodig hulp te bieden aan oud-Parolisten die door hun activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog getroffen
zijn. In die zin was zij de belichaming van deze doelstelling van de stichting. Zij heeft deze taak tot op hoge leeftijd 
met grote inzet vervuld en de stichting is haar hiervoor veel dank verschuldigd.

De herdenking van de slachtoffers van het Eerste Paroolproces op de Eerebegraafplaats in Bloemendaal en bij het 
graf van de familie Gertenbach in Zandvoort werd traditiegetrouw gehouden op 5 februari. De bijeenkomst werd 
gevolgd door een gezamenlijke lunch in Het Oude Dorpshuis in Bloemendaal. De jaarlijkse lezing bij deze lunch 
werd dit keer gehouden door de arts en medisch historica Hannah van den Ende. Zij deed uitgebreid onderzoek 
naar de geschiedenis van het Nederlandsch-Israëlitisch Ziekenhuis (N I Z ) in Amsterdam. Hier vonden tijdens de 
bezetting vele joodse onderduikers en verzetsmensen een tijdelijke schuilplaats als patiënt, geveinsd patiënt of 
vermomd als verplegend personeel. Men waande zich hier lange tijd veilig, totdat het ziekenhuis in 1943 alsnog 
werd ontruimd door de Duitsers. De documentaire die Van den Ende hierover met steun van de stichting maakte 
heet dan ook Hier kan me niets gebeuren. 
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      Financiën

Ultimo 2013 bedroeg het belegd vermogen van de stichting u 54,4 miljoen (u 52,2 miljoen in 2012). Het resultaat 
uit beleggingen bedroeg u 3,6 miljoen. In 2013 waren alle beleggingen ondergebracht bij TriodosMeesPierson en 
A S N Vermogensbeheer. 
Ultimo 2013 bedroegen de langetermijninvesteringen uit hoofde van de doelstelling, de zogenaamde Mission 
Related Investments, u 95.070 miljoen:.

Deelneming De Persgroep Nederland u 86.280
Lening Stichting Het Nieuwe Parool u 6.950
Lening Media Development Loan Fund u 1.780
Lening De Balie u 60
Boekwaarde: u 95.070

De leningen en deelnemingen zijn alle courant en daarom zijn er geen voorzieningen getroffen.
Ook heeft de stichting een garantiestelling afgegeven ten behoeve van het Media Development Investment Fund. 
Deze garantstelling betreft een derde uitgifte van ResponsAbility Press Freedom VONCERT I I . Dit zijn ’mini-
obligaties’ met een totale nominale waarde van C H F 5 miljoen u 3,9 miljoen). Het aldus opgehaalde kapitaal
komt uitsluitend ten goede aan initiatieven op het gebied van vrijheid van meningsuiting. Het sociale investerings-
fonds ResponsAbility en de bank Vontobel – beide Zwitserse instellingen – begeleidden de uitgifte. Met deze 
bankgarantie is voor de stichting een bedrag gemoeid van C H F 1,64 miljoen (u 1,37 miljoen). 
Ten slotte heeft de stichting, na afloop van het boekjaar, een aandeel genomen in De Correspondent van u 300.000 en 
heeft de stichting een lening  verstrekt van u 150.000.
In 2013 werd in totaal u 1,527 miljoen aan eenmalige  en meerjarige subsidies toegekend. Een volledig overzicht  is 
opgenomen in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag.
In 2013 bedroegen de beheerskosten u 425.000. De stijging ten opzichte van 2012 (u 369.000) is veroorzaakt door 
advieskosten in verband met de voorbereiding van de transitie naar een nieuwe governance-structuur.



     Balans en resultatenrekening

B A L A N S  P E R  3 1  D E C E M B E R  2 0 1 1
(na resultaatbestemming)

 2013 2012
 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000

     
Vaste activa     
Materiële vaste activa  36 47 
Financiële vaste activa  95.070 93.695 
     
 95.106 93.742  
   
Vlottende activa     
Vorderingen  12  16 
Effecten  54.467 52.301 
Liquide middelen  238 451 
     
 54.717 52.768  
   
 149.823 146.510 

Eigen vermogen   148.861   145.778 
     
Kortlopende schulden 962 732

    
 
 149.823 146.510  
   
     

  22



1715

S T A A T  VA N  B A T E N  E N  L A S T E N  O V E R  2 0 1 3

 2013 2012
 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000

Resultaat uit beleggingen
Theodoor Gilissen Bankiers -  5 
Triodos MeesPierson 1.656  2.010
ASN Vermogensbeheer 1.960  2.166 

  3616 4.181
     
Lasten     
Beschikbaar gestelde gelden
   voor activiteiten en 
   projectondersteuning  -1.390 - 
Meerjarige bijdragen en
   eenmalige subsidies  1.527 1.051
Beheerskosten  425 396   
 
  562 -1.420  
   
Financiële baten en lasten  
Overige rentebaten   29  32
         
     
Nettoresultaat   3.083  2.793    
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EYE Amsterdam
Tentoonstelling Sluimerend vuur  
Peter Forgács
u ???

In de installatie Sluimerend vuur geeft de 
Hongaarse found footage-filmmaker 
Péter Forgács een rijk geschakeerd beeld 
van het dagelijks leven van de Europea-
nen in Nederlands-Indië tijdens de hoog-
tijdagen van de kolonie. Fórgács gebruikt 
fragmenten van amateurfilms en citaten 
uit brieven.
De installatie toont vele aspecten van 
de ’gelukkige tijd’ in de kolonie: de 
etiquette, de bijna vergeten tradities, het 
familieleven en de onvergetelijke geuren 
en kleuren. De titel Sluimerend vuur is 
echter ook een verwijzing naar de sub-
tiele manier waarop Fórgács toont hoe de 
Europeanen omgingen met de inheemse 
bevolking, hoe gecompliceerd die sociale 
structuur was en hoe deze mede de kiem 
bevatte van de latere Indonesische onaf-
hankelijkheidsbeweging.
Péter Forgács is een van de belangrijkste 
Europese found footage-filmmakers. 
Hij vergelijkt zijn oeuvre, dat inmiddels 
bijna veertig werken telt, met muziek-
stukken die hij componeert met het 
gevonden filmmateriaal. Zijn 14-delige 
serie Private Hungary is een goed voor-
beeld.
Forgács maakt persoonlijke interpreta-
ties van de geschiedenis, geen objectieve 
documentaires. In 2007 ontving hij de 
Erasmusprijs voor zijn bijdrage aan de 
cultuur en het historisch bewustzijn in 
Europa.  
E Y E  beschikt over 22 werken van Forgács 
- de grootste collectie van zijn werk ter 
wereld. 

 Hella Rottenberg en Jelle van der Meer  
Opwaaiende toga’s  
u 16.500

De houding tegenover de strafrechtspraak 
is de afgelopen jaren radicaal veranderd. 
Strafeisen, vonnissen en ’justitiële blun-
ders’ in processen tegen bekende Neder-
landers of criminelen worden inde media 
breed uitgemeten. Advocaten bepleiten in 
talkshows de zaak van hun cliënt en ook 
politici laten zich niet onbetuigd in het 
debat over vervolgingsbeleid en strafmaat.
Voor Opwaaiende toga’s verbleven de 
onderzoeksjournalisten Hella Rottenberg 
en Jelle van der Meer acht maanden bijna 
dagelijks in de rechtbank van Haarlem. 
Ze volgden van nabij de voorbereiding 
van strafprocessen tegen bolletjesslikkers 
en jonge criminelen, maar ook tegen 
plegers van huiselijk geweld en daders 
van liquidaties. Ze spraken met rechters 
en officieren van justitie over hun over-
wegingen, dilemma’s en beslissingen en 
over de vraag of publieke discussies over 
de strafmaat, de positie van slachtoffers 
en camera’s in de rechtszaal daarbij een 
rol spelen. 
 

Projecten Vereniging van Onderzoeksjournalisten
 VVOJ-conferentie
De Macht van het Getal 
Meerjarige steun

Zou de economische crisis voorkomen 
zijn als journalisten beter met cijfers 
overweg hadden gekund? Waarschijn-
lijk niet, maar het kunnen vinden en 
analyseren van cijfers en harde feiten is 
voor journalisten een onmisbare vaardig-
heid. Daarom had de conferentie van de 
Vereniging van Onderzoeksjournalisten 
in 2013 De Macht van het Getal als thema.

Deelnemers worden door experts uit 
binnen- en buitenland bijgepraat over 
het vertellen van een verhaal op basis 
van ’   droge’ feiten en cijfers en de inter-
pretatie van jaarverslagen en financiële 
persberichten. Ook de laatste software 
en apps voor het zoeken naar rapporten, 
feiten en cijfers op het internet wordt 
behandeld. Andere workshops gaan over 
beeldresearch, informatiebeveiliging, 
het zoeken naar bedrijfsinformatie in de 
database van het Kadaster, undercover-
onderzoek via sociale media en visualisatie 
van data.
 
Voorafgaand aan de conferentie was er 
een aparte trainingsdag over datajour-
nalistiek, waar trainers uit binnen- en 
buitenland de eerste beginselen van 
datajournalistiek behandelen of voor 
gevorderden de laatste inzichten op het 
gebied van scrapen, cleanen en analyseren 
presenteren. 



Controleverklaring 
Voorgaande samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2013 en de
samengevatte staat van baten en lasten over 2013, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2013 van
Stichting Democratie en Media. Aan de gecontroleerde jaarrekening 2013 is door de controlerende accountant in 
haar controleverklaring een goedkeurend oordeel verstrekt op 25 juni 2014.
De samengevatte jaarrekening bevat geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de 
datum van deze controleverklaring van 25 juni 2014.
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de grondslagen van
waardering en resultaatbepaling zoals deze worden gehanteerd door Stichting Democratie en Media.
Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan daarom niet in de plaats treden van het kennisnemen 
van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Democratie en Media.
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Projecten

Macedonia School of Journalism and 
Public Relations 
Cursus Journalistiek en multi-
media voor middelbare scholieren
u 10.000

In dit project leren middelbare scholieren 
in Macedonië de principes van goede 
journalistiek en het maken en presenteren
van tv-programma’s. Er is ook veel 
aandacht voor nieuwe vormen van 
nieuwsvoorziening via sociale media en 
het internet. 
Macedonië heeft geen gebrek aan televisie-
zenders of kranten, maar het niveau 
van de content is volgens de Macedonia 
School of Journalism and Public Relations 
(S J P R ) van bedenkelijk niveau, met een 
overdosis aan gewelddadige series 

Tessa Steenbergen  
The Burden of the Brave
(documentaire)
u 10.000

Een vitale democratie staat of valt bij het 
vermogen en de bereidheid, of de moed, 
van burgers om zich uit te spreken. 
Filmmaker Tessa Steenbergen laat in 
deze documentaire zien hoe de Filipijnse 
politica Grace Padaca het opneemt tegen 
de heersende politieke elite.
Padaca is van eenvoudige afkomst en in 
haar jeugd werd ze getroffen door polio, 
waardoor ze nu met krukken moet 
lopen. Ondanks die moeilijke omstandig-
heden bracht ze het door de combinatie 
van wilskracht en intelligentie - ze 
studeerde magna cum laude af aan de 
Lyceum of the Philipines University - tot 
journalist bij een radiostation in haar 
provincie Isabela. Daar streed ze onver-
moeibaar tegen de corrupte praktijken 
van de familie Dy, die het bestuur van de 
provincie al veertig jaar in handen had. 
Uiteindelijk besloot ze om zelf in de 
politiek te gaan. In 2001 verloor ze de 
congresverkiezingen nog met een gering 
verschil van Faustino Dy, maar in 2004 
won ze de verkiezingen voor het gouver-
neurschap van de provincie Isabela.

Zes jaar later werd ze bij de gouverneurs-
verkiezingen verslagen door Faustino Dy.
Haar opmerkelijke carrière bleef ook in 
het buitenland niet onopgemerkt. In 
2007 ontving ze uit handen van de Ame-
rikaanse ambassadeur de International 
Women of Couraga Award voor haar in-
spanningen om de economische ontwik-
keling van Isabela te stimuleren. In 2008 
kreeg ze de Ramon Magsaysay Award, 
een onderscheiding voor overheids-
functionarissen, voor haar steun aan de 
bevolking van Isabela om in vrijheid haar 
politieke leiders te kiezen.
Tessa Steenbergen volgt Padaca tijdens de 
harde verkiezingscampagne. Ze wil met 
haar documentaire laten zien dat demo-
cratie meer betekent dan het houden van 
verkiezingen.

vol stereotypen en oppervlakkig nieuws 
verslaggeving. Voor zover er serieuze 
thema’s worden behandeld, is de kans 
groot dat deze berichtgeving is beïnvloed 
door politieke en zakelijke belangen. 
Onderwerpen die jongeren bezighouden 
krijgen weinig tot geen serieuze aandacht.
Dit betekent niet alleen een reëel risico 
dat jongeren eenzijdige (politieke)
informatie krijgen, maar het leidt er ook 
toe dat ze afhaken als krantenlezers en 
nieuwsconsumenten. Bovendien heeft 
onderzoek onder middelbare scholieren 
in 2010 aangetoond dat slechts 4 procent 
van de eindexamenkandidaten van plan 
was om een creatieve opleiding te gaan 
volgen, waaronder journalistiek. Boven-
dien hebben de jongeren doorgaans een 
slechte taalvaardigheid, waardoor ze 
niet alleen het belangrijkste instrument 
missen om zich uit te drukken en hun 
doelen te bereiken, maar ook niet goed 
in staat zijn om enigszins complexe 
informatie te begrijpen of te doorzien.

Aan het trainingsprogramma is deelge-
nomen door 500 leerlingen en docenten 
van 35 scholen in 27 steden in Macedonië. 
Het project kreeg veel aandacht in de 
nationale media en via Facebook.
Het is opgezet in samenwerking met het 
European Journalism Centre, het
Macedonische ministerie van onderwijs 
en het dagblad Nova Makedonija, dat ook 
aan twee studenten beurzen verstrekt 
om te studeren aan de S J P R .



gemeenschap waartoe we behoren, tot 
onze tradities. Herinneringen geven 
vorm aan onze ervaringen, maken 
duidelijk waar we vandaan komen en 
bieden houvast voor de toekomst.
De Joden die de Holocaust hebben over-
leefd, hebben contact gemaakt met dat 
verschrikkelijke verleden door erover 
te vertellen en het te herdenken. Nog 
belangrijker was het om de wereld te 
vertellen wat de Joden was overkomen, 
omdat herinnering ook een waarschu-
wing kan zijn.

Die herinneringen aan dat grote drama 
zijn ontstaan in een specifieke context 
en zijn zeer persoonlijk. Op dit seminar 
wordt het belang onderzocht van audio-
visuele vormen van herinnering en ‘oral 
history’ voor de geschiedschrijving. In 
het bijzonder gaat het om het besef dat 
herinneringen weliswaar een rijke bron 
zijn voor de geschiedschrijving, maar, 
als iedere andere historische bron, ook 
moeten worden geanalyseerd en in hun 
context bezien. 
Het seminar wordt georganiseerd door 
de Commissie voor de Geschiedenis en 
Cultuur van de Joden, het Menasseh 
Ben Israel Instituut.
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Stichting Democratie en Media/ Marianne
Maeckelbergh en Brendan Jourdan
Global Uprisings (conferentie)

Tijdens de conferentie Global Uprisings 
liet inleider Paul Mason zien hoe activisten 
dankzij het internet zelf de macht hebben
om informatie te verspreiden; het mono-
polie van de mainstream media is daarmee 
doorbroken. Tijdens de panels kwamen 
de nieuwe samenwerkingsverbanden en 
netwerken tussen urban poor, arbeiders en 
jonge werkeloze academici aan de orde. 

In Gezi Park in Istanbul verdedigden
burgers de publieke ruimte tegen de 
macht van het kapitaal, dat winkelcentra 
en kantoren wil bouwen, in Brazilië
kwamen mensen massaal in opstand 
tegen de hoge prijzen van het openbaar 
vervoer – sommigen besteden een kwart 
van hun inkomen aan treinkaartjes. 
In beide gevallen worden steeds armer 
wordende burgers, veelal jonge en 
hoogopgeleide mensen, uitgesloten 
door de publieke ruimte ontoegankelijk 
te maken en het reizen naar de steden 
onbetaalbaar te maken. 
Jonge Egyptische activistes vertelden 
het aangrijpende verhaal hoe seksueel 
geweld wordt gebruikt als strategie om 
vrouwen te intimideren en terug naar 
huis te sturen: ‘our bodies are used as political 
battlefield’. Op Tahir Square in Cairo 
dringen ze met teams de ‘circle of hell’ bin-
nen om vrouwen te redden van publieke 
verkrachting.
De actiegroepen stuiten ook op de 
grenzen van massabijeenkomsten: goed 
om informatie uit te wisselen, ongeschikt 
om beslissingen te nemen. In Barcelona 
verplaatste de actie zich naar de buurten. 
Buurtcomités organiseren er gaarkeukens
en kantoorgebouwen worden gekraakt 
door mensen die uit hun huis zijn gezet.
Uit Amerika kwamen de ervaringen met 
inbeslagname van land en huizen, uit 
heel Europa de verhalen van migranten 
die onzichtbaar en rechteloos strijden 
voor verblijfsdocumenten en voor

basisvoorzieningen als gezondheidszorg, 
onderdak en werk.
De schuldencrisis met zijn sociaalpsy-
chologische gevolgen verenigt mensen 
in de actie ‘Strike Debt’, zo bleek tijdens 
de plenaire bijeenkomst met David 
Graeber en George Kaffenzis. 
Nieuw zijn de organisaties van huis-
houdelijk personeel en dienstmeisjes, 
doorgaans migranten. Tot voor kort 
werd hun arbeid niet erkend als werk, 
maar deze vrouwenorganisaties en 
de I L O brengen daar langzamerhand 
verandering in. 

Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen
Using Audio-Visuals in Memory 
Studies of the Shoah/Holocaust: 
New Approaches in a Digital Era
u 1.750

Herinnering is voor de Joodse identiteit
en cultuur van levensbelang. De 
verhalen van vroeger zijn niet alleen 
een beschrijving van de verteller zelf in 
zijn verleden, ze zijn ook het medium 
waarin de verteller zelf voortleeft. Het
vertellen van herinneringen definieert
ons in relatie tot onze familie, tot de  
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Institute of Network Cultures
Online Search 
u 5.000

Het zoeken op het internet is inmiddels
zo gewoon geworden dat we er nog 
nauwelijks bij nadenken. We ’googelen’ 
alles met onze computer, smartphone of 
tablet. Wat, waar en wanneer dan ook. 
Maar wat heeft dit voor gevolgen?
Zoekmachines beïnvloeden niet alleen de 
manier waarop we onze kennis opbouwen,
maar ook ons wereldbeeld. Een zoek-
opdracht levert in 0,18 seconde ruim 
vier miljard resultaten, maar zijn die 
resultaten betrouwbaar en objectief? Wat 
gebeurt er met de enorme hoeveelheid 
metadata die Google verzamelt? Achter 
de ’wereld van Google’ gaat een heel 
andere, echte wereld schuil - geografisch, 
cultureel en technisch. Het wordt tijd 
om de door Google gedicteerde zoek-
filters links te laten liggen en weer zelf 
vragen te stellen.
Tijdens de conferentie wordt ook het 
boek The Dark Side of Google van het 
Italiaanse schrijverscollectief Ippolita 
gepresenteerd. Google is er meesterlijk 
in geslaagd om te voldoen aan onze 
behoefte aan eenvoud en soberheid bij 
het zoeken in de onoverzienbare zee van 
informatie op het internet. Maar wat zit 
er achter de meest geraadpleegde zoek-
machine ter wereld?
Het boek wordt gepresenteerd door 
Frederiek Pennink, die heeft meegewerkt 
aan de eindredactie en een samenvatting 
van het eerste hoofdstuk schreef.
The Dark Side of Google is online te lezen of 
gratis te downloaden.

Paul Kuypers 
Opstand in het zuiden (publicatie)
u 5.000

De bezetting van het Amsterdamse 
Maagdenhuis, op 17 mei 1969, geldt als 
het icoon van het studentenprotest in 
Nederland, eind jaren zestig. De protest-
beweging was echter al een paar maan-
den eerder begonnen met de bezetting 
van de Katholieke Hogeschool Tilburg. 
1969 - Opstand in het Zuiden plaatst die 
protestbeweging in breder perspectief. 
In 1969 leek het of het studentenprotest 
van mei ’68 in Parijs grotendeels aan 
Nederland voorbij was gegaan. Totdat 
de studenten in Tilburg de Katholieke 
Hogeschool bezetten en daarmee het 
voorbeeld gaven voor de Maagdenhuis-
bezetting in Amsterdam en protestacties 
aan andere universiteiten. Die protest-
beweging leidde niet alleen tot een fun-
damentele hervorming van het bestuur 
van de Nederlandse universiteiten, maar 
was ook het begin van de politieke en 
culturele omwenteling en modernisering 
in het ’donkere Zuiden’.

Frans Godfroy (freelance journalist 
en socioloog) en Paul Kuypers (o.a. 
oud-directeur van De Balie en publicist) 
plaatsen de studentenbeweging in het 
brede maatschappelijk kader van die 
woelige tijd: het pacifisme, de democra-
tisering, de ontkerkelijking, ’de seksuele 
revolutie’, de opkomst van de popmuziek 
en allerlei nieuwe vormen van politiek 
bewustzijn, cultuur en theater. Het
betoog van Godfroy en Kuypers wordt 
gecompleteerd door interviews met 
twaalf betrokkenen die de protestacties 
bewust hebben meegemaakt, zoals pop-
muzikant Henny Vrienten. 

Projecten

Castrum Peregrini
My Friend, My Enemy, My Society
u 12.500

Vriendschap en vijandschap komen 
voort uit hetzelfde menselijke instinct: 
de voorkeur van mensen voor personen 
die op hen lijken. En dus de neiging tot 
omarmen van de ’eigen’ groep en afstoten 
van diegene die daar niet bij hoort.
Dit fenomeen is zo vanzelfsprekend dat 
we er niet bij stilstaan, maar dat neemt 
niet weg dat het een van de belangrijkste 
mechanismen is van maatschappelijke 
ordening en conflicten. Dit gevarieerde 
programma van Castrum Peregrini gaat 
op onderzoek naar de vele betekenissen 
van vriendschap en vijandschap. Het is 
een platform voor de verschillende visies 
op dit thema van prominente vertegen-
woordigers uit de beeldende kunst, 
wetenschap, muziek, theater, literatuur, 
politiek en filosofie, zoals de filosoof 
Peter Sloterdijk, schrijfster en beeld-
houwster Charlotte Mutsaers en dirigent 
Ed Spanjaard. 



Stichting Vluchteling-Studenten UA F / 
Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen
Discussieavond over
wetenschapsvrijheid
u 15.000

Na de opvoering van de succesvolle 
theatervoorstelling De verboden
wetenschapsmonologen in 2012
discussieert  een panel van deskundigen 
over wetenschappelijke samenwerking 
en twijfelachtige regimes. 

De verboden wetenschapsmonologen 
is onderdeel van Scholars at Risk, een 
internationaal netwerk van 330 hoger 
onderwijsinstellingen in 35 landen 
dat zich inzet voor de bescherming en 
ondersteuning van vervolgde weten-
schappers. Het UA F werkt hier nauw 
mee samen. 

Dagelijks worden wetenschappers
wereldwijd met de dood bedreigd 
vanwege hun ideeën, onderzoek en 
maatschappelijke positie. De vragen die 
zij stellen vormen vaak een bedreiging 
voor autoriteiten die hun macht
ontlenen aan het beheersen van de
informatie die de samenleving nodig 
heeft voor kritische opinievorming.
Het U A F  startte in 2009 samen met 
instellingen voor hoger onderwijs een 
Nederlands programma van Scholars at 
Risk. Vervolgde wetenschappers kunnen
met een beurs (tijdelijk) hun werk 
voortzetten in een veilige omgeving in 
Nederland of België.

René Roelofs en Paul Scheffer
Land van aankomst (documentaire) 
u 15.000 

De documentaire Land of Promise van 
René Roelofs en Paul Scheffer schetst
beide kanten van de migratie in Europa 
in de afgelopen zestig jaar. Zowel de 
positie van de migranten als van de
samenlevingen die hen opnemen worden 
in beeld gebracht. 

Land of Promise is geheel opgebouwd uit 
archiefmateriaal van bioscoopjournaals, 
documentaires, reportages en speelfilms. 
De invalshoek is het gedeelde gevoel van 
verlies, zowel bij de migrant die zijn
geboortegrond verlaat, als bij inwoners 
van het ontvangende land, waar bijvoor-
beeld sommigen vrezen hun baan te 
verliezen aan goedkopere migranten, of 
de perceptie dat de ’identiteit’ van hun 
land of stad verloren gaat door de komst 
van nieuwe inwoners. De documentaire 
is vertoond in het kader van het
International Documentary Festival 
Amsterdam (I D FA) 2013.

René Roelofs won met zijn documen-
taires verscheidene prijzen. Hij maakt 
documentaires over de meest uiteenlo-
pende onderwerpen, maar zijn lievelings-
onderwerp is naar eigen zeggen ’ambte-
naren, vanwege hun machteloosheid, 
gedrevenheid en willekeur’.
Paul Scheffer is hoogleraar Europese
Studies aan de Universiteit Tilburg. Hij 
was aanvankelijk journalist en publiceert 
nog steeds over integratievraagstukken.
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Stichting OLAA
Boekpresentatie
’40 jaar, 40 verhalen’
u 4.500

Op 11 september 1973 maakte een 
militaire staatsgreep in Chili een eind 
aan de regering van president Salvador 
Allende, die daarbij om het leven kwam. 
Er volgde een uittocht van politieke
ballingen, van wie een aantal in
Nederland werd opgevangen. Het boek 
40 jaar, 40 verhalen schetst hoe het deze 
vluchtelingen de afgelopen veertig jaar 
is vergaan.

Een aantal van hen keerde na de val 
van het bewind van generaal Augusto 
Pinochet de dictatuur terug naar Chili, 
anderen bleven in Nederland. Beide
groepen zijn in het boek vertegenwoor-
digd, maar ook de Nederlanders die 
betrokken waren (of zijn) bij de solidari-
teitsbeweging komen aan het woord. De 
bundel bevat portretten van alle veertig 
geïnterviewden en ruim 130 archieffoto’s 
en is te koop via de website van de orga-
nisatie Chili 40 jaar.
De inleiding bij de presentatie wordt
verzorgd door de theoloog en dichter 
Huub Oosterhuis, destijds een voorstan-
der van de bevrijdingstheologie die in 
Latijns-Amerika veel aanhang kreeg. In 
het voorprogramma wordt de documen-
taire Vuelta y vuelta: Memories of the 
Chilean Exile vertoond. In De Nieuwe 
Liefde is ook een expositie te zien en 
er zijn andere activiteiten rondom de 
Chileense ballingen. Op de site van De 
Nieuwe Liefde staat het volledige
programma. De manifestatie is een
project van de Organisatie Latijns
Amerika Activiteiten (O L A A).
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Projecten

Stichting Palestine Link/gate48
Palestijnse kinderen en militaire 
detentie (rapport) 
u 12.000 

Vijf Nederlandse deskundigen hebben
van 23 november tot 1 december 2013 
een bezoek gebracht aan Israël en
de bezette Palestijnse gebieden op de
Westelijke Jordaanoever. Hun rapport 
Palestijnse kinderen en militaire detentie
waren uitgangspunt voor het debat op
25 juni 2014. 
De missie vond plaats op verzoek van 
Stichting Palestine Link en Stichting 
gate48.  Israëlische, Palestijnse en interna-
tionale organisaties, waaronder U N I C E F , 
hebben hun zorgen geuit over de rechts-
positie van Palestijnse kinderen in de 
bezette gebieden. De expertgroep wilde 
een scherper beeld krijgen van de wijze 
waarop de Israëlische autoriteiten Pales-
tijnse kinderen arresteren, verhoren, in 
detentie houden en berechten en van de 
gevolgen die dit heeft voor de kinderen 
zelf, hun families en hun gemeenschap.
Het rapport van de expertgroep is  in 
april 2014 gepresenteerd aan het ministerie
van Buitenlandse Zaken en de vaste 
commissie voor Buitenlandse Zaken van 
de Tweede Kamer. 
De avond was een initiatief van gate48 
en Palestine Link, in samenwerking met 
Debatcentrum De Balie. 

Expertisecentrum Journalistiek
De Staat van Nederland
Meerjarige structurele steun

Het Expertisecentrum Journalistiek
organiseerde voor de vierde keer het 
symposium De Staat van Nederland, 
volgens het bekende format. Overdag 
praten .
wetenschappers en deskundigen tijdens 
de besloten expert meeting journalisten 
bij over actuele beleidsonderwerpen. 
Het avonddebat is ook toegankelijk voor 
publiek. De Staat van Nederland wordt 
altijd een week na Prinsjesdag gehouden,
zodat de kabinetsplannen voor het 
komende jaar bekend zijn. In sessies 
van een uur maken experts op allerlei 
beleidsterreinen een kritische analyse en 
beoordelen ze de financiële haalbaarheid 
en effectiviteit. 

Onderwerpen die in 2013 aan bod kwamen 
waren de staat van de democratie, sociale 
zekerheid, duurzaamheid, overheids-
financiën, de zorg en de ’maakindustrie’. 
Welke ontwikkelingen hebben hier 
plaatsgevonden, hoe effectief was het 
overheidsbeleid de afgelopen jaren en 
wat is het realiteitsgehalte van de nieuwe 
plannen?

Meer informatie over dit doorlopende 
project staat op de website van De Staat 
van Nederland. 
Stichting Democratie en Media steunt 
het Expertisecentrum Journalistiek van 
2012 t/m 2014 met u 25.000 per jaar.

Institute of Network Cultures
Unlike Us (publicatie)
u 5.000

De consequenties van de opmars van 
de sociale media voor de privacy en 
bescherming van persoonlijke gegevens 
krijgen regelmatig aandacht in de media. 
Minder bekend is dat er vanuit verschil-
lende disciplines systematisch academisch 
onderzoek wordt verricht naar deze 
thema’s.  
Unlike Us (de naam is een knipoog naar 
het ’Liken’ op Facebook) is een project 
van het Institute of Network Cultures 
(I N C ) om een netwerk op te bouwen 
waarin wetenschappers onderzoeks-
resultaten kunnen uitwisselen, expertise 
ontwikkelen en mogelijke alternatieven 
voor de sociale media onderzoeken. 
In 2011 en 2012 werden in Limassol en 
Amsterdam conferenties gehouden om 
dit netwerk op te bouwen. 
De volgende stap is de publicatie van de 
Unlike Us Reader met essays waarin
designers, programmeurs, communicatie-
strategen en onderzoekers zich buigen 
over de vraag ’Sociale media – deelnemen 
of afwijzen?’
Het I N C  wil hiermee een bijdrage leveren    
over de rol van sociale media. Het I N C 
publiceerde eerder readers over onder 
andere YouTube en Wikipedia. De Unlike 
US App is de digitale versie van deze 
reader, met tien toegankelijke Neder-
landstalige artikelen vol filmpjes, discus-
siepunten en leestips over sociale media 
en de kansen en gevaren voor bouwers 
en gebruikers. Het Institute of Network 
Cultures is in 2004 opgericht en houdt 
zich uitsluitend bezig met het internet en 
andere vormen van nieuwe media.
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Edmund Husserl Stichting
De Facademaatschappij
(publicatie)
u 5.000

In 1972 schreef H.J.A. Hofland zijn meester-
werk Tegels lichten – of ware verhalen over de 
autoriteiten in het land van de voldongen feiten. 
Hij onthulde hoe de politieke elite na de 
oorlog de vernieuwingsdrang de kop
indrukte en de oude politieke verhou-
dingen herstelde, door politieke keuzes 
te presenteren als voldongen feiten, en 
sluimerende sentimenten (de Koude 
Oorlog, de Indonesische onafhankelijk-
heid) aan te wakkeren tot angsten. In 
2013 doet Gérard  van Tillo, emeritus 
hoogleraar godsdienstsociologie aan de 
Universiteit van Amsterdam, hetzelfde, 
maar nu vanuit wetenschappelijk
perspectief. 
Van Tillo toont aan hoe ’de werkelijk-
heid’ zoals die aan ons wordt gepresen-
teerd de resultante is van betekenisgeving 
door mensen met hun belangen, goede 
of slechte bedoelingen of ideologieën.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Coming Soon: Refugees. Who 
needs them? (documentaire)
u 10.000

Van Libië naar Amersfoort en van
Bhutan naar Venlo; vluchtelingen die 
naar Nederland komen krijgen niet
alleen te maken met de bureaucratie
van het vluchtelingenbeleid, maar ook 
met haring, de H E M A  en politieke
stromingen die hen eigenlijk liever
zouden terugsturen.
De documentaire Coming soon: Refugees. 
Who needs them? (Miles Roston, 2011) 
volgt een aantal vluchtelingen die een 
nieuw bestaan proberen op te bouwen 
in het land van Sinterklaas en Zwarte 
Piet, de Gay Parade, Koninginnedag, 
PVV-stemmers en vrome christenen. 
Het levert aangrijpende maar ook vaak 
geestige scènes op. De boodschap van 
de documentaire is dat de Nederlandse 
samenleving juist baat heeft bij de komst 
van vluchtelingen. 
De documentaire werd in 2012 in 
Nederland vertoond tijdens het filmfes-
tival Movies That Matter. De Stichting 
voor Vluchteling-Studenten UAF bracht 
in de eerste helft van 2013 een debatpro-
gramma in filmhuizen in Wageningen, 
Den Bosch, Maastricht, Utrecht, Nijme-
gen en Den Haag. Vertoning van de film 
werd gevolgd door een debat met experts 
die vanuit verschillende invalshoeken de 
toegevoegde maatschappelijke waarde 
van vluchtelingen belichtten. Om het 
thema van de documentaire te bena-
drukken werd elke vertoning voorafge-
gaan door een kort optreden van de van 
oorsprong Afghaanse, veelbelovende 
cabaretier en stand-up comedian Dara 
Faizi, die op 30 september 2013 onver-
wacht is overleden.

Van Tillo illustreert wetenschappelijke 
theorieën met tal van voorbeelden en 
anekdotes, waarmee hij duidelijk maakt 
hoe er voortdurend façades worden
opgetrokken – door overheden, bedrij-
ven en politieke partijen.

In zijn inleiding stelt hij duidelijk waar 
het hem om te doen is, namelijk
‘burgers, wetenschappers en leken de 
ogen te openen voor het verschil tussen 
de wijze waarop in de maatschappij de 
zaken gepresenteerd worden en wat 
daar werkelijk achter schuil gaat.’ Van 
Tillo schaart zich zo aan de kant van de 
onderzoeksjournalistiek en de klokken-
luiders – eigenlijk zou hij het liefst zien 
dat iedereen binnen zijn eigen kring een 
tegellichter à la Hofland wordt.

’De moderne samenleving steunt op 
vertrouwen, maar dat vertrouwen kan 
alleen levend worden gehouden als het 
wordt geflankeerd door een gezonde 
portie achterdocht’, zoals Jos van der 
Lans in het voorwoord schrijft. 
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