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       B E S T U U R S V E R S L A G 
 
 
 
Algemeen 
Het Fonds BJP bestond in het verslagjaar 2010 twintig jaar. Aanvankelijk was de bedoeling 
om dit jubileum te vieren met een journalistiek boekenbal, maar de kosten en de organisatie 
bleken bij nader inzien te zwaar te drukken op het bedrijf. Het bestuur besloot daarom om de 
uitreiking van de M.J. Brusseprijs 2011 aan te grijpen voor aandacht aan het dan 21-jarig 
bestaan van het Fonds. De doelstelling van het Fonds BJP is al die jaren dezelfde gebleven: 
het mogelijk maken van bijzondere (arbeidsintensieve) journalistieke (onderzoeks)projecten, 
die zonder ondersteuning niet tot stand kunnen komen, omdat een krant of tijdschrift er de 
mankracht niet voor kan vrijmaken of omdat een freelance journalist gedurende langere tijd 
zonder inkomsten zit. De taak is, zo meent het bestuur, met succes uitgevoerd. Het Fonds 
BJP heeft in de twee decennia van zijn bestaan ruim drieduizend verzoeken ontvangen en 
verwerkt. Gemiddeld een kwart van aanvragers ontving daadwerkelijk een bijdrage. In die 
periode verschenen meer dan 700 publicaties. Dat is gemiddeld bijna 30 per jaar. Het Fonds 
BJP heeft aan de wieg gestaan van het succes van journalisten als Geert Mak (Jorwerd), 
Judith Koelemeijer (Het zwijgen van Maria Zachea) en Annejet van der Zijl (Jagtlust, Annie 
M.G. Schmidt). Dankzij ondersteuning konden geruchtmakende boeken verschijnen van 
Marcel Metze (over de banken), Jeroen Smit (over Ahold), Joep Dohmen (over corruptie 
Zuid-Limburg), Margalith Kleijwegt (over de buurt van Mohammed B.) en dankzij 
ondersteuning zijn interessante biografieën verschenen van bijvoorbeeld Joop den Uyl, Bert 
Haanstra, Anton Philips en Joke Smit .  
Lange tijd bleef het jaarlijkse aantal subsidieverzoeken schommelen tussen de 150 en 170.  
De laatste jaren was er sprake van een opmerkelijke stijging (van 170 naar 190/200). Het 
maximum lijkt inmiddels bereikt, de lijn is nu min of meer stabiel. In 2010 kwamen er weer 
iets minder subsidieverzoeken binnen dan het jaar ervoor (182; in 2009: 193).  
Van de binnengekomen verzoeken in 2010 kon het bestuur 52 projecten honoreren. 
 
Vergeleken met voorgaande jaren zijn in 2010 verhoudingsgewijs veel buitenlandse 
projecten gehonoreerd. Meestal ligt het percentage buitenlandse onderwerpen op dertig 
procent, nu was dat veertig procent. Een ander verschil met de voorgaande jaren is het 
aantal artikelen dat gehonoreerd kon worden. Slechts weinig aanvragers dienen verzoeken 
in voor het maken van artikelen of reportages. Veel van die verzoeken moeten bovendien 
worden afgewezen omdat zij, naar het oordeel van het bestuur, niet uitstijgen boven de 
reguliere journalistiek. Dat betekent dat jaarlijks hooguit vijf procent van de gehonoreerde 
projecten artikelen zijn. In het verslagjaar 2010 konden negen plannen voor 
artikelen(reeksen) worden ondersteund: dat is vijftien procent van de toekenningen. Een 
voorbeeld van zo’n gesubsidieerd project is een reeks reportages in het dagblad Trouw 
waarin de journalist het spoor terug volgt van een mobiele telefoon, naar de delving van de 
voor de elektronica benodigde grondstoffen in Oost-Congo, de illegale opbrengsten en het 
daarmee gefinancierde geweld. Een andere aanvrager deed onderzoek naar de achtergrond 
van een zelfmoordterrorist. Het portret van de jongen, zijn familie en zijn dorp nabij de 
Syrisch-Iraakse grens verscheen in Vrij Nederland.  
 
Sommige aanvragers maken gebruik van nieuwe methodes en vormen. Een journalist, die 
de veelbewogen geschiedenis van een Amsterdams grachtenpand wil blootleggen, verwerft 
en verwerkt haar informatie voor een deel in een regelmatig verschijnend feuilletonblog. Het 
aldus verzamelde materiaal moet uiteindelijk een plaats krijgen in het boek. Een fotograaf 
volgt een belangrijke migratieroute in de beide Amerika’s en doet daarvan verslag in een 
wekelijkse beeldverhaal voor een krant en in een bijdrage voor de radio terwijl hij 
tegelijkertijd een blog bijhoudt en zijn materiaal verwerkt in een i-Pad-applicatie. 
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In het jaarverslag 2009 merkte het bestuur op dat er vergeleken met voorgaande jaren 
minder aanvragen voor biografieën waren binnengekomen. Ook in 2010 was dat het geval. 
Maar de kwaliteit van de aanvragen was hoog en de projecten interessant zodat bijna de 
helft van de verzoeken gehonoreerd kon worden. Daarmee week het totaal aantal 
gehonoreerde biografische projecten niet wezenlijk af van vroegere jaren. Maar liefst drie 
politici zijn onderwerp van biografisch onderzoek: Max van der Stoel (ex-bewindsman voor 
de PvdA, VN-ambassadeur en minister van Staat), de vroegere CPN-leider Marcus Bakker 
en VVD-politica en eurocommissaris Neelie Kroes. Ook schrijver/schilder Henk van 
Woerden, P.J. Meertens (directeur van het Volkenkundig Instituut  ‘Het Bureau’) en kardinaal 
Simonis krijgen een biografie. Tenslotte gaat een Zeeuwse journalist de Nederlandse maar 
ook internationaal vermaarde popgroep Bløf portretteren.   
Evenals in 2009 verstrekte het bestuur het afgelopen jaar weer de nodige 
vooronderzoeksubsidies. Zes aanvragers ontvingen een bijdrage van drieduizend euro om 
verder onderzoek te doen en/of een eerste hoofdstuk te schrijven van het beoogde boek. De 
vooronderzoeksubsidie blijkt in de praktijk een nuttig instrument om twijfel over een project 
weg te nemen of juist bevestigd te krijgen.  
Slechts eenmaal werd een startsubsidie verstrekt. 
 
De in 2010 gesubsidieerde projecten zullen naar verwachting uiteindelijk resulteren in 40 
boeken en negen (reeksen) artikelen. Sommige boeken zullen zoals gewoonlijk gepaard 
gaan met artikelen c.q. voorpublicaties in dag- en weekbladen. Het afgelopen jaar 
verschenen met steun van het Fonds BJP 44 boeken en twee (series) artikelen.  
Onder de verschenen boeken bevond zich het veelgeprezen en veelvuldig bekroonde boek 
van David van Reybrouck ‘Congo’ en ‘Zwarte zwanen, witte zwanen’ van Anja Vink waarin 
een kwart eeuw onderwijsbeleid wordt geanalyseerd en de auteur enkele mythes over het 
zwarte en witte scholen doorprikt. Wat kleiner van opzet, maar even belangrijk is het verhaal 
over de tragische liefdesgeschiedenis van een Marokkaanse jonge vrouw in het boek ‘Sofia’ 
van Margalith Kleijwegt.  
 
Boy Tripfonds  
In 2010 druppelden de eerste aanvragen voor Boy Tripfonds binnen. Het Boy Tripfonds is 
een fonds voor bijzondere wetenschapsjournalistieke projecten en een initiatief van Stichting 
Wetenschapsjournalistiek en –voorlichting (SWJV) en de Vereniging voor 
Wetenschapsjournalisten in Nederland (VWN). De middelen zijn afkomstig van SWJV. Ook 
de stichting Science Communication nl, die kwaliteitsverbetering van de 
wetenschapsjournalistiek nastreeft, heeft  geld in het fonds gestort. Het budget van het Boy 
Tripfonds bedraagt 8000 euro. De subsidies zijn bescheiden, maximaal 1000 euro per 
project. Om die reden heeft het bestuur besloten dat een aanvraag voor deze subsidies niet 
al te uitvoerig hoeft te zijn. Een A-4tje met een duidelijk idee en werkplan volstaat. Nog 
steeds is het aantal aanvragen voor het Boy Tripfonds gering. De Vereniging van 
Wetenschapsjournalisten (een van de initiatiefnemers) gaat in eigen kring meer aandacht 
vestigen op de mogelijkheden van dit fonds. 
Twee verzoeken konden worden gehonoreerd. Een journalist gaat met een bijdrage in de 
onkosten van het Boy Tripfonds op zoek naar het geluid van het beroemde noorderlicht, dat 
volgens wetenschappers niet bestaat, maar dat de lokale bevolking in het noorden van 
Noorwegen wel degelijk hoort. Een andere journalist wil weten waarom het publiek nooit 
meer iets hoort van allerlei met veel ophef aangekondigde innovaties.  
 
NIAS  
Het afgelopen jaar kreeg de journalist Bernard Bouwman een beurs voor een verblijf als 
journalist-in-residence in het NIAS. De voormalige NRC-correspondent in Turkije voltooide er 
zijn boek over de ontwikkelingen binnen de Turkse islam. Elk jaar stelt het bestuur een 
subsidie van tienduizend euro ter beschikking voor een verblijf van vijf maanden in het 
wetenschappelijk instituut te Wassenaar. De samenwerking tussen het NIAS en het Fonds 
BJP dateert van 2005. Sinds die tijd hebben vijf journalisten (inclusief Bouwman) gebruik 
gemaakt van de regeling. Aleid Truijens werkte er aan haar biografie van F.B. Hotz 
(publicatie 2012), Joris van Casteren voltooide er zijn boek over Lelystad (publicatie 2009), 
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Remco Meijer legde in het instituut de laatste hand aan de biografie van koning Willem IV 
(publicatie 2010) en Kees Ruys schreef verder aan zijn boek over de Nederlands-Indische 
schrijfster en journalist Aya Zikken (publicatie 2011).  
 
M.J. Brusseprijs 
Het aantal inzendingen voor de M.J. Brusseprijs 2010 was enorm hoog. Ruim 300 boeken 
(publicaties uit 2008 en 2009) dongen mee naar de prijs. De jury, onder leiding van voorzitter 
Rudi Wester, vond de kwaliteit dermate hoog en de keuze dermate lastig dat zij eerst met 
een longlist van achttien genomineerden naar buiten kwam. Van die lijst kwamen zes 
kandidaten op de shortlist terecht. Tijdens een bijeenkomst eind maart in Spui25 in 
Amsterdam werd de winnaar bekend gemaakt: ‘De Vastgoedfraude’. De twee auteurs, 
journalisten van Het Financieele Dagbad, Gerben van der Marel en Vasco van der Boon, 
ontvingen de prijs uit handen van Mark Brusse, beeldend kunstenaar en de jongste zoon van 
M.J. Brusse. De M.J. Brusseprijs zal vanaf 2010 jaarlijks worden uitgereikt en het prijzengeld 
is verhoogd naar tienduizend euro.  
 
Bestuurssamenstelling  
In het bestuur hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan. Voorzitter Germ Kemper verliet in 
april 2010 het bestuur. Met spijt en grote waardering voor de wijze waarop hij jarenlang het 
voorzitterschap uitoefende, met grote inzet, betrokken en ontspannen, nam het Fonds BJP 
afscheid van hem. Het voorzitterschap is overgenomen door zittend bestuurslid Arend Jan 
Heerma van Voss. De journalist Jeroen Smit, auteur van o.a. ‘Het drama Ahold’  en ‘De 
Prooi’, trad toe tot het bestuur.  
 
Onderzoek 
Om de zoveel tijd laat het bestuur van het Fonds BJP onderzoek doen naar verschillende 
aspecten van zijn functioneren. Zo is er onderzoek verricht naar de interne besluitvorming, 
naar de werkwijze en naar de betekenis en effecten van de gesubsidieerde projecten. Ook in 
2010 is een onderzoek van start gegaan. Dit keer wil het bestuur meer weten over de 
betrokkenheid van de uitgever bij het gesubsidieerde project, over de samenwerking tussen 
de aanvrager/auteur en de uitgever. Een onafhankelijk onderzoeker heeft een online enquête 
opgesteld die zich met name richt op de rol van de uitgevers bij de door het fonds 
gesubsidieerde boeken. De vragen in het onderzoek concentreren zich op de redactionele 
begeleiding en de lancering van het boek. De enquête zal worden toegestuurd aan alle 
auteurs die in 2008, 2009 en 2010 met subsidie van het Fonds BJP een boek hebben 
gepubliceerd. Het bestuur hoopt dat de ervaringen die uit het onderzoek naar voren komen 
nuttig zijn voor de samenwerking tussen het fonds, de uitgevers en de auteurs. Indien de 
uitslag daartoe aanleiding geeft, zal een vergelijkbare enquête onder uitgevers worden 
gehouden en/of de uitkomst besproken met uitgevers en auteurs. Bij het sluiten van het 
boekjaar 2010 moest de enquête nog worden uitgezet.  
 
Financiën 
Het bestuur kende voor de 52 projecten in totaal € 400.747,= toe. Het netto subsidiebedrag 
komt echter uit op € 354,020,= omdat enkele aanvragers uit 2010 en voorgaande jaren hun 
project introkken en de subsidie terug hebben gestort. Dat betekent dat het netto bedrag aan 
toegekende subsidies beduidend lager is dan voorgaande jaren. Het grootste deel van het 
ontstane exploitatiesaldo is, zoals voorgeschreven, ondergebracht in het bestemmingsfonds 
OCW. Het bestuur hoopt de reserve in het OCW-fonds de komende jaren aan te kunnen 
wenden voor nieuwe projecten. 
De bijdragen per project zijn bescheiden. Het bestuur heeft, zoals in het vorig jaarverslag  
aangekondigd, de subsidiebijdrage per maand verhoogd van 1500 naar 1750 euro. Dat heeft  
het afgelopen jaar nog niet geleid tot een verhoging van de bijdrage per project. Die is even 
hoog als het jaar daarvoor (zevenduizend euro). De gemiddeld geringe omvang per project 
wordt ten dele veroorzaakt door het verhoudingsgewijze vrij grote aantal (kleine) 
vooronderzoeksubsidies die in 2010 zijn verstrekt. 
Zoals bekend bestaan de subsidies van het Fonds BJP voor een deel uit leningen. Het 
honorariumdeel van de subsidie moet tot maximaal 75 procent terugbetaald worden via 
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boekroyalty’s. In 2009 haalde het Fonds BJP door de succesvolle verkopen van enkele 
gesubsidieerde boeken een recordbedrag van bijna 85 duizend euro binnen. In 2010 waren 
er minder goed verkopende boeken als gevolg waarvan aanzienlijk minder royalty’s 
binnenkwamen, maar toch nog altijd ruim 31 duizend euro.  
De materiële kosten zijn vergeleken met vorig jaar met tienduizend gestegen. Dit wordt 
veroorzaakt door twee posten: de kosten voor het eerste deel van het onderzoek (bijna 
vierduizend) en de in het vorige jaarverslag aangekondigde kosten die gepaard gaan met de 
organisatie en uitreiking van de M.J. Brusseprijs. De kosten voor de prijsuitreiking - ruim 
zevenduizend euro - zullen elk jaar terugkeren. De personeelslasten blijven, onvoorziene 
omstandigheden daargelaten, de komende jaren op hetzelfde niveau.  
 
 
 
 
Amsterdam, 7 april 2011 

 
 
Mr. A.J. Heerma van Voss,  
voorzitter Fonds BJP 
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         F I N A N C I Ë L E   A F W I K K E L I N G 
 
Bij de bepaling van de omvang van het subsidiebedrag wordt uitgegaan van de volgende 
normen: 
 
• onkosten (reis-, verblijf- en kantoorkosten) worden à fonds perdu toegekend; 
 
• honoraria moeten tot 75 procent van het uitgekeerde bedrag worden terugbetaald uit 

eventueel te ontvangen royalty’s; 
 
• van de toegekende subsidie wordt bij aanvang tweederde deel uitgekeerd, het 

resterende bedrag wordt overgemaakt nadat het project is voltooid, de publicatie in het 
bezit is van het Fonds en aan alle andere voorwaarden is voldaan; 

 
• desgevraagd moet de ontvanger van subsidiegelden een afrekening overleggen van de 

gemaakte kosten. 
 
Het is mogelijk dat bij wijze van uitzondering, op grond van het bijzondere karakter van een 
aanvraag of project, van deze regels wordt afgeweken. 
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                T O E G E K E N D E   P R O J E C T E N    
 
 
In het verslagjaar 2010 zijn in totaal 52 aanvragen gehonoreerd. Zes aanvragers kregen een 
vooronderzoeksubsidie en één journalist ontving een startsubsidie. Twee toegekende 
projecten zijn in een later stadium door de aanvragers ingetrokken. De gehonoreerde 
projecten moeten uiteindelijk resulteren in 40 boeken (waarvan twee fotoboeken) en 9 
artikelen(series). Het totaal toegekende subsidiebedrag is € 400.747,=.                 
 
De volgende projecten zijn in 2010 goedgekeurd. Bij de beschrijvingen zijn in sommige 
gevallen de inhoud, invalshoek of vraagstelling enigszins vaag omschreven ter bescherming 
van het onderwerp. 
 
De laatste Nazi 
In Aken is het proces gaande tegen de ex-Nederlander Heinrich Boere die terecht staat 
wegens de moord op drie Nederlandse verzetsstrijders. Boere maakte tijdens de Tweede 
Wereldoorlog deel uit van een bijzonder commando dat zich toelegde op het doden van 
verzetsmensen. Boere heeft nooit spijt betuigd over zijn daden, wel zegt hij regelmatig te 
bidden voor de nabestaanden. Aanvrager wil het proces in Aken intensief beschrijven om 
aldus een beeld te geven van Boere, de liquidaties en de omstandigheden waaronder hij de 
misdaden pleegde. Publicatie in 2010 bij De Bezige Bij. 
 
Kootwijkerbroek 
In 2001 werd de Nederlandse veehouderij geteisterd door de mkz-crisis. Miljoenen dieren 
werden geruimd, de schade liep in de miljoenen. In het dorp Kootwijkerbroek leidden de 
ruimingen tot een volksopstand. Toegangswegen werden geblokkeerd, ambtenaren gegijzeld 
en de boer die het virus had binnengebracht werd het dorp uitgejaagd. Het dorp is niet meer 
hetzelfde geworden. Tien jaar later is het dorp rijker dan ooit, er verrees een nieuwe 
woonwijk met een bedrijventerrein, het geloofsleven groeit en buitenstaanders worden met 
wantrouwen bejegend. Wat is er afgelopen tien jaar gebeurd? In hoeverre werken de 
trauma’s over lege weiden en het doden van dieren door? Aanvrager ontving een 
vooronderzoeksubsidie. Publicatie te zijner tijd bij Contact. 
 
High Albania 
De bewoners in het bergachtige noorden van Albanië bellen tegenwoordig mobiel, ze 
hebben radio en satelliet tv, maar verder zijn de gebieden even geisoleerd en rebels als 
honderd jaar geleden toen de Britse antropologe Edith Durham door het gebied reisde en 
vervolgens de bestseller ‘High Albania’ schreef. Aanvrager, die zelf in het gebied is 
opgegroeid, wil de reis nogmaals maken. Wat is er veranderd in die 100 jaar? Zijn de 
bewoners nog even rebels als destijds? Hebben de vrouwen meer rechten gekregen? De 
moeder van aanvrager werd verkocht aan de familie van zijn vader toen ze een baby was. 
Zijn zus werd op 15-jarige leeftijd verkocht.  En nu? Hoe vaak komt bloedwraak nog voor? 
Wat is de impact geweest van het communisme? Aanvrager ontving een 
vooronderzoeksubsidie. Publicatie te zijner tijd bij Van Gennep. 
 
Selectie bewoners Flevoland 
Zijn de bedden opgemaakt? Ruikt het handdoekje fris? Slingert er speelgoed rond? In de 
jaren vijftig mag niet iedereen naar de pas drooggelegde polders van het IJsselmeer. Van de 
tienduizend die dromen van een nieuw bestaan worden 1700 na een scherpe selectie (een 
deugdzame arbeidsmoraal, ondernemingszin, hart voor de gemeenschap, een ordelijk 
huishouden) uitgekozen. Het moeten ideale burgers zijn, de besten van de besten. Voldoe je 
niet, jammer. Hoe voelt het om zo’n selectiemethode te ondergaan? Hoe werd bepaald of de 
kandidaat geschikt was of niet? Het onderzoek naar deze ongekende staatsbemoeienis en 
gesprekken met voormalige sollicitanten en mensen die de selectie uitvoerden geeft tevens 
een schets van Nederland in de jaren vijftig. Publicatie in 2011 bij De Twaalfde Provincie. 
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Biografie Marcus Bakker 
Jarenlang leidde Marcus Bakker (1923-2009) de CPN-fractie in de Tweede Kamer. Bij zijn 
afscheid is een zaal naar hem vernoemd. Vanaf zijn toetreding tot de CPN in 1943 tot de 
opheffing in 1991 heeft Bakker een belangrijke rol gespeeld in de partij. Hij was het gezicht 
van de CPN, wist in de Kamer coalities en relaties met andere partijen te sluiten. 
Tegelijkertijd trad hij scherp op bij interne conflicten. Hij was de auteur van ‘Het Rode 
boekje’, uiting van stalinistische partijcultuur. Hij was geliefd en gevreesd, steil en rekkelijk. 
Welke spanning riep die verhouding in hem op? Waarom verzette hij zich niet tegen de 
machinaties van de oude partijleider Paul de Groot? Wat was zijn invloed op jongere 
generaties? Welke invloed hadden zijn kinderen op zijn denken? Publicatie in 2011 bij 
Balans. 
 
Panters van het Pipaplein 
In de jaren tachtig volgde aanvrager een groep merendeels Marokkaanse jongeren. Ze 
groeiden op in de Amsterdamse Pijp en leerden elkaar kennen tijdens het voetballen, op 
school of in het clubhuis. Het waren hangjongeren die van tijd tot tijd criminele activiteiten 
ontplooiden. Vier jaar later blijkt in een vervolgonderzoek twee van de drie jongeren nog 
steeds marginaal of crimineel. Aanvrager wil op zoek naar de inmiddels volwassen mannen. 
Wie zijn nog steeds crimineel en wie zijn keurige huisvaders geworden? Hoe kijken ze terug 
op hun verleden? Welk beleid, welke maatregelen of interventies hebben destijds nut gehad? 
En hoe voeden zij zelf hun kinderen op? Publicatie in 2011 bij Balans. 
 
Dream city 
Sprookjesbossen, achtbanen, desoriënterende en vrolijke attracties. Overal ter wereld zijn 
pretparken. In Irak, China, Rwanda, Colombia of Nederland. Blijkbaar delen mensen 
dezelfde opvattingen over wat vermaak is, ook in landen waar het dagelijks leven in de greep 
is van oorlog, armoede, angst of chaos. Zijn de pretparken overal het zelfde? Wat zegt een 
pretpark en haar bezoekers over een land? Publicatie in 2010 bij Nina Post Editions. 
 
Bellen met Karadzic 
In Bosnië werd feest gevierd, in Belgrado ontstonden rellen op de dag dat Radovan Karadzic 
werd gearresteerd. Dertien jaar was de ex-president van de Servische republiek Srpska 
voortvluchtig. Nu zit hij in Scheveningen gevangen en staat terecht voor het Joegoslavië 
Tribunaal. Hem worden genocide, massamoord en misdaden tegen de menselijkheid ten 
laste gelegd. Wie is deze man? Hoe kwam zijn bizarre carrière tot stand? Hoe kon de 
onbeduidende psychiater opklimmen tot leider van de Bosnische Serviërs? Wie waren zijn 
vrienden? Wat was zijn rol bij de massamoord in Srebrenica? Waarom werd hij niet eerder 
gepakt? Publicatie in 2011 bij Podium.  
 
Bloedmobieltjes  
Het geweld in Oost-Congo wordt voor een deel gefinancierd met de illegale opbrengst van 
grondstoffen (tantalum, tungsten en tin) voor mobiele telefoons, laptops, digitale camera’s, 
mp3-spelers en andere elektronika. Aanvrager wil het aanhoudende geweld in dit gebied 
tastbaar maken voor de elektronika-gebruikers. Dragen fervente bellers bij aan het 
bloedvergieten in dat land? Onderzoek naar de oorsprong van de ertsen. Van Amsterdam-
West naar Oost-Congo, het verhaal van de bloedmobieltjes, verscheen in zes afleveringen in 
het dagblad Trouw (mei, juni, juli 2010). 
 
Biografie Max van der Stoel 
De voormalige minister van Buitenlandse Zaken is een rustige, beleefde, zelfs wat verlegen 
man, maar onder het serene uiterlijk gaan spijkerharde en onverwoestbare overtuigingen 
schuil. Hij hield daar zijn leven lang aan vast, ondanks de opschudding die hij daarmee in 
binnen- en buitenland veroorzaakte. Waar lag de basis voor die overtuigingen en welke 
gebeurtenissen waren wezenlijk voor zijn ontwikkeling? Hij gold als kampioen 
mensenrechten. Hoever ging zijn invloed? Wat vermocht zijn stille diplomatie? En hoe zwaar 
vielen hem de botsingen binnen de  eigen partij, de PvdA? Publicatie in 2013 bij Balans 
Hiphop 
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Rap, turntablism (een dj die een plaat ritmisch tegen de draairichting duwt) en breakdance 
vormen samen met graffiti de basis van de hiphopstroming. Ooit ontstaan in de arme Afro-
Amerikaanse wijken van New York. In Nederland werd het pas in de jaren tachtig populair. 
Inmiddels is de stroming geheel ingeburgerd. Er wordt veel geld mee verdiend, er zijn 
cursussen voor hiphop en streetdance is een vak op de dansacademie. Ook de 
reclamewereld maakt gebruik van het coole imago van hiphop. Aanvrager wil met beeld en 
tekst deze jongerencultuur vastleggen. Zowel ruige mannen met pistolen als vrolijke 
rapjongens, zowel sterren als beginnelingen, zowel krabbelaars met viltstiften als 
kunstenaars met spuitbussen. Publicatie in 2011 bij Orange House. 
 
Fanny Schoonheijt 
Fanny Schoonheijt (1912-1961) is de enige Nederlandse vrouw die heeft gevochten in de 
Spaanse burgeroorlog. Ze kon goed omgaan met machinegeweren, haalde haar vliegbrevet 
en kreeg een hoge positie in het leger. Na de overwinning van Franco moest ze vluchten. 
Stateloos, berooid en hoogzwanger kwam ze aan in de Dominicaanse Republiek. Ze sprak 
nooit meer over haar verleden. Ze stierf nog geen 50 jaar oud aan een hartkwaal. Wie was 
deze vrouw? Hoe slaagde ze erin zo’n hoge positie te bemachtigen? Wie was de vader van 
haar kind? Waarom zweeg ze over haar verleden? Publicatie in 2010 bij Meulenhoff en in De 
Groene Amsterdammer.  
 
De vrouwen van woensdag 
Zwarte mannen staan niet bekend als duurzame levenspartners of betrouwbare vaders. Ze 
zouden vaak kinderen verwekken zonder daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. 
Verwonderlijk is dat de alleenstaande moeders dezelfde soort mannen grootbrengen. Je zou 
verwachten dat zij hun kinderen inprenten niet het voorbeeld van de onbetrouwbare vader te 
volgen. Waarom houden zij een systeem in stand waaronder zij zelf hebben geleden? Wat is 
hun ideaalbeeld van een goed huwelijk? En hoe denken de mannen zelf over relaties, 
huwelijk en hun reputatie? Aanvrager gaat te rade bij deskundigen en bij opeenvolgende 
generaties Surinaamse, Antilliaanse en Ghanese vrouwen en mannen. Publicatie in 2011 bij 
KIT. 
 
Op zoek naar de moderne islam 
Turkije neemt binnen de moslimwereld een aparte positie in. Dat heeft onder meer te maken 
met de liberale wetgeving tijdens het Ottomaanse Rijk en met de hervormingen van Ataturk 
die de islam onder staatstoezicht plaatste. Turkije wordt vaak genoemd als land waar een 
nieuwe, moderne vorm van de islam aan het ontstaan is. Anderzijds groeit ook de vrees voor 
de invloed van de islamitische partij van premier Erdogan en de islamisering van de 
seculiere Turkse samenleving. Doen zich in Turkije nieuwe ontwikkelingen in de islam voor? 
Zo ja, waar komen die vandaan, wie steunt ze en waar ligt de grens van die modernisering? 
Is Turkije een laboratorium waar islam en moderniteit vruchtbaar samen kunnen gaan? Voor 
dit project ontving aanvrager een beurs voor een verblijf als journalist in residence bij het 
NIAS. Publicatie in 2011 bij Atlas.  
 
Zelfmoordterrorist 
In Kirkuk zit de 18-jarige Syrische Afeef gevangen in afwachting van zijn proces. Hij werd 
met een bomgordel om voor een sjiitische moskee opgepakt. Waarom zijn jonge moslims 
bereid om hun leven op te offeren? Afeef, afkomstig uit een Syrisch-Irakees grensdorp, liet 
zich verleiden tot deze zelfmoordmissie. Wat bewoog hem? Armoede? Afgunst? Of zijn er 
andere drijfveren? Aanvrager volgt het proces tegen Afeef en bezoekt zijn familie en het dorp 
waar hij opgroeide. Wat is het voor een  gezin? Hoe leven ze en met welke overtuigingen? 
Hoe gaat Afeef als hij weer vrijkomt zijn leven oppakken? Het artikel verscheen in Vrij 
Nederland in november 2010. 
 
Prenataal onderzoek 
Wat doe je als de 20 weken echo uitwijst dat je kind een ernstige aandoening heeft? Neem je 
de gevolgen voor je kind, jezelf, je relatie en je andere kinderen voor lief? Of wil je het kind 
juist beschermen tegen een beschadigd leven? Hoe weet je of je juist hebt gehandeld? Wie 
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bepaalt dat eigenlijk? De toenemende mogelijkheden van prenataal onderzoek roepen tal 
van ethische vragen en dilemma’s op. Welke rol spelen de medische wetenschap, de politiek 
en de ethiek in deze ontwikkeling? Loopt Nederland hierin voorop? Hoe gaan ze in het 
buitenland om met deze materie? Hoe diep grijpen politieke keuzes op medisch ethisch 
gebied in op onze levens? Publicatie in 2011 bij Augustus.  
 
Goud 
Australië is na China de grootste goudproducent ter wereld. Het land heeft twee enorme 
goudmijnen, maar er zijn ook tientallen kleinere mijnen operationeel. Daarnaast zijn 
duizenden individuele goudzoekers actief. Het beroep van goudzoeker is zeer in trek. De 
goudindustrie zorgt in Australië voor ongekende milieuschade. In de verre omtrek van een 
van de mijnen groeit bijvoorbeeld geen enkel grassprietje meer. Goud brengt ook het 
slechtste in de mens naar boven. Diefstal, vechtpartijen en moord zijn verbonden met de 
goudvelden. Aanvrager wil van binnenuit, door zelf goudzoeker te worden, een beeld geven 
van de ruwe goudzoekercultuur en goudindustrie. Publicatie in 2011 bij Ambo Anthos.  
 
Meavita 
Meavita was een regionale zorgaanbieder die zich in korte tijd ontwikkelde tot één der 
grootste aanbieders van Nederland met een jaaromzet van ruim een half miljard euro. Nog 
veel sneller ging het bedrijf failliet. Was dit het gevolg van de marktwerking in de zorg? 
Welke rol speelden de politiek, het ministerie en de toezichthouders bij de opkomst en 
ondergang van Meavita? Is er oneigenlijk gebruik gemaakt van overheidsgelden? Welke 
bedrijven hebben geprofiteerd van de vele uitbestedingen die de bedrijfsvoering van Meavita 
kenmerkten? Was er sprake van strafbaar of verwijtbaar handelen van de bestuurders? 
Onderzoek naar de op- en ondergang van een zorgconcern. Publicatie in 2011 bij Bohn 
Stafleu van Loghum. 
 
Ahmed Marcouch 
Vier jaar lang was Ahmed Marchouch voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart. 
Marcouch, nu voor de PvdA in de Tweede Kamer, moest het veld ruimen na een spannende 
en dramatisch verlopen strijd voor het PvdA-lijsttrekkerschap. De voormalige politie-agent 
kreeg door zijn onomwonden uitspraken en pleidooien voor een harde aanpak landelijke 
bekendheid. Hij is populair, maar roept ook weerstand op, zowel in het stadsdeel, in de eigen 
partij en bij de Marokkaanse gemeenschap. Wie is Marcouch? Wat drijft hem? Wat heeft hij 
betekend voor het stadsdeel en voor de PvdA? Hoe verliep de weg van politieagent naar 
politicus? Portret van Ahmed Marcouch en het stadsdeel Slotervaart. Publicatie in 2011 bij 
Augustus. 
 
Biografie P.J. Meertens 
Dankzij Han Voskuils creatie van Meneer Beerta in Het Bureau heeft P.J. Meertens meer 
naamsbekendheid gekregen dan hij in zijn lange leven ooit heef gehad. Bijna een halve 
eeuw lang bedreef Piet Meertens - in zijn instituut in het Trippenhuis van de KNAW - de 
volkskunde. Ondanks de spot en de ogenschijnlijke trivialiteit van de onderzoeksactiviteiten 
van het instituut was Meertens speurtocht naar vorm en inhoud van het eigene van het 
Nederlanderschap zeer bepalend. Meertens was een intrigerend man. Was hij fout in de 
oorlog? Zat hij gevangen vanwege homoseksuele contacten? Hij was geliefd en gehaat, en 
vele vaak tegenstrijdige typeringen zijn op hem van toepassing: gevoelig, autoritair, 
charismatisch, opportunistisch, bevlogen, arrogant, schijnheilig. De biografie van P.J. 
Meertens verschijnt in 2013 bij Van Tilt. 
 
Publiekstheater 
Nadat de stormen van de actie Tomaat enigszins waren gaan liggen, formeerde Hans 
Croiset het Publiekstheater. Hij zou met deze nieuwe club het beschadigde vertrouwen van 
het publiek herstellen met toegankelijk en modern werk. Veertien seizoenen lang bespeelde 
het Publiekstheater de Amsterdamse Stadsschouwburg. Met grote talenten als Eric 
Schneider, Annet Nieuwenhuijzen, Petra Laseur, Jules Croiset en Sigrid Koetse. De 
bezoekersaantallen groeiden. Maar binnen de club gistte het voortdurend. Vaak voelden de 
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acteurs zich, in bejubelde voorstellingen, buitengewoon ongelukkig. Typerend voor het 
gezelschap waren de vele hoogte- en dieptepunten die zich razendsnel tempo afwisselden. 
In 1987 was het afgelopen. De geschiedenis van het Publiekstheater verschijnt in 2011 bij 
uitgeverij International Theatre & film Books. 
 
Biografie Henk van Woerden 
Nergens voelde hij zich thuis. Familieomstandigheden en een fysiek ongemak maakten hem 
tot een buitenstaander. Henk van Woerdens leven is een verhaal van ontheemding. Hij groeit 
op in Zuid-Afrika, in een arm Nederlands, disfunctionerend gezin. Na de dood van zijn 
moeder wordt hij in een tehuis en een pleeggezin geplaatst. Hij volgde een kunstopleiding, 
won een prijs en probeerde in Amsterdam en Kreta een bestaan als schilder op te bouwen. 
Twintig jaar later keerde hij voor het eerst terug naar Zuid-Afrika en daarna ontkiemde zijn 
schrijverschap. Hij kreeg succes met semiautobiografische boeken over Zuid-Afrika. Op 47-
jarige leeftijd stierf hij aan een hersenbloeding. De biografie van het dubbeltalent verschijnt in 
2011 bij Podium. 
  
Sterfhuis   
Nederland liep voorop bij het regelen van euthanasie. De laatste jaren verschuift de 
aandacht naar palliatieve zorg. Naar voorbeeld van Engeland zijn ook in Nederland hospices 
opgericht waar gespecialiseerde zorg wordt gegeven aan mensen die nog maar kort te leven 
hebben. Wat gebeurt er in die hospices? Waar ligt daar de grens tussen euthanasie en 
palliatieve zorg? Heeft de familie hier een andere rol dan thuis of in een ziekenhuis? Hoe slijt 
de patiënt zijn dagen, wachtend op het einde? En wat gebeurt er als je terminaal wordt 
verklaard, maar wonder boven wonder opknapt? Publicatie in 2011 bij Balans. 
 
Technische mislukkingen (Boy Tripfonds) 
Hij is nog vliegend te zien op You Tube en in het luchtvaartmuseum in Lelystad staan twee 
exemplaren: de Kolibrie, helikopter met bijzondere aandrijving. Slechts tien exemplaren zijn 
gemaakt, daarna bleven de orders uit. Het ging mis om technische redenen en omdat 
aandeelhouders ongeduldig werden. Het gebeurt vaak dat nieuwe producten mislukken, en 
lang niet altijd om technische redenen. Aanvrager heeft een keur aan zaken opgespoord die 
ooit te boek stonden als innovatief maar waarvan nooit meer iets is vernomen. Waarom? 
Kwam het product te vroeg? Ontbrak het aan maatschappelijke acceptatie? Publicatie in 
2011 bij Ad Donker. 
 
Biografie Frida Catz 
Frida Catz (1885-1963) was namens de christelijke CHU een van de eerste vrouwelijke 
Tweede Kamerleden. Ze was tevens lid van de Amsterdamse gemeenteraad en grossierde 
in tal van andere functies. Ze botste regelmatig met haar partij over ‘de vrouwenkwestie’, 
maar ook door feministen werd ze gewantrouwd. Ze moest voortdurend laveren tussen 
loyaliteit aan de eigen partij en de vrouwenbeweging. Aardig was ze niet, ze kon elitair en bot 
zijn. Na de Tweede Wereldoorlog mocht ze niet terugkeren in de Tweede Kamer vanwege 
een wankelmoedige opstelling tijdens de bezetting. Daarna wijdde ze zich - wrokkig en 
verbeten - aan de zorg van haar zieke man met wie ze op haar 52e was getrouwd. De 
biografie verschijnt in 2013 bij uitgeverij Verloren. 
  
Afrikanen in China 
China is in toenemende mate economisch actief in Afrika. En steeds meer Afrikanen 
proberen een bestaan op te bouwen in China. De relatie tussen Afrika en China verschilt 
wezenlijk met de relatie tussen Europa en Afrika. Hier geen koloniaal verleden, slechts 
economische betrekkingen. In de Chinese miljoenenstad Guangzhou wonen twintigduizend 
Afrikanen, voornamelijk Nigerianen. ‘Chocoladestad’ herbergt talloos veel kleine winkels 
waar intensief handel wordt gedreven. Een ruige omgeving waar de Afrikanen overleven 
dankzij enorme veerkracht en een groot aanpassingsvermogen. Aanvrager volgt een net 
gearriveerde handelaar uit Nigeria en een ingeburgerde zakenman die wortels heeft in zowel 
de Chinese als in de Afrikaanse gemeenschap. De fotoreportages verschijnen in 2011 in 
OnzeWereld en de Volkskrant. 
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IJburg 
In 1994 werd het eerste zand opgespoten in het IJ. Een uniek nieuwbouwproject zou 
gerealiseerd worden op het ingepolderde land. Het zou beter worden dan alle andere 
nieuwbouwwijken en zou in tegenstelling tot de Vinexwijken geen slaapstad worden, maar 
een echte stadswijk. Een derde deel van het project is gerealiseerd. Als gevolg van de crisis 
ligt de bouw nu stil. Een goed moment voor een evaluatie en reconstructie. In hoeverre zijn 
de ambities waargemaakt? Was het een te megalomaan plan? Is er sprake van een Bijilmer-
scenario? Waarom verhuizen mensen weer snel? Is de bevolkingssamenstelling zoals men 
had gehoopt en voorzien? Publicatie van  twee artikelen in 2011 in De Groene 
Amsterdammer.  
 
Mexicaanse griep 
Begin 2009 raakt de hele wereld in de ban van de Mexicaanse griep. Een jaar later worden 
alleen al in Europa meer dan honderd miljoen griepvaccins vernietigd. Overheden hebben 
enorme verliezen gelezen en de farmaceutische industrie maakte een miljardenwinst. Wat is 
er gebeurd? Aanvrager ontving een vooronderzoeksubsidie om een eerste onderzoek te 
doen naar het ondoorzichtige web van gezondheidsraden, overheden, adviseurs en 
industrie. Publicatie in 2010 bij Lemniscaat.  
 
Noorderlicht (Boy Tripfonds) 
De Nederlander Rob Stammes heeft in een leegstaand jongerencentrum in het noorden van 
Noorwegen een poollicht-informatiecentrum opgericht. In zijn nieuwste onderzoeksproject 
probeert hij met behulp van speciale apparatuur het geluid van het noorderlicht te 
registreren. Volgens wetenschappers bestaat het geluid niet. De lokale bevolking zegt dat ze 
het noorderlicht wel degelijk kunnen horen. Wat is de theorie van infrageluidonderzoekers 
over de mysterieuze poollichtgeluiden? Het artikel over het geluid van het noorderlicht 
verschijnt in 2011 in Natuur en Techniek (een radioreportage wordt uitgezonden op Radio 1).  
 
Nieuwe nomaden 
Sinds de val van de Muur twintig jaar geleden zijn honderdduizenden Oost-Europese Roma 
naar het westen gemigreerd. De migratie kreeg pas media-aandacht toen in 2010 bleek dat 
Frankrijk al jaren bezig is Roma uit te zetten. Sommige Roma pendelen maandelijks heen en 
weer, anderen vertrekken voor enkele jaren en weer anderen blijven voorgoed weg. De een 
staat op een tentenkamp, de ander slaapt op een gehuurd matras, de derde koopt een eigen 
huis. Waarom migreren de Roma? Hoe migreren ze, waar komen ze terecht en waarom? 
Aan de hand van zes levensverhalen wil aanvrager een beeld schetsten van de Roma dat 
het clichébeeld van de gitaarspelende kruimeldief ontstijgt. Publicatie in 2011 bij Nieuw 
Amsterdam 
 
PanAm 
Migratie is zo oud als de mensheid. In steeds meer westerse landen wordt migratie als 
bedreiging ervaren. Muren worden opgetrokken, terwijl de afhankelijkheid van goedkope 
arbeid toeneemt. Met name de Amerikaanse continenten zijn gevormd door kolonisatie en 
migratie. De meeste bewoners zijn van Europese of Afrikaanse afkomst. Over het hele 
continent blijven mensen daar in beweging. Aanvrager, fotograaf, wil de migratiebewegingen 
volgen en onderzoeken. Zijn route voert hem langs de 25 duizend kilometer lange Pan 
American Highway en hij doet daarbij 25 landen aan. De weg loopt van Zuid-Chili tot Noord-
Alaska. Hij maakt wekelijks een beeldverslag voor de NRC, levert parallel daaraan bijdragen 
voor de VPRO-radio, hij houdt website en blog bij en verzorgt materiaal voor een i-Pad-
applicatie. Te zien, te horen en te lezen in de loop van 2011. 
 
Biografie kardinaal Simonis 
Het Vaticaan heeft in de periode 1970-1990 de vernieuwingsbeweging binnen de 
Nederlandse rooms-katholieke kerk geleidelijk teruggedraaid, onder andere door de 
benoeming van conservatieve, gezagsgetrouwe bisschoppen. Simonis was de eerste en - 
samen met bisschop Gijssen van Roermond - de belangrijkste exponent van dit regressieve 
beleid. Welke rol heeft Simonis in dat terugdraaien gespeeld? Wakkerde hij het 
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neoconservatieve tij binnen de r.k.-kerk aan of remde hij ook af? Welke rol speelt de 
bijzondere relatie die hij onderhield met paus Johannes Paulus II en in welk opzicht 
verschilde hij van Gijsen? Waarom had hij zo’n problematische relatie met de media? 
Onderzocht worden ook het omstreden pausbezoek, de kwestie-Bar, de processen tegen 
Simonis en het zwijgen over de pedofilieschandalen. De biografie verschijnt in 2014 bij 
Valkhof Pers.  
 
De Mennonieten 
In het gortdroge noorden van Mexico bevindt zich de mennonietenkolonie Sabinal. 
Soberheid en godsvrucht, armoede en ongeletterdheid zijn hier troef. De bewoners zijn 
lijdzaam en slaafs. Ze hebben verweerde Nederlandse boerenkoppen en luisteren naar 
Nederlandse namen. Zij stammen af van de vervolgde Wederdopers, rebelse en kritische lui, 
die een eeuwenlange geschiedenis van emigratie kennen. De kloof tussen de opstandige 
Mennonieten en de bewoners van Sabinal is groot. Waar heeft zich de omslag voorgedaan? 
Aanvrager zoekt het antwoord in de beschrijving van een uit Veere afkomstige familie, 
waarvan een nazaat in Sabinal woont. Publicatie in 2012 bij KIT Publishers. 
 
Biografie Neelie Kroes 
Haar politieke loopbaan leek voorbij, maar na haar zestigste werd ze toch nog benoemd als 
eurocommissaris en in die rol schopte ze het tot de machtigste vrouw van Europa en nam 
plaats 38 in op de Forbes-lijst van ’s werelds machtigste vrouwen. Als eurocommissaris 
mededinging deelde ze megaboetes uit aan bedrijfskartels en hield er namen aan over als 
‘Steely Neelie’ en ‘mrs Microsoft’. Neelie Kroes was ook als Nederlandse politica 
veelbesproken. Van het split in de rok tot vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Ze 
was een Queen Bee, maar bekeerde zich op late leeftijd werd tot het feminisme. De biografie 
van Neelie Kroes verschijnt in 2011 bij Nieuw Amsterdam. 
 
Narratieve journalistiek 
Kranten, weekbladen, radio- en tv-programma’s kampen met bezuinigingen en gedwongen 
ontslagen. De mediagoeroes zeggen dat de consument niet meer wil lezen en berichtgeving 
slechts in zeer kleine hapjes kan verwerken. Dat wordt betwijfeld door aanvragers. In een tijd 
waarin de media onder druk staan zouden er  juist nieuwe kansen zijn voor het breed 
opgezette verhaal en slow journalism. De verhalende journalistiek is aanvulling op de 
nieuwsjournalistiek. In de narratieve journalistiek werkt de journalist met karakters, een 
verhaallijn en met literaire stijlmiddelen. Enkele journalisten hebben een club opgericht die 
zich tot doel stelt dit genre een nieuwe impuls te geven met o.a. het organiseren van een 
conferentie. Bij wijze van uitzondering is een subsidie verstrekt voor deze conferentie die 
plaatsvindt op 1 april 2011.  
 
Bløf 
Sinds de doorbraak in 1998 speelt de popgroep Bløf een toonaangevende rol in de 
Nederlandse popmuziek. Albums werden goud of platina, liedjes stonden maandenlang op 
nummer één in de nationale hitlijsten. In twintig jaar tijd ontwikkelde Bløf zich van een lokaal 
bandje, dat oefende in een voormalige varkensstal in het Zeeuwse Souburg, tot een 
internationale popgroep die wereldwijd concerten geeft. In deze biografie wordt de 
geschiedenis van de band verteld. De successen, de hoogtepunten, maar ook de 
schaduwkanten, de dood van bandleider Chris Götte, de conflicten in de band, de artistieke 
meningsverschillen, de druk van het groepsproces. Deze geschiedschrijving geeft ook een 
beeld van de toenemende professionalisering in de popwereld, de teruglopende cd-verkoop 
en de trend om - al dan niet illegaal - muziek te downloaden. Publicatie in 2012 bij uitgeverij 
Carrera. 
 
Terug naar Donderberg 
Aanvraagster heeft de provincie al lang verlaten, maar keert terug naar haar roots om de 
ontwikkelingen te analyseren en te beschrijven die hebben geleid tot de onweerstaanbare 
opkomst van de PVV en Geert Wilders. Ze gaat onderzoek doen aan de hand van de vier 
G’s van Limburg:  God, Gezin, Gezelligheid en Geert. Hoe heeft de verhouding tussen kerk 
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en moskee zich ontwikkeld? Voor wie is Limburg gezellig? Zitten er barsten in de gesloten 
groepscultuur? Wie maken in de regio de dienst uit? Werkt het samenspel van kerk-
notabelen en bedrijfsleven nog? Wie zijn de mensen die hun hoop op Wilders hebben 
gevestigd en waarom? Een vooronderzoeksubsidie is verstrekt voor het schrijven van een 
hoofdstuk. Publicatie te zijner tijd bij Nieuw Amsterdam. 
 
Trein 451 
In de vroege ochtend van 13 december 2009 vertrok voor het eerst sinds achttien jaar de 
intercity 451 van Belgrado naar Sarajevo. In 1992 werden de rails vernield en stopte het 
treinverkeer. De trein kronkelt door vroegere frontlinies en stopt in plaatsen die herinneren 
aan bombardementen, gevangenenkampen, massagraven en etnische zuivering. De eerste 
trein had slechts 17 passagiers. Nog steeds is het geen groot commercieel succes. Maar 
politiek-psychologisch is het een mijlpaal in de normalisering van de betrekkingen. Aanvrager 
stapt (met een startsubsidie) op de trein en doet verslag van zijn gesprekken, bevindingen en 
uitstapjes bij de haltes. Publicatie te zijner tijd bij EPO. 
 
Grenzen menselijk lichaam 
Overleven in ijswater, diepzeeduiken zonder zuurstof, urenlang op een spijkerbed liggen. 
Sommige mensen kunnen dat. Ze verschaffen samenleving en wetenschap meer inzicht in 
het functioneren van het menselijk lichaam. Wie zijn die mensen? Hoe slagen zij erin die 
lichamelijke vermogens tot het uiterste op te rekken? Waarom stellen zij hun leven in de 
waagschaal? Wat is de maatschappelijke invloed van recordpogingen van deze 
supermensen? Zou iedereen dit kunnen bereiken door intensieve training of gaat het om 
genetische aanleg? Wat kan de wetenschap en geneeskunde hiervan leren? Publicatie in 
2011 bij Prometheus. 
 
Oorlogskinderen Joegoslavië 
Aanvrager was 11 jaar toen hij vanaf de bank geconfronteerd werd met bloederige tv-
beelden van een aanslag op een druk bezochte markt in Sarajevo. Terwijl hij zich opmaakte 
om naar de middelbare school te gaan, verschansten zijn leeftijdgenoten zich in hun huizen. 
Ze groeiden op met oorlogsretoriek, met in de burgeroorlog strijdende vaders en vermoorde 
familieleden. Nu, vijftien jaar later, wil aanvrager zijn leeftijdgenoten opzoeken. Wat betekent 
het om volwassen te worden te midden van een burgeroorlog? Hoe hebben zij invulling 
kunnen geven aan hun leven? Hoe kijken zij terug op die oorlogsjaren? De twintigers en 
dertigers worden geportretteerd in een reeks van vijf reportages in De Groene 
Amsterdammer.  
 
Onderzoek kanker en patiënten 
In 1973 deed socioloog Abram de Swaan samen met anderen een participerend onderzoek 
naar het omgaan met angst voor kanker in het Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis in 
Amsterdam. In het onderzoeksverslag werd onder meer beschreven hoe patiënten 
ondergeschikt werden gemaakt aan de gang van zaken in het ziekenhuis. De 
ziekenhuisdirectie verbood publicatie van het rapport. Ook een bewerkte versie werd 
verboden. Aanvragers – in bezit van het rapport - willen deze affaire reconstrueren. Waarom 
heeft het verslag nooit het daglicht mogen zien? Hoe kijken de betrokkenen terug op de 
zaak? In hoeverre is de inhoud van het verslag achterhaald of speelt dezelfde problematiek 
nog steeds? Artikel in 2011 in het dagblad Trouw en artikel in een bundel die uitkomt bij 
uitgeverij De Tijdstroom.  
 
Alifuru  
De oeroude Alifuru-cultuur op de Molukken is nauw verbonden met de cultuur van de 
Molukse gemeenschap in Nederland. De Alifuru hebben een taal die haast niemand meer 
beheerst, rituelen die bijna niemand meer kent en mythische verhalen die vergeten lijken. 
Nooit eerder lieten ze pottenkijkers in hun leefgebied toen. Een fotografische ontdekkingsreis 
terug in de tijd. Zolang het nog kan. De inheemse gemeenschap is thans in alle opzichten 
gemarginaliseerd. De houtkap en oliewinning tasten hun directe leefomgeving aan. De 
fotoreportage verschijnt in 2011 in Vrij Nederland. 
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Het Transvaalplein 
Het Transvaalplein in Amsterdam-Oost vormt al honderd jaar lang het decor van emancipatie 
en integratie van minderheidsgroepen. Het plein is het centrum van de Transvaalbuurt. Begin 
vorige eeuw was het een joods en rood bolwerk. Na de Tweede Wereldoorlog en de moord 
op de joden werd de wijk geleidelijk een doorsnee Amsterdamse volksbuurt. Tegenwoordig 
wordt de wijk vooral bevolkt door Turkse en Marokkaanse Nederlanders. De 
overeenkomsten en verschillen van het emancipatiestreven van de verschillende 
bevolkingsgroepen is het uitgangspunt van het onderzoek. Wat zegt de geschiedenis over de 
mechanismen van emancipatie en integratie? Met in de hoofdrol de huidige en vroegere 
bewoners van het plein. Publicatie in 2013 bij uitgeverij Boom.  
 
Suriname 
Met het aantreden van president Desi Bouterse is een nieuwe en vooral nationalistische 
stroming aan de macht gekomen die verandering en ontwikkeling belooft, met name door 
een betere exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het land. Wat gebeurt er op dit 
moment? Wat doet de regering en wat laat ze na? Wordt de illegaliteit aangepakt? Krijgen de 
natuurbeschermers meer invloed? Is er een verschuiving gaande bij de illegale exploitatie 
van de rijkdommen? Hoe groot is de invloed van de tussen Suriname en Nederland 
pendelende Surinamers. Hoe belangrijk zijn de inkomsten van de toenemende 
vakantiemigratie? Publicatie in 2013 bij Meulenhoff.  
 
Auschwitz-Oswiecim 
Auschwitz-Oswiecim gaat over de geschiedenis van een stad waar mensen ooit gewoon 
werkten en leefden, maar waarvan ze later de naam nauwelijks durfden uitspreken. 
Auschwitz was tijdens het nazi-regime en Tweede Wereldoorlog geen verzwegen plek in een 
uithoek in het Duitse rijk, maar een plaats waar enorm in werd  geïnvesteerd en waarover de 
media lovend rapporteerden. Bij de stad verrees een enorm industriegebied van IG Farben, 
kampgevangenen bouwden woonwijken voor duizenden arbeiders. Aanvrager wil in woord 
en beeld laten zien hoe Auschwitz zich ontwikkelde, waarbij het verleden, de oorlog en de 
naoorlogse geschiedenis vreemd met elkaar verweven zijn. Publicatie in 2011 bij Nina Post 
Editions. 
 
VOC in Cambodja 
Weinig bekend is dat de VOC aanwezig was in het 17de eeuwse Cambodja. Een 
Nederlandse ontdekkingsreiziger uit die tijd, Gerrit van Wuysthoff, gaf in zijn dagboeken een 
intrigerend beeld van de Nederlandse aanwezigheid. Hij schreef over de meedogenloze 
concurrentie tussen de Britse, Portugese en Nederlandse handelsbedrijven in hun jacht op 
Cambodjaanse hertenhuid, ruwe zijde en honing en de moord op de complete bemanning 
van een VOC-schip. Een reconstructie van de VOC-geschiedenis aan de hand van de reis 
van deze ontdekkingsreiziger. Door het VOC-verleden te verweven met het hedendaagse 
leven in Cambodja wordt duidelijk welke impact eeuwenlange oorlogsvoering, imperialisme 
en kolonialisme heeft op het leven van de Cambodjaanse visser, boer en handelaar en 
waarom mensen zich vastklampen aan een eigen roemrucht verleden. Publicatie in 2014 bij 
Atlas. 
 
Nieuwe Herengracht 99 
Een reusachtig grachtenpand uit 1700, een kasteel, een spookhuis. Ooit gebouwd in 
opdracht van een Sefardische jood en eigenaar van een suikerplantage in Suriname. Later 
woonden er andere rijke lieden,  maar ook een arme toneelschrijver, twee admiraals met 
slechte naam op zedelijk gebied. Het werd een nonnenhuis met op zolder ruimte voor 
gevallen meisjes. Tijdens de oorlog werden er onderduikers ondergebracht. In de jaren 
zeventig woonde er een commune. Aanvrager wil de rijke en gevarieerde geschiedenis van 
het pand beschrijven. Eerst in de vorm van een feuilleton blog, dat uiteindelijk moet 
resulteren in een boek. Publicatie in 2012 bij AfDH-uitgevers. 
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Vijandige broeders 
PVV-Tweede Kamerlid Martin Bosma stelt dat er tussen links en het nationaal socialisme 
een sterke verwantschap is. Volgens hem is Hitler voor alles een socialist. Hij riep met zijn 
stelling een storm van protest op. Aanvrager wil onderzoeken hoe de wisselwerking verliep 
tussen de sociaaldemocratie en het nationaal socialisme. Onderzoek aan de hand van een 
vijftal belangrijke politici en denkers die verschillende stromingen binnen de SDAP 
vertegenwoordigen. Welke lessen trok de Nederlandse sociaal democratie uit de opkomst 
van het nationaal socialisme? Was de toenmalige SDAP een trendsetter of trendvolger? Een 
beeld van verwarring en heftige debatten. Publicatie in 2011 bij Ambo Anthos. 
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                                           N I E T   G E H O N O R E E R D E   V E R Z O E K E N 
 
 
Van de 182 aanvragen die in 2010 binnenkwamen, werden 25 op formele gronden 
afgewezen. Het ging om subsidieverzoeken die niet aan één of meerdere voorwaarden 
genoemd in de leidraad subsidieaanvragen voldeden. 
Het bestuur heeft 101 aanvragen op inhoudelijke gronden afgewezen. Vier verzoeken waren 
bij het afsluiten van het jaar nog in behandeling. 
 
De meest voorkomende redenen om verzoeken op inhoudelijke gronden af te wijzen waren 
de volgende: 
• twijfel over de kwaliteit van het uiteindelijke product (opzet oppervlakkig, ondoordacht, 

slecht onderbouwd); 
• het ontbreken van een journalistieke en/of actuele invalshoek (te geschiedkundig, te 

educatief, te wetenschappelijk of te persoonlijk van aard); 
• reguliere journalistiek (niet bijzonder, geen toegevoegde waarde); 
• te beperkt belang van het onderwerp (te regionaal, te specialistisch); 
• de overtuiging dat het project ook zonder de steun van het Fonds tot stand zal komen. 
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      S U B S I D I E A A N V R A G E N  2 0 1 0 
 
 Alleen toekenningen Onderwerp Soort Gevraagd  Toegekend  
1.  De kwestie Laren B 17.355   
2.  G van Westerloo  De laatste nazi (aanvullende subsidie) B  1.392  
3.  Reis ontdekkingsreiziger        
4.  Schandaalwijzer W 10.000   
5.  Geschiedenis saxofoon      
6.  Vliegramp B x   
7.  Spierclub B 13.500   
8.  Buenos Aires B 9.000   
9.  Gehandicapt geboren  B 12.400   
10.  De narcostaat B 20.000   
11. H. Werdmolder Panters van het Pipaplein B  15.000  
12.  Biodiversiteit  B 10.000   
13.  Tanja  B  3.000 v 
14.  G. van Wijland Kootwijkerbroek  B  3.000 v 
15.  Libanon  F/B 21.220   
16.  Fryslân  B/A 18.639   
17. F. Vladi High Albania Revisited  B  3.000 v 
18.  De sporen van Srebrenica  B 8.120   
19.  Goudindustrie Suriname  B 19.291   
20.  Honderd jaar omroep  B 14.960   
21.   Gamelan B 15.000   
22.  Het gestoorde kind B 19.000   
23.  Alcoholisme  B 10.703,79   
24.  Indische vrouwen      
25.  Jonge allochtonen  B 16.925   
26.  Rubriekenverzameling   B x   
27. E. Vriend Selectie bewoners Flevoland B  6.000  
28. L. Molenaar Biografie Marcus Bakker B  10.000  
29.  Nat Nederland  A 34.800   
30.  Biografie priester  B 15.000   
31.  Vrouwen in de schaduw B 3.000   
32.  Hofleveranciers B 489,55   
33. A. Bleich Biografie Max van der Stoel B  25.000  
34.  Ondoorzichtige ringen  B 12.400   
35.  Molukse vrouwen B 26.900   
36.  Kernenergie B 16.300   
37.  Denkers en doeners  A 7.000   

38. S. Nourhussen 
Mobieltjes en grondstoffen Oost-
Congo B  4.000  

39.  De jeans B 7.500   
40. E. Blankefoort Dream City B  4.000  
41.  Reïncarnatie  B 14.000   
42. Z. Vukojevic Bellen met Karadzic B  3.000 v 
43.  Voetbalclub  B 10.500   
44. C. Spruijt/S. v. d. Steen HipHopHoofdstad B  5.000 *  
45.  Geschiedenis journalistenschool  W x   
46. Y. Scholten  Fanny Schoonheyt  B  7.500  
47.  Toni Boltini B 17.850   
48.  Schuldcultuur  10.000   
49. A. Opoku  Vrouwen van woensdag  B  12.000  
50.  Biografie schrijver   x   
51.  Topvrouwen   19.300   



 20 

 Alleen toekenningen Onderwerp Soort Gevraagd  Toegekend  
52.  Duurzame mode B 8.000   
53.  Portret dichter/dominee   4.500   
54.  Napoleon in Nederland  A 12.600   
55.  Goudindustrie Suriname  19.291   
56.  Graphic novelists B 5.000   
57.  Mensenhandel  10.000   
58.  Italiaanse voetbalclub B 2.500   
59.  De Eems  10.000   
60.  Heerlijk helder B 12.500   
61.  De snelweg B 10.000   
62.  Leven met minder geld B 7.500   
63. B. Bouwman Turkse Islam (NIAS) B  10.000  
64.  Lynden B 10.000   
65.  Biografie filmer (NIAS)  B 10.000   
66.  Kinderen Biafra (NIAS) B 10.000   
67.  Slavenhandel (NIAS) B 10.000   
68.  Het Loo  B x   
69.  Bijna doodervaringen  D x   
70.  Journalistiek in Nederland  A 3.000   
71.  Turkije, politiek en geschiedenis B 18.000   
72. ingetrokken Noord/Zuidlijn B  4.500  
73. T. Jaeger  Biografie Henk van Woerden B  14.300  
74.  Vragen over eten B 22.000   
75.  Nederlandse Chinezen B 14.500   
76.  Chinese eenkindgeneratie B ?   
77.  Kootwijkerbroek na de crisis B 25.000   
78. P. Bakker  Zelfmoordterrorist A  1.350  
79.  Hofjes  B x   
80. M. Slagboom  Prenataal onderzoek B  5.800  
81. J. van Bergeijk  Goudindustrie Australië B  10.900  
82. P. van de Poel  Meavita B  5.100  
83.  Klimaatdebat  B 10.000   
84. D. de Wit Mexicaanse griep B  3.000  
85.  Dopamine B 11.900   
86.  Zuid Sinai  A 3.400   
87. Z. Vukojevic Bellen met Karadzic  B  20.000  
88.  Nazi’s en Joden in Argentinië B 5.550   
89.  De Joodse staat B 3.000   
90. X. Knebel Publiekstheater B  10.000  
91.  Hoffelijkheidsfactor B 4.500   
92.  Biografie Seeley  B 2.500   
93.  Biografie klokkenluider B 17.175   
94. T. van der Meer Biografie P.J. Meertens B  15.000  
95.  Biografie zanger  B x   
96.  Ministerraad  B 7.500   
97. P. Andersson Toussaint  Het verhaal van Ahmed Marcouch B  15.000  
98.  Geschiedenis school B 20.000   
99.  Mumbai A/F 47.470   
100.  Biografie bokser  B 4.500   
101.  Kaukasus B 7.450   
102.  Bevrijdingskinderen B 12.161   
103.  Vleugels B x   
104. E. Lubbers Shell in Nigeria B     
105.  Ons kent ons B 2.000   
106.  Nederlandse uitgevers  B 14.200   
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 Alleen toekenningen Onderwerp Soort Gevraagd  Toegekend  
107. L. Veldhoen Technische mislukkingen  B  1.000 bt 
108.  Vrouwelijke denkers B 9.000   
109. K. Meertens Sterfhuis  B  10.500  
110.  Paths are made by walking B 13.000   
111.  Parkinson  B x   
112. C. Welgraven Biografie Frida Katz B  17.000  
113.  Het Vreemdelingenlegioen B 21.858   
114.  De keizer B 22.250   
115.  Deventer Dagblad  B x   
116.  Cool People B/W 9.900   
117.  Het verdriet van Limburg B 19.000   
118.  Ruimte in Canada B 7.500   
119.  Spaanse immigratie in Nederland B 18.000   
120.  Seksuele relationele problemen B 14.350   
121.  Hoogbegaafdheid  B 10.610   
122. P. van der Houwen Afrikanen in China A/F  3.500  
123.  Suriname B/F 10.500   
124.  IRA en Nederland  B 12.000   
125.  Geschiedenis popmuziek  B 5.000   
126. J. Kuiper Nieuwe nomaden B  11.250  
127.  Concertgebouworkest  B 20.000   
128.  Nigeria A 15.319   
129. F. Milikowski/ E. Hoekstra IJburg A  3.000  
130.  Isaura  B 4.900   
131.  Gastarbeiderskinderen ? x   
132.  Afrikaanse tennissers ? x   
133. T. Crijnen Biografie kardinaal Simonis B  5.500  
134. A. Kouwenhoven Mennonieten B  12.400  
135.   Alle kabinetten B/F 10.000   
136.  Orthodox maar anders B 19.100   
137. F. Poorthuis Mijn bruine land B 28.560 15.600  
138.  Siamese tweeling  B 13.120   
139. G. van Kesteren Alifura F/B  3.200  
140.  Tekst en beeld B 11.000   
141.  Voetbalclub  A 40.000   
142.  De verzwegen prinses B 10.400   
143. K. Voskuil & S. de Jong Biografie Neelie Kroes B  1.680  
144.     INJ Conferentie narratieve journalistiek  Conf. 6.300  
145. E. Rozendaal Biografie Blöf B  9.875  
146. P. Stienen Terug naar de Donderberg B  3.000  
147. K. De Rynck Trein 451 Belgrado-Sarajevo B  3.000  
148.  Menselijk lichaam B  4.250  
149. K. van Loohuizen Via PanAm A/O  10.000  
150.  Biografie schilder  B 31.320   
151.  Oorlogsenthousiasme B x   
152.  De elektrische auto  B 25.000   
153.  Muziekgeschiedenis B 600   
154.  Jublieumboek stormvloedkering B x   
155.  Russisch ereveld B 25.000   
156. M. van Riel Oorlog voormalig Joegoslavië A  2.500  
157.  Usain Bolt B 9.850   
158.  BAM B 25.000   
159.  Dier en mens  B x   
160. K. Neuvel/ J. Brouwer Kanker en patiënten B  3.500  
161.  Mafia  B 7.200   
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 Alleen toekenningen Onderwerp Soort Gevraagd  Toegekend 
162.  Biografie schilder  B 10.943   
163. R. Hartmans Vijandige broeders B  5.500  
164. J. van der Lans & H. Vuijsje Het Transvaalplein B  17.500  
165. J. Trommelen Suriname F/B  16.000  
166.  Website onderzoeksjournalistiek W 11.350   
167.  CEO’s  B 30.000   
168.  Oorlogsjournalistiek B x   
169. C. de Groot Noorderlicht A  600 bt 
170.  Volwassen na 9/11 B 13.000   
171. H. Citroen Auschwitz  B  3.500  
172.  Zanger / voetballer B 10.275   
173.  Turks gezin F/B 10.000   
174.  Biografie ondernemer  B 34.540   
175.  NSB  B x   
176. J. ter Horst VOC in Cambodja B  2.900  
177.  Hospice B x   
178.  Privacy internet  B 10.250   
179. M. de Groot Nieuwe Herengracht 99 B  5.250  
180.  In de ban van wetenschap B 10.000   
181.  De Nederlanders B 10.000   
182.  Graffiti B 5.400   
       
                                       T O T A A L :  1.443.945 400.747  
 
 
 
 
 
  F: foto     
  B: boek     
  A: artikel     
  W: het web     
  s: startsubsidie     
  v: vooronderzoek     
  x: geen informatie     
  aa: aangehouden     
  bt: Boy Trip-fonds     
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     T O E G E K E N D E   S U B S I D I E S   2 0 1 0 
 
 Naam Onderwerp  Soort Bedrag  
0 G. v.d.Marel/ V.v.d. Boon De Vastgoedfraude (M.J. Brusseprijs)  5.000  
1 G. van Westerloo De laatste nazi (aanvullende subsidie) B 1.392  
2 (ingetrokken) Tanja B 3.000 v 
3 G. van Wijland Kootwijkerbroek  B 3.000 v 

4 F. Vladi High Albania Revisited  B 3.000 v 
5 E. Vriend Selectie bewoners Flevoland B 6.000  
6 L. Molenaar Biografie Marcus Bakker B 10.000  
7 H. Werdmolder Panters van het Pipaplein B 15.000  
8 E. Blankefoort  Dream City B/F 4.000  
9 Z. Vukojevic Bellen met Karadzic B 3.000 v 
10 S. Nourhussen Mobieltjes en grondstoffen Oost-Congo A 4.000  
11 A. Bleich Biografie Max van der Stoel B 25.000  
12 C. Spruijt/ S. v.d. Steen HipHopHoofdstad B 5.000   
13 Y. Scholten  Fanny Schoonheyt (vervolgsubsidie)  B 7.500  
14 A. Opoku  Vrouwen van woensdag  B 12.000  
15 (ingetrokken) Noord/Zuidlijn B 4.500  
16 B. Bouwman Turkse islam (NIAS) B 10.000  
17 T. Jaeger  Biografie Henk van Woerden B 14.300  
18 P. Bakker  Zelfmoordterrorist A 1.950  
19 D. de Wit Mexicaanse griep B 3.000 v 
20 M. Slagboom  Prenataal onderzoek B 5.800  
21 J. van Bergeijk  Goudindustrie Australië B 10.900  
22 P. van de Poel  Meavita B 5.100  
23 Z. Vukojevic Karadzic B 20.000  
24 X. Knebel Publiekstheater B 10.000  
25 T. van der Meer Biografie P.J. Meertens B 15.000  
26 P. Andersson Toussaint  Het verhaal van Ahmed Marcouch B 15.000  
27 K. Meertens Leven in een sterfhuis B 10.500  
28 C. Welgraven Biografie Frida Katz B 17.000  
29 P. van der Houwen Afrikanen in China A/F 3.500  
30 J. Kuiper Nieuwe nomaden B 11.250  

31 
F. Milikowski & E. 
Hoekstra IJburg A 3.000  

32 T. Crijnen Biografie kardinaal Simonis B 5.500  
33 A. Kouwenhoven Mennonieten B 12.400  
34 K. Voskuil & S. de Jong Biografie Neelie Kroes B 1.680  
35 E. Rozendaal Biografie Blöf B 9.875  
36 P. Stienen Terug naar de Donderberg B 3.000 v 
37 K. De Rynck Trein 451 Belgrado - Sarajevo B 3.000 s 
38 K. van Loohuizen Via PanAm A/F/B/A 10.000  
39 M. van Riel Oorlog voormalig Joegoslavië A 2.500  
40 K. Neuvel/ J. Brouwer Kanker en patiënten B 3.500  
41 G. van Kesteren  Alifuru F/A 3.200  
42 L. Nijzing / INJ Narratieve journalistiek X 6.300  
43 S. Voormolen Grenzen menselijk lichaam B 4.250  
44 J.v.d. Lans/H. Vuijsje Het Transvaalplein B 17.500  
45 J. Trommelen Suriname B 16.000  
46 H. Citroen Auschwitz B 3.500  
47 J. ter Horst VOC in Cambodje A 2.900  
48 M. Bosgraaf Nwe Herengracht 99  B/W 5.250  
49 Intrekking aangekondigd Mijn bruine land  B 15.600  
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 Naam Onderwerp  Soort Bedrag  
50 R. Hartmans Vijandige broeders B 5.500  
51 C. de Groot Noorderlicht - Boy Tripfonds A 600  

52 L. Veldhoen 
Technische mislukkingen - Boy 
Tripfonds B 1.000  

    400.747  

      
  F: foto    
  B: boek    
  A: artikel    
  W: het web    
  v : vooronderzoeksubsidie    
  s : startsubsidie    
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     A F G E R O N D E   P R O J E C T E N  2 0 1 0   
 
DE GELDPERS 
De teloorgang van het mediaconcern PCM 
Joost Ramaer 
boek | Prometheus 
 
WITTE ZWANEN, ZWARTE ZWANEN 
De mythe van de zwarte school 
Anja Vink  
boek | Meulenhoff 
 
HOEZO MISLUKT?  
De nuchtere feiten over de integratie in Nederland 
Frans Verhagen 
boek | Nieuw Amsterdam 
 
MIJN VADER SLAAT ME NIET 
Pauline Sinnema 
boek | Thoeris 
 
KHADDAFI’S WOESTIJN 
Reis door het ongrijpbare Libië 
Gerbert van der Aa 
 boek | Nieuw Amsterdam 
 
EEN SJTETL IN DE TROPEN 
De Asjkenazische Gemeenschap op Curaçao 
Jeannette van Ditzhuijzen 
boek | KIT 
 
POLITICUS UIT HARTSTOCHT 
Biografie van Pieter Jelles Troelstra 
Piet Hagen 
boek | Arbeiderspers 
 
DUS IK BEN 
Een zoektocht naar identiteit 
Stine Jensen en Rob Wijnberg 
boek | Bezige Bij 
 
WILLEM IV 
Van prins tot koning 
Jan Hoedeman en Remco Meijer 
boek | Atlas 
 
EEN GROENLANDER IN AFRIKA 
De wonderbaarlijke reis van de drieteenstrandloper 
Koos Dijksterhuis 
boek | Bert Bakker 
 
BERNHARD 
Een verborgen geschiedenis 
Annejet van der Zijl 
boek | Querido 
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ZILVERSTAD 
Srebrenica 15 jaar later 
Daniel Koning 
boek | Bas Lubberhuizen 
 
GRATIS MAAR NIET GOEDKOOP 
De kostbare wording van Dagblad De Pers 
Govert Schilling 
boek | Athenaeum - Polak & Van Gennep 
 
JOB COHEN 
 Burgemeester van Nederland 
Hugo Logtenberg en Marcel Wiegman 
boek | Nieuw Amsterdam 
 
DOKTER IS ZIEK 
Als patiënt zie je hoe zorg beter kan 
Gonny ten Haaft 
boek | Contact 
 
DE MACHT VAN DE BAL 
Op reis door de geschiedenis van voetballend Afrika 
Edwin Schoon 
boek | L.J. Veen 

ALTIJD MAZZEL 
Een wereldreis langs joodse gemeenschappen 
Maurice Swirc 
boek | Boom 

KONING, KEIZER, ADMIRAAL 
De ondergang van het Koninkrijk Holland 
Wilfried Uitterhoeve 
boek | Vantilt 
 
SOFIA 
Verhaal van een verboden liefde 
Margalith Kleijwegt 
boek | Atlas 
 
DE VERBORGEN ORDENING 
Een ontdekkingsreis langs de nulmeridiaan 
Alfred van Cleef 
boek I Cossee 
 
HET LAND VAN SOEKMEKAAR 
(Zuid-Afrika) 
Marnix de Bruyne 
boek I Podium 
 
SCHAAMTE EN ONSCHULD 
Het verdrongen oorlogsverleden van troostmeisjes in Indonesië 
Hilde Janssen (fotografie Jan Banning) 
boek I Nieuw Amsterdam 
 
BINNEN WAS BUITEN 
De Sandbergvleugel Amsterdam 
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Paul Kempers 
boek I Valiz 
 
CONGO 
Een geschiedenis 
David van Reybrouck 
boek I De Bezige Bij 
 
AHMED AAN ZET 
Turkse en Marokkaanse mannen over liefde, relaties en vaderschap 
Bea Mol 
boek I Contact 
 
ROOFGOED 
Het Europees museum van overzee gestolen schatten - met de monumenten voor de dieven 
Ewald Vanvugt 
boek I Aspekt 
 
HET KLONK ALS HANDS 
Over scheidsrechterlijke missers en technische hulpmiddelen 
Kees en Annelies Opmeer 
boek I Boom creatief 
 
HONGAARSE ZIGEUNERS 
Jutka Rona 
boek I Bas Lubberhuizen 
 
OOST WEST 
Familieportretten uit Israël  
Sjifra Herschberg en Tami Zer 
boek I Atlas 
 
BLOEDMOBIELTJES 
Een reis door Oost-Congo 
Seada Nourhussen 
artikelen | Trouw, 15 mei; 22 mei en 2 juni 2010 
 
PECHVOGELS EN GELUKZOEKERS 
Leven in de Afrikaanse stad 
Rik Delhaas 
boek I Contact 
 
TEKENAARS 
Kinderboekillustratoren geportretteerd  
Joukje Akveld, fotografie Amber Beckers 
boek | Hoogland & Van Klaveren 
 
DE MAN VAN ACHT MILJOEN 
Vriend & vijand over het fantastische leven van Willem Oltmans, 1925-2004 
Edwin Oden 
boek | Balans 
 
ALS EEN NACHT MET DUIZEND STERREN 
Oorlogsjournalistiek in Uruzgan 
Joeri Boom 
boek | Podium / BKB 
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IN KOERDISCHE KRINGEN 
Betsy Udink 
boek | Augustus 
 
ZIGGY 
Man op hol in de drafsport 
Bram Hulzebos 
boek | Contact 
 
UITVERKOREN ZONDEBOKKEN 
Een familiegeschiedenis 
Theo Toebosch 
boek | De Bezige Bij 
 
TUSSEN HOOFDDOEK EN STRING 
Marokko, de snelle modernisering van een Arabisch land 
Kees Beekmans 
boek | Nieuw Amsterdam 
 
ZATERDAGMIDDAGREVOLUTIE 
Portret van de Rode Jeugd 
Maarten van Riel 
boek | Boom 
 
GIN-TONIC & CHOLERA 
Femke van Zeijl 
boek | Artemis & Co. 
 
DE MOOISTE SAVE VAN ZWARTE LOWIE 
Jan Luitzen 
artikel | Hard gras 
 
KAMERAAD BARON 
Een reis door de verdwijnende wereld van de Transsylvaanse aristocratie 
Jaap Scholten 
boek | Contact 
 
DE STAAT VAN HET KLIMAAT 
Een koele blik op een verhit debat 
Marcel Crok 
boek | Paradigma 
 
EEN KOLONIALE SPEELTUIN 
De Antillen achter de schermen 
Mirjam Sluis 
boek | Prometheus, NRC Boeken, 2010 
 
DOSSIER MEXICAANSE GRIEP 
Een kleine griep met grote gevolgen 
Daan de Wit 
boek | Lemniscaat, 2010 
 
GENDERKINDEREN 
geboren in het verkeerde lichaam 
Sarah Wong & Ellen de Visser 
boek | De Jonge Hond, 2010 
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J A A R R E K E N I N G 
 
            

     

             

BALANS (na resultaatverdeling)           

             

             

    31 december 2010  31 december 2009   

   €  €  €  €   

VASTE ACTIVA            

Materiële vaste activa    527    1.000   

            

             

VLOTTENDE ACTIVA            

Vorderingen en overlopende activa  13.847    16.359     

Liquide middelen   778.210    711.021     

     792.057    727.380   

Totaal activa    792.584    728.380   

            

            

            

EIGEN VERMOGEN           

Algemene reserve  104.174    103.974     

Bestemmingsfonds OCW  136.727    73.748     

     240.901    177.722   

             

KORTLOPENDE SCHULDEN EN           

OVERLOPENDE PASSIVA           

Nog te betalen subsidies  537.945    536.665     

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.545    1.679     

Overige schulden   12.193    12.314     

     551.683    550.658   

Totaal passiva    792.584    728.380   
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FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING          

     Begroting       

    2010  2010  2009     

    €  €  €     

             

            

BATEN           

Subsidie Ministerie OCW           

Basissubsidie  458.877  447.000  454.517     

Loonbijstellingsbedrag  

                  

-     12.202     

matchingsbedrag   13.199  
                  

-   
                        

-      

Overige bijdragen           

Project ZonMw  

                  

-     5.900     

Boy Tripfonds  

          

1.600   

                     

-   

                        

-      

Diverse opbrengsten           

Royalties  31.108  45.000  84.608     

Som der baten  504.784  492.000  557.227     

            

             

LASTEN           

Beheerlasten           

Personeelslasten  63.032  62.000  62.769     

Materiële lasten  36.412  30.000  26.491     

Som der beheerslasten  99.444  92.000  89.260     

            

Activiteitenlasten           

Verleende subsidies  400.747  415.000  493.623     

Subsidie ingetrokken projecten   -46.727  

                     

-   -83.063     

Som der activiteitenlasten  354.020  415.000  410.560     

            

Som der lasten  453.464  507.000  499.820     

            

Rentebaten  11.859  15.000  17.130     

            

Exploitatiesaldo  63.179  

                     

-   74.537     

            

            

            

Resultaat verdeling:           

            

Toevoeging algemene reserve  200    789     

Storting/Onttrekking bestemmingsfonds OCW 62.979    73.748     

   63.179    74.537     
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING       

             

Grondslagen van waardering           

Tenzij hieronder anders is vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.     

            

Materiële vaste activa           

De computerapparatuur wordt afgeschreven in 5 jaar.   

Het meubilair wordt afgeschreven in 10 jaar, aanschaffingen ná 2002 in 5 jaar.   

Kantoorapparatuur wordt afgeschreven in 5 jaar.   

            

            

            

Grondslagen van resultaatbepaling           

Het resultaat wordt bepaald als het saldo van de op de verslagperiode betrekking hebbende opbrengsten en kosten.   

De kosten zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijzen.         

De verantwoording van royalties vindt plaats op basis van het kasstelsel.       
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KASSTROOMOVERZICHT            

     2010    2009   

     €    €   

Kasstroom uit operationele activiteiten          

Exploitatiesaldo    63.179    74.537   

            

Afschrijving materiële vaste activa    474    1.034   

            

 Bruto kasstroom uit operationele activiteiten  63.653    75.571   

            

Mutatie vorderingen    2.512    3.719   

Mutatie kortlopende schulden    1.025    -18.525   

            

 Netto kasstroom uit operationele activiteiten  3.537    -14.806   

            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten          

Investeringen in materiële vaste activa   

                     

-     

                        

-    

            

 Kasstroom uit investeringsactiviteiten          

            

Mutatie liquide middelen    67.190    60.765   

            

Liquide middelen einde boekjaar    778.210    711.021   

Liquide middelen begin boekjaar    711.021    650.256   

            

Mutatie liquide middelen    67.189    60.765   
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TOELICHTING OP DE 

BALANS            

            

MATERIËLE VASTE ACTIVA            

Het verloop van de materiële vaste activa in 2010 is als volgt:         

         Kantoor-   

   Totaal  Computers  Meubilair  apparatuur   

   €  €  €  €   

            

Aanschafwaarde begin boekjaar  9.201  895  4.975  3.331   

Cum. afschrijvingen   -8.200  -358  -4.511  -3.331   

Boekwaarde per begin boekjaar  1.001  537  464  

                        

-    

            

            

Mutaties in boekjaar           

Investeringen         

                        

-    

Afschrijvingen   -474  -179  -295  

                        

-    

   -474  -179  295  

                        

-    

            

            

Aanschafwaarde per ultimo boekjaar 9.201  895  4.975  3.331   

Cum. afschrijvingen t/m 2010  -8.674  -537  -4.806  -3.331   

Boekwaarde per ultimo boekjaar  527  358  169  

                        

-    

            

            

     31 december    31 december   

     2010    2009   

     €    €   

            

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA          

Nog te ontvangen subsidie ZonMw   

                     

-     5.900   

Rente    3.042    3.450   

Subsidie ingetrokken projecten    4.953    3.710   

Vooruitbetaalde kosten    4.218    1.664   

Waarborgsom huur    1.634    1.634   

     13.847    16.358   

            

De post subsidie ingetrokken projecten heeft betrekking op terug te vorderen subsidie van projecten die ingetrokken zijn.    

            

            

LIQUIDE MIDDELEN           

Hoog rendement deposito    732.942    680.474   

ABN AMRO bank     45.197    30.547   

Kas     71    

                        

-    

     778.210    711.021   

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.           
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     31 december    31 december   

     2010    2009   

     €    €   

EIGEN VERMOGEN           

            

Algemene reserve    104.174    103.974   

Bestemmingsfonds OCW    136.727    73.748   

     240.901    177.722   

            

            

Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven:       

            

Algemene reserve           

Stand begin boekjaar    103.974    103.185   

Resultaatbestemming     200    789   

Overboeking saldo bestemmingsfonds OCW   

                     

-     

                        

-    

Stand eind boekjaar    104.174    103.974   

            

De algemene reserve geeft het vrijbesteedbaar vermogen van de organisatie weer.       

Het bestuur streeft naar een gewenste omvang van het vermogen van 1,5 maal de jaarlijkse beheerlasten.    

Deze omvang is gewenst om de projecten te kunnen afwikkelen en de verplichtingen richting personeel    

en derden bij discontinuïteit te kunnen voldoen.           

            

Bestemmingsfonds OCW           

Stand begin boekjaar    73.748    

                        

-    

Resultaatbestemming     62.979    73.748   

overboeken naar algemene reserve    

                     

-     

                        

-    

Stand eind boekjaar    136.727    73.748   

            

            

NOG TE BETALEN SUBSIDIES           

Nog te betalen subsidies    537.945    536.665   

            

            

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERING         

Loonheffing/bedrijfsvereniging    1.545    1.679   

     1.545    1.679   

            

             

OVERIGE SCHULDEN           

Nog te besteden subsidie Boy Tripfonds   4.800    4.000   

Accountant     4.000    4.000   

Reservering vakantiegeld    2.093    2.222   

Boekhouding     1.300    1.660   

Nog te betalen    

                     

-     432   

     12.193    12.314   
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SPECIFICATIE FUNCTIONELE 

EXPLOITATIEREKENING         

     2010    2009   

     €    €   

            

LASTEN           

Personeelslasten           

Salarissen     48.777    48.964   

Reservering vakantiegeld    3.902    3.917   

Sociale lasten     2.950    2.873   

Bijdrage ziektekostenverzekering    3.102    2.979   

Pensioenlasten     2.364    2.364   

Onkostenvergoedingen     817    817   

Diversen     1.120    855   

     63.032    62.769   

            

            

Materiële lasten           

Huisvesting     10.213    9.085   

Kantoorkosten    5.197    5.125   

Accountantskosten    4.000    4.000   

Boekhouding    622    870   

Algemene publiciteitskosten    2.141    1.005   

Bestuurskosten    2.018    1.703   

M.J. Brusseprijs    7.255    1.940   

Afschrijvingskosten    474    1.035   

Onderzoek    3.950    750   

Kosten jaarverslag    142    578   

Salarisadministratie    400    400   

     36.412    26.491   

            

ACTIVITEITSLASTEN           

Verleende subsidies            

Verleende subsidies OCW    399.147    487.623   

Verleende subsidies Boy Tripfonds   1.600    

                        

-    

Verleende subsidies ZonMW    

                     

-     6.000   

     400.747    493.623   

            

  

Voor specificatie van de post verleende subsidies 2010 verwijzen wij naar bijlage van het bestuursverslag.   
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