PERSBERICHT – 19 augustus 2009
Genomineerden De Loep 2009
De Nederlands-Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) reikt in 2009 voor de zesde
keer De Loep uit. Deze prijs voor onderzoeksjournalistiek kent drie categorieën: tekstuele productie,
audiovisuele productie en de aanmoedigingsprijs. In elke categorie kon de jury drie producties
nomineren.
De winnaars worden bekend gemaakt op 27 november 2009 tijdens het diner van de VVOJ
conferentie in Utrecht.
De nominaties voor De Loep tekstuele producties zijn:
•

•

•

Memorandum DJZ/IR/2003/158, gepubliceerd in NRC Handelsblad. Hierin haalt Joost Oranje
een zodanig nieuw, schokkend en cruciaal juridisch stuk boven tafel over de Nederlandse
politieke deelname aan de oorlog in Irak, dat uiteindelijk een onderzoekscommissie moest
worden ingesteld.
Mensenhandel, gepubliceerd in NRC Handelsblad waarin Sheila Kamerman en Dick Wittenberg
het niets ontziende dumpen van Nigeriaanse meisjes in de Europese seksindustrie blootleggen;
een vorm van vrouwenhandel waarover tot dan toe alleen nog vermoedens bestonden.
Het boek De Prooi van Jeroen Smit geeft een zorgvuldig geschreven, onthullend gedetailleerd
beeld van het bankmilieu en van arrogante bankmannen die elkaar de strot afbijten. Het maakt
duidelijk dat de captains of industry de beslissingen nemen en niet de politici.

De nominaties voor De Loep audiovisuele producties zijn:
•

•

•

Het omstreden kankervaccin, uitgezonden door Zembla waarin Manon Blaas en Hetty Nietsch
laten zien hoe sommige artsen met opmerkelijk gemak het belang van de farmaceutische
industrie dienen en reclame maken voor betwistbare producten, alles ten koste van de
belastingbetaler.
Gijzeling in Almelo, uitgezonden door Zembla. Thomas Blom en Sinan Can brengen treffend de
wanhoop van een restauranthouder van Turkse komaf in beeld en stellen de klassiek-arrogante
opstelling van het Almelose gemeentebestuur aan de kaak.
Opnieuw woningcorporatie in financiële problemen, uitgezonden door VPRO (Argos).
Irene van Houthuijs en Suzan Borst maakten drie kwartier ‘rode-oortjes’ radio waarin de
directrice van woningcorporatie SGBB uiteindelijk toegaf, na confrontatie met een bandopname,
dat een dreigend faillissement na wanbeleid voor de deur stond.

Voor de Aanmoedigingsprijs zijn genomineerd:
•

•

•

Gemeenten leveren in door WMO, gepubliceerd in het Nederlands Dagblad waarin Stephan Bol
een nogal bestuurlijk onderwerp over de verdeling van WMO-gelden onder de Nederlandse
gemeenten, met verve tot een helder en interessant verhaal weet om te buigen.
Eén arts, twee petjes, verschenen in Brussel deze Week waarin Steven Vandenbergh en
Johan Denis op indrukwekkende wijze berichten over artsen die hun patiënten uit de openbare
ziekenhuizen overbrengen naar de voor hen lucratievere privéklinieken.
De documentaire Seeds of Peace. In soms onvergetelijke beelden leggen Maaike Broos en
André Kloer de vinger op een groot en internationaal relevant probleem: uitbuiting van Palestijnse
arbeiders door Israëlische werkgevers.
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De prijs voor de tekstuele en audiovisuele producties bestaat uit € 1.500, een oorkonde en een
gegraveerde ‘onderzoeksloep’. De winnaar van de aanmoedigingsprijs ontvangt een oorkonde en een
geldprijs van € 750. Indien een prijs wordt toegekend voor een productie met meer dan één auteur,
krijgen de auteurs elk een beeldje en een oorkonde, het geldbedrag wordt gedeeld.
Alle genomineerde producties zijn te bekijken via www.vvoj.nl en www.vvoj.be.
Vorig jaar gingen de Loeps naar:



Chaos bij de belastingdienst van Joep Dohmen, gepubliceerd in NRC Handelsblad.
De verkoop van een oorlog van Marije Meerman, William de Bruijn en Barbara Coolen,
uitgezonden door de VPRO in Tegenlicht

De Aanmoedigingsprijs ging in 2008 naar:

Mirjam Pool met haar boek Alle dagen schuld
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