JURYRAPPORT JOURNALIST VOOR DE VREDE 2003
Het Humanistisch Vredesberaad heeft de prijs “Journalist voor de Vrede” voor 2003
toegekend aan Stan Houcke

• De prijs is in juni 2003 toegekend aan Stan van Houcke.
Het Humanistisch Vredesberaad baseert haar keuze voor Van Houcke uit de vijftien
genomineerden, op de navolgende punten.
Opvallend in de afgelopen twee jaar waren de degelijk onderbouwde (en goed
leesbare) reportages of essays, zoals:
• Het boek "11 september het keerpunt" dat reacties en analyses over de aanslagen
in de Verenigde Staten bevat. De informatieve inhoud en zijn pleidooi voor een
onderzoek over de achtergronden van terrorisme vielen op, evenals de afwijzing van
het demoniseren van moslims. "Een terrorist wordt niet geboren: hij wordt gemaakt",
aldus van Houcke. De interviews met enkele opiniemakers zet eveneens de lezer “op
scherp”.
• In een artikelenserie in “De Humanist” gaat de journalist onverbloemd en kritisch in
op de achterliggende oorzaken van meerdere van de huidige internationale
conflictsituaties, zoals bijvoorbeeld de oorlog tegen Irak. De essays zijn goed
onderbouwd en heel leesbaar, waarmee de toegankelijkheid voor een breed publiek
sterk wordt verbeterd.
• Daarnaast heeft Van Houcke vele boeiende uitgebreide reportages verzorgd uit
verre plaatsen van de wereld voor de VPRO-radio.
Trefwoorden over van Houcke:: de ruw gebolsterde Tijl Uilenspiegel van de
Hollandse radio (J.J.van Galen), journalist 'pur sang', journalist met lef, scherp
waarnemer, geëngageerd, gedegen, prikkelend tot een mening, maatschappelijk
betrokken, getalenteerd schrijver.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HET KUNSTWERK (een wisselprijs)
• “nautilusschelp” van Tom Waakop Reyers
De in brons uitgevoerde schelp is geplaatst op een zwarte sokkel. Deze sokkel bevat
een lijst met de namen van de jaarlijkse winnaars.
In de natuur komt de schelp voor in de oceaan en functioneert als woning voor de
nautilus (inktvis), zij heeft de vorm van een slakkenhuis en heeft velen gefascineerd.
Het is een unieke combinatie van groei, duurzaamheid en aanpassend- en
onderscheidend vermogen.

