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Huub Jaspers is al vele jaren verbonden aan het radioprogramma “Argos” van VPRO en
VARA, dat terecht al diverse malen gelauwerd is om zijn kundige onderzoeksjournalistiek.
Door de combinatie van een onblusbare behoefte om netelige zaken uit te zoeken,
journalistieke zorgvuldigheid en grote vasthoudendheid heeft Huub Jaspers vele in de
Nederlandse politiek gerezen vragen essentieel dichter bij een antwoord gebracht, lange tijd
samen met zijn helaas te vroeg overleden collega Gerard Legebeke.
Hoe de exacte rol was van de Nederlandse militairen in Srebrenica, welke clandestiene
operaties buiten hun mandaatgebied er zijn geweest van Nederlandse commando’s in
Afghanistan, wat de werkelijke aard is van de Nederlandse betrokkenheid in Irak, over dit
alles zouden wij veel meer dan nu het geval is in het duister tasten zonder Argos, voor welk
programma Huub Jaspers een groot deel van het werk verricht.
Door Huub Jaspers gedane onthullingen zijn vaak belangrijk genoeg geweest om rumoer te
veroorzaken in ons parlement, en hebben herhaaldelijk mensen in machtsposities gedwongen
om eerdere ontkenningen terug te nemen. Dit vereist niet alleen veel journalistiek speurwerk,
maar ook de energie om bij voorbeeld langdurig te strijden met regeringsdepartementen
teneinde krachtens de Wet Openbaarheid Bestuur documenten geleverd te krijgen, en, als dat
al eindelijk slaagt, de tijd en het geduld op te brengen om duizenden pagina`s consciëntieus
door te nemen.
Consequent dieper graven, en een gezond wantrouwen jegens iedereen, vooral jegens de
mensen met macht, zijn elementen die karakteristiek zijn voor de onderzoeksjournalistiek
waardoor Huub Jaspers een onschatbare bijdrage heeft geleverd aan waarheidsvinding.
Waarheidsvinding die wezenlijk moet worden geacht om een cultuur van vrede en
rechtvaardigheid naderbij te brengen.
*** De prijs voor de Journalist voor de Vrede wordt door het Humanistisch Vredesberaad
(HVB) jaarlijks uitgereikt aan een journalist, programmamaker, publicist of cartoonist in het
Nederlandse taalgebied die door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving heeft
bijgedragen tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.

