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 Het Humanistisch Vredesberaad kent de tweejaarlijkse prijs “Journalist 
voor de Vrede” voor 2020 toe aan CAROLIEN ROELANTS, columnist en Midden 
Oosten deskundige o.a. verbonden aan NRC-Handelsblad. 
 
 
Als icoon en kundig Midden-Oosten-analist is Carolien Roelants voor de vele lezers 
van haar column “Dwars” een veel geprezen publiciste. 
In deze columns die zij na jaren redactioneel leiding van de rubriek buitenland van 
NRC ging schrijven, blijft zij nog altijd verrassen met haar persoonlijke en 
toegankelijke schrijfstijl en kennis over een van meest onrustige maar interessante 
delen van de wereld : het Midden Oosten. Haar specialisme. 
 
Gebruik makend van eigen waarnemingen, veel actuele en regionale bronnen naast 
twitter, NGO’s en het plaatselijke nieuws, neemt zij de lezers mee in haar analyses 
van drijfveren en handelingen van de machthebbers in het gebied.  
Daarbij aarzelt ze niet om ook te schrijven over het soms hypocriete gedrag van het 
“westen” met zijn eindeloze wapenvoorraden en soms onmenselijke 
vreemdelingenbeleid. 
Hierbij blijft ze herhaaldelijk checken en zoals zij zelf zegt; behoorlijk eigenwijs, want 
ze blijft uitgaan van de feiten die ze wekelijks scheidt van de hypes. 
 
Ook haar laatste boek dat in 2019 verscheen “Dwars door het Midden Oosten”  biedt 
een scala aan overzichtelijke informatie over de mensen die daar wonen. 
In Jemen, Saoedi-Arabië, Syrië, Palestina en Iran. Over hun dagelijks leven, over hun 
strijd, over hun religie, over hun geschiedenis en hun leiders. Met een opmerkelijk 
hoofdstuk over de toekomst en de economische situatie van vrouwen en hun 
mogelijkheden om deel te nemen aan de politiek. 

Door haar actuele kennis en ongebondenheid creëert Carolien Roelants een 
waardevolle informatie bron voor de lezer om zelf een kritisch burger te zijn. Daarbij 
telkens de vraag stellend: “zoek de belangen…” 

Het Humanistisch Vredesberaad is van oordeel dat haar werk bijdraagt aan een 
cultuur van vrede en rechtvaardigheid, wat het criterium is voor de prijs “Journalist 
voor de vrede” .                                                                                               
De wisselprijs, “nautilusschelp” van Tom Waakop Reyers, bevat de namen van alle 
winnaars vanaf 2003 tot heden.  

*** De ereprijs voor de Journalist voor de Vrede wordt eens in de twee jaar door het Humanistisch 
Vredesberaad toegekend aan een journalist, programmamaker, publicist of cartoonist in het 
Nederlandse taalgebied die zich onderscheiden heeft door onafhankelijke en kritische berichtgeving, 
en aldus bijgedragen heeft tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.  


