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Beste collega’s, geachte dames en heren 

Voor het eerst reiken we vanavond een aanmoedigingsprijs uit aan een jonge 

freelance buitenlandcorrespondent, geboren in 1984 of later. Voor die prijs van 2.500 

euro nomineerden we twee inzenders. 

U weet al wie we de prijs gaan toekennen, ik wil ook kort stil staan bij de andere 

genomineerde, Edward Geelhoed.  

Edward stuurde een aantal artikelen in over Griekenland, het land waar hij in 2013 

en 2014 een half jaar doorbracht. Daarnaast bestond zijn inzending uit een hoofdstuk 

dat hij schreef voor het handboek buitenlandjournalistiek, een hoofdstuk over 

plaatsbepaling: hoe kies je als beginnend correspondent je plek? Het leest als advies 

aan jonge freelancers die in de toekomst in aanmerking willen komen voor deze 

jongerenversie van de Lira-correspondentenprijs. Zo schrijft hij: 

“Is het land niet immens, wemelt het niet van de vaste verslaggevers, dan valt een 

leemte te vullen. Tenminste: zolang de woede niet uitdraait op oorlog – dat vergt 

meer dan een opschrijfboek en een handje ervaring. Voor jongelingen – als ikzelf – 

lijkt Syrië me ondoenlijk, Oost-Oekraïne op het randje, Griekenland in orde. Al raad 

ik niet aan ál te lang in een kelder vol neonazi’s van de Gouden Dageraad te verpozen, 

maar goed, al doende leer je.” 

Ook van zijn interview met de burgemeester van Thessaloniki, de tweede stad van 

Griekenland, voor Vrij Nederland waren we als jury onder de indruk. In het gesprek 

legt deze burgemeester Yiannis Boutaris in één zin uit waarom zijn hervormingsdrang 

vaak op weerzin stuit: Grieken willen alleen het idee van de ommekeer, niet de 

ommekeer zelf, zegt hij. En net als je denkt: wat een fantastische man is die Boutaris, 

spreekt Edward iemand die het beeld in één klap laat kantelen. Het is een raadslid, 

iemand die de dromen van Boutaris deelde, maar die inziet dat Boutaris de keizer van 

de stad is geworden: het systeem dat hij wilde wegruimen, heeft hem opgeslokt. 

Op deze manier maakt Edward Geelhoed de problemen van Griekenland inzichtelijk, 

hulde daarvoor. 

De prijs gaat naar een ander jong talent, naar Monique Samuel, fly-in correspondent 

Midden-Oosten voor De Groene Amsterdammer en De Correspondent zoals ze het 

op haar website zelf omschrijft. Haar inzending bestond uit artikelen over Iran, 



Tunesië en Israël. Ik citeer nu graag mede-jurylid Peter Brusse, die over het werk van 

Monique zei: “Wat mij trof was dat ze als een vlinder licht en sierlijk rondvliegt, 

ernstig, betrokken en toch met veel humor. En ze kijkt goed en scherp. Ze heeft iets 

van een chroniqueur, iemand die voorbij trekt, wat het heel aantrekkelijk maakt. Ik 

dacht even aan de reisverhalen van ondernemende vrouwen uit 1900.” 

In het eerste van haar serie verhalen over Iran schrijft Monique: “De eerste dagen in 

Teheran roepen gevoelens van verwarring, verbazing, fascinatie en ook afkeer op.” 

Daarna laat ze zien waar haar gevoelens op zijn gebaseerd en sleept ze de lezer mee, 

op een aanstekelijke manier, op reis door stad en land. En in de serie over Tunesië 

laat ze zien waarom het land waar de Arabische revolutie begon, steeds 

conservatiever en ook progressiever wordt. Aan de ene kant God als nieuw wapen 

tegen vrouwen: voor de revolutie werd iedere man die zijn vrouw sloeg, gearresteerd 

en in de gevangenis gezet. Nu is onze samenleving gekeerd tegen vrouwen, zegt een 

geïnterviewde in een van de verhalen van Monique. Aan de andere kant bezoekt ze in 

de hoofdstad Tunis gay-friendly bars waar jongeren hun nieuwe vrijheid vieren. 

Monique schrijft over het dagelijkse leven van leeftijdgenoten, jonge mensen die er 

het beste van trachten te maken, ondanks de oorlog, het geweld, heersende moraal. 

Haar werk is verfrissend, hoopgevend en voor de mensen die ze beschrijft heb je 

respect, ze geven je hoop. Ze gaat ellende en misère beslist niet uit de weg, maar het is 

haar overrompelende liefde voor het leven, die ons treft. 

Namens de jury: Monique Samuel, van harte gefeliciteerd met deze prijs, je hebt ‘m 

verdiend. 
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