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LILITH MAGAZINE eerste winnaar Carla Atzema Soroptimistprijs 

 
De eerste Carla Atzema Soroptimistprijs ter waarde van € 25.000 is gewonnen door Lilith 
Magazine. De makers Hasna El Maroudi en Clarice Gargard reageerden euforisch: “Deze prijs 
geeft ons vleugels. Door de Black Lives Matter-beweging is er veel belangstelling voor ons werk 
en ons platform en dit geldbedrag geeft ons de mogelijkheid om het uit te bouwen en door te 
dringen tot de mainstream media”. 

Lilith Magazine is een online platform met podcasts, artikelen, interviews, boekrecensies en 
gedichten voor en over vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen. Lilith wil de vierde 
feministische golf in kaart brengen en verschijnt sinds maart 2019. De winnaars namen de prijs, 
een cheque en een sculptuur, in ontvangst tijdens een feestelijke bijeenkomst op 2 juli in Pakhuis 
de Zwijger in Amsterdam, die via een livestream te volgen was.  

De jury onder leiding van theatermaakster Adelheid Roosen roemde het lef van beide vrouwen, 
die ‘de complexiteit van de vraagstukken van de nieuwe feministische golf niet schuwen en de 
urgentie van gender, klasse en kleur benoemen door de rafelranden op te zoeken’. Het hele 
juryrapport vindt u op https://soroptimist.nl/nl/carla-atzema-soroptimist-prijs/.  

De winnaar werd gekozen uit vijf genomineerden, te weten: 
Alies Pegtel – Zij in de geschiedenis 
Elien Spillebeen – No man’s Land 
Hasna El Maroudi en Clarice Gargard – Lilith Magazine 
Maartje Laterveer - 52 FD-columns over de verschuivende man-vrouwverhoudingen in het 
bedrijfsleven  
Marlou van den Berge en Djoeke Veeninga – Aletta’s Reis 

De Carla Atzema Soroptimistprijs is een tweejaarlijkse onderscheiding voor een journalistieke 
publicatie die de positie van vrouwen agendeert. De prijs is in het leven geroepen door de Unie 
van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. Meer over de prijs, de genomineerden, 
de jury en de organisatie vindt u op bovengenoemde website. De volgende editie van deze prijs 
start in september 2021. 
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Voor meer informatie of een interviewaanvraag kunt u terecht bij Helma Coolman van de 
werkgroep Carla Atzema Soroptimistprijs  via 06-22468107 of via CASprijs@soroptimist.nl. Op 
https://www.soroptimist.nl/nl/carla-atzema-soroptimist-prijs/ komt ook een rechtenvrije foto 
beschikbaar. 


