
 

Juryverklaring CICERO | JAARPRIJS 2018 

Dinsdag 7 mei 2019, Den Haag 

Dé Nederlandse Debatclub in Amsterdam verklaart dat  

de 5e CICERO | JAARPRIJS 2018 wordt toegekend aan… 

Mevrouw Mr. Natacha Harlequin  

 

Natacha Harlequin werd in 2018 niet alleen bekender bij het grote publiek o.a. door haar regelmatige 

optredens in het TV-programma Dit Is M, maar zij wist op die momenten óók de harten te veroveren 

van televisiekijkend Nederland. Tijdens haar televisieoptredens duidde ze de feiten en meningen rondom 

strafzaken in Nederland maar nam zij ook deel aan het opiniepanel, waar zij onder leiding van 

presentator Margriet van der Linden live de actualiteiten besprak. 

Natacha Harlequin valt in debatterend Nederland op omdat zij in staat is om op heldere verbale wijze – 

en altijd goed onderbouwd - meningen van feiten te scheiden. Zo slaagt zij er in om in begrijpelijke taal  

gecompliceerde materie aan het grote publiek uit te leggen.  Datzelfde geldt voor het kritisch duiden van 

het actuele nieuws. 

Natacha Harlequin schroomt daarbij niet haar eigen mening te ventileren, zonder dat de gedegen opbouw 

van valide argumenten in gevaar komt. Daarbij luistert ze goed naar wat anderen in een debat zeggen. 

Ze is het toonbeeld van verbaal fatsoen. 

Natacha Harlequin heeft bovendien meerdere malen bewezen niet kritiekloos mee te willen gaan in de 

emoties die debatten en discussies soms kunnen oproepen. Ze laat de publieke waan van de dag voor 

wat deze is en ze komt beargumenteerd terug op de feiten. Daardoor overtuigt ze.  

Ze straalt de benodigde rust uit als anderen verhit kunnen raken. Natacha Harlequin is daarom een 

prettige gesprekspartner. 

Ook op Social Media zien wij louter waardering voor de wijze waarop Natacha Harlequin communiceert 

en zich profileert. De winnares was in 2018 de verrassende verfrissing van de Nederlandse televisie. 

Daarom kennen wij – en alle internetstemmers - met volle overtuiging de 5e CICERO | Jaarprijs 2018 

toe aan Natacha Harlequin. Onze hartelijke felicitaties! 

 

De jury: 

 

Jerry Helmers    Dennis Bemelmans  Bianca van Veen  

Vz. Dé Nederlandse Debatclub  Mede-initiatiefnemer   Lid van Verdienste  

Mede-initiatiefnemer   Cicero Jaarprijs  Clubkampioen 2018  

Cicero Jaarprijs   Erelid       

     Clubkampioen 2014, 2015 


