PERSBERICHT

Longlist Boekenbon Literatuurprijs 2021 bekend
Hilversum, 9 september 2021 – De jury van de Boekenbon Literatuurprijs heeft
zojuist de Longlist van de Boekenbon Literatuurprijs 2021 bekend gemaakt. De
jury, dit jaar onder leiding van Winnie Sorgdrager, maakte haar keuze uit 495 door
uitgevers ingezonden titels, fictie én non-fictie.
De Longlist bestaat uit de volgende 15 titels (op alfabetische volgorde van auteur):
















Merijn de Boer - De saamhorigheidsgroep (Querido)
Rob van Essen - Een man met goede schoenen (AtlasContact)
Esther Gerritsen - De terugkeer (De Geus)
Wessel te Gussinklo - Op weg naar de Hartz (Koppernik)
Marjolijn van Heemstra - In lichtjaren heeft niemand haast (de Correspondent)
A.F.Th. van der Heijden - Stemvorken (Querido)
Raoul de Jong - Jaguarman (De Bezige Bij)
Tobi Lakmaker - De geschiedenis van mijn seksualiteit (Das Mag)
Delphine Lecompte - Beschermvrouwe van de verschoppelingen (De Bezige Bij)
Gilles van der Loo - Dorp (Van Oorschot)
Marieke Lucas Rijneveld - Mijn lieve gunsteling (AtlasContact)
Gaea Schoeters - Trofee (Querido)
Chris De Stoop - Het boek Daniel (De Bezige Bij)
Peter Terrin - Al het blauw (De Bezige Bij)
Robbert Welagen - Raam, sleutel (Nijgh en Van Ditmar)

Op donderdag 7 oktober maakt de jury de Shortlist van maximaal vijf genomineerde
boeken bekend en op donderdag 11 november wordt het winnende boek bekend
gemaakt.
Vorig jaar won Oek de Jong de Boekenbon Literatuurprijs 2020 met zijn boek Zwarte
Schuur.

Bijzonder jaar
Juryvoorzitter Winnie Sorgdrager: “Het was een bijzonder jaar waarin de jury op
meerdere punten geconfronteerd werd met de effecten van de pandemie. Boekhandels
waren een belangrijk deel van het juryjaar dicht en uitgevers schortten mede daarom de
publicatie van nieuwe boeken op. Toen de winkels in het voorjaar eindelijk weer open
gingen, besloten veel uitgeverijen die titels alsnog uit te brengen. Dat resulteerde in veel
boeken die de jury op een laat moment moest beoordelen. Uiteindelijk beoordeelde de
jury zelfs 30 titels meer dan het jaar daarvoor.
De jury heeft een groot deel van de periode haar vergaderingen online gehouden. Dat
was niet altijd optimaal, want jureren is toch bij uitstek een groepsproces. Het feit
dat een deel van de jury uit België komt, waar weer andere regels golden, maakte dat
de juryleden elkaar pas na de zomer voor het eerst ontmoetten. Die twee laatste
vergaderingen waren heel intensief en ik ben blij dat we nu deze mooie Longlist kunnen
presenteren."
Over de Boekenbon Literatuurprijs
De Boekenbon Literatuurprijs is de bekroning van het beste Nederlandstalige literaire
boek waarbij het niet uitmaakt of het fictie of non-fictie is. Deze literatuurprijs wordt
jaarlijks toegekend door een jury van beroepslezers - recensenten en boekverkopers uit Nederland en Vlaanderen. De auteur van het bekroonde boek ontvangt een bedrag
van 50.000 euro. Dit bedrag moet de auteur in staat stellen ongestoord te werken aan
een volgend boek.
De prijs staat onder auspiciën van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en
Non-fictie en wordt sinds 2020 mogelijk gemaakt door Boekenbon B.V. Door deze
samenwerking wil Boekenbon B.V. samen met boekverkopers zo veel mogelijk lezers in
Nederland betrekken bij deze belangrijke erkenning voor Nederlandse en Vlaamse
auteurs.

De boeken die in aanmerking komen voor de Boekenbon Literatuurprijs 2021 moeten
verschenen zijn tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021.
De Boekenbon Literatuurprijs is de opvolger van de AKO Literatuurprijs die in 1987 voor
het eerst werd uitgereikt.
De jury
De jury van de Boekenbon Literatuurprijs bestaat dit jaar uit:








Winnie Sorgdrager – Minister van Staat (voorzitter jury)
Jozefien Van Beek – journalist en recensent voor De Standaard
Jan Dertaelen – recensent voor De Tijd en boekverkoper bij De Groene
Waterman
Miriam Piters – conrector / docent Nederlands aan het Montessori Lyceum
Rotterdam en recensent voor Tzum
Ronnie Terpstra– boekverkoper bij Boekhandel Van der Velde
Dominique van Varsseveld – recensent voor NRC
Jeroen Vullings – recensent voor Elsevier en Nieuwsweekend

Over de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-Fictie
De Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-Fictie heeft tot doel het
bevorderen van de Nederlandse letterkunde door het toekennen van een prijs; zij
benoemt daartoe een onafhankelijke jury. Lily Knibbeler, algemeen directeur van de
Koninklijke Bibliotheek, is voorzitter van het bestuur van de Stichting.

-------------------------------------Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor interviews met de auteurs kunt u zich wenden tot de betreffende uitgever.
Voor meer informatie over de bekendmaking: Ewald van Rooij,
+ 31 (0)6 546 90 524, ewald.van.rooij@lindblom.nl.
Voor meer informatie over de Boekenbon Literatuurprijs: Jeroen Kans, Secretaris
Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie Tel: + 31 (0)6 811 53 722,
email: secretaris@jaarlijkseliteratuurprijs.nl.
www.boekenbonliteratuurprijs.nl | www.boekenbon.nl

