
De onrust van de afgelopen jaren lijkt zichtbaar in de 
recordstapel boeken die dit jaar is ingestuurd. Relatief 
veel schrijvers hebben het experiment opgezocht om 
zo de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te 
brengen: met fragmentarische, versplinterde verha-
len, met vertelperspectieven die op het eerste oog 
bevreemdend zijn of met markant taalgebruik. Ook 
verschenen er behoorlijk wat dystopische romans, bar-
stend van hunkering naar een andere samenleving. 

Op de longlist mochten enkel vijftien titels prijken en 
op de shortlist slechts vijf. Dat was in dit uitzonderlijk 
rijke literaire jaar een zware opgave. Na intensieve be-
raadslagingen koos de jury voor vijf stoutmoedige 
werken. Alle vijf vertellen ze overtuigende verhalen, 
maar ze doen meer: elk werk overstijgt op een bepaal-
de manier grenzen, bevraagt wat literatuur vermag en 
legt met groot gemak diepere lagen bloot. Zo bieden 
ze niet enkel een minutieus doordachte constructie, 
maar doen ze ons ook stilstaan bij de relatie tussen 
schrijver en lezer. Het zijn wispelturige boeken met 
uitgekiende narratieve technieken die inzet van de le-
zer eisen. Alle vijf bieden ze namelijk een puzzel die op 
evenveel manieren gelegd kan worden als er lezers 
zijn. Dat klinkt als gecompliceerde literatuur, maar 
niets is minder waar. Dankzij de doorvoelde vertelper-
spectieven kan een lezer zich automatisch identifice-
ren. De eigenzinnige stijl van ieder van deze vijf au-
teurs maakt het een feest om je het vertelde eigen te 
maken. 

Voor de shortlist van 2022 nomineert de jury:
Anjet Daanje, Het lied van ooievaar en dromedaris 
(Passage)

Auke Hulst, De Mitsukoshi Troostbaby Company 
(Ambo|Anthos)

Carmien Michels, Vaders die rouwen (Querido)

Donald Niedekker, Waarachtige beschrijvingen uit de 
permafrost (Koppernik)

Niña Weijers, Zelf doen (Atlas Contact)

Juryrapport

De jury 2022 bestaat uit de volgende personen:
Jeroen Dera, Wim Oosterlinck, Miriam Piters, Ronnie 
Terpstra, Jozefien Van Beek, Dominique van Varsseveld, 
Guy Verhofstadt (voorzitter).

Anjet Daanje, Het lied van ooievaar en 
dromedaris (Passage)

Drie eeuwen tijd bestrijkt 
deze monumentale roman. 
Daanje presenteert haar 
verhaal verdeeld over elf 
hoofdstukken die allemaal 
een eigen hoofdpersonage 
hebben. De overkoepelen-
de draad van een schrijfster 
uit de negentiende eeuw, 
Eliza May Drayden (geënt 
op Emily Brontë), brengt 
deze draden samen. In haar 
eigen tijd werd Drayden 

verguisd, maar naarmate de tijd verstrijkt neemt haar 
roem toe. Dat fenomeen gaat hand in hand met de 
groeiende mystificaties over Drayden in biografieën en 
studies. Uit die werken krijgen wij slechts korte frag-
menten aangeboden, niet-chronologisch verspreid 
over de elf hoofdstukken heen. Ook lezen we strofes 
uit gedichten uit het zogenaamde Chambersboekje, 
een aantekeningenboekje van Eliza May. 

Alle losse verhalen zijn goudklompjes op zich en samen 
vormen ze een rijke schat. De roman behelst veel gen-
res: de gothic novel, het horrorverhaal, de psychologi-
sche roman, wetenschappelijke verhandelingen, bio-
grafieën. In al die stukken zitten sublieme stijlwisselingen. 
Zo beschrijft Daanje de kritieken uit de negentiende 
eeuw in het toen heersende taalregister. Dankzij de 
doorwrochte psychologisering van de personages 
word je meegesleurd in ieder verhaal. En onderwijl 
reflecteer je samen met Daanje op schrijverschap,  
canonvorming, literatuurwetenschap, essayistiek en de 
tijdloze, universele aantrekkingskracht die alomvatten-
de verhalen spelen voor ons mensen. 

Het is Daanjes bedoeling dat iedere lezer een eigen 
weg zoekt in dit magnifieke verhaal. Daarom spreken 
verschillende bronnen uit het verleden elkaar regelma-



tig tegen. Het is aan de lezer om waarde te hechten aan 
overeenkomsten en tegenstrijdigheden. Zo ervaar je 
aan den lijve hoezeer het de menselijke geest eigen is 
om overal betekenis in te zien en om te oordelen op 
basis van aannames. Het voortdurende omzien vanuit 
een nieuw perspectief bezorgt je een overweldigend 
gevoel: als alles waarachtig overkomt, hoe kun je daar 
dan dé werkelijkheid uit construeren? 

Met deze imposante, kaleidoscopische en sprankelen-
de roman over vergankelijkheid en voortleven toont 
Anjet Daanje de magische scheppingskracht van ver-
beelding.

Auke Hulst, De Mitsukoshi Troostbaby 
Company (Ambo|Anthos)

De Mitsukoshi Troostbaby 
Company is een ambitieuze 
roman met een magnifieke 
compositie. Hulst biedt ons 
meerdere verhalen in één, 
die allemaal met elkaar reso-
neren. De eerste verhaal-
draad beschrijft de ontwik-
keling van een man die in 
2032 een levensecht robot-
kind laat maken uit bestaand 
DNA. Dat is afkomstig van de 
foetus die zijn ex liet aborteren.
 

Het verhaal waar hij als romanpersonage aan schrijft, 
De lasso van de tijd, is de roman-in-de-roman. In die 
draad duikt het hoofdpersonage terug in de tijd om te 
onderzoeken of hij zijn verloren liefde kan redden en de 
abortus kan voorkomen. 

In dit ingenieuze spel van herleven en tijdreizen zijn 
nog twee verhaaldraden te ontwaren. Er zingt een  
autobiografische component mee, want het hoofdper-
sonage heet niet voor niets Auke van der Hulst. En hij is 
een schrijver die contempleert over de morele dimen-
sie van het schrijven zelf. Deze roman illustreert dat een 
diepere waarheid over ons leven alleen met leugens 
verteld kan worden, met metaforen. 

Ontzagwekkend veel registers trekt Hulst open. Zijn 
zeer sterke psychologisering wekt niet alleen persona-
ges tot leven, maar maakt ook bewuste wezens van 
artificiële schepsels. Gaandeweg voel je de meeste  
betrokkenheid bij robotdochter Scottie Valentine. Zij 
lijkt de ultieme onbeholpenheid van mens-zijn beter te 

begrijpen dan wij dat zelf doen. Dankzij haar leert de 
hoofdpersoon wat liefde betekent, wat tederheid en 
kwetsbaarheid is en ervaart hij hoe hij zijn zelfhaat kan 
laten varen en zichzelf kan vergeven. Auke Hulst toont 
hoe je technisch vernuftig en uiterst empathisch schrijft. 
Deze labyrintische, gelaagde roman is sciencefiction 
met een hart.

Carmien Michels, Vaders die rouwen (Querido)
In deze straf geconstrueer-
de verhalenbundel stuift het 
schrijfplezier van de pagi-
na’s.  Carmien Michels heeft 
haar ongebreidelde fantasie 
de vrije loop gelaten. Ze  
onderzoekt in zes verhalen 
hoe ver ze kan gaan met de 
personages die ze smeedt 
van vlees en bloed. Steeds 
weet ze de grens van het 
dramatisch potentieel weer 
te verleggen en laat ze een 

verhaal een totaal onverwachte en tegelijk geloofwaar-
dige wending nemen. Met bravoure neemt ze risico’s en 
nergens maakt ze het zichzelf gemakkelijk. De lezer 
volgt soms schoorvoetend de beklemmende ontspo-
ring die Michels voorzien heeft. 
Ondertussen creeërt ze memorabele, genuanceerde 
personages die ze subtiel, tussen de regels door, emo-
tionele diepgang geeft. Als lezer ervaar je steeds  
sympathie voor de vaderfiguur, zoals voor de ouweheer 
die zich rauw zijn eigen huis uit laat duwen door zijn 
dochter. Of voor de papa die zichzelf verliest in een 
psychose door de wezenlijke pijn van het verlies van 
een kind te verdringen. Of voor de pa die gebukt onder 
stil verdriet moeite blijft doen voor zijn dochters. Ze  
beziet de mannen met compassie, los van morele waar-
deoordelen. We ervaren hoe het gevoel van almaar te-
kortschieten monstrueuze vormen kan aannemen. 

Fijnzinnig legt Michels de dynamiek in de vader-kind- 
relatie onder de loep. Naast hoop, verwachtingen en 
tederheid concentreren haar vertellingen zich op de 
machtsverhoudingen en de onder de oppervlakte  
sluimerende agressie. Haar eigenzinnige beeldspraak 
draagt bij aan het gevoel dat je als lezer goed tussen de 
regels door moet lezen. In een sfeervol poëtische stijl 
paren de met lef gecomponeerde, surreële verhalen 
van Carmien Michels kracht aan tederheid en sensitivi-
teit aan gruwelen. 



Donald Niedekker, Waarachtige beschrijvin-
gen uit de permafrost (Koppernik)

Donald Niedekker brengt de 
stem van een anoniem  
bemanningslid uit een expe-
ditie naar Nova Zembla zin-
derend tot leven. Als dichter 
scheepte deze man in om 
een loflied te schrijven op de 
reis naar de Noordoostpas-
sage. Op 27 januari 1597 ging 
hij echter de pijp uit. Vier 
eeuwen ligt hij al diep onder 
een dikke sneeuwlaag, maar 

door de opwarming van de aarde ontdooit de immer 
bevroren grond. Nu deze ijle geest wakker wordt kan 
hij ons eindelijk zijn verhaal geven. Dat blijkt brood- 
nodig in deze tijden van herijken.
We bevinden ons in een uitzonderlijk perspectief: dat 
van een lijk dat met dichterszwier verhaalt wat hij zoal 
in zijn ijsgraf heeft verzameld in de afgelopen eeuwen 
en wat de herinnering erdoorheen geweven heeft. 
Lang niet alles wat in die tijd zijn kant op kwam, kon hij 
ontcijferen of verstaan, maar het zette zich wel als een 
vruchtbare laag in hem af. Deze als sedimenten afge-
zette herinneringen sijpelden naar andere, vroegere 
tijden. Het eerdere raakte zo organisch met het latere 
vermengd. Dat sterkt hem in de overtuiging dat er geen 
grotere leugen is dan samenhang. 
En toch biedt deze lyrische stem ons een fascinerend, 
coherent verhaal. Het fragmentarische in zijn microkos-
mos dijt uit tot epische proporties. Deze bard helpt ons 
om onze tijdgeest bij de lurven te vatten en door elkaar 
te schudden. Niedekker bewijst dat we een meeslepen-
de muzenzoon nodig hebben om ons de onschatbare, 
weerloze waarde van verhalen te ontvouwen. Zijn ver-
bluffend tactiele stijl en betoverende sfeer nemen je 
mee op sleeptouw door vier eeuwen geschiedenis, fic-
tie en sprookjes, terwijl je consciëntieus stilstaat bij de 
vraagstukken van onze tijd. Een eigenzinnig verhaal 
waar verhalen van komen.

Niña Weijers, Zelf doen (Atlas Contact)
In Zelf doen zijn 94 stukken die Niña Weijers schreef 
voor De Groene Amsterdammer  ondergebracht binnen 
zeven thematische hoofdstukken. Slechts 2,5 pagina 
behelst ieder meticuleus gecomponeerd stuk. De rode 
draad door de bundel heen is een speurtocht naar de 
reikwijdte van onze autonomie. Weijers duikt in intrige-
rende materie: hoe verhullen we bepaalde waarheden 

voor onszelf en anderen en 
waarom doen we dat? Wat 
zegt dat over wat we wel 
blootgeven? Wil je eigenlijk 
wel echt gezien worden? Of 
alleen zoals je jezelf ziet op 
een goede dag? En welke 
etiketten krijg je opgeplakt 
en in welke hokjes wordt je 
gestopt? Hoe onafhankelijk 
ben je als mens nu echt?
Ieder stuk is een kleine ont-
dekkingstocht waarin Weijers 

elkaar aanvullende en elkaar tegensprekende, meer-
voudige perspectieven biedt. Erudiet legt ze ambiguï-
teiten bloot. Al peinzend zet ze ramen open en biedt 
haar belezenheid ons weidse vergezichten. Nergens 
bepaalt Weijers wat je precies moet waarnemen. Met 
schijnbaar speels gemak scherpt ze je blik op jezelf, de 
ander en de wereld.
Eigenlijk heeft Weijers niets minder dan een geheel ei-
gen genre ontwikkeld met haar beschouwingen die tus-
sen essays en columns in zweven. Het is een prikkelend 
genre van ontroerende, slimme observaties die voor 
instant introspectie zorgen. Weijers leent ons haar 
scherpzinnige brein en wij krijgen allerlei associaties en 
inzichten die we anders nooit zouden hebben. Haar sti-
listisch uitmuntende bespiegelingen verbinden indrin-
gend zelfonderzoek aan het universele, en balanceren 
fijnzinnig tussen een verlangen naar controle en naar 
zelfverlies.


