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Missie en doelstelling 
 
De Stichting Literatuur Prijs ziet bevordering van de literatuur in het 
algemeen en van de Nederlandstalige roman in het bijzonder als haar 
missie. 
Ten behoeve van de ontwikkeling van een vitale leescultuur is het 
enthousiasmeren van het potentiële lezerspubliek, onder wie zowel 
jongeren (15 +) als ouderen, een belangrijk doel. Daarnaast wil de 
Stichting aan auteurs een platform bieden, zodat zij van daaruit meer 
bekendheid kunnen genereren. 
 
Boekhandels gesloten vanwege Covid-19 
 

 
 



Evenals in mei 2020 hadden wij in het hele prijsjaar 2021 te maken met 
de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Boekhandels waren gesloten van 
15 december 2020 tot 28 april 2021, ook bibliotheken moesten hun 
deuren sluiten en de Boekenweek werd verschoven van maart naar eind 
mei. Met name de fysieke boekhandels zagen in de lockdown periode hun 
omzet teruglopen. De sluiting van boekhandels heeft wel geleid tot een 
toename van het lezen van e-books en het kopen van boeken. 
[Bron: https://kvbboekwerk.nl/wp-content/uploads/2020/11/Rapportage-
Boekenbranche-M53_def.pdf] 
De CPNB startte op 14 januari 2021 de campagne “Steun je boekhandel” 
en riep iedereen op bij de lokale boekhandel boeken te kopen. De steun 
van veel lezers heeft boekverkopers op de been gehouden. 
 

	  
 
 
De jury van de Libris Literatuur Prijs 2021 
 
De jury wordt samengesteld door het bestuur en heeft als taak uit de 
romans, verschenen in het kalenderjaar 2020 en die reglementair voor de 
prijs in aanmerking komen, één roman te kiezen dat naar haar oordeel 
literair het meest waardevol is. Die roman wordt bekroond met de Libris 
Literatuur Prijs ter waarde van 50.000 euro. 
 
De samenstelling van de jury was als volgt: 

• Lilianne Ploumen, Tweede Kamerlid, later lijsttrekker voor de PvdA, oprichter 
SheDecides (voorzitter) 

• Judith Eiselin, auteur en literair recensent van NRC Handelsblad 
• Johan Fretz, auteur 
• Maarten Moll, auteur en literair recensent van Het Parool 
• Yves T’Sjoen, hoogleraar moderne Nederlandse literatuur, Universiteit Gent 



 
v.l.n.r. Maarten Moll, Lilianne Ploumen, Judith Eiselin, Johan Fretz. 
Jurylid Yves T’Sjoen staat niet op de foto. 
 
De jury kwam in totaal acht keer bij elkaar – via zoom en in levende lijve 
- en werd in haar werkzaamheden ondersteund door de uitvoerend 
secretaris.  
 
De jury is geheel onafhankelijk bij het maken van haar keuze. Het bestuur 
houdt zich gedurende het gehele traject van het juryberaad afzijdig en 
ziet de jury alleen tijdens het installatiediner en bij de 
nominatiebekendmaking en prijsuitreiking. 
 

 
v.l.n.r. Judith Eiselin, Maarten Moll, Johan Fretz, Yves T’Sjoen en Lilianne Ploumen,. 



Longlist, Shortlist en bekendmaking winnaar   
 
Wij hebben ons in dit verslagjaar ingezet om de boeken van de longlist, de 
shortlist en de winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2021 zoveel mogelijk 
aandacht te geven. 
 
Op 1 februari 2021 werd de longlist van achttien titels via een persbericht 
bekendgemaakt: 
 

 
 
 
Op 1 maart 2021 is de shortlist bekendgemaakt. De zes beste 
Nederlandstalige romans van 2020 die mee mochten dingen naar de Libris 
Literatuur Prijs 2021 werden door juryvoorzitter Lilianne Ploumen 
in Nieuwsuur op NPO2 bekendgemaakt. 
 

 
 



De shortlist: 

• Confrontaties, Simone Atangana Bekono – Lebowski 
• Wij zijn licht, Gerda Blees – Podium 
• De Saamhorigheidsgroep, Merijn de Boer – Querido 
• Cliënt E. Busken, Jeroen Brouwers – Atlas|Contact 
• De onbevlekte, Erwin Mortier – De Bezige Bij 
• Mijn lieve gunsteling, Marieke Lucas Rijneveld – Atlas Contact 

 

 
v.l.n.r. Simone Atangana Bekono, Merijn de Boer, Erwin Mortier, Marieke Lucas 
Rijneveld, Willemijn Lindhout (redacteur Gerda Blees), Sander Blom (uitgever Jeroen 
Brouwers) 
 
De genomineerde auteurs werden in de loop van de ochtend door een 
televisieploeg van Nieuwsuur van de nominatie op de hoogte gebracht. Op 
NPO 2 was die avond te zien hoe auteurs op hun eigen en op de vijf 
andere nominaties reageerden. Alle zes genomineerden ontvingen 
€ 2.500,=. 

 



 
In de periode tussen de bekendmaking van de shortlist en de 
bekendmaking van de winnaar zijn de zes genomineerde titels voor de 
Libris Literatuur Prijs 2021 gepresenteerd in een 6-weekse podcast-serie 
“De Shortlist” die startte op 5 maart en eindigde op 16 april. In deze 
podcast bespreken dertien jongeren de zes boeken, praten met elkaar 
over hun leeservaring en interviewen aansluitend de auteur van het 
genomineerde boek. 
Zie: https://www.librisprijs.nl/podcast-de-shortlist 
 

 
 
Op 7 april organiseerden wij i.s.m. De Nieuwe Liefde en Felix Meritis de 
talkshow “Vleugels of Vuisten” die via livestream te zien was. De 
genomineerde auteurs Simone Atangana Bekono en Gerda Blees werden 
geïnterviewd door Mirthe Frese. Zie: https://www.librisprijs.nl/vleugels-
vuisten 
 
Bekendmaking winnaar op 10 mei 2021 

 



De winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2021 werd dit jaar op een andere 
manier bekendgemaakt dan tot dan toe gebruikelijk. In plaats van een 
feestelijke bijeenkomst in het Amstel Hotel organiseerden wij in 
samenwerking met De Nieuwe Liefde op 10 mei in Felix Meritis een 
speciale bijeenkomst waarbij alle zes genomineerden nog eens extra in 
het zonnetje worden gezet; een Hommage-show voor de auteurs en hun 
boek. Gijs Scholten van Aschat, Elsie de Brauw, Erik Jan Harmens, De 
Speld Live! (Arthur Umbgrove en Michiel Eijsbouts), Wende en Hendrik-
Jan Koldeweij traden op voor de zes auteurs. 
Vanwege Covid-19 kon hier slechts een zeer beperkt publiek bij aanwezig 
zijn, bestaande uit de auteurs, hun uitgever of redacteur, de optredende 
artiesten, leden van het bestuur en de jury. 
De presentatie was in handen van jurylid Johan Fretz. 
 

 
 

 



In een live uitzending in Nieuwsuur (NPO2) werd een reportage 
uitgezonden van de bekendmaking van de winnaar en overhandiging van 
de prijs in Felix Meritis. 

Ook werd in Nieuwsuur een enkele dagen eerder opgenomen interview 
van Tonko Dop met Jeroen Brouwers over zijn roman Cliënt E. Busken 
uitgezonden, bekijk hier het interview	
 
Het hele programma van de bekendmaking en uitreiking van de prijs is 
nog te zien via het youtube-kanaal van De Nieuwe 
Liefde: https://www.youtube.com/watch?v=MhBVgLL0TXY  

De jury maakte de winnaar als volgt bekend: 
‘Na een bijzonder jaar dat we grotendeels in lockdown, maar gelukkig vol 
literair avontuur en met veel vurige vergaderingen, doorbrachten, koos de 
jury het meest onontkoombare, unieke, belangwekkende, buitengewone, 
fantastische boek van 2020. Cliënt E. Busken is een unieke roman die je 
opslokt en meesleurt, die je naar adem happend rond laat tollen en 
hijgend stil doet staan. Een pas op de plaats als een wervelwind.’ 
 
Het volledige juryrapport is te lezen op https://www.librisprijs.nl/2021-
winnaar	
 
 

	  



 
 
Jeroen Brouwers kon helaas om gezondheidsredenen niet aanwezig zijn. 
Zijn uitgever Sander Blom van Atlas Contact nam de honneurs waar en 
ontving in zijn naam de cheque van € 50.000,- en de bronzen legpenning 
ontworpen door Irma Boom uit handen van bestuursvoorzitter Alexander 
Rinnooy Kan van de Stichting Literatuur Prijs. 
 

 © Bart Grietens 
 
 
 
Het totale prijzengeld van de Libris Literatuur Prijs bedraagt daarmee  
€ 65.000,-, ter beschikking gesteld door de Libris boekhandelaren. 

 

  



Media 
 
De bekendmaking van de Libris Literatuur Prijs mocht ook dit jaar op veel 
publicitaire belangstelling rekenen, met als hoogtepunt de prijsuitreiking 
zelf.  
Alle grote kranten publiceerden artikelen over de winnende roman Cliënt 
E. Busken van Jeroen Brouwers. 
De publiekscampagne werd begeleid door het sturen van diverse 
persberichten, raambiljetten met de zes shortlist-titels in maart en van de 
winnaar in mei, naar alle boekhandels en bibliotheken in Nederland. Libris 
Blz. plaatste paginagrote advertenties in o.a. Trouw en de Volkskrant. De 
bekendmaking van de prijs werd rechtstreeks uitgezonden door 
Nieuwsuur, voorafgegaan door een korte sfeerreportage en gevolgd door 
een interview met de winnaar dat eerder opgenomen was. In VPRO’s 
“Nooit meer slapen” werd Gijs Scholten van Aschat live een uur lang 
geïnterviewd over zijn toneelvoorstelling Cliënt E. Busken voor ITA.  

 

  



Financiën 
De prijs wordt met name mogelijk gemaakt door de sponsor Libris, een 
inkoopcombinatie en samenwerkingsverband van 115 zelfstandige 
kwaliteitsboekhandels. Ze kenmerken zich door een breed assortiment en 
uitgebreide kennis van het aanbod en vervullen mbovendien een regionale 
functie. Binnen het boekenvak is Libris een van de meest toonaangevende 
boekhandelsgroepen. 
De uitgevers van de genomineerde titels dragen bij in de promotiekosten. 
Naast het prijzengeld vormen de voornaamste kosten die van de jury, de 
organisatie en de kosten van de prijsuitreiking zelf. Het boekjaar loopt van 
1 juni 2020 tot en met 30 juni 2021. 
 
Rekening van baten en lasten over de periode 1 juni 2020 tot en 
met 30 juni 2021 
 

 
 
 



 
Bestuur 

 
Het bestuur van de Stichting Literatuur Prijs is onbezoldigd. Het bestuur 
wordt bij haar werkzaamheden en activiteiten ondersteund door een 
uitvoerend secretaris.  

 

 
       © Bart Grietens 

 
v.l.n.r.  
René Appel, Judith Uyterlinde, Wouter van Gils (vice-voorzitter), 
Alexander Rinnooy Kan (voorzitter), Caroline Damwijk, Janny Nijhof 
(secretaris), Arno Koek. 
Jef van Gool (penningmeester) staat niet op deze foto. 
 
 
Amsterdam, september 2021. 


