
Jeroen Brouwers wint ECI Literatuurprijs 2015 met Het hout 

Den Haag, 12 november – De ECI Literatuurprijs voor het
beste Nederlandstalige literaire boek van het afgelopen jaar gaatnaar Het hout van
Jeroen Brouwers. Naast een geldbedrag van 50.000 euro ontvangtBrouwers de
sculptuur die deze prijs vertegenwoordigt.

“De ECI Literatuurprijs 2015 gaat naar eenuitzonderlijk boek. Met Het hout vanJeroen Brouwers
dat gaat over onderdrukking en seksueel misbruikop een katholiek jongensinternaat, kiezen we
voor meesterschap, stilistischebrille, voor beklemming en verlossing”, aldus de juryvoorzitter
Andrée van Es.

Vanwege de afwezigheid van Jeroen Brouwers ontving zijnredacteur Anita Roeland de ECI
Literatuurprijs uit handen van de juryvoorzittertijdens een speciaal hieraan gewijde
openingsavond van het festival CrossingBorder in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De
bekendmaking van de winnaaris live uitgezonden in de uitzending van het
actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

Met het stipendium van 50.000 euro, ter beschikkinggesteld door online boekwinkel ECI, wil de
Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voorFictie en Non-fictie de winnaar in staat stellen zich een
jaar lang volledig tewijden aan het schrijven van een volgend boek.

Vorig jaar won Stefan Hertmans de prijs met zijn boek Oorlog en terpentijn.

Shortlist 2015 
Dit jaar bestond de Shortlist van de ECILiteratuurprijs uit de volgende titels:

1.  Jeroen Brouwers - Het hout, Atlas|Contact
2. Stephan Enter – Compassie, Van Oorschot
3. Mark Schaevers – Orgelman, De Bezige Bij
4. Inge Schilperoord – Muidhond, Podium
5. P.F. Thomése – De onderwaterzwemmer, Atlas|Contact
6. Annelies Verbeke – Dertig dagen, De Geus

ECI Literatuurprijs
De ECI Literatuurprijs is de bekroning voor het beste Nederlandstaligeliteraire boek in de
categorieën fictie en non-fictie. De ECI Literatuurprijs,die bestaat uit een bedrag van €50.000

http://www.eci.nl/
http://www.eciliteratuurprijs.nl/


en het beeld van de ECI Literatuurprijs,wordt jaarlijks uitgereikt door een jury van
beroepsrecensenten uit Nederlanden Vlaanderen. De boeken moeten verschenen zijn tussen
1 juli van het jaarwaarin de prijs wordt uitgereikt en 1 juli van het voorgaande jaar. De ECI
Literatuurprijs is een voortzetting van de AKO Literatuurprijs die sinds 1987 bestaat.De prijs
staat onder auspiciën van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voorFictie en Non-fictie. Winnie
Sordrager is voorzitter van deze stichting.

De jury
De jury van de ECI Literatuurprijs 2015 bestaat uit:

Andrée van Es, o.a. voormalig wethouder in Amsterdam, nu voorzitter van de nationale
UNESCO commissie

Wim Brands, verslaggever en programmamaker van het programma Boeken
Karl van den Broeck, journalist en hoofdredacteur van Apache.be
Sofie Gielis, proza recensent voor de Standaard der Letteren en docente
Danielle Serdijn, recensent bij de Volkskrant en docente
Joost de Vries, redacteur bij de Groene Amsterdammer

Samenwerking
ECI en de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictiedelen dezelfde overtuiging:
literatuur staat voor goed vertelde verhalen diehet verdienen om gelezen te worden. Zij
brengen ontspanning, plezier, verrijkingen bieden meer inzichtin onszelf en in de mensen om
ons heen te krijgen.

Met de samenwerking beogen zij de genomineerde boeken en het winnende boekbij een zo
breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen.

Overde Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie
De Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie enNon-fictie heeft tot doel het bevorderen van
de Nederlandstalige letterkundedoor het toekennen van een jaarlijkse literatuurprijs. Winnie
Sorgdrager, lidvan de Raad van State, is voorzitter van de Stichting.

Over ECI 
ECI is in 1967 opgericht om het lezenin Nederland te stimuleren. In 2014 heeft ECI met hulp
van Novamedia, hetbedrijf achter onder andere de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij
enBankGiro Loterij, een doorstart gemaakt. ECI werkt vanuit de overtuiging datlezen van
boeken verrijkt, verbindt en de wereld helpt mooier te maken. Sinds2014 is ECI omgebouwd
tot dé online boekwinkel waar iedereen ook gewoon een losboek kan kopen. Bij ECI werken
echte boekliefhebbers die samen met genrespecialisten lezers helpen hun volgende favoriete



OVER ECI LITERATUURPRIJS

De Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie heeft tot doel het bevorderen van de Nederlandstalige
letterkunde door het benoemen van een onafhankelijke jury en het toekennen van een prijs. Winnie Sorgdrager, lid
van de Raad van State, is voorzitter van de Stichting.

boek te vinden. Bovendienworden trouwe klanten beloond met 20% korting.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie:
Jeroen Kans, Secretaris Stichting JaarlijkseLiteratuurprijs voor Fictie en Non-fictie
Tel: +31(0)6 811 53 722, E-mail: secretaris@eciliteratuurprijs.nl

Fleur Deul, Communicatie ECI
Tel: +31 (0)6 22620630, E-mail: fleur.deul@novamedia.nl

Voor beeldmateriaal verwijzen wij u naar de Beeldbankop de site www.eciliteratuurprijs.nl

Op www.eci.nl vindt u meer informatie over ECI.
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