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UITREIKING 1ste CONFITUUR BOEKHANDELSPRIJS
Laureaat: CHRIS DE STOOP – DIT IS MIJN HOF
Op zondag 24 april om 17u wordt in de stadsschouwburg in Sint-Niklaas de eerste
Confituur Boekhandelsprijs uitgereikt.
De keuze van de boekhandelaars en de stemmen uitgebracht door hun klanten,
brachten dezelfde laureaat aan het licht:
Chris De Stoop – Dit is mijn hof

“Een indrukwekkend boek over de teloorgang van het traditionele boerenleven”
“Een prachtig geschreven boek over het koesteren van verdwenen dingen en
het spanningsveld tussen mens, cultuur en natuur.”
“De Stoop schreef een intens persoonlijk relaas en geeft het drama van het
verdwijnende boerenleven een gezicht.”
De boekhandelaar prezen het engagement van Chris De Stoop in zijn boeken, zijn
persoonlijke betrokkenheid, zijn taalgebruik en het feit dat hij de grote thema's en
breuklijnen omtrent de toekomst van onze maatschappij niet uit de weg gaat.

Uitreiking
Op het literaire festival 'Archipel' zal Chris De Stoop – na een inleiding door Herwig
Staes (boekhandel ’t Oneindige Verhaal) – de prijs in ontvangst nemen uit handen van
Tom Lanoye.
Zondag 24 april 2016 – 17u00
Stadsschouwburg Sint-Niklaas
Richard Van Britsomstraat 21
9100 Sint-Niklaas

Ontstaan
In navolging van de Nederlandse Boekhandelsprijs en de Duitse Friedenpreis
kondigde Confituur – het kleurrijke verbond van onafhankelijke boekhandels – op de
dag van de onafhankelijke boekhandel (12 december 2015) aan
met een eigen boekhandelsprijs van start te gaan. Een erkenning voor het beste
nieuwe Nederlandstalige boek van 2015 volgens de 25 boekhandelaars en hun
klanten.
Op de shortlist stonden verder ook:

-Jacht – Elvis Peeters
-Afscheid van een vriend – Huub Beurskens
-Dertig dagen – Annelies Verbeke
-De onderwaterzwemmer – P.F. Thomèse
De 25 boekhandelaars kozen en motiveerden hun persoonlijke favoriet waarna de
klanten – doormiddel van stemformulieren in de Confituurboekhandels – gedurende
2 maanden ook hun stem kenbaar maakten.
Meer info:
René Van Loon
0475 32 44 12
Vriendelijke groeten,
Het Confituurbestuur
Gert Brouns (Limerick), Karla De Ceulener (Salvator), Katrien Merckx (De Groene
Waterman), Jan Van Damme (Beatrijs), Gert De Bie (Het Voorwoord), René Van Loon

