
Genomineerden voor de 
Libris Literatuurprijs 2015 
   In het Rijksmuseum zijn de 
genomineerden voor de Libris 
Literatuurprijs van 2015 bekendgemaakt. 
De auteurs die nog kans maken op deze 
prijs zijn Peter Terrin, Esther Gerritsen, 
Gustaaf Peek, Kees ‘t Hart, Niña Weijers 
en Adriaan van Dis.

Met de Libris Literatuurprijs is een 
geldbedrag van in totaal 65.000 euro 
gemoeid. De zes genomineerde auteurs 
krijgen ieder 2.500 euro en de 
uiteindelijke winnaar krijgt 50.000 euro. In 
2014 ging de prijs naar La Superba van 
Ilja Leonard Pfeijffer. 
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Op 11 mei 2015 wordt tijdens het 
traditionele galadiner in het Amstel Hotel 
te Amsterdam bekend wie volgens de 
jury de beste Nederlandstalige roman van 
dit jaar heeft geschreven. 
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Jommekesdag op de 
Boekenbeurs                    
  "Op 30 oktober wordt Jommeke zestig 
jaar. De stripfiguur van wijlen Jef Nys 
behoort tot het cultureel patrimonium van 
Vlaanderen en kan ook vandaag nog 
steeds de jeugd bekoren. Daarom wil 
uitgever Ballon Media van 2015 een 
feestjaar maken."

"Op 30 oktober valt de officiële verjaardag 
van Jommeke, in de marge van de 
Boekenbeurs. We geven met het album 
"De Babbelpil" dan ook een echte 
verjaardagseditie uit in het verlengde van 
de creaties van Jef Nys", zei uitgever 
Alexis Dragonetti van Ballon Media. Op 
de boekenbeurs wordt er die dag een 
jommekesdag georganiseerd met oa. de 
verkiezing van de grootste jommekesfan.  
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Ruth Rendell overleden      
 "In Londen is zaterdag de populaire 
schrijfster Ruth Rendell op 85-jarige 
leeftijd overleden. Zij was één van de best 
verkopende hedendaagse auteurs uit 
Groot-Brittannië en maakte faam met 
haar misdaadverhalen, die ook verfilmd 
werden voor de succesvolle televisiereeks 
The Ruth Rendell Mysteries." 
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Mark Schaevers wint 
Gouden Boekenuil met 
'Orgelman' 

gedoodverfd favoriet Jeroen 
Bouwers grijpt naast prijs           
"Humo-journalist Mark Schaevers vangt 
de Gouden Boekenuil voor 'Orgelman', 
zijn biografie over de vergeten Joodse 
kunstenaar Felix Nussbaum. Daarmee is 
Schaevers de eerste Vlaamse laureaat 
sinds 2003 en wordt hij 25.000 euro 
rijker. Hij haalde het in het ultieme 
juryberaad van gedoodverfde winnaar 
Jeroen Brouwers en zijn 
kostschoolroman 'Het hout'." 
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Ex-politiebaas schrijft z'n 
eerste thriller 

De voormalige politiechef van Haaltert-
Denderleeuw heeft een eigen thriller 
gescrheven: 'Riga Connection'. Hij deed 
dit uit interesse voor dat genre, over 
politiethrillers is hij kritisch, Blom vindt 
namelijk te vaak fouten in het 
politieonderzoek. "‘Het hoofdpersonage in 
het boek is ook een gepensioneerde 
rechercheur. Maar daar houden alle 
vergelijkingen op’, zegt de gewezen 
zonechef." Het boek, dat 19,90€ kost, 
kan je bestellen bij De Standaard 
boekhandel. 
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