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CHARLES DUCAL, JOKE VAN LEEUWEN EN ELS MOORS EERSTE LAUREATEN
VAN DE HERMAN DE CONINCKPRIJS 2007
Ter gelegenheid van Gedichtendag maakte Boek.be de winnaars bekend van een
nieuwe Vlaamse Poëzieprijs: de Herman de Coninckprijs. De vakjury riep Charles
Ducal uit tot winnaar van de Herman de Coninckprijs 2007 voor zijn dichtbundel In inkt
gewassen. Joke van Leeuwen krijgt de Herman de Coninckprijs 2007 voor het beste
gedicht. Haar gedicht ‘Andermans hond’ was de publiekslieveling. Els Moors krijgt
voor haar bundel Er hangt een hoge lucht boven ons een eervolle vermelding voor het
beste debuut.
HERMAN DE CONINCKPRIJS 2007 VOOR DE BESTE DICHTBUNDEL
De vakjury, bestaande uit Lieve Coppens (voorzitter), Guido De Bruyn, Pat Donnez, Marc
Reynebeau en Piet Piryns, koos Ducals dichtbundel In inkt gewassen als beste uit het
selecte groepje van de 10 genomineerde dichtbundels. “Deze bundel getuigt van het eerste
tot het laatste gedicht van een gerijpt literair meesterschap, waarin de dichter geen enkele
concessie doet, noch aan de wereld, noch aan zichzelf,” aldus het juryrapport (zie bijlage).
De geldprijs van € 6000 werd overhandigd door de heer Ludo Helsen, gedeputeerde voor
cultuur van de Provincie Antwerpen, hoofdsponsor van de Herman de Coninckprijs.
HERMAN DE CONINCKPRIJS 2007 VOOR HET BESTE GEDICHT
Bijna 5400 mensen brachten via het internet hun stem uit op hun favoriete gedicht na een
intensieve mediacampagne met de medewerking van Radio 1, Canvas en De Standaard.
Het gedicht ‘Andermans hond’ van Joke van Leeuwen kaapte de meeste stemmen weg, 787
om precies te zijn, en wordt dan ook gelauwerd met de Herman de Coninckprijs voor het
beste gedicht.
‘Andermans hond’ wordt op 25 januari als GRATIS GEDICHTENDAGPOSTER verspreid bij de
deelnemende boekhandels in Vlaanderen. De lijst van die boekhandels kunt u raadplegen op
www.boek.be onder ‘Gedichtendag’.
EERVOLLE VERMELDING VOOR HET BESTE DEBUUT
De jury kreeg ook de mogelijkheid om een opmerkelijk debuut te lauweren, en daar heeft ze
dankbaar gebruik van gemaakt. De dichtbundel Er hangt een hoge lucht boven ons van Els
Moors was het enige debuut in de shortlist van de 10 genomineerde bundels en sprong er
niet alleen daarom uit.
Uit het juryverslag: “Els Moors schrijft poëzie die de lezer overvalt met een vreemd soort
alledaagsheid. Ze schrijft met hetzelfde gemak over een tuinman in een paars skipak als
over witte fuckende konijnen die samen het dak plat fucken. We hebben deze bundel in ons
eerste verslag, over de nominaties, niet zonder reden een droomdebuut genoemd.”
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Uitreiking
De winnaars werden bekendgemaakt tijdens een feestelijke literaire avond in de
Bourlaschouwburg in Antwerpen. Behoud de Begeerte presenteerde er een literaire cocktail
met video’s, voorleesmomenten en muziek van Jan De Wilde.
Achtergrond en doel van de prijs
Met de Herman de Coninckprijs wil Boek.be de poëzie in Vlaanderen in de kijker zetten en
de nodige waardering toekennen. Door de prijs op te splitsen in een professioneel luik
(erkenning door vakjury) en een publiek luik (publieksprijs) wil Boek.be een dubbele injectie
van appreciatie en promotie toedienen aan de dichtkunst in Vlaanderen.
Partners
De Herman de Coninckprijs is een initiatief van Boek.be, met de steun van de Provincie
Antwerpen, met de medewerking van Behoud de Begeerte en het Poëziecentrum en in
samenwerking met De Standaard, Canvas en Radio 1.

PERSCONTACT BOEK.BE

Patricia De Laet
Communicatieverantwoordelijke Boek.be
mail: patricia.delaet@boek.be
tel:
03 287 66 79
Als bijlage vindt u het juryrapport, biografische informatie over de winnaars en een digitale
versie van de Gedichtendagposter met het gedicht van Joke van Leeuwen.
Op www.boek.be kunt u onder ‘Gedichtendag’ al deze informatie downloaden.
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