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Inleiding 
 
Voor de zeventiende editie van de Zeeuwse Boekenprijs werden 68 boeken ingezonden 
waarvan drie hors concours, omdat twee inzendingen wat betreft het onderwerp buiten 
de regio vallen en de derde omdat het betreffende boek al eerder is verschenen. 
Derhalve dingen er 65 boeken mee naar de ZBP 2019.  
 
In totaal zijn er meer dan 70 auteurs, illustratoren en fotografen bij betrokken. De 
publicaties werden ingezonden door 45 uitgeverijen uit Nederland en Vlaanderen. De 65 
boeken die meedingen vallen dit jaar in elf categorieën onder te verdelen: Biografie [4], 
Fictie [12], Fotografie [3], Jeugdboek [6], Kunst [5], Geschiedenis [10], 
Oorlogsgeschiedenis [2], Overig [21] en Poëzie [2]. Fictie vormt de grootste categorie, 
direct gevolgd door geschiedenis.  
 
De ZBP kon dit jaar negen debutanten noteren.  

Het zeer verheugend om te kunnen constateren dat er dit jaar wederom een grote 
hoeveelheid boeken is ingezonden met een mooie diversiteit en kwaliteit. Schrijven over, 
vanuit Zeeland of als Zeeuw blijft inspirerend om wat Zeeland is voor haarzelf en 
anderen. 
Er zijn, zoals u zojuist hoorde, weer vele categorieën te benoemen en opmerkingen over 
het vergelijken van appels en peren zijn gemakkelijk gemaakt. In kwaliteit zijn er echter 
wel degelijk samenhangende en onderling vergelijkbare conclusies te trekken; het gaat 
daarbij om onder andere uniciteit, inspiratie en gelaagdheid. 

En soms is een boek gewoon uniek en mooi, springt het er opvallend uit en vraagt 
daardoor extra aandacht. Daarom ook dit jaar weer een paar prachtige Accolades.  

In het juryrapport komen de vijf genomineerde boeken en de accolades in alfabetische 
volgorde op naam van de auteurs aan bod.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Shortlist 2019 

 

- Het best verkochte boek ooit / Sanne Blauw. De Correspondent, 2018 
Sanne Blauw schreef, als groot liefhebber van cijfers èn correspondent Ontcijfering, een 
toegankelijk boek over een belangrijk onderwerp. Een onderwerp waarmee we allemaal 
dagelijks in de enorme informatietoevoer worden geconfronteerd. Op een zeer 
inzichtelijke, fris geschreven manier legt de auteur ons uit hoe cijfers levens redden, 
maar ook hoe schijnbaar objectieve cijfers valse bewijzen leveren in onderzoeken en 
overzichten en zo tot foute beslissingen kunnen leiden. De schrijfster maakt de lezer 
wakker door hen de denkfouten te tonen, te laten zien welke methodes ons om de tuin 
leiden en wanneer deze niet tot waarheidsvinding voeren. Dit is even verhelderend als 
schokkend. Sanne Blauw dwingt ons daarmee om cijfers kritisch te benaderen. 
Bovendien putte de schrijfster uit een indrukwekkende hoeveelheid literatuur over het 
onderwerp.  
 
Na lezing van dit boek zal de lezer steekproeven en op statistiek gebaseerde claims, niet 
snel meer voor zoete koek slikken. Een onmisbaar boek voor ons allemaal.  
 

 
- Cultuur wordt Kultuur /  Lo van Driel. Vlissingen, Den Boer | De Ruiter, 
2019 
Lo van Driel heeft een monumentaal Zeeuws geschiedwerk geschreven over een pijnlijk 
onderwerp uit de Tweede Wereldoorlog: de culturele collaboratie met de Duitse bezetter 
in Zeeland. Zijn zorgvuldige bronnengebruik en uitvoerige onderzoek maken dit boek, dat 
bovendien zeer goed leesbaar is, per direct tot een kloek standaardwerk in de 
Nederlandse geschiedenis. De uitgave, die is geïllustreerd met sprekende foto’s, toont 
een samenhangend beeld van het culturele leven in Zeeland in tijden van oorlog. Juist 
omdat de auteur dit culturele leven en het toenmalige cultuurbeleid gedetailleerd 
onderzoekt en beschrijft wie wat deed in welke positie en omstandigheden, wordt de 
lezer zich pijnlijk bewust van ieders handelen in bezettingstijd.  
 
De schrijver blijft daarbij neutraal, in alle opzichten de secure wetenschapper, zonder 
moraliserend vonnis. Maar hij maakt wel duidelijk dat er zich tussen goed en fout 
ontzettend veel tinten grijs bevinden. In elk verwant onderzoek zal dit boek ertoe doen. 

 
-De hoogstapelaar / Wessel te Gussinklo. Koppernik, 2019 
Hoe ver moet een schrijver kunnen denken om ons geloofwaardig mee te nemen in het 
leven van een gecompliceerde geest? In deze forse roman bestaat de wereld uit 
terugkerende beelden en gedachten, uit ontmoetingen en wat mensen erbij voelen, uit 
schaamte en trots, uit wat ze ervan zeggen, veinzend of eerlijk. Dit alles in de taal van 
de zeventienjarige jongen Ewout Meyster, die ons meeneemt in zijn groeiproces naar 
volwassenheid. Ewout probeert zich te verhouden tot de wereld en de wereld van zijn 
moeder en zijn vrienden. Maar ook tot de wereld op straat en die van filosofen. Hij is 
geen aangename jongen, eerder een blaaskaak en een oplichter. Een ‘hoogstapelaar’ 
zoals de titel van dit boek al aankondigt. Ewouts geworstel, zijn streven naar macht, zijn 
arrogante gedrag… hij is voortdurend bezig om anderen te imponeren. Te Gussinklo 
maakt dit ongemakkelijke proces van een jongeman die balanceert tussen wie hij is en 
wie hij wil zijn, pijnlijk invoelbaar. Op ingenieuze wijze brengt hij kleine 
tegenstrijdigheden aan in het verhaal, waardoor je je mening over de hoofdpersoon moet 
herzien.  
 
De ergernis van de lezer over deze jongen verandert daarmee in empathie voor een 



worstelend mens in wording. Deze roman is een literair werk van blijvend grote 
betekenis. 

 
-Jagersmaan / Jan Vantoortelboom. Amsterdam, Atlas Contact, 2019  
In deze stilistisch hoogwaardige roman worden we door twee verschillende 
vertelperspectieven meegenomen in het leven van boer Victor Vanheul en zijn moeder 
Maria. Victor is in het West-Vlaamse dorp Elverdinge teruggekeerd van de gruwelen van 
de Eerste Wereldoorlog en vertrekt op aanraden van zijn moeder, om de schande door 
het verwekken van Anna, een onwettig kind, naar Amerika om een nieuw leven te 
beginnen. Onderweg spoelt hij echter aan in Ierland en raakt daar betrokken bij de al 
even gruwelijke Ierse oorlog. De liefde van Maria voor haar zoon en de liefde van Victor 
voor zijn kind en later het Ierse meisje Kitty, staan centraal en zijn zeer invoelbaar 
vertolkt. Het aardse Vlaams is een uitstekende taal voor het rauwe, illusieloze verhaal: 
de doeltreffend eenvoudig geschetste en contrastrijke beelden en metaforen, vaak 
afkomstig uit de natuur, grijpen je naar de strot.  
 
Vantoortelboom toont de lezer een zeer onaangename kant van het bestaan, die je ook 
de vele vergelijkbare omstandigheden in onze eigen tijd doet herkennen. Hij beschrijft 
die zo grondig en beklemmend dat je daar niet aan ontkomt, net zomin als zijn 
personages aan hun bestemming ontkomen. Dit realistische verhaal schetst een 
genadeloos beeld van de survival of the fittest. 
 

-Het ontbreken hoor je niet / Chawwa Wijnberg. In de Knipscheer, 2019 
Woorden doen te kort aan deze ontroerende poëziebundel met een treffende titel en een 
humoristische, door de dichter ontworpen omslag. In een bedrieglijk eenvoudige taal, 
weet de auteur de lezer te ontroeren en te raken. Het is schijnbaar moeiteloos, precies 
gestemde poëzie, die bij de lezer een snaar raakt. De metafoor van het altijd groeiende 
gras verbeeldt herkenbaar de cyclus van het leven, alles begint steeds opnieuw.  
In de gedichten botst de intieme persoonlijke wereld op de buitenwereld met zijn grote 
wanen. In die confrontatie – in woorden – wordt het al te grote en zijn bedreiging 
gerelativeerd en bezworen, maar niet uitgewist. Als Joodse vrouw draagt Wijnberg nog 
steeds de wonden van de oorlog met zich mee en dat vind je ook in deze gedichten 
terug. Maar ze gaan tevens over de onmacht en aanvaarding van het ouder worden en 
over de liefde als basis: voor haar partner, voor Middelburg en Zeeland, maar bovenal als 
levenshouding. Ook grote vraagstukken als de vluchtelingenproblematiek komen aan 
bod. Maatschappelijk engagement is de dichter niet vreemd.  
 
In deze authentieke bundel wordt ook de balans opgemaakt: er wordt teruggekeken, 
stilgestaan bij het heden, maar ook hoopvol vooruitgekeken naar het onvermijdelijke. Dit 
alles zonder ooit sentimenteel te worden en in glasheldere, korte regels. Dit is poëzie om 
van te houden! 
 
  
 
Dames en heren, ook dit jaar viel het gedurende het beslissingsdiner voor de 
jury niet mee om een keuze te maken uit deze vijf kwalitatief hoogwaardige 
inzendingen. Maar we bereikten overeenstemming, er kan er natuurlijk maar 
één met kop en schouders bovenuit steken.  
 
De Zeeuwse Boekenprijs 2019 gaat naar Wessel te Gussinklo voor zijn 
magistrale roman De hoogstapelaar.  
 

 

 



ZBP-Accolades 
 
 
Beste Wetenschappelijke Uitgave / uitgesproken door Yvon Né 
 
Dit boek is ‘zonder ijdele grootspraak de bezigtiging van den […] toeschouwer waardig’ 
kunnen we een zin citeren uit het boek zelf. Een van de oudste encyclopedische 
verzamelingen in de geest van de Verlichting is in dit boek samengebracht. Het is een 
zeer zorgvuldige uitgave met schitterende illustraties van de bonte verzameling objecten 
uit het bezit van schatbewaarder en beheerder het Zeeuws Genootschap. De verzameling 
van schenkingen en aankopen omvat naturalia en artefacten uit alle windstreken, maar 
ook specifieke Zelandica. En dit alles kunnen we door deze uitgave gewoon thuis in onze 
luie stoel bekijken. De jury van de Zeeuwse Boekenprijs is dan ook eensgezind in het 
toekennen van de Accolade Beste Wetenschappelijke Uitgave 2019 aan Van Wijs en 
Waan. 250 jaar verzamelen; Zeeuws Genootschap 1769-2019 / van Katie 
Heyning en Veronica Frenks van uitgeverij Wbooks. 

 
Meest Originele Uitgave / uitgesproken door Margot Schotel 
 
Voor dit boek is eigenlijk maar een woord van toepassing: fascinerend. Van slaapliedjes 
tot mannenkraambed en ongeboren baby’s die naar Mozart luisteren… het staat allemaal 
in dit caleidoscopische boek over het leven. Wist u bijvoorbeeld dat kinderen die graag 
een broertje of een zusje wilden vroeger kikkers vingen om zo, met een lekker hapje de 
ooievaar te lokken? Verhalen en weetjes over zwangerschap en geboorte zijn zelden zó 
origineel, grappig en mooi voor het voetlicht gebracht. Nog veel verrassender, grappiger 
en kunstzinniger zijn de honderden tekeningen bij al deze rijke informatie. De 
onderwerpen worden in tekst en beeld van alle kanten belicht, met aandacht, 
verwondering en een lach. In de ogen van de jury is er in deze sprankelende uitgave een 
perfecte, organische samenwerking ontstaan tussen illustrator en auteur. De Accolade 
Meest Originele Uitgave gaat dan ook naar Het boek van het leven. Over bolle 
buiken, bonenbaby’s en kraamfeesten / van Floortje Zwigtman en Sassafras de 
Bruyn van uitgeverij Lannoo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het juryrapport is gebaseerd op de inbreng van de juryleden van de ZBP 2019: Arie Leen 
Kroon, Anya Marinissen, Perry Moree, Yvon Né, Han Polman en Margot Schotel. Het 
rapport is vastgesteld door de jury en werd uitgesproken door voorzitter Han Polman 
tijdens de ceremonie rond de Zeeuwse Boekenprijs op 9 november 2019 in ZB| 
Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. 


