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Reeksen en columns 

 
,,Ik heb zelden vertrouwen in iets, maar ik zou wel teleurgesteld zijn 
geweest als ik de Debuutprijs niet had gewonnen'', zei Annelies 
Verbeke toen dinsdag bekend werd gemaakt dat zij dit jaar de 
Debuutprijs wint voor haar boek Slaap! en dus straks tijdens de 
Boekenbeurs een cheque van 6.200 euro mag gaan afhalen.  
Dat is altijd toch een beetje ,,kijk ma, toch nog goed terechtgekomen''. 
Maar het was ook een beetje wraak voor Verbeke. Haar debuut werd 
overal lovend ontvangen en stond als enige Vlaamse boek op de 
achttien titels tellende longlist van de Libris Literatuurprijs. Maar de 
shortlist haalde het niet. Bij de Ako-Literatuurprijs had ze weer (geen) 
prijs: wel op de longlist van 25 boeken, niet op de shortlist.  
 
Bovendien kan Verbeke er een trots 'I did it my way' aan toevoegen. ,,De 
jury heeft bijzonder geapprecieerd dat het een eigentijds verhaal is'', zei 
voorzitster Frieda Van Wijck, ,,dat het Vlaamse naturalistische overstijgt.'' 
Lees: eindelijk eens een verhaal van nu. Vlaamse auteurs, ook de 
beginnende, wroeten toch zo graag in hun verleden. Desnoods dat van 
hun ouders. De enige debutant die Verbeke ook maar een beetje kon 
bedreigen, Bart Van Lierde, ging het voor Violist van de duivel zelfs nog 
veel verder terugzoeken. Hij schreef meteen een historische roman die 
zich rond de Franse revolutie afspeelt.  
 
Van Van Wijck kreeg Verbeke nog een ongewone accolade. De roman 
was volgens haar een verfilming door Tom Barman waard. In de 
Angelsaksische landen zijn auteurs-scenaristen geen uitzonderingen, 
hier zijn het vreemde eenden in de bijt. Verhalen voor filmpjes schrijven 
of voor echte boeken, het is toch niet dezelfde stiel. Maar Annelies 
Verbeke lijkt haar eigen stijl perfect naar de twee uitingen te kunnen 
vertalen. Na haar vorig jaar in Berlijn bekroonde scenario Dogdreaming , 
heeft ze dus ook een bekroonde debuutroman op haar naam staan.  
 
(isg) 
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