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      Appels en peren en bananen, verzuchtte de jury meermaals. Maar wanneer men het over 

literatuur heeft, is vederlichte wanhoop over rijke verscheidenheid natuurlijk een uitstekende 

zaak.  

 

In sommige opzichten leek de oogst dit jaar een tikje mager, maar niettemin waren de boeken 

die meer lof verdienden dan de jury kon uitdelen talrijk. Het kostte de jury dan ook de nodige 

moeite long- en shortlist samen te stellen. Maar die moeite was een groot plezier want ze leidde 

tot een verzameling van vijf titels die waardige winnaars zouden zijn.  

 

Martin Michael Driessen schreef met Rivieren een prachtige bundel vertellingen die met 

kalme, onbedwingbare trefzekerheid het particuliere en het universele in de menselijke conditie 

uit de duisternis doen oplichten.  

 

Richard Hemker schreef met Hoogmoed een indrukwekkende roman over de gelaagde en 

complexe gedachtewereld van de onpeilbare Chris Seutorius, een roman over het meest 

wezenlijke: een mens die probeert te leven.    

 

Donald Niedekker schreef met Oksana, een kleine, fragmentarische roman en de geschiedenis 

van een grote lijdensweg. Niedekker goochelt op virtuoze wijze met taal en stijl maar laat dat het 

kwaad waarover hij schrijft geen moment verbloemen.  

 

Jeroen Olyslaegers schreef met WIL een ijzersterke oorlogsroman waarin inhoud, tempo en 

taligheid hand in hand gaan. Een moreel geladen boek waarin de stad Antwerpen een etterende 

wond is die nooit volledig heelt zolang men zich nog herinnert wat ooit passeerde.  

 

Lize Spit schreef met Het smelt een krachttoer die als een storm door het landschap van de 

Nederlandse en Vlaamse literatuur raasde, een roman waarin een groot inlevingsvermogen wordt 

aangewend om een beklemmende meedogenloosheid op te roepen. Een roman die blijft 

nazinderen.  

 

Tijdens het slotberaad werd snel duidelijk dat de jury unaniem twee boeken wenste te 

bekronen. Maar zo groot als die eensgezindheid binnen de jury was, zo verscheurd waren de 

individuele juryleden. Want kon het verschil groter zijn? Wat, als er dan één moet winnen, moest 

de doorslag geven? De schoonste zinnen? De indrukwekkende grootsheid van de kleinste levens? 

Het heetste vuur? 

 



 

 

Uiteindelijk, na verhit beraad, koos de jury voor een boek dat niet los gezien kan worden van 

een actuele, maatschappelijke context. Een boek dat binnen die context onontkoombaar wil zijn 

en daarin slaagt. Een boek vol ambitie en morele complexiteit, verwoord in een lucide taal. 

Uiteindelijk koos de jury voor de literaire en politieke oerschreeuw die klinkt uit de roman WIL, 

van Jeroen Olyslaegers.  

 

Antwerpen, 14 mei 2017 

De jury van de Fintro Literatuurprijs 2017 bestaat uit Kathleen Cools (voorzitter), Edith Aerts, 

Guinevere Claeys, Danny Theuwis, Jan Postma (secretaris) en Ronald Soetaert.  


