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Laureaat Annelies Verbeke
De jury draagt Annelies Verbeke voor als laureaat voor de Ultima Letteren 2021.

Zonder Annelies Verbeke zou het schrijverslandschap er vandaag de dag anders uitzien. Telkens weer
bevestigt ze haar schrijverstalent en tilt ze het naar een hoger niveau. Ze creëert haar eigen universum en
houdt dit consequent vol bij elk nieuw werk. Ze is een waar literair auteur die de lezer uitdaagt en
beloont met haar eigenzinnige schrijfstijl en maatschappelijke visie.
Verbeke schrijft zich de eeuwigheid in met haar romans, theaterteksten, recensies en kortverhalen. Vooral
in het laatste genre blinkt ze uit en ze ontpopte zich mede daardoor als een pleitbezorger en
ambassadeur van het kortverhaal.
Het is ook met kortverhalen dat ze haar stempel drukte op 2021 en waarmee ze een voorlopig hoogtepunt
in haar oeuvre bereikte. Haar bundel ‘Treinen en kamers’ (2021) bestaat uit vijftien verhalen waarin ze zich
op geheel eigen wijze positioneert tegenover de wereldliteratuur door elk verhaal te enten op bekende en
minder bekende (canon)teksten. In elk verhaal kan de lezer smullen van haar vernuftige spel met de
canon, het register, de stijl en een verrassende invalshoek.
Ook buiten haar teksten gaat ze aan de slag met de canon. Ze is lid van het Schrijverscollectief Fixdit, dat
streeft naar meer diversiteit in de canon en de literaire wereld. Het collectief schenkt niet alleen aandacht
aan het huidige literatuurlandschap maar ook aan onterecht vergeten schrijfsters. Mede dankzij Verbeke
verscheen in juli 2021 een nieuwe druk van de vergeten parel ‘Een revolverschot’ van Virginie Loveling,
waarvan zij het nawoord en de bewerking verzorgde. Dus ook met haar maatschappelijke engagement
verrijkt Verbeke onze literatuur. Als kers op de taart werd ze in 2021 de writer-in-residence aan de KU
Leuven waar ze haar passie voor literatuur aan de studenten doorgeeft en Creatief schrijven doceert.

www.vlaanderen.be/cjm

De Ultima Letteren 2021 is een bekroning voor haar opmerkelijke bijdrage aan onze literatuur, zowel via
haar eigen fascinerende oeuvre, als via haar inzet voor onze literatuurgeschiedenis en -toekomst.
QUOTE
“Verbeke schrijft zich de eeuwigheid in met haar romans, theaterteksten, recensies en kortverhalen.
Vooral in het laatste genre blinkt ze uit en ze ontpopte zich mede daardoor als een pleitbezorger en
ambassadeur van het kortverhaal. Maar ook met haar maatschappelijke engagement verrijkt Verbeke onze
literatuur.”
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