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De jury las meer dan honderd boeken die de afgelopen vijf jaar zijn verschenen van 
beginnende schrijvers onder de 35 jaar. Onze conclusies over deze gehele oogst komen in 
sterke mate overeen met die van de jury van de Libris Literatuur Prijs 2013. Die jury muntte 
een nieuwe term, de ‘IKEA-roman’, vaardig geschreven, maar vooral de indruk makend van 
een bouwpakket waar met veel moeite een niet al te interessant meubelstuk, c.q. boek van is 
geconstrueerd. Daarin menen we vaak de didactische hand te zien van de docent op de 
schrijfcursus. In nogal wat romans wordt veel werk gemaakt van de introductie van de 
karakters (meestal jeugdige adolescenten die worstelen met het leven en de liefde) en van het 
decor waartegen het verhaal zich moet afspelen. Maar dan… ja, dan gebeurt er meestal niet 
meer zoveel en wat er gebeurt, duurt verschrikkelijk lang en van enige ontwikkeling van de 
intrige is vaak nauwelijks sprake. 

Er lijkt zich ook een nieuwe stroming aan te kondigen, die wat ons betreft de benaming 
‘Nieuwe Meligheid’ verdient. Typerend is een boektitel als ‘Er gebeurde o.a. niets’. Nieuw 
melige auteurs schrijven passages als de volgende. ‘Marie staat bij Conner in de keuken. Hij 
opent een la. Alles ligt naast elkaar in vakjes. Vorken, messen, lepels. Een groot vak met drie 
spatels, een broodmes, twee aardappelschilmesjes, de kaasschaaf, een likker en de 
kurkentrekker.’ Let wel, drie spatels en twee aardappelschilmesjes! Als dat geen diepere 
betekenis heeft. 
 
Er waren gelukkig ook flink wat boeken die uitstegen boven het gemiddelde niveau van de 
inzendingen. Romans die opvielen in literaire stijl en die in ideeënrijkdom verder reikten dan te 
bekende adolescente worstelingen. Het werk van één schrijver trof ons het meest, Joost de 
Vries, naast romanschrijver ook kunstredacteur van de Groene Amsterdammer. Joost de Vries 
debuteerde in 2011 met de roman ‘Clausewitz’. De afgelopen lente verscheen zijn tweede 
roman ‘De Republiek’. Dat hij na alle lof voor zijn eerste boek – het werd onder meer ‘een 
keerpunt in de Nederlandse literatuur’ genoemd – in staat was een tweede roman te schrijven, 
mag op zich al een prestatie heten. 

Met zijn dubbelfunctie van romanschrijver en literair criticus van de Groene schuift De 
Vries aan in de vooral Angelsaksische traditie van schrijvers -van Virginia Woolf tot John 
Updike - die zich niet beperken tot het schrijven van fictie maar als essayisten ook het literaire 
debat in hun land mee vorm geven.  

En dat doet hij met verve. Zijn werk is beschouwend en kwetsbaar, pedant en 
studentikoos, helder en mysterieus, maar altijd geschreven in een prikkelende en vlotte stijl. 
Zowel in zijn artikelen als in zijn romans laat de Vries zich kennen als een erudiete, speelse 
beschouwer met een groot talent voor het leggen van originele verbanden en het opschudden 
van clichés. Zijn filosofische romans geven een beeld van de jongere generatie van nu, 
opgegroeid zonder ideologische dogma’s, puttend uit een rijk cultureel universum, van 
Hitchcock tot Hitler, van Robespierre tot Pippa Middleton. Maar hoewel zijn boeken in grapjes, 
literaire verwijzingen en dubbele bodems in betekenis een breed spectrum bestrijken, houdt de 
auteur de narratieve lijn steeds strak in handen. Zoals de verteller in ‘Clausewitz’ constateert: 
‘We hebben allemaal een verhaal nodig (...) Met een kop en een staart. Dat geeft houvast.” 
Toch poogt de schrijver van ‘Clausewitz’ en ‘De Republiek’ dat houvast tegelijk te ondermijnen, 
niet alleen te amuseren, maar ook aan het denken te zetten en nieuwe morele kaders te 
toetsen. Beide romans gaan over een jonge held die zonder leermeester verder moet in het 
leven, een jonge man die niet meer kan steunen op idealen van vroeger, maar zelf de nieuwe 
werkelijkheid vorm moet geven, net als de schrijver zelf. Wij zijn als jury zeer benieuwd welke 
volgende stap deze talentvolle schrijver wenst te zetten, en hopen dat deze prijs  daarbij  een 
stimulans kan zijn.  
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