Persbericht
Littéraire Witte Prijs 2014 naar Gerard Koolschijn
voor de roman “Geen sterveling weet”
De roman Geen sterveling weet van Gerard Koolschijn is bekroond met de
Littéraire Witte Prijs 2014. Deze prijs, ingesteld door de Nieuwe of Littéraire
Sociëteit De Witte, wordt tweejaarlijks toegekend voor letterkundig werk van
een Haagse auteur of over een Haags onderwerp. Dit Haagse element is hier
duidelijk aanwezig. Gerard Koolschijn is in 1945 in Den Haag geboren en is, na
zijn studie klassieke talen en rechten, vele jaren als leraar en later als rector aan
Haagse scholen verbonden geweest. Daarnaast speelt de bekroonde roman zich
voor een belangrijk deel in Den Haag af. Gerard Koolschijn kreeg eerder de
Martinus Nijhoff prijs en de Oikos publieksprijs . De Littéraire Witte Prijs,
bestaande uit een bedrag van € 5000 en een legpenning, wordt op 19 maart 2014
uitgereikt.
Gerard Koolschijn
Gerard Koolschijn is vertaler en schrijver. Hij legde zich vooral toe op de
vertaling van Griekse tragedies, en van de filosoof Plato. Na zijn bloemlezing
Plato, schrijver (1987) publiceerde hij nog een boek over deze filosoof, dat in
2005 een vierde druk bereikte onder de gewijzigde titel Plato. De aanval op de
democratie. Zijn toneelvertalingen werden vele malen op het podium gebracht.
In 2012 verscheen Geen sterveling weet, een autobiografische roman in vijf
delen.
Het eerste deel beschrijft de vroege jeugd van de ik-figuur, ook met de naam
Gerard Koolschijn, die in een gezin met vier kinderen een vreugdeloos leven
leidt dat volledig beheerst wordt door de strenge godsdienstleer van de dominee.
Ook in het tweede deel, waarin Gerard trouwt, vindt hij geen verlossing. In het
derde deel vlucht hij naar een kaal Grieks eiland, waar hij als een monnik leeft.
Het is een doodlopende weg; hij keert naar Nederland terug. In de laatste twee
delen beleeft de hoofdpersoon weliswaar maatschappelijk succes en nieuw
persoonlijk geluk, maar van het verleden komt hij niet los. Ook slaagt hij er niet
in zijn ouders te laten zien wat de godsdienstwaanzin het gezin Koolschijn heeft
aangedaan.
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Littéraire Witte Prijs
De jury van de Littéraire Witte Prijs, bestaande uit ir. Eric Denig, dr. Maarten
Knoester en Jan Willem Meijer, was vooral onder de indruk van de prachtige
taal en de voortreffelijke dialogen. De prijs werd in 1977 voor het eerst
uitgereikt aan Hella Haasse. Andere laureaten waren Cees Fasseur, Jan Siebelink
en Annejet van der Zijl.
In 2012 werd de roman Alles kantelt van Thomas Lieske bekroond. De jury
heeft uiteindelijk uit een short-list van drie werken een keuze moeten maken. De
twee andere genomineerden waren Mensje van Keulen (Liefde heeft geen
hersens) en Christiaan Weijts ( Euforie) . In de historie van de prijs is Geen
sterveling weet de vijfde bekroonde roman. De overige bekroonde werken zijn 6
biografieën, 4 historische werken, 2 verhalenbundels en 1 bundel poëzie.
Eénmaal werd een geheel oeuvre bekroond.

Noot voor redacties
De uitreiking van de Littéraire Witte Prijs 2014 aan Gerard Koolschijn voor zijn
roman Geen sterveling weet vindt plaats op woensdag 19 maart 2014 in Sociëteit
De Witte, Plein 24, Den Haag, aanvang 17.00 uur. Het programma is als volgt:
 Welkomstwoord door de voorzitter van de Littéraire Tafel, mr. Eva
Huineman-Lindt
 Voorlezing van het juryrapport door de voorzitter van de jury, ir. Eric
Denig
 Uitreiking van de prijs door de voorzitter van De Witte, mr. Max
Keulaerds
 Toespraak door de uitgever Athenaeum-Polak&VanGennep
 Dankwoord door de laureaat
Voor vragen en nadere informatie : e.denig@casema.nl
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