
Persbericht	  

Jan	  Hanlo	  Essayprijzen	  gered!	  

	  

Het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Jan	  Hanlo	  Essayprijzen	  maakt	  bekend	  dat	  de	  Jan	  Hanlo	  
Essayprijs	  Groot	  en	  de	  Jan	  Hanlo	  Essayprijs	  Klein	  in	  juni	  2015	  zullen	  worden	  uitgereikt.	  De	  
prijzen	  blijven	  dus	  bestaan,	  dit	  in	  tegenstelling	  tot	  eerdere	  berichten	  in	  de	  pers.	  

Nu	  de	  Stichting	  Lira,	  de	  hoofdsponsor	  van	  deze	  belangrijke	  essayprijzen,	  vanwege	  het	  
wegvallen	  van	  de	  inkomsten	  uit	  kabelvergoedingen	  de	  prijzen	  nog	  maar	  deels	  kan	  steunen,	  
is	  het	  bestuur	  erin	  geslaagd	  het	  financiële	  tekort	  aan	  te	  vullen	  dankzij	  een	  subsidie	  van	  het	  
Nederlands	  Letterenfonds	  -‐	  in	  het	  kader	  van	  de	  Rudy	  Kousbroek	  Essay	  Opdrachtregeling	  -‐	  ,	  
een	  overeenkomst	  met	  De	  Groene	  Amsterdammer	  en	  het	  aantrekken	  van	  vrijwilligers	  en	  de	  
participatie	  van	  de	  bestuursleden	  zelf.	  

De	  Stichting	  zal	  daarnaast	  putten	  uit	  haar	  reserves.	  	  

Het	  bestuur	  is	  zeer	  verheugd	  dat	  zo	  het	  voortbestaan	  van	  de	  belangrijkste	  prijs	  voor	  het	  
Nederlandstalige	  essay	  en	  essaybundels	  voorlopig	  gegarandeerd	  is.	  

De	  Jan	  Hanlo	  Essayprijs	  Groot	  (voor	  een	  gepubliceerde	  essaybundel)	  	  is	  tot	  nu	  toe	  uitgereikt	  
aan	  Tijs	  Goldschmidt,	  Douwe	  Draaisma,	  Rudy	  Kousbroek,	  Roel	  Bentz	  van	  den	  Berg,	  David	  van	  
Reybrouck,	  Joke	  Hermsen	  en	  Marja	  Pruis.	  Winnaars	  van	  de	  Jan	  Hanlo	  Essayprijs	  Klein	  (voor	  
een	  anoniem	  in	  te	  zenden	  ongepubliceerd	  essay)	  zijn	  onder	  anderen	  Pieter	  Hoexum,	  Arjen	  
van	  Veelen,	  Geert	  Buelens	  en	  Daan	  Stoffelsen.	  	  

De	  liefde!	  

15	  mei	  2015	  is	  de	  uiterste	  inzenddatum	  voor	  de	  Jan	  Hanlo	  Essayprijs	  Klein.	  Het	  thema	  is	  
‘Over	  de	  liefde’.	  Voor	  meer	  informatie	  zie	  
http://janhanloessayprijs.nl/thema_2015_essayprijs_klein_ov.html.	  Dick	  Pels,	  Ieme	  van	  der	  
Poel,	  Niña	  Weijers	  en	  Xandra	  Schutte	  (voorzitter)	  vormen	  de	  jury	  van	  2015.	  

Voor	  meer	  informatie,	  zie:	  www.janhanloessayprijs.nl,	  	  Of	  bel	  met	  Tilly	  Hermans,	  06	  524	  46	  467	  

Het	  bestuur	  

BarBara	  Hanlo,	  voorzitter	  

Margot	  Dijkgraaf,	  algemeen	  lid	  

Tilly	  Hermans,	  secretaris	  

Lex	  van	  Nes,	  penningmeester	  

Xandra	  Schutte,	  juryvoorzitter	  


