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Ineke Riem wint Bronzen Uil 2013 
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Gent, 12 oktober 2013 
 

De jury van De Bronzen Uil maakte vanavond, tijdens het literair festival Het Betere Boek, de winnaar 

van De Bronzen Uil 2013 bekend. Ineke Riem wint met haar boek Zeven pogingen om een geliefde te 

wekken (Arbeiderspers) 5.000 euro en het bronzen beeld van een uil. De jury, onder leiding van Jos 

Geysels en verder bestaande uit Anna Luyten, Marnix Verplancke, Sylvain Peeters en Dirk 

Verhofstadt, was onder de indruk van het opvallend, beeldend taalgebruik en de stilistische 

veelzijdigheid. De juryleden raakten geprikkeld door enige raadselachtigheid, soms lichtvoetig maar 

altijd feeëriek en meeslepend. Jos Geysels verwoordde het als volgt: “Soms vind je het leven in een 

sprookje”.  

De prijs werd aan Riem overhandigd door de schepen van Cultuur van de stad Gent, Annelies Storms.  

 

De andere zeven genomineerden waren: 

 

Patrick Bassant met ‘Joy’ (Wereldbibliotheek) 

Valerie Eyckmans met ‘Verloren maandag’ (Vrijdag) 

Maartje Laterveer met ‘De mooiste kleur die niet bestaat’ (Meulenhoff) 

Griet Op de Beeck met ‘Vele hemels boven de zevende’ (Prometheus) 

Peter van Kraaij met ‘Wat rest’ (De Bezige Bij) 

Koen Van Wichelen met ‘Krokodillentranen’ (Atlas/Contact) 

Hannah van Wieringen met ‘De kermis van Gravezuid’ (De Harmonie) 

 

Naast De Bronzen Uil werd ook de Lezersprijs De Morgen uitgereikt. De stemmen van de online 

voting werden samengeteld met de stemmen uitgebracht door de bezoekers van het festival. Griet 

Op de Beeck, met haar boek Vele hemels boven de zevende (Prometheus), was de publiekslieveling 

en wint een ets van Enk De Kramer en een halve pagina advertentieruimte in De Morgen.  

 

De derde editie van Het Betere Boek was opnieuw een succes: ruim duizend bezoekers bezochten 

het Geuzenhuis en het Liberaal Archief voor interviews met meer dan 20 Nederlandstalige auteurs, 

waaronder Dimitri Verhulst, Tom Lanoye, Saskia De Coster en David Pefko.  

 

Volgend jaar vindt Het Betere Boek plaats op zaterdag 11 oktober.  

 

Volg Het Betere Boek ook op Twitter (#hetbetereboek) en Facebook (facebook.com/hetbetereboek).  

 

 
 
 



Alle informatie via www.hetbetereboek.be. 
 

Voor algemene informatie en accreditatie: Ellen Buntinx (directeur Willemsfonds) 
ellen.buntinx@willemsfonds.be; gsm: 0497 58 54 94 

 
Voor de programmatie: Dirk Verhofstadt (curator Het Betere Boek) 

verhofstadt.dirk@telenet.be; gsm: 0475 75 19 38 
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