Persbericht
Littéraire Witte Prijs 2018 voor Yvonne Keuls
Op woensdag 14 maart wordt in Den Haag de Littéraire Witte Prijs 2018
uitgereikt aan Yvonne Keuls voor haar oeuvre. De Prijs is ingesteld door de
Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte en wordt tweejaarlijks toegekend aan
een letterkundig werk van een Haagse auteur, over een Haags onderwerp of voor
een oeuvre waarbij het Haagse element nadrukkelijk aanwezig is. De Littéraire
Tafel van de Witte kiest uit haar midden de jury en organiseert de uitreiking van
de Prijs. De jury bestond dit jaar uit drs. José ten Berge-de Fraiture, dr. Sander
de Groot en mr. Albert van der Schaaf.
De schrijfster is in 1931 geboren in de toenmalige Indische stad Batavia en
kwam op zevenjarige leeftijd naar Den Haag, waar zij tot op de dag van vandaag
woont.
Halverwege de jaren vijftig begon zij met het schrijven van schetsen en columns
en breidde dat al snel uit met toneelstukken, hoorspelen en literaire
televisiebewerkingen, waaronder het dramatiseren van werk van Couperus,
Vestdijk en Gijsen. Zij brak door naar het grote publiek met sociaal-realistische
romans als Jan Rap en z’n maat, De moeder van David S. en Het verrotte leven
van Floortje Bloem. Later kwamen daar haar autobiografische romans bij.
Yvonne Keuls schrijft met warmte, humor en realiteitszin. Veel van haar boeken
werden bekroond en zijn uitgegroeid tot klassiekers van de Nederlandse
literatuur.
De jury oordeelde unaniem dat vanwege de veelzijdigheid van haar oeuvre, de
literaire kwaliteit van haar boeken waarin vaak aandacht voor sociaal
maatschappelijke vraagstukken en ook de omstandigheid dat zij kan worden
beschouwd als een Haagse auteur bij uitstek, de Littéraire Witte Prijs 2018 in
haar een waardige en excellente winnares vindt.
In januari 2018 komt haar nieuwe boek uit over haar samenwerking en
vriendschap met Hella S. Haasse: Zoals ik jou ken, ken jij mij.
Yvonne Keuls ontvangt de prijs (een bedrag van € 5.000 en een legpenning) uit
handen van Ir. Tony van der Togt MBA, voorzitter van het College van Bestuur
van de Nieuwe of Littéraire Societeit de Witte.

