Factsheet Boekenweek 2020
De Boekenweek is het bekendste jaarlijkse feest in de boekhandel en
bibliotheek rondom het Nederlandstalige boek. De 85ste editie van de
Boekenweek – mogelijk gemaakt door NS - vindt plaats van zaterdag 7 tot en
met zondag 15 maart en heeft als thema rebellen en dwarsdenkers.
Boekenweekgeschenk van Annejet van der Zijl
Voor de Boekenweek 2020 schreef Annejet van der Zijl het
Boekenweekgeschenk Leon & Juliette dat tijdens de Boekenweek bij besteding
van ten minste € 15 aan Nederlandstalige boeken door de boekhandel cadeau
wordt gedaan. In samenwerking met Boeken fan Fryslân verschijnt het
Boekenweekgeschenk ook dit jaar weer in het Fries.
Met bestsellers als Sonny Boy,
Bernhard en De Amerikaanse
prinses is Annejet van der Zijl een
van de bekendste en meest
gelezen auteurs van Nederland.
Ook jongeren weten haar boeken
te vinden: Sonny Boy staat in de
top 10 populairste boeken onder
examenkandidaten havo en vwo.
Voor haar oeuvre, dat
voornamelijk bestaat uit literaire non-fictie, ontving Van der Zijl onder andere
de Gouden Ganzenveer.
Synopsis Leon & Juliette
De plaats was Charleston, het jaar was 1820. Hij
was een jonge Nederlander die zijn verarmde
vaderland was ontvlucht om fortuin te maken in de
Nieuwe Wereld. Zij was een zwart meisje in een
samenleving waar iemand zoals zij niet meer waard
was dan een onmondig stuk vee dat naar believen
gekocht en gebruikt kon worden.
In Leon & Juliette reconstrueert Annejet van der Zijl
een waargebeurde negentiende-eeuwse
liefdesgeschiedenis die alles trotseerde, tot de
vergetelheid aan toe.
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Boekenweekessay van Özcan Akyol
Voor de Boekenweek 2020 schreef Özcan Akyol het Boekenweekessay
Generaal zonder leger dat in de Boekenweek voor € 3,75 verkrijgbaar is in de
boekwinkel.
Schrijver en columnist Özcan Akyol
debuteerde in 2012 met de
autobiografische schelmenroman
Eus. Hij nam in zijn eerste
televisieoptreden meteen stelling
door af te rekenen met de klassieke
migrantenliteratuur. In 2016
verscheen Akyols tweede roman,
Turis, die in de Boekenweek in
herdruk zal uitkomen als Toerist. Naast romans schrijft hij columns voor onder
andere AD en de regiotitels, VARAgids en Helden, waarin hij op geheel eigen
wijze reageert op de actualiteiten. Akyol maakt documentaires en schuift
regelmatig aan bij actualiteitenprogramma’s. Op NPO Radio 1 presenteert hij
het interviewprogramma Onze man in Deventer. Akyol maakt voor de NTR de
vijfdelige serie ‘Dwarse Denkers’ die tijdens de Boekenweek wordt
uitgezonden op NPO 2, waarin hij met bekende namen uit de wereld van kunst
en cultuur in gesprek gaat over rebellen en dwarsdenkers.
Synopsis Boekenweekessay Generaal zonder leger
Schrijvers in overvloed vandaag de dag. Als
generaals menen zij het grote publiek aan te
voeren en met hun boeken iets teweeg te brengen.
Maar de literatuur bestaat tegenwoordig uit
generaals zonder leger, uit schrijvers zonder
overtuigingskracht, uit boeken die nog geen deuk
in een pakje boter slaan. Waar zijn ze toch
gebleven, de rebellen en dwarsdenkers onder de
schrijvers?
Dat wil schrijver en columnist Özcan Akyol weten.
Ooit raakte hij betoverd door de literatuur dankzij
de onaangepasten die – zonder reden – voor
opwinding zorgden en de schrijvers die met hun polemische stijl werkelijk iets
teweegbrachten. Maar er is nog maar weinig literatuur die de sociale klasse en
identiteit van de schrijver ontstijgt: de moderne auteur richt zich vooral op zijn
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eigen cocon – de gelijkgestemden. Wanneer gebeurt het nog dat het
hele land siddert na een publicatie die de vinger op de zere plek van
onze samenleving legt? Het resultaat is dat de rebelse literatuur steeds meer
terrein verliest en er voor mediagenieke luchtfietsers ruimte is ontstaan om
het intellectuele discours te bepalen. Waarom moet de literatuur steeds meer
genoegen nemen met een rol in der marge? In het Boekenweekessay Generaal
zonder leger onderzoekt Özcan Akyol hoe dat komt.
Rebellen en dwarsdenkers
De 85ste Boekenweek staat in het teken van rebellen en dwarsdenkers. Van de
dromerige dwarsdenker die veilig thuis afreist naar een andere wereld, tot de
rebel die zijn messcherpe pen als wapen gebruikt tegen de status quo. In de
literatuur is er ruimte voor al die geluiden. Het lef van schrijvers om taboes te
doorbreken en een steen in de vijver te gooien is van levensbelang voor onze
samenleving. Zij zetten aan tot nadenken, zodat lezers begrip ontwikkelen
voor anderen en minder vasthouden aan vooroordelen. Het zijn de rebellen en
dwarsdenkers die het verschil maken, die uit de gebaande paden breken en
verandering in gang zetten. Het zijn de uitvinders, de vrijdenkers, de
dwarsliggers, de omdenkers, de dissonanten en de visionairs die kleur geven
aan het leven. Daarom koesteren we de vrijheid die door schrijvers genomen
wordt om tegen de stroom in te werken, om dwars en vervelend te zijn,
onaangepast en onafhankelijk.
Boekenweekgedicht
Tijdens de Boekenweek zal er dit jaar weer een speciaal Boekenweekgedicht
als extra cadeautje door boekhandel en bibliotheek worden verspreid. Het
Boekenweekgedicht, waarvan de maker nog tot de publicatiedatum onbekend
blijft, verschijnt op 29 februari allereerst in dagblad Trouw. Het gedicht is ook
te verkrijgen op een linnen tas, waarin tijdens de Boekenweek bij menig
boekwinkel de aangeschafte boeken worden verpakt.
Tournee tijdens Boekenweek
Zoals altijd worden er diverse activiteiten georganiseerd in boekhandels en
bibliotheken door het hele land. Annejet van der Zijl en Özcan Akyol gaan op
een tournee langs boekhandels en bibliotheken. De tournee wordt mogelijk
gemaakt door de Schrijverscentrale.
Voor meer info: kijk op https://www.boekenweek.nl/activiteiten/
Gratis reizen met Boekenweekgeschenk dankzij NS
Op de laatste zondag van de Boekenweek kunnen reizigers traditiegetrouw op
vertoon van het Boekenweekgeschenk gratis met de trein reizen. Mede dankzij
NS, de hoofdsponsor van de Boekenweek, reist heel Nederland dit jaar op
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zondag 15 maart met Leon & Juliette gratis door het land. De
Boekenweekauteurs reizen op deze dag met mee de trein. Het
Boekenweekgeschenk is geldig als vervoerbewijs voor 1 persoon, in de 2e klas
en binnen Nederland (m.u.v. Thalys). Kijk voor meer informatie op
www.ns.nl/treinlezer
Boekenweek live!
Tijdens de Boekenweek wordt ook op school extra aandacht besteed aan het
oeuvre van Boekenweekauteur Annejet van der Zijl en gaan leerlingen op
creatieve wijze aan de slag met haar werk. Op woensdag 11 maart organiseert
de CPNB voor de negende keer de interactieve talkshow Boekenweek Live!,
die live op tal van scholen zal worden bekeken in de klas.
De hoofdgast van Boekenweek Live! is Annejet van der Zijl. Een van haar
boeken, Sonny Boy (Querido, 2004), zal centraal staan tijdens Boekenweek
Live! Scholieren bepalen de inhoud van de talkshow: zij maken creatieve
verwerkingsopdrachten bij het boek en de beste uitwerkingen bemachtigen
een plek in de uitzending. Alle deelnemende klassen ontvangen een gratis
boekenpakket.
TV programma ‘Dwarse denkers’
Tijdens de Boekenweek zendt de NTR de serie ‘Dwarse denkers’ uit, met Özcan
Akyol. Elke werkdag gaat Özcan met een bekende naam uit de wereld van
kunst en cultuur in gesprek over rebellen en dwarsdenkers. Hij vraagt hen naar
tegendraadsheid, rebellie en provocatie. Youp van ’t Hek, Leon de Winter,
Roxane van Iperen, Herman Brusselmans en Maarten ’t Hart komen met
denkers, doeners en dromers die hun eigen weg volgen en om die reden een
bron van inspiratie zijn. ‘Dwarse denkers’ wordt uitgezonden van 9 t/m 13
maart, om 22.15 op NPO 2.

Belangrijke data voor in uw agenda:
Vrijdag 6 maart:
Boekenbal in Internationaal Theater Amsterdam
Zaterdag 7 maart:

Start Boekenweek

Woensdag 11 maart:

Boekenweek Live! op YouTube vanuit de OBA

Zondag 15 maart:

NS gratis reisdag met het Boekenweekgeschenk

NS is hoofdsponsor van de Boekenweek

4

Voor meer informatie over de Boekenweek, interviewverzoeken e.d.:
Stichting CPNB, persvoorlichter Isabel Willemsen: 06 44611053
isabel@cpnb.nl
Voor updates en gevarieerd beeldmateriaal is er de speciale perssite:
www.boekenweek.nl/pers

NS – Lekker lezen in de trein
Reizen met de trein geeft tijd voor jezelf. Even een mail wegwerken, de krant lezen of
verdwijnen in een goed boek. NS draagt lezen een warm hart toe en werkt daarom sinds 2001
samen met Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Jaarlijks
ondersteunt NS drie leescampagnes: de Boekenweek, de Kinderboekenweek en de NS
Publieksprijs. Meer informatie is te vinden op www.ns.nl/treinlezer
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek
De CPNB spant zich in voor meer, betere en nieuwe ontmoetingen tussen lezers, auteurs en het
Nederlandse boek. Collectieve boekpromotie voor boekwinkels, uitgeverijen en openbare
bibliotheken die teruggaat tot 1930. De Nederlandse boekenwereld heeft zich in Stichting CPNB
verenigd ter bevordering van leesplezier, leescultuur en boekbezit. Bekende
leesbevorderingscampagnes van de CPNB zijn onder andere de Boekenweek,
Kinderboekenweek, Nederland Leest, Spannende Boeken Weken en de Boekenweek voor
Jongeren. Van jong tot oud is het lezen van boeken van groot belang; boeken zorgen voor
ontspanning en tegelijkertijd voor inspiratie en verrijking van de lezer. Ons motto is daarom:
een boek kan zoveel doen!
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