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BOEKHANDEL ‘DE ZONDVLOED’
Onze-Lieve-Vrouwestraat 70, 2080 Mechelen 

Uitreiking Boekenprijs deMens.nu 
De Boekenprijs deMens.nu wordt tweejaarlijks uitgereikt en bekroont het 
beste Nederlandstalige non-fictieboek over vrijzinnig-humanistische waarden. 
De shortlist van 5 boeken voor de Boekenprijs deMens.nu is bekend. Voor het 
bekroonde non-fictiewerk wordt een prijs uitgereikt ter waarde van 3000 euro. 
Een vereiste is dat het boek oorspronkelijk Nederlandstalig is en steeds te 
maken heeft met de waarden waar het vrijzinnig humanisme voor staat.



SHORTLIST
De shortlist van 5 boeken voor de Boekenprijs deMens.nu: 
• ‘In naam van God. Elke dag een aanslag’, Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt,   
 Houtekiet 
• ‘Onbehagen. Nieuw licht op de beschaafde mens’, Bas Heijne, Ambo | Anthos
• ‘Samenleven met gezond verstand’, Patrick Loobuyck, Polis 
• ‘De bedreigde vrijheid. Uw vrije meningsuiting in gevaar?’, Johan Op de Beeck,  
 Horizon 
• ‘Material matters. Het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij’, Thomas  
 Rau en Sabine Oberhuber, Bertram + De Leeuw Uitgevers BV

De drie vorige laureaten waren Alicja Gescinska (2012) met ‘De verovering van de 
vrijheid. Van luie mensen, de dingen die voorbijgaan’, Dirk Verhofstadt (2014) met 
‘Atheïsme als basis voor de moraal’ (Houtekiet) en Floris van den Berg (2016) met 
‘Beter weten. Filosofie van het ecohumanisme’ (Houtekiet).

PRIJSUITREIKING 21 JUNI
Op donderdag 21 juni 2018, de Internationale Dag van het Humanisme, vindt in 
aanwezigheid van de auteurs van de shortlist een panelgesprek plaats over het 
maatschappelijke/culturele/economische belang van (literaire) non-fictie met als 
sprekers: Cathérine Ongenae (journalist, columnist, auteur), Harold Polis (uitgever 
Polis) en Marnix Verplancke (recensent). Het gesprek wordt gemodereerd door 
VRT-journalist Lukas De Vos. 

Daarna kiest de jury het winnende boek. De jury is samengesteld uit de 
voorzitters van deMens.nu, het Humanistisch Verbond, het Vermeylenfonds en  
het Willemsfonds. De plechtige uitreiking wordt gevolgd door een receptie.

INFO EN INSCHRIJVINGEN
Toegang gratis, maar graag vooraf inschrijven.
Info en inschrijvingen: nationaal secretariaat Humanistisch Verbond, 
Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, secretariaat@h-vv.be, T 03 233 70 32


