Nederlands Literair
Produktieen Vertalingenfonds

jaarverslag 2001

voorwoord

In juni 2001 ben ik dr. A. Pais als voorzitter van het bestuur opgevolgd. Hij liet een Fonds na dat
onder zijn tienjarig voorzitterschap tot groei en bloei is gekomen. Waardering voor de activiteiten
van het fonds bleek ondermeer uit het zeer positieve advies van de Raad voor Cultuur voor de
periode 2001-2004. Nog belangrijker is, dat de staatssecretaris voor cultuur dit positieve advies
heeft opgevolgd, door het Literair Produktiefonds met een extra subsidie van ƒ6750.000,- per jaar te
honoreren voor de periode 2002-2004.
Als bestuursvoorzitter wil ik op deze plaats diegenen bedanken die in het bijzonder hebben bijgedragen aan het welslagen van dit verslagjaar: in de eerste plaats de directeur en medewerkers van
het Fonds, van wie het professionalisme in binnen- en buitenland wordt gewaardeerd. De onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, die de directeur in april mocht ontvangen, is
daarvan een onderstreping. Ook wil ik gaarne het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bedanken voor hun constructieve bijdrage aan het goed kunnen functioneren van het
Fonds. Het is niet alleen aan hun financiële, maar ook aan hun morele steun te danken dat Nederlandse literatuur van hoge kwaliteit in binnen- en buitenland kan worden verspreid.
Zodoende heeft het Fonds ook dit jaar zijn doelstellingen kunnen verwezenlijken en de geplande
activiteiten kunnen uitvoeren.
Wij houden de vinger aan de pols bij nieuwe ontwikkelingen die om aanpassing van het budget
vragen. Zo is er, samen met het Fonds voor de Letteren, een beleid ontwikkeld met betrekking tot
de Nederlandse gebarentaal. Wij verwachten dat de aanvragen hiervoor in de toekomst een ruimer
budget behoeven dan nu is voorzien. Zover is het nog niet.
Ik ben verheugd u hierbij het bestuursverslag 2001 te kunnen aanbieden.

A. Nuis
voorzitter
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bestuur
Het bestuur bestond in 2001 uit de volgende personen:
Arie Pais, voorzitter (tot juni)
Aad Nuis, voorzitter (vanaf juni)
Ary Langbroek, vice-voorzitter
Marijke Spies, secretaris

Rien Verhoef, penningmeester
Daphne Meijer
Frits Niessen
Tineke Steenmeijer-Wielenga

Vergaderingen
In 2001 vonden in totaal elf bestuursvergaderingen plaats, waaronder een beleidsdag, waarop
bestuur en directie het toekomstige beleid en aanverwante kwesties bespraken.

medewerkers
Het personeel van het fonds bestond in 2001 uit de volgende medewerkers:

naam

dienstverband
(gemiddeld)
Peter Bergsma
Directeur Vertalershuis
60%
Dick Broer
Beleidsmedewerker publicaties, website en systeembeheer (vanaf 17/74) 100%
Mireille Buse
Assistentie binnenland en Friese Dag (18/87 tot 18/810)
80%
Gerlien van Dalen
Hoofd binnenland en coördinator
Stichting Nederlandse Literaire Klassieken
75%
Tom van Eck
Beleidsmedewerker binnenland en poëzie
53%
Annelies Fontijne
Beleidsmedewerker kinder- & jeugdliteratuur
57,5%
Lieneke Frerichs
Documentaliste
60%
Onno de Graaff
Financieel medewerker
80%
Marlies Hoff
Secretariaatsmedewerker
60%
Arjan van Mersbergen Assistent proefvertalingenbeleid a.i. (18/86 tot 18/811)
30%
Marijke Nagtegaal
Medewerker vertaalbeleid8/8directiesecretariaat
80%
Barbara den Ouden Medewerker Vertalershuis en medewerker proefvertalingen
60%
Bas Pauw
Beleidsmedewerker Schrijversprogramma Buitenland en
Internationaal Bezoekersprogramma
90%
Tiziano Perez
Beleidsmedewerker Buitenlandse manifestaties
100%
Eveline Polman
Secretariaatsmedewerker
80%
Victor Schiferli
Beleidsmedewerker publicaties en poëzie (tot 18/87)
100%
Jorge Sosa Campos
Schoonmaakmedewerker
22,5%
Maarten Valken
Beleidsmedewerker literaire non-fictie
100%
Maria Vlaar
Senior beleidsmedewerker buitenland en interne organisatie (vanaf 18/84) 80%
Leo Wernaert
Facilitair medewerker Vertalershuis
30%
Rudi Wester
Directeur
100%
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functie

bestuur6/6medewerkers

vooraf
Het jaar 2001 was een vol, druk en succesvol jaar, maar ik wil gaarne enkele frappante feiten uit de
baaierd van activiteiten en gebeurtenissen noemen.
Om te beginnen waren het bestuur en de medewerkers van het Fonds zeer verheugd toen, op de
valreep van 2001, de staatssecretaris van cultuur dr. F. van der Ploeg een extra subsidie van
ƒ6750.000,- per jaar toekende voor de periode 2002-2004. Dit brengt het totale budget van het
Fonds op 5,15 miljoen gulden per jaar. Met dit budget kan het nlpvf de stijgende lijn in activiteiten die leiden tot mooie boekuitgaven en goede vertalingen voortzetten. Zo werden er in 2001 bijvoorbeeld 122 proefvertalingen ter beoordeling voorgelegd aan onze adviseurs en bedroeg de
oogst aan nieuwe vertalers maar liefst 40. Het huidige bestand aan goede literaire vertalers van
Nederlands in alle mogelijke vreemde talen, waaraan het Armeens en Oekraïens zijn toegevoegd,
bedraagt momenteel 338.
Naast consolidering en uitbreiding van bestaande markten voor vertalingen werden nieuwe gebieden geëxploreerd en werden bijvoorbeeld in India een reeks van vier titels voor vertalingen in
het Hindi aangekocht.
Op de internationale kinderboekenbeurs in Bologna organiseerde het nlpvf, als guest of honour,
de tentoonstelling Dutch Oranges met werk van 50 Nederlandse illustratoren van kinder- en
jeugdliteratuur. De tentoonstelling was een daverend succes en vond zijn voortzetting in het Stedelijk Museum in Amsterdam, in Middelburg en in Emmen.
Ook op de boekenbeurs in Turijn waren Nederland en Vlaanderen als eregasten uitgenodigd.
Dertien auteurs gaven acte de présence. Dit offensief naar Italië zal ongetwijfeld uitmonden in
meer vertalingen, zoals de aanwezigheid van Nederland en Vlaanderen op de London Book Fair
in 1999 tot een welhaast explosieve stijging in vertalingen heeft geleid. Het betekende de doorbraak in het zo moeilijke doordringbare Engelstalige domein.
Ook in Nederland zijn er enkele opvallende wapenfeiten te melden. De Dag van de Friese literatuur, Vers uit Friesland, betekende een stimulans voor de belangstelling voor Friese cultuur. De
publicatie van vier Friese romans en gedichtenbundels in het Nederlands betekenen een absolute
aanwinst.
Diverse uitgevers tekenden in op de nieuwe reeks van 20 titels van de Delta-reeks, die zo langzamerhand een indrukwekkende serie van Nederlandse klassiekers wordt.
Vermeldenswaard is ook dat de boekencollectie van vertalingen, die het nlpvf gestaag verzamelt,
nu bestaat uit 6.500 vertalingen op het gebied van Nederlandstalige literatuur, non-fictie, kinderen jeugdliteratuur en poëzie. Het is een unieke collectie in Nederland.
Ten slotte stond 2001 helaas in het teken van het afscheid van bestuursvoorzitter dr. A. Pais, die
tien jaar lang het Fonds met ferme hand geleid heeft en de basis gelegd heeft voor het succes ervan. Wij zijn hem zeer dankbaar voor alle energie en wijsheid, die hij in het bestieren van het
Fonds gestoken heeft.
Wij hebben er het volste vertrouwen in dat zijn opvolger, voormalig staatssecretaris van cultuur
de heer A. Nuis, de succesvolle activiteiten van het Fonds zal voortzetten zo niet uitbreiden.

Rudi Wester
directeur
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1.1 Letterkundige boekuitgaven
In 2001 ontving het Fonds 34 subsidieaanvragen voor letterkundige boekuitgaven. Het bestuur
honoreerde 27 aanvragen, waaronder één uit 1998, één uit 1999 en zeven uit 2000. Eén aanvraag
uit 2000 werd ingetrokken. Negen aanvragen werden afgewezen op formele gronden, vijf aanvragen op inhoudelijke gronden. Over 13 aanvragen kon in 2001 nog geen beslissing worden genomen. Het totaal toegekende subsidiebedrag bedroeg in 2001 ƒ6462.792,-. Het aantal gehonoreerde
aanvragen is in 2001 ongeveer gelijk gebleven aan dat van 2000, toen er 21 subsidies werden toegekend voor een bedrag van in totaal ƒ6242.278,48. In 2000 waren er uitzonderlijk veel uitgaven die
met een lagere subsidie tot stand konden komen; in 2001 had het totaal toegekende subsidiebedrag weer ongeveer dezelfde hoogte als voorheen.
De subsidieregeling voor letterkundige boekuitgaven is bestemd voor de productie van literair
belangrijke, kwalitatief hoogstaande, oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige teksten (proza,
poëzie, essay), die niet tot het reguliere programma van de uitgeverij behoren en die financiële
steun behoeven. Over wat regulier genoemd kan worden beslist het bestuur in redelijkheid; contemporain proza en contemporaine poëzie komen uitsluitend in zeer uitzonderlijke gevallen in
aanmerking voor subsidie. De subsidie geldt alleen voor de eerste druk van de uitgave waarvoor
subsidie is aangevraagd. Herdrukken komen in principe niet in aanmerking voor subsidie.
Wetenschappelijke publicaties, zoals proefschriften op het gebied van de letterkunde, worden
evenmin gesubsidieerd, tenzij de teksten zelf tot het domein van de literatuur behoren.
De in 2001 gesubsidieerde boeken zijn uitgaven van oudere literatuur (primaire teksten, verzameld werk), contemporaine literatuur (Nederlands- en Friestalige poëzie- en essaybundels), of
uitgaven met een literair-historisch karakter. Bijlage 1 bevat een overzicht van de gesubsidieerde
boekuitgaven, bijlage 2 de namen van de personen die het bestuur van het Fonds adviseerden.
Het Fonds stelt in uitzonderlijke gevallen subsidie beschikbaar voor de Nederlandstalige uitgave
van een belangrijke, klassieke literaire tekst uit een weinig toegankelijke taal. De regeling betreft
werken die niet alleen in de eigen cultuur als zeer belangrijk worden beschouwd, maar die daarnaast ook in andere culturen erkenning hebben gekregen, en als zodanig deel zijn gaan uitmaken
van de wereldliteratuur. Twee uitgaven werden in 2001 in het kader van de ‘Subsidieregeling vertalingen uit minder toegankelijke talen’ gesubsidieerd: Erasmus’ Gesprekken (Athenaeum-Polak &
van Gennep) en Het boek van Dede Korkoet (Bulaaq).
Vanaf 1998 werken het Produktiefonds en het Fonds voor de Letteren aan een gezamenlijk ‘intercultureel letterenbeleid’ om de publicatiemogelijkheden te vergroten voor auteurs uit niet-westerse landen die in Nederland wonen en werken. Hun werk behoeft (aanvankelijk) vertaling naar
het Nederlands. Het Produktiefonds stelt de uitgevers voor de eerste twee publicaties van een
auteur stimuleringssubsidies in het vooruitzicht, als tegemoetkoming in de vertaalkosten. In het
kader van de ‘Subsidieregeling voor uitgaven van vooralsnog niet in het Nederlands schrijvende
auteurs’ werd in 2001 één aanvraag gehonoreerd: de bundel Dichter-bij (El Hizjra).
Vooralsnog niet in het Nederlands schrijvende auteurs worden bovendien onder de aandacht van
Nederlandse uitgevers gebracht met behulp van introductiedossiers (analoog aan de promotiedossiers voor buitenlandse uitgevers). Nadat in 2000 vijf zeer succesvolle dossiers zijn gepresenteerd, over Ghodsi Ghazinoor (Iran), Antonije Zalica (Bosnië), Raouf Mous’ad Basta (Soedan),
Nurcihan (Turkije) en Ayhan Uzala (Turkije), zullen in 2002 opnieuw vier introductiedossiers
verschijnen.
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1.2 Nederlandse literaire klassieken8–8de Deltareeks
De Deltareeks is een serie nieuwe leesedities van klassieke werken uit de Nederlandse literatuur,
bestemd voor lezers met een brede literaire belangstelling, die kennis willen nemen van de literaire erfenis van Nederland en Vlaanderen vanaf de Middeleeuwen tot en met het midden van de
twintigste eeuw. De reeks verschijnt onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Literaire Klassieken, die verantwoordelijk is voor de tekstkeuze en die de kwaliteit van de reeks waarborgt. Het
gaat in de Deltareeks om leesedities, niet in hoofdzaak gericht op de vakspecialist, maar op een
ruimer in literatuur geïnteresseerd publiek. De Stichting trekt met het oog op de inhoudelijke
kwaliteit deskundige editeurs aan. Ook aan de uitvoering worden hoge eisen gesteld. In een uniek
samenwerkingsverband verschijnen de delen bij verschillende uitgevershuizen. De zorg voor de
totstandkoming van de reeks en de zorg voor het subsidiebudget ten behoeve van de reeks ligt bij
het Produktiefonds. Een medewerker van het Produktiefonds treedt op als coördinator van de
reeks, en het secretariaat van de Stichting Nederlandse Literaire Klassieken is op het Produktiefonds gevestigd.
In het verslagjaar traden er in het bestuur van de Stichting Nederlandse Literaire Klassieken
geen wijzigingen op. Het bestuur vergaderde in 2001 tweemaal. Het bestuur bestond uit: prof. dr.
G.J. Dorleijn (voorzitter), prof. dr. E.M.P. van Gemert, prof. dr. P.W.M. Wackers en de uitgevers
E. Cossée en M. Pieters.
De redactieraad, die het bestuur inhoudelijk adviseert, werd in 2001 gevormd door prof. dr.
M.T.C. Mathijsen, prof. dr. A.M. Musschoot, prof. dr. W. Waterschoot en prof. dr. F. Willaert.
Het snlk-bestuur zorgt voor de kwaliteitsbewaking en heeft richtlijnen opgesteld voor de uitvoering van de delen.
In 2001 verschenen geen uitgaven in de Deltareeks. Het feit dat de editeurs tegen een geringe vergoeding aan de tekstbezorging werken, dikwijls naast een veeleisende baan, was ook dit jaar een
probleem. Het bestuur van de Stichting Nederlandse Literaire Klassieken zoekt naar oplossingen,
bijvoorbeeld door na te gaan of in bepaalde gevallen editeurs in de gelegenheid kunnen worden
gesteld zich enige tijd van hun reguliere werkzaamheden vrij te maken.
In januari 2001 zijn 20 nieuwe titels middels een advertentie in Boekblad aan de uitgevers ter intekening aangeboden, de zgn. tweede tranche. De uitgevers benutten deze mogelijkheid volop.
Voor Jacob Cats’ Trou-Ringh (ed. W. Hüsken) en Justus van Effens Hollandsche Spectator (ed. P.
Buijnsters) toonden de uitgevers geen belangstelling; het bestuur heeft van deze uitgaven moeten
afzien.
Het bestuur heeft de volgende criteria gehanteerd voor de verdeling van de Delta-delen over de
belangstellende uitgevers:
– bij één intekening werd het deel aan die uitgeverij toegewezen.
– eerdere afspraken met uitgevers over bepaalde delen werden in acht genomen. De delen werden
toegewezen aan de betreffende uitgeverijen.
– bij meerdere intekeningen werd bij de toewijzing rekening gehouden met
a deelname van zoveel mogelijk uitgevers, en een onderling evenwichtige verdeling;
b het getoonde enthousiasme voor deelname aan de reeks;
c het profiel van de uitgeverij.
De volgende delen zijn thans zijn in voorbereiding bij de Nederlandse uitgevers:

2002
Reynaerts historie8/8Reynaert (ed. P. Wackers, B. Besamusca, A. Bouwman), uitgeverij Bert Bakker,
april
Guido Gezelle, Gedichten (ed. P. Couttenier, A. de Vos), uitgeverij Bert Bakker, mei (nog uit
eerste tranche)
Herman Gorter, Mei (ed. M. Kemperink, E. Endt), uitgeverij van Oorschot, mei
Piet Paaltjens, Snikken en grimlachjes (ed. M.T.C. Mathijsen), uitgeverij Athenaeum-Polak &
van Gennep, najaar
binnenland
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Jacob van Lennep, De roos van Dekama (ed. J.R. van der Wiel), uitgeverij Athenaeum-Polak &
van Gennep, najaar

2003
Antwerps liedboek (ed. H. Joldersma e.a.), uitgeverij Lannoo
P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen en Baeto (ed. H. Duits), uitgeverij Bert Bakker
P.C. Hooft, Warenar (ed. J. Jansen), uitgeverij Bert Bakker
20038/82004
Joost van den Vondel, Scheppingstrilogie (ed. M.A. Schenkeveld-van der Dussen), uitgeverij
Bert Bakker
Frederik van Eeden, Van de koele meren des doods (ed. J.H.A. Fontijn), uitgeverij AthenaeumPolak & van Gennep
J.H. Leopold, Verzamelde gedichten (ed. H.T.M. van Vliet), uitgeverij Athenaeum-Polak & van
Gennep
Karel van de Woestijne, Verzamelde gedichten (ed. A.M. Musschoot), uitgeverij Lannoo
F. Bordewijk, Blokken, Knorrende beesten, Bint (ed. J. Robert), uitgeverij Nijgh & van Ditmar
20048/82005
Hadewych, Strofische gedichten (ed. F. Willaert), Historische Uitgeverij
Joost van den Vondel, Jephta, Koning David, Faëton (ed. J. Konst), uitgeverij Bert Bakker
J. van Oudshoorn, Verzamelde romans (ed. W.A.M. de Moor e.a.), uitgeverij Athenaeum-Polak
& van Gennep
P.C. Hooft, Sonnetten (ed. G.P. van der Stroom), uitgeverij Athenaeum-Polak & van Gennep
20058/82006
E. du Perron, Het land van herkomst (ed. G.J. Dorleijn8/8F. Bulhof), uitgeverij van Oorschot
Historie vanden vier Heemskinderen (ed. I. Spijker), uitgeverij Bert Bakker
Van de eerste tranche moeten nog verschijnen:
Jan van der Noot, Poëtische werken (ed. W. Waterschoot), uitgeverij Ambo8/8aup
Middeleeuwse mystiek (ed. G. Warnar), uitgeverij Ambo8/8aup
Willem Bilderdijk, Keuze uit het werk (ed. P. van Zonneveld), uitgeverij Bert Bakker
Jan van den Berghe, De wellustige Mensch (ed. D. Coigneau), uitgeverij Verloren
De typografische vormgeving van de Deltareeks is in handen van Hannie Pijnappels. Om de continuïteit van de reeks te bewaken, vinden sinds 2001 in een vroeg stadium gesprekken plaats tussen editeurs, bestuursleden, de betreffende uitgever, de vormgeefster en de coördinator om
specifieke zaken met betrekking tot de editie te bespreken en afspraken te maken over nog te verrichten werkzaamheden en de planning. Op deze wijze wordt zicht gehouden op de voortgang
van alle edities, leren de betrokkenen elkaar in een vroeg stadium kennen en kunnen misverstanden worden voorkomen.
In het verslagjaar werd volop voorbereid aan de nieuwe uitgaven en werd met de Nederlandse
literaire uitgevers gesproken over hun ervaringen met het uitbrengen van delen in de reeks, over
mogelijke herdrukken van moderne klassieken in de Deltareeks en over de afstemming van
wederzijdse plannen wat betreft de klassieken. Ook is met vertegenwoordigers van de boekhandel
gesproken.

1.3

Friese Klassieken

In de tweede reeks Fryske Literaire Klassiken zijn in het verslagjaar twee delen verschenen: R.R.
van der Leest, Komme dy kepers?8/8Boef fan Rys en J.P. Wiersma, Aldfaars grûn. Er resteren nu nog
twee delen, die enige vertraging hebben opgelopen: Waling Dijkstra, De sulveren rinkelbel en
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B.R.S. Pollema, Lok en lijen. Ze zullen in het voorjaar van 2002 verschijnen.
Deze reeks Fryske Klassiken is het resultaat van samenwerking tussen drie Friese uitgevers (Friese
Pers Boekerij8/8ajo, Afûk8/8Utjouwerij Fryslân en de Koperative Utjouwerij), Stichting It Fryske
Boek en de Fryske Akademy. De tekstbezorging is in handen van een commissie van editorisch
toezicht, bestaande uit: drs. T.J. Steenmeijer-Wielenga, dr. Tr. Riemersma en prof. dr. P.H. Breuker.
Nu ook de tweede reeks Fryske Klassiken de voltooiing nadert, wordt nagedacht over de meest
geschikte manier om nieuw Fries proza te stimuleren. De besprekingen daarover zijn nog gaande.

1.4 Fries letterenbeleid
In het verslagjaar werd regelmatig overleg gepleegd met de stichting It Fryske Boek en het Frysk
Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum. In september 2001 werd door de directeur van
het Fonds en de coördinator Fries Gerlien van Dalen een bezoek aan Friesland gebracht, alwaar
werd overlegd over de bevordering van Friese literatuur, met de gedeputeerde B. Mulder en
enkele ambtenaren van de provincie Fryslân. Het streven is om jaarlijks tot een dergelijke uitwisseling van gedachten te komen.
De Friese tijdschriften Hjir en Trotwaer vallen onder de subsidieregeling voor literaire tijdschriften (zie onder 1.6). Voor de kwalitatieve beoordeling van deze beide tijdschriften is een speciale
commissie ingesteld, die het bestuur adviseert. De commissie is gevarieerd van samenstelling en
bestond in het verslagjaar uit de leden L. Brouwer (werkzaam bij de sectie Fries van de Rijksuniversiteit Groningen), R. Heite (namens het bestuur van het Fonds), H. Tromp (Fries literair criticus) en S. Veltman (neerlandicus8/8frisist).
Om de Friese literatuur en auteurs bekendheid te geven bij een breder, niet-Friestalig publiek
organiseerde Gerlien van Dalen van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds met
medewerking van het Fonds voor de Letteren, Stichting Lezen, het Frysk Letterkundich Museum
en Dokumintaasjesintrum en Provincie Fryslân op 18 november 2001 in Amsterdam een Dag van
de Friese literatuur onder de titel Vers uit Friesland. In de grote zaal van Felix Meritis verzorgde
een keur aan Friese auteurs en dichters een afwisselend programma. Literatuur was de kern, maar
Fries theater, muziek en voetbal kwamen ook aan bod. Voor de grote schare bezoekers8–8de dag
was volledig uitverkocht8–8was een boekje beschikbaar met informatie in drie talen over de Friese
literatuur: Literatuur uit Friesland8/8Literatuer út Fryslân8/8Literature from Friesland. Naast lezingen
en optredens was er een boekenbeurs met stands waar uitgevers en Friese literaire tijdschriften
zich presenteerden, en er waren videobeelden van Friese auteurs te zien. Bovendien richtte het
Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum een tentoonstelling in. Aan de gracht
voor Felix Meritis stond de Fryske Boekebus, waar bezoekers Friese boeken en cd’s konden
kopen. Een verslag van de manifestatie Vers uit Friesland is opgenomen in bijlage 7.
Op 12 december hield directeur een Breakpunt (lunch)-lezing over de activiteiten van het Fonds
voor de Fryske Akademy in Leeuwarden.
De subsidiemogelijkheden voor de Friese literatuur werden in het verslagjaar verruimd met een
regeling voor vertalingen vanuit het Fries. Het betreft steun aan Nederlandse uitgevers, die vertaalde Friese literatuur in hun fonds willen opnemen. Bij uitgeverij Meulenhoff verscheen de op
deze manier gesteunde vertaling van Josse de Haans Piksjitten op snyp als Kikkerjaren; uitgeverij
de Geus bracht Nei de klap van Trinus Riemersma uit als Na de klap en uitgeverij Lemniscaat
publiceerde van Lida Dijksta het jeugdboek Wachten op Apollo, de vertaling van Wolken fan wol.
Een uitgewerkte subsidieregeling voor vertalingen Fries-Nederlands is inmiddels op papier gezet
en door het bestuur goedgekeurd. Er wordt naar gestreefd om bij aanvragen, die zowel bij het
Fonds als bij het Fonds voor de Letteren worden ingediend (nlpvf: vertaalsubsidie voor uitgevers; Fonds voor de Letteren: werk- en projectbeurzen voor vertalers) de behandeling zoveel
mogelijk op elkaar af te stemmen, met behoud van ieders specifieke regels en werkwijze. Ook met
de Provincie Fryslân is het beleid besproken, opdat Provincie en landelijke fondsen ten aanzien
van de vertaling van Friese literatuur elk binnen hun regeling één lijn kunnen trekken. Bij de Pro-
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vincie wordt de kwaliteit van de brontekst aan de hand van een gedetailleerd beoordelingsformulier beoordeeld door de Provinciale Commissie Friese literatuur. Naast de kwaliteit van de brontekst zijn voor de beide literaire fondsen kwaliteit van vertaler en uitgeverij bepalend voor het al
dan niet toekennen van subsidie. Het is de bedoeling dat een door de fondsen in te stellen Commissie Friese Literatuur hierover advies gaat uitbrengen.

1.5 Gebarentaal
Het stimuleren van cultuuruitingen in de Nederlandse gebarentaal wordt vanaf 2001 tot de reguliere taken van het Produktiefonds gerekend. Het Produktiefonds heeft, tezamen met het Fonds
voor de Letteren, overleg gevoerd met deskundige organisaties ter zake om te zien hoe beleid zou
kunnen worden ontwikkeld voor het vergroten en stimuleren van de toegankelijkheid van literatuur in de Nederlandse gebarentaal.
Als eerste resultaat vond op 17 mei 2001 voor de eerste maal een oriënterende dag over kunstuitingen in de Nederlandse gebarentaal plaats, georganiseerd door het Fonds voor de Letteren met
medewerking van het Produktiefonds en het Fonds voor de Podiumkunsten. Deze discussiedag
werd goed bezocht.

1.6 Literaire tijdschriften
Vanaf 1996 gelden twee subsidiecategorieën voor literaire tijdschriften. Structureel subsidiabele
tijdschriften zijn goede tijdschriften die voor een periode van drie jaar een subsidie op standaardniveau ontvangen. Uitzonderlijk goede tijdschriften ontvangen daarnaast een premie.
Voor structureel gesubsidieerde tijdschriften die niet langer voldoen aan de kwaliteitseisen bestaat
een overgangsregeling voor anderhalf jaar. Wanneer een tijdschrift na die periode niet voldoende
aan kwaliteit gewonnen heeft, komt het niet langer voor subsidie in aanmerking. Ook voor tijdschriften die een grondige wijziging in redactiesamenstelling of redactievoering hebben ondergaan, geldt de overgangsregeling. Nieuwe tijdschriften of tijdschriften die niet voor structurele
subsidie in aanmerking komen, maar waarvan de kwaliteit sterk is toegenomen, kunnen in aanmerking komen voor stimuleringssubsidie.
De kwalitatieve beoordeling van de tijdschriften is in handen gegeven van een commissie, die het
bestuur adviseert. De commissie ‘Literaire tijdschriften’ bestaat uit een auteur, een literatuurhistoricus of een literatuurtheoreticus, iemand uit het boekenvak of de bibliotheekwereld en een lid
van het bestuur van het Fonds. De zittingstermijn is in principe vastgesteld op drie jaar. Vanaf
1993 is een rooster van af- en aantreden in werking, waarbij jaarlijks een lid van de commissie
aftreedt en wordt vervangen door een nieuw lid. In de commissie hadden in 2001 zitting:
G. Dorleijn (hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen),
M. Heiden (boekhandel v8/8h van Gennep, Rotterdam), R. Heite (namens het bestuur van het
Fonds) en M. Reints (dichter, essayist).
De commissie heeft in 2001 de jaargang 2000 van de gesubsidieerde tijdschriften beoordeeld. Het
betrof een tussentijdse beoordeling, bedoeld om de tijdschriften op de hoogte te houden van het
oordeel van de commissie. Waar de commissie vond dat een structureel gesubsidieerd tijdschrift
met de jaargang 2000 geen recht deed aan de eerder toegekende status, had dat geen onmiddellijke invloed op die status. Eerst begin 2002 zal opnieuw een voor drie jaar (2002-2004) geldende
beoordeling van deze tijdschriften plaatsvinden. Voor de tijdschriften die stimuleringssubsidie
hadden ontvangen, was de beoordeling van de jaargang 2000 wel bepalend voor het al dan niet
continueren van de subsidiëring in 2001. Het belangrijkste criterium om toegelaten te worden tot
de subsidieregeling is het volgende: een nieuw tijdschrift moet, binnen de categorie waarin het
volgens de commissie valt, een verrijking betekenen. Daarbij wordt rekening gehouden met de
mogelijkheid dat een nieuw tijdschrift op zichzelf een eigen categorie vormt. Formele criteria uit
de ‘Subsidieregeling literaire tijdschriften’ zijn bij de beoordeling van nieuwe aanvragen minder
zwaarwegend dan de inhoudelijke kwaliteit.
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Twaalf tijdschriften, waaronder twee Friese, ontvingen in 2001 subsidie op standaardniveau:
Armada, Bunker Hill, Bzzlletin, Hjir, Literatuur, De Parelduiker, Tirade, Trotwaer en De Tweede
Ronde kregen standaardsubsidie, De Gids, Raster en De Revisor kregen naast de standaardsubsidie
een premie. Liter en Parmentier ontvingen stimuleringssubsidie.
Het totale bedrag aan toegekende productiesubsidies voor literaire tijdschriften bedroeg in 2001
ƒ6461.332,-. Aan aanvullende honoraria werd in totaal ƒ695.902,- toegekend.
Het Produktiefonds verstrekt sinds 1997 promotiesubsidies, om het publiek van de goede literaire
tijdschriften te vergroten. Deze kunnen alleen worden aangevraagd door literaire tijdschriften die
structureel subsidie van het Fonds ontvangen. De kosten en opbrengsten van de door de tijdschriften ingediende plannen worden kritisch gewogen. In 2001 werd aan drie tijdschriften promotiesubsidie toegekend voor in totaal een bedrag van ƒ630.750,-.
In samenspraak met de Literaire Uitgevers Groep en het nblc is in 1998 een collectief promotieplan ontwikkeld om de aanwezigheid en zichtbaarheid van literaire tijdschriften in openbare
bibliotheken te vergroten. Openbare bibliotheken die aan de collectieve actie meededen, namen
gedurende drie jaar (1999-2001) een pakket van literaire tijdschriften af. Uitgevers verleenden op
het promotiepakket een speciale korting van 50%. In 2001 kwam het Produktiefonds de bibliotheken tegemoet in de resterende abonnementskosten door 30% daarvan te subsidiëren. In 1999
werd 70% gesubsidieerd en in 2000 50%. In 2001 is aan de zeventig deelnemende bibliotheken een
totaalbedrag van ƒ69.396,05 betaald. Wegens gebrek aan belangstelling is besloten de promotie via
de bibliotheken niet te verlengen. Het Fonds beraadt zich op andere vormen van (collectieve)
promotie.

1.7 Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur
Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en
beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is een subsidiebijdrage in de productiekosten
beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en illustratie van belang. De
financiële middelen voor deze regeling worden mede beschikbaar gesteld door de Mondriaan
Stichting.
Omdat de productietijd van een geïllustreerd boek lang is en de investeringen hoog zijn, bestaat
de mogelijkheid tot het aanvragen van een zogenaamd pre-advies. Een uitgever, auteur of illustrator kan een plan, een project of een nog niet volledig manuscript voorleggen aan de adviescommissie, die zal beoordelen of zij de aanvraag in principe subsidiabel acht. Dit oordeel is overigens
niet bindend.
In 2001 bestond de commissie voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur uit: Cornald Maas
(publicist), Jan Jutte (illustrator), Peter van Gestel (auteur) en Emo Verkerk (beeldend kunstenaar). Als waarnemers traden op: Annelies Fontijne (Produktiefonds) en Bob Fooy (Mondriaan
Stichting).
In 2001 werden er acht aanvragen voor pre-advies gedaan, waarvan er een positief, een onbeslist
en zes negatief werden beoordeeld. Er waren zes verzoeken om productiesubsidie, waarvan er één
een positief subsidieadvies ontving, en één nog onbeslist is. In 2001 werd één aanvraag gehonoreerd voor een bedrag van ƒ618.156,-, te weten De neuskabouters van Daan Remmerts de Vries (uitgeverij Leopold).
In het verleden is de regeling geëvalueerd en zijn er plannen ontwikkeld om meer en betere aanvragen te genereren. Dit heeft in 1998 geresulteerd in het aanstellen van twee adviseurs voor de
subsidieregeling geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur: Margriet Heymans (auteur en illustrator) en Pietje Tegenbosch (kunsthistoricus, kunstcriticus en docent). Zij hebben als taak de totstandkoming van kwalitatief hoogstaande geïllustreerde kinder- en jeugdboeken te bevorderen.
De adviseurs bezoeken kunstacademies en uitgeverijen, spreken met aankomende illustratoren en
auteurs, stimuleren bestaand talent en geven zo verdere bekendheid aan de huidige regeling. De
eerste voorzichtige resultaten zijn, dat door deze bezoeken meer en andere uitgevers een beroep
willen gaan doen op de regeling, en dat studenten aangezet worden een aanvraag voor pre-advies
serieus te overwegen dan wel in te dienen. In 2001 is het functioneren van het adviseurschap, en
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de resultaten die daarmee zijn geboekt, bekeken. Aan de hand hiervan werd besloten om het adviseurschap in licht gewijzigde vorm voort te zetten. Dit jaar zijn tevens voorbereidingen getroffen
voor het informeren van studenten van kunstacademies over het (kinder-)boekenvak, het illustreren voor kinderen en de subsidieregeling.

1.8 Literaire kinder- en jeugdtijdschriften
Het Fonds stelt jaarlijks productiesubsidie beschikbaar voor Nederlands- en Friestalige literaire
kinder- en jeugdtijdschriften. De regeling biedt, evenals de regeling voor literaire tijdschriften, de
mogelijkheid een stimuleringssubsidie toe te kennen. Voor de kwalitatieve beoordeling van subsidieaanvragen voor literaire kinder- en jeugdtijdschriften is een commissie samengesteld, bestaande uit: Nettie Heimeriks (docent), Aukje Holtrop (publicist), Frits Niessen (namens het bestuur
van het Fonds) en Jan Hein Sassen (conservator Stedelijk Museum Amsterdam).
De in 1999 ingediende aanvraag van de BoekieBoekie-krant is in 2000 gehonoreerd met een structurele subsidie voor een periode van drie jaar. Ieder jaar vindt er een voorlopige beoordeling
plaats die een rol zal spelen bij de driejaarlijkse eindbeoordeling.
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buitenland

2.1 Vertaalbeleid
Ook in 2001 waren er veel activiteiten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de vertalingen8/8vertalers. Het is een constante zorg, die vrucht begint af te werpen: steeds vaker vragen buitenlandse uitgevers om de lijsten met ‘goedgekeurde’ vertalers. Omdat buitenlandse
uitgevers8/8redacteuren het Nederlands niet beheersen en daardoor een vertaling niet met de oorspronkelijke tekst kunnen vergelijken, moeten zij op de juistheid van de vertaling kunnen vertrouwen.
De kwaliteitsverbetering wordt vooral nagestreefd door:
– de activiteiten van het Vertalershuis, onder meer het organiseren van vertalersworkshops;
– het stimuleren van literaire vertalersopleidingen en8/8of cursussen in binnen- en buitenland;
– het laten beoordelen van (proef)vertalingen;
– aanvullende honorering van vertalers;
– prijzen en onderscheidingen voor vertalers;
– het opzetten van een mentoraatsysteem (onder auspiciën van het Steunpunt Literair Vertalen).

2.1.1 Vertalershuis
De belangstelling voor het Vertalershuis hield in 2001 onverminderd aan. Er verbleven 38 vertalers
uit 20 verschillende landen, plus een Britse recensent. In totaal werden 48 verblijfsbeurzen uitgekeerd. Voor de periode 1 april tot 31 december werd geen subsidie van de Europese Commissie
ontvangen, omdat de gemeenschappelijke aanvraag van de in het netwerk recit verenigde Europese vertalershuizen op formele gronden werd afgewezen.
In mei werd in samenwerking met de Nederlandse Taalunie en het Vlaams Fonds voor de Letteren een workshop georganiseerd voor vertalers Nederlands-Italiaans. In juni en november vonden er drie vertaalworkshops in het Vertalershuis plaats (resp. Nederlands-Hebreeuws,
Nederlands-Fries en een workshop voor de Franse, Duitse, Engelse en Spaanse vertalers van de
auteurs Tijs Goldschmidt en Geert Mak).
Bijlage 8 bevat een uitgebreid jaarverslag 2001 van het Vertalershuis.
2.1.2 Literaire vertalersopleidingen
Binnenland
Per juli 1997 is Ton Naaijkens voor een periode van drie jaar benoemd tot Bijzonder Hoogleraar
Theorie en Praktijk van het Literair Vertalen aan de Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Deze leerstoel is gezamenlijk ingesteld door het Produktiefonds en de kun..
Een tastbaar resultaat van deze vertalersopleiding wordt gevormd door de Vertaaldagen in Nijmegen, zowel voor vertalers in als uit het Nederlands, die in december voor de derde keer werden
georganiseerd. De Vertaaldagen omvatten in het verslagjaar een symposiumdag, gewijd aan het
onderwerp ‘Onverwachte vertaalkeuzes’, en een dag met 14 verschillende workshops. Het aantal
deelnemers aan deze Vertaaldagen is nog steeds stijgende. In 2001 waren op beide dagen in totaal
ongeveer 150 vertalers aanwezig. Ook een vijftal medewerkers van het Fonds woonden de Vertaaldagen bij. De Nijmeegse Vertaaldagen worden gezamenlijk door het nlpvf, de Stichting lira, het
Fonds voor de Letteren en de Vereniging van Letterkundigen gefinancierd.
In 2000 is besloten de aanstelling van Ton Naaijkens voor drie jaar te verlengen, tot medio 2003.
Een verslag van zijn activiteiten in 2001 is te vinden in bijlage 9.
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Omdat de Taalunie haar activiteiten op opleidingsgebied in 2001 heeft overgedragen aan het
Steunpunt Literair Vertalen (zie 2.1.6), heeft er in 2001 geen Zomercursus plaatsgevonden; in 2002
zal er wel weer een Zomercursus worden gegeven. De ‘extra-muros’-opleidingen in Berlijn, Münster en Parijs hebben wel voortgang gevonden.
Op 16 en 17 juni was senior beleidsmedewerker Maria Vlaar in Schlaining, Oostenrijk, om in het
kader van een zomercollege een lezing te geven over vertalen en de activiteiten van het Fonds
voor studenten Duits en Nederlands.
2.1.3 Beoordeling proefvertalingen
Sinds 1996 wordt de kwaliteit van bij het Fonds onbekende of aankomende vertalers beoordeeld
en is een positieve beoordeling van het werk voorwaarde voor subsidietoekenning. In dat geval
wordt een vertaler in het vertalersbestand van het Fonds opgenomen. Aan de buitenlandse uitgever wordt, op aanvraag, een lijst van deze vertalers toegezonden. Er zijn in het jaar 2001 in totaal
122 fragmentvertalingen ter beoordeling ontvangen, waarvan 45 op verzoek van de buitenlandse
uitgever. Deze zijn beoordeeld door een, twee of drie adviseurs. Indien een vertaling niet goed
genoeg wordt bevonden, wordt de uitgever aangeraden een andere vertaler als redacteur bij het
werk te betrekken, of met de hulp van een universitair docent of zeer ervaren vertaler het werk te
verbeteren. Van de 45 beoordelingen voor uitgevers zijn er 17 positief bevonden. Van de ongevraagd toegestuurde vertalingen zijn er in totaal 23 vertalers in ons bestand opgenomen. De
beoordeling geschiedt door professionele vertalers en8/8of docenten vertaalwetenschap op basis
van wederzijdse anonimiteit.
Voor de grote talen zijn er vier categorieën lijsten: fictie, kinder- en jeugdliteratuur, poëzie en
non-fictie. Hoewel arbeidsintensief, blijkt het beoordelen van fragmentvertalingen buitengewoon
vruchtbaar te zijn. Op de lijst van gesubsidieerde vertaalde werken zijn de beoordeelde vertalingen aangegeven (zie bijlage 3).
Het huidige bestand aan positief beoordeelde vertalers van het Fonds bevat 336 namen. In 2001
zijn er vertalers in het bestand bijgekomen in talen waarin nog geen goede vertalers bekend
waren: Armeens en Oekraïens.
2.1.4 Aanvullende honorering van vertalers
Aan in Nederland wonende vertalers, die naar één van de Oosteuropese talen vertalen en die door
de uitgevers in betreffende landen ver beneden de in Nederland gangbare tarieven worden
betaald, wordt in voorkomende gevallen zo mogelijk aanvullende subsidie toegekend. Dit geldt
eveneens voor Portugal, Indonesië, Marokko en Zuid-Afrika. Wel dringt het Fonds er bij betreffende vertalers steeds op aan meer gangbare tarieven te bedingen. In de meeste Oosteuropese landen, Indonesië, Marokko en Zuid-Afrika staan de economische omstandigheden dat nog niet toe.
Wel worden inmiddels in Spanje behoorlijke tarieven betaald, zodat daarvoor geen aanvullende
subsidie meer nodig is. Voor Portugal is dat hopelijk nog slechts een kwestie van tijd.
2.1.5 Prijzen en onderscheidingen voor vertalers
Op 30 januari hield de directeur te Berlijn een toespraak bij de uitreiking van de eerste Else Otten
Übersetzerpreis aan Gregor Seferens, vertaler van onder anderen Harry Mulisch, Abdelkader
Benali, Henk van Woerden en Hafid Bouazza. Het werd een feestelijke avond, mede dankzij de
medewerking van de Nederlandse cultureel attaché George Lawson en zijn Belgische collega. Ook
de directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren, Carlo van Baelen, hield een toespraak. Er
waren ruim honderd belangstellenden.
Op 24 september 2001 nam Hester Velmans in Londen de Vondel Translation Prize in ontvangst,
voor haar vertaling van Een hart van steen (A Heart of Stone) van Renate Dorrestein. De Vondel
Translation Prize is een tweejaarlijkse prijs voor de beste boekvertaling in het Engels of Amerikaans. De prijs wordt gefinancierd door het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds
en het Vlaams Fonds voor de Letteren, en georganiseerd door de Society of Authors in Londen en
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het Vertalershuis in Amsterdam. Het prijzengeld bedraagt £ 2.000,-. Drie medewerkers van het
Fonds en het Vertalershuis waren aanwezig bij de prijsuitreiking en bij het symposium over literair vertalen dat aan de uitreiking vooraf ging, en waaraan ook Nederlandse auteurs en vertalers
meewerkten (zie ook bijlage 8).
Op 30 oktober was een aantal medewerkers van het Fonds aanwezig bij de uitreiking van de Nijhoff-prijs voor vertalingen aan de Hongaarse vertaalster Judit Gera. De prijs werd door Prins
Bernhard overhandigd in de Nieuwe Kerk, samen met de vijf andere prijzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds (zie bijlage 8).

2.1.6 Steunpunt Literair Vertalen
In 2001 heeft de Nederlandse Taalunie haar activiteiten op het gebied van opleiding en deskundigheidsbevordering overgedragen aan het Steunpunt Literair Vertalen. Het Steunpunt organiseert de Zomercursus Literair Vertalen voor vertalers uit het Nederlands, studiedagen voor onder
anderen vertaaldocenten en mentoraten (individuele begeleiding) voor vertalers uit het Nederlands. Het beleid komt tot stand in nauwe samenwerking met het Nederlands Literair Produktieen Vertalingenfonds, het Nederlandse Fonds voor de Letteren en het Vlaams Fonds voor de Letteren. De Fondsen vormen samen de beleidsraad van het Steunpunt Literair Vertalen. Het eerste
voorzitterschap van de beleidsraad berust bij het Produktiefonds, in de persoon van Peter
Bergsma.
Op 5 november werd het slv feestelijk geopend te Utrecht, in aanwezigheid van bestuursvoorzitter A. Nuis, directeur en de directeur van het Vertalershuis.

2.2 Contacten buitenland
In het verleden is gebleken dat vooral persoonlijke contacten met buitenlandse uitgevers, redacteuren en literaire critici van doorslaggevend belang zijn voor de verspreiding van de Nederlandse
literatuur. De subsidie-aanvraag door een buitenlandse uitgever is dan ook niet meer dan een tussenstadium in een lang proces, dat begint met het informeren van de buitenlandse uitgever over
een bepaald Nederlands boek en de aankoop van de rechten, en dat uiteindelijk resulteert in de
vertaling en de publicatie ervan. Steeds meer buitenlandse literaire agenten werpen zich op om
Nederlandstalige literatuur aan de man te brengen. Ook succesvolle Nederlandse auteurs laten
zich steeds vaker door Engelstalige of Duitse agentschappen vertegenwoordigen.
Het Fonds blijft zich inzetten voor de promotie van de goede literaire Nederlandse auteur, ook al
wordt hij8/8zij vertegenwoordigd door een agent, onder andere door de vertaling van zijn8/8haar
romans te subsidiëren, promotiereizen ter gelegenheid van het verschijnen van de vertaling te
financieren en de vertaalde auteur uit te nodigen deel te nemen aan de literaire manifestaties die
het Fonds in het buitenland organiseert.
Het Fonds heeft in de elf jaar van zijn bestaan een uitgebreid, intensief en vruchtbaar netwerk
opgebouwd door
- het bezoeken van buitenlandse boekenbeurzen;
- het ontmoeten van uitgevers en organisatoren van literaire manifestaties in het buitenland;
- het bijwonen van internationale literaire festivals;
- het organiseren van literaire manifestaties en8/8of symposia in binnen- en buitenland;
- het uitnodigen van buitenlandse literaire critici naar Nederland en Vlaanderen;
- het uitnodigen van buitenlandse redacteuren naar Nederland (Bezoekersprogramma
Buitenland).

2.2.1 Bezoeken boekenbeurzen
Het Fonds heeft altijd een stand op de Frankfurter Buchmesse (oktober) en op de Internationale
Kinderboekenbeurs in Bologna (april).
Van 23 tot 27 maart waren directeur en beleidsmedewerker literaire non-fictie Maarten Valken in
Londen ter gelegenheid van de London Book Fair. Na het succesvolle optreden van 19 Neder-
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landse en Vlaamse auteurs en de opvallende sfb-stand op de Londense boekenbeurs in 1999, was
de belangstelling van Engelse uitgevers voor Nederlandse literatuur opvallend groot. Het Fonds
heeft dan ook besloten om in 2002 een stand te nemen op de London Book Fair, om aan de groeiende vraag van Engelstalige8–8en andere daar aanwezige8–8uitgevers te kunnen voldoen en om recht
te doen aan het toenemende belang van deze beurs.
Van 4 tot 7 april was er grote belangstelling voor Nederlandse illustratoren op de Fiera del Libro
per Ragazzi, de internationale kinderboekenbeurs in Bologna, waar Nederland guest of honour
was (zie paragraaf 2.3.3 en bijlage 5). Ter ondersteuning van deze grote tentoonstelling, georganiseerd door beleidsmedewerker kinder- en jeugdliteratuur Annelies Fontijne, waren aanwezig voor
het Fonds: directeur, assistent kinderboeken Marlies Hoff en documentaliste Lieneke Frerichs.
Verder had het Fonds in 2001 een grote stand op de boekenbeurs in Turijn (17-21 mei), waar
Nederland en Vlaanderen guest of honour waren. Het betrof een activiteit van de Stichting Frankfurter Buchmesse ’93. Voor de Nederlandse kant lag de uitvoering in handen van twee beleidsmedewerkers van het Fonds: Tiziano Perez en Bas Pauw. De directeur had die dagen afspraken met
Italiaanse uitgevers en woonde de optredens van de Nederlandstalige auteurs bij (zie paragraaf
2.3.3 en bijlage 6).
Van 8 tot 15 oktober waren Rudi Wester, Maria Vlaar, Dick Broer, Maarten Valken, Annelies Fontijne en Bas Pauw in Frankfurt, voor de jaarlijkse boekenbeurs. Gezamenlijk hadden zij zo’n 300
afspraken met buitenlandse uitgevers en literaire organisaties.

2.2.2 Uitgeversbezoeken
Van 20 tot 25 januari waren bestuursvoorzitter dr. A. Pais en directeur in New Delhi, waar zij een
tiental afspraken hadden met uitgevers in het Engels en het Hindi, met de organisator van de boekenbeurs in New Delhi, tevens uitgever, en met de cultureel attaché van de Nederlandse ambassade in New Delhi. Al vrij snel na hun bezoek gaf een Indiase uitgever te kennen dat hij vier
Nederlandse titels in het Hindi wil uitgeven: Het volgende verhaal van Cees Nooteboom, De aanslag van Harry Mulisch, De stille kracht van Louis Couperus en Max Havelaar van Multatuli. Ook
andere uitgevers toonden belangstelling, met name Penguin India. Daarom werd besloten dat het
Fonds een stand zal nemen op de Delhi World Book Fair, die van 28 januari tot 4 februari 2002 in
Delhi plaatsvindt. Deze beurs is de grootste internationale boekenbeurs in India en wordt één
keer per twee jaar gehouden. Vishnu Khare, de vertaler (uit het Engels in het Hindi) van werk van
Cees Nooteboom en Harry Mulisch, verbleef van oktober tot en met december in het Vertalershuis in Amsterdam.
Begin mei bracht beleidsmedewerker non-fictie Maarten Valken een bezoek aan Duitse uitgevers
in München en Zürich. dva in München kocht de rechten van H.W. von der Dunks magnum
opus De verdwijnende hemel. Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw.
Van 12 tot 16 mei waren de beleidsmedewerker non-fictie en de in april aangetreden senior
beleidsmedewerker fictie in Boedapest, om te spreken met Hongaarse uitgevers van fictie en nonfictie, en een begin te maken met de organisatie van een literair festival in 2002. Naar aanleiding
van dit bezoek werden de rechten van een aantal Nederlandse boeken aangekocht door Hongaarse uitgevers.
Van 6 tot 13 juni spraken directeur en beleidsmedewerker literaire non-fictie met uitgevers in
Madrid en Barcelona. Ook werd een bezoek gebracht aan de openlucht-boekenbeurs in Madrid.
In Spanje verschenen juist Jan Brokkens De regenvogel en Jan Schalekamps Geen tijd om te sterven.
Van Han Israels Het geval Freud werden de Spaanse rechten aangekocht.
Van 7 tot 12 juli waren directeur en beleidsmedewerker Bas Pauw in Rabat en Casablanca
(Marokko), om de voor februari 2002 geplande literaire manifestatie aldaar voor te bereiden.
Deelname was voorzien van 5 à 6 Nederlandse auteurs, van wie sommigen van Marokkaanse
afkomst, en van 2 à 3 Marokkaanse auteurs. De manifestatie zou samenvallen met een bezoek van
de staatssecretaris van cultuur, dr. F. van der Ploeg. Gesproken is met uitgevers in het Frans en
het Arabisch, met de cultureel attaché in Rabat en met het consulaat in Casablanca; diverse literaire locaties zijn bekeken op hun geschiktheid.
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Van 25 tot 30 augustus waren senior beleidsmedewerker fictie Maria Vlaar en beleidsmedewerker
Tiziano Perez in New York, om te spreken met uitgevers en redacteuren en om een festival voor
te bereiden, dat in januari-februari 2002 plaats moet vinden. Zij spraken met een gerenommeerd
literair pr-bureau over de publiciteit rondom het festival, met literaire podia als The 92nd Street Y,
the New School, de kgb-Bar en de Public Library Manhattan. Aan de hand van de vele gesprekken werd een eerste selectie van Nederlandse en Amerikaanse schrijvers en mogelijke interviewers
gemaakt.
Van 23 tot 28 september was directeur in Paramaribo om een literair festival aldaar voor te bereiden voor 2002. Zij sprak met lokale auteurs, docenten Nederlands aan de Opleiding voor Leraren,
de hoofdredacteur van het dagblad De Ware Tijd, literaire critici en de cultureel attaché van de
Nederlandse ambassade in Paramaribo. Zij bezocht mogelijk in aanmerking komende literaire
podia, zoals Fort Zeelandia, de Waag, café Tori Oso en de ‘garage’ van de Nederlandse ambassade. Het plan is om 5 à 6 auteurs uit Nederland uit te nodigen, van wie twee met een Surinaamse
achtergrond, één auteur uit de Antillen en enkele lokale auteurs. Ook is nog gesproken met de
directeur van het Instituut voor Wetenschappelijke Ontwikkeling, dat in 2002 tien jaar bestaat en
dat gaarne een dag over Caraïbische literatuur zou willen organiseren in het kader van het proefschrift van Michiel van Kempen over de Surinaamse literatuur dat in juni 2002 verschijnt. Deze
Caraïbische dag zou in het festival ingepast kunnen worden. Ook wordt een optreden in Nickerie
voorzien.
Op 19 november was directeur in Madrid bij het International Caribbean Literary Festival Voces
del Caribe (19-22 november), waar naast Franstalige, Engelstalige en Spaanstalige Caraïbische
auteurs ook drie Nederlandstalige auteurs aanwezig waren: Denis Henriquez (Aruba), Cynthia
McLeod (Suriname) en Ellen Ombre (Suriname). Voor enkele auteurs had het fonds een Spaanstalig promotiedossier laten maken. Directeur heeft deze onder de aandacht van de in grote getale
bij het festival aanwezige Spaanse uitgevers gebracht.
Van 21 tot 24 november was de directeur aanwezig in Nantes (Frankrijk), waar de uitgeversopleiding cecofop en tevens uitgeverij Le Passeur, een driedaags symposium over Nederlandse literatuur georganiseerd had. Nederlandse uitgevers (Querido, Vassallucci, Podium), literaire critici,
Franse en Nederlandse literaire instituten, vertalers en vier Nederlandse auteurs, te weten Renate
Dorrestein, Arnon Grunberg, Hella Haasse en Henk van Woerden, waren uitgenodigd voor een
symposium. Directeur modereerde de middag met de vier Nederlandse auteurs. De aspirant-uitgevers van cecofop moesten in december drie Nederlandse titels uitkiezen, vertalers erbij zoeken, contracten afsluiten en het gehele productieproces begeleiden. De drie Nederlandse vertaalde
titels zullen op de Salon du Livre in maart 2002 in Parijs gepresenteerd worden, evenals het tijdschrift Passeport, dat geheel gewijd wordt aan Nederlandstalige literatuur.

2.2.3 Bezoekersprogramma Buitenland
Algemeen
Door aanvullende subsidie uit hgis-gelden kon het bestaande bezoekersprogramma van het
Fonds vanaf 1998 belangrijk worden uitgebreid: van drie naar tien à twaalf bezoekers per jaar.
Deze uitbreiding stelt het Fonds in staat om niet alleen met de Nederlandse literatuur onbekende
redacteuren uit te nodigen, maar ook uitgevers die al enige auteurs in hun fonds hebben. Zij kunnen tijdens het bezoek hun auteurs treffen en samen met hen promotieplannen ontwikkelen. Het
bezoekersprogramma dient zo niet alleen om de Nederlandse literatuur bij buitenlandse uitgevers
te introduceren, maar ook om bestaande contacten te bestendigen en uit te bouwen. Het Fonds
wil jaarlijks ook een redacteur van een kinder- en jeugdboekenuitgeverij en een non-fictie-redacteur in het bezoekersprogramma opnemen.
Het Fonds regelt voor haar bezoekers afspraken met Nederlandse uitgevers in Amsterdam en
daarbuiten, het organiseert ontmoetingen met auteurs en vertalers naar betreffende taal en evt.
literaire critici van betreffend taalgebied. Het programma omvat verder steeds een ontvangst en
rondleiding op het Produktiefonds, en enkele diners en lunches met grotere gezelschappen.
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Het Bezoekersprogramma in 2001
Met het oog op de manifestatie in Boedapest die het Fonds voornemens is te organiseren in 2002,
ontvingen twee Hongaarse uitgevers een uitnodiging om in het kader van het Bezoekersprogramma naar Amsterdam te komen. Verder vond in het kader van de voorbereiding van de sfbmanifestatie in Turijn een bezoek plaats van een viertal Italiaanse literaire critici. Net als in 1999
organiseerde het Fonds tijdens de Buchmesse in Frankfurt een diner voor alle gewezen gasten van
het programma. Hieronder volgt een overzicht van alle bezoeken in 2001.
Francesca Varotto8–8Marsilio, Venetië (14-18 februari)
Bij de Venetiaanse kwaliteitsuitgeverij Marsilio verschenen het afgelopen jaar Sull’acqua van H.M.
van den Brink en Il capolavoro van Anna Enquist. Beide titels werden aangekocht door de enthousiaste redactrice Francesca Varotto, die tijdens haar bezoek aan Amsterdam van beide auteurs een
nieuw boek aankocht: resp. Hart van glas en Het geheim. Volgend jaar verschijnt bij Marsilio ook
De grot van Tim Krabbé. Varotto is in de Italiaanse uitgeverswereld in korte tijd een van de warmste pleitbezorgers van de Nederlandse literatuur geworden. Tijdens haar bezoek sprak Varotto
zowel met Hans-Maarten van den Brink als met Anna Enquist over de promotieplannen voor
beide boeken; verder sprak ze uitgebreid met vertaler Franco Paris, die de twee boeken vertaalde
en die juist in die periode in het Amsterdamse Vertalershuis verbleef. Ze sprak verder met de
belangrijke Nederlandse literaire uitgevers.
Angelika Mette8–8Hoffmann & Campe, Hamburg (14-18 februari)
Angelika Mette, non-fictie redactrice bij de Hamburgse uitgeverij Hoffmann und Campe, bezocht
tegelijk met Varotto Amsterdam. Voor haar (en voor haar uitgeverij) was de Nederlandse literatuur en uitgeverswereld nog een gesloten boek, een situatie waar haar bezoek verandering in
bracht. Bij haar rondgang langs de Nederlandse uitgeverijen lag het accent op non-fictie uitgevers
en redacteuren; ook ontmoette ze enkele vertalers Nederlands-Duits, gespecialiseerd in non-fictie.
Later in het jaar kwam het bericht dat Angelika Mette een betrekking heeft aanvaard bij Rowohlt
Verlag, waar zij een populair-wetenaschappelijke reeks gaat opzetten. De opgedane ervaringen en
gelegde contacten van haar bezoek in Amsterdam zijn uiteraard ook in haar nieuwe functie waardevol.
Italiaanse literaire critici (8-11 maart)
Ter voorbereiding van de Nederlands-Vlaamse literaire presentatie op de Fiera del Libro Torino
in mei 2001 brachten vier vooraanstaande Italiaanse literaire critici een bezoek aan Nederland en
Vlaanderen: Alessandra Orsi (presentatrice en redactrice van een literair radioprogramma bij de
RAI), Ranieri Polese (verslaggever Corriere della Sera), Mario Baudino (criticus La Stampa),
Susanna Nirenstein (verslaggeefster La Repubblica). Na hun bezoek aan Vlaanderen maakten de
critici in Amsterdam kennis met de Nederlandse auteurs die later naar Turijn zouden afreizen,
bezochten een aantal literaire podia en instellingen zoals de Balie en het Vertalershuis, ontmoetten een aantal collega-critici en vertalers en brachten een bezoek aan de Italiaanse boekhandel die
Amsterdam rijk is: Bonardi. Tijdens en na de manifestatie in Turijn verscheen er van hun hand
een groot aantal artikelen in de Italiaanse pers; Alessandra Orsi verzorgde vanaf de boekenbeurs
een aantal rechtstreekse radio-uitzendingen, waarin veel Nederlandse en Vlaamse schrijvers te
gast waren. Zie voor een uitgebreid verslag van dit bezoek bijlage 6.
Gabor Csordas8–8Jelenkor, Pecs (6-10 juni)
Dejan Ilic8–8Samizdat B92, Belgrado (6-10 juni)
De uitgevers Gabor Csordas (van uitgeverij Jelenkor Könyvkiado uit de Hongaarse stad Pécs) en
Dejan Ilic (van de jonge, onafhankelijke uitgeverij Samizdat B92 in Belgrado) namen op instigatie
van het nlpvf deel aan een symposium in de Amsterdamse Balie, georganiseerd door nlpvf en
door de ceebp (Central and East European Book Projects). Het symposium, getiteld ‘The literary
exil8–8the insider and the outsider’, was gewijd aan de verhouding tussen de West-Europese en de
Oost-Europese literatuur en de consequenties van die verhouding voor (met name Oost-Europese) auteurs en uitgevers. Deelnemers waren o.a. Dubravka Ugresic, Durs Grünbein, Stephan
Lang en Christoph Buchwald. Voorafgaand aan hun deelname maakten Csordas en Ilic een rond-

16

buitenland

gang langs de Nederlandse literaire uitgevers.
Voor Gabor Csordas is de Nederlandse literatuur een goede bekende: bij Jelenkor verscheen al
werk van Cees Nooteboom (twee titels), Gerard Reve, Willem-Jan Otten, Anna Enquist en Herman Brusselmans.
Samizdat is de (nieuwe) uitgeverspoot van de radiozender B92, tijdens de burgeroorlog de enige
onafhankelijke nieuwsvoorziening in Servië; de uitgeverij mikt op jonge, eigenzinnige literatuur
uit Europa. Dejan Ilic was erg dankbaar voor de geboden mogelijkheid om contacten te leggen
met Nederlandse uitgevers en bracht bij uitgeverij Vassallucci een bod uit op Het schnitzelparadijs
van Khalid Boudou.
Ilka Heinemann8–8List Claassen Verlag, München (13-17 juni)
Ilka Heinemann van de Münchense uitgeverij List Claassen spreekt en leest Nederlands en is voor
de beoordeling van Nederlandstalige manuscripten dus niet afhankelijk van proeflezers. Ze
bezocht in Amsterdam de belangrijke uitgevershuizen en literair agente Alice Toledo. Bij List
Claassen zijn vertalingen in voorbereiding van Peter Hoefnagels, Yvonne Keuls, Adriaan Jaeggi,
Elisabeth Nobel en Ronald Giphart.
Jacqueline Kergueno8–8Bayard Presse, Paris (21-24 oktober)
Mme. Kergueno is hoofdredactrice bij de belangrijke Franse kinder- en jeugdboekenuitgever Bayard, die nauw aan het prestigieuze Gallimard Jeunesse gelieerd is. Daarnaast is zij betrokken bij
twee populaire literaire kinder- en jeugdtijdschriften. Jacqueline Kergueno sprak tijdens haar
bezoek met de Nederlandse uitgevers van kinder- en jeugdliteratuur in Amsterdam en daarbuiten. Verder had het Fonds voor haar en voor twee van haar collega’s ontmoetingen georganiseerd
met een achttal vooraanstaande Nederlandse en Vlaamse kinder- en jeugdillustratoren.
Diner Frankfurt (13 oktober)
Ook in 2001 organiseerde het Fonds tijdens de Frankfurter Buchmesse opnieuw een diner waarvoor alle gasten van het Bezoekersprogramma van de afgelopen twee jaar (ca. twintig) worden
uitgenodigd. De Frankfurter Buchmesse, ontmoetingsplaats van de internationale uitgeverswereld
bij uitstek, biedt een unieke kans om deze mensen bijeen te brengen rond de tafel, om in een
informele omgeving te praten over wat hen bindt: het uitgeven van Nederlandse literatuur in vertaling. Het nlpvf organiseerde twee jaar geleden voor het eerst zo’n diner, dat een groot succes
was en door de gasten op hoge prijs werd gesteld. Het Fonds is voornemens dit elke twee jaar te
herhalen.
Andras Barkoczy8–8Europa Könyvkiado, Budapest (14-18 november)
Europa is verreweg de grootste literaire uitgever in Hongarije en vanoudsher de uitgever van klassieken uit de Nederlandstalige literatuur zoals Johan Huizinga, Louis Paul Boon, Arthur van
Schendel, Theun de Vries en Simon Vestdijk. Meer recentelijk verscheen bij Europa werk van
Harry Mulisch, Cees Nooteboom, Hugo Claus, Margriet de Moor en Leon de Winter. Barkoczy
sprak in Amsterdam met alle belangrijke Nederlandse literaire uitgevers en verwierf de rechten
van De procedure van Harry Mulisch.
Andrew Kidd8–8Penguin, London (28 november-2 december)
Bij dit befaamde Britse uitgevershuis, verkozen tot Publisher of the Year in 1999, verscheen in het
verleden werk van Multatuli, Willem Elsschot, Anne Frank e.a.; van de hedendaagse auteurs zijn
vooralsnog alleen Harry Mulisch, Hugo Claus en Renate Dorrestein er onderdak. Andrew Kidd is
een jonge en enthousiaste redacteur, een van de exponenten van de nieuwe openheid die de Britse
uitgeverswereld sinds enkele jaren kenmerkt. Kidd kon tijdens zijn bezoek aan Amsterdam uitgebreid kennismaken met zijn Nederlandse collega’s, bracht samen met Bezige Bij-uitgever Robert
Ammerlaan een bezoek aan Harry Mulisch en was tevens in de gelegenheid om de verfilming van
diens roman The Discovery of Heaven in de bioscoop te zien.

2.2.4 Het ontdekken van nieuwe markten voor vertalingen
Het gaat goed met de vertalingen van Nederlandse literatuur in het buitenland. In Duitsland vertoont het aantal vertalingen nog steeds een stijgende lijn; in Frankrijk, Italië, Scandinavië en
Spanje blijft het aantal vertalingen op ongeveer hetzelfde peil. In de Oosteuropese landen spant
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Hongarije de kroon met vertalingen van Nederlandse fictie en literaire non-fictie. Engeland en
Amerika vertonen, na jarenlange weerspannigheid, een bijna explosieve stijging.
Het buitenlandbeleid van het nlpvf is gericht op consolideren en uitbreiden van de bestaande,
maar ook op het ontdekken van nieuwe markten voor vertalingen van Nederlandse literatuur.
In 2001 heeft het nlpvf de markt in India verkend, en het Fonds is verrast over de mogelijkheden. Er blijkt een literaire infrastructuur voor vertalingen in India te bestaan, niet alleen voor de
talen binnen India8–8met als voornaamste het Engels, Hindi, Bengali, Punjabi en Malayalam8–,
maar ook voor die van buiten India. India heeft zelf vele uitmuntende schrijvers voortgebracht,
maar is toch ook nieuwsgierig naar schrijvers uit andere werelddelen. Het nlpvf zal dan ook
doorgaan op de ingeslagen weg en de contacten met uitgevers in India continueren en uitbreiden.
Voor Zuid-Amerika zijn nu contacten gelegd met de boekenbeurs in Bogota, Colombia, een van
de belangrijkste boekenbeurzen voor het Spaanstalige Zuid-Amerika, nu de boekenbeurs van
Buenos Aires als gevolg van de recente economische crisis in Argentinië terrein heeft moeten
prijsgeven.
Nu Chinese uitgevers de Berner Conventie ondertekend hebben (hetgeen wil zeggen dat men nu
in principe voor auteursrechten betaalt), willen steeds meer internationale uitgevers zaken met
China doen. Het is ten slotte een enorme markt. Het nlpvf houdt de ontwikkelingen in de gaten.

2.3 Manifestaties en auteursoptredens
2.3.1 Schrijversprogramma Buitenland
In 2001 vond wereldwijd een groot aantal programma’s plaats met optredens van Nederlandse
schrijvers. Voor het merendeel ging het om optredens als ondersteuning voor de publicatie van
vertaald werk. In de regel werd een reiskostensubsidie verstrekt, in afzonderlijke gevallen was er
tevens een vergoeding voor verblijfskosten of honorarium (dit laatste vooral bij door het Fonds
georganiseerde programma’s). Bijlage 4 bevat een overzicht.
Het Fonds betaalt, verzorgt en regelt deze reizen, bij wijze van service aan de Nederlandse auteur.
Daarnaast probeert het Fonds om waar mogelijk enige controle te doen gelden op de kwaliteit van
de programmering en de organisatoren van dienst te zijn met informatie over de auteurs, documentatiemateriaal, foto’s etc. Met de belangrijke literaire festivals ter wereld wordt intensief contact gehouden over regelmatige, liefst jaarlijkse Nederlandse deelname. Met de belangrijkste
literaire podia in Duitsland, de Literaturhäuser, vindt jaarlijks tijdens de Frankfurter Buchmesse
overleg plaats.
2.3.2 Gastschrijverprogramma’s
Gastschrijverprogramma’s waren er in 2001 in Parijs en Paramaribo. Zowel Berlijn als München
hadden in de jaargang 2001 geen gastschrijver. In Berlijn vond een wisseling van de wacht plaats:
Wim Hottentot en Frans de Rover, die zich sinds jaar en dag hebben ingezet voor het samenwerkingsverband met het Fonds en de afgevaardige gastdocenten, zijn in de loop van 2001 vertrokken. Over de voortzetting van dit programma wordt momenteel met de betrokken universiteiten
overleg gevoerd.
In Parijs was Renate Dorrestein te gast. Zij gaf gedurende de maanden november en december
colleges over moderne Nederlandse en Vlaamse letterkunde, alsook over haar eigen werk.
Clark Accord trad in 2001 in de voetsporen van Ellen Ombre, die in 2000 als eerste writer-in-residence in Paramaribo verbleef. Accord gaf een serie gastcolleges aan de MO-Lerarenopleiding,
waar hij onder andere een tweedaagse workshop over het schrijven van een historische roman
verzorgde. Bovendien bezocht hij diverse middelbare scholen in Paramaribo. Het programma zal
ook in 2002 worden voortgezet; voor de periode januari tot en met maart 2002 is kinderboekenschrijfster Thea Doelwijt uitgenodigd.
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2.3.3 Internationale literaire manifestaties
Buitenlandse manifestaties zijn een zeer belangrijk onderdeel van het beleidsinstrumentarium
voor de promotie van Nederlandstalige literatuur. In principe worden voor dergelijke manifestaties alleen auteurs uitgenodigd die in betreffende taal vertaald zijn en derhalve voor de buitenlandse lezer ook te lezen zijn, waardoor een werkelijk vruchtbare discussie mogelijk is en het
optreden van auteurs de verkoop van hun boeken bevordert.
Bologna
Sinds 1999 heeft het Fonds alles in het werk gesteld om het gastlandschap in Bologna te verkrijgen. Het Fonds was dan ook zeer verheugd dat de organisatie van de beurs Nederlands heeft uitverkoren tot Guest of Honour 2001. Ter gelegenheid hiervan werd op de belangrijkste beurs voor
kinder- en jeugdboeken een tentoonstelling ingericht met het werk van Nederlandse illustratoren
van kinder- en jeugdboeken genaamd Dutch Oranges, Fifty Illustrators from Holland. Er is een
gelijknamige catalogus van de tentoonstelling uitgegeven door uitgeverij Waanders. In de catalogus zijn niet alleen de tentoongestelde werken afgebeeld, maar is tevens een mini-interview opgenomen waarin illustratoren antwoord op vragen hebben gegeven als: waarom zij voor dit vak
kozen, waarin het illustreren voor kinderen verschilt aan dat voor volwassenen en waaruit hun
droomopdracht bestaat. Truusje Vrooland-Löb verzorgde de tekst van de catalogus en schreef een
inleiding waarin ze een beeld schetst van illustrerend Nederland en de verschillende stromingen.
Gracia Lebbink heeft de catalogus vormgegeven alsmede het affiche en de uitnodiging voor de
Nederlandse receptie in Bologna.
De selectie van de vijftig illustratoren en hun werk werd gemaakt door een panel waarin de volgende deskundigen zitting hadden: Marten Jongema (kunstenaar en docent), Jan Smeekens
(publicist), Dick Valenteijn (illustrator en docent) en Truusje Vrooland-Löb (publicist).
Buro Kossmann & de Jong ontwierp de tentoonstelling.
De tentoonstelling werd in april in Bologna geopend door Hans de Beer. De receptie die aansluitend werd gegeven was mogelijk gemaakt door de Nederlandse ambassade in Rome. Op de beurs
heeft Truusje Vrooland-Löb een presentatie gegeven van het werk van Dick Bruna. Fiel van der
Veen en Ingrid Joustra gaven er een workshop over illustreren met computers. Max Velthuijs gaf
een lezing over hoe een illustrator een uitgever vindt.
De organisatoren hebben zich zeer lovend uitgelaten over de Nederlandse presentatie en diverse
malen laten weten dat zij het de beste presentatie vonden sinds het bestaan van de beurs. De
publieke en professionele belangstelling was overweldigend8–8niet alleen in Bologna, maar ook in
Nederland, waar de tentoonstelling heeft rondgereisd. Het Stedelijk Museum in Amsterdam had
van 18 mei tot 6 augustus een plaats voor Dutch Oranges ingeruimd, de Zeeuwse Bibliotheek in
Middelburg heeft de tentoonstelling van 15 september tot 20 oktober laten zien. Van 3 november
2001 tot en met 20 januari 2002 waren de werken van de Nederlandse illustratoren geëxposeerd in
het Centrum voor Beeldende Kunst in Emmen. De aandacht van de televisie, radio, kranten en
weekbladen voor Dutch Oranges heeft de stoutste verwachtingen overtroffen. De catalogus
beleefde inmiddels een tweede druk. Zie voor een verslag van de tentoonstelling bijlage 5.
Turijn
Van 17 tot en met 21 mei 2001 vond in Italië de literaire manifestatie Letteratura olandese e Fiamminga ter gelegenheid van de Fiera del Libro te Turijn. Nederland en Vlaanderen waren eregasten
op deze beurs. De manifestatie was een activiteit van de Stichting Frankfurter Buchmesse 1993. De
organisatie was zoals gebruikelijk in handen van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds en de Vlaamse literaire stichting Het Beschrijf.
De manifestatie diende een tweeledig doel; enerzijds de presentatie aan het Italiaanse lezerspubliek, de pers en de uitgeverijen van de vitaliteit en de kwaliteit van de Nederlandstalige literatuur,
anderzijds, en in het verlengde daarvan, het stimuleren van de groei van vertalingen van Nederlandse en Vlaamse literatuur in het Italiaans.
Twintig nederlandstalige auteurs namen aan de manifestatie deel. Uit Nederland: Kader Abdolah,
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Renate Dorrestein, Anna Enquist, Arnon Grunberg, Rindert Kromhout, Joke van Leeuwen, Margriet de Moor, Harry Mulisch, Cees Nooteboom, Rosita Steenbeek en Willem van Toorn. Uit
Vlaanderen namen deel Hugo Claus, Kristien Hemmerechts, Stefan Hertmans, Pol Hoste, Eric de
Kuyper, Tom Lanoye, Bart Moeyaert, Leonard Nolens en Peter Verhelst. Het voornaamste uitgangspunt bij de selectie van de deelnemende auteurs was de beschikbaarheid van het werk van
de betreffende auteur in Italiaanse vertaling.
Voorafgaand aan de manifestatie brachten vijf Italiaanse critici van 6 tot 11 maart een bezoek aan
Nederland en Vlaanderen. Uitgenodigd waren Mario Baudino (redacteur La Stampa), Fabio
Gambaro8/8Susanna Nirenstein (verslaggevers La Repubblica), Alessandra Orsi (verslaggeefster rai
Radio) en Raineri Polese (verslaggever Corriere della Sera). Via een intensief programma in Brussel, Antwerpen en Amsterdam maakten de critici kennis met de literaire wereld in Vlaanderen en
in Nederland. Ze werden voorgesteld aan de deelnemende auteurs, prominente Nederlandse en
Vlaamse literaire uitgevers, literaire vertalers en collega-critici en bezochten daarnaast een aantal
literaire instellingen. Hun bezoek is de receptie van de sfb-manifestatie in de Italiaanse media
zeer ten goede gekomen.
De manifestatie in Turijn stond geheel in het teken van literaire programma’s: publieke discussies, lezingen, interviews en literair-theatrale evenementen. In totaal heeft de sfb twintig programma’s georganiseerd, die in overleg met de beursorganisatoren waren samengesteld. De beurs
werd traditiegetrouw geopend met een inaugurele avond. Ter gelegenheid van het NederlandsVlaamse themaprogramma werden dit jaar Hella Haasse en Hugo Claus uitgenodigd de opening
van de beurs in te luiden. Gestreefd is naar een zinvolle en gevarieerde presentatie van de diverse
Nederlandse en Vlaamse auteurs, waarvan velen in het Italiaanse taalgebied nog relatief onbekend
waren. Voor zover mogelijk werd elke deelnemende auteur in staat gesteld om in een publiek
interview uitgebreid te spreken over zijn oeuvre en schrijverschap. De Nederlandstalige auteurs
werden steeds geïnterviewd door bekende Italiaanse collega’s, die zich in alle gevallen goed op
hun rol als interviewer hadden voorbereid. De interviews en tweegesprekken werden redelijk tot
goed bezocht. Noemenswaardig in dit verband was het publieke gesprek tussen Cees Nooteboom
en Claudio Magris, die voor een uitpuilende zaal8–8ruim 350 mensen waren aanwezig8–8een boeiend gesprek hielden over ‘de literaire reiziger’. Tevens werd een literair-muzikaal programma
georganiseerd, getiteld Lof der zotheid, waaraan zes Nederlandstalige auteurs, de Engelse bestseller-auteur Jonathan Coe, en de populaire Italiaanse auteurs Vincenzo Cerami en Eraldo Affinati
deelnamen. De presentatie van deze feestelijke avond was in handen van Giovanna Zucconi, een
in Italië bekende presentatrice van literaire evenementen.
De sfb’93 was op de beurs prominent aanwezig met een grote, zeer in het oog lopende stand van
80 m2. De stand was ontworpen door het Vlaamse bureau Expo-Sure.
Evenals bij voorgaande grootschalige presentaties werd besloten een informatiebrochure te vervaardigen: een kleine handzame Italiaanstalige brochure, die in het oog springt, door het beurspubliek gemakkelijk kan worden meegenomen en veel informatie bevat over de Nederlandstalige
literatuur in het algemeen, de vertalingen in het Italiaans en over de deelnemende auteurs en de
programma’s. De brochure getiteld Letteratura olandese e fiamminga werd gedrukt in een oplage
van 10.000 exemplaren en werd voornamelijk verspreid op de beurs.
De sfb-manifestatie Letteratura olandese e fiamminga8–8Nederlandse en Vlaamse literatuur op de
Fiera del Libro Torino 2001 mag een succes worden genoemd. Het tweeledige doel van de manifestatie (presentatie van de Nederlandstalige literatuur aan Italiaanse publiek en pers enerzijds, stimulering van de uitgave ervan door de Italiaanse uitgeverijen anderzijds) werd in belangrijke
mate gerealiseerd. Van het eerste mogen met name de publieke belangstelling voor de beursprogramma’s en de immense persaandacht getuigen. De Nederlands-Vlaamse presentatie trok de
aandacht van de lokale en de landelijke Italiaanse pers, waar tientallen artikelen, auteursinterviews en boekbesprekingen verschenen. Ook in de Nederlandse en in de Vlaamse pers werd de
manifestatie op de voet gevolgd en werd aandacht besteed aan de achtergronden en de voorbereidingen ervan.
De Italiaanse uitgeverijen toonden zich zeer enthousiast over de Nederlands-Vlaamse inspanning.
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Voor een aantal uitgevers vormde de manifestatie een belangrijke impuls om titels van Nederlandse of Vlaamse auteurs aan te kopen. Inmiddels heeft de beursorganisatie laten weten graag elk
jaar een (kleinere) delegatie Nederlandse en Vlaamse auteurs te willen ontvangen. Voor een uitgebreid verslag van de manifestatie zie bijlage 6.
Er werd in 2001 al veel voorbereidend werk gedaan voor de organisatie van literaire manifestaties
in Marokko, New York, Leipzig, Göteborg, Boedapest en Suriname, die alle zes in 2002 zullen
plaatsvinden.

2.4 Vertaalsubsidies
Fictie
Hoewel er steeds meer Nederlandse literatuur vertaald wordt over de hele wereld, blijft het aantal
subsidieaanvragen per jaar ongeveer hetzelfde. Dat heeft te maken met het feit dat buitenlandse
uitgevers steeds vaker aan hun derde of volgende vertaling van een zelfde Nederlandse auteur toe
zijn, terwijl het Fonds ‘slechts’ twee vertalingen van dezelfde auteur bij dezelfde uitgever subsidieert. Vanaf de derde moet de uitgeverij het op eigen kracht doen. En dat lukt: per jaar worden
per land heel veel meer vertalingen van Nederlandse literatuur uitgegeven dan alleen maar de
gesubsidieerde. Het Fonds ziet dat als een gezond verschijnsel.
In 2001 ontving het Fonds in totaal 136 aanvragen voor subsidie van vertaalkosten (in 2000: 145).
Daarvan kwamen 26 aanvragen voor rekening van literaire non-fictie. De rest betrof aanvragen
voor fictie, kinder- en jeugdliteratuur, poëzie en literaire teksten in tijdschriften en8/8of bloemlezingen.
Van de aanvragen voor fictie werden er vijf afgewezen (in 2000: 4); één daarvan werd afgewezen
omdat de uitgever subsidie verkreeg van de Europese Commissie, de overige vier omdat de vertaler of het boek in kwestie niet aan de literaire maatstaven van het Fonds voldeed. Van de aanvragen voor literaire non-fictie werd er in 2001 niet één afgewezen (in 2000: 4).
In totaal werd in 2001 het bedrag van ƒ6727.956,- aan vertaalsubsidies toegekend. Het gedeelte
hiervan aan subsidies voor literaire non-fictie bedroeg ƒ6202.596,-. Non-fictie boeken vallen door
hun omvang en vaak hoge moeilijkheidsgraad veelal duurder uit dan fictie en de subsidiebedragen ervoor veroorzaken onvoorspelbare schommelingen in het totaalbedrag aan vertaalsubsidies
per jaar.
Het aantal aanvragen voor fictie is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, van 105 in 2000 naar
110 in 2001. Het aantal aanvragen voor non-fictie is ongeveer terug op het niveau van 1999 toen er
24 aanvragen werden gedaan. Dit lijkt vooralsnog het doorsnee-aantal voor subsidieaanvragen
voor literaire non-fictie te zijn: tussen de 24 en 30 titels. Het jaar 2000 was een uitschieter in dat
opzicht (40 aanvragen).
Het aandeel van de drie ‘prioriteitstalen’ (Frans, Duits en Engels) bleef ongeveer gelijk met 42%
(2000: 42,75%).
Ook kende het Bestuur weer in enkele gevallen subsidie toe aan buitenlandse uitgevers om vertalingen te verbeteren, indien er iets was misgegaan met de vertaling. Omgekeerd liep soms een uitgever subsidie mis omdat hij de aanbevelingen van onze adviseurs ter verbetering van de vertaling
niet opvolgde. De kwaliteit van de vertalingen is voor het Fonds essentieel, omdat het voor
auteurs van het hoogste belang is dat hun werk in een goede vertaling gepubliceerd wordt.
Er waren 12 aanvragen uit Engeland en de Verenigde Staten, in het tweede jaar na de succesvolle
literaire manifestatie in Londen in maart 1999 (2000: 16). Wel traceerden wij in 2001 50 (!) publicaties in Engeland en de Verenigde Staten (in 2000: 45).
De sfb-presentatie van Nederland en Vlaanderen als guest of honour op de boekenbeurs in Turijn
in mei 2001 zorgde voor een stijging van meer dan 50% in het aantal aanvragen uit Italië, van 8 in
2000 naar 13 in 2001. Er zijn liefst 63 publicaties in voorbereiding.
Ook de Fondspresentatie van Nederland als gastland op de Tokyo International Book Fair in
2000 heeft voor een redelijk constant aantal subsidieaanvragen van Japanse uitgevers gezorgd.
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Het aantal uit het Nederlands vertaalde publicaties in Japan is 11 in 2001 (in 1999: 12, 2000: 10). Er
zijn vijftien nieuwe titels in voorbereiding. Tot op heden gaven wij Japanse uitgevers toestemming
om met behoud van subsidie Nederlandstalige werken vanuit een andere taal dan het Nederlands
te laten vertalen, omdat er gebrek was aan vertalers Nederlands-Japans. Inmiddels hebben we de
beschikking over zes vertalers, wat o.a. te danken is aan de manifestatie in 2000. Wij verzoeken de
uitgevers nu eerst met deze vertalers contact op te nemen, voordat naar een vertaling naar een
andere taal wordt uitgeweken. Ook dit is een positief resultaat van manifestaties.
In 2001 kende het bestuur 2 keer (in 1999: 7, 2000: 2) een extra vertaalsubsidie toe aan in Nederland wonende vertalers, als aanvulling op de zeer lage vergoeding die zij van uitgevers in met
name Oost-Europa ontvingen. In dergelijke gevallen dringt het Fonds er bij deze uitgevers op aan
te trachten de vertaalhonoraria in de toekomst te verhogen.
In 1999 werd aan ons buitenlands subsidiebeleid van poëzie de mogelijkheid toegevoegd dat buitenlandse uitgevers van Nederlandstalige poëzie8–8en niet alleen die uit Oosteuropese landen8–8een
productiekostensubsidie kunnen aanvragen van maximaal ƒ63.000,-. In 2001 hebben zes poëzieuitgevers van deze regeling gebruik gemaakt (2000: 1). Poëzievertalingen worden voor 100%
gesubsidieerd. Het vermelden waard zijn de prachtige uitgaven Memories of the Unknown van
Rutger Kopland (Harvill Press) en Elephants in Love van Patty Scholten (London Magazine Editions), beide vertaald door de in 2000 overleden vertaler James Brockway.
In 2000, toen de eerste aanvragen voor vertalingen van Nederlandse literatuur in het Afrikaans
binnen kwamen, is besloten voor Zuid-Afrika dezelfde regeling in te stellen als voor Oost-Europa
en Rusland: uitgevers uit die landen kunnen een subsidie voor productiekosten van maximaal
ƒ63.000,- aanvragen. In 2001 werd daar ook India aan toegevoegd. In 2001 deed Vani Prakashan
een beroep op deze regeling voor Het volgende verhaal van Cees Nooteboom, de eerste Hindi-vertaling van een Nederlandstalig literair werk.
In 2001 kon het nlpvf voor het eerst in lange tijd aanvragen voor het werk van W.F. Hermans
verwelkomen. Door een overeenkomst voor vier romans tegelijk te sluiten, baande het Duitse
Gustav Kiepenheuer Verlag het pad voor andere uitgevers, zoals Didakta in Slovenië, dat de Sloveense vertaalrechten verwierf op Nooit meer slapen. Kiepenheuer kwam met een indrukwekkend
promotieplan voor de verspreiding van het werk van W.F. Hermans in Duitsland waarvan het
fonds, bij wijze van experiment, de vervaardiging van een Duitse website over Hermans ondersteunde.
Ten slotte zijn de vier aanvragen uit Israël opvallend (2000: 1): De zwarte met het witte hart van
Arthur Japin en Rituelen bij Keter, Tralievader van Carl Friedman bij Sifriat Poalim en een verhaal
van Geert Mak in tijdschrift Metropolis.

Non-fictie
In 2001 werd voor 26 Nederlandse literaire non-fictie werken subsidie aangevraagd door buitenlandse uitgevers. Het bedrag, dat met de subsidies gemoeid was, bedraagt ƒ6202.596,-.
Hoewel het aantal verstrekte subsidies in 2001 iets lager lag dan in 2000 (37), is het in vergelijking
met de jaren daarvoor (1998: 25 en 1999: 20) gestegen. Ook het subsidiebedrag steeg ten opzichte
van 1999. Overigens worden veel (ook literaire) non-fictie boeken eveneens ondersteund door het
nwo en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Onder de aanvragen van 2001 bevonden zich belangrijke Nederlandse non-fictie werken als De
brieven van Vincent van Gogh en die van Spinoza, en het standaardwerk over Cobra door Willemijn Stokvis. Daarnaast werd er in acht gevallen subsidie aangevraagd voor boeken die in eerdere
Quality Non-fiction from Holland-brochures stonden: Matthijs van Boxsel, De encyclopedie van de
domheid (naar Duitsland); Joris Luyendijk, Een goede man slaat soms zijn vrouw (naar Duitsland);
Geert Mak, Een kleine geschiedenis van Amsterdam (naar Hongarije); Tim Krabbé, De renner (naar
Engeland en Noorwegen); Roelof van Gelder, Het Oostindisch avontuur (naar Duitsland); Alfred
van Cleef, Het verdwaalde eiland (naar Duitsland); Koen Vergeer, De Formule-1 fanaat (naar
Engeland).
Bijlage 3 bevat een overzicht van de gesubsidieerde buitenlandse boekuitgaven; de literaire nonfictie titels zijn hierin apart vermeld.
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2.5 Bibliotheek en documentatie
Het Fonds verheugt zich in het bezit van een unieke boekencollectie, thans bestaande uit circa
6500 vertalingen op het gebied van de Nederlandstalige literatuur, non-fictie, poëzie en kinder- en
jeugdliteratuur. De collectie is inmiddels geheel gereorganiseerd en goed geordend. De boeken
zijn alfabetisch op auteursnaam en vervolgens op taal gerangschikt, terwijl aparte afdelingen zijn
gemaakt voor de kinder- en jeugdliteratuur, de bloemlezingen en de tijdschriften. De verzameling
groeit gestaag: 488 boeken en tijdschriften konden dit jaar worden toegevoegd, honderd meer dan
in het vorige verslagjaar. Uiteraard zijn dat in de eerste plaats de door het Fonds gesubsidieerde
titels, waarvan standaard een aantal exemplaren wordt verkregen. Daarnaast wordt er veel werk
van gemaakt om ook exemplaren van de niet-gesubsidieerde titels te bemachtigen, waarbij de vertalingen van Vlaamse romans en kinderboeken zijn inbegrepen. Gelukkig kregen we ook dit jaar
boeken ten geschenke van Vlaams Fonds voor de Letteren, van auteurs en vertalers en van Nederlandse en buitenlandse uitgevers. Daarnaast werden boeken in de boekhandel gekocht en antiquarisch en via internet verworven.
Voorts is verder gewerkt aan de ontsluiting van de collectie door middel van onze database. Deze
database bevat inmiddels circa 8500 records. Naast een catalogisering van het eigen boekenbezit
zijn beschrijvingen opgenomen van niet aanwezige titels èn de gegevens van titels ‘in preparation’,
waarvan de rechten aan een buitenlandse uitgever zijn verkocht en die in de toekomst zullen verschijnen. Op basis van deze gegevens kunnen fondsmedewerkers buitenlandse uitgevers adviseren. Tevens kunnen lijsten worden uitgedraaid voor eigen gebruik, voor buitenlandse contacten
en voor andere geïnteresseerden. Ook steeds meer ambassades doen een beroep op de specifieke
gegevens die het Fonds kan verschaffen. Een toenemend aantal verzoeken om lijsten met vertaalde titels toegestuurd te krijgen komt binnen via e-mail, veelal na een bezoek aan de website
van het Fonds. Uiteraard werden ook dit jaar weer regelmatig gegevens uitgewisseld met de
Koninklijke Bibliotheek in ’s Gravenhage inzake de publikatie Het Nederlandse boek in vertaling.
Ter gelegenheid van de manifestatie in Turijn werd een bibliografie gemaakt van de sinds 1945 in
het Italiaans vertaalde Nederlandse literatuur, non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur. Deze kreeg
een plaats in de Italiaanse brochure, gemaakt voor de Fiera del Libro di Torino.
De afdeling documentatie bevat onder meer een knipselarchief van Nederlandse recensies en een
grote verzameling besprekingen van Nederlandse literatuur in buitenlandse kranten. Ook op deze
archieven werd regelmatig een beroep gedaan. Net als vorige jaren was er veel aanloop van studenten die onderzoek kwamen doen naar de receptie van Nederlandse literatuur in het buitenland.
De tentoonstelling Klein land, grote schrijvers, ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het
Fonds ingericht in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, werd verlengd tot en met 16
februari 2001. Er waren in vitrines een groot aantal boeken te zien die recent in binnen- en buitenland met steun van het Fonds zijn uitgegeven, alsmede een keuze uit de vele publicaties van
het Fonds.

2.6 Publicaties
Periodieken
De jaargang 2001 telde twee nummers van Books from Holland and Flanders (voorjaar en najaar),
en een nummer (najaar 2001, nummer 10-1) van de Nieuwsbrief Letteren. Met deze publicaties
wordt een vast internationaal publiek van uitgevers, redacteuren, vertalers, critici, literaire agenten, neerlandici en andere belangrijke contacten op de hoogte gehouden van nieuwe boeken, vertalingen en ontwikkelingen in de Nederlandse en Vlaamse literatuur. De publicaties zijn een
effectief middel voor de bevordering van de Nederlandstalige literatuur in het buitenland. Beide
zijn een gezamenlijke uitgave van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds en het
Vlaams Fonds voor de Letteren. Maria Vlaar, senior beleidsmedewerker, is toegetreden tot de
redactie van beide publicaties. Dick Broer heeft de rol van Victor Schiferli overgenomen na diens
vertrek.
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Promotiedossiers
Voor de Frankfurter Buchmesse zijn acht Engelstalige promotiedossiers gemaakt, met factsheets,
interviews en fragmentvertalingen, van de volgende auteurs:
Jeroen Brouwers
Geheime kamers
Vonne van der Meer
De avondboot
Henk Romijn Meijer
Oprechter trouw
Floor Haakman
Oneetbaar brood
Désanne van Brederode
Mensen met een hobby
Tomas Lieske
Franklin
Robert Anker
Een soort Engeland
Gerrit Krol
De vitalist
Voor de Kinderboekenbeurs in Bologna werden volgens dezelfde formule dossiers gemaakt, gewijd aan het werk van:
Harrie Geelen
Het boek van Jan
Pamela Koevoets
Assepoes
Hermine Landvreugd
Willem is een weerwolf
Mirjam Oldenhave
Pizza Pikante
Karlijn Stoffels
De rattenvanger
Simone van der Vlugt
Zwarte sneeuw
Ook dit jaar werden er promotiedossiers gemaakt van een aantal Nederlandse non-fictietitels:
Douwe Draaisma
Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt
Harry Mulisch
De zaak 408/861
Abel Herzberg
Brieven aan mijn kleinzoon
A.Th. van Deursen
Een dorp in de polder
Rudy Kousbroek
Het meer der herinnering
Luuc Kooijmans
Liefde in opdracht
Voor het International Caribbean Literary Festival (Voces del Caribe) in Madrid zijn er promotiedossiers in het Spaans gemaakt van drie auteurs:
Chyntia McLeod
De vrije negerin Elisabeth
Denis Henriquez
Zuidstraat
Frank Martinus Arion
Dubbelspel
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his new edition of Books from Holland and Flanders once again
presents a selection of books recently published in the Netherlands and
Flanders, ten books that have been included for their artistic and
commercial success. For his first novel, Nachtkwartier (Night Quarter,
1995) Tomas Lieske was immediately nominated for the Libris Literature
Prize, which he went on to win with Franklin, a sparkling, modern
picaresque novel. Jan van Aken’s De valse dageraad (The False Dawn) is
also a picaresque novel, but in this case set in the early Middle Ages. With
De Kameleon (The Chameleon) Paul Claes takes us back to the more
recent past: the eve of the French Revolution. Two Flemish authors return
to their youth. In Een lichtgevoelige jongen (A Sensitive Boy), Walter van
den Broeck describes the people from Olen, the village where he was born.
In Koloniale waren (Colonial Wares) Joseph Pearce sketches the life of a
boy on the brink of big changes in the Brussels suburbs. Over the past few
years, the poet, Robert Anker, has become a true novelist. In Een soort
Engeland (A Kind of England), Anker once again paints a lively portrait of
modern times. In Mensen met een hobby (People With a Hobby), Désanne
van Brederode presents a character who becomes increasingly fascinated
by a Norwegian philosopher. Philosophy also plays a major part in
Oneetbaar brood (Inedible Bread), by debutante Floor Haakman. In Als op
de eerste dag (Like The First Day), Stefan Hertmans, goes in search of the
first-time sensation: first look, first love, first experience. The final book
featured in this edition is Oprechter trouw (True Fidelity), by Henk
Romijn Meijer, the detailed story of a tragicomic marriage.
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NI EUWE PERSPECTI EVEN IN
DE FRI ESE LITERATUUR
In twee recente historische bloemlezingen van Friese literatuur wordt een
beeld geschetst van de tradities in proza en poëzie. Sinds kort is er echter in
de Friese letteren een nieuw literair elan zichtbaar…
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Portret van een vertaler

JUDIT GERA
De Martinus Nijhoff Prijs voor vertalingen gaat dit jaar naar Judit Gera. Zij
vertaalde onder andere werk van Marga Minco, Jan Wolkers, Hella Haasse,
Leon de Winter, Rutger Kopland en Judith Herzberg.

NIEUWE VERTALINGEN
Een overzicht van nieuw verschenen vertalingen van Nederlandse en
Vlaamse titels, door Lieneke Frerichs.
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In deze nieuwsbrief presenteren we u maar liefst tweeëntwintig nieuwe
romans: van o.a. Jan van Aken, Henk Romijn Meijer, Thomas Verbogt,
Arnon Grunberg, Robert Anker, Floor Haakman, Josse de Pauw, Yasmine
Allas, Gaston Durnez, Joseph Pearce, Desanne van Brederode, Walter van
den Broeck, Stefan Hertmans, Jeroen Brouwers en Tomas Lieske, die met
Franklin de Libris Literatuurprijs 2001 won. Daarnaast aandacht voor nonfictie van Douwe Draaisma, Lieve Joris en Peter Winnen.

NI EUWS EN EVENEMENTEN
PRIJZEN EN PERSONALIA

Magnificent and award-winning return of
the celebrated author
Jeroen Brouwers was born in
1940 in Batavia (now Jakarta)
in the former Dutch East
Indies, but moved to the
Netherlands after the war. He
worked as an editor for the
Flemish publishers Manteau
before debuting with the
novel, Joris Ockeloen en het
wachten (Joris Ockeloen and
uring the 1990s, Jeroen Brouwers published no
the Waiting; 1967). During the
new works of fiction. In his masterpiece, the volumi1970s and 80s, he developed
nous De zondvloed (The Deluge; 1988), the author
into one of the Netherlands’
demonstrated his mastery in devising staggering litermost prominent novelists and
ary constructions. ‘I had become a slave to my own litphoto Katell Bertrand
essayists. In 1979, he published
erary ideology,’ Brouwers explained in a recent intera novel about a childhood in a Japanese internment camp,
view. ‘Everything had to be constructed, ornate, stratified,
every detail had to have some sort of function.’
Verzonken rood (Sunken Red; 1988) to international acclaim.
In his new novel, Brouwers’s style is remarkably light. DesThe book was awarded the Prix Femina Etranger after
appearing in French translation. Aside from a number of
pite the fact that the novel deals with adultery, betrayal and
deceit, Brouwers has managed to clothe the story in sparkling
essay collections and his own literary journal Feuilletons, the
author was silent for nearly a decade. Brouwers’s new novel
prose. Somewhere in the book, the comparison is made with
was unexpected, but also a resounding success. It met with
‘opera buffa’. What are the dramatic events in Brouwers’s
comic opera? The main character, Jelmer van Hoff, meets his
unanimous praise and won both the prestigious Golden Owl
erudite university friend, Nico Sibelijn and his wife, Daphne, at
Award and the Multatuli Prize 2001.

JEROEN BROUWERS
Geheime kamers

Secret Rooms

D

a funeral. Jelmer, who has been stuck for years in an unhappy
marriage, falls madly in love with his old friend’s wife. He
writes her passionate letters, but is gradually lured into a
labyrinth of deceit and treachery. For Daphne, adultery is like
a secret room: ‘As long as Nico was unaware of her secret, it
was as if there was no secret. That which is unknown does not
exist.’
The elaboration of the metaphor of ‘secret rooms’ demonstrates Brouwers’s undiminished skill as a master of composition. The affair between Jelmer and Daphne proves simply to
be a cloak for the real extramarital love that Daphne cherishes
for a third man. By the time this last room has been opened,
Jelmer has seen his own marriage hit the rocks. He is left penniless in a small flat with his young, mentally handicapped
daughter. Nevertheless, Geheime kamers does not leave the
reader feeling despondent. Jelmer’s irony and self-deprecating
humour keep him on his feet. In essence he is a real oldfashioned hero who stands up to the dramatic events that life
sends his way.
publishing details
Geheime kamers (2000)
488 pp. 20,000 copies sold

rights
Atlas
P.O. Box 13
nl6-61000 aa2Amsterdam
tel. +631 206524698600
fax +6316206627668651
e-mail atlas@vug.nl

Brouwers proves that out of muck and mud, hysteria and
adultery, blood, sweat and tears, something beautiful and
even uplifting can blossom.
nrc handelsblad
Without doubt Brouwers’s most compelling novel to date.
Evocative to the very last full stop; black to the very last
comma.
de groene amsterdammer
Beat the drums and sound the trumpets: Jeroen Brouwers
has risen again.
de volkskrant
A masterpiece.
vrij nederland

other titles in translation
Sunken Red. London: Peter Owen, 1990; New York: New
Amsterdam, 1988/1992. Also in German (Nagel & Kimche,
1984; Piper, 1988), French (Gallimard, 1995), Swedish
(Fripress, 1984), Japanese (Suiseisha, 2001), Italian (Ila Palma,
1998), in Portuguese (Teorema, 1997), Rumanian (1997),
Turkish (Iletisim, 1998).
L’éden englouti (Het verzonkene). Paris: Gallimard, 1998. Also
in Portuguese (Teorema, in preparation).
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Op 17 november werd de Gouden Strop uitgereikt aan René Appel, voor zijn misdaadroman Zinloos geweld. Het Fonds is met de organisatie van deze prijs overeengekomen dat in 2002 een promotiedossier van de winnende titel zal worden gemaakt, ter promotie in het buitenland.

Non-fictie
In 2001 werden twee non-fictie brochures gemaakt: een voor de Frankfurter Buchmesse in oktober en een in het voorjaar over Nederlandse non-fictie ‘20th Century Classics’. In de laatste (die
met steun van hgis-gelden werd samengesteld) werd aandacht geschonken aan auteurs als Johan
Huizinga (Herfsttij der middeleeuwen), Harry Mulisch (De zaak 408/861), Abel Herzberg (Brieven
aan mijn kleinzoon), Dick Hillenius (Oefeningen voor een derde oog), Jacques Presser (Ondergang),
Lou de Jong (Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog), E. de Jongh (Kwesties
van betekenis), Willemijn Stokvis (Cobra), Carel Blotkamp (De Stijl), Roelof van Gelder en Renée
Kistemaker (Amsterdam in de Gouden Eeuw), Rudy Kousbroek (Het meer der herinnering) en A.
Th. van Deursen (Een dorp in de polder).
Quality Non-fiction from Holland nr. 6 bevatte stukken over goedgeschreven wetenschappelijke
non-fictie gericht op een breder publiek (A.Th. van Deursen, Maurits van Nassau; Douwe Draaisma, Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt; Charles Vergeer, Een nameloze; Fik Meijer,
Paulus’ zeereis naar Rome; J. van Goor, De Nederlandse kolonieën; Erik de Jong, Natuur en kunst),
populair-wetenschappelijke non-fictie (Caroline Hanken, Sebalds reizen), journalistieke non-fictie
(Ella Reitsma, Het huis van de kunstenaar; Minka Nijhuis, De erfenis van Matebian), reisliteratuur
(Lieve Joris, De dans van de luipaard), essays (Johan van der Keuken, Bewogen beelden) en een
literair sportboek (Peter Winnen, Van Santander naar Santander).
Op basis van de belangstelling van de buitenlandse uitgevers werd besloten zes promotiedossiers
te maken (zie hierboven). Inmiddels zijn de rechten voor Waarom het leven sneller gaat als je
ouder wordt verkocht aan Eichborn in Duitsland, die voor De zaak 408/861 aan Gallimard in Frankrijk en Penguin in Engeland, en voor Sebalds reizen aan Primus Verlag in Duitsland.
Website
In maart 1998 werd de website van het Fonds operationeel. De site bevat onder meer informatie
over de activiteiten van het Fonds, een selectie uit recente jaargangen van Books from Holland and
Flanders, Quality Non-Fiction from Holland, en verder een overzicht van dichters, kinder- en
jeugdauteurs, een overzicht van recent verschenen vertalingen, en links naar andere literaire sites.
Het belangrijkste doel van de fonds-website is het geven van informatie over (vertalingen van)
Nederlandse literatuur en de werkzaamheden van het fonds. Daarnaast beoogt de website een
gids te zijn voor buitenlandse uitgeverijen naar belangrijke Nederlandse instanties, literaire websiThe story of a vulnerable yet courageous girl

Luuc Kooijmans is a historian who has previously published many titles, a.o.
Onder regenten: De elite in een Hollandse stad; Hoorn 1700-1780 (Among Regents:

by the award-winning children’s books writer

Apasionado debut que describe la vida de una calle de Oranjestad,
en la isla de Aruba

The Elite in a Dutch city; Hoorn 1700-1780, 1985). His highly praised study of

KARLIJN STOFFELS
Rattenvanger

Ratcatcher

Fourteen-year-old Lori, the narrator in Ratten-

vanger, doesn’t get much love, or care. Her
parents are divorced. She sees little of her father
and her mother has been a manic depressive for
years. In fact, it is Lori who looks after her mother
and keeps house, not the other way round. And
that’s quite something when your mother, in a
manic fit, proves capable of painting the whole
house blue, furniture included. But Lori doesn’t
complain. She is quickwitted enough to keep up
at school without difficulty, and makes sure she never invites classmates to
her home.
This vulnerable yet courageous girl is impressively portrayed by Karlijn
Stoffels. Lori’s resilient optimism saves the book from any grimness,
however painful and bizarre her home situation may be. Her emotional
dilemma6–6keeping the outside world at bay while at the same time longing
for friendship6–6ensures a superb tension throughout the book.
Her social isolation is broken for the first time when she joins in the
school musical The Pied Piper of Hamelin. ‘Don’t be scared. Let go. Dare to
leave the path to pick flowers,’ her music teacher keeps telling her, and that
doesn’t apply just to playing the piano. And then there is her new downstairs neighbour Mark, a student, ‘friendly and concerned like a young
uncle,’ with whom she finally finds a sense of security. However, when he
forces the relationship into a sexual one, she becomes deeply confused.
Inevitably, she bans Mark from her life and finally dares to embark on a
genuine friendship.
Stoffels doesn’t paint life to be easier than it really is. At the end of the
novel, Lori doesn’t land in seventh heaven. But she has developed and
grown, just like Stoffels’s other main characters, and this offers her a better
perspective on life. The way in which this writer is able to convey this so
convincingly in her books, which are both moving and charged without
becoming oppressive, has meant that she has quickly emerged as one of her
country’s most fascinating writers of children’s literature. peter de boer

publishing details
Rattenvanger (2000) 137 pp.
rights
Querido
Singel 262
nl6-61016 ac2Amsterdam
tel +631 206556116262
fax +631 206636916968
e-mail info@querido.nl

rights sold
Høst & Søn (Danmark)
other translated titles
Mojsche und Rejsele (Mosje en Reizele). Weinheim:
Beltz & Gelberg, 1998. Also in French (Seuil, in
preparation), Italian (Feltrinelli, in preparation),
Danish (Gyldendal, 2000).
Khalid. Weinheim: Beltz & Gelberg, in preparation.
Stiefland. Weinheim: Beltz & Gelberg, in preparation. Also in Danish (Høst & Søn, in preparation).

Karlijn Stoffels (b. 1947)
studied French and Dutch and
wrote a series of radio and
stage plays for adults. Her first
children’s book, Mosje en
Reizele, was published in 1996.
A lively book which probes
and challenges, it tells the story
of Jewish orphans in Poland
during the Second World War
who manage to keep going
with desperate cheerfulness
under formidable circumstances. Stoffels is able to convey, convincingly and unsentimentaly, the mental resilience
of young people. Life is far
from easy for the main characters in Stiefland (1997), Khalid (1998) and
Rattenvanger (2000). And yet they manage to
overcome hardship, and with the required
irony and self-mockery, are even able to
achieve a degree of inner harmony. Mosje en
Reizele was awarded the prestigious Golden
Kiss Award in 1997, and Stiefland the E. du
Perron Prize in 1998, established by the
Faculty of Arts of the University of Brabant.

Beautifully written and constructed (–)
A book that deserves an award.
Nanda Roep in trouw
What makes the book compelling is Stoffel’s
style, and the witty cynicism with which she
shields her character from the world.
nblc
A laugh and a tear. (–) Full of reading
pleasure.
Ed Frank in standaard der lettere
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fax +631 206620671679
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the role of friendship in seventeenth- and eighteenth-century Dutch society,
Vriendschap (Friendship, 1997), was short-listed for the prestigious Generale

DENIS HENRIQUEZ

Bank Prize for Literature.

Zuidstraat
Zuidstraat

Luuc Kooijmans

LIEFDE IN OPDRACHT
Love on Orders
The courtly life of a Golden Age stadtholder:
A history of the conflict between morals and desire

Society in the Dutch Golden Age is traditionally described as ‘bourgeois’. Yet
This well-written account of the life
and ambitions of William Frederick of
Nassau gives us a fascinating glimpse
of seventeenth-century power politics,
marriage and sexuality, honour and
reputation.
de volkskrant
The many years of lobbying it took to
win the hand of an Orange princess
constitutes the crux of this book. They
are described by Kooijmans with a keen
eye for detail and with humour.
trouw
Thanks to its elegant, often witty style,
Liefde in opdracht is an unusually
accessible book. Kooijmans measures
up to the great foreign historians.
An eye-opener, especially for those who
have looked upon the House of Nassau
as a model of propriety and piety.
vrij nederland

publishing details
Liefde in opdracht: het hofleven van
Willem Frederik van Nassau (2000)
332 pp. with references and illustrations
3,000 copies sold

aristocrats exerted a considerable influence, not only in the political but also
in the cultural field, particularly in the rural provinces. Most important of all
were the stadtholders, the highest public servants in the seven separate states
constituting the Dutch Republic, and invariably members of the House of
Orange Nassau. One of them was Count William Frederick of Nassau (16131664), stadtholder of Friesland and an ancestor of Queen Beatrix. In the
historical records he never played more than a minor role, but his life has now
been brought up close again by historian Luuc Kooijmans, whose study is
based on the count’s diaries, an exceptionally frank account of his deeds.
Thanks to a profound knowledge of politics and social relationships in the
seventeenth century, the author is able to vividly depict a picture of Count
Willem Frederick. The conflicts dominating his life are highlighted: the tension between his political ambitions and his Christian duty to live a frugal and
virtuous life; and the tension between political reality and Frederick’s personal
feelings. The book’s lively prose helps to bring to life a man whose hankering
for prestige, a favourable marriage and the continuation of his noble line was
thwarted by political circumstances, envy, disease, sexual escapades, alcohol
and guilt. William Frederick emerges as a man who, with patience and prudence and despite his psychological weaknesses, knew how to attain his ends,
and for whom the reader’s sympathy grows as the book proceeds.
This book successfully presents the history of ideas, brilliantly highlighting
the conflict between a man’s morals and desires. The life of William Frederick
serves as a model for the lives of many members of the European nobility;
while at the same time the reader is given an insight into the political machinations and the military muscle of the Republic in the mid-seventeenth
century.

rights
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Zuidstraat es el título de su primera novela, tomado del
nombre de la pequeña calle que sirve de decorado para
esta obra novel de Denis Henriquez; la calle se encuentra
en Oranjestad, la capital de Aruba, una de las islas de las
Antillas Neerlandesas en la zona del Caribe, lugar en
donde Henriquez nació y dio sus primeros pasos. Con
un lenguaje rico, cargado de una expresiva plasticidad,
Henriquez cuenta las historias de los personajes: sus
amores, su soledad, sus supersticiones y sus aventuras. A
través de dos amigos, Alejandro y Binchi, el lector va
fotografía Chris van Houts
conociendo a la familia, a los vecinos y a los compañeros
de clase. A Uncle Djo, por ejemplo, que llevaba una árida
vida de marinero y en Sudamérica encontró y perdió la felicidad, malgastando ahora su existencia en la acera, junto a la pista de tenis, con una
garrafa de whisky al alcance de la mano. Y al barrendero portugués Joao,
que empieza a enamorarse perdidamente de la arubeña Susana al frecuentar la casa de ésta cuando va a cuidarle los rosales.
El segundo libro de Henriquez, Delft Blues, es un esbozo costumbrista,
a menudo cómico, de la vida estudiantil europea en los años sesenta visto
desde una perspectiva especial: la de un alegre y estudioso muchacho caribeño que no se encuentra agobiado por los recuerdos de la segunda guerra
mundial. Descubre bruscamente que esa guerra ha sido una marca característica de los europeos debido a los problemas de su novia, una judía
criada por padres adoptivos. También en este libro se vuelve a pasar revista
a muchos personajes pintorescos: una patrona con un perro salchicha, un
hombre de Curaçao, que pasa de ser un escandaloso marxista a convertirse
en un escandaloso capitalista, y una muchacha decente que consigue quedarse embarazada de un irresistible estudiante ecuatoriano.
En El verano de Alejandro Bulos se describe un viaje purificador: un techador de Aruba decide interrumpir su rutina diaria y marchar de viaje por
Europa, donde descubre las costumbres europeas y encuentra a su gran
amor. En este libro, Henriquez nos ofrece un vigoroso enfrentamiento entre
sus dos mundos: su tierra natal y su país de destino.

publishing details
Zuidstraat
199 pags.

Denis Henriquez (Aruba,
1945) ha escrito tres novelas
en la mejor tradición de la
narrativa sudamericana
y caribeña. En 1992 debutó
con Zuidstraat, obra en la
que se podía oír una voz
nueva y refrescante dentro
de la literatura neerlandesa.
«Quien tiene un debut
como éste, ya está entregando su tarjeta de visita»,
escribía Johan Diepstraten
en el diario De Stem. En
1995 apareció Delft Blues y,
en 1999, El verano de
Alejandro Bulos. También ha escrito obras de
teatro y un guión cinematográfico y, actualmente, trabaja como profesor de física en
Roterdam.

Acerca de Zuidstraat:
Un libro apasionado: los Países Bajos a la
sudamericana.
vrij nederland
Espectacular, con descripciones fabulosas.
de stem

Acerca de Delft Blues:
Muy logrado. Un auténtico novelista que no
sólo domina los personajes, sino que también
consigue construir una composición equilibrada.
wim rutgers
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tes, uitgeverijen, auteurs en evenementen. Sinds mei 1998 heeft de site meer dan 30.000 pageviews
gescoord. Dit betekent dat de pagina’s op de website meer dan 30.000 keer zijn bekeken, door
verschillende bezoekers.
Voor een nieuwe opzet van de website is een uitgebreid plan geformuleerd. Het plan komt er in
het kort op neer dat de onderliggende technische structuur zal worden verbeterd, waardoor het
beheer van de informatie zal worden vergemakkelijkt. Verder zal de nieuwe website toegang bieden tot de uitgebreide database van vertaalde literatuur die door de documentatieafdeling wordt
bijgehouden. Deze nieuwe site zal in de loop van 2002 on-line komen.
Ter gelegenheid van het Stay Tuned-festival in New York in januari-februari 2002 werd een aparte
website ontworpen: www.nlpvf.nl8/8ny. Op deze site konden bezoekers meer informatie krijgen
over de deelnemende auteurs, het programma en de diverse locaties.

Overige publicaties
Ter gelegenheid van Vers uit Friesland8–8Dag van de Friese literatuur werd een brochure gemaakt:
Literatuur uit Friesland8/8Literatuer út Fryslân8/8Literature from Friesland. Dit drietalige8–8in het
Fries, Engels en Nederlands8–8werk bevat portretten van de belangrijkste Friese auteurs, inleidingen op de Friese literatuur en een volledige bibliografie van vertalingen in het Nederlands, Engels
en Duits en Frans. De oplage van de 62 pagina’s dikke publicatie bedroeg 1.500 exemplaren.
Ook voor de sfb-manifestatie in Turijn werd weer een publicatie gemaakt: een kleine handzame
Italiaanstalige brochure, die in het oog sprong en door het beurspubliek gemakkelijk kon worden
meegenomen. De brochure bevatte een overzicht van de beursprogramma’s, profielen van de
deelnemende Nederlandse en Vlaamse auteurs, essays over de Nederlandstalige literatuur en een
bibliografie van Nederlandstalige literatuur in Italiaanse vertaling. Letteratura olandese e fiamminga werd gedrukt in een oplage van 10.000 exemplaren. Het overgrote deel werd op de Fiera
del Libro onder het beurspubliek verspreid; een kwart van de oplage werd gedistribueerd onder
boekhandels, universiteiten en bibliotheken.
Redactie en productie van al deze uitgaven geschiedde op het Fonds; de vormgeving was in de
vertrouwde handen van grafisch ontwerper Wim ten Brinke.
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hich tradition can be said to lie at the root of the
books we have been presenting as the best Netherlands
non-fiction over the past four years? Everyone knows
the historian Johan Huizinga who achieved world
renown with his The Waning of the Middle Ages (1919),
but even Huizinga had important predecessors.
From the end of the sixteenth century, Dutchmen could
be found crossing the oceans. Their travel books conveyed a vivid picture of the life of seafarers, but above
all they had a lasting influence on the European view of
the outside world. One of the first bestsellers was
Gerrit de Veer’s Waerachtighe Beschrijvinge van drie
seylagien (Faithful Accounts of Three Sea Voyages; 1598)
which was translated into Latin, German, English,
French and Italian. In Jan Huygen van Linschoten’s
Itinerario (1596), the maritime route to India was
described for the first time. Of great influence also were
Caspar Barlaeus’s Rerum in Brasilia gestorum historici
(1647) and Joan Nieuhof’s Het gezantschap der Neêrlantsche Oost-Indische Compagnie aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China
(The Mission of the Dutch East India Company to the
Great Tartar Cham, the Present Emperor of China;
1665) which provided a detailed account of the Chinese
Empire. Thanks to French, German, English and Latin
translations, this book was to determine European
views of China for a long time.
One of the most important source books on early
Netherlandish painting was Karel van Mander’s
Schilderboek (Life of the Painters; 1604), which

26

contained brief biographical sketches of more than 150
fifteenth and sixteenth-century Dutch and Flemish
painters. Three quarters of a century later there followed a most original book by Rembrandt’s pupil
Samuel van Hoogstraeten, the Inleyding tot de Hooge
Schoole der Schilderkonst (Introduction to the High
School of Painting; 1678). Arnold Houbraken’s De
groote schouwburgh der Nederlantsche konstschilders en
schilderessen (The Great Theatre of Dutch Painters; 17181721) was a sequel to Mander’s book, as entertaining as
it was informative. With his account of nearly a thousand Dutch painters of both sexes he set the tone for
generations of art collectors. A modern classic in the
history of Dutch art, finally, is Bob Haak’s Hollandse
schilders in de Gouden Eeuw (Dutch Painters in the
Golden Age; 1984), a lavishly illustrated book by a leading connoisseur.
Erasmus and Spinoza, the most important philosophers
the Netherlands has produced, admittedly wrote in
Latin, but left an indelible impression on Dutch literature. Erasmus served as a model of the humanist ideal
of tolerance, which played so important a role in Dutch
history and of which Spinoza, for his part, was a passionate advocate. Hugo de Groot (Grotius), one of the
intellectual fathers of modern natural law, exerted a
profound influence on international thinking about law
and war with his books (also written in Latin). Finally,
De mechanisering van het wereldbeeld (1950; The Mechanisation of the World Picture, 1961), a monumental study
of the scientific revolution in the seventeenth century by
historian E.J. Dijksterhuis was well received in and outside the Netherlands.
Most of these writers enjoyed renown abroad. However,
many important books went unnoticed. And so we
should like to draw attention to a number of classics
written during the last century that have largely been
forgotten. In this brochure you will find original contributions to cultural history in the tradition of Huizinga,
standard works in the field of art history, and essays of
considerable literary merit.
the editors
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A.Th. van Deursen
MAURITS VAN NASSAU
Maurice of Nassau22
Douwe Draaisma
WAAROM HET LEVEN SNELLER
GAAT ALS JE OUDER WORDT
Why Life Speeds Up with Age23
Charles Vergeer
EEN NAMELOZE
HET PANTERJONG
A Nameless Man
The Young Panther24
Fik Meijer
PAULUS’ ZEEREIS NAAR ROME
St. Paul’s Voyage to Rome25
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Caroline Hanken read anthropology at the Free University of Amsterdam. She took her doctorate in 1996 with a
thesis entitled Gekust door de koning (‘Kissed by the King’). This study of royal mistresses at the French court
during the seventeenth and eighteenth centuries has been translated into German, Spanish and Hungarian.

Caroline Hanken

SEBALDS REIZEN
Het verlangen van de zeeman
in de zeventiende eeuw

This year our selection of Dutch non-fiction includes striking titles in the fields
of history, religion, art and psychology, as well as photography and sport. Alongside a life of the victorious general Maurice of Nassau (who led the Dutch during
their uprising against the Spaniards), there is a critical analysis of two Biblical
accounts: the myth round Jesus, and St. Paul’s voyage to Italy. Dutch colonial
history is examined, on the one hand, in the highly personal Sebald’s Voyages,
and on the other hand in an important general study by Jurrien van Goor.
Related to historical studies, too, is a special examination of Dutch garden architecture in the Golden Age. The psychologist Douwe Draaisma has written a fascinating book on memory, following his successful Metaphors of Memory which
has been translated into English, German and Spanish. From art historian Ella
Reitsma comes a beautifully illustrated book on artists’ homes in France, Britain,
Scandinavia and the Benelux countries; the racing cyclist Peter Winnen gives a
remarkably frank account of his sport, marred by the growing use of drugs, and
the essays of the film maker and photographer Johan van der Keuken, who died
earlier this year, are as penetrating as his films. Finally there are two travel books:
an important new contribution by well-known travel writer Lieve Joris about the
Congo torn apart by war, and a horrifying account by journalist Minka Nijhuis
of her stay in East Timor while Indonesian troops set crudely to work.
Once again, it goes without saying that, in addition to this selection of remarkable books, many other interesting quality non-fiction titles have recently been
published in the Netherlands. If you would like to be kept informed of our many
titles, we should be only too happy to add your name to our mailing list.

J. van Goor
DE NEDERLANDSE KOLONIËN
The Dutch Colonies26

Johan van der Keuken
BEWOGEN BEELDEN
Moving Pictures210

Caroline Hanken
SEBALDS REIZEN
Sebald’s Voyages27

Lieve Joris
DANS VAN DE LUIPAARD
The Leopard’s Dance211

Erik de Jong
NATUUR EN KUNST
Nature and Art28

Minka Nijhuis
DE ERFENIS VAN MATEBIAN
The Legacy of Matebian212

Ella Reitsma
HET HUIS VAN
DE KUNSTENAAR
The Artist’s House29

Peter Winnen
VAN SANTANDER NAAR
SANTANDER
From Santander to Santander213

Sebald’s Voyages
The sailor’s aspirations
in the seventeenth century

L

ife at sea, according to an eighteenth-century eyewitness, was at least as hard as life in
prison. Why then did sailors not seek a more pleasant life on land instead of
squandering the money they had scraped together, often over the years, in taverns
within a few weeks? To show what being a sailor or a merchantman was like, Caroline
Hanken has created an imaginary character, Sebald, whose experiences at sea are based
on those recorded by real sailors.
For a common sailor, with only a hammock and a footlocker for his things, it was not
easy to keep a journal aboard a crowded, tossing ship. Though many sailors were able
to read and write, keeping a diary was often hard, tiring work and only a few of their
diaries have come down to us. But we also have detailed accounts of what the crew ate,
how duties were allocated and tasks performed in the course of the day6–6largely thanks
to the scrupulous records kept by the great trading companies.
Sebald’s Voyages affords us a fascinating glimpse of the initiation of a young boy from
Amsterdam into the rough and miserable life of seamen on board ship and in various
ports. The ‘naval culture’, as Hanken calls it, ‘was characteristic of a nomadic society
whose first objective was survival in hazardous surroundings.’ This loose collection of
shiftless men was completely dependent on their fellows at sea, and even on land sailors
sought each other out. In appearance, mentality and status (or their lack of) seamen
constituted a world apart, one that stretched from Amsterdam to the Cape, from Batavia
to Ceylon, from East to West.
Hanken has Sebald act as a flesh-and-blood guide to this adventurous existence. Apart
from learning about daily life on board ship in the company of seamen, the reader learns
about the effects of that life on the individual sailor. Sebald’s Voyages is a colourful
account of a seaman’s life during his peregrinations on the seven seas at the end of the
seventeenth century.
publishing details
Sebalds reizen. Het verlangen van de
zeeman in de zeventiende eeuw
(2001)
208 pp.
With illustrations, notes and
references
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It is remarkable to see how a
wealth of almost unnoticed
information can give rise to
so fresh, accessible and
exciting a story about the
obscure life of a seventeenthcentury sailor.
thomas roosenboom
On Kissed by the King:
Hanken has assembled her
material skilfully into a
splendid portrait of eternal
triangles during the Ancien
Régime that were as
changeable as they were
obscure.
die zeit
A scientifically competent
and highly readable history
of the country’s foremost
mistresses.
der tagesspiegel

other titles in translation
Vom König geküsst: das Leben der grossen
Mätressen (‘Gekust door de koning’).
Berlin: Berlin Verlag, 1996 and Aufbau
Taschenbuch, 1999. Also in Hungarian
(Zrinyi, 1998) and in Spanish (Península,
1999).
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samenwerking
Door het Fonds wordt intensief samengewerkt met het Ministerie van oc&w, het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, culturele en literaire instellingen in binnen- en buitenland en Nederlandse
culturele attachés op buitenlandse posten, teneinde de Nederlandstalige literatuur zo goed mogelijk te bevorderen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Ook in 2001 was de samenwerking met de ambtenaren van de afdeling Letteren van oc&w en met
de staatssecretaris van Cultuur, dr. F. van der Ploeg, constructief. Zo kende het Ministerie van
oc&w uiteindelijk ƒ6750.000,- extra per jaar toe voor de periode 2002-2004. De staatssecretaris
hield een toespraak bij het afscheid van bestuursvoorzitter van het nlpvf, dr. A. Pais, en opende
de illustratorententoonstelling Dutch Oranges in het Stedelijk Museum in Amsterdam.
Ministerie van Buitenlandse Zaken
De Ministeries van oc&w en Buitenlandse Zaken werken samen in de toekenning van de hgisCultuurgelden. Dankzij deze gelden heeft het nlpvf in 2001 een aantal projecten kunnen uitvoeren en8/8of voorbereiden, die anders niet zouden kunnen plaatsvinden: (een deel van) de
illustratorententoonstelling Dutch Oranges in Bologna en de voorbereidingen voor literaire manifestaties in New York en Marokko. Nieuw was in 2001 dat het Fonds van de hgis mogelijkheden
kreeg literaire festivals, die georganiseerd worden door derden, te financieren. Zo werd het Fund
for Central and East European Book Projects (ceebp) ondersteund bij de organisatie van een
openbaar gesprek in de Balie op 9 juni, met als thema ‘Schrijvers, vertalers en uitgevers tussen
Oost en West’; en financierde het Fonds mede het driedaags Antilliaans8/8Surinaams festival ‘Een
zee van verlangen’ eind oktober8/8begin november in Amsterdam, dat door de Stichting Literaire
Activiteiten Amsterdam (slaa) georganiseerd was. Ook steunde het Fonds met hgis-gelden het
literair festival ‘Winternachten’ in Den Haag.
Verder tracht het Fonds buitenlandse culturele attachés altijd tijdig op de hoogte te brengen van
geplande activiteiten, zodat ter plekke samengewerkt kan worden. Ook komen ambassadeurs en
culturele attachés regelmatig hun licht opsteken bij het Fonds.
Europese Unie
De Europese vertaalsubsidies zijn gehandhaafd, maar kennen nog steeds een buitengewoon ingewikkelde procedure. Gelukkig is er nu het Cultureel Contactpunt Europa, dat zetelt bij het sica
in Amsterdam, en dat de Nederlandse uitgevers tekst en uitleg kan geven over de aanvraagformulieren.
Het Vertalershuis in Amsterdam heeft voor het eerste kwartaal van 2001 subsidie gekregen van de
Europese Unie.
Nederlandse Taalunie
Met de Nederlandse Taalunie wordt waar mogelijk samengewerkt op het gebied van het organiseren van literaire vertalersworkshops en -opleidingen en het Fonds werkt ook samen met de
docenten Nederlands in het buitenland. In overleg met de Taalunie en het Vlaams Fonds voor de
Letteren werd de laatste hand gelegd aan de opzet voor een mentoraatsysteem, dat onder de
hoede komt van het Steunpunt Literair Vertalen in Utrecht (zie paragraaf 2.1.6).
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Fonds voor de Letteren (FvdL)
Samen met het Fonds voor de Letteren in Amsterdam heeft het nlpvf een Intercultureel Letterenbeleid ontwikkeld, dat in 2001 zijn beslag kreeg (zie paragraaf 1.1). De speciale medewerker
voor het Intercultureel Letterenbeleid bij het FvdL legt contacten met auteurs die nog niet in het
Nederlands schrijven en laat van een aantal fragmentvertalingen maken. Het nlpvf subsidieert
vervolgens de uitgevers indien zij een dergelijk werk uitgeven.
Het FvdL en het nlpvf trachten gezamenlijk, in overleg met andere betrokken instellingen, een
beleid voor de Nederlandse gebarentaal te realiseren.
Ook werkte het nlpvf met het FvdL samen bij het organiseren van de Friese Dag voor de Literatuur, de Vertaaldagen in Nijmegen en de speciale avond voor de uitreiking van de Martinus Nijhoff-prijs in de Amstelkerk in Amsterdam.
Vlaams Fonds voor de Letteren (VFvdL)
In samenwerking met het VFvdL werden de publicaties Books from Holland and Flanders en de
Nieuwsbrief Letteren samengesteld en verzonden. De productie ervan vindt plaats op het Fonds.
Ook de vertaaldagen in Nijmegen werden samen met het VFvdL georganiseerd. De beide vertaalprijzen (de Else Otten Preis en de Vondel Translation Prize) worden door beide fondsen gezamenlijk gefinancierd. Op de Frankfurter Buchmesse verwezen beide Fondsen buitenlandse
uitgevers naar elkaar door.
Het Vlaamse fonds heeft zijn subsidiesysteem voor vertalingen gemodelleerd naar het systeem dat
het Nederlandse fonds al jaren hanteert, zodat de buitenlandse uitgever niet meer in verwarring
geraakt. Het Fonds is verheugd over de goede en soepele samenwerking.
Stichting Frankfurter Buchmesse ’93
In het verslagjaar zijn twee medewerkers (betaald door de sfb’93) ingeschakeld bij de organisatie
van de literaire sfb-manifestatie in Turijn, mei 2001. Er werd een begin gemaakt met de voorbereiding van de sfb-presentatie op de Salon du Livre in Parijs, waar Nederland en Vlaanderen in
maart 2003 invité d’honneur zullen zijn.
Andere fondsen in Nederland
Het nlpvf neemt deel aan het Fondsenoverleg en aan het juristenoverleg van de fondsen. Het
Fonds werkt nauw samen met het sica en is regelmatig aanwezig op de door het sica georganiseerde bijeenkomsten.
Het Fonds werkt samen met de Mondriaan Stichting op het gebied van subsidiëring van geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur. De Mondriaan Stichting droeg ook financieel bij aan de catalogus en de tentoonstelling op de kinderboekenbeurs in Bologna in april 2001.
Met het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie werd in 20008/82001 intensief samengewerkt om tien boeken met verhalen over interneringen in kampen in Indonesië bij Japanse uitgevers onder te brengen. Voor twee titels, te weten De kracht van een lied van Helen Colijn en
Mannen van tien jaar en ouder van H.L. Zwitzer, is dat uiteindelijk gelukt.
Regelmatig wordt met het Prins Bernhard Cultuurfonds overlegd over een gezamenlijke subsidiëring van Nederlands literair werk.
Met Poetry International in Rotterdam wordt intensief samengewerkt bij het ontwerp en de bouw
van een nieuwe internationale poëzie-website: www.poetry.int, die in oktober 2002 van start zal
gaan. Fondsmedewerker Tom van Eck, verantwoordelijk voor het poëziebeleid, wordt namens
Nederland de landenredacteur van de site. Tussen het Fonds en Poetry vindt bovendien regelmatig uitwisseling plaats van kennis van internationale poëzieuitgevers en redacteuren van poëzietijdschriften.
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bijlage 1
Toegekende subsidies letterkundige boekuitgaven binnenland 2001

Het boek van Dede Korkoet (anoniem). Vertaald door Rik
van Boeschoten
uitgeverij Bulaaq
Huub Beurskens, De school aan zee
uitgeverij Vantilt
Tsead Bruinja, De man dy’t rinne moat
Utjouwerij Bornmeer
Piet Calis, Het elektrisch bestaan. Schrijvers en
tijdschriften tussen 1949 en 1951
uitgeverij Meulenhoff
diverse auteurs, Dichter-bij. Marokkaanse en Arabische
dichters in Nederland
stichting El Hizjra
Lida Dijkstra, Wachten op Apollo
uitgeverij Lemniscaat
Desiderius Erasmus, Gesprekken. Colloquia. Vertaald
door Jeanine de Landtsheer
uitgeverij Athenaeum-Polak & van Gennep
Jaap Grave, Zulk vertalen is een werk van liefde.
Bemiddelaars van Nederlandstalige literatuur in
Duitsland 1890-1914
uitgeverij Vantilt
Gerard Groeneveld, Zwaard van de geest. het bruine
boek in Nederland 1921-1945
uitgeverij Vantilt

Arnold Labrie, Zuiverheid en decadentie. Over de
grenzen van de burgerlijke cultuur in West-Europa
1870-1914
uitgeverij Bert Bakker
Bertram Mourits, Zestig. Een nieuwe datum in de
poëzie
uitgeverij Podium
Tiny Mulder, Bitterswiet. Samle fersen
Utjouwerij Frysk en Frij
Ton Naaijkens, De slag om Shelley en andere essays over
vertalen
uitgeverij Vantilt
G.J. Resink, Perifeer en efemeer. Verzamelde gedichten
uitgeverij Querido
Trinus Riemersma, Na de klap
uitgeverij de Geus
J.H. de Roder, Het onbehagen in de literatuur. Essays
uitgeverij Vantilt
Wim Rutgers (samenst.), Tropentaal. 200 jaar
Antilliaanse vertelkunst
uitgeverij Contact
Willem Schoorstra, Ynwijing
Utjouwerij Frysk en Frij
Willem van Toorn, Gedichten 1960-1997
uitgeverij Querido

Hans Groenewegen, Schuimen langs de vloedlijn.
Kritieken en kronieken over poëzie
uitgeverij Vantilt

Jabik Veenbaas, Metropolis
Utjouwerij Bornmeer

Hella S. Haasse (e.a.), Een doolhof van relaties
uitgeverij de Bezige Bij

Ivo de Wijs, Het gaat goed met Nederland
uitgeverij Nijgh & van Ditmar

Theo d’Haen, Europa buitengaats. Koloniale en
postkoloniale literaturen
uitgeverij Bert Bakker

Ad Zuiderent en Evert van der Starre (red.),
De tweede gisting. Over de compositie van dichtbundels
Amsterdam University Press

G. Jensma, Oera Linda Boek
uitgeverij de Zilverdistel
Johan van der Keuken, Waarnemen
uitgeverij de Geus
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bijlage 2
Lijst van adviseurs letterkundige boekuitgaven
2001
D. Barnouw
H. Bekkering
J. Bilker
B. Blijker
A. Brassinga
prof. dr. H. Brems
prof. dr. P.H. Breuker
dr. P. Calis
T. van Deel
prof. dr. G.J. Dorleijn
H. Dorrestijn
S. Dresden
M. Dijkgraaf
L. Ferron
P.S. Gerbrandy
dr. B. Gezelle Meerburg
G. Groot
K. ’t Hart
D. Henriquez
K. Hilberdink
H. Hokwerda
W. Hottentot
P.J. Kaaij
M. van Kempen
A. Langeveld
E. Leeflang
prof. dr. J.Th. Leerssen
prof. dr. M.T.C. Mathijsen
N. Matsier
J. van der Meulen
prof. dr. H.D. Meijering
N.M. Min
dr. A.B.M. Naaijkens
C.A.W. Offermans
A.N. Paasman
M. Reints
R. Schouten
dr. W. Smulders
B. Oldenhof
dr. C.H. Snoek
A. Soepboer
prof. dr. A.L. Sötemann
E. Spinoy
W. van Toorn
H. Tromp
S. Veltman
E. de Waard
dr. A. Zuiderent
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bijlage 3
Toegekende subsidies boekuitgaven buitenland
2001
Vertalingen van Nederlandse auteurs worden door het
nlpvf gesubsidieerd; vertalingen van Vlaamse auteurs
door het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Fictie
Abdolah, Kader: De adelaars, aer Edizioni (Italië)
Vert.: Laura Pignatti
Abdolah, Kader: De reis van de lege flessen, Iperborea
(Italië). Vert.: Elisabetta Svaluto
Abdolah, Kader: Spijkerschrift, Gyldendal Norsk
(Noorwegen). Vert.: Guro Dimmen
Alberts, A.: De honden jagen niet meer, Adelphi Edizioni
(Italië). Vert.: Sabina Laetitia de Waal*
Amsterdam. A Traveler’s Literary Companion (diverse
auteurs), Whereabouts Press (Verenigde Staten).
Vert.: diverse vertalers*
Appel, René: Foute boel, Nagel & Kimche (Zwitserland).
Vert.: Hedwig von Bülow
Bakker, Gerbrand: Perenbloemen bloeien wit, Patmos
(Duitsland). Vert.: Andrea Kluitmann
Benali, Abdelkader: Bruiloft aan zee, Editorial
Teorema (Portugal). Vert.: Arie Pos
Boogaard, Oscar van den: Liefdesdood, Seix Barral
(Spanje). Vert. : Andrea Morales Vidal*
Brink, H.M. van den: Hart van glas, Marsilio (Italië).
Vert.: Franco Paris
Brokken, Jan: De droevige kampioen, Paul Zsolnay
(Duitsland). Vert.: Ira Wilhelm
Brokken, Jan: Die sieben Toten, Literaturbüro
Düsseldorf (Duitsland). Vert.: Helga van Beuningen
Campert, Remco: Als in een droom, pic (Bulgarije).
Vert.: Bagrelia Borissova
Dorrestein, Renate: Een hart van steen, Ugo Guanda
Editore (Italië). Vert.: Laura Pignatti
Dorrestein: Renate: Een hart van steen, Belfond
(Frankrijk). Vert.: Danielle Losman
Duinker, Arjen: La pietra fiorisce (selectie gedichten),
Mobydick (Italië). Vert.: Giorgio Faggin
Durlacher, Jessica: De dochter, Diogenes
(Zwitserland). Vert.: Hanni Ehlers
Eeden, Ed van: De vogelspin, Eichborn (Duitsland).
Vert.: Thomas Hauth
Friedman, Carl: Tralievader, Calima (Spanje).
Vert.: Ana M. Crespo Solans*
Friedman, Carl: Tralievader, Sifriat Poalim (Israël).
Vert.: Shulamith Bamberger
Geelen, Harrie: Het boek van Jan, Autrement
(Frankrijk). Vert.: Anne-Marie de Both
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Gestel, Peter van: Mariken, Psichogios (Griekenland).
Vert.: Maya Routsou*
Giphart, Ronald: Ik omhels je met duizend armen, List
Taschenbuch (Duitsland). Vert.: Rolf Erdorf
Giphart, Ronald: Phileine zegt sorry, Fazi (Italië).
Vert.: Claudia di Palermo en Alessandra Corda
Glastra van Loon, Karel: De passievrucht, Canongate
Books (Schotland). Vert.: Sam Garrett
Glastra van Loon, Karel: Lisa’s adem, Gustav
Kiepenheuer (Duitsland). Vert.: Arne Braun
Groen, Els de: Thuisvlucht, Shkupi, (Albanië).
Vert.: Evis Babani*
Hagen, Hans: De kat en de adelaar, aer Edizioni (Italië).
Vert.: Laura Pignatti
Hagen, Hans: keuze uit: Jubelientje, Madris (Letland).
Vert.: Inese Paklone
Hart, Maarten ’t: Het woeden der gehele wereld,
Karolinum (Tsjechië). Vert.: Jana Irmanová
Hermans, W.F.: De donkere kamer van Damocles, Gustav
Kiepenheuer (Duitsland). Vert.: Waltraud Hüsmert
Hermans, W.F.: Nooit meer slapen, Didakta (Slovenië).
Vert.: Mateja Seliskar*
Herzberg, Judith: ‘Dinge: gedichte’, Edition
Korrespondenzen (Oostenrijk). Vert.: Ulrike Schwabe*
Herzberg, Judith: Kras, Dialog (Polen).
Vert.: Joanna Oziebta
Isegawa, Moses: Slangenkuil, Karl Blessing Verlag
(Duitsland). Vert.: Barbara Heller
Jaeggi, Adriaan: Held van beroep, List Taschenbuch
(Duitsland). Vert.: Elvira Bittner*
Janssen, Roel: Het Mercator Complot, Intermedia
Publishing (Japan). Vert.: Reiko Kooka en Hiroko
Otsuka**
Japin, Arthur: De zwarte met het witte hart, Kastaniotis
(Griekenland). Vert.: Margarita Bonatsou*
Japin, Arthur: De zwarte met het witte hart, Keter
Publishing House (Israël). Vert.: Shulamith Bamberger
Keuls, Yvonne: De moeder van David S., People’s
Literature Publishing House (China). Vert.: Li Ping Lin*
Keuls, Yvonne: Mevrouw, mijn moeder, List
(Duitsland). Vert.: Elvira Bittner*
Klompmaker, Nynke: Ik ben veel liever zoals wij,
Deutscher Taschenbuch Verlag (Duitsland). Vert.: Sylke
Hachmeister
Koevoets, Pamela: De buurman van drie hoog, Actes
Sud (Frankrijk). Vert.: Annette Eskenazi
Komrij, Gerrit: The Forgotten City, Snail Press (ZuidAfrika). Vert.: John Irons
Kopland, Rutger: Memories of the Unknown (keuze uit
poëzie), Harvill Press (Engeland). Vert.: James Brockway
Kouwenaar, Gerrit: Ögonblicket (gedichten),
ellerströms (Zweden). Vert.: Per Holmer
Kromhout, Rindert: Peppino, Sakuhoku-sha (Japan).
Vert.: Etsuko Nozaka
Kuijer, Guus: Het is fijn om er te zijn, Friedrich Oetinger
(Duitsland). Vert.: Sylke Hachmeister
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Kuipers, Ben: De wereld van Wolf en Lam, Nagel &
Kimche (Zwitserland). Vert.: Hedwig van Bülow
Lebacs, Diana: Caimins geheim, Stichting Culturele
Manifestaties N.A.N.A. (Nederland). Vert.: Laura Quast
(Papiamentu)
Lebacs, Diana: Caimins geheim, Stichting Culturele
Manifestaties N.A.N.A. (Nederland). Vert.: Joyce Pereira
(Papiamento)
Lebacs, Diana: Caimins geheim, Stichting Culturele
Manifestaties N.A.N.A. (Nederland). Vert.: Jan Michael
(Engels)
Leeuwen, Joke van: Kukel, Hanser Kinderbuchverlag
(Duitsland). Vert.: Hanni Ehlers
Lieshout, Ted van: Gebr., aer Edizioni (Italië).
Vert.: Laura Pignatti
Lieshout, Ted van: Gebr., La Joie de Lire (Zwitserland).
Vert.: Véronique Roelandt
Lindelauf, Benny: Schuilen in een jas, C. Bertelsmann
Jugendbuch (Duitsland). Vert.: Eva Grambow
Loo, Tessa de: De tweeling, Karisto Oy (Finland).
Vert.: Anita Odé*
Loo, Tessa de: Een bed in de hemel, Arcadia (Engeland).
Vert.: Ina Rilke
Loon, Paul van: Wat ritselt daar?, Picus Verlag
(Oostenrijk). Vert.: Daniel Löcker*
Matsier, Nicolaas: ‘Roma Amor’ uit: De eeuwige stad,
Literaturbüro Düsseldorf (Duitsland). Vert.: Marianne
Holberg
Matsier, Nicolaas: Gesloten huis: zelfportret met ouders,
Arche (Zwitserland). Vert.: Marianne Holberg
Meer, Vonne van der: Eilandgasten, Prometej
(Joegoslavië). Vert.: Ivana Scepanovic
Meester, Mariët: Bokkezang, Amphora (Rusland).
Vert.: Irina Michajlova
Meijsing, Doeschka: Vuur en Zijde, Deutscher
Taschenbuch Verlag (Duitsland). Vert.: Rosemarie Still
Moor, Margriet de: Hertog van Egypte, Franc-Franc
(Slovenië). Vert.: Tanja Mlaker
Mulisch, Harry: De ontdekking van de hemel,
Jakkajungsin (Korea). Vert.: Myong-suk Chi
Mulisch, Harry: De ontdekking van de hemel,
Kastaniotis (Griekenland). Vert.: Ino van Dijk-Balta
Mulisch, Harry: De procedure, Penguin (Engeland).
Vert.: Paul Vincent
Mulisch, Harry: De procedure, Tusquets (Spanje).
Vert.: Isabel Clara Lorda Vidal
Mulisch, Harry: Siegfried, Wahlström & Widstrand
(Zweden). Vert.: Joakim Sundström
Mutsaers, Charlotte: fragment uit Zeepijn, ercée
(België). Vert.: Nicole Verschoore*
Nijhoff, Martinus: Het uur U; Over eigen werk, Zvezda
(Rusland). Vert.: Irina Michailova; A. Purin (redactie)
Nooteboom, Cees: Allerzielen, Kastaniotis
(Griekenland). Vert.: Ino van Dijk-Balta
Nooteboom, Cees: Allerzielen, Picador (Engeland).
Vert.: Susan Massotty
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Nooteboom, Cees: Het volgende verhaal, Vani
Prakashan (India). Vert.: Vishnu Khare *8/8**
Nooteboom, Cees: Rituelen, Keter (Israël). Vert.: Ran
HaCohen
Nooteboom, Cees: Allerzielen, Universe (Oekraïne).
Vert.: Jaroslav Dovhopolyi*
Passeport special Pays-Bas et Flandres (tijdschrift), Le
Passeur (Frankrijk). Vert.: diverse vertalers
Rasker, Maya: Met onbekende bestemming, Ballantine
(Verenigde Staten). Vert.: Barbara Fasting
Rasker, Maya: Met onbekende bestemming, Frankfurter
Verlagsanstalt (Duitsland). Vert.: Christiane Kuby
Rasker, Maya: Met onbekende bestemming, Noran Kiádo
(Hongarije). Vert.: Orsolya Varga
Rens, Peter Jan: Rauzer, Cló lar-Chonnachta (Ierland).
Vert.: Alex Hijmans*
Schmidt, Annie M.G.: Minoes, Pluk van de Petteflet,
Otje, Apgäds Rasa (Letland). Vert.: Inese Paklone
Schmidt, Annie M.G.: Wiplala weer, Lietus (Litouwen).
Vert.: Antanus Gailius
Schmidt, Annie M.G.: Ziezo, Human & Rousseau
(Zuid-Afrika). Vert.: Philip de Vos*
Scholten, Jaap: Morgenster, Klett-Cotta (Duitsland).
Vert.: Ira Wilhelm
Steenbeek, Rosita: Schimmenrijk, Sperling & Kupfer
(Italië). Vert.: Claudia di Palermo en Alessandra Corda
Stoffels, Karlijn: Rattenvanger, Høst & Søn
(Denemarken). Vert.: Jette Skovbjerg
Tellegen, Toon: Brieven aan niemand anders, Destino
(Spanje). Vert.: Heilette van Ree (Spaans)*
Tellegen, Toon: Brieven aan niemand anders, Destino
(Spanje). Vert.: Ferran Bach Paresa (Catalaans)*
Toorn, Willem van: Paesaggi (gedichten), Edizioni del
Leone (Italië). Vert.: Franco Loi
Uphoff, Manon: ‘Honingeiland’ uit: Begeerte, in Am
Erker. Zeitschrift für Literatur (Duitsland).
Vert.: Marlene Müller-Haas
Vendel, Edward van de: De dagen van de
bluegrassliefde, Carlsen (Duitsland). Vert.: Rolf Erdorf
Verschuur, Rita: Jubeltenen, Dourei Publishing Co.
(Korea). Vert.: Hea-Za Yu**
Vlugt, Simone van der: Jehanne, Carlsen
(Denemarken). Vert.: Tim Kane
Vlugt, Simone van der: Zwarte sneeuw, C.
Bertelsmann Jugendbuch (Duitsland). Vert.: Eva
Grambow
Vondel, Joost van den: Lucifer, Universitas (Polen).
Vert.: Piotr Oczko*
Vriens, Jacques: keuze uit Meester Jaap, Madris
(Letland). Vert.: Inese Paklone
Winter, Leon de: De hemel van Hollywood, Text
(Rusland).
Vert.: Ekaterina Assoian
Winter, Leon de: Serenade, Stichting Onderlinge Steun
Bewoners Bosnië Herzegowina (Nederland).
Vert.: Sandra Mitrovic-Vejzovic*
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Woerden, Henk van: Een mond vol glas, Grijalbo
Mondadori (Spanje). Vert.: Marta Arguilé
Woerden, Henk van: Een mond vol glas, Siedler
(Duitsland).
Vert.: Gregor Seferens
Woudstra, Karst: Een zwarte Pool, Dialog (Polen)..
Vert.: Elzbieta Osuch-Stanczuk
Zomeren, Koos van: 10 columns uit: Ruim duizend
dagen werk, Literaturbüro Düsseldorf (Duitsland).
Vert.: Thomas Hauth
Zwagerman, Joost: Chaos en rumoer, Picus (Duitsland).
Vert.: Martina den Hertog-Vogt
Zwigtman, Floortje: Spelregels, Nagel & Kimche
(Zwitserland). Vert.: Monica Barendrecht en Thomas
Charpey

Literaire non-fictie
Achterhuis, Hans: Politiek van de goede bedoelingen,
Barrister & Principal (Tsjechië). Vert.: Magdalena
Chladková*
Boxsel, Matthijs van: De encyclopedie van de domheid,
Eichborn (Duitsland). Vert.: Anne Fritz Middelhoek*
Breed, Kees: Democratie na 2000, Barrister & Principal
(Tsjechië). Vert.: Jiri Hruban*
Cleef, Alfred van: Het verdwaalde eiland,
Marebuchverlag (Duitsland). Vert.: Marlene MüllerHaas
Diggele, Els van: Een volk dat alleen woont,
Prometheus Books (VS). Vert.: Jeannette Ringold
Faas, Patrick: Rond de tafel der Romeinen, Macmillan
(Engeland). Vert.: Shaun Whiteside*
Gelder, Roelof van: Het Oostindisch avontuur, Deutsches
Schifffahrtsmuseum (Duitsland). Vert.: Stefan Häring
Gogh, Vincent van: Briefe (keuze uit de brieven),
Philipp Reclam (Duitsland). Vert.: Christel CaptijnMüller & Winfried Jung*
Huizinga, Johan: Nederlands beschaving in de
zeventiende eeuw, Osiris (Hongarije). Vert.: Judith Gera
Israëls, Han: Het geval Freud, Turner Libros (Spanje).
Vert.: Julio Grande
Koldeweij, Jos; Paul Vandenbroeck; Bernard
Vermet: Jheronymus Bosch, Rizzoli (Italië).
Vert.: Alessandra Corda en Claudia di Palermo
Krabbé, Tim: De renner, Arneberg (Noorwegen).
Vert.: Eve-Marie Lund*
Krabbé, Tim: De renner, Bloomsbury Publishing
(Engeland). Vert.: Sam Garrett
Lakho, Hameeda: Verborgen tralies, Grijalbo Mondadori
(Spanje). Vert.: Marta Arguilé Bernal
Luyendijk, Joris: Een goede man slaat soms zijn vrouw,
Rotbuch Verlag (Duitsland). Vert.: Anne Fritz
Middelhoek
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Mak, Geert: ‘Wieberen rond het Centraal Station’ (uit:
De engel van Amsterdam), Metropolis Magazine (Israël).
Vert.: Shulamith Bamberger
Mak, Geert: Een kleine geschiedenis van Amsterdam,
Corvina (Tsjechië). Vert.: Tibor Bérczes
Mondriaan, Piet: Natuurlijke en abstracte realiteit,
Livros Cotovia (Portugal). Vert.: Maria de Fátima C.F.
de Andrade Riço Direitinho*
Nooteboom, Cees: De omweg naar Santiago, Ediçoes
asa (Portugal). Vert.: Arie Pos
Schalekamp, Jean: Geen tijd om te sterven, Calima
Ediciones (Spanje). Vert.: Jean Schalekamp*
Spinoza, Baruch de: Brieven (selectie correspondentie
tussen Spinoza en Willem van Blijenbergh), Krtina
Publishing House (Slovenië). Vert.: Tanja Mlaker
Stokvis, Willemijn: Cobra8–8De weg naar spontaniteit,
Gallimard (Frankrijk). Vert.: Daniel Cunin, Jean-Raoul
Mengarduque, Mireille Cohendy en Danielle Losman
Vergeer, Koen: De Formule 1-fanaat, Bloomsbury
Publishing (Engeland). Vert.: David Colmer
Verkijk, Dick: Van pantservuist tot pantservest, Doplnek
Publishing House (Tsjechië). Vert.: Petra Schürova*
Voeten, Teun: How de body? Hoop en horror in Sierra
Leone, Thomas Dunne8/8St. Martin’s Press (VS).
Vert. : Roz Vatter-Buck
Wintermans, Caspar: Alfred Douglas, Karl Blessing
Verlag (Duitsland). Vert.: Christiane Kuby en Herbert
Post

* De subsidie is toegekend op voorwaarde dat de vertaling
wordt goedgekeurd door het nlpvf.
** De vertaling is gemaakt uit een andere taal dan het
Nederlands.
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Overzicht van het Schrijversprogramma
Buitenland 2001
27 januari-5 februari, vs
Reading tour Renate Dorrestein in de VS, ter promotie
van A Heart Of Stone (Viking). Reiskosten
28 januari-30 maart, Paramaribo
Gastschrijverschap Clark Accord in Paramaribo
Reiskosten en honorarium
6 februari, Straatsburg
Optreden van Margriet de Moor en Abdelkader Benali
in de Librairie Kléber en bij vakgroep Nederlands van
de Universiteit Straatsburg. Reiskosten
16-17 maart, Berlijn
Optreden Serge van Duijnhoven in de Literaturwerkstatt Berlin. Reiskosten
26-31 maart, Durban
Deelname J. Bernlef aan Time of the Writer Festival in
Durban. Reiskosten
april, Luik
Deelname van Tonnus Oosterhoff aan een internationaal symposium over poëzie en muziek aan de Universiteit van Luik. Reis- en vertaalkosten
april, Boedapest
Deelname Maya Rasker aan het Festival Européen du
Premier Roman. Reis- en vertaalkosten
26 april, Napels & Rome
Optreden Arthur Japin bij het Nederlands Instituut te
Napels en in Rome. Reiskosten
april, Stockholm
Optreden van Anna Enquist in het Kulturhuset en op de
Sollentuna boekenbeurs. Reiskosten
1-5 mei, Barcelona
Promotiebezoek Karel Glastra van Loon n.a.v. verschijning Pasión (Grijalbo Mondadori). Reiskosten
7-8 mei, Madrid
Optreden van Harry Mulisch in het Casa Carlos de
Amberes. Reiskosten
begin mei, vs
Reading tour Arnon Grunberg in de VS. Reiskosten
13-17 mei, Porto
Deelname Rutger Kopland aan Europese dichtersontmoeting in Porto (Culturele Hoofdstad 2001). Reis- en
vertaalkosten
14-20 mei, Sydney
Deelname Moses Isegawa aan het Sydney Writers Festival. Reiskosten
16-20 mei, Malmö
Deelname Gerrit Kouwenaar aan de Malmö Poetry
Days. Reiskosten
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17-21 mei, Turijn
Nederland en Vlaanderen eregast op de Fiera del Libro
Torino; sfb-manifestatie met deelname van Kader
Abdolah, Renate Dorrestein, Anna Enquist, Arnon
Grunberg, Rindert Kromhout, Joke van Leeuwen, Margriet de Moor, Harry Mulisch, Cees Nooteboom, Rosita
Steenbeek, Willem van Toorn, Hugo Claus, Kristien
Hemmerechts, Stefan Hertmans, Pol Hoste, Eric de
Kuyper, Tom Lanoye, Bart Moeyaert, Leonard Nolens
en Peter Verhelst
21-28 mei, Milaan
‘Settimana olandese’ in Milaan, georganiseerd door uitgeverij Iperborea, met deelname van Anna Enquist,
Kader Abdolah, Renate Dorrestein en Bart Moeyaert.
Reiskosten
22 mei, Madrid
Optreden van Jean Schalekamp in het Casa Carlos de
Amberes. Reiskosten
29 mei, Madrid
Optreden van Carl Friedman in het Casa Carlos de
Amberes. Reiskosten
30 mei, Parijs
Programma over Nederlandse en Franse poëzie in Institut Néerlandais
Met o.a. Gerrit Kouwenaar, René Puthaar, Jan Baeke,
Erik Lindner, George Moormann. Reis- en vertaalkosten
1-10 juni, Medellín
Deelname K. Michel aan het International Poetry Festival Medellín. Reis- en vertaalkosten
12-15 juni, Genova
Deelname René Puthaar aan het International Poetry
Festival Genoa. Reis- en vertaalkosten
12-15 juni, Düsseldorf, Berlijn
Lesereise van Nicolaas Matsier ter promotie van
Selbstporträt mit Eltern (Arche Verlag). Reiskosten
6-13 juli, Zuid-Afrika
Bezoek Adriaan van Dis aan Zuid-Afrika, ter promotie
van de Afrikaanse vertaling van Palmwijn (Human &
Rousseau). Reiskosten
17-25 augustus, Cork
Deelname Arthur Japin aan de ‘Writers Regatta’ in het
Sirius Arts Center, Cork. Reiskosten
22-24 augustus, Helsinki
Deelname Martin Reints aan het Helsinki Runo Festival. Reis- en vertaalkosten
28 augustus-4 september, Krk
Deelname Bart FM Droog aan het Pontes Festival in
Kroatië. Reiskosten
13-21 september, Taipei
Deelname Erik Lindner aan het Taipei Poetry Festival.
Reiskosten
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17 september, Sint Petersburg
Optreden van Kees Verheul en Dick van Halsema op
avond over J.H. Leopold in het kader van manifestatie
‘Venster op Nederland 2001’. Reiskosten
21-25 september, Salt Lake City
Deelname Arthur Japin aan het Great Salt Lake Book
Festival. Reiskosten
2-14 oktober, Jerevan
Deelname Serge van Duijnhoven aan literair festival
‘Literary Ark 2001’. Reiskosten
15-17 oktober en 4-8 november, Duitsland
Lesereise Marcel Möring n.a.v. verschijnen van Modellfliegen (Luchterhand). Reiskosten
19-27 oktober, Toronto
Deelname Rutger Kopland aan het Harbourfront International Festival of Authors, Toronto. Reiskosten
24-27 oktober, Boedapest
Promotiebezoek Geert Mak aan Boedapest, bij de verschijning van de Hongaarse vertalingen van De eeuw
van mijn vader (Osiris) en Een kleine geschiedenis van
Amsterdam (Corvina). Reiskosten
5 november-15 december, Parijs
Gastschrijverschap Renate Dorrestein aan de Sorbonne.
Reiskosten en honorarium
7-9 november, Warschau
Bezoek Harry Mulisch aan Warschau voor de promotie
van de Poolse vertaling van De procedure (wab). Reiskosten
7-9 november, München-Köln-Aachen
Lesereise Anna Enquist n.a.v. verschijnen van Die Verletzung (Luchterhand). Reiskosten
11-13 november. Chicago
Deelname Oscar van den Boogaard aan het EU Literature Festival. Reiskosten
12 november, Wenen
Optreden Bas Heijne en Tonnus Oosterhoff aan de Oesterreichische Gesellschaft für Literatur. Reiskosten
19-21 november, Madrid
Deelname Denis Henriquez, Ellen Ombre en Cynthia
McLeod aan seminar over Caribische literatuur, Casa de
America. Reiskosten
28 november-5 december, Londen-Firenze-Milaan
Presentatie All Souls’ Day van Cees Nooteboom (Picador) op Nederlandse ambassade; optreden bij Accademia della Crusca in Florence; presentatie Il giorno dei
morti (Iperborea) in Milaan. Reiskosten
11 december, Wenen
Optreden Hans-Maarten van den Brink aan de Oesterreichische Gesellschaft für Literatur. Reiskosten
13 december, Ljubljana
Deelname Toon Tellegen aan Nederlandse Culturele
Week in Slovenië. Reiskosten
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Verslag van de tentoonstelling Dutch Oranges in Bologna

april is door Truusje Vrooland, schrijfster van de catalogus en kenner van Nederlandse illustratoren, een inleiding op het werk van Dick Bruna gegeven en werd er
een workshop Illustrating with Computers gehouden
door de Nederlandse illustratoren Fiel van der Veen en
Ingrid Joustra. Ook was er een lezing door de internationaal vermaarde kinderboekenauteur8/8illustrator Max
Velthuijs.
In Italië hebben diverse media bericht over Dutch Oranges, in Nederland hebben dagbladen, radio en televisie
er aandacht aan besteed.

De door het Amsterdamse bureau Kossmann en de Jong
ingerichte tentoonstelling van Nederlandse illustratoren
op de belangrijkste internationale Kinderboekenbeurs
in Bologna, van 4 tot 7 april 2001, waar Nederland guest
of honour was, werd een overrompelend succes. Niet
alleen vonden de organisatoren van de Fiera del Libro
per Ragazzi di Bologna het de mooiste tentoonstelling
die zij ooit op de beurs gezien hadden, maar ook was de
publieke en professionele belangstelling overweldigend.
Meer dan 10.000 mensen bezochten de tentoonstelling
in Bologna. Diverse buitenlandse uitgevers8–8tot in Japan
toe8–8hebben bij de Nederlandse uitgevers van kinderboeken en bij het nlpvf van hun interesse in bepaalde
illustratoren8–8met bijbehorende kinderboeken8–8blijk
gegeven.
De jaarlijkse receptie van de Nederlandse Uitgevers Vereniging in het Palazzo Isolani in Bologna stond geheel
in het teken van de tentoonstelling Dutch Oranges. Fifty
Illustrators from Holland. Bij uitgeverij Waanders in
Zwolle is een mooie catalogus van deze tentoonstelling
uitgegeven, waarvoor al het materiaal aangeleverd is
door het nlpvf. Deze beleeft al de tweede druk. Zowel
voor Bologna als voor andere plaatsen waar de tentoonstelling eventueel ook nog te zien zou zijn, zijn affiches
gemaakt van Dutch Oranges. Speciaal voor Bologna is
een ansichtkaart vervaardigd, met op de achterkant het
programma op de beurs in Bologna in het Engels en het
Italiaans. De opening werd verricht door de internationaal bekende illustrator Hans de Beer. Op donderdag 5
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De tentoonstelling Dutch Oranges was te zien in het Stedelijk Museum van Amsterdam van 18 mei tot 6 augustus en werd geopend door de staatssecretaris van
Cultuur, dr. F. van der Ploeg. In de Zeeuwse Bibliotheek
in Middelburg deden de Dutch Oranges het van 15 september tot en met 20 oktober goed, en van 3 november
2001 tot en met 20 januari 2002 was de tentoonstelling
te zien in het Centrum voor Beeldende Kunst in
Emmen.
In juni en8/8of juli 2002 reist Dutch Oranges naar het
Erasmus Huis in Jakarta en in oktober 2002 waarschijnlijk naar Freiburg.
De illustratorententoonstelling Dutch Oranges heeft een
ongekend succes en een grote weerklank en publieksbereik gehad, zowel voor ouderen als jongeren, niet alleen
in het buitenland, maar ook in Nederland.

35

bijlage 6
sfb-manifestatie op de Fiera del Libro Torino ‘Letteratura olandese e fiamminga’, 17-21 mei 2001

Inleiding, doelstelling en realisatie
De Stichting Frankfurter Buchmesse 1993 (hierna te
noemen: sfb’93) werd in november 1991 opgericht voor
de organisatie van het ‘Schwerpunkt Flandern und die
Niederlande’ op de Frankfurter Buchmesse 1993. Na
succesvolle eerdere presentaties op de Frankfurter
Buchmesse 1993, op liber Barcelona 1995, op de Göteborg Bokmässan 1997 en op de London International
Book Fair 1999 besloot het bestuur van de sfb’93 om in
2001 de nederlandstalige literatuur in het Italiaanse taalgebied te presenteren en wel ter gelegenheid van de
Fiera del Libro te Turijn, het grootste evenement op
boekengebied in Italië.
De keuze voor Italië werd mede bepaald door het feit
dat de Salon du Livre te Parijs, de eerste keuze van het
bestuur, geen mogelijkheden zag om Nederland en
Vlaanderen reeds in 2001 als eregasten uit te nodigen.
De presentatie te Parijs zal in 2003 plaatsvinden. Gezien
deze omstandigheid en de eerdere bestemmingen van
de manifestaties van de sfb’93, lag het voor de hand om
voor een vijfde manifestatie de keus op Italië te laten
vallen. Hierbij werd in overweging genomen dat tussen
de Lage Landen en Italië van oudsher een zekere traditie
van culturele uitwisseling bestaat en dat het Italiaanse
taalgebied, dat behoort tot de grootsten in Europa, kan
bogen op een zeer belangrijke en levendige literatuur. In
dit taalgebied behoren de Nederlandstalige letteren goed
vertegenwoordigd te zijn. Het enthousiasme waarmee
de plannen van de sfb’93 door zowel de beursorganisatoren als de Italiaanse uitgevers werden ontvangen,
heeft vervolgens de doorslag gegeven.
De manifestatie diende een tweeledig doel; enerzijds de
presentatie aan het Italiaanse lezerspubliek, de pers en
de uitgeverijen van de vitaliteit en de kwaliteit van de
Nederlandstalige literatuur, anderzijds, en in het verlengde daarvan, het stimuleren van de groei van vertalingen van Nederlandse en Vlaamse literatuur in het
Italiaans.
De Nederlandse en de Vlaamse regering besloten om
voor deze manifestatie elk de helft van de gevraagde
ƒ6836.948,- ter beschikking te stellen, waarvan een
gedeelte bestond uit het restant van de manifestatie in
Londen. Aan Nederlandse zijde werd ƒ6236.074,- gefinancierd door het Ministerie van oc&w. De Homogene
Groep voor Internationale Samenwerking kende
ƒ6182.400,- toe. Aan Vlaamse kant werd 7.000.000,- bef
toegekend door het departement Cultuur van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
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De sfb kijkt terug op een geslaagde manifestatie. De
bezoekersaantallen van zowel de door de stichting georganiseerde literaire programma’s als de NederlandsVlaamse stand overtroffen de verwachtingen. De
Italiaanse pers besteedde ruim aandacht aan de Nederlandstalige auteurs, hun in Italië verschenen boeken en
hun optredens. Verheugend was vooral het enthousiasme waarmee de Italiaanse uitgevers de presentatie van
de Nederlandse en Vlaamse literatuur ontvingen. De
uitstekende samenwerking met de Italiaanse uitgevers
heeft mede bijgedragen tot de grote belangstelling die de
Nederlandstalige literatuur inmiddels in het Italiaanse
taalgebied geniet. Dat deze belangstelling niet van korte
duur zal zijn, wordt bewezen door het grote aantal vertalingen van Nederlandse en Vlaamse boeken dat de
komende jaren door Italiaanse uitgeverijen wordt voorbereid en uitgegeven.

Bestuur en bureau
Het bestuur, waarvan de samenstelling sinds de manifestatie te Londen onveranderd is gebleven, bestaat uit
drie Nederlanders en drie Vlamingen:
A. Pais8–8voorzitter
oud-minister van Onderwijs en Wetenschappen; voorzitter van het bestuur van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds
Hugo Weckx8–8co-voorzitter
oud-minister van Cultuur; voorzitter van vzw Het beschrijf; Vlaams voorzitter van de Commissie voor het
Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland
Johan Somerwil8–8penningmeester
oud-lid Raad van Bestuur Wolters Kluwer N.V. en oudvoorzitter van de International Publishers Association
Robert Elsen8–8secretaris
bestuursdirecteur bij de Administratie Kunst van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Anne-Marie Musschoot8–8bestuurslid
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Gent, vakgroep
Nederlands
Gerda Meijerink8–8bestuurslid
letterkundige, vertaalster, publiciste
De sfb’93 heeft bureau gekozen in Amsterdam (ten
huize van het Produktiefonds) en in Brussel (ten huize
van vzw Het beschrijf).
Door het bestuur werd Tiziano Perez (beleidsmedewerker Literaire Manifestaties Buitenland bij het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds)
aangesteld als Nederlands coördinator van de manifes-
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tatie te Turijn; als projectmedewerker bij het Nederlandse bureau werd Bas Pauw (beleidsmedewerker
Schrijversprogramma Buitenland bij het Nederlands
Literair Produktie- en Vertalingenfonds) aangesteld.
Aan de totstandkoming van de festivalbrochure hebben
zowel Victor Schiferli (beleidsmedewerker publicaties
bij het nlpvf) als Lieneke Frerichs (documentaliste bij
het nlpvf) hun medewerking verleend. Vanaf 1 januari
2001 heeft tevens Arjan van Mersbergen, die in het
kader van een stage voor de Universiteit Utrecht bij het
nlpvf werkzaam was, verschillende uitvoerende werkzaamheden voor de stichting verricht.
De organisatie aan Vlaamse zijde was in handen van de
stichting vzw Het Beschrijf. Sigrid Bousset van Het
beschrijf was in Vlaanderen met de coördinatie van de
organisatie belast. Directeur Paul Buekenhout en Mieke
Anthuenis waren eveneens bij de voorbereidende en
uitvoerende werkzaamheden betrokken.
Over de praktische organisatie werd tussen het Vlaamse
en het Nederlandse bureau steeds intensief overleg
gevoerd; over literair-inhoudelijke zaken vond geregeld
overleg plaats tussen de beide bureaus en de bestuursleden Meijerink en Musschoot.

Rosita Steenbeek was in Turijn op uitnodiging van het
Literair Produktiefonds en het Vlaams Fonds voor de
Letteren voor deelname aan een workshop literair vertalen Nederlands-Italiaans, die werd georganiseerd door
het Amsterdamse Vertalershuis. Renate Dorrestein verbleef in Turijn op uitnodiging van haar uitgever.

Voorbereiding
In januari 2000 brachten mw. Meijerink, Sigrid Bousset
en Tiziano Perez een oriënterend bezoek aan Turijn. Er
vonden drie gesprekken met mogelijke partners plaats.
Daarnaast werd een bezoek gebracht aan boekhandels,
musea, zalen en andere mogelijke infrastructuur in de
stad. Een eerste gesprek vond plaats met Ernesto Ferrero, directeur van de Fiera de Libro in Turijn, de grootste boekenbeurs van Italië die jaarlijks plaatsvindt in de
maand mei. De beurs heeft geen traditie in het ontvangen van gastlanden of -talen, maar dhr. Ferrero toonde
zich meteen bereid om in 2001 de Nederlandstalige literatuur tot ‘focal theme’ van de beurs te maken en mee
financieel te steunen. De sfb-stand zou een centrale
plaats krijgen, en in de beurslocatie is mogelijkheid tot
het organiseren van verscheidene programma’s voor het

Deelnemende auteurs
Het voornaamste uitgangspunt bij de selectie van de
deelnemende auteurs was de beschikbaarheid van het
werk van de betreffende auteur in Italiaanse vertaling.
Sommigen hebben uitgevers in het Italiaanse taalgebied,
anderen komen één- of meermalig voor in diverse
bloemlezingen. Naast prozaschrijvers werden ook dichters en kinder- en jeugdboekenauteurs voor deelname
uitgenodigd. De volgende auteurs zegden toe deel te
nemen aan de manifestatie:
Kader Abdolah
Renate Dorrestein
Anna Enquist
Arnon Grunberg
Rindert Kromhout
Joke van Leeuwen
Margriet de Moor
Harry Mulisch
Cees Nooteboom
Rosita Steenbeek
Willem van Toorn
Hugo Claus
Kristien Hemmerechts
Stefan Hertmans
Pol Hoste
Eric de Kuyper
Tom Lanoye
Bart Moeyaert
Leonard Nolens
Peter Verhelst

bijlage 6

Letteratura
olandese
e fiamminga

Hugo Claus

Venti scrittori
Renate Dorrestein
Anna Enquist
Arnon Grunberg

olandesi
Kristien Hemmerechts
Stefan Hertmans

(proza)
(proza)
(proza8/8poëzie)
(proza)
(kinder- en jeugdliteratuur)
(kinder- en jeugdliteratuur)
(proza)
(proza)
(proza)
(proza)
(poëzie)
(proza8/8poëzie)
(proza)
(proza8/8poëzie)
(proza)
(proza)
(proza8/8poëzie)
(kinder- en jeugdliteratuur)
(poëzie)
(proza8/8poëzie)

Kader Abdolah

Pol Hoste

e fiamminghi
Rindert Kromhout
Eric de Kuyper
Tom Lanoye

alla
Joke van Leeuwen
Bart Moeyaert
Margriet de Moor

Fiandre e Paesi Bassi
Ospiti d’onore alla Fiera del Libro
Torino 2001

Fiera del Libro
Harry Mulisch
Leonard Nolens
Cees Nooteboom

SFB 93

Visitate il nostro
stand no. F3-G4

Rosita Steenbeek
Willem van Toorn
Peter Verhelst
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publiek. Een grote avond voor zo’n 2.000 mensen zou
kunnen worden georganiseerd in de aanpalende lingotto-ruimtes als slotavond van de beurs.
Mw. Meijerink, dhr. Weckx, Sigrid Bousset en Tiziano
Perez brachten een bezoek aan de Fiera del Libro. De
openingsavond, alsook verscheidene programma’s in
verschillende ruimtes op de beurs werden bijgewoond.
Tijdens een vergadering met de heer Ferrero werd de
samenwerking met de sfb geconcretiseerd. Nederlandstalige auteurs zouden steeds aan bod komen samen met
Italiaanse auteurs. Er is vergeefs gezocht naar een prestigieus theater in het centrum van de stad, voor een literair evenement op vrijdag of zaterdag. Met de Fiera del
Libro werden afspraken gemaakt over de promotie van
de Nederlands-Vlaamse presentatie, over de programmering en over de standhuur. Tenslotte heeft Sigrid
Bousset een verkennend gesprek met Albert de Groot,
co-directeur van Infinito Ltd, een pas opgerichte theaterorganisatie in Turijn.
Tijdens een tweetal volgende bezoeken worden de programma’s (thema’s, deelnemende auteurs), de financiën
en de publiciteit geconcretiseerd. De heer Ferrero stelt
voor om in de beurszaal ‘Sala Gialla’ een literair avondprogramma te organiseren.
Alle door de sfb georganiseerde programma’s zullen
binnen de muren van de beurs plaatsvinden, wat het
voordeel van de duidelijkheid heeft voor het publiek, en
ook in de praktische organisatie handig is. Alle programma’s werden dan ook druk bezocht.
Tijdens de laatste maanden werd druk overlegd met de
auteurs over hun bijdragen in de programma’s, en over
de teksten die ze aan bod wilden laten komen. Er werd
samengewerkt met de vertalers Franco Paris, Giorgio
Faggin en Laura Pignatti om tekstfragmenten ten
behoeve van de programma’s naar het Italiaans te laten
vertalen. Tijdens een laatste werkbezoek aan Turijn gaf
voorzitter Pais een korte toelichting bij de geplande
sfb-manifestatie op een drukbezochte persconferentie
georganiseerd door de beurs.
Bij de voorbereidingen is in een vroeg stadium contact
gelegd met de Belgische en Nederlandse ambassades te
Rome, het Belgisch en Nederlands huis te Rome, en
enkele faculteiten neerlandistiek in Italië. Beide ambassades organiseerden een receptie voor de deelnemende
auteurs, het bestuur, vertalers, pers en uitgevers uit
Nederland en Vlaanderen. De receptie vond plaats in
hotel Majestic, het hotel waar de volledige NederlandsVlaamse delegatie tijdens de manifestatie verbleef.

Bezoek Italiaanse critici
Op uitnodiging van sfb’93 bezochten vijf Italiaanse critici van 6 tot 11 maart Nederland en Vlaanderen:
Mario Baudino
redacteur La Stampa
Fabio Gambaro8/8
Susanna Nirenstein verslaggevers La Repubblica

38

Alessandra Orsi
Raineri Polese

verslaggeefster rai Radio
verslaggever Corriere della Sera

Via een intensief programma in Brussel, Antwerpen en
Amsterdam maakten de critici kennis met de literaire
wereld in Vlaanderen en in Nederland. Ze werden voorgesteld aan de deelnemende auteurs, prominente
Nederlandse en Vlaamse literaire uitgevers, literaire vertalers en collega-critici en bezochten daarnaast een aantal literaire instellingen. Hun bezoek is de receptie van
de sfb-manifestatie in de Italiaanse media zeer ten
goede gekomen.
Van 6 tot 8 maart verbleven de critici in Brussel en Antwerpen. Hier maakten zij uitgebreid kennis met de deelnemende Vlaamse auteurs, een aantal Vlaamse critici en
enkele prominenten uit het Vlaamse boekenvak. Via een
aantal referaten werden de critici geïnformeerd over de
sfb’93, de Vlaamse literatuur, het Vlaams theater en de
Vlaamse kinder- en jeugdliteratuur. Bezocht werden de
volgende instellingen: het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Vlaams Theater Instituut, het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur en het museum
Plantijn-Moretus.
Ook in Amsterdam konden de critici tijdens een diner
kennismaken met de deelnemende Nederlandse auteurs
en met een aantal Nederlandse literaire critici; via twee
referaten werden zij geïnformeerd over de Nederlandse
literatuur en over de receptie van de Italiaanse literatuur
in Nederland. Er werd een bezoek gebracht aan het Vertalershuis, gevolgd door een lunch met een aantal vertaalsters naar het Italiaans. Verder werden het
Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds,
cultureel centrum de Balie, de slaa en de Italiaanse
boekhandel Bonardi bezocht.

Fiera del Libro, 17-21 mei 2001
De Fiera del Libro in Turijn is de grootste boekenbeurs
van Italië. Hij wordt georganiseerd in de oude Fiat-gebouwen, die iets buiten het centrum gelegen zijn.
Anders dan de beurs in Londen is het een publieksbeurs, die gemiddeld zo’n 200.000 bezoekers telt. Onder
hen vele professionals, leraren, bibliothecarissen en
andere mensen in het vak. Tijdens de beursdagen
(steeds van donderdag tot en met maandag) wordt
gemiddeld een 150-tal programma’s georganiseerd in de
diverse daartoe bestemde beurszalen en in het Caffé Letterario, waar auteurs op een informele manier het
publiek ontmoeten.
De sfb-actie ‘Letteratura olandese e fiamminga’ was
manifest aanwezig tijdens de Fiera del Libro 2001, door
de talrijke programma’s met Nederlandstalige auteurs
die binnen de beurshal plaatsvonden, en door de ruime
sfb-stand die de meest prominente plaats kreeg op de
beurs tegenover de ingang.
De stand werd ontworpen door het Vlaamse bureau
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‘Expo-sure’, een bedrijf met een grote ervaring op dit
gebied. Succesvolle boekenstands hadden zij reeds ontworpen voor de Vlaamse uitgevers, onder meer op de
jeugdboekenbeurs in Bologna.
Expo-sure ontwierp een stand die opviel door zijn
monumentaliteit en het gedurfde kleurenpalet, en die
uitblonk in functionaliteit. De stand had verschillende
bestemmingen: een gedeelte werd voorbehouden voor
het exposeren van boeken van Nederlandstalige auteurs
vertaald in het Italiaans en (in mindere mate ook) het
Frans, Engels en Duits; een ander deel werd door een
boekhandelaar ingenomen die zich in opdracht van de
sfb had toegelegd op het verkopen van Nederlandstalige literatuur in het Italiaans; een derde deel werd druk
gebruikt als vergaderruimte, waar organisatoren en
auteurs de pers en de Italiaanse uitgevers te woord stonden, en waar de laatste afspraken werden gemaakt ten
behoeve van de auteursoptredens. Centraal in de stand
stond een informatiebalie die steeds door twee medewerkers werd bezet, en waar informatie over de programma’s en over Nederlandse en Vlaamse literatuur
werd verstrekt.

Programma
De manifestatie in Turijn stond geheel in het teken van
literaire programma’s: publieke discussies, lezingen,
interviews en literair-theatrale evenementen. In totaal
heeft de sfb 20 programma’s georganiseerd, die alle in
overleg met de beursorganisatoren waren samengesteld.
Gestreefd is naar een zinvolle en gevarieerde presentatie
van de diverse Nederlandse en Vlaamse auteurs, waarvan velen in het Italiaanse taalgebied nog relatief onbekend waren. Een belangrijk auteur als Harry Mulisch,
bijvoorbeeld, was tot dusver in Italië slechts in kleine
kring bekend. Voor zover mogelijk werd elke deelnemende auteur in staat gesteld om in een publiek interview -dat doorgaans plaatsvond in het speciaal voor
dergelijke programma’s ingerichte Caffè Letterario- uitgebreid te spreken over zijn oeuvre en schrijverschap.
De Nederlandstalige auteurs werden steeds geïnterviewd
door bekende Italiaanse collega’s, die zich in alle gevallen goed op hun rol als interviewer hadden voorbereid;
allen hadden zich goed ingelezen in de deelnemende
Nederlanders en Vlamingen. De interviews en tweegesprekken, die niet op grote publieksaantallen gericht
waren, werden redelijk tot goed bezocht. Noemenswaardig in dit verband was het publieke gesprek tussen
Cees Nooteboom en Claudio Magris, die voor een uitpuilende zaal8–8ruim 350 mensen waren aanwezig8–8een
boeiend gesprek hielden over ‘de literaire reiziger’. In
alle programma’s traden naast de nederlandstalige
auteurs ook Italiaanse en in Italië bekende internationale auteurs op. Deze formule heeft in belangrijke mate
bijgedragen tot de goede publieke belangstelling voor de
Nederlands8/8Vlaamse themaprogramma’s. Een selectie
uit de programma’s wordt hieronder besproken.
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Openingsavond
De beurs wordt traditiegetrouw geopend met een inaugurele avond, waarin een internationale auteur van
naam en faam een openingslezing houdt. Zo werd de
openingslezing van de Fiera del Libro 2000 verzorgd
door Georg Steiner. Ter gelegenheid van het Nederlands-Vlaamse themaprogramma werden dit jaar Hella
Haasse en Hugo Claus uitgenodigd de opening van de
beurs in te luiden. Hella Haasse gaf een lezing over de
manier waarop Italië en de Italiaanse literatuur in haar
werk tot uitdrukking komen. Hugo Claus droeg enkele
gedichten voor. Tevens spraken de voorzitter van de
Fiera del Libro Enzo Ghigo en de vice-voorzitter van de
sfb Hugo Weckx enkele welkomswoorden. De inaugurele avond vond dit jaar plaats in het Teatro Regio in
Turijn, dat voor deze gelegenheid volledig was uitverkocht. Het programma werd afgesloten met een optreden van het Italiaanse klassieke ensemble Architorti.
La bocca della verità. Incontro con
Rindert Kromhout
Donderdag 17 mei, 11.00 uur
Rindert Kromhout, Joke van Leeuwen en Bart Moeyaert
brachten een 100-tal scholieren tussen 8 en 14 jaar in de
ban van het woord. Rindert Kromhout vertelde het verhaal La bocca della verità geïllustreerd met een aantal
dia’s, Bart Moeyaert vertelde wat hij als kind dacht over
schrijvers en hoe hij zijn eerste teksten uitprobeerde, en
Joke van Leeuwen kreeg de kinderen op haar hand met
het voorlezen van een fragment uit Iep. Alle drie overtuigden ze de kinderen met hun voordrachtskunst en
slaagden ze erin hun jeugdig publiek enthousiast te
maken. Drie Italiaanse jeugdauteurs reageerden kort en
lovend op de exposés van hun Nederlandstalige collega’s.
Torte in faccia. Il piacere del comico
Vrijdag 18 mei, 18.30 uur
Voor een goedgevulde zaal namen Arnon Grunberg en
Tom Lanoye en de Italiaanse auteurs Tiziano Scarpa,
Aldo Nove en Paolo Nori deel aan een programma over
de rol van de slapstick in de moderne literatuur. Na een
korte inleiding door de moderator lazen de auteurs voor
uit eigen werk. Vervolgens ontstond een geanimeerde
discussie over het belang en de functie van slapstickachtige elementen in het werk van de deelnemende schrijvers.
Gala di poesia
Vrijdag 18 mei, 21 uur
Het poëziegala bood een podium aan 13 dichters onder
wie 6 Nederlandstalige en 7 Italiaanse auteurs van formaat. Presentator was Guido Davico Bonino, een vooraanstaand en gewaardeerd poëziekenner. Elke dichter
las zo’n 6-tal minuten voor uit eigen werk, in de oorspronkelijke taal. De Italiaanse vertalingen werden
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geprojecteerd op een scherm dat zich achter de auteurs
bevond. Muzikale intermezzi werden verzorgd door het
Torinese barokensemble L’Astrée, vertegenwoordigd
met clavecimbel en fluit. Het was een degelijke, sfeervolle poëzieavond, die werd bijgewoond door een aandachtig publiek van een 300-tal personen. Technische
en productionele aspecten werden verzorgd door Infinito Ltd.

Publiciteit
Van de aanvang af werd duidelijk dat de sfb-actie in
publicitair opzicht op grote steun zou kunnen rekenen
van de Fiera del Libro. Directeur Ernesto Ferrero garandeerde in een vroeg stadium dat de sfb-actie een prominente plaats zou krijgen binnen de geijkte
promotiekanalen van de beurs. De beurs-organisatie
geeft steeds een boek uit met een overzicht van de aanwezige stands op de beurs. Voor dit boek werd een bladwijzer ontworpen gewijd aan de sfb-actie met
duidelijke vermelding van de plaats van de sfb-stand.
Daarnaast gaf de beursorganisatie een brochure uit
waarin alle programma’s die op de beurs plaatsvinden
werden aangekondigd. Ook de sfb-programma’s kregen ruim aandacht in deze brochure.
Daarnaast nam de sfb ook zelf initiatieven inzake
publiciteit: er werd een informatiebrochure over Nederlandstalige literatuur van 10.000 exemplaren geproduceerd, en voor de twee avondprogramma’s ‘Gala di
poesia’ en ‘Elogio della follia’ kwam er een aparte folder
en affiche, ontworpen door het Brusselse bureau Triumviraat. Het affiche werd in een oplage van 450 exemplaren gedrukt, waarvan er 400 via de stedelijke
diensten van Turijn werden opgehangen op prominente
plaatsen in de stad. De overige affiches werden gebruikt
in de beurs. Van de folder, afgeleid van het affiche, werden 6.000 exemplaren gedrukt. Zo’n 4.000 exemplaren
werden door de diensten van Infinito Ltd. verspreid op
culturele plaatsen in de stad (boekhandels, cafés, theaters). De overige folders werden op de beurs verspreid.
Tenslotte werden alle programma’s aangekondigd op
het internet, via de Fiera del Libro-site. We kunnen
concluderen dat er een perfecte promotie is gevoerd
voor de sfb-manifestatie, die zowel de professionals als
het brede publiek heeft bereikt, wat ontegenzeggelijk
zijn vruchten heeft afgeworpen bij de aandacht die naar
de manifestatie is uitgegaan.

Elogio della Follia
Zaterdag 19 mei, 20.30 uur
Aan het literair-muzikaal programma Lof der zotheid
namen negen auteurs deel, vrijwel allemaal van internationaal formaat: het ging om zes Nederlandstaligen, op
één na allemaal vertaald in het Italiaans en andere talen,
aangevuld door de Engelse bestseller-auteur Jonathan
Coe, en de populaire Italiaanse auteurs Vincenzo
Cerami en Eraldo Affinati. De presentatie van deze feestelijke avond werd verzorgd door rai-persoonlijkheid
Giovanna Zucconi. Voor een volle zaal lazen de auteurs
fragmenten uit hun oeuvre die in meer of mindere mate
gelieerd zijn aan het thema van de zotheid, de ironie, de
groteske. Muzikale intermezzi werden verzorgd door
het vierkoppige Turijnse barokensemble L’Astrée, dat
voor de gelegenheid enkele ‘follia’s’ uit de muziekgeschiedenis ten gehore bracht. De teksten werden gelezen
in het Nederlands, Engels of Italiaans, begeleid door de
projectie van de Italiaanse vertalingen. Technische en
productionele aspecten waren, net als de vormgeving
(decor en licht) weer in handen van de Infinito Ltd.ploeg. De Italianen spraken van een ongekend succes
binnen de muren van de beurs.
Radici e identità culturale
Zondag 20 mei, 19 uur
In dit door de vertaler Frans Denissen gemodereerde
gesprek, werd gepeild naar de bronnen en de culturele
identiteit in Vlaanderen, Nederland en Italië. Tom
Lanoye en Stefan Hertmans gaven toelichtingen bij hun
positie tegenover een complex land als België, Abdolah
gaf een spannend en indringend exposé over zijn verhuizing van Iran naar Nederland. Laura Pariani, Franco
Loi en Gian Luigi Baccaria bekeken de thematiek vanuit
Italiaans perspectief.
Seduzione letteraria
Maandag 21 mei, 20 uur
Hoe gaat een auteur om met erotiek in zijn werk? We
kregen even veel antwoorden als er deelnemers waren
aan het gesprek. Vooral de Vlaamse auteurs Kristien
Hemmerechts, Eric de Kuyper en Peter Verhelst bleken
sterk verschillende visies te hebben op de thematiek, en
waren na afloop van het debat nog niet helemaal uitgepraat.

Publicatie brochure

–
–
–
–
–
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Besloten werd tot een brochure zoals voor de manifestatie in Londen is gemaakt: een kleine handzame Italiaanstalige brochure, die in het oog springt, door het
beurspubliek gemakkelijk kan worden meegenomen en
veel informatie bevat, over de Nederlandstalige literatuur in het algemeen, de vertalingen in het Italiaans en
over de deelnemende auteurs en de programma’s. De
brochure bevatte:
een overzicht van de beursprogramma’s met
Nederlandse en8/8of Vlaamse deelname;
profielen van de deelnemende Nederlandse en Vlaamse
auteurs;
een essay over het naoorlogse Nederlandstalige proza,
door Bart Vervaeck;
een essay over de naoorlogse Nederlandstalige poëzie,
door Victor Schiferli en Jos Joosten;
een essay over de Nederlandstalige kinder- en
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jeugdliteratuur, door Rudi Wester en Belle Kuijken;
– een bibliografie van Nederlandstalige literatuur in
Italiaanse vertaling.
Letteratura olandese e fiamminga werd gedrukt in een
oplage van 10.000 exemplaren. Het overgrote deel werd
op de Fiera del Libro onder het beurspubliek verspreid;
2.500 exx. werden door Infinito Ltd. gedistribueerd
onder boekhandels, universiteiten en bibliotheken. 320
Exemplaren werden ruim voor aanvang van de beurs
vanuit Amsterdam verstuurd aan de Italiaanse pers en
de Italiaanse uitgeverijen. Deze adressen waren door de
publiciteitsafdeling van de beurs ter beschikking gesteld.
De brochure werd vormgegeven door Wim ten Brinke,
de vaste vormgever van het Literair Produktiefonds.

Pers
De Italiaanse pers is ruim voor aanvang van de beurs
over het programma geïnformeerd, middels een Italiaanstalig persbericht en de brochure. Het NederlandsVlaamse focal theme op de boekenbeurs leidde tot een
stortvloed aan artikelen, auteursinterviews en boekbesprekingen in de Italiaanse pers.
rai Radio zond dagelijks rechtstreeks een boekenprogramma vanaf de beurs uit; daarin werd een aantal
Vlaamse en Nederlandse auteurs geïnterviewd door
Alessandra Orsi, eén van de in maart uitgenodigde critici. Ook de Italiaanse televisie besteedde aandacht aan
de Nederlandse en Vlaamse auteurs.
Ook de Nederlandse en de Vlaamse pers waren in
Turijn vertegenwoordigd: Boekblad, Trouw, de Standaard, de Gazet van Antwerpen, nps Radio 1, nrc Handelsblad en de Morgen vaardigden allen een verslaggever
af naar de beurs om van de Nederlands-Vlaamse manifestatie verslag te doen.

Conclusie
De sfb-manifestatie Letteratura olandese e fiamminga8–8Nederlandse en Vlaamse literatuur op de Fiera
del Libro Torino 2001 mag met recht een succes worden
genoemd. Het tweeledige doel van de manifestatie (presentatie van de Nederlandstalige literatuur aan Italiaanse publiek en pers enerzijds, stimulering van de
uitgave ervan door de Italiaanse uitgeverijen anderzijds)
werd in belangrijke mate gerealiseerd.

brochure Letteratura olandese e fiamminga werden hier
uitgedeeld.
De Nederlands-Vlaamse presentatie trok de aandacht
van de lokale en de landelijke Italiaanse pers, waar tientallen artikelen, auteursinterviews en boekbesprekingen
verschenen. Ook in de Nederlandse en in de Vlaamse
pers werd de manifestatie op de voet gevolgd en werd
aandacht besteed aan de achtergronden en de voorbereidingen ervan.
Evenals bij vorige manifestaties heeft het aan de beurs
voorafgegane bezoek van Italiaanse critici aan Nederland en Vlaanderen veel bijgedragen aan het succes.
Hun bereidwilligheid om op de beurs aan de presentatie
van de Nederlandstalige auteurs mee te werken en programma’s te modereren en hun uitvoerige berichtgeving
over de achtergronden van onze literatuur, heeft het Italiaanse publiek in groten getale met hun werk kennis
laten maken. In een aantal van hen heeft de Nederlandstalige literatuur hartstochtelijke pleitbezorgers gevonden.
Dat met name ook de kinder- en jeugdboekenschrijvers
grote belangstelling trokken is zeer verheugend; hun
levendige voordracht heeft daar sterk aan bijgedragen.
De Italiaanse uitgeverijen toonden zich zeer enthousiast
over de Nederlands-Vlaamse inspanning. Voor een aantal uitgevers vormde de manifestatie een belangrijke
impuls om titels van Nederlandse of Vlaamse auteurs
aan te kopen.
Enkele voorbeelden: het belangrijke Milanese uitgeefhuis Rizzoli kocht drie titels van Harry Mulisch, die de
komende jaren gefaseerd zullen verschijnen; speciaal
voor de beurs was alvast een folder gemaakt waarin de
verschijning werd aangekondigd van de Italiaanse vertaling van De ontdekking van de hemel. Bij de nieuwe
Romeinse uitgeverij Fazi zal komend jaar werk van
Karel Glastra van Loon en Ronald Giphart verschijnen.
Ook van de ‘nieuwe’ Nederlandse schrijvers Abdelkader
Benali, Kader Abdolah, Moses Isegawa en Khalid Boudou is inmiddels werk verschenen of in voorbereiding.
De kleinere kwaliteitsuitgeverijen Iperborea en Marsilio,
die al een uitgebreid Nederlandstalig fonds voerden,
konden de aanwezigheid van hun auteurs Cees Nooteboom, Hella Haasse, Kader Abdolah en Eric de Kuyper
(Iperborea) en Anna Enquist (Marsilio) publicitair optimaal benutten.

Van het eerste mogen met name de publieke belangstelling voor de beursprogramma’s en de immense persaandacht getuigen.
Voor de beursprogramma’s met Nederlandse en8/8of
Vlaamse deelname was over het algemeen veel belangstelling8–8met als uitschieters het programma van Cees
Nooteboom en Claudio Magris (350 bezoekers) en het
Lof der zotheid-programma (500 bezoekers). Ook de
Nederlands-Vlaamse stand op de beurs is uitstekend
bezocht; ruim zevenduizend exemplaren van de sfb-
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Verslag van Vers uit Friesland, Dag van de Friese literatuur
Zondag 18 november 2001, 12.00-19.00 uur, Felix Meritis, Amsterdam
Inleiding
Het aantal Nederlandse vertalingen van Fries literair
werk is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Met de
publicatie van de Spiegel van de Friese poëzie (1994), een
aantal tweetalige (Fries-Nederlandse) poëziebundels,
een bloemlezing met Fries proza in Nederlandse vertaling (2000), en de in 2001 verschenen Nederlandse vertalingen van romans van belangrijke Friese auteurs als
Josse de Haan, Trinus Riemersma en Lida Dykstra bij
verschillende Nederlandse uitgevers, bereikt de Friese
literatuur steeds meer de niet-Friestalige Nederlandse
lezer.
Het Produktiefonds organiseert in het buitenland al
jaren met succes manifestaties om Nederlandse auteurs
van wie vertalingen in betreffende taal zijn verschenen
meer bekendheid te geven. Nu er steeds meer oorspronkelijk Friestalig werk beschikbaar komt in het Nederlands, werd het tijd voor een grootschaliger introductie
van Friese auteurs in de rest van Nederland.

Vers uit Friesland
Om de Friese literatuur en auteurs bekendheid te geven
bij een breder, niet-Friestalig publiek organiseerde het
Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds
met medewerking van het Fonds voor de Letteren,
Stichting Lezen, het Frysk Letterkundich Museum en
Dokumintaasjesintrum en Provincie Fryslân* op 18
november 2001 een Dag van de Friese literatuur in
Amsterdam: Vers uit Friesland. In Felix Meritis verzorgde een keur aan Friese auteurs en dichters een
afwisselend programma. Literatuur was de kern, maar
Fries theater, muziek en voetbal kwamen ook aan bod.
Naast lezingen en optredens was er een boekenbeurs
met stands waar uitgevers en Friese literaire tijdschriften
zich presenteerden, en er waren videobeelden van Friese
auteurs te zien. Bovendien richtte het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum een tentoonstelling in en was er voor de bezoekers een
informatieboekje over de Friese literatuur beschikbaar.

* Vers uit Friesland werd georganiseerd op initiatief van het
Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds, met
medewerking van het Fonds voor de Letteren, Stichting
Lezen, het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum en de Provincie Fryslân. Het betreft een
uniek samenwerkingsverband.
Het Fries is onze tweede rijkstaal, wat met zich meebrengt
dat overheid en landelijke fondsen en letterenorganisaties
zich inspannen voor behoud en stimulering van het Fries
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Aan de gracht voor Felix Meritis stond de Fryske Boekebus, waar bezoekers Friese boeken en cd’s konden
kopen.

Publiek
Vers uit Friesland was voor iedereen toegankelijk. Met
de Dag werd beoogd Nederlandse uitgevers, andere professioneel betrokkenen als medewerkers van literaire
fondsen en het Ministerie van oc&w, de pers en een
literair geïnteresseerd publiek te laten kennismaken met
de literatuur die vandaag de dag in Fryslân geschreven
wordt.
De belangstelling was groot: de zaalcapaciteit werd
maximaal benut met 250 bezoekers, onder wie uitgevers,
ambtenaren, culturele en politieke gezagsdragers uit
Nederland en Fryslân, vertegenwoordigers van Universiteiten, en algemeen geïnteresseerden. Vele belangstellenden moesten worden teleurgesteld, omdat een week
van tevoren alle beschikbare kaarten al verkocht dan wel
gereserveerd waren. Voor degenen die de zaal niet meer
in konden was het mogelijk het programma op videoscherm in de foyer van Felix Meritis te volgen.

Het programma
Gryt van Duinen, documentairemaakster voor de landelijke uitzendingen van Omrop Fryslân en regelmatig
presentatrice van culturele manifestaties, presenteerde
de dag. Dit bleek een zeer gelukkige keuze: goed ingevoerd, sympathiek en met vaste hand reeg zij de diverse
onderdelen aaneen, er daarmee zeer aan bijdragend dat
er een verwachtingsvolle, ontspannen sfeer ontstond.
De voertaal was Nederlands, Friestalige voordrachten
waren in Nederlandse vertaling geprojecteerd op een
scherm.
Voorzitter van het Produktiefonds Aad Nuis opende
Vers uit Friesland met een gloedvol betoog, waarin hij de
wens uitsprak dat men zich op deze dag zou laten verrassen door de Friese literatuur.
Geert Mak, auteur van o.a. Hoe God verdween uit Jor-

en de Friese letterkunde. Zo verstrekt het Produktiefonds
productiesubsidies voor belangrijke oorspronkelijk Friestalige letterkundige boekuitgaven en literaire tijdschriften, en vertaalsubsidies voor de vertaling van Friese
literatuur naar het Nederlands en andere talen, financiert
het Fonds voor de Letteren projectwerkbeurzen en reisbeurzen voor Friese auteurs en ondersteunt Stichting
Lezen leesbevorderingsprojecten in Fryslân.
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werd (1996), sprak over zijn favoriete Friese boek, beginnend met een ode aan Friese vertellers als Ype Poortinga, die hem de Friese taal en de Friese literatuur
hebben doen ontdekken, eindigend bij de Iraanse dichter Rodhan al-Khalidi, die tijdens zijn asielprocedure in
Fryslân verbleef en als niet-Fries toch zeer Friese poëzie
schrijft, aldus Mak. Alpita de Jong, redacteur van Hjir
en samenstelster van het in 2000 verschenen Fries Stamboek, 500 jaar proza uit Friesland, hield een korte inleiding over het Friese proza. Gryt van Duinen interviewde
Teake Oppewal, coördinator literatuurbevordering bij
het Frysk Letterkundich Museum en Dokumentaasjesintrum, over de Friese literaire productie en de vertaling
daarvan. Het eerste programmadeel werd afgesloten
met proza-voordrachten door zes vooraanstaande Friese
auteurs.
Josse de Haan las een fragment uit Piksjitten op snyp, dat
recent als Kikkerjaren was verschenen bij Uitgeverij
Meulenhoff. Lida Dykstra las uit Wolken fan wol, in september bij Lemniscaat verschenen als Wachten op
Apollo. Trinus Riemersma droeg voor uit Nei de klap.
De Nederlandse vertaling ervan, Na de klap, werd voorafgaand aan zijn optreden gepresenteerd. Rein Jan Mulder van uitgeverij de Geus bood Riemersma het eerste
exemplaar aan. Piter Boersma las passages uit It libben
sels. Mindert Wynstra, jeugdauteur en verteller van
volksverhalen, was met beide genres vertegenwoordigd.
Hij las een fragment uit Ast gelok hast en een volksverhaal uit It kweade wiif fan Hylpen. Durk van der Ploeg
imponeerde met het verhaal De brief, uit Under de seespegel (2001).
Het poëzieprogramma werd ingeleid door Eric Hoekstra, dichter en redacteur van het Friese literaire tijdschrift Kistwurk. Hij besprak in vogelvlucht de Friese
poëzie in historisch perspectief. Bij de dichterssalon
ontbraken Tsjêbbe Hettinga en Albertina Soepboer, die
door ziekte helaas niet aanwezig konden zijn. Wel
waren er indrukwekkende optredens van Harmen
Wind, Margryt Poortstra, Tsead Bruinja en Jabik Veenbaas, gevolgd door een vraaggesprek met de dichters
onder leiding van Gryt van Duinen, waarin onder meer
gesproken werd over de drijfveren om in het Fries te
schrijven.
Auteur Kees ’t Hart en SC Heerenveen-trainer Foppe de
Haan spraken zeer geanimeerd over literatuur, voetbal
en het belang van culturele scholing naast sportieve
scholing.
Bouke Oldenhof leidde het onderdeel over Fries toneel
in. Hij gaf een interessant inzicht in de lange Friese
toneelcultuur en gaf aan dat er langzamerhand meer
oorspronkelijk Friestalig toneelwerk geschreven gaat
worden. Tryater verzorgde daarop een voorlezing van
een deel uit Feest yn it Baarderlân van Romke Toering.
Wim Bloemendaal maakt al jarenlang het vpro-radioprogramma ‘De gezamenlijke zenders Peazens en Mod-
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dergat’ waarin veel aandacht voor Friese muziek. Bloemendaal leidde de muzikale optredens in. De Friese
muziekcultuur kent een lange traditie met troubadours;
de laatste jaren zijn er steeds meer Friestalige bands.
Piter Wilkens, zanger, gitarist en liedjesschrijver, die als
‘Friese troubadour’ zo’n beetje de hele wereld over is
geweest, trad op8–8noch de zaal noch hijzelf leek er
genoeg van te kunnen krijgen. Vers uit Friesland werd
spetterend muzikaal afgesloten met een optreden van de
Friese topband.
Directeur van het Produktiefonds Rudi Wester
bedankte de meewerkende organisaties, de auteurs,
inleiders en anderen die optraden.

Publiciteit
Professioneel betrokken werden persoonlijk uitgenodigd (alle betrokken organisaties leverden hiertoe adressen aan), aankondigingen werden gestuurd naar
potentieel geïnteresseerden, en de belangrijkste landelijke en Friese gesproken en geschreven media ontvingen ruim van tevoren een aankondiging en begin
november een persbericht met het volledige programma.

Literatuur
Piter Boersma
Tsead Bruinja
Lida Dijkstra
Josse de Haan
Tsjêbbe Hettinga
Eric Hoekstra
Alpita de Jong
Geert Mak

Vers uit
Friesland

Teake Oppewal
Durk van der Ploeg
Margryt Poortstra
Trinus Riemersma
Albertina Soepboer
Jabik Veenbaas
Harmen Wind
Mindert Wijnstra

Muziek
Wim Bloemendaal
Reboelje
Piter Wilkens

Zondag 18 november 2001

Dag van de Friese literatuur
Theater

vanaf 12.00 uur in Felix Meritis

Bouke Oldenhof
Tryater

Voetbal
Foppe de Haan
Kees ’t Hart

Presentatie: Gryt van Duinen
Reserveren: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam
tel. 020 - 626 23 21
Organisatie: Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds
M.m.v.: Fonds voor de Letteren, Frysk Letterkundich Museum en
Dokumintaasjesintrum, Provincie Fryslân en Stichting Lezen
Ontwerp Wim ten Brinke BNO ÷ Afbeelding Tjerk Bottema, Compositie met koeien en rode daken, 1925, olieverf op doek, collectie Fries Museum Leeuwarden
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Ook was informatie over ‘Vers uit Friesland’ te vinden
op diverse websites, o.a. van het Produktiefonds, Felix
Meritis, Fonds voor de Letteren, Provincie Fryslân, It
Fryske Boek, en het Fries letterkundig museum.

Berichtgeving
‘Vers uit Friesland’ is aangekondigd in de uitKrant van
november, in Folia en de programmakrant van Felix
Meritis (november-januari), die in een oplage van
10.000 verscheen en medio november samen met Vrij
Nederland werd verspreid. De landelijke dagbladen
namen het programma op in hun agenda, en het tvprogramma Andere tijden, dat op 13 november aandacht
besteedde aan Kneppelfreed, sloot de uitzending af met
de aankondiging van de Dag. In zowel de Friese als de
Nederlandse media is de Dag van de Friese literatuur
besproken. Omrop Fryslân-radio besteedde in augustus
2001 aandacht aan de Friese Dag (interview met Gerlien
van Dalen, medewerkster Produktiefonds en organisator) en de Leeuwarder Courant wijdde op 20 augustus
een stuk aan de Dag en de sprekers. Boekblad wijdde in
het novembernummer drie pagina’s aan de Friese Dag,
de positie van de Friese literatuur en de literaire infrastructuur aldaar, en was zelfs naar Fryslân getogen voor
een interview met Trinus Riemersma. avro-radio 1
ging op 14 november uitgebreid in op de Dag. Alpita de
Jong was hierbij te gast in de studio. Op 15 november
sprak Anton de Goede in hetvpro-programma De
Avonden onder uitgebreide verwijzing naar de Dag met
vertaler en auteur Jabik Veenbaas en verwees naar Vers
uit Friesland. Amsterdam FM bracht op 15 november
aan het eind van de middag een ‘Fries halfuurtje’, met
aandacht voor de Friese dag (interviews met Gerlien van
Dalen, Romke Toering van Tryater en Jabik Veenbaas
(in de studio) en muziek van Reboelje. Ward Wijndelts
(NRC Handelsblad) berichtte in ‘Uit het lood’ van 9
november over de Friese Dag en deed op 19 november
enthousiast verslag. Het journaal van Omrop Fryslân
besteedde op 19 november aandacht aan ‘Vers uit Friesland’, en zond op donderdag 22 november een ruim 20
minuten durende reportage over de Dag uit in het culturele programma Spegels.

publiek. Het was zeer verheugend dat er grote belangstelling voor de dag was, zowel van het algemene
publiek als van uitgevers en media.
Mede door de vele positieve reacties heeft het bestuur
van het Produktiefonds de intentie uitgesproken jaarlijks een Fries evenement te organiseren, waardoor het
nu ontstane enthousiasme behouden blijft en de Friese
literatuur ook in Nederland een referentiekader krijgt.

Woord van dank
‘Vers uit Friesland’ werd door het Nederlands Literair
Produktie- en Vertalingenfonds georganiseerd. Provincie Fryslân, Stichting Lezen en het Fonds voor de Letteren droegen financieel bij. Het Frysk Letterkundich
Museum heeft een onontbeerlijke bijdrage geleverd: het
verzorgde teksten in het informatieboekje, nam de
Friese vertaling van de teksten op zich’, heeft in alle stadia meegedacht en verzorgde op de dag zelf een bijzondere, speelse tentoonstelling in de concertzaal van Felix
Meritis, waar een aantal hoogtepunten uit de Friese literatuurgeschiedenis te zien waren. Ook de rol van
Omrop Fryslân en Stichting It Fryske Boek mag niet
ongenoemd blijven. Omrop Fryslân verzorgde videomateriaal van Friese auteurs, dat gedurende de dag
doorlopend te zien was in de hal en waarvoor grote
belangstelling bestond. It Fryske Boek heeft de verkoop
van boeken8–8van zowel Nederlandse uitgevers als
Friese8–8op zich genomen en zich de moeite getroost de
Fryske Boekebus in alle vroegte op de Keizersgracht
voor Felix Meritis te parkeren, om daarmee ook buiten
een Friese ambiance te creëren. Liesbeth Huyer en Jasper van der Kuip van Poetry International waren bereid
de Nederlandse boventiteling van de Friestalige voordrachten te verzorgen. Hun zorgvuldige uitvoering
droeg zeer bij aan de geslaagde presentatie van de Friese
auteurs en dichters, aan wie8–8tot slot8–8de eer van een
geslaagde dag toekomt.

Informatieboekje
Bij het programma is een informatieboekje gemaakt.
Hierin staat, naast de inleidende teksten over Friese literatuur en de auteursportretten, ook een overzicht van
vertaalde Friese literatuur in het Nederlands en in
andere talen. Het boekje is drietalig (Fries-NederlandsEngels) uitgegeven, en zal door alle betrokken organisaties in zowel in binnen- als buitenland worden gebruikt
voor de promotie van Friese literatuur.

Het vervolg
Met ‘Vers uit Friesland’ werd beoogd Friese auteurs
voor te stellen aan het Nederlandse, niet Friestalige
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bijlage 8
Vertalershuis Amsterdam
Jaarverslag 2001 door Peter Bergsma
In 2001 verbleven er 38 vertalers van 20 verschillende
nationaliteiten in het Vertalershuis, plus één Britse
recensent. Er werden in totaal 48 verblijfsbeurzen uitgekeerd. Voor de periode 1 april tot 31 december 2001
werd geen subsidie van de Europese Commissie ontvangen (zie ‘Europese contacten’).

Adviescommissie
De Adviescommissie van het Vertalershuis kwam in
2001 eenmaal bijeen om de directeur te adviseren inzake
de aanvragen voor een verblijf en een aantal beleidskwesties. De commissie bestond uit mevrouw Rudi
Wester (directeur Nederlands Literair Produktie- en
Vertalingenfonds) en de heren Peter Nijssen (hoofdredacteur uitgeverij de Arbeiderspers), Hugo Verdaasdonk (hoogleraar literatuursociologie aan de Katholieke
Universiteit Brabant) en Rien Verhoef (literair vertaler,
penningmeester Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds).

Bezetting
Hieronder volgt een lijst van de vertalers die in 2001 in
het Vertalershuis hebben verbleven, met daarnaast hun
land van herkomst en het project dat zij onder handen
hadden. De duur van hun verblijf varieerde van twee
weken tot twee maanden.
Verena Kiefer (Duitsland)
Een ark vol verhalen (Herma Vogel8/8Gitte Spee)
Jeannette Ringold (VS)
De kinderredders (Bert Jan Flim)
Orsolya Varga (Hongarije)
Onderzoek voor woordenboek Nederlands-Hongaars
Franco Paris (Italië)
Het meesterstuk (Anna Enquist)
Tibor Berczes (Hongarije)
De eeuw van mijn vader & Kleine geschiedenis van
Amsterdam (Geert Mak)
Per Holmer (Zweden)
Fantoompijn (Arnon Grunberg)
Joakim Sundström (Zweden)
Verborgen tralies (Hameeda Lakho)
Véronique Roelandt (België)
Gebr. (Ted van Lieshout)
Gregor Seferens (Duitsland)
Siegfried (Harry Mulisch)
Paul Binding (recensent UK)
Onderzoek naar Nederlandse literatuur
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Sylke Hachmeister (Duitsland)
Het geluk komt als de donder (Guus Kuijer) &
Onpersoonlijkheid (Russell Artus)
Eva Schweikart (Duitsland)
De dijk waarlangs we lagen (Fleur Bourgonje)
Margarita Bonatsou (Griekenland)
De zwarte met het witte hart (Arthur Japin)
Rainer Kersten (Duitsland)
De geschiedenis van mijn kaalheid (Marek van der Jagt)
Jeanne Oidtmann (Duitsland)
Lotus brengt geluk (Ellen Tijsinger) & Anansi’s web
(Lydia Rood)
Aino R. Kristensen (Denemarken)
De gelukkige huisvrouw (Heleen van Royen)
Ran HaCohen (Israël) Rituelen (Cees Nooteboom)
Svetlana Kniazkova (Rusland)
Karakter (Bordewijk)
Julio Grande (Spanje)
In Babylon (Marcel Möring)
Ira Wilhelm (Duitsland)
Morgenster (Jaap Scholten)
Adam Bzoch (Slowakije)
In de schaduwen van morgen (Johan Huizinga)
Tamás Balogh (Hongarije)
Visioenen (Hadewych)
Miklos Fenyves (Hongarije
Vuur en beschaving (J. Goudsblom)
Judith Gera (Hongarije)
In Voto (Karel van de Woestijne) & essay over dit
verhaal
Gheorghe Nicolaescu (Roemenië)
Onvoltooid verleden (Hugo Claus)
Bagrelia Borissova (Bulgarije)
Als in een droom (Remco Campert) & keuze en vertaling
van verhalen voor tijdschrift Plamak
Mateja Seliskar (Slovenië)
Transit (Hella Haasse)
Kerti Tergem (Estland)
Voorwoord bij vertaling
Gimmick! (Joost Zwagerman) & vertaling Mijn vader (T.
Tellegen)
Zofia Klimaszewska (Polen)
De wegen der verbeelding (Hella Haasse)
Arne Braun (Duitsland)
Lisa’s adem (Karel Glastra van Loon) & De avondboot
(Vonne van der Meer)
Hanni Ehlers (Duitsland)
De tuin der lusten (John Vermeulen)
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Silvia Contarini (Italië)
vertaling van twee essays uit Bezieling en vorm (André
Jolles)
Marianne Holberg (Duitsland)
De rivier (Willem van Toorn)
Vishnu Khare (India)
Het volgende verhaal (Cees Nooteboom) & De aanslag
(Harry Mulisch)
Hans Christian Fink (Denemarken)
Dolfje Weerwolfje (Paul van Loon)
Isabel Lorda (Spanje)
Nootebooms hotel (keuze uit verhalen van Cees
Nooteboom)
Anetta Dantcheva (Bulgarije)
Senenade (Leon de Winter)
Jan Mysjkin (België) & Pierre Gallissaires
(Frankrijk)
bloemlezing poëzie van de Vijftigers in het Frans

Werving
De staf van het Vertalershuis heeft zich, zoals elk jaar,
intensief beziggehouden met werving. Dankzij de
directe relatie met het Produktiefonds waren de namen
van vertalers met wie een contract was gesloten voor de
vertaling van een Nederlandstalig werk in de categorieën kwaliteitsfictie of –non-fictie weer onmiddellijk
bekend, zodat zij, als ze zich niet al zelf hadden aangemeld, op de mogelijkheid van een verblijf konden worden gewezen. Bovendien werd traditiegetrouw van deze
mogelijkheid gewag gemaakt in de in januari 2001 verschenen Nieuwsbrief nr. 4.

Bibliotheek
Vooral dankzij de gaven van de Nederlandse literaire
uitgevers is de bibliotheek van het Vertalershuis verder
gegroeid. Daarnaast is uit eigen middelen een aantal
nieuwe naslagwerken aangeschaft.

Begeleiding
Ook in 2001 is de staf van het Vertalershuis regelmatig
benaderd voor het helpen oplossen van begripsproblemen in de brontekst, zowel door vertalers binnen als
buiten het huis.

Activiteiten
Op 30 januari kreeg Gregor Seferens als eerste de Else
Otten Prijs uitgereikt voor zijn Duitse vertaling van De
procedure van Harry Mulisch. Harry Mulisch was bij de
uitreiking in Berlijn aanwezig. De Else Otten Prijs is een
nieuwe tweejaarlijkse prijs voor literaire vertalingen uit
het Nederlands in het Duits, gefinancierd door het
Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds en
het Vlaams Fonds voor de Letteren. De organisatie is in
handen van het Literarisches Colloquium Berlin en het
Vertalershuis.
Van 17 tot 20 mei werd in Turijn een vertaalworkshop
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gehouden voor negen vertalers Nederlands-Italiaans,
onder leiding van Franco Paris en Frans Denissen. De
behandelde tekst was een fragment uit de novelle Ontmoeting in Venetië van Rosita Steenbeek. De laatste was
bij een deel van de workshop aanwezig. De workshop
Nederlands-Italiaans was een follow-up van de Zomercursus 1999 en werd mede gefinancierd door de Nederlandse Taalunie en het Vlaams Fonds voor de Letteren.
Op 28 en 29 juni vond in het Vertalershuis een workshop plaats voor vijf vertalers Nederlands-Hebreeuws,
met als moderatoren Shulamith Bamberger en Ran
HaCohen. Er werd een van tevoren vertaalde tekst
besproken uit Eerst grijs dan wit dan blauw van Margriet
de Moor en gezamenlijk een stuk vertaald uit Autonome
gevoelens van Renate Rubinstein.
Op 24 september nam Hester Velmans in Londen de
Vondel Translation Prize in ontvangst voor haar vertaling van Een hart van steen (A Heart of Stone) van
Renate Dorrestein. De prijs werd ditmaal samen met
een aantal andere prijzen (Duits, Frans, Hebreeuws en
Spaans) uitgereikt. Het Vertalershuis was ook betrokken
bij de organisatie van een literaire manifestatie rond
deze prijsuitreikingen. Barber van de Pol, Sam Garrett
en Peter Bergsma hielden een lezing.
Op 17 november kwamen tien vertalers Fries-Nederlands in het Vertalershuis bijeen voor een vertaalworkshop onder leiding van Jabik Veenbaas, waarbij teksten
werden behandeld van de auteurs Durk van der Ploeg
en Tsjêbbe Hettinga. Durk van der Ploeg was bij de
workshop aanwezig.
Op 24 oktober organiseerde het Vertalershuis een feestelijke avond rond Judith Gera, de winnares van de
Martinus Nijhoff Prijs 2002. Sprekers waren Agnes Sneller en Eric de Kuyper.
Van 22 tot 24 november was er in het Vertalershuis een
vertaalworkshop non-fictie: acht vertalers (in het Frans,
Duits, Engels en Spaans) bogen zich over teksten van de
auteurs Geert Mak en Tijs Goldschmidt. Beide auteurs
waren bij de workshop aanwezig en Maarten Valken
(nlpvf) en Peter Bergsma fungeerden als moderator.
Op 14 en 15 december waren de derde Literaire Vertaaldagen in Nijmegen. De symposiumdag ging over
‘onverwachte vertaalkeuzes’, met als sprekers Ivo Gay
(classicus, uitgever), Frits van der Meij (Nederlands Bijbelgenootschap), Jan Mysjkin (vertaler) en Hans van
Pinxteren (vertaler). ’s Middags was er onder leiding
van René Puthaar een rondetafelgesprek met de auteur
Lieve Joris en haar Franse (Danielle Losman), Duitse
(Ira Wilhelm en Maurus Pacher), Engelse (Stacey
Knecht en Sam Garrett) en Poolse (Iwona Piotrowska)
vertalers. De volgende dag waren er veertien workshops,
waaronder vier ‘bijzondere’ (Zweeds-Nederlands,
Nederlands-Zweeds, kinder- en jeugdliteratuur en poëzie).

bijlage 8

Europese contacten
De gemeenschappelijke subsidieaanvraag die het netwerk recit (Reseau Européen des Centres Internationaux de Traducteurs) in 2001 bij de Europese
Commissie heeft ingediend, is op onduidelijke formele
gronden afgewezen. Het netwerk heeft hiertegen geprotesteerd en is inmiddels met diverse instanties in overleg
over de in de toekomst te volgen procedure. Intussen is
voor het jaar 2002 weer, net als voor 2000, aangevraagd
in drie groepen van drie (Engeland, Ierland, Zweden8/8Duitsland, Franstalig België, Nederland8/8Spanje,
Frankrijk, Italië), met als projectleiders8/88aanvragers
weer de directeuren van Arles, Norwich en Amsterdam.
Peter Bergsma was in april en november 2001 in Arles,
de eerste maal voor een vergadering van het netwerk
recit, de tweede voor de Assises de la Traduction Littéraire.

bijlage 9
Leerstoel ‘Theorie en praktijk van het literair
vertalen’
Jaarverslag 2001 door Ton Naaijkens
Algemeen
Ook in 2001 vormde de Produktiefonds-leerstoel aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen een uitstekende
mogelijkheid om onderwijs, onderzoek en expertise op
het gebied van het literair vertalen in en uit het Nederlands te bevorderen en te versterken. De Universiteit
Utrecht onderkende dit en tekende in maart 2001 een
overeenkomst die de vorig jaar verwachte detachering
naar Nijmegen mogelijk maakte. Op 1 augustus 2001
ben ik aan de Universiteit Utrecht bovendien benoemd
tot hoogleraar Duitse letterkunde alsmede Vertaalwetenschap.

Onderzoek
In mijn ogen neemt de aandacht voor literair vertalen
op het gebied van het onderzoek toe. De themagroep
Poëzieanalyse van de landelijke Onderzoeksschool Literatuurwetenschap hield een aantal bijeenkomsten rond
het nieuwe onderwerp ‘De dichter als vertaler’. In
samenwerking met Ad Zuiderent (Vrije Universiteit)
leid ik inmiddels die groep; een kleine conferentie over
de rol van bloemlezingen is in voorbereiding.
In het jaar 2001 werd door mij een essaybundel over
literair vertalen voorbereid die inmiddels verschenen is
bij uitgeverij Vantilt onder de titel De slag om Shelley en
andere essays over vertalen. In de (door het Produktiefonds gesteunde) bundel, waarin de oratie van 1998 in
veranderde vorm is opgenomen, bundel ik eerdere stukken rond drie onderwerpen: vertaalreflectie, vertaalkritiek en vertaalgeschiedenis. De stukken zijn eerder
verschenen in kranten, weekbladen, in literaire en ook
wetenschappelijke tijdschriften.
In mijn functie als hoogleraar ben ik in 2001 (16 februari) als promotor opgetreden van Jan de Roder. Zijn
dissertatie Hoofdstukken over S. Vestdijk bevatte vier
hoofdstukken over Vestdijk als vertaler en vertaalcriticus. Intussen is de dissertatie in gewijzigde vorm verschenen in De Roders (in de pers goed opgemerkte)
essaybundel Het onbehagen in de literatuur (Vantilt
2001).
Als redacteur was ik betrokken bij de publikatie van
twee tijdschriften die aandacht besteden aan literaire
vertalingen: Armada, tijdschrift voor wereldliteratuur en
Filter, tijdschrift over vertalen. Bovendien was ik ook in
2001 editor van de internationale reeks Approaches to
Translation Studies (Rodopi Amsterdam8/8Atlanta).

bijlage 9
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Onderwijs, universitair
In het eerste semester van 2001 werd een college gegeven
in een nieuw opzet. Het college was gericht op ‘Literair
vertalen & vertaalkritiek’. Nieuw is het feit dat het vertalen zelf intensief gecombineerd wordt met de reflectie
over vertalen. De studenten van dit college (7 deelnemers) waren (voor het merendeel) van een hoog niveau
(een aantal was reeds afgestudeerd, anderen zaten aan
het eind van hun studie). Het college richtte zich ook
dit jaar op de literaire interesses van de studenten, zodat
zowel de poëzie van Marianne Moore, De geschiedenis
van Amsterdam van Geert Mak (door een moedertaalspreker Engels) als een kort verhaal van Rascha Peper
(door een moedertaalspreker Frans) vertaald werden.
Van alle vertalingen zijn wederom kleine boekjes
gemaakt. Het werkstuk over Marianne Moore zal uitmonden in een scriptie.

Expertise
De discussie over deskundigheidsbevordering voor literaire vertalers in het Nederlandse taalgebied leidde in
2001 tot de oprichting van het Steunpunt Literair Vertalen. De beleidsraad van het Steunpunt wordt gevormd
door de gezamenlijke literaire fondsen van Nederland
en Vlaanderen; voor de uitvoering van het beleid tekenen de Universiteit Utrecht en de Lessius Hogeschool in
Antwerpen. De Nijmeegse leerstoel is mijns inziens een
wezenlijke factor geweest in de totstandkoming van dit
Steunpunt.
Verder was ik op grond van mijn expertise op het
gebied van het vertalen lid van de Nederlands-Vlaamse
Commissie Lexicale Vertaalvoorzieningen, van de
adviesraad Fonds voor de Letteren en van de Begeleidingscommissie van de Nieuwe Bijbelvertaling.

stukken van Shakespeare en andere vertalingen van zijn
werk.

Vertaaldagen
Voor de derde keer werden in Nijmegen de Literaire
Vertaaldagen (14 en 15 december 2001) georganiseerd.
De Vertaaldagen vonden nu voor de tweede keer plaats
en werden door verschillende partijen gesteund: behalve
door het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds door het Fonds voor de Letteren, de Stichting
lira, het Vertalershuis en de Nederlandse Taalunie ook
door de Katholieke Universiteit Nijmegen. De kun. was
wederom een goede gastheer. De vertaaldagen kunnen
zich in een steeds grotere populariteit verheugen (ook
kwantitatief van 70 deelnemers in 1999, naar 90 deelnemers in 2000 en 130 deelnemers in 2001). Het symposium was dit keer inhoudelijk (en niet beleidsmatig)
ingevuld en had als onderwerp ‘opvallende vertaalkeuzes’. Er waren lezingen van Hans van Pinxteren, Ivo
Gay, Jan Mysjkin en Frits van der Meij. Een ronde-tafelgesprek vond plaats onder leiding van Peter Bergsma
(Vertalershuis Amsterdam) met Lieve Joris en een aantal van haar vertalers. Nieuw waren workshops op speciale gebieden: poëzie en kinder- en jeugdliteratuur.
Bijzonder was de deelname van een aantal vertalers van
Nederlandse literatuur in het Zweeds.

Bibliotheek
Ook in het jaar 2001 werd de bibliotheek van de Katholieke Universiteit Nijmegen op het gebied van het literair vertalen in het kader van de leerstoel en op grond
van een eerder door het Produktiefonds verstrekte subsidie verder uitgebreid.

Bekendheid
In 2001 werd ik betrokken bij en gevraagd voor verschillende forums en lezingen op het gebied van het literair
vertalen. Ik noem de volgende: op 26 januari 2001 aan
de VU over ‘De dichter als vertaler’; op 28 mei 2001 over
culturele uitwisseling en Duitse literatuur in Nederland
(voor de Vereniging van germanisten aan Nederlandse
universiteiten), op 13 juni 2001 een college Vertaalkritiek
voor de pilotcursus literair vertalen Engels8/8Amerikaans-Nederlands (van het Fonds voor de Letteren). In
juni kwam in samenwerking met het NederlandsVlaamse Shakespeare Genootschap een klein symposium tot stand (20 en 21 juni 2001, Utrecht) over ‘Visies
op vertalen’ met het oog op opvoeringen van toneel-
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Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds
Singel 464
1017 aw Amsterdam
tel. 020 620 62 61
fax 020 620 71 79
e-mail office@nlpvf.nl
www.nlpvf.nl
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