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Summary Annual Report 2014

The Dutch Foundation for Literature stimulates the quality and 
diversity of literature by means of grants and subsidies for 
writers, translators, publishers and festivals, and contributes to 
the propagation and promotion of Dutch- and Frisian-language 
literature at home and abroad.

In 2014, thanks in part to the Dutch Foundation for Literature, 
more than three hundred literary projects were initiated, in all the 
literary genres: novels, stories, biographies, literary non-fiction, 
children’s and young adult literature, and poetry. The Foundation 
supported 174 high-quality translations of foreign titles into Dutch 
and 120 new works by Dutch authors. The value of the new Dutch-
language work by writers supported by the Foundation, including 
many young talents, is reflected in the nominations and awards 
garnered by their books.
 Over the past year, almost four hundred translations of 
Dutch literary works were published abroad after direct mediation 
and active promotion by the Foundation, 192 of them with financial 
support for the publishers and translators. New markets are still 
developing, while Dutch literature retains its high profile in many 
countries, as attested to by the number of international prizes 
awarded to Dutch writers. Major presentations of Dutch literature 
abroad, such as the successful ‘Café Amsterdam’ at the Budapest 
Book Fair, made an important contribution to this success.

The Dutch Foundation for Literature organizes and promotes 
programmes that increase the visibility of writers and translators 
and the profusion of works to which it offers its backing. Support 
for literary festivals in the Netherlands forms an important part 
of this policy. In other countries its ambitions are focused on 
new rising economies, but also on extending its largest existing 
markets. Along with the Flemish Literature Fund, the Foundation 
will be Guest of Honour at the Frankfurt Book Fair in 2016. 
Preparations are in full swing.
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Een spraakmakende en veelgeprezen presentatie van 
Nederlandse striptekenaars op het stripboekenfestival 
in Angoulême, een succesvolle eerste editie van de 
Schwob boekhandelsactie waarin recent (her)ontdekte 
meesterweken op eigentijdse wijze onder de aandacht 
van het lezerspubliek werden gebracht, de verkiezing  
van Nederland en Vlaanderen als Ehrengast op de 
 Frankfurter Buchmesse in 2016 en de lancering van  
The Art of Impact – het zijn slechts enkele van de 
hoogtepunten die 2014 rijk was, een jaar dat bovendien 
werd afgesloten met een positieve beoordeling van het 
Nederlands  Letterenfonds door de visitatiecommissie 
cultuurfondsen. 

Het Nederlandse boekenbedrijf mag in 2014 weliswaar 
nog niet volledig uit het economische dal zijn geklommen, 
er is niettemin voldoende reden tot tevredenheid en opti-
misme over de staat van de Nederlandstalige literatuur, 
zowel binnen als buiten de grenzen. Voor het Letteren-
fonds gaat 2014 de boeken in als het jaar van vernieuwde 
aandacht voor herontdekte klassieken, waarin tegelijker-
tijd nieuwe generaties jonge schrijvers de literaire podia 
beklommen en belangwekkende vertalingen in en uit het 
Nederlands met loftuitingen werden ontvangen – 2014 
was in algemene zin, en niet alleen volgens het Neder-
lands Letterenfonds, een uitstekend literair jaar. 

Tevreden is het Letterenfonds ook met de stijging van 
23% van het aantal aanvragen voor vertaalsubsidies  
buitenland. Deze werd in belangrijke mate veroorzaakt 
door de gestegen verkoop van buitenlandse vertaal-
rechten van Nederlandstalige literatuur, als gevolg van 
een aantrekkende buitenlandse boekenmarkt en inspan-
ningen van het Letterenfonds en Nederlandse uitgevers 
in het kader van het gastlandschap op de Frankfurter 
Buchmesse in 2016. Ook op de ondersteuningsmogelijk-
heden voor literaire festivals en projecten werd meer dan 
voorheen een beroep gedaan. Hier lijken de gevolgen 
van de bezuinigingen op cultuur door lokale overheden 
zichtbaar te worden.

Missie
Dat de literatuur in Nederland, ondanks economisch 
zwaar weer en ingrijpende maatschappelijke veranderin-
gen, nog steeds tot de best verspreide en succesvolste 
kunstvormen behoort – in 2014 lazen Nederlanders 
gemiddeld 8 boeken – is mede te danken aan een effec-
tief samenspel van makers, markt en overheid. Hierin 
vervult het Letterenfonds een belangrijke rol: als subsi-
dieverstrekker, als initiator en organisator van literaire pro-
jecten en stimuleringsprogramma’s. Het fonds stimuleert, 
door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, 
vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit, pluriformiteit 
en veelstemmigheid in de literatuur, en bevordert de ver-
spreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige 
literatuur in binnen- en buitenland. Deze missie, waarin 

Investeren in de letteren aandacht voor aanbod, zichtbaarheid en vraag samen-
komt, is het uitgangspunt bij de beleidskeuzes van het 
Letterenfonds.

Investeren in de creatie van belangwekkend literair werk, 
dat zonder ondersteuning niet tot stand zou komen, is 
een essentiële taak van het Letterenfonds. Zorg voor 
kwaliteit en diversiteit betekent echter niet uitsluitend 
zorg voor aanbod van oorspronkelijk Nederlands- en 
Friestalig werk. Verbindingen met andere literaturen, artis-
tieke en maatschappelijke contexten zijn van vitaal belang 
voor de ontwikkeling van de eigen literatuur; het bevor-
deren en tot stand brengen van deze verbindingen maakt 
dan ook vanzelfsprekend deel uit van de missie van het 
fonds. Het vertaalbeleid van het fonds, dat zich enerzijds 
richt op de totstandkoming van vertalingen uit de wereld-
literatuur, en anderzijds de verspreiding van Nederlands-
talige literatuur in het buitenland stimuleert, vervult hier 
de functie van bruggenbouwer. Op deze manier draagt 
het fonds bij aan een rijk en divers klimaat waar literatuur 
van waarde kan ontstaan die vervolgens succesvol in het 
buitenland onder de aandacht kan worden gebracht. 

Om dit te bewerkstelligen hanteert het fonds verschil-
lende instrumenten: enerzijds het verstrekken van subsi-
dies aan schrijvers, vertalers en uitgevers en anderzijds 
de uitvoering van promotieactiviteiten (met name in het 
buitenland) die gekoppeld zijn aan die subsidies. Zowel 
in binnen- als buitenland werken we nauw samen met 
de uitgevers, van wie zowel bij nieuwe literaire werken 
als bij vertalingen van (moderne) klassieken een serieuze 
investering wordt verwacht. 

Behalve investeren in de kwaliteit van scheppende 
kunstenaars beijvert het Letterenfonds zich ook voor 
het in stand houden van de kwaliteit van de vraag, met 
programma’s en stimuleringsregelingen gericht op 
het vergroten van het lezersbereik. Dat doet het fonds 
onder meer door (meerjarige) ondersteuning van literaire 
festivals, het organiseren van schrijvers- en vertalerstour-
nees en het investeren in (digitale) projecten die de lezer 
opzoeken. Daarnaast maakt het fonds middelen vrij voor 
programma’s die de zichtbaarheid en het publieksbereik 
van auteurs en vertalers vergroten, waarbij we samen-
werken met onze buren in het Letterenhuis, Schrijvers 
School Samenleving (SSS) en Stichting Lezen, en met 
de CPNB.

Vraag en aanbod op de buitenlandse markt creëert het 
Nederlands Letterenfonds ook. In de eerste plaats door 
het selecteren en bij uitgevers en agenten aanbieden van 
hoogtepunten uit de recente fictie- en non-fictieproductie 
(in de brochures 10 Books from Holland, Quality Non-
Fiction en Children’s Books) en Nederlandse klassieken 
(Dutch Classics). Daarnaast presenteert het fonds de 
Nederlandse literatuur op de belangrijkste internationale 
boekenvakbeurzen in Frankfurt, Londen en Bologna, 
waarbij de focus op Europa en het Engelse taalgebied 
ligt. Van groot belang voor de verspreiding van de Neder-
landse literatuur en voor de Nederlandse uitgeverij zijn de 
marktverkenningen en prospectiereizen die het Letteren-
fonds onderneemt. De kennis en nieuwe contacten die 
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hierbij worden opgedaan worden met het Nederlandse 
boekenbedrijf gedeeld. Bij deze marktverkenningen richt 
het fonds zich specifiek op opkomende economieën als 
Brazilië, China, Rusland en Turkije. Bij de inspanningen 
gericht op het buitenland trekt het Letteren fonds veelal 
gezamenlijk op met de collega’s van het Vlaams Fonds 
voor de Letteren.

Het Nederlands Letterenfonds kent een op de literaire 
sector toegesneden subsidiesysteem, waarin met 
gemiddeld kleine bedragen veel tot stand kan worden 
gebracht. Zo was in 2014 de gemiddelde stimulerings- of 
werkbeurs die een auteur ontving voor het schrijven van 
nieuw werk zo’n 19.000 euro, voor vertalers geldt dat de 
gemiddelde subsidie per vertaalproject ongeveer 8.900 
euro bedraagt, terwijl translation grants gemiddeld 2.700 
euro bedragen en incidentele manifestaties en projecten 
in de regel rond de 15.000 euro krijgen. De beoordeling 
en behandeling van aanvragen op het gebied van de 
literatuur is een bewerkelijk en arbeidsintensief proces, 
mede vanwege de vele specialismen die ermee gemoeid 
zijn; zo is inbreng van deskundigheid in vele verschillende 
talen noodzakelijk. Het Letterenfonds werkt om die reden 
met een omvangrijke poule van externe adviseurs. Het is 
ook een tijdrovend proces: het lezen en beoordelen van 
een boek of de kwaliteit van een vertaling kost nu een-
maal tijd. Dit maakt de procedures van het Letterenfonds 
soms complexer, soms ‘duurder’, maar beslist niet minder 
efficiënt dan die van andere fondsen.
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“Volgens Bussemaker is de uitverkie-
zing van Nederland en Vlaanderen tot 
‘Schwerpunkt’ goed nieuws voor de 
Nederlandstalige creatieve cultuur. Ook 
Tiziano Perez, namens het Letteren- 
fonds bij de ondertekening van het 
convenant aanwezig, wees desgevraagd 
naar de grote mogelijkheden van een 
gezamenlijke presentatie in 2016: ‘Het 
is de bedoeling dat het niet alleen een 
grote presentatie wordt voor een groot 
publiek – we denken aan enige tientallen 
schrijvers –, maar ook dat de aandacht 
die we krijgen leidt tot langduriger 
belangstelling.’”

‘Nederland en Vlaanderen in 2016 gastland samen 
met Vlaanderen’ door Arjan Peters, de Volkskrant,  
18 maart 2014.

“‘Het is een ongelooflijke kans voor de 
Nederlandstalige auteurs. Het is ook 
een groot compliment als de Frankfur-
ter Buchmesse in 2016 de Nederlandse 
en Vlaamse literatuur centraal wil stel-
len. We zijn heel blij.’ Dat zei woordvoer-
der Peter Rosendaal van de CPNB.”

‘Ongelooflijke kans voor Nederlandse auteurs’,  
De Telegraaf, 17 maart 2014.

“‘Duitse uitgevers willen minstens één 
of twee auteurs uit het gastland in hun 
stal hebben op de Buchmesse.’ […] Er 
volgen nog meer kennismakingsbijeen-
komsten, vertelt Bas Pauw. Die zijn naar 
genre ingericht. ‘We hebben de ambitie 
om alle prominente uitgevers aan bod te 
laten komen.’ Voor 2016 zijn reizen voor 
buitenlandse journalisten gepland.” 

‘Voorbereiding Schwerpunkt Buchmesse 2016 van 
start: Duitse uitgevers op bezoek’ door Robertine 
Romeny, Boekblad, 20 mei 2014.

“Het Nederlands Letterenfonds is druk 
met het verkopen van Nederlandse 
titels omdat Nederland over twee jaar 
het zogeheten Schwerpunkt is op de 
beurs. Behalve Ida Simons doen auteurs 
als Herman Koch, Luuk van Middelaar, 
Niña Weijers en Murat Isik het goed, 
aldus het Nederlands Letterenfonds.”

‘Ida Simons en andere hypes op de Buchmesse’ door 
Toef Jaeger, NRC Handelsblad, 10 oktober 2014.

“Een hoogtepunt van de week waren 
volgens junior projectmedewerker Melle 
van Loenen de speeddates in de Amster-
damse Brakke Grond, waar vertegen-
woordigers van De Arbeiderspers, De 
Bezige Bij, Querido, Van Oorschot, Cos-
see, Nieuw Amsterdam, Atlas/Contact, 
De Harmonie en Prometheus in gesprek 
gingen met hun internationale collega’s. 
‘Een soort mini-Frankfurt was het.’”

‘Derde Publishers Tour in teken van poëzie’ door 
Sabine Kok, Boekblad, 17 november 2014.
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Het Letterenfonds is georganiseerd langs de twee 
belangrijkste onderscheidende werkterreinen die ieder 
hun eigen aanpak vergen, maar nauw met elkaar in 
verband staan: een afdeling binnenland enerzijds, met de 
nadruk op subsidieverlening voor creatie, en een afde-
ling buitenland anderzijds, met de nadruk op promotie 
van Nederlands- en Friestalige literatuur door middel van 
activiteiten gecombineerd met stimuleringssubsidies. 
In 2014 had het fonds zo'n vijftien subsidiemogelijkheden 
(zie bijlage 3), waaronder één pilotregeling. Twee rege-
lingen werden in 2014 herzien (voor invoering in 2015): 
de regeling Projectwerkbeurzen vertalers en de Regeling 
digitale literaire projecten. 

De belangrijkste regelingen ter stimulering en onder-
steuning van de totstandkoming van nieuw literair werk 
zijn de regeling Projectsubsidies voor publicaties en de 
regeling Projectwerkbeurzen vertalers, gezamenlijk goed 
voor ongeveer 40% van de totale reguliere bestedingen 
van het Letterenfonds. Voor de regeling Projectsubsidies 
voor publicaties geldt dat het aantal aanvragen in 2014 
ten opzichte van het jaar ervoor nagenoeg gelijk is geble-
ven. Dit jaar ontving het fonds in totaal 172 aanvragen in 
deze regeling, waarvan er 121 werden gehonoreerd (4 
meer dan in 2013). Er is alle reden om vol verwachting 
uit te kijken naar de resultaten van deze investeringen, 
die ook dit jaar weer belangwekkende auteurs in staat 
stelden om nieuwe romans, essays, kinderboeken, dicht-
bundels te schrijven, zoals Franca Treur, Lieke Marsman, 
Alfred Schaffer, Kees ’t Hart, Christiaan Weijts, Inez 
van Dullemen, Mensje van Keulen, Tomas Lieske, Tijs 
Goldschmidt, Jeroen Brouwers, Joris van Casteren, Bibi 
Dumon Tak, Hans Hagen en Edward van de Vendel. En 
om uit te kijken naar biografieën van onder meer Hugo 
Brandt Corstius (Liesbeth Koenen), Etty Hillesum (Judith 
Koelemeijer) en Fritzi ten Harmsen van Beek (Maaike 
Meijer). Ook konden negen recent gedebuteerde talent-
volle schrijvers dankzij een projectsubsidie werken aan 
een tweede literair werk. In 2014 konden aanvragen van 
Mohammed Benzakour, Naomi Rebekka Boekwijt, Ilse 
Bos, Mano Bouzamour, Pauline Genee, Roman Helinski, 
Bertram Koeleman, Elisabeth van Nimwegen en Marjo-
leine Oppenheim-Spangenberg op ondersteuning van 
het Letterenfonds rekenen. 

Als literaire prijzen een indicatie zijn voor de mate waarin 
het fonds erin slaagt bij te dragen aan de bevordering 
van de kwaliteit van de Nederlandstalige en Friese litera-
tuur, dan is het fonds over 2014 bepaald niet ontevreden. 
Zelden werden zoveel door het fonds ondersteunde 
schrijvers bekroond: zo ontving Marjolijn Hof de Wou-
tertje Pieterse Prijs voor De regels van drie terwijl de 
Gouden Griffel en het Gouden Penseel respectievelijk 
werden toegekend aan Het raadsel van alles wat leeft en 
de stinksokken van Jos Grootjes uit Driel van Jan Paul 
Schutten en Floor Rieder. Ilja Leonard Pfeijffer won met 

Het Letterenfonds in het binnenland La Superba zowel de Libris Literatuur Prijs als de Tzum-
prijs, de Gouden Boekenuil ging naar Joost de Vries voor 
zijn roman De republiek. Dichteres Esther Jansma ontving 
de C.C.S. Cronepijs voor haar gehele oeuvre. De Inktaap 
ging naar Tommy Wieringa voor Dit zijn de namen, Michiel 
Stroink won de DJP met Tilt, Marcel van Engelen kreeg 
de M.J. Brusseprijs voor Het kasteel van Elmina, in het 
spoor van de Nederlandse slavenhandel in Afrika, terwijl 
de Bob den Uyl Prijs naar Lieve Joris’ Op de vleugels van 
de draak. Reizen tussen Afrika en China ging. Dichter 
Mischa Andriessen werd bekroond met het Charlotte 
Köhler Stipendium en de Academica Literatuurprijs werd 
in ontvangst genomen door Hannah van Wieringen voor 
haar prozadebuut De kermis van Gravezuid. Tijdens Het 
Schrijversfeest van Writers Unlimited werd de Constantijn 
Huygens-prijs 2014 uitgereikt aan Mensje van Keulen (oeu-
vre) en de Bordewijkprijs aan Jan van Mersbergen voor  
De laatste ontsnapping. Tot slot werd op de valreep van 
dit jaar bekend dat de PC Hooftprijs 2015 aan dichter 
Anneke Brassinga zal worden toegekend.

Ook wat vertalingen in het Nederlands betreft vielen er 
genoeg hoogtepunten te vieren. De Filter Vertaalprijs 
ging dit jaar naar Mari Alföldy voor Satanstango van de 
Hongaarse schrijver László Krasznahorkai. Pieter van 
der Drift ontving voor zijn vertaling van Davide Longo’s 
De verticale man de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs. 
Vertaler Russisch-Nederlands Hans Boland weigerde 
in 2014 een hoge Russische onderscheiding te ontvan-
gen uit handen van Poetin, maar werd in datzelfde jaar 
bekroond met de prestigieuze Nijhoff Prijs. De Suid-
Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns kende aan 
Riet de Jong-Goossens een Erepenning toe, vanwege 
haar grote verdiensten als vertaler van Afrikaanstalige 
literatuur in het Nederlands, de Grand Prix de la traduc-
tion littéraire van de Federatie Wallonië-Brussel ging naar 
Marianne Kaas voor haar vertalingen van Jean-Philippe 
Toussaint, Andrea Kluitmann werd bekroond met de 
VvL Penning, en Annelies van Hees ontving de Amy van 
Marken Prijs voor haar vertaling van de Deense klassieker 
Niels Lyhne van Jens Peter Jacobsen. Het Letterenfonds 
kende zijn oeuvreprijs voor de literair vertaler als cultureel 
ambassadeur dit jaar toe aan Paul Beers, die proza en 
poëzie van Robert Menasse, Ingeborg Bachmann en 
Witold Gombrowicz vertaalde en dit werk via interviews, 
essays en lezingen breder onder de aandacht bracht.
 Hoewel de kwaliteit van de vertalingen in het 
Nederlands onverminderd hoog blijft, vertoont het aantal 
vertalingen al enige jaren onmiskenbaar een dalende 
trend. Het fonds beziet deze daling – in 2014 gelukkig 
minder uitgesproken dan in voorgaande jaren – met zorg 
en heeft daarom met verschillende partners meerdere 
stimulerings- en promotieprogramma’s opgezet om de 
aandacht voor vertalingen en het vertalen te vergroten, 
waaronder het verderop besproken Schwob, de Verta-
lersgeluktournee en het programma Vertalen in Zicht. 
In 2014 ontving het fonds 189 aanvragen in de regeling 
Projectwerkbeurzen vertalers, 20 minder dan in 2013.  
In totaal werden 173 aanvragen toegekend. 
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Werken aan zichtbaarheid van literatuur  
en vertalingen
Activiteiten gericht op zichtbaarheid van literair auteurs 
en vertalers behoren voor het Letterenfonds tot de 
speerpunten van de huidige beleidsperiode. Met de 
partnerorganisaties in het Letterenhuis, Stichting Lezen 
en SSS, wordt nauw samengewerkt bij de ontwikkeling 
van plannen die de ambities van het fonds bij de promo-
tie van literair auteurs en vertalers kunnen versterken, 
bijvoorbeeld via leesbevordering en presentaties op 
scholen en in bibliotheken. Op het gebied van vertalingen 
in het Nederlands, met name van klassieke nog onver-
taalde meesterwerken uit de wereldliteratuur, zijn in 2014 
belangrijke vorderingen gemaakt. 
 Ook de samenwerking met SSS en het CPNB bij 
activiteiten in de Poëzieweek, de door NPO Cultura 
vanuit de bibliotheek van het Letterenfonds uitgezon-
den literaire talkshow Letteren &cetera, de Shut up & 
Write-avonden die als onderdeel van het debutantenpro-
gramma werden georganiseerd, en de samenwerking 
met het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Taalunie 
bij het auteursprogramma Ken je buren zijn concrete 
resultaten van dit ‘zichtbaarheidsbeleid’. 

Met De Groene Amsterdammer, SPUI25 en Athenaeum 
Boekhandel wordt samengewerkt bij de organisatie van 
de Europese Literatuur Prijs, die in 2014 voor de vierde 
keer werd uitgereikt. Op 25 juni van dat jaar werd in het 
radioprogramma Opium op 4 door Alexander Rinnooy 
Kan bekendgemaakt dat de Europese literatuurprijs 2014 
werd toegekend aan de Franse schrijver Jérôme Ferrari 
en vertalers Jan Pieter van der Sterre en Reintje Ghoos 
voor De preek over de val van Rome (verschenen bij De 
Bezige Bij). Aan de longlist van de prijs werd opnieuw de 
goedbezochte Vertalersgeluktournee gekoppeld, waarbij 
de vertalers van de genomineerde romans zich voorstel-
len aan en in gesprek gaan met klanten van deelnemende 
boekhandels. Het is maar één van de activiteiten die het 
fonds samen met de vertalersgemeenschap in Nederland 
organiseert; ook de vertaalworkshops (i.s.m. het Expertise-
centrum Literair Vertalen) en de jaarlijkse Literaire Vertaal-
dagen waren een groot succes. 

De verbinding van het vertalen met het onderwijs heeft 
een belangrijke impuls gekregen met de pilot Vertalen in 
zicht, opgezet in samenwerking met Verstegen & Stigter 
Culturele producties. Vertalen in zicht is een campagne 
die beoogt scholieren en docenten enthousiast te maken 
voor het vak vertalen. Door het aanbieden van een gratis 
lesbrief, voorbeeldlessen op video, en het organiseren van 
vertalersbezoeken op middelbare scholen laat dit pro-
gramma zien dat vertalen niet alleen belangrijk is, maar ook 
leuk en interessant kan zijn. In de eerste twee lesbrieven 
stonden songteksten en toneelfragmenten centraal – 
teksten die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. 
In het schooljaar 2013-2014 zijn er meer dan 10 schoolbe-
zoeken gerealiseerd. De ambitie is om de bekendheid van 
het programma te vergroten en de hoeveelheid schoolbe-
zoeken uit te breiden, waarbij de vertaler toegang krijgt 
tot een alternatieve bron van inkomsten. Het programma 
draait zo om zichtbaarheid en ook om cultureel onderne-
merschap. 

De kracht van literatuur 

In de zomer van 2014 werd Amster-
dam overspoeld door The Fault in 
our Stars-toeristen, tieners nog, die
de stad als bedevaartsoord bezoch-
ten om hier met eigen ogen alle 
locaties uit de film te bekijken; van 
het Anne Frankhuis tot een bankje op 
een hoek van de Leidsegracht. De 
film is gebaseerd op het gelijknamige 
boek van YA-auteur en vlogger John 
Green. Hij schreef de roman voor 
een belangrijk deel in de Amster-
damse schrijversresidentie aan het 
Spui waar hij in 2011 ruim twee 
maanden op uitnodiging van het 
Letterenfonds verbleef. Het boek 
vertelt niet alleen een spannend en 
ontroerend verhaal, een tranentrekker 
van jewelste, het is ook één grote 
ode aan de kracht van literatuur. Een 
weeffout in onze sterren, de Neder-
landse vertaling door Nan Lenders, 
werd zowel bekroond met de jury- als 
de publieksprijs van de Dioraphte 

Jongerenliteratuur Prijs 2013. Uit 
dankbaarheid voor zijn verblijf als 
WiR in Amsterdam doneerde Green 
het DJP prijzengeld vervolgens aan 
het Letterenfonds. De donatie werd, 
na overleg met Green zelf, geïn-
vesteerd in de Grunberg expositie 
(UvA) waaraan tevens een, educatief 
programma is verbonden. In 2014 
verbleven Nihad Siries (Syrië), Dato 
Turashvili (Georgië), Olga Grjasnowa 
(Azerbaijan/Duitsland), Hila Blum 
(Israël), Jesús Carrasco (Spanje), 
Philipp Blom (Duitsland), Roderik 
Six (België) en Katharina Teutsch 
(Duitsland) als WiR in Amsterdam. 
Zij leverden elk op hun eigen wijze 
een bijdrage aan het literair-culturele 
klimaat in het Nederlandse taalge-
bied. Ze verzorgden colleges aan 
de VU, de UvA en de Radboud 
Universiteit Nijmegen, namen deel 
aan conferenties, en verzorgden 
optredens in onder meer Amsterdam, 
Leeuwarden, Leiden, Utrecht, Den 
Haag, Antwerpen en Brussel.

In het kader van het zichtbaarheidsbeleid hebben met 
name kwetsbare genres als poëzie, essayistiek en klas-
sieken uit minder courante talen de aandacht van het 
Letterenfonds. Zo exploiteert het fonds niet alleen de 
Kousbroek Essay Opdrachtregeling, waarmee redacties 
van literaire tijdschriften en dag- en weekbladen (zowel in 
papieren als digitale vorm) gestimuleerd worden tot het 
publiceren van essays en het organiseren van publieks-
activiteiten rond de essayistiek, maar werkt het ook samen 
met de CPNB en SSS om de poëzie dichter bij lezers en 
luisteraars te brengen. Omdat poëzie aan kracht wint als 
ze wordt voorgedragen kunnen boekhandels, bibliotheken 
en scholen via de actie Boek een dichter dichters laten 
optreden voor een extra aantrekkelijk Poëzieweektarief. 
De actie Boek een dichter werd ondersteund door een 
brochure, die in samenwerking met de CPNB is samenge-
steld, waarin tien recente dichtbundels worden uitgelicht. 
De samenwerking zorgde voor een toename van 15% 
van het aantal poezievoordrachten: in totaal vonden er 74 
optredens plaats.

Om de diversiteit van het literaire aanbod te waarborgen 
en de kwetsbare positie van literatuur in vertaling te ver-
sterken, startte het Nederlands Letterenfonds in 2010 met 
het programma Schwob.nl. Schwob brengt hoogwaardige, 
nog onvertaalde klassieke literatuur uit alle windstreken 
onder de aandacht van uitgevers, boekhande laren en 
lezers. Bijzonder is dat het project stimulering, onder-
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“Het bekroonde boek staat met 
beide benen in het nu, het themati-
seert de verwarring van dit tijdsge-
wricht, het verkent een nieuwe en 
verfrissende omgang met schijn en 
wezen, het treedt intelligent in dia-
loog met divers cultureel erfgoed. En 
dat alles in een uitgepuurde stijl en 
internationale klasse ademend. De 
jury bekroont een boek zoals er niet 
eerder een geschreven was: een vro-
lijk verhaal over droefenis, waarin 
leesplezier gepuurd wordt uit rouw. 
Een ingenieus mozaïek van stijlen, 
genres en registers, die onze tijd een 
verrassende spiegel voorthoudt. Een 
slimme pageturner. Een authentieke 
roman over authenticiteit. De Gou-
den Boekenuil 2014 gaat naar De 
republiek van Joost de Vries.”

De jury van de Gouden Boekenuil 2014; Friedl’ 
Lesage (voorzitter), Wim Brands, Elsbeth Etty, 
Leen Huet, Bart Vanegeren en Vicky Vanhoutte.

“Zo speelt de auteur met ons het 
spel van fictie en werkelijkheid, 
drijft hij de spot met zijn literaire 
statuur en ijdelheid en schept hij er 
een duivels genoegen in zijn lezers 
op het verkeerde been te zetten. De 
lichtvoetigheid van zijn spel doet 
echter niets af aan de ernst van zijn 
betrokkenheid. Tegenover zijn luxe-
immigratie zet de auteur die van de 
Marokkaanse rozenverkoper Rashid 
en de Senegalese bootvluchteling 
Djiby, die in de trotse stad na een 
helse oversteek hun geluk komen 
beproeven, zoals Italiaanse emigran-
ten dat eerder deden in La Merica. 
Behalve een ode aan Genua en zijn 
bewoners, is La Superba in de eerste 
plaats een ode aan de verbeelding.”

De jury van de Libris Literatuurprijs 2014: Paul 
Witteman (voorzitter), Hugo Brems, Arjen Fortuin, 
Gemma Nefkens en Marjolijn Pouw. 

“Het staat voor de jury dan ook vast 
dat hij één van de grootste stillisten 
uit de Nederlandse literatuur is. 
 Pfeijffer is een schrijver die nog dúrft 
te schrijven, in zijn proza trekt hij 
alle registers op.” 

De jury van de Tzum-prijs 2014: Djuna ter Beke, 
Roos Custers, Rieuwert Krol, Marleen Nagtegaal, 
Coen Peppelenbos en Bart Temme.
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werd geconstateerd dat de druk op het budget sterk 
toeneemt. Gezien het grote aantal aanvragen (42) diende 
er dit jaar niet alleen inhoudelijk maar ook budgettair te 
worden geprioriteerd.

Innovatie
Het fonds ziet voor zichzelf een rol bij het initiëren van pro-
jecten waarin literaire creatie en digitale innovatie samen-
komen zonder direct winstoogmerk. Één zo’n initiatief is 
het dit jaar in samenwerking met het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie uitgevoerde programma Literatuur op 
het Scherm (voorheen Poëzie op het Scherm), waarbij 
schrijvers en vormgevers in duo’s bijeen worden gebracht 
en hun prototype of eindproduct presenteren aan een bre-
der publiek. Een zeer geslaagde presentatie vond plaats 
op 13 december in het Stedelijk Museum Amsterdam. 
Tijdens de discussie na was er lof voor de verbreding naar 
genres en het hoge ambitieniveau van deze editie, als 
verbeterpunt werd opgemerkt dat het zinvol zou zijn als 
het fonds zijn digitale regelingen ook zou openstellen voor 
auteurs die (nog) niet aan de drempel van één boekpubli-
catie voldoen. 
 Daarnaast voerde het Letterenfonds in 2013 en 2014 
de Regeling digitale literaire projecten uit. Met deze 
regeling wil het fonds door projectinvesteringen digitale 
vernieuwing op literair gebied stimuleren. De regeling richt 
zich op rechtspersonen en kent een open karakter, zodat 
nieuwe ideeën en innovatieve samenwerkingsverbanden 
worden aangemoedigd. Er waren in 2014 twee ronden 
gepland, waarin in totaal slechts drie projecten konden 
worden gehonoreerd. In ronde twee kon zelfs geen 
enkele aanvraag worden behandeld; 5 potentiële aanvra-
gers trokken hun aanvraag in. Het grootste struikelblok 
vormden de ingangseisen. Het fonds verlangt kwalitatief 
goed uitgewerkte projectplannen die verschillende ter-
reinen bestrijken: inhoudelijk, artistiek, marketingtechnisch, 
technologisch en financieel. Een onvolkomenheid bij een 
aanvraag laat zich meestal niet een-twee-drie oplossen. 
Om de aanvragers tegemoet te komen, biedt het fonds in 
2015 de extra mogelijkheid van een ontwikkelingssubsidie 
waarmee aanvragers voorstellen kunnen uitwerken tot 
voldragen projectplannen. 
 De regeling werd in 2014 geëvalueerd en herzien. 
Geconcludeerd werd onder meer dat de voorwaarde van 
niet-commercialiteit in de praktijk lastig te hanteren is. Het 
stimuleren van digitaal gecreëerde content of digitale gids-
functies is nu eenmaal pionierswerk, dat zich minder goed 
leent voor een beoordeling binnen traditionele kaders. Het  
is inherent aan pionierswerk dat projecten soms in onver-
wachte richtingen evolueren. Bij het herschrijven van de 
regeling zal het Letterenfonds daarmee rekening houden, 
bijvoorbeeld door een vorm van recoupment in te bouwen.

steuning en promotie in zich verenigt. Schwob brengt ont-
dekkingen in beeld bij uitgevers, ondersteunt de uitgave 
en ontwikkelt programma’s voor de collectieve promotie 
van gepubliceerde werken. Ondersteuning van creatie en 
stimulering van vraag worden op deze wijze in één pro-
gramma naadloos met elkaar verbonden. Schwob heeft de 
afgelopen periode bekendheid en waardering verworven 
onder Nederlandse uitgevers. Veel meer dan een website 
alleen, is Schwob inmiddels een Europees netwerk, met 
acht internationale partners en een substantiële Europese 
subsidie. In de zomer van 2014 ging een eerste boekhan-
delsactie van start, met een Schwobfest op 6 juli in Haar-
lem; aan de actie werd door een groot aantal betrokken 
uitgevers en vertalers deelgenomen. Schwob is in korte 
tijd uitgegroeid tot een initiatief met internationale bekend-
heid, een platform voor literatuur in vertaling.

Via de Regeling meerjarige subsidies ondersteunt het 
fonds sinds 2013 structureel acht grote Nederlandse lite-
raire en literair-educatieve manifestaties: Writers Unlimited 
in Den Haag, Crossing Border in Den Haag, Passionate 
Bulkboek in Rotterdam, Poetry International in Rotterdam, 
Wintertuin in Nijmegen en Literatuurhuis in Utrecht. Daar-
naast worden twee literair-educatieve organisaties gesub-
sidieerd, te weten School der Poëzie en Poëziepaleis. 
Deze organisaties ontvingen ook gemeentelijke ondersteu-
ning. Waar de grote gemeenten binnen hun kunstenplan-
nen subsidies toekennen voor vier jaar, kan het Letteren-
fonds alleen tweejarige subsidies verlenen. De plicht om al 
na twee jaar een hernieuwde aanvraag in te dienen is een 
extra belasting voor de aanvragers én het Letterenfonds. 
Daarom besloot het fonds tot een lichte procedure voor de 
hernieuwde aanvragen voor 2015-2016, waarbij de orga-
nisaties geen geheel nieuwe aanvraag met beleidsplan 
hoefden in te dienen. Een korte evaluatie en een bijgesteld 
activiteitenplan plus begroting volstonden. Zomer 2014 
hield de adviescommissie een midterm review met de acht 
manifestaties op basis van deze stukken, de jaarrekenin-
gen 2013 en verslagen van festivalbezoeken. Mede op 
grond daarvan stelde de adviescommissie een advies op 
over subsidieverlening voor 2015-2016. Door de cultuur-
bezuinigingen stond het jaar 2013 voor de grote manifes-
taties die uit de basisinfrastructuur (BIS) kwamen vooral 
in het teken van de sterke vermindering (vrijwel 50%) van 
de subsidies. Nu, anderhalf jaar later, zijn de gevolgen van 
deze bezuinigingen goed te merken in de bedrijfsvoering 
en de activiteiten van de betrokken organisaties. Vanwege 
het grote belang van de manifestaties voor de literaire sec-
tor volgt het Letterenfonds de ontwikkelingen bij de (inter)
nationale festivals en literair-educatieve instellingen op 
de voet. Om de continuïteit van de programmering en de 
educatieve taken van deze instellingen te kunnen garande-
ren heeft het fonds voor 2015 uit het bestemmingsfonds 
OCW eenmalig extra bedragen toegekend. 

Binnen de Regeling incidentele subsidies literaire  
projecten en manifestaties is per 2013 het basisbedrag 
waarvoor kan worden aangevraagd verhoogd naar  
€ 10.000, waardoor de aanvragen wonnen aan profes-
sionaliteit en ambitieniveau. De aanvragen die nu wor-
den ingediend zijn van betere kwaliteit en groter literair 
belang. Deze trend heeft zich in 2014 doorgezet, tegelijk 
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Internationalisering in een strategisch versterkend verband 
van halen en brengen behoort tot de core business van 
het Letterenfonds. Het is een intrinsiek onderdeel van de 
ketengedachte die ten grondslag ligt aan de werkwijze van 
het fonds ten aanzien van marktverruiming voor de letteren. 
Het fonds sluit daarbij nauw aan bij zowel de beleidspri-
oriteiten (ook in geografische zin) van de overheid als bij 
de ontwikkelingen in de sector waar door teruglopende 
verdiensten in het binnenland de noodzaak tot marktver-
ruiming elders sterk is gegroeid. Het fonds constateert dat 
het belang van actieve promotie van Nederlandse literatuur 
in het buitenland alleen maar groter is geworden.

Vertoonde het aantal aanvragen voor ondersteuning 
van vertalingen van Nederlandstalige literatuur in het 
buitenland al enige jaren een lichte groei, in 2014 steeg 
het aantal spectaculair. In totaal ontving het Letteren-
fonds 283 subsidieaanvragen (een stijging van 23% 
ten opzichte van het jaar ervoor) van uitgevers uit 39 
verschillende talen. Het aantal aanvragen betreft slechts 
een beperkt deel van het aantal titels dat jaarlijks dankzij 
bemiddeling door het Letterenfonds in het buitenland ver-
schijnt. Op basis van de stijging van het aantal aanvragen 
mag de komende jaren ook een stijging van het totale 
aantal verschenen vertalingen worden verwacht. Dit is 
goed nieuws voor Nederlandse uitgevers en vooral voor 
de auteurs voor wie de verkoop van nevenrechten (o.a. 
vertaal- en filmrechten) een steeds groter wordend deel 
van de inkomsten uit literaire arbeid vormt. 

De groei van het aantal vertalingen werd in 2014 met name 
gerealiseerd in Duitsland, en in mindere mate in Brazilië, 
Hongarije en Turkije. Ook vertalingen in het Chinees, met 
name wat kinder- en jeugdliteratuur en non-fictie betreft, 
lijken structureel een substantieel deel van het totale aantal 
vertalingen uit te maken. De stijging is geheel in lijn met wat  
op basis van de promotionele inspanning van het Letteren-
fonds mag worden verwacht. Het Letterenfonds organi-
seerde zowel in Hongarije als Turkije literaire manifestaties: 
in samenwerking met het Tanpinar Literatuurfestival en de 
Internationale boekenbeurs in Istanbul bracht het Letteren-
fonds, net als in 2013, Nederlandse schrijvers onder de 
aandacht van het Turkse lezerspubliek; in Boedapest was 
het Brody House het decor van een zeer succesvolle editie 
van het festival Café Amsterdam, dat voor deze gelegen-
heid werd georganiseerd samen met Crossing Border Den 
Haag. De gestegen aandacht voor Nederlandse schrijvers 
in Brazilië is een gevolg van een aantal prospectiereizen 
van het Letterenfonds ter voorbereiding op een literaire 
manifestatie die het fonds in 2015 in São Paulo en Rio de 
Janeiro organiseert. Bijzondere aandacht was er in 2014 
voor de Nederlandse graphic novel; ter gelegenheid van 
de stripboekenbeurs in Angoulême organiseerde het fonds 
samen met curatoren Gert Jan Pos en Joost Swarte een 
veelbesproken presentatie en postercampagne getiteld  
La bédé est dans la rue. 

De Nederlandse literatuur  
over de grenzen

La bédé est dans la rue

Januari 2014 reed er een autobus 
met 20 Nederlandse tekenaars, 
onder aanvoering van Joost Swarte 
en Gert Jan Pos, naar de Franse 
stad Angoulême, waar ieder jaar 
het grootste stripfestival van de 
wereld plaatsvindt. Ter ere van 
oeuvreprijswinnaar Willem (Bernard 
Holtrop), die in 2013 de Grand Prix 
van Angoulême had gewonnen, 
werkten de Nederlandse tekenaars 
in Les Ateliers Néerlandais. Iedere 
dag tekenden ze affiches over de 
actualiteit: President Hollande met 
integraalhelm, de belastingontdui-
king van Dieudonnée Mbala Mbala, 
Poetin in Sotchi, Fukushima en Albert 
Camus. De affiches werden ter 
plekke gedrukt door Sjoerd van Ree, 

met een zelfontworpen zeefdruk-
installatie, en verschillende keren 
per dag geplakt in de stad. In totaal 
werden tijdens de festivaldagen 80 
posters gemaakt en verspreid. Ook 
waren ze te zien op de website van 
het dagblad Libération. De poster-
campagne en presentatie van Neder-
landse striptekenaars kreeg als titel 
La bédé est dans la rue, verwijzend 
naar een beroemde poster uit 1968, 
La Beauté est dans la rue. Les Ate-
liers Néerlandais waren toegankelijk 
voor publiek. De nationale televisie 
van Frankrijk kwam op bezoek. De 
directeur van het festival liet zich bij 
voorkeur interviewen in het decor van 
het Nederlandse atelier. Aan La béde 
est dans la rue namen deel: 
Serge Baeken, Theo van den Boog-
aard, Jan Cleijne, Peter van Dongen, 
Guido van Driel, Jeroen Funke, Floor 
de Goede, Erik de Graaf, Milan 
Hulsing, Maaike Hartjes, Aimee de 
Jongh, Hanco Kolk, Henk Kuijpers, 
Nanne Meulendijks, Sam Peeters, 
Michiel van de Pol, Robert van Raffe, 
Marcel Ruijters, Anne en Eva Stalin-
ski, Ruben Steenman, Barbara Stok, 
Joost Swarte, Paul Teng, Typex. Ook 
Peter Pontiac, die wegens ziekte niet 
naar Angoulême kon afreizen, ont-
wierp een poster voor de campagne.
De beste 25 affiches zijn gezeefdrukt 
op het formaat 30 x 40 cm in een 
genummerde en gesigneerde oplage 
uitgebracht. 
www.labedeestdanslarue.com

Het belangrijkste wapenfeit in internationaal opzicht was 
zonder twijfel de toekenning aan Nederland en Vlaanderen 
van het gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse 
2016. In 2013 overhandigden het Nederlands Letteren-
fonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren een bidbook 
aan de Frankfurter Buchmesse, waarmee Nederland 
en Vlaanderen zich gezamenlijk kandidaat stelden voor 
het gastlandschap. Op 17 maart 2014 ondertekenden 
de Nederlandse en Vlaamse ministers van Cultuur, Jet 
Bussemaker en Joke Schauvliege, een overeenkomst met 
Juergen Boos, directeur van de Frankfurter Buchmesse, 
waarin de toekenning van het gastlandschap officieel 
werd bekrachtigd. Nederland en Vlaanderen zijn daarmee 
het eerste Europese gastland dat voor de tweede keer 
op de Buchmesse centraal staat. De praktische en artis-
tieke organisatie van de gastlandpresentatie is in handen 
van beide letterenfondsen; met de voorbereidingen is 
in 2014 voortvarend van start gegaan. Een Nederlands-
Vlaams projectbureau is samengesteld uit beide fondsen, 
geleid door schrijver en artistiek intendant Bart Moeyaert 
en zakelijk leider Bas Pauw. Dit ‘Bureau F16’ wordt 
ondersteund door een dagelijks bestuur en een Raad van 
advies, waarin relevante partners zoals de Nederlandse 
en Vlaamse uitgevers, auteurs en vertalers, de betrokken 
brancheorganisaties, de Nederlandse publieke cultuur-
fondsen en de Vlaamse cultuursteunpunten en de beide 
ministeries voor cultuur zijn vertegenwoordigd. 
 Ter voorbereiding op het gastlandprogramma orga-
niseerden de letterenfondsen in 2014 drie Publishers 
Tours waarmee een dertigtal Duitse uitgevers op het 
gebied van fictie, kinder- en jeugdliteratuur en poëzie 
in de gelegenheid werd gesteld nader kennis te maken 

http://www.labedeestdanslarue.com
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met de Nederlandse en Vlaamse boekenwereld en zich 
te informeren over nieuwe, voor de Duitse markt interes-
sante Nederlandstalige titels. Het Letterenfonds is 
verheugd over de resultaten van deze uitgeversbezoeken, 
waarvan er in 2015 nog twee zullen volgen, en die nu 
reeds tot een duidelijke stijging van het aantal rechten-
verkopen hebben geleid. 
 Een concept-programma voor het gastlandschap 
wordt in 2015 aan pers en publiek gepresenteerd.

Dat onze literatuur in het buitenland wordt gewaardeerd 
blijkt niet alleen uit het aantal verschenen vertalingen,  
maar zeker ook uit de internationale prijzen en de  
persaandacht die Nederlandse schrijvers in 2014 ten 
deel vielen. Zo werd de Amerikaanse vertaling van 
Mister Orange van Truus Matti (Enchanted Lion Books) 
bekroond met de prestigieuze Batchelder Award. De 
Europese Unie Literatuurprijs ging in 2014 naar Marente 
de Moor voor De Nederlandse maagd, terwijl Peter 
Buwalda’s Bonita Avenue werd uitgeroepen tot ‘Debut 
of the year’ in The Independent. Eerder omschreef The 
Telegraph Buwalda’s debuutroman als ‘one wild ride’ en 
prees deze krant Jonathan Reeders vertaling. De Engelse 
vertalingen van Tirza van Arnon Grunberg (vert. Sam 
Garrett voor Open Letter Books) en Het verboden rijk 
van J.J. Slauerhoff (vert. Paul Vincent voor Pushkin Press) 
drongen door tot de finale van de Amerikaanse 2014 
Best Translated Book Awards in Fiction, en Cees Noot-
eboom won de Italiaanse Premio Sandro Onofri, die in 
2014 voor de vijftiende keer werd uitgereikt. Ook Herman 
Kochs internationale succes duurt voort: zijn Summer 
House With Swimming Pool (vertaald door Sam Garrett) 
bereikte de top 10 van Publishers Weekly jaarover-
zicht. Maar niet alleen Koch verovert de Engelstalige 
markt, ook de Engelse vertaling door Laura Watkinson 
van Tonke Dragts Brief voor de koning blijft jubelende 
recensies oogsten, onder meer in The Independent en 
in The Times, die het boek kwalificeerde als ‘brilliant’ en 
‘extraordinary’. Het belang van literair vertalers bij al dit 
pionierswerk kan niet worden overschat: het Letteren-
fonds bekroonde daarom Jelica Novakovic-Lopušina, die 
al meer dan twee decennia de Nederlandse taal en litera-
tuur in Servië vertegenwoordigt, met de Letterenfonds 
Vertaalprijs 2014 en nam met waardering kennis van de 
toekenning van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2015 aan 
Christiane Kuby voor haar vertalingen uit het Nederlands 
in het Duits.

Opvallende vertalingen uit het Nederlands in het afgelo-
pen jaar waren: Baltische zielen van Jan Brokken in het 
Italiaans (Claudia Di Palermo, Claudia Cozzi), een Engelse 
poëziebloemlezing uit het werk van Remco Campert 
(vertaald en samengesteld door Donald Gardner), De 
stille kracht van Louis Couperus in het Russisch (Irina 
Michajlova), Tikkop van Adriaan van Dis in het Frans 
(Daniel Cunin), Dorst van Esther Gerritsen in het Duits 
(Meike Blatnik), een selectie van de Brieven van Vincent 
van Gogh in het Noors (Eve-Marie Lund), De man zonder 
ziekte van Arnon Grunberg in het Duits (Rainer Kersten),  
Tonio van A.F.Th. van der Heijden in het Hongaars 
(Miklós Fenyves), Nooit meer slapen van W.F. Hermans 
in het Italiaans (Claudia Di Palermo), Oek de Jongs 

Opwaaiende zomerjurken in het Frans (Philippe Noble), 
een Arabische vertaling van Het diner van Herman Koch 
(door Mohamed Osman), Guus Kuijers De Bijbel voor 
ongelovigen in het Duits (Angela Wicharz-Lindner, Anna 
Carstens), en de Engelse vertalingen van Bonita Avenue 
van Peter Buwalda (Jonathan Reeder), De koning van 
Kader Abdolah (Nancy Forest-Flier), Geert Maks Reizen 
zonder John (Liz Waters), Minoes van Annie M.G. (David 
Colmer), Barbara Stoks Vincent (Laura Watkinson) en 
Dick Swaabs Wij zijn ons brein (Jane Hedley-Prôle). 
 In totaal belandden 242 nieuwe titels op de burelen 
van het Letterenfonds; een aantal moet nog door de uit-
gevers opgestuurd worden. De meest vertaalde schrijvers 
waren dit jaar Annie M.G. Schmidt (15 vertalingen), Cees 
Nooteboom (9), Herman Koch (9), Arnon Grunberg (7), 
Karina Schaapman (7), Douwe Draaisma (6), Dick Swaab 
(6), Toon Tellegen (6) en Edward van de Vendel (6).

Om buitenlandse vertalers een kans te bieden rustig te 
werken in Nederland én kennis te maken met de door 
hen vertaalde schrijvers en hun uitgevers, exploiteert het 
Letterenfonds het Vertalershuis aan de Van Breestraat in 
Amsterdam. In 2014 verbleven er 47 vertalers voor een 
periode van minimaal 2 weken en maximaal 2 maanden. 
Zij zijn allen opgenomen in ‘The Dutch Foundation for 
Literature’s List of Approved Translators’, een lijst van 
inmiddels 600 vertalers die door het fonds beproefd zijn 
en die aan uitgevers worden aanbevolen wanneer zij een 
Nederlands boek willen laten vertalen. In 2014 werden 15 
vertalers aan deze lijst toegevoegd, waaronder Litouwse, 
Koreaanse, Russische, Servische en Hongaarse.

Bruggenbouwers 

Aan ieder buitenlands succes van 
een Nederlandse roman, heeft 
een literair vertaler een onmisbare 
bijdrage geleverd. Met een drietal 
tweejaarlijkse prijzen voor de beste 
recente vertaling in het Franse, 
Duitse of Engelse taalgebied 
zet het Letterenfonds i.s.m. het 
Vlaams Fonds voor de Letteren de 
schijnwerpers op de kwaliteit van 
Nederlandstalige literatuur in buiten-
landse vertaling. Op 10 februari 2014 
ontving Alain Van Crugten in Parijs 
de Prix des Phares du Nord voor 
zijn Franse vertalingen van de roman 
Sprakeloos (La langue de ma mère) 
en het toneelstuk Mama Medea van 
Tom Lanoye. Een dag later vond 
in Londen de feestelijke uitreiking 
van de Vondel Translation Prize 

plaats, waarmee David Colmer werd 
bekroond voor zijn Engelse vertaling 
van De helaasheid der dingen (The 
Misfortunates) van Dimitri Verhulst. 
Eind 2014 werd bekend dat de Else 
Otten Übersetzerpreis naar twee 
vertalers zal gaan: Bettina Bach 
voor haar “vloeiende vertaling” van 
Hotel Linda van Arjan Visser, “waarin 
ze, soms met kleine aanpassingen, 
de ironie en de humor van het 
oorspronkelijke werk heeft weten te 
behouden”, en Rainer Kersten voor 
zijn vertaling van De laatkomer van 
Dimitri Verhulst. “De originele, oncon-
ventionele taal die Verhulst hanteert, 
heeft in de vertaling van Kersten een 
volstrekt gelijkwaardig equivalent 
gevonden.” Zeker buiten deze ‘grote’ 
taalgebieden zijn het niet zelden indi-
viduele vertalers die wegen openen 
voor de Nederlandse literatuur. Jelica 
Novaković-Lopušina is zo iemand: 
als docent, als vertaler van een groot 
en veelzijdig oeuvre en als cultureel 
bemiddelaar staat zij al ruim twee 
decennia pal voor de Nederlandse 
taal en literatuur in Servië. Daarom 
ontving zij op 12 december, tijdens 
de Literaire Vertaaldagen, de Let-
terenfonds Vertaalprijs 2014. 
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Bijzondere projecten en 
 samenwerkingsverbanden

onderwijs en de professionele beroepspraktijk (met 
ontwikkelruimte op maat door coaching en verbinding 
met productie- en presentatieplekken) en aandacht voor 
de multidisciplinaire wijze van werken van hedendaagse 
kunstenaars centraal staat. Alle fondsen werd verzocht 
een programma voor 2015 en 2016 voor hun sector te 
ontwikkelen. Aan het Letterenfonds werd een budget 
toegezegd van € 168.000 jaarlijks. Het Letterenfonds 
heeft een voorstel ingediend dat zich enerzijds richt op 
begeleiding en creatie en anderzijds op ruimte voor plan-
nen van jonge makers om in nieuwe, uitdagende verban-
den te werken. Een derde onderdeel richt zich expliciet 
op (schrijf)talent met een andere culturele achtergrond. 
Tot slot is ruimte opgenomen in het programma voor de 
Europese Vertalersfabriek, waarin jonge literair vertalers 
intensief gecoacht worden.

The Art of Impact
Eind 2013 heeft het ministerie van OCW de zes lande-
lijke publieke cultuurfondsen opdracht gegeven voor de 
ontwikkeling van een programma ter stimulering en ver-
dieping van de relatie tussen de kunsten en andere maat-
schappelijke domeinen. Een werkgroep, waarin alle zes 
fondsen vertegenwoordigd waren, heeft dit programma in 
2014 nader uitgewerkt. De werkgroep heeft zich daarbij 
tijdens verschillende bijeenkomsten laten adviseren door 
experts en belanghebbenden uit het culturele en maat-
schappelijke veld. 
 In november heeft het ministerie zijn goedkeuring 
verleend aan het definitieve programmavoorstel. Het 
programma heeft de naam The Art of Impact gekregen, 
waarmee niet alleen verwezen wordt naar de impact van 
kunst, maar ook naar de kunst van het genereren van 
impact. 
 In aanloop naar de lancering van het programma is 
door Vandejong Creative Agency een communicatiecam-
pagne en een website opgezet (www.theartofimpact.nl). 
In samenwerking met Bind Film en Studio BAR zijn een 
lanceringsfilm en informatieve animatie ontwikkeld. Op 
1 december 2014 is The Art of Impact gelanceerd door 
minister Bussemaker van OCW, tijdens de conferentie 
Cultuur in Beeld.
 The Art of Impact stimuleert en ondersteunt 
bestaande en nieuwe kunstprojecten met maatschap-
pelijke impact. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar 
nieuwe methoden om de waarde en impact van kunst-
projecten te expliciteren. Tot 2017 heeft het ministerie 
van OCW hiervoor in totaal 7 miljoen euro beschikbaar 
gesteld. Het Mondriaan Fonds is namens de fondsen 
penvoerder van het programma.
 Het programma wordt uitgevoerd langs twee sporen. 
Spoor 1 investeert in bestaande projecten, spoor 2 
in nieuwe projecten. De bestaande projecten worden 
geselecteerd door een intendant. De nieuwe projecten 
worden in 2015 via een open call geworven. Michiel 
Munneke, voorheen directeur van World Press Photo, is 
in november 2014 aangesteld als programmadirecteur. 
De selectieprocedure voor de intendant is in december 
gestart.

Internationale talentontwikkeling: Wanderlust
Eind 2013 is door het ministerie van OCW een aanvul-
lende subsidie aan het Letterenfonds toegekend voor een 
programma gericht op talentontwikkeling in internationale 
context. De middelen voor dit programma zijn door minis-
ter Bussemaker beschikbaar gesteld in het kader van de 
visiebrief Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in 
een veranderende samenleving, van juni 2013. 
 Onder de titel Wanderlust heeft het fonds een 
programma ontwikkeld dat schrijvers, programmamakers 
en tijdschriftredacteuren de gelegenheid biedt ervaring 
op te doen en literaire vaardigheden te vergroten in een 
interdisciplinaire en internationale omgeving. 
 Voor talentvolle schrijvers is onder andere een 
samenwerking aangegaan met de Jan van Eyck Academie 
in Maastricht. Het writer-in-residence programma aan de 
Jan van Eyck Academie is een gezamenlijk initiatief van 
het Nederlands Letterenfonds en de Van Eyck Academie. 
Jaarlijks verblijft er tenminste één schrijver voor twee 
maanden. De gastschrijver werkt tijdens het verblijf in een 
studio op de academie, te midden van veertig internatio-
nale kunstenaars, ontwerpers, curatoren en denkers. De 
selectie van de schrijvers geschiedt door een adviescom-
missie van het Letterenfonds in samenspraak met de Van 
Eyck. Niña Weijers was van 15 oktober tot 15 december 
de eerste schrijver die aan het programma deelnam. De 
andere al geselecteerde schrijvers voor dit programma 
zijn Maartje Wortel, Wytske Versteeg en Rosan Hollak. 
 Naast dit schrijversprogramma loopt in samenwer-
king met de Van Eyck het programma Spiegelgrond 
waarbij dichters één maand aan de Van Eyck verblijven. 
De dichters die tot op heden aan de Van Eyck verbleven 
zijn Erik Lindner, Tonnus Oosterhoff en Lieke Marsman. 
Ook aan dit onderdeel draagt het Letterenfonds financi-
eel bij, maar het maakt geen deel uit van Wanderlust. 
 Een ander onderdeel van het programma Wander-
lust richt zich specifiek op de internationale ontwikkeling 
van bemiddelaars in de literatuur, programmamakers 
en redacteuren van (internet)tijdschriften. Najaar 2014 
zijn de eerste acht voorstellen door de adviescommis-
sie behandeld. Twee voorstellen van programmeurs zijn 
gehonoreerd en één voorstel is aangehouden in afwach-
ting van een nadere uitwerking. Voorjaar 2015 is er een 
nieuwe gelegenheid om plannen voor te leggen. Bij de 
selectie wordt in eerste instantie geselecteerd op de 
kwaliteiten van de beoogde deelnemer, alsmede op de 
kwaliteit en relevantie van het plan in perspectief van de 
internationale ontwikkeling van de betrokken program-
meur/redacteur. 

Talentontwikkeling nationaal
Op 23 oktober 2014 zond de minister van OCW een 
brief aan de Tweede Kamer met een nadere uitwerking 
van de brief Talentontwikkeling. De minister besloot 
 sectorbreed extra middelen in te zetten voor talent-
ontwikkeling, waarbij de aansluiting tussen kunstvak-
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Symposium Made in Europe
Op 2 maart 2014 organiseerden de zes cultuurfon-
den in samenwerking met Stichting Schrijvers School 
Samenleving en NRC in Paradiso Amsterdam een 
symposium rond de verschijning van Pieter Steinz’ boek 
Made in Europe. De kunst die ons continent bindt. In 
een gevarieerd programma, gepresenteerd door Arjen 
Lubach en geproduceerd en vormgegeven door Behoud 
de Begeerte, reageerden verschillende sprekers en 
kunstenaars op Made in Europe. Optredens en voor-
drachten waren er onder anderen van Cees Nooteboom, 
Robbert Dijkgraaf, Bas Heijne, Margot Dijkgraaf, Maria 
Barnas, Calefax & Cora Burggraaf en Jet Steinz. Minister 
van OCW Jet Bussemaker nam het eerste exemplaar 
van het boek in ontvangst. Tijdens het symposium werd 
Steinz onderscheiden met de Gouden Ereveer ‘omdat hij 
literatuur, Nederlandse én buitenlandse, op een onna-
volgbare manier in een nieuw soort literatuurgeschiede-
nis geplaatst heeft. Dat doet hij speels en lichtvoetig. 
Zijn literatuurgeschiedenis is er een van contexten, van 
verbanden, van netwerken. Geen afzonderlijke sterren 
interesseren hem, maar de sterrenhemel. En die weet hij 
op een fascinerende manier te duiden’, aldus de jury van 
de Gouden Ganzeveer.

Woord.nl – zes auteurs schrijven nieuwe hoorspelen
In een gezamenlijke pilot, getiteld Fluiten in het donker, 
van het Mediafonds en het Letterenfonds kregen in 2014 
zes auteurs de opdracht een nieuw hoorspel van 30 
minuten te schrijven. De opdrachten zijn mede verstrekt 
in het kader van Woord.nl, een nieuw online platform 
voor verhalende radio dat maart 2014 werd gelanceerd 
door het Mediafonds en de publieke omroep. De site 
biedt niet alleen toegang tot radiohistorie maar presen-
teert ook gloednieuwe experimentele verhalende radio, 
geluidskunst en poëzie. De zes nieuwe hoorspelen 
worden geschreven door Esther Gerritsen (1972), Kaweh 
Modiri (1982), Ilja Leonard Pfeijffer (1968), Wanda Reisel 
(1955), Christiaan Weijts (1976) en Maartje Wortel (1982). 
De hoorspelen werden op 19 februari 2015 aan de pers 
gepresenteerd en zijn vanaf 7 maart te beluisteren op 
Radio 1.

Tentoonstelling Arnon Grunberg
Op 30 oktober 2014 werd bij de Bijzondere Collecties 
van de UvA een grote multimediale overzichtstentoon-
stelling over de schrijver Arnon Grunberg geopend 
waarin leven, oeuvre (in buitenlandse vertaling) en schrij-
verschap worden uitgelicht. Naast materiaal uit Grun-
bergs archief zijn stukken te zien uit de collectie van het 
Letterkundig Museum in Den Haag, van de bibliotheek 
van het  Letterenfonds en van particuliere verzamelaars. 
Bijzondere onderdelen van de expositie vormden een 
uitgebreid educatief programma en het GrunbergLab – 
waar de hersenactiviteit van bezoekers wordt gemeten 
terwijl ze Grunbergs laatste novelle Het bestand lezen. 
Tegelijkertijd lanceerde het Letterkundig Museum een lite-
raire app met een wandeling door het Amsterdam-Zuid 
van Grunberg en werd Arnon Grunberg zelf vanwege zijn 
verdiensten voor de Nederlandse literatuur en samenle-
ving door de Faculteit der Geesteswetenschappen van 
de UvA benoemd tot Honorary Fellow. 

De Arnon Grunberg Tentoonstelling, een gezamenlijk pro-
ject van de Bijzondere Collecties van de UvA, het Letter-
kundig Museum en het Nederlands Letterenfonds, werd 
wegens succes zes weken verlengd tot 15 maart 2015. 
Het Letterenfonds kon de totstandkoming van exposi-
tie en bijbehorend educatief programma ondersteunen 
mede dankzij een donatie van de Amerikaanse auteur en 
voormalig WiR John Green – als dank voor zijn residen-
tieperiode in Amsterdam doneerde hij het prijzengeld van 
de tweevoudige bekroning van zijn roman Een weeffout 
in onze sterren met de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs 
aan het Letterenfonds. De Grunberg-expositie verhuist 
later in 2015 naar Museum TwentseWelle in Enschede. 
De tentoonstelling werd eveneens ondersteund door het 
Mondriaan Fonds.
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“De afgelopen tijd voltrekt zich iets 
interessants. De dominante media-
vormen - boek, film en game – raken 
hun monopolie kwijt, door nieuwe 
technieken die veel vloeibaardere 
uitingen mogelijk maken; ik denk 
dan vooral aan de constante data-
stroom van internet, en de flexibele 
input van touchscreen-apparaten. 
Makers kunnen elementen naar 
eigen inzicht combineren, zoals 
tekst, bewegend beeld, geluid, inter-
activiteit, algoritmische willekeur, en 
zelfs de parameters van de omge-
ving, zoals in een aantal van de wer-
ken die we vandaag hebben gezien. 
[…] Dit is een opwindend moment in 
de mediageschiedenis. Misschien 
wel net zo opwindend als de tijd van 
het kampvuur, toen we voor het eerst 
ontdekten hoe leuk en zinvol het was 
om elkaar verhalen te vertellen.”

Column van Niels t Hooft bij de presentatie van 
Literatuur op het scherm, 13 december 2014.

“Wow, Nederland, wat een mooie 
zaak, Literatuur op het Scherm!”

Tweet en blog van Janien Benaets, 13 december 
2014.

“Wat een leuke persoonlijke gedich-
ten van Dichtbij, poëzie ter plaatse: 
http://www.poetryinmotion.
nl/dichtbij-2  Literatuur op het 
scherm@Stedelijk”

Tweet van Maja Brouwer, 15 december 2014. 

“‘Van de Museumpromenade – naar 
het eind van de wereld – gaat nog één 
bus.’ Een gedeelte uit een gedicht 
gemaakt met de app DichtBij van 
Mark Boog en vormgever John 
van der Wens. Met de app (verkijg-
baar voor Android en iPhone) kan 
iedereen een persoonlijk en actueel 
stuk poëzie maken: met een druk op 
de knop wordt het gedicht samen-
gesteld op basis van willekeurige 
gegevens die de telefoon registreert.”

‘Met je telefoon’, de Volkskrant, 29 januari 2015.

http://t.co/1oWp2n7cdX
http://t.co/1oWp2n7cdX
https://twitter.com/Stedelijk
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Visitatie cultuurfondsen
In opdracht van het ministerie van OCW heeft een com-
missie van vijf onderzoek gedaan naar het beleid en de 
dagelijkse praktijk van de cultuurfondsen, te weten het 
Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkun-
sten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, 
het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie.
 De commissie bestond uit Mijntje Lückerath-Rovers 
(voorzitter), Giep Hagoort, Ryclef Rienstra, Bruno 
 Verbergt en Patty Voorsmit.
 Het algemene oordeel van de commissie over de 
cultuurfondsen is positief: ‘Het beleid dat de zes fondsen 
voeren is in lijn met de aan hen opgelegde kaders, zij 
beoordelen aanvragen en bezwaarschriften zorgvuldig, 
werken actief aan kwaliteitsbeleid via evaluaties, betrekken 
hun stakeholders in toenemende mate bij beleidsontwik-
keling en uitvoering, hun bedrijfsvoering is op orde en de 
fondsmedewerkers zijn betrokken en gemotiveerd.’ De 
commissie hield eveneens een pleidooi voor instandhou-
ding van de diversiteit in het fondsenlandschap: ‘Opvallend 
is het grote verschil in beleid, rolopvatting en werkwijze  
van de fondsen, hetgeen volgens de commissie past bij  
de karakterverschillen van de verschillende deelsectoren.’
 Ook over het Letterenfonds oordeelde de commissie 
positief, waarbij zij enkele aanbevelingen ter verbetering 
aanvoerde. Het Letterenfonds neemt de raad van de 
visitatie ter harte en heeft verschillende van de aanbeve-
lingen inmiddels doorgevoerd, zoals de uitbreiding van 
de digitale aanvraagmogelijkheden, het intensiveren van 
betrekkingen met de bibliotheken en het instellen van 
een jaarlijks overleg van de personeelsvertegenwoordi-
ging met de Raad van Toezicht. Over de wenselijkheid 
en praktische uitvoerbaarheid van andere aanbevelingen 
wordt overleg gevoerd met de relevante stakeholders en 
het ministerie. Eventuele veranderingen in beleid zullen  
in het beleidsplan 2017-2020 hun beslag krijgen.

In het kader van het visitatieonderzoek voerde het onaf-
hankelijke onderzoeksbureau IVA Onderwijs in 2014 een 
gebruikersonderzoek uit onder internationale relaties van 
het fonds: ruim 200 vertalers (48%) van Nederlandse 
literatuur in een andere taal en bijna 200 redacteuren van 
buitenlandse uitgeverijen (22%) hebben aan een enquête 
meegewerkt. De klanttevredenheid bleek onder zowel de 
relaties binnenland als buitenland groot: de responden-
ten zijn in het algemeen positief over de communicatie, 
de kwaliteit van de informatie en de dienstverlening door 
de individuele medewerkers. 
 In zijn algemeenheid hechtten de respondenten 
zeer aan de regelingen en activiteiten van het fonds. 
Onder de buitenlandse uitgevers is 96% van mening dat 
het belangrijk is dat het Letterenfonds de Nederlandse 
literatuur in het buitenland promoot. Ook vertalers uit het 
Nederlands onderschrijven in hoge mate het belang van 
de buitenlandpromotie van het fonds en de ondersteu-

ning (translation grants) van buitenlandse uitgeverijen. 
De doelstellingen van het Nederlands Letterenfonds 
worden onderschreven. Hieruit kan worden afgeleid dat 
de verschillende groepen gebruikers een helder begrip 
hebben van wat het fonds zoal doet en vinden dat het 
fonds zijn energie daarbij goed besteedt. Eerder, in 2013, 
werd een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd onder de 
gebruikers binnenland van het fonds: schrijvers, vertalers 
in het Nederlands, uitgevers en adviseurs. De uitkomsten 
zijn gepubliceerd in de publicatie Gebruikersonderzoek 
2009-2012 en in de recente publicaties, Gebruikerson-
derzoek buitenland: vertalers van Nederlandse literatuur 
in andere talen en A survey among publishers of Dutch 
literature abroad. Zowel het binnenlandse als het buiten-
landse gebruikersonderzoek zullen eenmaal per beleids-
periode worden herhaald. 

De belangrijkste samenwerkingspartners en andere 
spelers op het letterenveld zijn kwalitatief, door middel 
van interviews, bevraagd over hun waarneming van het 
functioneren en de rol van het Letterenfonds. Onder deze 
(13) organisaties bevinden zich beleidsorganisaties als de 
Nederlandse Taalunie, Stichting Lezen, het Vlaams Fonds 
voor de Letteren; vertegenwoordigers van (commerciële) 
partijen als uitgevers (GAU, LUG), boekhandels, de Ver-
eniging van schrijvers en vertalers (VvL); een overheids-
instelling als de provincie Fryslân waarmee wordt samen-
gewerkt op het gebied van de Friese letteren; uitvoerende 
organisaties als Stichting Collectieve Propaganda van 
het Nederlandse Boek (CPNB) en Poetry International en 
een particulier fonds als het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
De waardering voor het Nederlands Letterenfonds is bij 
alle stakeholders hoog. Het fonds wordt professioneel 
genoemd en bereid tot samenwerking. Het zou in som-
mige opzichten meer ondernemend kunnen zijn en in een 
vroeger stadium afstemming moeten zoeken met het veld. 
Als subsidieverstrekker is het degelijk, als promotor des-
kundig. Het fonds heeft veel kennis in huis en een goed 
netwerk, al heeft niet iedereen goed zicht op de breedte 
en samenhang van de activiteiten die het organiseert. 

Initiatief Literaire tijdschriften
Begin 2013 werd aan vier tijdschriften, te weten Hol-
lands Maandblad, Liter, Das Magazin en Terras een 
bedrag van € 25.000 toegekend binnen het Initiatief 
Literaire Tijdschriften. Het Initiatief is tot stand gekomen 
in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Het Nederlands Letterenfonds en het Cultuurfonds dra-
gen gezamenlijk zorg voor de organisatie, advisering en 
financiering van dit initiatief. 
 In het kader van het volgen van de ontwikkelingen bij 
vier literaire tijdschriften heeft de adviescommissie op 7 
februari 2014 een tussentijds gesprek gevoerd met de 
afzonderlijke redacties. Op grond van die gesprekken 
is met een aantal redacties nog verder overleg gevoerd 
over de aanpak van enkele specifieke trajecten. Begin 
2015 zullen de redacties een evaluatie en financiële 
verantwoording verstrekken. Op grond daarvan zullen het 
Letterenfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds het 
Initiatief evalueren en bezien op welke wijze in de directe 
toekomst een effectief tijdschriftbeleid kan worden 
gevoerd. 

Evaluatie en kwaliteitsbeleid
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Projectsubsidies voor literaire vertalingen
De Projectwerkbeursregeling voor literair vertalers is in 
2014 herzien en per 1 januari 2015 vervangen door de 
regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen. De 
veranderde eisen die de Rijksoverheid stelt aan subsidie-
verstrekking (samengevat in het Uniform Subsidie kader) 
en de wens de beheerslasten te beperken vormden hier-
voor de aanleiding. De nieuwe regeling biedt aan vragers 
meer inzicht in de manier waarop de hoogte van de 
 subsidiebedragen wordt berekend. 

Pilot beginnende vertalers in literaire tijdschriften  
In 2013 startte het Nederlands Letterenfonds in het kader 
van de deskundigheidsbevordering voor literair vertalers 
met een pilot-programma dat beginnende vertalers (in 
alle genres) de gelegenheid biedt werk te publiceren 
in Nederlandse literaire tijdschriften. Na een succesvol 
begin (2013: 6 aanvragen) werden in 2014 geen aan-
vragen ingediend voor dit programma. Als belangrijkste 
reden voor het uitblijven van aanvragen noemen de 
literaire tijdschriften de administratieve lasten, die in 
verhouding tot het subsidiebedrag te hoog zijn. In 2015 
wordt bekeken hoe het Letterenfonds op een effectievere 
manier invulling kan geven aan deze regeling. 

KulturA
Eind 2012 eindigde de KulturA-regeling. Deze vierjarige 
regeling van het Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuur-  
participatie, Fonds Podiumkunsten en Nederlands 
Letteren fonds was bedoeld voor eenmalige investeringen 
in materiaal, kennis of netwerkvorming, ter versterking  
van de culturele infrastructuur op de Nederlandse  
Caribische eilanden en de (internationale) uitwisseling. 
Voor de externe evaluatie van de regeling werd Thije 
Adams aangezocht, die zijn evaluatie mei 2014 afrondde. 
Zijn belangrijkste aanbeveling: zorg in de beginfase voor 
goed opdrachtgeverschap, zoals het formuleren van de 
(politieke) verantwoordelijkheden en het op fondsen-
niveau uitzetten van een gezamenlijke koers voor de  
duur van de regeling en daarna.
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Nederlandse als Braziliaanse auteurs en moderatoren 
zullen deelnemen. Ze vinden plaats in de belangrijkste 
boekwinkels en culturele centra van beide steden: Livre-
ria Cultura, Livreria Martins Fontes, Livreria da Vila en 
Centro Cultural Itau in São Paulo en Livreria da Travessa, 
Centro Cultural Banco do Brasil en Biblioteca Parque 
in Rio de Janeiro. Onderdeel van het festival vormen 
bovendien een tentoonstelling van Nederlandse boek-
ontwerpen en een literair filmprogramma, georganiseerd 
in samenwerking met het Eye Filminstituut. Als opmaat 
naar het festival vinden op het FLIP-festival in Paraty een 
feestelijk voorprogramma en persconferentie plaats. In 
dit programma zal de Nederlandse ontwerper Irma Boom 
centraal staan.

Naast deze grootschalige projecten, waarin presentatie 
van literatuur, marktverkenning en marktverruiming wor-
den gecombineerd, continueert het fonds zijn reguliere 
promotionele inspanningen in de in het beleidsplan 
vastgestelde focuslanden Turkije, de BRICS-landen 
en Spaanstalig Zuid-Amerika; ontginning van nieuwe 
taalgebieden en markten zijn langjarige projecten die 
ruime voorbereiding en vooral ook een effectieve nazorg 
behoeven.

Voor de werkzaamheden en activiteiten van het Letteren-
fonds op de langere termijn geldt dat in 2015 de 
gesprekken met stakeholders en samenwerkingspartners 
zullen worden geïntensiveerd, ter voorbereiding op het 
Beleidsplan 2017-2020 dat het fonds in 2016 aan de 
Minister van Cultuur zal aanbieden. 

De beleidsprioriteiten zoals geformuleerd in het 
beleidsplan 2013-2016 blijven ook de komende jaren 
gehandhaafd. Ondersteuning en stimulering van nieuw, 
opkomend schrijf- en vertaaltalent en investering in de 
oeuvreontwikkeling van gevestigde schrijvers en vertalers 
zijn en blijven voor het Letterenfonds de kern van het 
beleid. Dat de prioriteiten van het Letterenfonds aan rele-
vantie niets hebben ingeboet, bewijzen de voortdurende 
discussies over de crisis in het boekenvak onder invloed 
van economische en maatschappelijke veranderingen, 
en angst voor verschraling als gevolg van steeds verder-
gaande rationalisering en commercialisering. Waar de 
markt zich terugtrekt en kwetsbare genres in het gedrang 
komen, wordt het belang van op stimulering gerichte 
maatregelen groter. Recent onderzoek1 heeft aangetoond 
dat de pluriformiteit en diversiteit tot nu toe gehandhaafd 
bleven – het is van belang deze ook in de toekomst en 
onder veranderende omstandigheden te waarborgen. 
 Naar de mening van het fonds, die ook onder-
schreven wordt door de visitatiecommisie cultuurfond-
sen, vereist dit een door alle partijen in de boeken- en 
literatuursector gedragen strategische agenda. Het 
fonds constateert dat deze, ondanks eerdere pogingen 
daartoe, momenteel ontbreekt, reden waarom het samen 
met Stichting Lezen, de CPNB en de KvB het initiatief 
heeft genomen een plan voor een dergelijke agenda uit 
te werken. In aansluiting op het advies van de Raad voor 
Cultuur inzake de Vaste Boekenprijs2 zou de oprichting 
van een kenniscentrum voor de letterensector mogelijk 
deel kunnen uitmaken van deze plannen. Het centrum 
zou zich onder meer moeten richten op het verzamelen 
van harde data over het boekenvak, het in kaart brengen 
van prestaties op het gebied van leescultuur en leesbe-
vordering, en het totstandbrengen en uitvoeren van een 
innovatieagenda. 

De promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in 
het buitenland zal tot en met 2016 vrijwel geheel in het 
teken staan van het naderende gastlandschap op de 
Frankfurter Buchmesse 2016 (zie pagina 8). Uitzondering 
hierop vormt een voor het najaar van 2015 voorziene 
literaire manifestatie in Brazilië. Van 26 augustus tot en 
met 4 september 2015 organiseert het Letterenfonds 
een tweede Zuid-Amerikaanse editie van het succesvolle 
literatuurfestival Café Amsterdam. Een eerste editie 
vond plaats in 2013 in Buenos Aires. Aan het festival 
zal worden deelgenomen door Peter Buwalda, Arnon 
Grunberg, Toine Heijmans, Herman Koch en Tommy 
Wieringa, kinderboekenauteurs Marjolijn Hof en Edward 
van de Vendel, graphic novelist Barbara Stok en dich-
ter Arjan Duinker. Voor allen geldt dat recentelijk werk 
in Brazilië werd (of binnenkort zal worden) uitgegeven. 
In samenwerking met de betrokken Braziliaanse uitge-
vers wordt een programma samengesteld van lezingen, 
voordrachten, discussies en interviews, waaraan zowel 

Vooruitzichten

1  Onderzoek APE/Dialogic
2   Raad voor Cultuur, Vaste Boekenprijs – Advies bij de tweede evaluatie 

van de wet, 2014
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Governance-structuur
Zoals in 2013 was voorgenomen werd de governance-
structuur van het Letterenfonds per 1 april 2014 gewij-
zigd van een bestuur-directiemodel in een Raad van 
Toezichtmodel. De bestuurlijke activiteiten in het eerste 
kwartaal stonden daardoor, naast het jaarlijks gesprek 
met de accountant van KPMG en de vaststelling van de 
jaarrekening 2013, in het teken van de wijziging van de 
fondsstatuten. Daarin is de nieuwe governance-structuur 
vastgelegd. Er werd afscheid genomen van de bestuurs-
leden Yvonne van Oort en Pieter de Jong. 

Ook de structuur van het fondsbureau werd veranderd: 
het aantal afdelingen werd teruggebracht van vier naar 
drie, te weten binnenland, buitenland en bedrijfsvoering. 

Tiziano Perez is door de minister van OCW per 1 april 
benoemd tot bestuurder van het Nederlands Lette-
renfonds voor de duur van vijf jaar. Hij is als directeur-
bestuurder belast met het besturen van het fonds en met 
het beheer en de beschikking over het vermogen van 
het fonds, waaronder het nemen van de beslissingen op 
subsidieaanvragen. Hij vertegenwoordigt het fonds en is 
belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Directeur 
Pieter Steinz, bij wie in 2013 de spierziekte ALS werd 
geconstateerd, zag zich vanaf april genoodzaakt zijn 
werkzaamheden bijna geheel neer te leggen.

De Raad van Toezicht is in het bijzonder verantwoorde-
lijk voor het houden van toezicht op het beleid van de 
directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken 
in het fonds. De Raad van Toezicht staat de directeur-
bestuurder met advies terzijde. Van zijn samenstelling en 
werkzaamheden wordt hierna separaat verslag gedaan in 
het verslag van de Raad van Toezicht. 

De adviesstructuur van het Letterenfonds bleef per 1 
april vrijwel ongewijzigd. De directeur-bestuurder wint 
waar nodig over de ingediende subsidieaanvragen advies 
in bij adviescommissies, die per subsidieronde worden 
samengesteld uit de Raad van advies van het Letteren-
fonds. De leden van de Raad van advies worden door 
de directeur-bestuurder benoemd voor de duur van twee 
jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor twee 
jaar. Aan de benoeming gaat een voordracht door de 
selectiecommissie vooraf; de selectiecommissie bestaat 
uit twee externen, een uit VvL-kringen (Jeanne Holier-
hoek) en een vertegenwoordiger van de LUG (Joost Nij-
sen). Bij enkele subsidieregelingen maken de adviescom-
missies op hun beurt gebruik van adviezen van externe 
adviseurs. Bijvoorbeeld bij de subsidieregeling voor 
literair vertalers, waarbij literaire werken en vertalingen uit 
zeer veel verschillende taalgebieden worden beoordeeld, 
en die expertises niet allemaal in één commissie verte-
genwoordigd kunnen zijn.

Wet, regelgeving en gedragscodes
Het Letterenfonds is een zelfstandig bestuursorgaan. Het 
is gebonden aan onder meer de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb) en het daarin verankerde gelijkheidsbeginsel. 
Subsidiebeslissingen van het fonds zijn gebaseerd op 
het Algemeen reglement en de deelreglementen van het 
fonds, die door de directeur-bestuurder worden vast-
gesteld en aan de voorafgaande goedkeuring door de 
minister van OCW zijn onderworpen. De beslissingen 
van de directeur-bestuurder zijn voor bezwaar vatbaar, en 
kunnen ter toetsing worden voorgelegd aan de bestuurs-
rechter. 

Naast de Awb past het fonds zowel de Gedragscode 
Cultuurfondsen als de Governance Code Cultuur toe. 
Deze twee codes werken volgens het principe ‘pas toe  
of leg uit’.
 Van de Gedragscode Cultuurfondsen wordt op 
één punt afgeweken. Paragraaf 6 van deze code schrijft 
voor dat het jaarverslag informatie dient te bevatten 
over afgewezen projecten. Het Letterenfonds ziet hier 
gedeeltelijk vanaf. Bij de afweging van belangen tussen 
volledige openheid over de behandeling van bij het fonds 
ingediende subsidieaanvragen enerzijds en privacy van 
individuele aanvragers anderzijds, wordt door het fonds 
geen informatie verstrekt over afgewezen aanvragen 
van natuurlijke personen. Afgewezen aanvragen van 
rechtspersonen worden wel in de publiekseditie van het 
jaarverslag opgenomen.
 De negen principes van de Governance Code  
Cultuur worden door het fonds onderschreven en zijn 
waar nodig in de nieuwe fondsreglementen verwerkt. 
 Integriteit en het vermijden van de schijn van belan-
genverstrengeling binnen de hele organisatie (Raad van 
Toezicht, directeur-bestuurder, medewerkers en adviseurs) 
zijn zoals deze code voorschrijft, een terugkerend punt 
van aandacht. Openheid – met respect voor de privacy  
van aanvragers en het intellectuele eigendom van 
creatieve plannen – en een goed evenwicht tussen de 
verschillende geledingen van het fonds, met vastgelegde 
advies- en besluitprocedures, zijn daarbij richtsnoer. Over 
alle subsidiebesluiten wordt achteraf aan de Raad van 
Toezicht gerapporteerd. Toegekende subsidies worden 
op de website van het fonds bekendgemaakt, via de 
 digitale nieuwsbrief verspreid, en in de uitgebreidere  
digitale publiekseditie van dit jaarverslag gepubliceerd. 
Bij betalingen wordt uitvoering gegeven aan het vier-
ogen principe.
 Het Letterenfonds heeft een klokkenluidersregeling. 
In september 2014 is Greetje van den Bergh benoemd 
tot extern vertrouwenspersoon van het fonds voor de 
duur van vier jaar. 

Functies en nevenfuncties van de Raad van Toezicht, 
directeur-bestuurder, directeur en leden van de Raad  
van advies zijn op de website van het fonds te vinden. 
Nevenfuncties van de overige medewerkers zijn in  
kaart gebracht, en worden jaarlijks besproken op 
 wijzigingen. 

Bestuur & beheer
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Huisvesting
Het Letterenfonds is gevestigd in het Letterenhuis in 
Amsterdam. De panden Nieuwe Prinsengracht 89 en 91 
zijn eigendom van het fonds. Zowel nummer 91 als een 
deel van het hoofdgebouw op nummer 89, worden door 
het Letterenfonds verhuurd. In de zomer van 2014 is door 
de gemeente Amsterdam een vergunning afgegeven voor 
de overkapping van de patio, en in het najaar werd de 
verbouwing gestart. Na voltooiing van de verbouwing in 
2015 zal een nog groter gedeelte van het hoofdgebouw 
worden verhuurd. 
 De organisaties in het Letterenhuis hebben een 
gezamenlijk bedrijfshulpverleningsteam. Dit team heeft in 
2014 een gezamenlijke cursus- en oefendag gehouden in 
en om het pand. 
 Het Vertalershuis, een onderdeel van het Letteren-
fonds, is gevestigd aan de Van Breestraat 19 in Amster-
dam, en is eveneens fondseigendom. In 2014 werd een 
renovatie uitgevoerd van enkele van de appartementen. 
 De schrijversresidentie aan het Spui in Amsterdam 
en de residentie aan het Merwedeplein (Amsterdam 
Vluchtstad) waar het Letterenfonds jaarlijks verblijf biedt 
aan buitenlandse schrijvers, worden door het Letteren-
fonds gehuurd. De residentie aan het Merwedeplein 
werd in het voorjaar getroffen door een brand, waarbij 
een groot deel van de inboedel verloren ging maar geluk-
kig geen slachtoffers vielen.

Bezwaar, beroep en klachten
Bij de invoering van het Raad van Toezichtmodel is ook 
de bezwaar- en klachtprocedure gewijzigd. Er is sinds-
dien sprake van een interne commissie met een externe 
onafhankelijke voorzitter. De bezwaar- en klachtprocedure 
is beschreven in het nieuwe huishoudelijk reglement. 
 Tegen de voor bezwaar en beroep vatbare besluiten 
van de directeur-bestuurder werden in 2014 in totaal 
20 bezwaarschriften ingediend. Daarvan werden er drie 
gegrond, negen ongegrond en één niet-ontvankelijk 
verklaard. Vijf bezwaren werden ingetrokken. Eind 2014 
waren er nog twee bezwaarschriften in behandeling. 
 Er werden geen beroepschriften ingediend en geen 
uitspraken gedaan door de bestuursrechter of de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake 
besluiten van het Nederlands Letterenfonds. Het fonds 
ontving geen klachten. 

Financiering door OCW, exploitatieresultaat 
De structurele subsidie van OCW voor de periode 2013-
2016 bedraagt € 40.568.319 (inclusief loon- en prijsbij-
stellingen). Dat is inclusief de middelen voor de grote lite-
raire festivals, die voorheen door het ministerie van OCW 
werden gefinancierd. Daarnaast ontvangt het fonds een 
projectsubsidie van totaal voor vier jaar € 1.195.668 voor 
internationale activiteiten op het gebied van marktverrui-
ming in het kader van de Homogene Groep Internationale 
Samenwerking (HGIS-middelen). 
 Incidentele projectsubsidies van € 290.973 res-
pectievelijk € 336.000 zijn verleend ten behoeve van 
Talentontwikkeling in internationale context (Wanderlust), 
respectievelijk Talentontwikkeling nationaal letteren 2015 
en 2016. Verder ontving het fonds al in 2013 een eenma-
lige subsidie van € 118.181 voor de aanpassing van het 

In 2014 had Tiziano Perez de volgende nevenfuncties:
 Qualitate qua directeur-bestuurder van de Stichting 
Bert Schierbeekfonds en de Stichting Steunfonds Stimu-
lering Nederlandse Literatuur; penningmeester Stichting 
Vluchtstad; lid van de Raad van advies van de Konink-
lijke Vereniging van het Boekenvak; lid van de Raad van 
advies van de Internationale Vereniging voor Neerlandis-
tiek en lid van de Stuurgroep van de Arnon Grunbergten-
toonstelling bij Bijzondere Collecties van de Universiteit 
van Amsterdam.

WNT
De beloning van de directeur-bestuurder voldoet aan de 
normen van de Wet normering bezoldiging topfunctio-
narissen publieke en semipublieke sector (WNT). Zijn 
bezoldiging vermeerderd met de sociale verzekerings-
premies, belastbare vaste en variabele onkostenvergoe-
dingen en voorzieningen ten behoeve van beloningen 
betaalbaar op termijn bedroeg in 2014 € 102.511. Het 
sectorale plafond voor deze functie is voor het Letteren-
fonds vastgesteld op € 123.024. 
 De bezoldiging van de directeur Steinz lag boven 
deze norm op basis van contractuele afspraken die reeds 
voor de instelling van het sectorale plafond met hem wer-
den gemaakt. Met hem is een afbouwregeling overeenge-
komen. 

Personeelsbeleid en medezeggenschap
Het Letterenfonds kent een eigen arbeidsvoorwaarden-
reglement. Voor de beloningssystematiek hanteert het 
de ook voor de Rijksoverheid geldende loonschalen en 
periodieken van het ARAR. Bij goed functioneren, dat 
jaarlijks door de direct leidinggevende in een gesprek 
met de medewerker wordt besproken, wordt gegroeid 
totdat de hoogste trede binnen een schaal is bereikt. Het 
fonds is aangesloten bij het ABP. Als ‘trendvolger’ wordt 
in beginsel de loonontwikkeling bij de Rijksoverheid 
gevolgd. In 2014 was sprake van een ‘nullijn’ voor ambte-
naren en bleven ook de lonen van de fondsmedewerkers 
ongewijzigd. 
 Het ziekteverzuimpercentage van het Nederlands 
Letterenfonds bedroeg in 2014, 5,5%. Daarvan betreft 
2,8% langdurig verzuim. Het verzuim tot 91 dagen nam 
ten opzichte van 2013 toe met 0,3% tot 2,7%. Onder-
zocht is of de toename van dit verzuim gerelateerd was 
aan de werkomstandigheden. Dat bleek niet het geval. 

Het fonds beschikt over een personeelsvertegenwoordi-
ging (PVT). Deze is door het voormalig bestuur geraad-
pleegd in het kader van de voorgenomen benoeming van 
de directeur-bestuurder. De PVT heeft in 2014 twee keer 
overleg gevoerd met de directeur-bestuurder. Daarbij is 
gesproken over het onderzoek dat in opdracht van de 
minister van OCW wordt gedaan naar de gevolgen van 
een eventuele clustering van de zes cultuurfondsen. Ook 
de toegenomen werkdruk stond op de agenda. Met de 
PVT is overeengekomen dat er een jaarlijks overleg van 
de PVT zal zijn met de Raad van Toezicht. 

Vanaf augustus is het personeelbestand tijdelijk uitge-
breid met 1 fte, ten behoeve van het project gastland-
schap Frankfurt 2016. 



pand en een eenmalige doorloopsubsidie van € 968.436 
voor AENA pensioenen.
 De exploitatierekening van het Nederlands Letteren-
fonds laat in 2014 een positief resultaat zien van € 2.254. 
De jaarrekening 2014 toont dat het fonds voor wat betreft 
zijn doelstellingen in deze beleidsperiode op koers ligt. 
Bij zowel subsidies als overige activiteiten zijn de beste-
dingen lager dan gepland, maar de verwachting is dat 
deze gedurende de beleidsperiode worden ingelopen. 
Met name het gastlandschap Frankfurt 2016 zal tot een 
substantieel hoger activiteiten- en uitgavenniveau leiden 
in 2015 en 2016. Daarvoor is ultimo 2014 een extra 
reserve beschikbaar van € 1.725.339. Bij beheerslasten 
personeel zijn de uitgaven in 2014 hoger dan bij aanvang 
van de subsidieperiode voorzien. Dit is voornamelijk het 
gevolg van autonome kostenstijgingen, in het bijzonder 
gestegen premies, waaronder de overgangspremie VUT/
FPU, die in 2014 geheel voor rekening van de werkge-
ver kwam. De uitval van de directeur door ziekte en het 
verworven gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse 
2016 leidden eveneens tot extra uitgaven. Hiervoor werd 
tijdelijk personeel aangenomen. De materiële beheers-
lasten waren lager dan voorzien, zodat de totale uitgaven 
voor beheer in 2014 toch binnen de begroting bleven. 
 Het eigen vermogen van het Letterenfonds inclusief 
de bestemmingsreserves, en het bestemmingsfonds 
OCW bedraagt eind 2014, totaal € 2.696.248. Omdat 
een groot deel van dit bedrag gereserveerd is voor 
bekostiging van activiteiten in verband met de Frankfurter 
Buchmesse 2016 en een bedrag van € 230.000 voor 
de door het Nederlands Letterenfonds meerjarig gesub-
sidieerde instellingen, is de omvang van dit vermogen 
– gezien de personele omvang van de organisatie en de 
uit de organisatieactiviteiten voortvloeiende risico’s – 
bescheiden te noemen.
 Sinds 2011 worden de liquide middelen van het Let-
terenfonds op grond van de wettelijke bepalingen op dit 
gebied volledig aangehouden op een rekening courant bij 
het ministerie van Financiën.

Bezuinigingen
Ook in verband met de aan het Letterenfonds opgelegde 
ZBO-korting worden de beheerslasten van het fonds 
teruggebracht; voor de beleidsperiode 2013-2016 is op 
grond van het gewijzigde beleidsplan van 11 mei 2012 
een zeer forse reductie in formatie voorzien, die met 
behulp van de op 10 december 2012 verleende frictie-
gelden ad € 522.341gefaseerd tot in 2016 zal verlopen. 
In 2013 en 2014 nam de vaste formatie af met respec-
tievelijk 0,55 en 0,84 fte. Eind 2015 is voorzien in een 
uitstroom van de vaste formatie van nog eens 2,5 fte.
 Het fonds verwacht de negatieve effecten hiervan 
voor een deel te kunnen opvangen door grotere beheers-
matige samenwerking binnen het Letterenhuis en door 
aanpassingen op het gebied van ICT. Omdat in 2014 
nog veel tijd geïnvesteerd moest worden in omgang met 
het nieuwe geïntegreerde ICT-systeem ‘Salesforce’ dat 
in oktober 2013 werd opgeleverd, waren deze effecten 
in 2014 nog niet merkbaar. Eind 2014 werd gestart met 
de mogelijkheid van digitaal aanvragen bij enkele sub-
sidieregelingen. In de loop van 2015, als bij meerdere 
subsidieregelingen een digitale aanvraagmogelijkheid 

wordt gerealiseerd en enkele aanloopproblemen zijn 
verholpen, zal het ICT-systeem naar verwachting daad-
werkelijk tot tijdbesparing leiden. Daarnaast is per 2016 
voorzien in verlaging van de huisvestingslasten van het 
Letterenfonds door de verhuur van een groter deel van 
de Nieuwe Prinsengracht 89 aan andere instellingen.  
Na uitvoering van deze maatregelen is de grens van  
de flexibiliteit die van het Letterenfonds verwacht kan 
worden, in bedrijfseconomische zin bereikt. 
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“Peter Buwalda’s debut novel is one 
wild ride: a swirling helix of a family 
saga that swerves from gross-out 
sex comedy to pitch-black revenge 
tragedy as twist after twist reframes 
what we know about its dysfunctio-
nal cast.”

‘Bonita Avenue by Peter Buwalda, review.  
A Dutch debut that bears comparison with  
Franzen and Roth’ door Anthony Cummins,  
Sunday Telegraph, 22 april 2014 (vijf sterren).

“If I had to choose one first novel, 
it would be the addictive bedlam 
of Bonita Avenue by Dutch novelist 
Peter Buwalda (Pushkin). Siem 
 Sigerius is an intellectual icon and 
patriarch of a family for whom 
 “dysfunction” seems an understate-
ment. The twisted central twist – how  
Sigerius’s taste for pornography 
explodes close to home – is typical of 
Buwalda’s messy marriage of realism 
and chaos theory. Bonita Avenue 
deserves to be a book, not just a 
debut, of the year.”

‘Books of the year 2014: The best debuts’ door 
James Kidd in The Independent, 4 december 
2014.

“Onder uitgevers wordt vaak – op 
verzuchtende toon – het beroemde 
drie procents-verhaal aangehaald: dat 
is het percentage vertalingen op de 
gehele boekproductie (van tuinboek 
tot thriller) die in Engeland en de VS 
verschijnt, de overige 97% komt van 
eigen bodem. Binnen die drie procent 
valt de rest van de wereld. Het aandeel 
van Nederland kan dus – net als dat 
van overige kleine taalgebieden – niet 
meer zijn dan een paar promille. Toch 
is er iets gaande: [...] Aan het einde 
van de week ontmoet ik Sanneke van 
Hassel en Annelies Verbeke, met wie 
ik samen een speciaal nummer van 
Words Without Borders ten doop houd 
in een grote boekwinkel in Brooklyn. 
[…] De korte verhalen en romanfrag-
menten die we uitkozen – van Mensje 
van Keulen tot Maartje Wortel, van 
Yves Petry tot Arnon Grunberg, van 
Walter van den Berg tot Elke Geurts 
– hebben het overkoepelende thema 
van het taboe.”

Vertaalde literatuur in Engeland en Amerika. Van 
drie procent naar meer?, blog van Victor Schiferli 
op de website van het Letterenfonds, 4 juni 2014.

“Eat your heart out, Knausgaard,  
I have the newest literary  
heartthrob!” 

Blog van uitgever Will Evans van het Amerikaanse 
Velum Press na aankoop van de rechten op  
La Superba van I.L. Pfeijffer, 21 augustus 2014. 
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In dit verslag legt de Raad van Toezicht van het Letteren-
fonds verantwoording af over de wijze waarop hij vanaf  
1 april 2014 invulling heeft gegeven aan zijn taak. 
Aandacht wordt besteed aan de interne organisatie, de 
uitgangspunten voor het toezicht en de wijze waarop de 
Raad van Toezicht zijn taken heeft uitgevoerd. 

Bestuur 
Per 1 april 2014 is de governance-structuur van het 
Letterenfonds gewijzigd. Het bestuurs-directiemodel 
werd omgevormd tot een Raad van Toezichtmodel. De 
bestuursleden Jan Hoekema, Kasper van Noppen en 
Willem Otterspeer namen zitting in de Raad van Toezicht. 
Daarnaast werden Michèle Lopes Cardozo en Gemma 
Nefkens als leden van de nieuwe raad verwelkomd. Tiziano 
Perez, tot 1 april plaatsvervangend directeur, werd op 
voordracht van het fondsbestuur door de minister van 
OCW benoemd tot directeur-bestuurder, voor de duur 
van vijf jaar. 

De taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder 
zijn statutair en in het huishoudelijk reglement van het 
Letterenfonds vastgelegd en worden in het directieregle-
ment, dat moet worden goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht, nader uitgewerkt. De directeur-bestuurder legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 
 Jaarlijks voert een delegatie uit de Raad van Toezicht 
een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. 
De raad stelt de bezoldiging van de directeur-bestuurder 
vast binnen de daarover in de Wet normering bezoldi-
ging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) vastgelegde normen, en beoordeelt de toelaat-
baarheid van nevenfuncties van de directeur-bestuurder. 

Bijlage 1:  
Verslag Raad van Toezicht 2014

De Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd 
door de minister van OCW en houden toezicht op het 
functioneren van het fonds. Op 22 mei 2014 werd voor-
zitter Jan Hoekema herbenoemd tot mei 2018. De Raad 
van Toezicht werkt volgens een Reglement Raad van 
Toezicht, dat op 11 december 2014 werd vastgesteld. 
 Aan de samenstelling van de Raad van Toezicht 
ligt een profielschets ten grondslag die regelmatig zal 
worden geëvalueerd. Deze profielschets gaat uit van een 
raad met vijf tot zeven leden die breed is samengesteld 
en een evenwichtige opbouw kent met oog voor diversi-
teit (o.a. man-vrouwverhouding en leeftijdsopbouw), een 
onafhankelijke positionering en een kritische en integere 
taakvervulling. Leden mogen geen belangen hebben bij 
de subsidieverstrekking van het Letterenfonds. In het pro-
fiel wordt expliciet een aantal terreinen benoemd waarop 
specifieke deskundigheid vereist is. Het gaat dan om de 
volgende competentiegebieden: 
•	 politiek/bestuurlijke	processen
•	 financiën
•	 (verander)management	
•	 voorlichting	en	marketing
•	 	kennis	van	literaire	veld	(uitgeverij,	literaire	instellin-

gen, auteurs, nationaal en internationaal) en literatuur 
in brede zin

•	 juridische	expertise.	
Op elk van deze terreinen moet op basis van het profiel 
steeds minimaal één lid specifieke deskundigheid bezit-
ten. In de praktijk is sprake van overlap.

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in  
2014 als volgt:

Profiel en functie Geboortejaar Begin termijn Einde termijn Herbenoembaar

De heer J. Th. Hoekema Voorzitter; politiek en bestuur, 
management, juridische expertise

1952 1 mei 2014 1 mei 2018 Nee

De heer K. van Noppen Voorlichting en marketing 1958 1 nov 2011 1 nov 2015 Ja

De heer W. Otterspeer Kennis literatuur in brede zin 1950 1 mei 2012 1 mei 2016 Ja

Mevrouw M. Lopes Cardozo Financiën 1964 1 april 2014 1 april 2018 Ja

Mevrouw G. Nefkens Secretaris; (verander)management, 
kennis van de literaire uitgeverij

1949 1 april 2014 1 april 2018 Ja
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De leden hadden de volgende relevante (neven)functies.

—  Jan Hoekema: 
Burgemeester gemeente Wassenaar, voorzitter Comité 
van Toezicht Prins Claus Conservatorium Groningen, 
covoorzitter Vereniging Schouwburg- en concertgebouw-
directies, lid bestuur Codart Foundation Den Haag, 
voorzitter bestuur Vrienden van de Pieterskerk Leiden, lid 
Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen Amsterdam, 
lid Raad van Toezicht Nationale Commissie Duurzame 
Ontwikkeling (NCDO) Amsterdam, voorzitter Raad van 
Toezicht Museum van Oudheden in Leiden, lid bestuur 
IDFA Bertha Fund Amsterdam, voorzitter Raad van 
Toezicht van Stichting Bert Schierbeekfonds en Stichting 
Steunfonds Stimulering Nederlandse Literatuur.

—  Kasper van Noppen: 
Zelfstandig tekstschrijver en communicatieadviseur, 
bestuurslid Vondelpark Openluchttheater, lid algemeen 
bestuur Vereniging Amsterdam City, lid Raad van Toe-
zicht van Stichting Bert Schierbeekfonds en Stichting 
Steunfonds Stimulering Nederlandse Literatuur, lid Raad 
van Advies van de Weekend Academie.

—  Willem Otterspeer: 
Hoogleraar Universiteitsgeschiedenis Universiteit 
Leiden, conservator Academisch Historisch Museum 
Leiden, lid Raad van Toezicht Museum van Oudheden, 
lid redactieraad De Gids, essayist en biograaf, publicist 
de Volkskrant, lid Raad van Toezicht van Stichting Bert 
Schierbeekfonds en Stichting Steunfonds Stimulering 
Nederlandse Literatuur.

—  Michèle Lopes Cardozo: 
Financieel manager en consultant, nu controller bij Over-
gemeenten. Bestuurslid van de Stichting Blooming, Lid 
Raad van Toezicht van Stichting Primo NH in liquidatie, 
Bestuurslid van de Mgr. A. van Loon Stichting, lid Raad 
van Toezicht van Stichting Bert Schierbeekfonds en 
Stichting Steunfonds Stimulering Nederlandse Literatuur.

—  Gemma Nefkens: 
voormalig lid directie van Uitgeverij Van Oorschot. Lid 
bestuur Stichting Menno ter Braak, voorzitter bestuur 
P.C. Hooftprijs Stichting, voorzitter Stichting De Gouden 
Ganzenveer, lid Raad van Toezicht van Stichting Bert 
Schierbeekfonds en Stichting Steunfonds Stimulering 
Nederlandse Literatuur.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een 
reiskostenvergoeding en een vergoeding ter hoogte van 
€ 256 per vergadering; de voorzitter ontvangt € 360 per 
vergadering of activiteit van een dagdeel. De uitbetaalde 
bedragen zijn opgenomen in de exploitatierekening, en 
blijven onder de maximale WNT-norm van € 9.227 voor 
de voorzitter en € 6.151 voor leden.

Uitgangspunten bij het toezicht
Uitgangspunt bij het toezicht is dat de Raad van Toezicht 
moet kunnen vaststellen dat de directeur-bestuurder ‘in 
control’ is. 
De financiële risico’s van het Letterenfonds zijn voor wat 

betreft de inkomende geldstromen beperkt. De grootste 
geldstroom is die van het ministerie van OCW en die ligt 
steeds voor vier jaar vast. Een substantiële bron vormt 
de verhuur van delen van het Letterenhuis. De focus 
bij het toezicht ligt met name op de wijze waarop het 
Letterenfonds de middelen die het van het ministerie 
krijgt, verdeelt. Gebeurt dat rechtmatig, doelmatig en 
effectief? Daarnaast zijn aan de buitenlandse activiteiten 
van het fonds – in het bijzonder de grote internationale 
samenwerkingsprojecten – risico’s, waaronder financiële, 
verbonden. Deze krijgen dan ook speciale aandacht. Tot 
slot zijn het gevoerde personeelsbeleid, de ICT-infrastruc-
tuur en het beheer van het Letterenhuis, terugkerende 
thema’s in de gezamenlijke vergaderingen van de Raad 
van Toezicht met de bestuurder. 

De bevoegdheden van de Raad van Toezicht op basis 
van de statuten, zoals het goedkeuren van de begroting, 
de jaarrekening en de tussentijdse rapportages die door 
de directeur-bestuurder worden verstrekt zijn belangrijke 
sturingsinstrumenten bij het toezicht. Bij het invullen van 
het toezicht wordt verder rekening gehouden met het 
 toezicht dat de minister van OCW als opdrachtgever van 
het Letterenfonds uitvoert. 

Vertrekpunt bij de rolverdeling tussen de Raad van Toe-
zicht en de directeur-bestuurder is de formele bevoegd-
heidsverdeling zoals die voortvloeit uit de statuten. De 
Raad van Toezicht kiest er echter voor in de dialoog 
tussen Raad van Toezicht en directeur-bestuurder niet de 
formele bevoegdheidsverdeling centraal te stellen, maar 
het gewenste resultaat. De Raad van Toezicht fungeert 
tevens als adviseur van de directeur-bestuurder als het 
gaat om strategische keuzes. De voorzitter van de Raad 
van Toezicht vervult daarnaast, in het bijzonder in het 
kader van de organisatie van het Vlaams-Nederlandse 
gastlandschap op de Buchmesse van Frankfurt 2016, 
diplomatieke en representatieve taken. 

De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder hebben 
zich bij de inrichting van de organisatie en de uitvoering 
van hun taken gericht naar de Governance Code Cul-
tuur. De negen principes uit deze code die gelden voor 
het Raad van Toezichtmodel zijn waar nodig verankerd in 
de nieuwe reglementen. 

De Raad van Toezicht vindt het van belang zich breed te 
laten informeren om een goed beeld te krijgen van het 
functioneren van het Letterenfonds. Daarom wordt naast de 
informatie die de raad van de directeur-bestuurder ontvangt 
ook actief gezocht naar andere informatiebronnen. Naast de 
meer gebruikelijke externe bronnen, zoals relevante publi-
caties over het Letterenfonds en externe evaluaties over het 
functioneren van het fonds in de media, informeert de raad 
zich ook langs andere wegen. De voorzitter van de Raad 
van Toezicht voert overleg met vertegenwoordigers van 
het ministerie van OCW. Er is een jaarlijks gesprek tussen 
leden van de Raad van Toezicht en het managementteam.  
Ook met de personeelsvertegenwoordiging is een jaarlijks 
contactmoment. Daarnaast wonen leden van de Raad van 
Toezicht met enige regelmaat bijeenkomsten bij die door 
het fonds worden georganiseerd.
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Verslag 2014 
De Raad van Toezicht is vanaf 1 april 2014 vijf keer 
samen met de directeur-bestuurder bijeengekomen. 
In de vergaderingen is een gevarieerd spectrum van 
onderwerpen aan de orde gekomen. Daarbij zijn onder 
meer de volgende zaken besproken:
•	 De	uitvoering	van	de	subsidieregelingen	
•	 	Financiële	zaken	(o.a.	halfjaarcijfers	2014,	begroting	

2015) 
•	 	Visitatie	cultuurfondsen	
•	 	Resultaten	van	de	uitgevoerde	stakeholdersonder-

zoeken 
•	 	Voorbereiding	gastlandschap	Frankfurter	Buchmesse	

2016 in samenwerking met Vlaanderen
•	 Huisvesting	en	verbouwing	
•	 	Het	nieuwe	huishoudelijk	reglement	van	het	 

Letterenfonds, het reglement van de Raad van 
 Toezicht en het concept-directiereglement

•	 	Integriteitsbeleid	(waaronder	het	voornemen	van	
de directeur-bestuurder van de benoeming van de 
extern vertrouwenspersoon G. van den Bergh voor 
de periode van vier jaar, in het kader van de Klokken-
luidersregeling) 

•	 	Personeelsbeleid	(waaronder	inrichting	interne	orga-
nisatie en een visiedocument van de personeelsver-
tegenwoordiging PVT) 

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht twee maal zonder  
de directeur-bestuurder vergaderd. In deze laatste 
vergadering van het jaar werd het functioneren van de 
raad geëvalueerd. Daarbij werd geconcludeerd dat het 
takenpakket van het fonds als zowel subsidiegever als 
activiteitenfonds veelzijdig is, in een sector die bovendien 
aan grote veranderingen onderhevig is. Het toezicht vergt 
daardoor veel verschillende expertises op vele terreinen 
en aanzienlijke tijdsinvesteringen van de leden. Statutair 
is vastgelegd dat de Raad van Toezicht kan bestaan 
uit maximaal zeven leden. De huidige bezetting met vijf 
leden, wordt in het huidige tijdsgewricht als krap ervaren. 
Het voornemen bestaat de Raad van Toezicht in 2015 
door uitbreiding van het aantal leden te versterken. 

De visitatiecommissie constateerde in haar op 31 decem-
ber 2014 uitgebrachte rapport dat de Raad van Toezicht 
betrokken en goed op de hoogte is van de problematiek 
waar het fonds mee te maken heeft. 

De aanbevelingen van de visitatiecommissie met betrek-
king tot de governance worden door de Raad van Toe-
zicht onderschreven en in 2015 geïmplementeerd.
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Bureau 
De website van het Letterenfonds biedt onder ‘Over 
het Fonds’ een actueel overzicht van alle medewerkers 
en hun werkzaamheden. Per april 2014, tegelijk met de 
overgang naar het Raad van Toezichtmodel, werd het 
aantal afdelingen binnen het Letterenfonds teruggebracht 
van vier naar drie. De eerdere afdelingen vertaalbeleid, 
oorspronkelijk werk, bedrijfsvoering en promotie & infor-
matie zijn nu ondergebracht in drie clusters: een afdeling 
buitenland, binnenland en bedrijfsvoering. 

Per 31 december 2014 waren op het bureau van het Let-
terenfonds 36 medewerkers werkzaam, in totaal 29,7 fte. 
Dit is inclusief het Vertalershuis Amsterdam en het tijdelijk 
ingerichte projectbureau dat het gezamenlijke gastland-
schap van Nederland en Vlaanderen op de Frankfurter 
Buchmesse 2016 voorbereidt. Als volgt (alfabetisch op 
achternaam):

Orli Austen
Peter Bergsma
Mireille Berman
Martine Bibo
Joyce Bonaparte
Dick Broer
Onno de Graaff
Tijmen de Graaff
Greetje Heemskerk
Marlies Hoff
Jaja Holisova
Jacques Huiskes
Henk Ibelings
Jan Kamp
Alexandra Koch
Fleur van Koppen
Melle van Loenen 
Hanneke Marttin
Suzanne Meeuwissen
Thomas Möhlmann
Barbara den Ouden
Bas Pauw
Maaike Pereboom
Tiziano Perez
Julia Priesman
Roos de Ridder
Victor Schiferli
Petra Schoenmaker
Pieter Steinz
Anne Swarttouw
Welmoet Tideman
Maarten Valken
Pieter Jan van der Veen
Agnes Vogt
Machteld de Vries
Nico de Wit

In de loop van 2014 ondersteunden zeven stagiairs het 
werk van het fonds; de duur van de stages varieerde van 
drie tot zes maanden. Het Letterenfonds hanteert daarbij 
een vaste stagevergoeding. In alfabetische volgorde: 
Jennifer Aardema (communicatie; Master Literatuur en 
Cultuurkritiek, UU), Brecht de Backer (binnenland; Master 
Literair Bedrijf, RU), Lucette Chatelain (communicatie; 
Master Literary Studies: French, UvA), Elske Jacobs 
(communicatie; Master Europese Letterkunde, RU), 
Annemieke van Plateringen (Schwob; Master Redacteur/
editor, UvA), Loren Snel (buitenland; Bachelor Liberal 
Arts and Sciences, University College Utrecht), Wouter 
Stukart (buitenland; Master Taalwetenschap (Vertalen), 
UvA).

Eveline Polman nam in juni afscheid van het fonds. Ze 
was als secretariaatsmedewerker 23 jaar lang voor zeer 
velen de stem en het gezicht van het Letterenfonds en 
het voormalige NLPVF. 

Personeelsvertegenwoordiging 
De personeelsvertegenwoordiging (PVT) van het Neder-
lands Letterenfonds bestond in 2014 uit Marlies Hoff, 
Victor Schiferli en Pieter Jan van der Veen (voorzitter).  
De maximum termijn voor PVT-leden is twee jaar. 
 De PVT kwam twee keer voor overleg bijeen met de 
directeur-bestuurder. Belangrijke gespreksonderwerpen 
in 2014 vormden de verdere invulling van de bezuini-
gingen op de beheerskosten, invoering van een nieuwe 
organisatiestructuur, nieuwe taakverdelingen, nieuw 
aangekondigde maatregelen van OCW die het Letteren-
fonds direct zouden kunnen raken (zoals de aankondiging 
van nieuwe ZBO-kortingen), de afronding van het traject 
van de functiebeschrijvingen en de verdere implemente-
ring van de nieuwe database. 
 De PVT voerde september 2014 in het kader van 
de visitatie van de cultuurfondsen een gesprek met de 
visitatiecommissie.

Bijlage 2:  
Bureau en Raad van advies  
per 31 december 2014
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tuur bij het NLPVF. Daarnaast was ze jurylid (Griffeljury 
en Martinus Nijhoffprijs) en bestuurslid van de Stichting 
ter Bevordering van de Studie van Kinder- en Jeugdlitera-
tuur.

— Eva Gerrits (1974), benoemd tot 1 januari 2017, niet 
herbenoembaar 
Freelance tekstschrijver en redacteur. Ze voert onder 
meer de eindredactie over het magazine Lezen, schrijft 
recensies en artikelen voor Vrij Nederland en BOEK 
en verzorgt auteursinterviews voor Literatuur [NU], een 
Nederlandse literatuuronderwijsmethode voor havo/vwo-
scholieren. 

— Jasper Henderson (1972), benoemd tot 1 juni 2015, 
niet herbenoembaar 
Freelance redacteur en tekstschrijver. Scout literaire fictie 
bij De Bezige Bij/Thomas Rap, recensent bij Het Parool. 
Organiseert en modereert literaire evenementen en advi-
seert aspirant-auteurs (proza en poëzie). Voorheen werk-
zaam als redacteur bij verschillende literaire uitgeverijen. 

— Nicolette Hoekmeijer (1962), benoemd tot 1 mei 2015, 
niet herbenoembaar 
Literair vertaler Engelstalige literatuur. Docent Vertalers-
Vakschool en Vertaalateliers Master Literair Vertalen.  

— Michele Hutchison (1972), benoemd tot 1 januari 2016, 
herbenoembaar 
Literair vertaler Nederlands–Engels, freelance redacteur 
en blogger. Eerder werkte ze bij uitgeverij De Arbeiders-
pers als acquirerend redacteur, bij uitgeverij Cossee en 
Poetry International, en in Londen bij drie toonaange-
vende uitgeverijen.

— Sara Kolster (1978), benoemd tot 1 juli 2015, niet 
herbenoembaar 
Projectleider interactieve producties bij Submarine. 
Multimedia-kunstenaar en webontwerper. 

— Nynke Kruiderink (1970), benoemd tot 1 juli 2015, niet 
herbenoembaar 
Teamleider ICT aan UvA, Faculteit Sociale wetenschap-
pen. Groeide op in New York (moedertaal Engels), stu-
deerde onder meer politieke wetenschappen, Engels en 
Spaans. Deskundig op het gebied van ICT, social media, 
ervaring als programmeur, webadviseur en ontwerper van 
o.a. digitale platforms. 

— Leen Laconte (1963), benoemd tot 1 januari 2016, 
herbenoembaar 
Laconte is altijd actief geweest in het domein van de 
internationale, culturele en artistieke samenwerking; 
onder meer in België, Frankrijk, Nederland en Brazilië. 
Was van 2004 tot 2011 directeur van de Brakke Grond 
in Amsterdam. Werkt nu aan innovatieve trajecten 
met kunstenaars Eric Joris en Miet Warlop, ontwikkelt 
artistieke programma’s (over WOI) en coacht kunst-
organisaties. Daarnaast is ze bestuurslid bij verschillende 
artistieke gezelschappen en organisaties, waaronder 
Abattoir Fermé en Manifesta 9. 

Samenstelling, (neven)functies en rooster van  
aftreden Raad van advies per 31 december 2014

— Mischa Andriessen (1970), benoemd tot 1 februari 
2015, herbenoembaar 
Dichter, schrijver en recensent. Publiceert met regelmaat 
over jazz en beeldende kunst. Daarnaast is hij als redac-
teur verbonden aan het literaire tijdschrift Terras. 

— Arjen IJsbrand van den Berg (1967), benoemd tot 1  
juli 2016, niet herbenoembaar
Zelfstandig onderzoeker en journalist. Gespeciali seerd in 
de inwerking van ICT op media, maatschappij en recht. 
Hij publiceert sinds 2005 op boeklog.info dagelijks 
leesverslagen; zowel in het Nederlands als in het Fries, 
zijn vadertaal. Hij was lid van de redactie van het literaire 
tijdschrift Farsk en van de jury van de Fedde Schurerprijs, 
de prijs van de provincie Friesland voor literaire debuten. 

— Peter Claessens (1958), benoemd tot 1 januari 2016, 
herbenoembaar 
Auteur, redacteur en vertaler. Hij was uitgever bij J.M. 
Meulenhoff, en hoofdredacteur non-fictie/redacteur Duits-
talige en Nederlandse fictie bij De Arbeiderspers. Als 
vertaler bezorgde hij onder meer een keuze uit de dag-
boeken van Harry Graaf Kessler, De dans op de vulkaan, 
en uit Alma Mahlers dagboeken, Het is een vloek een 
meisje te zijn. Hij is de auteur van vele publicaties op het 
gebied van kunst, filosofie, literatuur, theater en muziek. In 
2008 verscheen Alle lust wil eeuwigheid, het magistrale 
levensscenario van Friedrich Nietzsche. Hij studeerde 
cum laude af in de klassieke taal- en letterkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. 

— Maarten Dessing (1974), benoemd tot 1 januari 2016, 
herbenoembaar 
Freelance journalist gespecialiseerd in de boekenwereld. 
Hij schrijft over het boekenvak, literatuur, schrijven, taal 
en alles er omheen. Dessing levert regelmatig bijdragen 
aan Boekblad, Knack, BOEK, Bibliotheekblad en Schrij-
ven magazine en incidenteel aan tal van andere bladen. 
Ook was hij was van 2009 tot en met 2012 jurylid van 
de AKO Literatuurprijs. Hij schreef het boek Uitgeven in 
eigen beheer en de Nederlandse editie van De boeken-
apotheek van Susan Elderkin en Ella Berthoud.

— Sjoerd van Faassen (1949), benoemd tot 1 januari 
2017, niet herbenoembaar 
Cultuurhistoricus. Was langdurig werkzaam als hoofd 
Collecties bij het Letterkundig Museum. Extern redacteur 
van de RKD Bronnenreeks, redactielid van de Oer-
boekreeks en lid van de kernredactie van Zacht Lawijd, 
Literair-historisch tijdschrift. 

— Annelies Fontijne (1965), benoemd tot 1 januari 2016, 
herbenoembaar 
Zelfstandig redacteur voor verschillende uitgeverijen 
en schrijfcoach voor particulieren. Tot 2012 werkte ze 
in dienstverband als acquirerend redacteur kinder- en 
jeugdboeken. Bij uitgeverij Nieuw Amsterdam richtte ze 
samen met Maria Holtrop een kinderboekenfonds op. Tot 
2005 was ze beleidsmedewerker kinder- en jeugdlitera-
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— Daan Stoffelsen (1981), benoemd tot 1 juni 2015,  
niet herbenoembaar 
Bij Athenaeum Boekhandel verantwoordelijk voor de 
website met literaire kritiek, voorpublicaties en interviews. 
Daarnaast redacteur van De Revisor. Studeerde Klas-
sieke talen (GLTC) aan de Vrije Universiteit. Mede-initi-
atiefnemer en redactielid van www.recensieweb.nl, een 
website voor online literatuurkritiek. 

— Aleid Truijens (1955), benoemd tot 1 februari 2016, 
niet herbenoembaar 
Zelfstandig schrijver en biograaf (Hotz). Bestuurslid 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en PEN 
Nederland. Voormalig literair criticus van de Volkskrant 
en chef boekenkatern Cicero; nu aan die krant verbonden 
als journaliste/columniste. 

— Jasper Visser (1982), benoemd tot 1 juli 2015, niet 
herbenoembaar 
Blogger bij De gulle ekster. Mede-oprichter Cultscape. 
Oprichter en eigenaar van Inspired by Coffee. Voorheen 
projectmanager Nieuwe media & technologie van het 
Nationaal Historisch Museum. Studeerde Educational 
Design, Management and Media (BSc) aan de Universi-
teit Twente. 

— Peter de Voogd (1942), benoemd tot 1 februari 2015, 
niet herbenoembaar 
Emeritus-hoogleraar Engelse Letterkunde (UU), met als 
specialisme Engelse en Amerikaanse literatuur vanaf 
1700 en in het bijzonder de 18de eeuw. 

— Manon Warmenhoven (1964), benoemd tot 1 juni 
2015, niet herbenoembaar 
Bedrijfsleider bij boekhandel Huyser in Delft. Studie 
Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam.

Leden voor de Raad van advies worden op voordracht 
van de selectiecommissie door het bestuur benoemd 
voor een periode van twee jaar. De benoeming kan maxi-
maal één keer worden verlengd. In de loop van 2014 zijn 
10 leden van de Raad van advies afgetreden: Harry  
Bekkering, Tommie van Eck, Ceseli Josephus Jitta, Harm 
de Jonge, Vanessa Joosen, Piet Meeuse, K. Michel, 
Annemiek Neefjes, Anki Posthumus en Frank Siddiqui.

Uit de Raad van advies worden per regeling adviescom-
missies gevormd voor de beoordeling van specifieke 
aanvragen. Op de volgende pagina’s vindt u per regeling 
de samenstelling van de betreffende adviescommissie en 
vervolgens per regeling (waar relevant) de externe lezers.

— Benny Lindelauf (1964), benoemd tot 1 januari 2016, 
herbenoembaar.  
Auteur van kinder-/jeugd- en adolescentenboeken. Zijn 
werk is veelvuldig vertaald en bekroond. Voor De Hemel 
van Heivisj ontving hij de Woutertje Pieterse Prijs, de 
Dioraphte literatuurprijs en de Nienke van Hichtumprijs 
2012. Lindelauf schrijft ook voor (jeugd)theater. Tevens 
werkte hij als docent jeugdliteratuur aan de HKU en 
als docent creatief schrijven aan de docentenopleiding 
DOCS van de HVA te Amsterdam.

— Berthold van Maris (1959), benoemd tot 1 mei 2015, 
niet herbenoembaar 
Wetenschapsjournalist (NRC, NRC Next, De Standaard 
en Onze Taal). Voorheen vertaler van Spaanse/Latijns- 
Amerikaanse literatuur. 

— Eric Metz (1971), benoemd tot 1 juli 2016, niet herbe-
noembaar 
Slavist, verbonden aan de UvA als universitair docent 
Vertaalwetenschap en Tsjechische Letterkunde. Literair 
vertaler, met name van hedendaagse poëzie uit Centraal-
en Oost Europa. 

— Ester Naomi Perquin (1980), benoemd tot 1 januari 
2016, herbenoembaar 
Dichter en schrijver van essays en korte ver halen. Geeft 
met regelmaat workshops en masterclas ses. Voor haar 
poëzie ontving Perquin onder meer de Anna Blamanprijs, 
de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, de J.C. Bloem-
prijs en de VSB Poëzieprijs 2013 voor Celinspecties. 
Perquin was redacteur van literair tijdschrift Tirade en 
columnist voor De Groene Amsterdammer, en is presen-
tator bij 'Nooit meer slapen' van de VPRO op Radio 1.

— Annemarie van der Poel (1981), benoemd tot 1 juni 
2015, niet herbenoembaar 
Hoofdredacteur van deboekensalon.nl en hoofd web- 
redactie inclusief het tijdschrift Boek-delen bij NBD/ 
Biblion. Oud-redacteur van literairnederland.nl

— Suze van der Poll (1975), benoemd tot 1 juli 2016,  
niet herbenoembaar 
Gepromoveerd op de moderne Noorse Letterkunde. 
Universitair docent letterkunde onderzoeksmaster Literary 
Studies (UvA). Docent bij de leerstoelgroep Scandinavi-
sche talen. Mede-organisator van Scandinavische vertaal-
dagen en andere symposia. 

— Reinier Speelman (1957), benoemd tot 1 januari 2016, 
herbenoembaar 
Docent Italiaanse taal en cultuur/letterkunde aan de UU. 
Coördinator van de taalspecifieke cursussen Vertalen 
Italiaans. Geeft daarnaast colleges Interculturele com-
municatie. Vertaler sinds 1981, onder meer van werk van 
Foscolo, Pirandello, Primo Levi en Claudio Magris. Hij 
publiceerde over vertalingen van Dante, Machiavelli en 
Renaissancepoëzie. 
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Samenstelling adviescommissies per regeling

Biografie-regeling 
adviescommissie: Harry Bekkering (voorzitter),  
 Ben Hurkmans en Aleid Truijens.
secretariaat: Greetje Heemskerk en Jan Kamp. 

Projectsubsidies voor publicaties  
(voorheen: werkbeurzen auteurs) 
adviescommissie ‘starters’: Mischa Andriessen,  
  Harry Bekkering (voorzitter), Maarten Dessing, Anne-

lies Fontijne, Benny Lindelauf, Daan Stoffelsen. 
secretariaat: Orli Austen, Maaike Pereboom. 
 adviescommissie ‘oeuvrebouwers’: Mischa Andriessen,  
  Harry Bekkering (voorzitter), Arjen IJsbrand van den 

Berg, Benny Lindelauf, Ester Naomi Perquin, Daan 
Stoffelsen, Aleid Truijens. 

secretariaat: Orli Austen, Jacques Huiskes, Jan Kamp. 
adviescommissie ‘ervaren schrijvers’: Harry Bekkering  
  (voorzitter), Arjen IJsbrand van den Berg, Benny 

Lindelauf, Ester Naomi Perquin, Aleid Truijens.
 secretariaat: Orli Austen, Jacques Huiskes, Jan Kamp. 

Projectwerkbeurzen voor literair vertalers 
adviescommissie eerste ronde: Peter Claessens,  
  Berthold van Maris, Eric Metz, Suze van der Poll, 

Reinier Speelman en Peter de Voogd (voorzitter).
secretariaat: Fleur van Koppen (Frans, Italiaans),  
  Fleur van Koppen/Roos de Ridder (Slavische en 

Overige talen), Petra Schoenmaker (Duits, Spaans 
en Scandinavische talen) en Anne Swarttouw 
(Engels). 

adviescommissie tweede ronde: Peter Claessens,  
  Nicolette Hoekmeijer, Berthold van Maris, Suze  

van der Poll, Reinier Speelman en Peter de Voogd 
(voorzitter).

secretariaat: Fleur van Koppen, Petra Schoenmaker en  
  Anne Swarttouw (verdeling taalgebieden als in eer-

ste ronde).
adviescommissie derde ronde: Peter Claessens,  
  Berthold van Maris, Eric Metz, Reinier Speelman  

en Peter de Voogd (voorzitter).
secretariaat: Fleur van Koppen, Petra Schoenmaker en  
  Anne Swarttouw (verdeling taalgebieden als in eer-

ste ronde). 

Pilot beginnende vertalers in literaire tijdschriften  
secretariaat: Peter Bergsma, Suzanne Meeuwissen/Anne  
 Swarttouw, Maarten Valken/Greetje Heemskerk. 

Reiskosten buitenland 
secretariaat: Maaike Pereboom.

Verblijfsbeurzen buitenland Ledig House/Banff
secretariaat: Orli Austen, Anne Swarttouw. 

Verblijfsbeurzen binnenland WIR/NIAS/Vluchtstad: 
 secretariaat: Orli Austen, Fleur van Koppen, Greetje  
 Heemskerk, Tiziano Perez.

Samenstelling selectiecommissie 
De selectiecommissie voor de Raad van advies bestond 
in 2014, naast de directeur-bestuurder van het Letteren-
fonds, uit Jeanne Holierhoek (literair vertaler, voordracht 
VvL/VSenV) en Joost Nijsen (uitgever, voordracht GAU/
LUG). De selectiecommissie kwam in 2014 één keer bij 
elkaar in verband met het opstellen van het profiel voor 
diverse vacatures per 2015 en het bespreken van het 
effect van diverse beleidsontwikkelingen op de samen-
stelling en het profiel van de leden van de Raad van 
advies. Ook deed de commissie een voordracht voor de 
vervulling van één vacature in de Raad van advies per 1 
januari 2015.
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Meerjarige subsidies festivals en literair educatieve 
organisaties 
adviescommissie: Eva Gerrits, Michele Hutchison,  
  Leen Laconte, Annemiek Neefjes, Daan Stoffelsen, 

Frank Siddiqui en Ben Hurkmans (toegevoegd 
adviseur). De gesprekken met de organisaties zijn in 
wisselende commissiesamenstelling gevoerd. 

secretariaat: Pieter Jan van der Veen.

Wanderlust, talentontwikkeling in internationale context
 adviescommissie: Mischa Andriessen, Michele  
 Hutchison en Daan Stoffelsen. 
secretariaat: Suzanne Meeuwissen en Pieter Jan  
 van der Veen.

Reis- en verblijfsbeurzen Vertalershuis Amsterdam 
secretariaat: Peter Bergsma en Machteld de Vries. 

Kousbroek Essay Opdrachtregeling 
secretariaat: Greetje Heemskerk.

Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur 
 adviescommissie: Annelies Fontijne (vanaf 15 mei 2014),  
  Harm de Jonge, Ceseli Josephus Jitta, Mirjam Noor-

duijn (tot 15 mei 2014), Anki Posthumus (tot  
15 december 2014).

secretariaat: Agnes Vogt (voorzitter).

Schwob-regeling
adviescommissie eerste ronde: Jasper Henderson,  
 Eric Metz, Manon van Warmenhoven.
secretariaat: Alexandra Koch (voorzitter), Jan Kamp.
adviescommissie tweede ronde: Michele Hutchison,  
 Eric Metz, Manon van Warmenhoven.
secretariaat: Alexandra Koch (voorzitter), Annemieke  
 van Plateringen, Jan Kamp.

Literaire uitgaven 
adviescommissie: Sjoerd van Faassen, Reintje  
  Gianotten (tot september 2014) en Manon van  

Warmenhoven. 
secretariaat: Jan Kamp (voorzitter) en Alexandra Koch. 

Initiatief literaire tijdschriften (evaluatie vergadering)
adviescommissie: Ton Anbeek (voorzitter), Ari Doeser 
  (namens Prins Bernhard Cultuurfonds), Nynke Krui-

derink, Annemiek Neefjes en Thomas Verbogt. 
secretariaat: Annette de Bock (Prins Bernhard  
  Cultuurfonds), Suzanne Meeuwissen, Pieter Jan van 

der Veen, Brecht De Backer.

Digitale literaire projecten 
adviescommissie: Anne-Marie van der Poel,  
 Jasper Visser, Marcel Schouwenaar (toegevoegd lid). 
secretariaat: Suzanne Meeuwissen (voorzitter) en  
 Jan Kamp. 

Literatuur op het scherm
i.s.m. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
adviescommissie: Sara Kolster, Yra van Dijk, Marcel  
 Schouwenaar, Niels ’t Hooft, Michaël Snitker
secretariaat: Joris van Ballegooijen (Stimuleringsfonds)  
 en Suzanne Meeuwissen (Letterenfonds) 

Incidentele subsidies literaire projecten en manifestaties 
adviescommissie eerste ronde: Eva Gerrits, Ben  
  Hurkmans (toegevoegd adviseur), Michele Hutchison, 

Leen Laconte, Annemiek Neefjes en Frank Siddiqui. 
secretariaat: Mireille Berman. 
 adviescommissie tweede ronde: Eva Gerrits,  
  Michele Hutchison, Leen Laconte, Annemiek Neefjes 

en Daan Stoffelsen.
secretariaat: Pieter Jan van der Veen.
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  Christine de Jong, Jeroen van Kan, Andrea Kluit-
mann, Cees Koster, Bartho Kriek, Barbara de Lange, 
Kathy Mathys*, Niek Miedema, Michiel Nijenhuis, 
Jelle Noorman, Barber van de Pol, Maria Postema, 
Guido Snel, Jan-Jaap Spies, Tom Toremans, Axel 
Vandevenne, Rob van der Veer, Boukje Verheij, Rien 
Verhoef, Marijke Versluys, Gertjan Vincent, Ronald 
Vlek, Frans van der Wiel. 

Ests: Marja Leena Hellings*, Sana Valiulina,  
 Kerti Tergem*. 
Fins: Gerard Rijerse, Marjo Heikkinen-den Arend*. 
Frans: Marjo Ariës*, Maarten van Buuren, Romana  
  Goedendorp, Martin de Haan, Rokus Hofstede, Hen-

riëtte Ritter, Agnes Vincenot. 
Grieks: Pieter Borghart. 
Hebreeuws: Uzi Hagai, Kees Meiling, Hannah  
 Neudecker, Emile Schrijver. 
Hongaars: Mari Alföldy, György Dandoy*, Rob Visser,  
 Erika Winkler. 
IJslands: PIorgeir Gudlaugsson. 
Italiaans: Marjo Ariës, Alpita de Jong, Jaap van Osta*,  
 Sabine Verhulst. 
Kroatisch: Maja Weikert*. 
Middelnederlands: Frank Brandsma*, Herman Pleij*.  
Oud Grieks: Vincent Hunink, Emilie van Opstall*. 
Portugees: Britt Dams*, Paulo de Medeiros,  
 Jelle Noorman. 
Russisch: Aai Prins, Slava Sereda*. 
Slowaaks: Eva Drion*. 
Spaans: Ton Ceelen, Jacqueline Hulst. 
Tsjechisch: Leen Spiessens. 
Turks: Ruud Keurentjes, Nevin Özkan*, Kadir Türkmen. 
Zweeds: Lisette Keustermans, Petra Broomans.  

Schwob-regeling
Totaal 17 externe lezers waarvan 11 nieuw
  Henri Bloemen, Gerrit Bussink, Aleid Fokkema, 

Daphne de Heer, Nicolette Hoekmeijer, Sjef  
Houppermans, Edith Koenders, Barbara de Lange, 
Iwona Maczka, Berthold van Maris, Nevin Özkan,  
Luc Renders, Wil Rouleaux, Jan Sietsma, Agnès 
Vincenot, Peter de Voogd, Arie van der Wal.

Literaire uitgaven 
Totaal 10 externe lezers waarvan 9 nieuw
 Fries: Babs Gezelle Meerburg, Eric Hoekstra,  
 Hylke Tromp.
 Nederlands: Harry Bekkering, Frank Brandsma, Maarten  
  Dessing, Adriaan Krabbendam, Herman Pleij, Joost 

Pollmann, Erick Vlaminck.

Externe lezers (per regeling)
*nieuwe adviseur
**eerder uitgebracht advies 

Biografie-regeling
 Piet Couttenier

Projectsubsidies voor publicaties 
(voorheen: werkbeurzen auteurs) 
Totaal 82 externe lezers waarvan 15 nieuw
Proza: Hassan Bahara, Sander Bax, Els Broeksma,  
  Baukje Brugman, Jos Borré, Gerard van Emmerik, 

Esther Gerritsen, Cilla Geurtsen*, Sofie Gielis, 
Peggy Graves, Frank Heinen, Tom Van Imschoot, 
Marijn van der Jagt*, Judith Janssen, Birgitte Jonkers, 
Yves van Kempen, Edith Koenders, Marita Mathij-
sen*, Maaike Meijer, Jan van Mersbergen, Dries 
Muus, Matthijs Ponte, Jann Ruyters, Esther Segaar, 
Fleur Speet, Albert Verbeek, Anne Versloot, Gertjan 
Vincent**, Maria Vlaar, Bert Vuijsje, Hanneke Wijgh**, 
Gerti Wouters.

Non-fictie: Hein Aalders, Graa Boomsma, Peter  
  Claessens*, Toin Duijx, Leen Huet, Sara Kee*, Menno 

Lievers, Conny van Manen, Dik van der Meulen, 
Mirjam Noorduijn, Jinke Obbema, Barber van der 
Pol, Henk van Renssen*, Jan Rock, Monica Soeting, 
Carolijn Visser*, Joost de Vries. 

Poëzie: Elke Brems, Johan de Boose*, Anneleen De  
  Coux, Dirk De Geest, Hélène Gelèns, Hester Knibbe, 

Jannah Loontjens*, Guus Middag, Jan Pollet, Johan 
Reijmerink, Rob Schouten, Peter Jan Steenhuis*, 
Bouke Vlierhuis.

Kinder- en jeugdliteratuur (KJB): Inger Bos*, Harm de  
  Jonge, Remco Ekkers, Annelies Fontijne, Jinke 

Obbema, Jürgen Peeters, Sanne Parlevliet, Bar-
ber van de Pol, Bas Maliepaard, Mirjam Noorduijn, 
Marieke van Twillert*, Thomas de Veen, Veerle Van-
denbosch*, Carla Wiechers, Floortje Zwigtman.

Drama: Pol Eggermont, Ben Hurkmans, Steven Peters.
Fries: Klaas van der Hoek, Eric Hoekstra, Rieuwert Krol, 
  Babs Gezelle Meerburg*, Akky van der Veer*, Jant 

van der Weg.

Intercultureel beleid
  Susanne Baghestani, Anne Sytske Keijser, Medhi 

Olia, Gert J.J. de Vries, Dirk van Weelden.

Projectwerkbeurzen vertalers 
Totaal 95 externe lezers waarvan 18 nieuw
 Afrikaans: Riet de Jong-Goossens*, Luc Renders. 
Arabisch: Rehab Chaker. 
Chinees: Daan Bronkhorst*, Wilt Idema, Anne Systske  
 Keijser, Jan de Meyer*. 
Deens: Annelies van Hees, Edith Koenders. 
Duits: Henri Bloemen, Anneke Brassinga, Ria van  
  Hengel, Iwona Maczka, Piet Meeuse, Wil Rouleaux, 

Henk van der Waal, Peter Wessels. 
Engels: Gerda Baardman, Theo Bögels, Sjaak  
  Commandeur, Harm Damsma, Odin Dekkers, Jan 

Fastenau, Aleid Fokkema, Molly van Gelder, Daphne 
de Heer, Johan Hos, Evi Hoste*, Toef Jaeger, 
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Bijlage 3:  
Toekenningen 2014

subsidies 
 

aantal  
aanvragen 

aantal  
afwijzingen 

aantal  
toekenningen 

aantal  
aangehouden 
aanvragen 

aantal  
bezwaren* 

besteed  
budget 

Biografieregeling 20 6 14 270.000

Projectsubsidies voor publicaties  
(voorheen: werkbeurzen schrijvers) 172 51 121 11 2.286.500

  starters 45 24 21 242.500

  oeuvrebouwers 84 24 60 1.240.000

  ervaren schrijvers 43 3 40 814.000

Projectwerkbeurzen literair vertalers 189 16 173 8 1.607.875

Eregelden 20 20 148.750

Reiskosten buitenland 108 4 104 1 95.781

  studiereizen 
  incl Ledig House & Banff & PassaPorte 30 4 26 42.059

  promotiereizen 
 (schrijversprogramma buitenland) 82 82 53.722

Verblijfsbeurzen binnenland Writer in Residence 
Amsterdam/NIAS/Vluchtstad 10 10 27.250

Vertalershuis Amsterdam 47 47 55.677

Kousbroek Essay Opdrachtregeling 3 3 15.000

Geïllustreerde Kinder- en Jeugdboeken 30 24 6 55.344

Schwob-regeling 18 4 11 3 57.380

Literaire uitgaven 22 3 19 121.183

Digitale Projecten 5 2 3 30.000

Literaire projecten en manifestaties 42 23 19 284.800

Meerjarige subsidies   
(voor 2015 en 2016) 8 8 2.135.558

Translation grants (vertaalsubsidies buitenland) 283 6 267 10 732.726

Pilot Beginnende vertalers in literaire tijdschriften 0 0 0

Wanderlust 11 5 6 57.150

Algemeen reglement overig 6 6 40.875

*Er werden geen beroepschriften en geen klachten ingediend.

prijzen

Nederlands Letterenfonds Vertaalprijzen 2014 voor de vertaler als cultureel bemiddelaar  
(Jelica Novakovic-Lopušina en Paul Beers)

2 20.000

Europese Literatuurprijs (De preek over de val van Rome van Jérôme Ferrari, vertaald uit  
het Frans door Jan Pieter van der Sterre en Reintje Ghoos)

2 15.000

Prix des Phares du Nord (Alain Van Crugten voor zijn Franse vertalingen van de roman 
Sprakeloos en het toneelstuk Mama Medea van Tom Lanoye)

1 5.000

Vondel Translation Prize (David Colmer voor zijn Engelse vertaling van De helaasheid  
der dingen van Dimitri Verhulst)

1 5.000
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Toekenningen subsidies
Aanvragen voor een subsidie dienen altijd voorafgaand 
aan het project te worden voorgelegd. 
 Aanvragen kunnen ofwel worden ingediend door 
natuurlijke personen (individuele schrijvers en verta-
lers) ofwel door rechtspersonen, zoals in Nederland 
gevestigde reguliere literaire uitgeverijen met een (inter)
nationaal distributienetwerk en aansluiting bij de erkende 
boekhandel. Organisaties die zich uitsluitend bezighou-
den met wetenschap of onderwijs kunnen geen subsidie 
aanvragen.
 Conform de Code of conduct (herziene versie van 
medio 2013) zijn hieronder alleen de gehonoreerde aan-
vragen vermeld. Subsidies zijn in principe brutobedragen 
waarover nog belasting moet worden betaald.

Biografie-regeling 
De biografieregeling stimuleert de totstandkoming van 
biografieën met als onderwerp één of meer hoofdper-
sonen die toonaangevend dan wel van groot belang zijn 
(geweest) voor de letterkunde of cultuurgeschiedenis van 
Nederland en Vlaanderen. Biografen kunnen binnen deze 
regeling subsidie aanvragen om (archief)onderzoek te 
kunnen doen en voor het schrijven van de biografie. Een 
maximale beurs bedraag € 40.000. Het totale  
budget voor de biografie-regeling is in 2014 door de 
Provincie Friesland met 10.000 euro opgehoogd.

De volgende aanvragen uit 2014 zijn gehonoreerd. Over 
drie aanvragen* is in 2015 besloten:

Angela Dekker en Jessica Voeten voor een biografie 
van Mata Hari / Margaretha Geertruida Zelle (Atlas 
 Contact), elk € 20.000
Sjoerd van Faassen en Hans Renders voor een biografie 
van Theo van Doesburg (De Bezige Bij), elk € 20.000*
Remon van Gemeren voor een biografie van Louis 
 Couperus (Prometheus), € 10.000
Léon Hanssen voor een biografie van Piet Mondriaan 
(Querido), € 40.000*
Alpita de Jong voor een biografie van Joost Hiddes 
 Halbertsma (Boom), € 10.000
Marieke Klomp en Marie-Claire Melzer voor een biografie 
van Boy Edgar (Cossee), elk € 5.000
Judith Koelemeijer voor een biografie van Etty Hillesum 
(Balans), € 40.000
Liesbeth Koenen voor een biografie van Hugo Brandt 
Corstius (Querido), € 40.000
Lizzy van Leeuwen voor een biografie van Indra 
 Kamadjojo (Atlas Contact), € 10.000
Maaike Meijer voor een biografie van Fritzi ten Harmsen 
van Beek (De Bezige Bij), € 20.000
Tom Rooduijn voor een biografie van Hans Roduin (Atlas 
Contact), € 10.000

Projectsubsidies voor publicaties
*eerste toekenning 

Projectsubsidies voor publicaties worden door het 
Nederlands Letterenfonds toegekend als investering in 
de totstandkoming van literair Nederlands- en Friestalig 
werk dat bij een reguliere uitgever in een redelijke oplage 
wordt uitgegeven en dat in de reguliere boekhandel ver-
krijgbaar is. Het kan daarbij gaan om werk in alle literaire 
genres: romans, verhalen, literaire non-fictie, poëzie en 
kinder- en jeugdboeken. De regeling vervangt per 2013 
de eerdere werkbeurs- en stimuleringsregeling voor 
auteurs. Een projectsubsidie is een brutobedrag waar-
over nog belasting betaald wordt. 

Binnen de regeling worden drie groepen auteurs onder-
scheiden met elk een eigen aanvraagmoment: de groep 
recent gedebuteerde schrijvers alsmede de schrijvers die 
inmiddels twee literaire titels hebben gepubliceerd, de 
starters; de groep schrijvers die al minimaal drie literaire 
titels hebben gepubliceerd en nog geen vijf projectsub-
sidies c.q. werkbeurzen hebben ontvangen, de oeuvre-
bouwers en tot slot de schrijvers die al minimaal vijf 
projectsubsidies c.q. werkbeurzen hebben ontvangen, de 
ervaren schrijvers. 

In totaal ontvingen 14 aanvragers voor het eerst een 
beurs (*), waaronder negen debutanten. 

In deze ‘starters’groep konden 45 aanvragen (2013: 51) 
in behandeling worden genomen en 21 (2013: 21) geho-
noreerd. Aan negen debutanten zijn subsidies verstrekt 
van € 10.000; de subsidiebandbreedte voor de aanvra-
gers voor een derde boek liep van € 5.000 tot € 30.000.

Debutanten*:
Mohammed Benzakour voor een roman (De Geus) -  
€ 10.000
Naomi Rebekka Boekwijt voor een roman  
(De Arbeiderspers) - € 10.000
Ilse Bos voor een jeugdroman (Lemniscaat) - € 10.000
Mano Bouzamour voor een roman (Prometheus)  
- € 10.000
Pauline Genee voor een roman (Querido) - € 10.000
Roman Helinski voor een roman (Prometheus)  
- € 10.000
Bertram Koeleman voor een roman (Atlas Contact)  
- € 10.000
Elisabeth van Nimwegen voor een roman (Van  
Oorschot) - € 10.000
Marjoleine Oppenheim-Spangenberg voor een  
non-fictieboek (De Geus) - € 10.000

voor het schrijven van een derde boek:
Ivo Bonthuis voor een roman (Nieuw Amsterdam)  
- € 10.000
Floor Buschenhenke voor een dichtbundel (Atlas  
Contact) - € 10.000
Daphne Huisden voor een roman (Prometheus)  
- € 7.500
Paul Janssen voor een roman (Marmer) - € 10.000

http://www.npo.nl/letteren-cetera/21-03-2015/WO_NTR_814940
http://www.cultura.nl/speel.WO_NTR_740769.html
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- € 15.000
Luuc Kooijmans voor een non-fictieboek (Bert Bakker) 
- € 30.000
Marco Kunst voor een kinderboek (Lemniscaat)  
- € 20.000
Elle van Lieshout* en Erik van Os voor een kinderboek 
(Querido Kinderboek) – elk € 5.000
Gerry van der Linden voor een dichtbundel (Nieuw 
Amsterdam) - € 10.000
Tessa de Loo voor een roman (De Arbeiderspers)  
- € 20.000
Nicole Montagne voor een non-fictieboek (Vantilt)  
- € 20.000
Marente de Moor voor een roman (Querido) - € 25.000
Arjen Mulder voor een non-fictieboek (Duizend en één) 
- € 25.000
Bouke Oldenhof voor een kinderboek (Azul Press)  
- € 10.000
Jamal Ouariachi voor een roman (Querido) - € 20.000
Ester Naomi Perquin voor een dichtbundel (Van Oor-
schot) - € 25.000
Jannie Regnerus voor een roman (Atlas Contact)  
- € 15.000
Lydia Rood voor een kinderboek (Leopold) - € 10.000
Jeroen van Rooij voor een roman (De Bezige Bij Ant-
werpen) - € 10.000
Daniël Rovers voor een roman (Wereldbibliotheek)  
- € 25.000
Malou de Roy van Zuydewijn* voor een kinderboek 
(Azul Press) - € 10.000
Alfred Schaffer voor een dichtbundel (De Bezige Bij)  
- € 45.000
Marijke Schermer voor een roman (Van Oorschot)  
- € 10.000
Philip Snijder voor een roman (Atlas Contact)  
- € 25.000
F. Starik voor een dichtbundel (Nieuw Amsterdam)  
- € 20.000
Arie Storm voor een roman (Prometheus) - € 30.000
Peter Swanborn voor een roman en een dichtbundel 
(Podium) - € 10.000 en € 15.000
Jeroen Thijssen voor een roman (Nieuw Amsterdam)  
- € 25.000
Ernst Timmer voor een roman (Prometheus) - € 25.000
Wytske Versteeg voor een roman (Prometheus)  
- € 20.000
Jos Versteegen voor een dichtbundel (Nieuw Amster-
dam) - € 15.000
Ivo Victoria voor een roman (De Bezige Bij Antwerpen) 
- € 30.000
Christiaan Weijts voor een roman (De Arbeiderspers)  
- € 50.000
Robbert Welagen voor een roman (Nijgh & Van Ditmar) 
- € 25.000
Tanneke Wigersma voor een kinderboek (Querido  
Kinderboek) - € 10.000
Jan Wijnen voor een roman (Nieuw Amsterdam)  
- € 20.000
Anna Woltz voor een kinderboek (Querido) - € 20.000
Sophie Zijlstra voor een roman (Querido) - € 10.000
Miek Zwamborn voor een roman (Van Oorschot)  
- € 20.000

Gilles van der Loo voor een roman (Van Oorschot)  
- € 20.000
Lieke Marsman voor een dichtbundel (Van Oorschot)  
- € 25.000
Myrthe van der Meer* voor een roman (Uitgeverij 
Mistral) - € 7.500
Martijn den Ouden voor een dichtbundel (Querido)  
- € 10.000
Franca Treur voor een roman (Prometheus) - € 15.000
Jan Vantoortelboom voor een roman (Atlas  
Contact) - € 15.000
Arjen van Veelen voor een roman (De Bezige Bij)  
- € 15.000
Josha Zwaan* voor een roman (Ambo | Anthos)  
- € 7.500

Voor de oeuvrebouwers loopt de subsidiebandbreedte 
van € 5.000 tot € 50.000. In totaal konden 60 aanvragen 
van 59 auteurs worden gehonoreerd. Over één aanvraag 
is in 2015 besloten:

Joukje Akveld* voor een kinderboek (Hoogland & Van 
Klaveren) - € 15.000
Karin Anema voor een non-fictieboek (Van Gennep)  
- € 10.000 (besluit uit 2015) 
Jan-Willem Anker voor een dichtbundel (De Arbeiders-
pers) - € 25.000
Maria Barnas voor een dichtbundel (Van Oorschot)  
- € 35.000
Martijn Benders voor een dichtbundel (Van Gennep)  
- € 15.000
Roel Bentz van den Berg voor een non-fictieboek  
(Atlas Contact) - € 30.000
Michael Bijnens* voor een roman (Atlas Contact)  
- € 10.000
Chrétien Breukers voor een roman (Marmer) - € 15.000
Joris van Casteren voor een non-fictieboek (Prome-
theus) - € 35.000
Rob van Essen voor een roman (Atlas Contact)  
- € 20.000
Johan Faber voor een roman (Thomas Rap) - € 15.000
Hélène Gelèns voor een dichtbundel (Cossee)  
- € 25.000
Elke Geurts voor een roman (De Bezige Bij) - € 20.000
Mireille Geus voor een kinderboek (Lemniscaat)  
- € 15.000
Tijs Goldschmidt voor een non-fictieboek (Athenaeum– 
Polak & Van Gennep) - € 30.000
Robert Haasnoot voor een roman (De Geus) - € 25.000
Kees ‘t Hart voor een roman (Querido) - € 50.000
Martin Hendriksma voor een non-fictieboek (De Geus) 
- € 20.000
Ingmar Heytze voor een dichtbundel (Podium)  
- € 25.000
Marjolijn Hof voor een kinderboek (Querido Kinderboek) 
- € 20.000
Ingrid Hoogervorst voor een roman (Prometheus)  
- € 15.000
Sasja Janssen voor een dichtbundel (Querido)  
- € 25.000
Rijk de Jong voor een roman (Marmer) - € 10.000
Mariken Jongman voor een kinderboek (Lemniscaat)  

http://www.cultura.nl/speel.WO_VPRO_1110843.html
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Kinderboek) - € 25.000
L.H. Wiener voor een roman (Atlas Contact) - € 9.000
Koos van Zomeren voor een non-fictieboek (De Arbei-
derspers) - € 5.000
Gerrit Jan Zwier voor een non-fictieboek (Atlas Contact) 
- € 10.000
Floortje Zwigtman voor een kinderboek (Moon)  
- € 20.000

Voor de ervaren schrijvers loopt de subsidiebandbreedte 
van € 5.000 tot € 30.000. In totaal konden 40 aanvragen 
van 36 auteurs worden gehonoreerd. Eén beurs werd na 
honorering teruggestort en is daarom wel meegeteld bij 
het aantal aanvragen maar niet vermeld als toekenning. 
De volgende aanvragen zijn gehonoreerd:

Rodaan Al Galidi voor een dichtbundel (De Bezige Bij 
Antwerpen) - € 15.000
Erik Bindervoet voor een dichtbundel (Wereldbiblio-
theek) - € 15.000
Mark Boog voor een dichtbundel (Cossee) - € 30.000
Jeroen Brouwers voor een roman en een non-fictieboek 
(Atlas Contact) - € 30.000 en € 30.000
Hans Dekkers voor een dichtbundel (Wereldbibliotheek) 
- € 15.000
Peter Drehmanns voor een roman (Marmer) - € 20.000
Arjen Duinker voor een dichtbundel (Querido)  
- € 30.000
Inez van Dullemen voor een toneeltekst (International 
Theatre & Film Books) - € 15.000
Bibi Dumon Tak voor een kinderboek (Querido Kinder-
boek) - € 15.000
Bies van Ede* voor een kinderboek (Moon) - € 10.000
Wouter Godijn voor een roman (Atlas Contact)  
- € 30.000
Josse de Haan voor een roman (Afûk) - € 20.000
Hans Hagen voor een kinderboek (Querido Kinderboek) 
- € 25.000
Lucas Hüsgen voor een roman (Het Balanseer)  
- € 10.000
Hanneke de Jong voor een kinderboek (Friese Pers 
Boekerij) - € 10.000
Atte Jongstra voor twee romans (De Arbeiderspers)  
- € 30.000 en € 10.000
Mensje van Keulen voor een roman (Atlas Contact)  
- € 30.000
Dirk Ayelt Kooiman voor een roman (De Harmonie)  
- € 30.000
Frans Kuipers voor een dichtbundel (Atlas Contact)  
- € 25.000
Sjoerd Kuyper voor een toneeltekst (Hoogland & Van 
Klaveren) - € 15.000
Astrid Lampe voor een dichtbundel (Querido)  
- € 30.000
Tomas Lieske voor een roman (Querido) - € 30.000
Mariët Meester voor een non-fictieboek (De Arbeiders-
pers) - € 15.000
Edzard Mik voor een roman (De Bezige Bij) - € 30.000
Selma Noort voor een kinderboek (Leopold) - € 10.000
Daan Remmerts de Vries voor een kinderboek  
(Querido) - € 20.000
Allard Schröder voor twee romans (De Bezige Bij)  
- € 30.000 en € 10.000
Frans Strijards voor een roman en een toneeltekst 
(International Theatre & Film Books) - € 10.000 en  
€ 15.000
Hans Tentije voor een dichtbundel (De Harmonie)  
- € 30.000
Willem van Toorn voor een dichtbundel (Querido)  
- € 30.000
Edward van de Vendel voor een kinderboek (Querido 

http://www.cultura.nl/speel.WO_NTR_740769.html
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Intercultureel Beleid
In het jaar 2014 werd een aantal lopende zaken uit het 
aparte beleid van voorgaande jaren afgewikkeld. Het 
fonds won advies in over vier manuscripten (2 x Farsi, 
Albanees, Nederlands). Drie daarvan waren eerder bij het 
fonds binnengekomen. Eind 2014 ontving het fonds nog 
een manuscript (beoordeling in 2015). In 2014 is voor 
Firoozeh Farjadnia een uitgeverij gevonden (Uitgeverij 
Jurgen Maas). Haar debuutroman Postvogel werd op 
3 en 18 oktober gepresenteerd in Amsterdam en Den 
Haag. Tot slot adviseerde het fonds enkele schrijvers die 
hulp zochten bij het publiceren van hun werk in Neder-
land. 

Twee coachingtrajecten zijn in 2014 afgerond. Het gaat 
om de schrijfsters Elodie Heloise en Ka Pui Cheung 
(coach van beiden: Annette de Vries). Bij de één leidde 
de coaching niet tot een concreet resultaat, bij de ander 
adviseerden de externe beoordeelaars na lezing van haar 
manuscript het fonds om werk te blijven maken van de 
auteur. De kosten voor het Letterenfonds kwamen hier-
voor op totaal € 750.

De bijzondere leerstoel West-Indische Letteren is in 
2006 ingesteld door de Stichting Instituut ter Bevorde-
ring van de Surinamistiek (IBS) bij de Universiteit van 
Amsterdam en werd bezet door prof. dr. Michiel van 
Kempen. Eind 2014 werd wegens gebrek aan financiële 
middelen de leerstoel opgeheven. Het fonds beheerde 
de financiën en zal in 2015 de boeken sluiten.

Hoorspelopdracht
i.s.m. het Mediafonds 
Met dit initiatief willen het Mediafonds en het Nederlands 
Letterenfonds schrijftalent voor het medium radio interes-
seren, en de totstandkoming van kwalitatief hoogstaande 
hoorspelen stimuleren. Zie ook pagina 11 van dit Jaarver-
slag. 

Esther Gerritsen, Kahweh Modiri, Ilja Leonard 
 Pfeijffer, Wanda Reisel, Christiaan Weijts en Maartje 
Wortel kregen opdracht een hoorspel van 30 minuten te 
schrijven, dat door een radiomaker verklankt zal worden; 
per schrijver was hiervoor 7.500 euro beschikbaar. De 
hoorspelen worden door de drie betrokken omroepen 
VPRO, AVROTROS en NTR geproduceerd voor Radio 1 
en Woord.nl. 

De resultaten van de hoorspelopdracht zijn op 19 februari 
2015 in De Balie te Amsterdam gepresenteerd aan de 
pers. Katinka Baehr interviewde de makers en presen-
teerde de middag. De perspresentatie leidde onder meer 
tot artikelen in De Telegraaf (13 febr 2015) en in NRC 
Handelsblad (6 maart 2015): ‘De radiofilm is het nieuwe 
hoorspel’ door Kester Freriks. 609, het blad van het 
Mediafonds, publiceerde eerder een artikel van Pieter 
Steinz over de geschiedenis en actualiteit van het hoor-
spel (‘De gouden dagen’, maart 2014) en een column van 
Wanda Reisel (‘Radiodromen’, oktober 2014). 
 Na uitzending blijven de hoorspelen beschikbaar via 
Woord.nl – het online platform voor verhalende radio van 
de publieke omroep.

http://Woord.nl/
http://www.mediafonds.nl/media/attachment/2014/3/3/609_16_5_pieter_steinz.pdf
http://www.mediafonds.nl/media/attachment/2014/10/27/609_17_28_wanda_reisel.pdf
http://www.woord.nl/zoek.html?q=%22fluiten%20in%20het%20donker%22
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beide voor J.M. Meulenhoff, € 4.050 en € 4.050
Edu Borger voor de vertaling uit het Frans van Édouard 
Louis En finir avec Eddy Bellegueule, De Bezige Bij 
Antwerpen, € 5.400
Floor Borsboom voor de vertaling uit het Frans van 
Valentine Goby Kinderzimmer, Meulenhoff, € 8.775 en 
Anna Gavalda Billie en La vie en mieux, beide voor De 
Geus, € 5.400 en € 5.400
Jan-Robert Braat voor de vertaling uit het Russisch van 
Svetlana Aleksievic [Vremja second-hend], De Bezige Bij 
Antwerpen, € 12.150 en voor de vertaling uit het Frans 
van Georges Simenon La mort de Belle, De Bezige Bij 
Antwerpen, € 4.050
Paul Bruijn voor (zijn aandeel in) de vertaling uit het 
Engels van Ayesha Harruna Attah Saturday’s Shadows, 
De Geus, € 3.715 en Jess Walter The Zero, Marmer,  
€ 6.075
Edgar de Bruin voor de vertaling uit het Tsjechisch van 
Emil Hakl Skutecná událost, Voetnoot, € 4.725
Mia Buursma voor de vertaling uit het Spaans van Almu-
dena Grandes Las tres bodas de Manolita, Signatuur,  
€ 13.500
Erik Coenen voor de vertaling uit het Spaans van Lope 
de Vega Arte nuevode hacer comedias en este tiempo 
en drie toneelteksten, Papieren Tijger, € 22.275
Kiki Coumans voor de vertaling uit het Frans van Chris-
tian Oster Dans le train, Studio 3005, € 4.050
Gerard Cruys voor (zijn aandeel in) de vertaling uit het 
Russisch van Michaïl Sjisjkin Venerin Volos, Querido, 
€ 24.300 en Fjodor Dostojevski verzameld werk, Van 
Oorschot, € 37.800
Maria van Daalen voor de vertaling uit het Middelneder-
lands van het Gruuthusehandschrift, Verloren, € 13.500
Eugène Dabekaussen voor (zijn aandeel in) de verta-
ling uit het Engels van Charles Dickens Bleak House, 
Athenaeum–Polak & Van Gennep, € 17.550
Harm Damsma voor (zijn aandeel in) de vertaling uit 
het Engels van Michel Faber The Book of Strange New 
Things, Podium, € 11.815 en Joseph O’Connor The Thrill 
of it All, Ambo | Anthos, € 7.090 en David Mitchell The 
Bone Clocks, Nieuw Amsterdam, € 17.550
Rikkie Degenaar voor de vertaling uit het Spaans  
van Almudena Grandes Las tres bodas de Manolita, 
Signatuur, € 13.500
Liesbeth Dillo voor de vertaling uit het Engels van Athur 
C. Danto What Art Is, Prometheus, € 2.025
Hamide Dogan voor de vertaling uit het Turks van Hasan 
Ali Toptaş [Heba], Signatuur, € 6.075
Toon Dohmen voor de vertaling uit het Engels van Oleg 
Khlevniuk Stalin: New Biography of a Dictator, Nieuw 
Amsterdam, € 16.200
Hans Driessen voor de vertaling uit het Duits van Peter 
Bieri Eine Art zu leben. Über die Vielfalt menschlicher 
Würde, Wereldbibliotheek, € 9.450 en Peter Sloterdijk 
Die schrecklichen Kinder der Neuzeit, Boom, € 18.900
Aleid van Eekelen-Benders voor de vertaling uit het 
Engels van Claire Cameron The Bear, Cargo, € 5.400
Jan Fastenau voor de vertaling uit het Engels van Adam 
Foulds In the Wolf’s Mouth, Atlas Contact, € 8.100
Anne Folkertsma* voor de vertaling uit het Duits van 
Ernst Haffner Blutsbrüder. Ein Berliner Cliquenroman, De 
Bezige Bij, € 4.050 en van Hans Fallada Der Alpdruck en 

Projectwerkbeurzen voor literair vertalers
*stimuleringsbeurs 

Met de projectwerkbeurzen voor literair vertalers inves-
teert het fonds in de kwaliteit van nog tot stand te komen 
literaire vertalingen in het Nederlands in alle genres: 
romans, verhalen, literaire non-fictie, poëzie, drama, 
en kinder- en jeugdboeken. Aanvragen kunnen zowel 
worden ingediend door (meer) ervaren vertalers als door 
recent gedebuteerde literair vertalers. Voor de  vertaling 
dient een Modelcontract te zijn afgesloten met een 
reguliere uitgever. Bij de beoordeling spelen onder meer 
de literaire kwaliteit en de moeilijkheidsgraad van de 
brontekst en de literaire (vertaal)kwaliteit van eerder werk 
van de aanvrager een belangrijke rol.
 De regeling is in de loop van 2014 herzien (zie 
hiervoor pagina 14 van dit Jaarverslag) en zal per 2015 
worden vervangen door de regeling Projectsubsidies 
voor literaire vertalingen. 

In 2014 zijn 173 (in 2013: 184) aanvragen gehonoreerd. 
Daaronder waren 10 (in 2013: 11) toekenningen aan 
nieuwe aanvragers, van wie er 9 recent waren gedebu-
teerd (stimuleringsbeurzen):

Frouke Arns* voor de vertaling uit het Engels van Gail 
Godwin Flora, Marmer, € 2.700
Shulamith Bamberger voor de vertaling uit het 
Hebreeuws van Ayelet Gundar-Goshen [Lajla ehad, 
Markovitch], Meridiaan uitgevers, € 13.500
Margriet Berg voor (haar aandeel in) de vertaling uit het 
Russisch van Boris Pasternak Poezija, Van Oorschot,  
€ 14.175
Lidwien Biekmann voor de vertaling uit het Engels van 
Jonathan Gibbs Randall, Podium, € 9.450
Erik Bindervoet voor (zijn aandeel in) de vertaling uit het 
Engels van E.A. Wyke-Smith The Marvellous Land of 
Snergs, Moon, € 2.700
Femke Blekkingh-Muller voor de vertaling uit het Deens 
van Jens Christian Grondahl Jernporten, Meulenhoff 
Boekerij, € 9.450
Yolanda Bloemen voor (haar aandeel in) de vertaling uit 
het Russisch van Tsjechov Sotsjinenia, Van Oorschot,  
€ 3.375 en Vasili Grossman [Dobro vam], Balans,  
€ 6.075
Ankie Blommesteijn voor de vertaling uit het Engels van 
Neel Mukherjee The Lives of Others, De Bezige Bij Ant-
werpen, € 7.425 en Richard Flanagan The Narrow Road 
to the Deep North, De Bezige Bij Antwerpen, € 13.500
Yond Boeke voor (haar aandeel in) de vertaling uit 
het Italiaans van Andrea Bajani La vita non è in ordine 
alfabetico, Athenaeum–Polak & Van Gennep, € 3.038 
en Iginio Ugo Tarchetti Fosca, Athenaeum–Polak & Van 
Gennep, € 4.390 en Marco Lodoli Vapore, Serena Libri 
Uitgeverij, € 1.688
Anneke Bok voor de vertaling uit het Engels van Colm 
Tóibín Nora Webster, De Geus, € 12.150
Hans Boland voor de vertaling uit het Russisch van 
Alexander Poesjkin Pisma, Papieren Tijger, € 29.700
Adri Boon voor de vertaling uit het Spaans van Julián 
López Una muchacha muy bella, De Bezige Bij, € 5.400 
en Selva Almada El viento que arrasa en Ladrilleros, 

http://www.letterenfonds.nl/images/2015-07/mm-web-damsmamiedema_mitchell_geluk-bij-een-ongeluk.pdf
http://www.cultura.nl/speel.WO_NTR_698467.html
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kaans van Francois Smith Kamphoer, Athenaeum -  
Polak & Van Gennep, € 6.075
Marianne Kaas voor de vertaling uit het Frans van Joce-
lyne Saucier Il pleuvait des oiseaux, Meridiaan uitgevers, 
€ 5.400 en Jean-Philippe Toussaint Nue, Prometheus,  
€ 5.400
Jan Bert Kanon voor de vertaling uit het Duits van  
Ludwig Renn Krieg, De Bezige Bij Antwerpen, € 4.050
Bartho Kriek voor de vertaling uit het Engels van Kazuo 
Ishiguro The Buried Giant, Atlas Contact, € 12.150
Patty Krone voor (haar aandeel in) de vertaling uit het 
Italiaans van Iginio Ugo Tarchetti Fosca, Athenaeum–
Polak & Van Gennep, € 4.390 en Marco Lodoli Vapore, 
Serena Libri Uitgeverij, € 1.688 en Andrea Bajani La 
vita non è in ordine alfabetico, Athenaeum–Polak & Van 
 Gennep, € 3.038
Sophie Kuiper voor de vertaling uit het Fins van Tommi 
Kinnunen Neljäntienristeys, Prometheus, € 5.400
Barbara de Lange voor de vertaling uit het Engels van 
Anne Tyler A Spool of Blue Thread, Prometheus, € 
16.200 en Patrick Leigh Fermor The Broken Road, Atlas 
Contact, € 19.575
Arthur Langeveld voor (zijn aandeel in) de vertaling uit 
het Russisch van Fjodor Dostojevski verzameld werk, Van 
Oorschot, € 56.700
Paul van der Lecq voor de vertaling uit het Engels van 
Geoff Dyer Yoga For People Who Can’t Be Bothered 
To Do It, Agathon, € 5.400 en Teju Cole Every Day is 
for the Thief, De Bezige Bij, € 3.375 en Graham Swift 
England and Other Stories, Hollands Diep, € 7.425
Auke Leistra voor de vertaling uit het Engels van Siri 
Hustvedt The Blazing World, De Bezige Bij, € 14.175 
en Paul Theroux Mr. Bones, Atlas Contact, € 10.800 en 
Adam Thirlwell Lurid & Cute, De Bezige Bij, € 9.450
Harrie Lemmens voor de vertaling uit het Portugees van 
António Lobo Antunes Caminho como uma casa em 
chamas, Ambo | Anthos, € 14.850 en Clarice Lispector  
A Descoberta do Mundo, De Arbeiderspers, € 18.900
Karol Lesman voor de vertaling uit het Pools van Wie-
slaw Mysliwski Ostatnie rozdanie, Querido, € 18.900
Kim Liebrand voor de vertaling uit het Zweeds van Maria 
Nygren Fjärde riket, Clavis, € 6.750
Saskia van der Lingen voor de vertaling uit het Engels 
van Maggie Shipstead Astonish me, De Bezige Bij,  
€ 8.100
Clementine Luijten voor de vertaling uit het Zweeds van 
Kjell Westo Hägring 38, De Geus, € 8.775
Maydo van Marwijk Kooij voor de vertaling uit het 
Zweeds van Linda Boström Knausgård Helioskatastro-
fen, World Editions, € 2.700
Tilly Maters voor (haar aandeel in) de vertaling uit het 
Engels van Charles Dickens Bleak House, Athenaeum–
Polak & Van Gennep, € 17.550
Yves Menheere voor de vertaling uit het Chinees van 
Chan Koonchung Luoming, Signatuur, € 9.450
Madeleine Mes voor (haar aandeel in) de vertaling uit 
het Russisch van Fjodor Dostojevski verzameld werk, Van 
Oorschot, € 32.400
Janneke van der Meulen voor de vertaling uit het Engels 
van Martin Amis The Zone of Interest, Atlas Contact,  
€ 10.125 en Jesse Ball Silence Once Begun, Atlas 
 Contact, € 4.725

Divers werk, beide voor Cossee, € 6.750 en € 5.400
Molly van Gelder voor (haar aandeel in) de vertaling 
uit het Engels van Ayesha Harruna Attah Saturday’s 
Shadows, De Geus, € 3.715
Mieke Geuzebroek voor (haar aandeel in) de vertaling 
uit het Italiaans van Paolo Giordano Il nero e l’argento, 
De Bezige Bij, € 1.690
Guido Golüke voor de vertaling uit het Engels van John 
Cheever The Wapshot Scandal, Van Gennep, € 13.500
Marianne Gossije voor de vertaling uit het Engels van 
Joydeep Roy-Bhattacharya The Watch, De Geus,  
€ 8.775
Nico Groen voor (zijn aandeel in) de vertaling uit het 
Engels van Sarah Waters The Paying Guests, Nijgh & 
Van Ditmar, € 5.850
Martin de Haan voor de vertaling uit het Frans van Milan 
Kundera La fête de l’insignifiance en La lenteur, beide 
voor Ambo | Anthos, € 2.700 en € 4.725
Jan van der Haar voor de vertaling uit het Italiaans van 
Cristina De Stefano Oriana, una donna, Xander Uitge-
vers, € 7.425 en Curzio Malaparte Diario di uno straniero 
a Parigi, De Arbeiderspers, € 8.775
Goverdien Hauth-Grubben voor de vertaling uit het 
Duits van Helene Hegemann Jage zwei Tiger, Leesmaga-
zijn, € 8.100
Hanneke van der Heijden voor de vertaling uit het Turks 
van Sait Faik Abasiyanik Verhalen uit Istanbul, Podium,  
€ 8.100
Joop van Helmond voor de vertaling uit het Engels van 
Tom Wright Blackbird, Ambo | Anthos, € 8.100
Robbert-Jan Henkes voor (zijn aandeel in) de vertaling 
uit het Engels van E.A. Wyke-Smith The Marvellous Land 
of Snergs, Moon, € 2.700 en voor de vertaling uit het 
Russisch van een bloemlezing van Russische gedichten 
voor kinderen (diverse auteurs), Van Oorschot, € 21.600
Rebekka Hermán Mostert voor de vertaling uit het 
Hongaars van György Dragomán Máglya, Atlas Contact, 
€ 12.150
Nicolette Hoekmeijer voor (haar aandeel in) de vertaling 
uit het Engels van Edward St. Aubyn Lost For Words, 
Prometheus, € 6.750 en Nancy Lee The Age, Anthos, 
€ 10.125, en Jess Walter Beautiful Ruins en The Zero, 
beide voor Marmer, € 12.825 en € 6.075 
Rokus Hofstede voor de vertaling uit het Frans van 
Georges Simenon Le Bourgmestre de Furnes en La 
chambre bleue, beide voor De Bezige Bij Antwerpen,  
€ 8.775 en € 4.725
Hero Hokwerda voor de vertaling uit het Grieks van 
Nikos Kazantzakis [Víos kai politía tou Aléxi Zorbá], 
Wereldbibliotheek, € 14.175
Jeanne Holierhoek voor de vertaling uit het Frans van 
Marie Ndiaye Ladivine, De Geus, € 8.100
Johan Hos voor de vertaling uit het Engels van Emma 
Hooper Etta and Otto and Russel and James, Podium,  
€ 7.425
Sylvie Hoyinck voor de vertaling uit het Hebreeuws van 
Assaf Gavron [Hagiva], Nieuw Amsterdam, € 2.025 en 
Nir Baram Tsel Olam, De Bezige Bij, € 18.900
Sjaak de Jong voor (zijn aandeel in) de vertaling uit het 
Engels van Sarah Waters The Paying Guests, Nijgh & 
Van Ditmar, € 5.850
Riet de Jong-Goossens voor de vertaling uit het Afri-

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/1087/trans-talen
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/1087/trans-talen
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/1087/trans-talen
http://www.npo.nl/letteren-cetera/27-09-2014/WO_NTR_629513
http://www.cultura.nl/speel.WO_NTR_814940.html
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Meyerhoff Wann wird es endlich wieder so, wie es nie 
war, Signatuur, € 12.825
Karina van Santen voor (haar aandeel in) de vertaling uit 
het Afrikaans van Etienne van Heerden Klimtol, Podium, 
€ 5.400
Roel Schuyt voor de vertaling uit het Kroatisch van 
Dubravka Ugrešić Europa u sepiji, Nijgh & Van Ditmar,  
€ 10.125
Jan Sietsma* voor de vertaling uit het Duits van Friedrich 
Schlegel Kritische Schriften und Fragmente, Octavo,  
€ 5.400
Manon Smits voor de vertaling uit het Italiaans van Silvia 
Avallone Marina Bellezza, De Bezige Bij, € 14.175 en 
voor de vertaling uit het Engels van Emma Donoghue 
Frog Music, Atlas Contact, € 12.825 en Gail Godwin 
Flora, Marmer, € 3.375
Tjadine Stheeman voor (haar aandeel in) de vertaling uit 
het Engels van Tom Rachman The Rise and Fall of Great 
Powers, Unieboek | Het Spectrum, € 4.050 en Elisa 
Albert After Birth, Nieuw Amsterdam, € 5.400
Annelous Stiggelbout* voor de vertaling uit het Chinees 
van Tao Yue [Hong xishuai], De Geus, € 6.750
Lia van Strien voor de vertaling uit het Zweeds van 
Lena Andersson Egenmäktigt förfarande - en roman om 
kärlek, Lebowski, € 4.050
Hester Tollenaar voor de vertaling uit het Engels van 
Mohammed Mrabet Love With a Few Hairs, Jurgen 
Maas, € 3.375
M. Vanderzee voor de vertaling uit het Spaans van 
Manuel Chaves Nogales La defensa de Madrid, EPO,  
€ 4.725
Rob van der Veer voor (zijn aandeel in) de vertaling uit 
het Afrikaans van Karel Schoeman Die uur van die engel, 
Brevier, € 16.875 en voor de vertaling uit het Engels van 
Darragh McKeon All That is Solid Melts into Air, Prome-
theus, € 5.400
Ruben Verhasselt voor de vertaling uit het Hebreeuws 
van Dror Mishani [Efsjaroet sjel alimoet], De Bezige Bij 
Antwerpen, € 6.750 en Meir Shalev [Sjtajim doebiem], 
Anthos, € 16.200
Rien Verhoef voor de vertaling uit het Engels van Ian 
McEwan The Children Act, De Harmonie, € 6.750
Joris Vermeulen voor de vertaling uit het Engels van 
Colin Barrett Young Skins, De Bezige Bij, € 6.075
Marijke Versluys voor (haar aandeel in) de vertaling uit 
het Engels van Sarah Waters The Paying Guests, Nijgh 
& Van Ditmar, € 5.850
Jan Albert Versteeg voor de vertaling uit het Frans van 
Simone de Beauvoir Malentendu à Moscou, World Editi-
ons, € 2.700 en Abnousse Shalmani Khomeiny, Sade et 
moi, De Geus, € 10.125
Mirjam de Veth voor de vertaling uit het Frans van Marie 
Darrieussecq Il faut beaucoup aimer les hommes, De 
Arbeiderspers, € 7.425
Willem Visser voor de vertaling uit het Duits van  
Immanuel Kant Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, 
Boom, € 9.450
Annemarie Vlaming voor de vertaling uit het Duits van 
Sasa Stanisic Vor dem Fest, Ambo | Anthos, € 6.075
Ronald Vlek voor de vertaling uit het Engels van James 
Carlos Blake In the Rogue Blood, J.M. Meulenhoff,  
€ 14.175

Irene van de Mheen voor de vertaling uit het Spaans 
van Iván Repila El niňo que robó el caballo de Atila,  
De Bezige Bij, € 2.025
Janny Middelbeek-Oortgiesen voor de vertaling uit het 
Zweeds van Majgull Axelsson Jag heter inte Miriam,  
De Geus, € 10.800
Niek Miedema voor (zijn aandeel in) de vertaling uit 
het Engels van Michel Faber The Book of Strange New 
Things, Podium, € 11.815 en Joseph O’Connor The Thrill 
of it All, Ambo | Anthos, € 7.090 en David Mitchell The 
Bone Clocks, Nieuw Amsterdam, € 17.550
Abram Muller* voor de vertaling uit het Slowaaks van 
Rudolf Sloboda Rozum, Douane, € 6.750
Frans van Nes voor de vertaling uit het Hongaars van 
Frigyes Karinthy Utazás a koponyám körül, Van Gennep, 
€ 5.400 en Szilárd Rubin Római egyes, Van Gennep, 
€ 2.700 en voor de vertaling uit het Estisch van Melis 
Friedenthal Mesilased, Van Gennep, € 6.750
Liesbeth van Nes voor de vertaling uit het Duits van 
Robert Seethaler Ein ganzes leben, De Bezige Bij,  
€ 2.700 en voor de vertaling uit het Frans van Jean Giono 
Le grand troupeau, De Bezige Bij Antwerpen, € 4.725
Jesse Niemeijer* voor de vertaling uit het Estisch van 
Andrus Kivirähk Mees, kes teadis ussisõnu, Prometheus, 
€ 9.450
Ireen Niessen* voor (haar aandeel in) de vertaling uit het 
Engels van Darragh McKeon All That is Solid Melts into 
Air, Prometheus, € 4.725
Arjaan van Nimwegen voor (zijn aandeel in) de verta-
ling uit het Engels van David Cronenberg Consumed, De 
Bezige Bij, € 6.300
Thijs van Nimwegen* voor (zijn aandeel in) de vertaling 
uit het Engels van James Scott The Kept, Mistral, € 8.100 
en David Cronenberg Consumed, De Bezige Bij, € 3.150
Jelle Noorman voor de vertaling uit het Engels van Julian 
Barnes Keeping an Eye Open: Essays on Art, Atlas 
Contact, € 4.050
Frans Oosterholt voor de vertaling uit het Catalaans van 
Francesc Trabal Vals, € 6.750 en Josep Maria de Sagarra 
La ruta blava, beide voor Menken Kasander & Wigman 
Uitgevers, € 9.450
David Orthel voor de vertaling uit het Engels van John 
Darnielle Wolf in White Van, Nieuw Amsterdam, € 4.725
Marcel Otten voor de vertaling uit het IJslands van Sjón 
Mánasteinn, drengurinn sem aldrei var til, De Geus, € 
2.025 en Steinunn Sigurdardóttir Jójó, World Editions, 
€ 3.375 en Jón Kalman Stefánsson Fiskarnir hafa enga 
foetur, Ambo | Anthos, € 10.800
Barber van de Pol voor de selectie en vertaling uit het 
Spaans van essays van Jorge Luis Borges Inquisiciones 
e.a. essays, bloemlezing, De Bezige Bij, € 14.850
Djûke Poppinga voor de vertaling uit het Arabisch van 
Khaled Khalifa Lâ sakakîn fi matâbix hadzihi al-madiena, 
De Geus, € 6.750
Ard Posthuma voor de vertaling uit het Duits van Chris-
tian Kracht Imperium, Leesmagazijn, € 4.725
Kitty Pouwels voor de vertaling uit het Portugees van 
Fernanda Torres Fim, De Bezige Bij, € 6.075
Aai Prins voor de vertaling uit het Russisch van Boris 
Pasternak [Dr.Zjivago], Van Oorschot, € 29.700
José Rijnaarts voor de vertaling uit het Duits van Werner 
Bräunig Rummelplatz, Lebowski, € 23.625 en Joachim 

http://www.cultura.nl/speel.WO_NTR_773343.html
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/1087/trans-talen
http://www.letterenfonds.nl/images/2015-07/mm-web-damsmamiedema_mitchell_geluk-bij-een-ongeluk.pdf
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Talentbeurzen 
Ook in 2014 heeft het Nederlands Letterenfonds een 
aantal talentbeurzen gefinancierd voor studenten van 
de Master Literair Vertalen in Utrecht en de Vertalers-
Vakschool in Amsterdam. Met deze beurzen kunnen de 
meest getalenteerde studenten zich bij een vertaalproject 
laten begeleiden door een ervaren collega. Inzet van dit 
beleid is om professionele literair vertalers bij de oplei-
dingen te betrekken. Tevens is een organisatorische en 
financiële bijdrage geleverd aan het Chronicles-project 
van Crossing Borders in Den Haag, dat tot doel heeft 
beginnende jonge auteurs te laten vertalen door begin-
nende jonge vertalers (in én uit het Nederlands). Ten 
slotte is een mentorship gesteund van het British Center 
for Literary Translation in Norwich.

Talentbeurzen Master Literair Vertalen 
De beurzen bestaan uit een geldbedrag (€ 2.000) dat 
besteed dient te worden aan individuele begeleiding 
door een professioneel vertaler bij het maken van een 
vertaling. In Utrecht zijn de talentbeurzen op 29 septem-
ber, tijdens de openingsbijeenkomst van het studiejaar 
2014/2015 van de Master Literair Vertalen uitgereikt 
aan Emilia Menkveld (Italiaans), Anne Michielsen 
(Portugees) en Lette Vos (Engels). De beurzen worden 
volledig betaald door het Nederlands Letterenfonds. 
Daarnaast is een talentbeurs uitgereikt aan de Vlaamse 
studente Elies Smeijers (Engels; KU Leuven). Deze 
beurs werd mogelijk gemaakt door de Orde van den 
Prince, een genootschap dat zich inzet voor de Neder-
landse Taal en Cultuur.

The Chronicles
In samenwerking met Crossing Border werd ook dit 
jaar The Chronicles georganiseerd; het Letterenfonds 
investeerde daarbij € 5.000. Ieder jaar doet een nieuw 
collectief talentvolle jonge internationale schrijvers en 
vertalers verslag van het festival. Laia Jufresa (Mexico), 
Guillaume Vissac (Frankrijk), Vea Kaiser (Oostenrijk) en 
Bregje Hofstede (NL) waren de chroniqueurs van Cros-
sing Border 2014. Hun dagelijkse verhalen werden direct 
vertaald door Alice Paul, Ruth Clarke, Annie McDermott, 
Ilse Barendregt, Heleen Oomen, Mara van Duijn, en Ele-
anor Collins, en nog dezelfde avond op de site geplaatst. 
De vertalers krijgen tijdens Crossing Border bovendien 
een masterclass literair vertalen aangeboden door het 
Vertalershuis Amsterdam / het Nederlands Letterenfonds. 
Op zaterdagavond 15 november waren de auteurs en 
vertalers ook live op het festival te zien met voordrachten, 
Michele Hutchison interviewde de deelnemers. 
 De inhoudelijke bijdrage van het Letterenfonds 
bestaat uit coördinatie van de masterclasses en de 
presentatie van de vertalers en auteurs. De (artistieke) 
eindverantwoordelijkheid ligt bij Crossing Border. 
 De mentoren waren dit jaar: David Colmer (ver-
taler Nederlands-Engels), Kiki Coumans (vertaler 
Frans-Nederlands), Roland Glasser (commissie van de 
Britse Translators Association, en mede coördinator van 
het Emerging Translators Netwerk), Rosalind Harvey 
(vertaalster Spaans–Engels), Sally-Ann Spencer (lite-
rair vertaler Duits-Engels), Ton Naaijkens (Universiteit 
Utrecht, de leerstoel Duitse Literatuur alsmede Vertaal-

Pietha de Voogd voor (haar aandeel in) de vertaling uit 
het Italiaans van Paolo Giordano Il nero e l’argento,  
De Bezige Bij, € 1.690
Onno Voorhoeve voor (zijn aandeel in) de vertaling uit 
het Engels van Tom Rachman The Rise and Fall of Great 
Powers, Unieboek | Het Spectrum, € 4.050
Martine Vosmaer voor (haar aandeel in) de vertaling uit 
het Afrikaans van Etienne van Heerden Klimtol, Podium, 
€ 5.400
Arie van der Wal voor de vertaling uit het Spaans van 
Gonzalo Torné Divorcio en el aire, Atlas Contact,  
€ 10.125
Roos van de Wardt voor de vertaling uit het Engels van 
Jenny Offill Dept. of Speculation, De Geus, € 2.025
Marja Wiebes voor (haar aandeel in) de vertaling uit  
het Russisch van Tsjechov Sotsjinenia, Van Oorschot,  
€ 3.375 en Boris Pasternak Poezija, Van Oorschot,  
€ 14.175
Frans van der Wiel voor de vertaling uit het Engels van 
Richard Ford Let Me Be Frank With You, De Bezige Bij 
Antwerpen, € 9.450
Mark Wildschut voor de vertaling uit het Duits van 
Oswald Spengler Der Untergang des Abendlandes, 
Boom, € 59.400
Regina Willemse voor de vertaling uit het Engels van  
Jim Crace Harvest, De Geus, € 8.100
Nele Ysebaert voor de vertaling uit het Engels van Jamie 
James Rimbaud in Java, The Lost Voyage, Leesmagazijn, 
€ 2.700
Prescilla van Zoest voor de vertaling uit het Frans van 
Gilles Leroy Nina Simone, Cossee, € 5.400
Miek Zwamborn* voor de vertaling uit het Duits van 
Monika Rinck Honigprotokolle, PoëzieCentrum V.z.w.,  
€ 3.375

http://thechronicles.eu/2392-2/?edition=23&main_story=2392
http://thechronicles.eu/masterclass-2014/
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auteur: Iván Repila 
brontaal: Spaans

vertaler: Jesse Niemeijer  
mentor: Frans van Nes 
titel: Mees kes teadis ussisõnu 
auteur: Andrus Kivirähk 
brontaal: Ests 

vertaler: Miek Zwamborn 
mentor: Erik de Smedt 
titel: Honingprotokolle 
auteur: Monika Rinck 
brontaal: Duits

Coachingstrajecten 
Daarnaast biedt het ELV coachingstrajecten aan voor 
ervaren vertalers. Bij deze vorm van ondersteuning kan 
een gevorderde vertaler de hulp inschakelen van een 
coach bij het vertalen van werken waar specialistische 
kennis voor nodig is. Het ELV verzorgt de aanvragen. Een 
coachingstraject wordt volledig gefinancierd door het 
Letterenfonds.

In 2014 werd één aanvraag voor een coachingstraject 
ingediend en gehonoreerd. Dit project is nog niet afge-
rond.

vertaler: Kees Meiling 
mentor: Kristoffel Demoen 
auteur/titel: Selectie uit de werken van Julianus Apostata 
brontaal: Oudgrieks

Ontwikkelingsbeurzen
Ter aanvulling op het mentoraatsprogramma zijn het 
Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de 
Letteren en het ELV een nieuw programma gestart in 
2014: ontwikkelingsbeurzen. Hiermee krijgen veelbe-
lovende literair vertalers in en uit het Nederlands, voor 
wie de stap naar een boekvertaling nog te groot is, de 
kans om zich onder begeleiding van een ervaren collega 
verder te professionaliseren. De mentor begeleidt de 
vertaler niet alleen vertaaltechnisch, maar ook zakelijk. 
De uitvoering is in handen van het ELV. De helft van de 
kosten wordt betaald door het ELV, de andere helft komt 
voor rekening van de fondsen. 

Eind 2014 zijn een vijftal kandidaten door het ELV bena-
derd. Drie van hen hebben een voorstel ingediend, onder 
wie één vertaler in het Nederlands: Renske Wiltink 
(Deens-Nederlands). De twee vertalers uit het Neder-
lands zijn Anne  Habermann (Nederlands – Duits) en 
Lisete Rodrigues (Nederlands-Portugees).

wetenschap. Coördineert de tweejarige onderzoeksmas-
ter Literair Vertalen en leidt het Expertisecentrum Literair 
Vertalen. Vertaler Duits-Nederlands) en Trijne Vermunt 
(vertaler Spaans-Nederlands).

Pilot beginnende vertalers in literaire tijdschriften 
De pilotregeling beginnende vertalers in literaire tijdschrif-
ten waarmee het Letterenfonds i.s.m. het Expertisecen-
trum Literair Vertalen in 2013 startte wordt beschreven 
op pagina 14 van dit Jaarverslag. 

Deskundigheidsbevordering vertalers in het  
Nederlands i.s.m. het Expertisecentrum Literair  
Vertalen (ELV) 
Onderstaande mentoraten, coachingstrajecten en ontwik-
kelingsbeurzen vormen een aanvulling op de beschreven 
cursussen, workshops etc in ‘Deskundigheidsbevorde-
ring literair vertalers buitenland’ en ‘Deskundigheidsbe-
vordering literair vertalers binnenland’ in het activiteiten-
overzicht in Bijlage 5.

Mentoraten
Het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) biedt begin-
nende literair vertalers individuele ondersteuning in de 
vorm van mentoraten. Bij deze opleidingsvorm wordt de 
beginnend vertaler begeleid door een ervaren vertaler 
bij het vertalen van een literair werk. Het ELV verzorgt de 
aanvragen. De mentoraten worden voor de helft door het 
Nederlands Letterenfonds betaald en voor de helft door 
het ELV. 

In 2014 zijn acht mentoraten aangevraagd. Zeven men-
toraten werden toegekend, waarvan vier projecten al in 
2014 zijn afgerond.

vertaler: Anton Havelaar 
mentor: Lili Ahonen 
titel: Asioita jotka saavat sydämen lyömään nopeammin 
auteur: Mia Kankimäki  
brontaal: Fins

vertaler: Anniek Kool 
mentor: Iannis Goerlandt 
titel: Narcopolis 
auteur: Jeet Thayil 
brontaal: Engels

vertaler: Sophie Kuiper 
mentor: Marja-Leena Hellings 
titel: Neljäntienristeys 
auteur: Tommi Kinnunen 
brontaal: Fins

vertalers: Els de Roon Hertoge en Paul van der Woerd 
mentor: Yolanda Bloemen 
titel: Kazjonnaja skazka 
auteur: Oleg Pavlov 
brontaal: Russisch

vertaler: Irene van de Mheen 
mentor: Mariolein Sabarte Belacortu 
titel: El niño que robó el caballo de Atila 
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Reiskosten buitenland
Met ingang van 2013 zijn de eerdere reisbeursrege-
ling voor schrijvers en vertalers in het Nederlands, de 
verblijfsbeurzen voor buitenlandse residenties en het 
zogenoemde schrijversprogramma buitenland samenge-
bracht in de regeling Reiskosten buitenland.
 Met deze regeling stelt het Letterenfonds subsidies 
beschikbaar ter vergoeding van reiskosten voor de deel-
name van Nederlands- of Friestalige auteurs en vertalers 
in het Nederlands aan literaire programma’s, manifes-
taties en/of promotionele activiteiten ten behoeve van 
vertaald eigen werk in het buitenland – de zogenoemde 
promotiereizen, dan wel ter vergoeding van reiskosten 
buitenland (inclusief Bonaire, Sint-Eustasius en Saba en 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten) gemaakt ten behoeve 
van totstandkoming van nieuw literair werk – de zoge-
noemde studiereizen.

Daarnaast bieden de Nederlandse Taalunie, het Neder-
lands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Let-
teren sinds 2013 gezamenlijk aan buitenlandse vakgroe-
pen Nederlands de gelegenheid om een gastschrijver te 
ontvangen. Naast vier vaste ‘standplaatsen’ zijn er ieder 
jaar twee roulerende plekken waarvoor elke vakgroep kan 
aanvragen. Meer informatie over dit nieuwe gastschrij-
verprogramma ‘buitenlandse Neerlandistiek’ is via de 
Nederlandse Taalunie te verkrijgen. 

In 2014 zijn de volgende aanvragen voor een promotie-
reis gehonoreerd:

14 januari-24 januari: Deelname Otto de Kat aan Jaipur 
Literature Festival, Jaipur (India), € 1.336
24 januari-26 januari: Deelname Rozalie Hirs aan 
3durch3 language art performances festival, Kassel 
(Duitsland), € 222
28 februari-5 maart: Boekpresentatie en lezing Jan 
 Breman, Jakarta (Indonesië), € 1.335
7 maart-9 maart: Deelname Arjen Duinker aan STANZA 
Poetry Festival, St. Andrews (Groot-Brittannië), € 311
12 maart-14 maart: Optreden Rozalie Hirs op Boeken-
beurs Leipzig, Berlijn (Duitsland), € 288
19 maart-20 maart: Deelname Tjibbe Veldkamp aan 
Cologne festival, Keulen (Duitsland), € 150
19 maart-27 maart: Deelname Mowaffk al Sawad aan 
poëziefestival, Safi (Marokko), € 420
21 maart-14 april: Deelname Bart Nijstad aan Fumetto 
Stripfestival, Luzern (Zwitserland), € 374
23 maart-13 april: Deelname Sam Peeters (Lamelos) 
aan Comix-Festival, Luzern (Zwitserland), € 352
23 maart-14 april: Deelname Jeroen Funke (Lamelos) 
aan Comix-festival, Luzern (Zwitserland), € 177
27 maart-28 januari: Lezing Vrouwkje Tuinman op Uni-
versiteit van Wenen, Wenen (Oostenrijk), € 196
27 maart-30 maart: Promotiebezoek Joris Luyendijk, 
Ankara (Turkije), € 500
30 maart-7 april: Deelname Joost Swarte aan MoCCA 
Comic Arts Festival, New York (Verenigde Staten), € 571
4 april-7 april: Boekpresentatie Frank Westerman in 
Zagreb (Kroatië), € 352
13 april-18 april: Promotiereis Rozalie Hirs naar Banja 
Luka en Belgrado (Servië), € 793

Eregelden 
Sinds 1992 werd door het fonds de regeling eregelden 
uitgevoerd waarbij ongeveer 25 oudere schrijvers en ver-
talers een jaarlijks eregeld ontvingen. Deze regeling is in 
opdracht van het Ministerie van OCW stopgezet; nieuwe 
toekenningen zijn niet meer mogelijk. Zij die reeds een 
eregeld kregen toegekend van het Nederlands Letteren-
fonds zullen dit ook in de toekomst blijven ontvangen. 

Reeds voor 1960 verleende het toenmalige ministerie van 
CRM eregelden aan letterkundigen. Kunstenaarsvereni-
gingen konden leden voor deze eregelden voordragen. In 
1992 hevelde het ministerie het lopende ‘eregeld budget’ 
over naar het fonds. 
 Een eregeld werd verleend op grond van de verdien-
sten van de schrijver of vertaler voor de Nederlandstalige 
of de Friestalige literatuur, de leeftijd van de schrijver 
en de daarmee verband houdende vermindering van de 
mogelijkheid het schrijver- en/of vertalerschap op de 
oude voet voort te zetten. De hoogte van de subsidie is 
maximaal 7.500 euro per jaar. 

In 2014 ontvingen 20 schrijvers en vertalers een eregeld: 
H.H. ter Balkt††, J.M.A. Biesheuvel, Remco Campert,  
Thérèse Cornips, Miep Diekmann, Aline Glastra van 
Loon, Anton Haakman, Margriet Heymans, Else Hoog, 
Gerrit Kouwenaar†, Hannes Meinkema, Marga Minco,  
Els Pelgrom, Sybren Polet††, Ton van Reen, Jean 
Schalekamp, Bea Vianen, Hans Vlek, Leo Vroman†  
en Frans van Woerden.
† overleden in 2014
†† overleden in 2015

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/954/hh-ter-balkt-overleden
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/781/gerrit-kouwenaar
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/1092/sybren-polet-1924-2015
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/614/leo-vroman-overleden
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naar Milaan, Genua en Bologna (Italië), € 359
10 september-12 september: Ester Naomi Perquin 
poëzieprogramma op University College, Londen (United 
Kingdom), € 378
16 september-21 september: Deelname Kader Abdolah 
aan Open Book festival, Kaapstad (Zuid-Afrika), € 942
17 september-20 september: Promotiereis Suzanna 
Jansen naar Madrid en Barcelona (Spanje), € 275
18 september-22 september: Deelname Tommy Wie-
ringa aan Brooklyn Book Festival, New York (Verenigde 
Staten), € 826
22 september-3 oktober: Boekpresentatie Arnon Grun-
berg in Parijs (Frankrijk), € 853
25 september-27 september: Deelname Gerbrand Bak-
ker aan Hay Festival, Segovia (Spanje), € 343
25 september-27 september: Deelname Maarten 
Asscher aan Hay Festival, Segovia (Spanje), € 244
25 september-27 september: Deelname Cees Noote-
boom aan Hay Festival, Segovia (Spanje), € 119
5 oktober-6 oktober: Optreden Gerbert van Loenen in 
debatprogramma, Berlijn (Duitsland), € 674
15 oktober-25 oktober: Promotiereis Marjolijn Hof naar 
Reykjavik (IJsland), € 250
16 oktober-2 november: Promotiereis Benny Lindelauf 
naar Kaapstad, Bloemfontein, Prins Albert, Pretoria, 
Johannesburg en Port Elizabeth (Zuid-Afrika), € 1.134
17 oktober-20 oktober: Deelname Barbara Stok aan 
Lakes Comic Art Festival, Kendal (United Kingdom),  
€ 745
17 oktober-25 oktober: Promotietour Anne-Gine Goe-
mans in Willemstad (Nederlandse Antillen), € 1.726 blog
20 oktober-27 oktober: Deelname Herman Koch aan 
Vancouver Writers Festival, Vancouver (Canada), € 840
22 oktober-26 oktober: Promotiereis Murat Isik naar 
Istanbul (Turkije), € 410
29 oktober-9 november: Deelname Evelien van Dort aan 
Kinderboekenfestival, Aruba (Nederlandse Antillen),  
€ 945
29 oktober-30 oktober: Boekpresentatie Cees Noote-
boom in Stockholm (Zweden), € 154
3 november-4 november: Lezing Jac Toes op ‘Mord am 
Hellweg’ festival, Bad Sassendorf (Duitsland), € 77
8 november-9 november: Optreden Ingrid en Dieter 
Schubert op Pisa Book Fair, Pisa (Italië), € 341
11 november-15 november: Promotietour Paul Glaser, 
Praag (Tsjechië), € 237
11 november-14 november: Boekpresentatie Herman 
Koch in Sofia (Bulgarije), € 325
13 november-15 november: Deelname Jan Brokken aan 
Book City Milano, Milaan (Italië), € 525
13 november-15 november: Promotiereis Luuk van Mid-
delaar naar Istanbul (Turkije), € 295
14 november-19 november: Deelname Erik Lindner aan 
Poetry Festival Kritya, Trivandrum (India), € 907
15 november-19 november: Lucas Hirsch vergadering 
Ledig House, New York (Verenigde Staten), € 560
20 november-23 november: Lezing Joost Pollmann aan 
instituut Tegnestuen Gimle, Kopenhagen (Denemarken), 
€ 138 blog
25 november-27 november: Cees Nooteboom ont-
vangst Sandro Onofri-prijs, Rome (Italië), € 698
27 november-28 november: Lezing Willem Jan Otten op 

24 april-27 april: Deelname Annemarie de Gee aan First 
Novel Festival, Boedapest (Hongarije), € 1.528
27 april-29 april: Boekpresentatie Joris Luyendijk in 
Warszawa (Polen), € 240
6 mei-10 mei: Promotiebezoek Guus Kuijer aan Ljubljana 
(Slovenië), € 301
8 mei-20 mei: Promotiereis Richard de Nooy naar Johan-
nesburg (Zuid-Afrika), € 563
8 mei-9 mei: Workshop Ingrid en Dieter Schubert op 
Internationale Boekenbeurs, Turijn (Italië), € 325
14 mei-18 mei: Deelname Kira Wuck aan International 
Festival of Contemporary Poetry, Zagreb (Kroatië), € 282
15 mei-18 mei: Deelname Patrick Bassant en Koen van 
Gulik (Wereldbibliotheek) aan European festival of the 
First Novel, Kiel (Duitsland), € 1.330
19 mei-29 mei: Deelname Ian Buruma en Frank Dikko-
ter aan Sydney Writers’ Festival, Sydney (Australië),  
€ 2.916
22 mei-25 mei: Promotiereis Toon Tellegen naar War-
schau (Polen), € 210
23 mei-24 mei: Lezing Connie Palmen op International 
Poetry Festival, Bremen (Duitsland), € 383
23 mei-26 mei: Deelname Willem van Toorn aan Euro-
pees Poëziefestival, Frankfurt (Duitsland), € 300
23 mei-25 mei: Deelname Anne Vegter aan Poetry on 
the Road, Bremen (Duitsland), € 1.156
29 mei-31 mei: Workshop en presentatie Stern Nijland 
en Linda de Haan op Children Do You Read-festival, 
Praag (Tsjechië), € 898
1 juni-7 juni: Deelname Tommy Wieringa aan FESS, 
Zagreb (Kroatië), € 387
5 juni-7 juni: Lezing Esther Gerritsen in Buchhandlerkel-
ler, Berlijn (Duitsland), € 146
7 juni-9 juni: Boekpresentatie Maria van Daalen in 
Milaan (Italië), € 209
9 juni-16 juni: Deelname Astrid Lampe aan Internationaal 
Poëziefestival, Genua (Italië), € 380
18 juni-19 juni: Deelname Gerbrand Bakker aan Atelier 
Europa, Saarbrucken (Duitsland), € 150
4 juli-8 augustus: Deelname Gauke Andriesse aan 
Buenos Aires Negra Festival, Buenos Aires (Argentinië), 
€ 1.870
18 juli-28 juli: Deelname Maria Barnas aan Poëziefesti-
val, Medellin (Colombia), € 1.474
1 augustus-15 augustus: Promotiebezoek Peter van 
Dongen aan Jakarta (Indonesië), € 1.700
9 augustus-25 augustus: Deelname Otto de Kat aan 
Edinburgh Book Festival, Edinburgh (United Kingdom), 
€ 220
9 augustus-25 augustus: Deelname Herman Koch, 
Peter Buwalda en Kader Abdolah aan Edinburgh 
International Book Festival, Edinburgh (Groot-Brittannië), 
€ 730
20 augustus-27 augustus: Deelname Erik Lindner aan 
Struga Poetry Evenings, (Macedonië), € 380
21 augustus-22 augustus: Lezing Hans Croiset in  
Buchhandlerkeller, Berlijn (Duitsland), € 143
29 augustus-31 augustus: Boektour Jan Cleijne in 
Geneve (Zwitserland), € 160
3 september-7 september: Deelname Tommy Wieringa 
aan Festivalletteratura, Mantova (Italië), € 500
9 september-14 september: Promotiereis Stephan Enter 

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/837/koloniale-literatuur
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/856/strips-promoten-in-tegnestuen-gimle
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 Debutant Emily Kocken nam de trein van Davos 
naar Schaffhausen. In haar tweede roman De kuur (Que-
rido) wil ze een ‘samengesteld’ gezin beschrijven dat in 
Davos de zestigste verjaardag viert van de pater familias 
Yves Altman. € 865
 Literair vertaler Silvia Marijnissen nam op uitnodi-
ging de Beijing Normal University International Writing 
Centre deel aan een congres over Mo Yan, van wie zij 
een tweede boek in het Nederlands vertaalt (De sandel-
houtstraf, De Geus). Ze ontving een beurs voor een korte 
verlenging van haar verblijf in Chineestalig gebied en om 
de contacten te verstevigen met enkele door haar ver-
taalde dichters, zoals Qin Xiaoyu en Hu Xudong: € 1.100
 Schrijver Mariët Meester gaat in het kader van een 
literair non-fictieboek met de werktitel De bevoorrechte 
(De Arbeiderspers) naar de Zuid-Spaanse stad Malaga, 
waar ieder jaar tijdens de traditionele paasprocessies een 
gedetineerde wordt vrijgelaten uit de provinciale peni-
tentiare inrichting. Gedurende het jaar 2015 wil Meester 
dit proces gaan volgen, vanaf de uitverkiezing van de 
gedetineere in de gevangenis tot en met de periode na 
zijn vrijlating: € 4.000
 Christine Otten wil een roman schrijven over Mabel 
Williams, de weduwe van Robert F. Williams, een zwarte 
leider die in 1961 Negroes with Guns publiceerde over 
zijn ervaringen met racistisch geweld (van o.a. Ku Klux 
Klan) in zijn geboorteplaats Monroe, North Carolina, en 
over de plaatselijke overheid, die zwarten op geen enkele 
manier beschermde. Het reisplan is om in oktober naar 
de Verenigde Staten te vertrekken om te spreken met 
familie en betrokkenen: € 2.476
 Documentairemaker en debutant Edwin Trommelen 
werkt aan een tweede boek over Rusland (Mets & Mets): 
een verhaal over de BAM (de spoorlijn Bajkal Amoer 
Magistraal in Ruslands Verre Oosten), een megalo-
maan project dat nu ‘de spoorlijn naar nergens’ wordt 
genoemd. Trommelen gaat in Rusland op zoek naar de 
verhalen rond het bouwproject, van de tienduizenden 
vooral jonge mensen die met mooie beloften naar de 
verre uithoeken van het Sovjetrijk werden gelokt tot de 
verhalen achter de inmiddels veelal vervallen façades van 
de spoorlijn: € 5.000
 Debutant Elfie Tromp bezoekt Australië in het kader 
van haar tweede roman, werktitel Zaad (Lebowski), dat 
zich afspeelt in de wereld van de hondenfokkerij. De 
natuur van Australië wordt een integraal onderdeel van 
de roman. Tromp zal er onder meer met een huurauto de 
reis van haar hoofdpersonen nareizen: € 2.595
Dichter en schrijver Vrouwkje Tuinman werkt aan een 
chronologische roman (werktitel Het lijk van Paganini; 
Nijgh & Van Ditmar) over de violist Niccolo Paganini. Ze 
ontving een beurs om locaties in en om Nice en Cannes, 
Genua en Parma te bezoeken: € 950
 Carolijn Visser ondernam een researchreis naar 
China ten behoeve van een nieuw literair non-fictie werk 
(Atlas Contact) dat gebaseerd zal zijn op het levens-
verhaal van Selma Vos. Deze Nederlands-joodse vrouw 
(*1921 Amsterdam) zat gedurende de oorlogsjaren 
ondergedoken in Zeeland, Friesland en Zaandam. In 
1947 ging zij in Cambridge studeren en ontmoette daar 
de Chinese psycholoog Tsao Ri Chang. Ze trouwden, 
kregen twee kinderen en besloten in 1950 naar Beijing te 

symposium over Vondels Lucifer, Bologna (Italië), € 183
2 december-6 december: Deelname Sasja Janssen aan 
European Literature Festival, Guadalajara (Mexico),  
€ 1.449
4 december-7 december: Lezing en workshops Typex  
in National Gallery, Londen (United Kingdom), € 348
9 december-10 december: Lezing Guido van Driel op 
de Nederlandse Ambassade, Parijs (Frankrijk), € 150
17 december-18 december: Lezing Oek de Jong op de 
Nederlandse Ambassade, Parijs (Frankrijk), € 165

In 2014 werden voorts de volgende aanvragen voor een 
studiereis gehonoreerd:

Debutant Mohammed Benzakour ontving een reisbeurs 
voor Marokko ten behoeve van zijn tweede roman Op 
zoek naar een bruid (Prometheus): € 850
 Aart G. Broek deed archiefonderzoek op de Antillen 
bij het samenstellen van de bundel Zoals wij die willen 
dromen ( In de Knipscheer) met essays van verschillende 
Nederlands-Caribische literaire auteurs: € 4.820
 Schrijver Willem de Bruin reisde in november naar 
Asuncion (Paraguay) voor onderzoek in verband met De 
koningin van Paraguay (werktitel; te verschijnen bij Atlas 
Contact): € 1.400
 Kiki Coumans ging naar Frankrijk om enkele hand-
schriften te bestuderen in de Bibliotheque Nationale in 
Parijs en om het geboortehuis van Colette te bezoeken in 
Saint-Saveur en Puisaye. In 2016 verschijnt haar vertaling 
van teksten van Colette in de reeks Privé-domein bij De 
Arbeiderspers: € 1.060 blog
 Tijdens het vertalen van de roman Venushaar van 
Michael Sjisjkin (Querido), waarin de stad Rome een 
belangrijke rol speelt, bracht Gerard Cruys een bezoek 
aan Rome om er locaties te bekijken en routes te volgen 
die in de roman ter sprake komen: € 1.338
 Martin Michael Driessen en Liesbeth Lagemaat 
bezochten Londen in het kader van een gezamenlijk groot 
romanproject: het verhaal over de symbiotische relatie 
van de Victoriaanse dichter en schilder Dante Gabriel 
Rossetti en zijn favoriete model, muze en geliefde Eliza-
beth Siddal. In de roman (met werktitel Lizzie) willen zij 
een panoramische beeld geven van het Londen van de 
19e eeuw: beide € 1.000 
 Vertaler Russisch Arie van der Ent maakte in het 
kader van zijn nieuwe vertalingen van brieven en verha-
len van Dobytsjin (voor uitgeverij Douane) een reis naar 
Moskou. Hij zou het bezoek tevens benutten om een 
‘auteursavond’ in de Toergenev-bibliotheek en het Ver-
taalinstituut te bezoeken. Voorts ontving Van der Ent een 
tweede beurs voor overleg in Moskou met onder meer de 
schrijvers Dmitri Danilov (Beschrijving van een stad, De 
Geus) en Roman Sentsjin (De Jeltysjecs, De Geus):  
€ 950 en € 839.
 Jeanne Holierhoek bezocht in Berlijn de Franse 
auteur Marie Ndiaye voor overleg over de vertaling van 
haar boek Ladivine (De Geus): € 620
 Schrijver Auke Hulst onderzocht in Tokyo het func-
tioneren en de ‘feel’ van een moderne megalopolis, voor 
de roman Slaap zacht, Johnny Idaho, te verschijnen bij 
Ambo/Anthos in 2015. Het verhaal vindt plaats op een 
fictieve eilandstad: € 1.676

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/846/een-blauweregen-van-tweehonderd-jaar
http://www.cultura.nl/speel.WO_NTR_788469.html
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Gastschrijverprogramma buitenlandse Neerlandistiek
In 2014 konden drie gastschrijvers in het kader van 
de regeling voor buitenlandse Neerlandistiek van de 
Nederlandse Taalunie i.s.m. de Vlaamse en Nederlandse 
letterenfondsen een periode aan een buitenlandse uni-
versiteit werken. Het Letterenfonds leverde een financiële 
bijdrage van totaal € 689; de (verdere) kosten van dit 
programma komen voor rekening van de Taalunie.

Van 16 tot 24 juni was Jan van Mersbergen gastschrij-
ver aan de Universität Oldenburg. Hij gaf enkele colleges 
aan tweede- en derdejaarsstudenten en een universitaire 
lezing over zijn particuliere literatuuropvatting. Zijn verblijf 
werd afgesloten met een publiek optreden in het Litera-
turbüro Oldenburg. 

Van 24 september tot 3 oktober verbleef Murat Isik als 
gastschrijver aan de Universiteit van Stockholm. Vooraf-
gaand aan zijn verblijf in Stockholm verzorgde Isik ver-
schillende optredens en interviews op de Göteborg Book 
Fair, waar de Zweedse vertaling van zijn roman Verloren 
grond werd gepresenteerd (Jorden vi miste, uitgeverij 
2244 / Bonniers). In Stockholm gaf hij een lezing aan de 
vakgroep Nederlands en enkele colleges voor Erasmus-
studenten. 

Tijdens de eerste twee weken van december 2014 
verbleef Arnon Grunberg als gastschrijver aan de Freie 
Universität Berlin. Samen met de Berlijnse auteur Eva 
Menasse verzorgde hij enkele colleges voor de omvang-
rijke vakgroep Nederlands; hoogleraar Jan Konst inter-
viewde Grunberg tijdens een goedbezochte avond in het 
Literaturhaus Berlin in de Fasanenstrasse.

gaan om een bijdrage te leveren aan de opbouw van het 
nieuwe communistische China. In 1966 brak de Cultu-
rele Revolutie uit en kwam het echtpaar in moeilijkhe-
den; twee jaar later overleden beiden onder onbekende 
omstandigheden in gevangenschap: € 2.850
 Edwin Winkels ontving een beurs voor een reis naar 
New Orleans en de delta van de Mississippi, om aldaar 
interviews te houden en zich te documenteren voor een 
roman (Uitgeverij Brandt) die gebaseerd zal zijn op een 
waargebeurde geschiedenis; een familiesaga geïnspi-
reerd op Los Isleños, emigranten (soldaten en boeren) 
uit de Canarische eilanden die in 1778 naar Louisiana 
werden verscheept en daar het ontstaan van en talloze 
historische gebeurtenissen in de Verenigde Staten mee-
maakten (oorlogen, slavernij, orkanen): € 3.500
 Schrijver, vertaler en beeldend kunstenaar Miek 
Zwamborn wil naar aanleiding van een herbarium 
van een echtpaar uit 1864 een roman (Van Oorschot) 
schrijven over de geschiedenis van deze mensen, hun 
verhouding tot het landschap en de fytologie. Zwamborn 
ontving een beurs om dezelfde reis te maken die het 
echtpaar gedurende tien zomers aflegde: beginnend in 
Heidelberg en eindigend in de Kew Gardens nabij  
Londen: € 1.650
 Gerrit Jan Zwier ontving een beurs voor twee reizen 
naar Lapland en naar Zuid-Zweden ten behoeve van een 
literair reisboek over Zweden (Atlas Contact): € 3.970

WIR: Banff & Ledig House & PassaPorta 
Het Nederlands Letterenfonds verstrekt verblijfsbeurzen 
voor het Ledig House (upstate New York) en het Banff 
International Literary Translation Centre in Canada. In 
overleg met de genoemde residenties wordt jaarlijks 
één Nederlandse schrijver/vertaler uitgenodigd om in de 
maand mei in het Ledig House te werken, en ontvangen 
een of twee literair vertalers een uitnodiging voor Banff. 
Daarnaast vindt ieder jaar een uitwisseling (met gesloten 
beurzen) plaats met PassaPorta in Brussel, een Vlaamse 
auteur verblijft een periode in de schrijversresidentie in 
Amsterdam en een Nederlandse auteur krijgt gelegenheid 
om een periode in België te werken in de PassaPorta-flat 
te Brussel of in Villa Hellebosch te Vollezele.

Schrijver Daan Heerma van Voss verbleef mei 2014 
in het Ledig House om daar te werken aan een nieuwe 
roman die zich afspeelt in de Verenigde Staten. The New 
York Times publiceerde (28 mei) een essay van zijn hand 
over het thema van zijn roman De Vergeting; voor De 
Morgen (4 juni) schreef hij een verslag over zijn verblijf: 
€ 750 

Literair vertaler en essayist Barber van de Pol verbleef 
in juni in Banff om daar te werken aan haar vertaling van 
essays van Borges en deel te nemen aan de vele vertaal-
debatten: € 1.250 blog

Op uitnodiging van PassaPorta werkten schrijver Fouad 
Laroui van 31 maart tot 28 april en schrijfster Vonne van 
der Meer van 29 september tot 24 november 2014 als 
writer in residence in België aan nieuw werk.

https://www.uni-oldenburg.de/niederlandistik/portrait/regionale-aktivitaeten/gastautoren/#c133933
http://opinionator.blogs.nytimes.com/author/daan-heerma-van-voss/?_r=1
http://opinionator.blogs.nytimes.com/author/daan-heerma-van-voss/?_r=1
http://www.letterenfonds.nl/images/2014-06/heerma-van-voss-ledig-house-de-morgen.pdf
http://www.letterenfonds.nl/images/2014-06/heerma-van-voss-ledig-house-de-morgen.pdf
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/765/into-the-wild
https://www.youtube.com/watch?v=zKdZODQM6ig
https://www.youtube.com/watch?v=zKdZODQM6ig
https://www.youtube.com/watch?v=57PUkYtj4hg
https://www.youtube.com/watch?v=57PUkYtj4hg
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Jannah Loontjens (1974) is filosoof en schrijver. In 2007 
debuteerde zij met de roman Veel geluk. Haar tweede 
roman Hoe laat eigenlijk (2011) werd genomineerd voor 
de Halewijn-literatuurprijs. In 2013 verscheen de essay-
bundel Mijn leven is mooier dan literatuur, een jaar later 
gevolgd door de roman Misschien wel niet. 
 Bij aanvang van haar verblijf werd ze geïnterviewd 
door NRC Handelsblad (‘Misschien is alles eigenlijk wel 
een oefening’, 6 september 2014). Loontjes deed in een 
blog voor de website van het Letterenfonds verslag van 
haar verblijf aan het NIAS.

Amsterdam Vluchtstad
Masresha Mammo, journalist en schrijver uit Ethiopië, 
verbleef op uitnodiging van het Nederlands Letterenfonds 
en de gemeente Amsterdam van mei 2013 tot juli 2014 in 
de stad. In het kader van Amsterdam Vluchtstad woonde 
en werkte hij sinds mei 2013 in het appartement waar 
Anne Frank en haar familie negen jaar hebben gewoond 
en dat nu in gebruik is als residentie voor vervolgde 
schrijvers. Helaas werd het appartement voorjaar 2014 
getroffen door een brand, waarbij gelukkig geen gewon-
den vielen maar wel een deel van de inboedel verloren 
ging. 
 Het voormalige appartement van de familie Frank 
moest na de brand volledig worden gerenoveerd. Daarbij 
is alles in het werk gesteld om het appartement weer in 
oorspronkelijke staat te herstellen. In 2015 is het Amster-
dam Vluchtstad-appartement weer in gebruik genomen 
als schuilhaven voor een schrijver of journalist die in 
eigen land in de uitoefening van zijn schrijverschap wordt 
bedreigd.
 Masresha Mammo is na de brand tijdelijk onderdak 
geboden in het Vertalershuis Amsterdam. Vervolgens 
werd vervangende woonruimte gevonden in een appar-
tement van de UvA. Tijdens zijn verblijf in Amsterdam 
werkte hij aan een non-fictieboek over de situatie in Ethio-
pië en aan een roman. In de roman wil hij het leven onder 
de dictatuur laten zien via een liefdesgeschiedenis tussen 
twee studenten in Addis Abeba. Tevens werkt hij aan de 
vertaling van de Noorse roman De wereld van Sophie 
van Jostein Gaarder in het Amhaars. 
 Mei 2014 werd Mammo geïnterviewd door het  
AT5-programma Wereldstad en door Wordt vervolgd,  
het magazine van Amnesty International.

Verblijfsbeurzen binnenland: WiR / NIAS / Vluchtstad

Writers in residence Amsterdam 
Uitgevers, (buitenlandse) literaire organisaties en schrij-
vers kunnen een voordracht indienen voor een verblijf in 
de residentie op het Spui in Amsterdam. In 2014 werden 
er acht gehonoreerd. De volgende writers in residence 
woonden en werkten in Amsterdam: 

Nihad Siries (Syrië), januari, € 1.250
Dato Turashvili (Georgië), februari-maart, € 1.250
Olga Grjasnowa (Azerbaijan/Duitsland), maart-april,  
€ 1.250
Hila Blum (Israël), april-mei, € 1.250
Jesús Carrasco (Spanje), juni-juli, € 1.250
Philipp Blom (Duitsland/Oostenrijk), augustus -  
september, € 1.250
Roderik Six (België), september-oktober, € 1.250
Katharina Teutsch (Duitsland; in het kader van Frankfurt 
2016), november-december, € 1.000

Het verblijf viel veelal samen met de presentatie van een 
Nederlandse vertaling van hun werk en werd mede benut 
om te schrijven aan nieuw werk. Daarnaast verzorgden 
alle writers in residence meerdere optredens op Neder-
landse podia (zie ook kader op pagina 5), een overzicht 
hiervan is te vinden in het activiteitenoverzicht  
in Bijlage 5, onder ‘literaire programma’s binnenland’. 
 Ook werden zij meermaals door de pers geïnterviewd. 
Zo publiceerden De Morgen (26 maart) en de Volkskrant 
(23 april) interviews met Olga Grjasnowa, werd Hila Blum 
geïnterviewd door de VPRO-gids (20 mei), verzorgde 
Bernard Hulsman voor NRC Handelsblad (10 oktober) een 
groot interview met Philipp Blom, schreef Roderik Six in 
Knack van 26 november een column, o.a. naar aanleiding 
van zijn gastcollege aan de VU, en werd hij geïnterviewd 
door tijdschrift Das Magazin (11 december, ‘Het werkkabi-
net van Roderik Six’). 

NIAS
Het Nederlands Letterenfonds nodigt ieder academisch 
jaar een Nederlandse schrijver/vertaler uit om gedurende 
vijf maanden de positie van writer in residence cq transla-
tor in residence te bekleden aan het Netherlands Institute 
for Advanced Study (NIAS) te Wassenaar. Daarnaast 
adviseert het Nederlands Letterenfonds het NIAS bij de 
selectie van een buitenlandse writer in residence.

In 2014/2015 werkte Jamal Mahjoub (1960), een Engelse 
auteur met een Soedanese achtergrond, een half jaar op 
het NIAS aan de afronding van een non-fictie boek over de 
geschiedenis van Soedan. Het verblijf bood hem tevens 
de mogelijkheid met schrijfster en Afrika-deskundige Lieve 
Joris te spreken in gesprek te gaan over dit project. Blog.

Van 1 september 2014 tot 1 februari 2015 verbleef Jannah 
Loontjens als writer in residence aan het NIAS om daar  
te werken aan een non-fictie werk met de werktitel Heideg-
ger en ik. Loontjens werk verschijnt bij uitgeverij Ambo 
| Anthos. De verblijfsbeurs voor Loontjens (€ 10.000) 
kwam ten laste van het Nederlands Letterenfonds. 

http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/september/06/misschien-is-alles-eigenlijk-wel-een-oefening-1415584
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/september/06/misschien-is-alles-eigenlijk-wel-een-oefening-1415584
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/1059/het-fin-de-siecle-van-de-jaren-negentig
http://www.at5.nl/gemist/tv/273/15374/donderdag%252B19%252Bfebruari%252B2015%252B-%252B00%25253A54/9
http://issuu.com/amnestynl/docs/flipsnack_mei
https://www.youtube.com/watch?v=HxVmh0SVeBY
https://www.youtube.com/watch?v=HwQWKudijS8
http://www.whyilovethisbook.com/?s=blom
http://www.whyilovethisbook.com/?s=roderik+six
https://www.nias.knaw.nl/fellows/year-group-2014-15/mahjoub-jamal
http://www.letterenfonds.nl/en/entry/1100/rumble-on-the-nile
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Julio Grande Morales (Spanje)
Keuze uit het werk van Simon Vinkenoog en Carry van 
Bruggen Eva

Ran Ha Cohen (Israël)
Anna Enquist Contrapunt

Hisham Hamad (Nederland)
Deelnemer Vertalersfabriek Nederlands-Arabisch-Neder-
lands

Hanneke van der Heijden (Turkije)
Afspraken met Nederlandse uitgevers en literaire talk-
show Letteren &cetera

Marianne Holberg (Duitsland)
Beatrijs Oerlemans De sterrenkijker

Marjolijn de Jager (Verenigde Staten)
Dick van Galen Last De zwarte schande

Bärbel Jänicke (Duitsland)
Joep Dohmen Tegen de onverschilligheid

Francis Jones (Verenigd Koninkrijk)
Archiefonderzoek James Holmes

Rainer Kersten (Duitsland)
Arnon Grunberg Hoppla wir sterben! (selectie uit  
zijn werk)

Irina Michajlova (Rusland)
Louis Couperus De stille kracht

Sarah Michiel (Marokko)
Deelnemer Vertalersfabriek Nederlands-Arabisch- 
Nederlands

Marlene Müller-Haas (Duitsland)
Gerben van Loenen Hij had beter dood kunnen zijn en 
André Aleman Het seniorenbrein

Stefano Musili (Italië)
Mentoraat voor Martin Michael Driessen Vader van God

Gheorghe Nicolaescu (Roemenië)
Cees Nooteboom Paradijs verloren

Jelica Novaković (Servië)
Herman Koch Het diner

Etsuko Nozaka (Japan)
Truus Matti Mister Orange

Jona Dora Oskarsdottir (IJsland)
Pieter Heijnen Tekst uit een boek met werken van 
 Sigurdur Gudmundsson

Gül Özlen (Turkije)
André Aleman Het seniorenbrein en Murat Isik Verloren 
grond

Vertalershuis Amsterdam
Amsterdam Translators’ House

Het Vertalershuis Amsterdam ontving 47 literair vertalers 
uit het Nederlands met 25 verschillende nationaliteiten 
voor een periode van minimaal 2 weken en maximaal 2 
maanden. De vertalers werkten in 2014 in het Vertalers-
huis aan de volgende projecten:

Stana Anželj (Slovenië)
Herman Koch Het diner

Bettina Bach (Duitsland)
Tommy Wieringa Dit zijn de namen

Tamás Balogh (Hongarije)
Keuze uit het werk van Johan Huizinga

Ynn Baltas (Griekenland)
Geert Mak Reizen zonder John

Tibor Bérczes (Hongarije)
Jaap Scholten Kameraad Baron

Hans Boland (Indonesië)
Lezing Literaire Vertaaldagen 2014

Gert Borg (Nederland)
Mentor Vertalersfabriek Nederlands-Arabisch-Nederlands

Bojana Budimir (Servië)
Werken aan woordenboek Nederlands-Servisch

Adam Bzoch (Slowakije)
Essays van Menno ter Braak

Chalaan Charif (Marokko)
Vertalersfabriek Nederlands-Arabisch-Nederlands

Mireille Cohendy (Frankrijk)
Louise Fresco Hamburgers in het paradijs

Aneta Dantcheva (Bulgarije)
Annejet van der Zijl Sonny Boy

Jaroslav Dovhopoly (Oekraïne)
Rens Bod De vergeten wetenschappen

Birgit Erdmann (Duitsland)
Toon Tellegen Ik denk

Rolf Erdorf (Duitsland)
Marco Kunst Vlieg!

Abdelmajid Essadiki (Marokko)
Vertalersfabriek Nederlands-Arabisch-Nederlands

Judit Gera (Hongarije)
Chaja Polak Salka

Vachagan Ghratyan (Armenië)
Ferdinand Bordewijk Karakter

http://www.npo.nl/letteren-cetera/27-09-2014/WO_NTR_629513
http://www.npo.nl/letteren-cetera/27-09-2014/WO_NTR_629513
http://www.letterenfonds.nl/images/2014-12/past-ana-karenina-in-80-paginas_hans-boland.pdf
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Kousbroek Essay Opdrachtregeling 
Met de Kousbroek Essay Opdrachtregeling wil het 
Nederlands Letterenfonds essayisten en redacties van 
literaire tijdschriften, dag- en weekbladen (zowel in papie-
ren als digitale vorm) stimuleren tot het publiceren van 
essays en het organiseren van publieksactiviteiten rond 
de essayistiek. Per jaar worden maximaal drie essaypubli-
caties in wisselende media met een maximum bedrag van 
€ 5.000 ondersteund. 

In 2014 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd:
 De Gids i.s.m. Atheneum Boekhandel, Uitgeverij 
Atlas│Contact, de Rode Hoed en NRC Handelsblad voor 
de 5e Kousbroek-lezing op 10 april 2015 in De Rode 
Hoed te Amsterdam door Tommy Wieringa, € 5.000. 
 Tirade i.s.m. NRC Handelsblad, SLAA en de Rode 
Hoed voor ‘Babyboomers’: een avond (januari 2015) 
waarop het Babyboomboek van Ronald Havelaar wordt 
gepresenteerd in de Rode Hoed te Amsterdam met een 
lezing over het thema van Christien Brinkgreve (1949) 
hoogleraar Sociale Wetenschappen en een panel van 
schrijvers-denkers onder wie dichter en filosoof Maarten 
Doorman en schrijver Philip Huff. Het essay van Brink-
greve is gepubliceerd in Tirade 459: € 5.000 
 Trouw (Letter & Geest / Redactie boeken) i.s.m. De 
Culturele Onderneming Leeuwarden en Bijzondere Loca-
ties Groningen voor de tweede editie van ‘Kousbroek in 
der AA’ in Groningen op 30 oktober 2014. Het betreft 
een lezing van Marja Pruis met aansluitend een interview 
met haar door Stine Jensen die de avond ook presen-
teerde. Het essay werd gepubliceerd in Trouw: € 5.000

Franco Paris (Italië)
Geert Mak Reizen zonder John

Katjusa Rucigaj (Slovenië)
Keuze uit het werk van Arjen Duinker

David Santoro (Italië)
Remco Campert Een liefde in Parijs

Eva Schweikart (Duitsland)
Sjoerd Kuyper Hotel De Grote L

Burak Sengir (Turkije)
Jan van Mersbergen Morgen zijn we in Pamplona

Joakim Sundström (Zweden)
Frank Westerman Stikvallei

Julia Telezjko (Rusland)
Arthur Japin Vaslav

Orsolya Varga (Hongarije)
Annie M.G. Schmidt Otje

Maja Weikert (Kroatië)
Frank Westerman Stikvallei

Szabolcs Wekerle (Hongarije)
Tommy Wieringa Dit zijn de namen

Ira Wilhelm (Duitsland)
Rob Hartmans Alleen in de wind en Coen Simon Wach-
ten op geluk

http://www.de-gids.nl/artikel/niemands-meester-niemands-knecht
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/april/11/niemands-meester-niemands-knecht-1483378
http://www.tirade.nu/?page_id=18446
http://www.trouw.nl/tr/nl/4468/Schrijf/article/detail/3785809/2014/11/09/Aai-poes-stoute-poes.dhtml
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Schwob
De Schwob-regeling biedt een handreiking aan literaire 
uitgeverijen die een risicovolle maar belangrijke nieuwe 
vertaling in het Nederlands willen publiceren. Nederlandse 
uitgeverijen kunnen voor dergelijke publicaties – sinds 
najaar 2011 – een bijdrage in de productie- en promo-
tiekosten aanvragen. Daarbij wordt voorrang gegeven 
aan vertalingen in het Nederlands uit die taalgebieden of 
landen waar géén instituut of fonds bestaat dat voorzie-
ningen kent ter ondersteuning van de vertaalkosten van 
een boekuitgave. Bij de beoordeling van de aanvraag 
spelen onder meer de begroting en de literaire (vertaal)
kwaliteit van de voorgelegde ‘moderne klassieker’ en van 
de beoogde vertaler een rol. Met dit initiatief wil het Let-
terenfonds de nieuwsgierigheid naar vertaalde literatuur 
verbreden en de kwaliteit en diversiteit van de literatuur in 
Nederlandse vertaling stimuleren. 

In 2014 is positief besloten over de volgende aanvragen:

De Arbeiderspers - Curzio Malaparte Diario di uno stra-
niero a Parigi, vertaling door Jan van der Haar - € 6.000 
De Arbeiderspers - Georges Perec Le Condottière, 
vertaling door Edu Borger - € 3.086 
Uitgeverij Brevier - Karel Schoeman Die uur van die 
engel, vertaling door Rob van der Veer - € 7.000 
Cossee - Anna Gmeyner Manja, vertaling door Jantsje 
Post - € 4.400
Van Gennep - Sabahattin Ali Kürk Mantulo Madonna, 
vertaling door Margreet Dorleijn - € 2.500 
Uitgeverij Jurgen Maas - Mohammed Mrabet Love With 
a Few Hairs, vertaling door Hester Tollenaar - € 5.563 
Octavo - Friedrich Schlegel Een keuze uit het werk, 
vertaling door Jan Sietsma - € 6.556 
Van Oorschot - Edith Wharton Een keuze uit het werk, 
vertaling door Lisette Graswinckel - € 7.000
Podium - Sait Faik Abasiyanik Verhalen uit Istanbul, 
vertaling door Hanneke van der Heijden - € 4.322 
Menken Kasander & Wigman Uitgevers - Francesc 
Trabal Vals, vertaling door Frans Oosterholt - € 3.567
Meulenhoff - César Aira Cómo me hice monja, vertaling 
door Adri Boon - € 5.386

Geïllustreerde Kinder- en Jeugdboeken 
Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich 
door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onder-
scheidt van het reguliere aanbod, is een subsidiebijdrage 
beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie 
tussen tekst en beeld van belang. 

In 2014 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd:

Stichting Autoped, Boekie Boekie, € 10.000 
Gottmer Uitgevers Groep, Doodgewoon van Bette  
Westera, € 9.454
Uitgeverij Lemniscaat, Andersen van Jan Jutte,  
€ 10.000
Uitgeverij Lemniscaat, De duik van Sjoerd Kuyper,  
€ 8.900
Uitgeverij Lemniscaat, Memorykonijn van Martijn van 
der Linden, € 4.850 
Uitgeverij Leopold, De parkiet, de meermin en de slak 
van Annemarie van Haeringen, € 12.140

http://www.cultura.nl/speel.WO_NTR_773343.html
http://www.cultura.nl/speel.WO_NTR_773343.html
http://www.npo.nl/letteren-cetera/27-09-2014/WO_NTR_629513
http://www.npo.nl/letteren-cetera/27-09-2014/WO_NTR_629513
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Digitale literaire projecten 
De regeling Digitale literaire projecten 2013-2014 heeft 
tot doel veelbelovende nieuwe literaire initiatieven op het 
gebied van digitale media en internet te ondersteunen. In 
2014 zijn 5 aanvragen ontvangen (allen nieuwe aanvra-
gers). Eén aanvraag werd niet in behandeling genomen, 
één aanvraag werd afgewezen en drie werden gehono-
reerd elk met € 10.000:

Bureau Interakt
De Mei van Gorter
Ontwikkelaars: Marleen van der Werf, Marita Matijssen 
e.a. 
Internationaal Beeldfestival Rotterdam, i.s.m. YipYip 
Een goede reis
Ontwikkelaars: Gwen Stok, Toon Tellegen, Tim 
 Nooteboom e.a. 
Stichting Story Based Media 
BliepBliepSiep 
Ontwikkelaars: Bram de Goeij, Heleen Suèr, Simon van 
der Geest e.a.

Literatuur op het Scherm
i.s.m. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Literatuur op het Scherm (LOS) is een programma waarin 
vormgevers en ontwikkelaars samen met auteurs literaire 
of poëtische producties ontwikkelen voor de tablet of 
smartphone. Met LOS willen het Letterenfonds en het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie talentontwikkeling, 
samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende 
disciplines versterken. Per duo was een werkbudget van 
€ 7.500 beschikbaar.
 Vijf duo’s werden geselecteerd voor deelname. Voor 
de deelnemende duo’s zijn in samenwerking met Stede-
lijk Museum Amsterdam drie workshops georganiseerd 
(o.a. in de Bibliotheek van het Letterenfonds); deze 
vonden plaats op 20 juni, 12 september en 17 oktober 
2014. Eén van de vijf duo’s heeft zich halverwege het tra-
ject teruggetrokken. Bij het traject is samengewerkt met 
SETUP als technische partner. De resultaten zijn op 13 
december 2014 gepresenteerd in het Stedelijk Museum 
te Amsterdam (Margriet Schavemaker). Zie verder pagina 
12 en 66 van dit Jaarverslag. 

Initiatief literaire tijdschriften 2013-2014
i.s.m. Prins Bernhard Cultuurfonds

Begin 2013 werd aan vier tijdschriften, te weten Hollands 
Maandblad, Liter, Das Magazin en Terras, een subsidie 
voor twee jaar van 25.000 toegekend. In 2014 hebben 
zij de tweede helft van de toegekende subsidie ontvan-
gen. Boekhoudkundig vallen deze toekenningen onder 
2013 (zie Jaarverslag 2013). Zie verder pagina 13 van dit 
Jaarverslag.

Literaire uitgaven (oorspronkelijk)
Nederlandse en Friese uitgevers kunnen bij het Neder-
lands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten 
aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren 
titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek 
en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod 
vergroten.

In 2014 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd:

Athenaeum–Polak & Van Gennep
Theologie: verzameld werk Erasmus deel 6 door Deside-
rius Erasmus - € 8.378
De Bezige Bij
Nog houdt het schip zich recht door Michaël Zeeman -  
€ 1.616
Bornmeer
Fan letter soarch, trije toanielteksten fan Bouke Oldenhof 
- € 973
Cossee
Wat er op het spel staat door Cyrille Offermans - € 3.874
Friese Pers Boekerij
Fallend Ljocht door Eppie Dam - € 925
Frysk en Frij
Herbarium door Albertina Soepboer - € 1.023 
Gibbon 
Gelijkenis, graphic novel van Zenhya Pashkina en James 
Boekbinder - € 8.548
International Theatre & Film Books
Kopvoeter en meer teksten voor jongeren (Verzameld 
Theaterwerk) door Esther Gerritsen - € 6.080
Uitgeverij Jurgen Maas
Postvogel door Firoozeh Farjadnia - € 1.097
Nijgh & Van Ditmar
Verzamelde Essays door Willem Wilmink - € 10.242 
J.J. Slauerhoff, Een leven in brieven - € 11.975 
Van Oorschot
Onverzamelde gedichten door Chr. J. van Geel - € 1.977 
Geheime geliefden door Lieneke Frerichs - € 6.956
Rubinstein
Camera Obscura door Hildebrand - € 10.000 
Luisterboek Mystiek Lichaam door Frans Kellendonk -  
€ 10.000 
Album van de Indische poëzie, samenstelling Peter van 
Zonneveld en Bert Paasman - € 13.571
Vantilt
Heraut van de katholieke herleving: Gerard Brom (1882-
1959) door Paul Luykx - € 9.292 
Dan Dada doe uw werk door Geert Buelens - € 8.923
Verloren
Gruuthusehandschrift door Maria van Daalen - € 3.836
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digitale producties en presentaties van hedendaagse 
poëzie en voor het inrichten van een digitaal platform 
voor professionals (dichters, vertalers, redacteuren) en 
liefhebbers.  
€ 40.000 

Popfabryk, Stichting Fries Productiehuis Popcultuur 
(Leeuwarden) 
Festival Explore the North, een platform voor Noord-
Nederlandse cultuur in een internationale - en Noordelijke 
- context. Het festival zoekt in de programmering spe-
cifiek naar een ontmoeting van popcultuur en literatuur. 
In 2014 vindt de derde editie plaats op verschillende 
locaties in Leeuwarden. 
€ 10.000 

Read my World (Amsterdam) 
Bijdrage aan Read My World-festival 2014 met als aan-
dachtsgebied de Caraïbische letteren. 
€ 20.000 

Schunck* (Heerlen) 
Voor twee projecten in 2014: één rond Marit Törnqvist, 
en een literair erfgoed-project rondom Mulisch. 
€ 12.000 

SLAA (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam) 
voor SLAA neemt de wijk, waarbij SLAA samenwerkt met 
drie podia in Amsterdam, het Bijlmer Parktheater (‘Bijlmer 
Boekt’), Podium Mozaïek (waar sinds 2012 ‘West Words’ 
wordt georganiseerd) en Stichting Broedstraten (Noord) 
om in de buitenwijken van Amsterdam literaire projecten 
te organiseren. 
€ 15.000 

Stichting Beeldverhaal Nederland (Haarlem) 
voor de 12e editie van de ‘Stripdagen Haarlem’, juni 2014. 
€ 10.000 

Stichting Boekids (Literair Jeugdfestival, Den Haag) 
Kinderboekenfestival editie 2015 Denk Dwars. 
€ 15.000 

Stichting Buro05 (Groningen) 
voor het Noorderzon Performing Arts Festival ‘Literaturia 
2014’. 
€ 10.000

Stichting De Nieuwe Liefde (Amsterdam) 
voor de tweede editie van het Poëziefestival in Amsterdam. 
€ 15.000 

Stichting Jonge Schrijversavond (Amsterdam) 
Jonge Schrijversavond, editie november 2014.  
€ 7.050

Stichting Kleine Revolutie Producties (Haarlem) 
voor een festival in het kader van de Boekenweek 2015 
en het boekweekthema Te gek voor woorden - waanzin 
in de letteren. In samenwerking met de CPNB wordt op 
zaterdagavond het jaarlijkse lezersfeest in de Lichtfabriek 
georganiseerd. € 10.000

Literaire projecten en manifestaties: incidentele 
subsidies
Literaire organisaties uit Nederland, al dan niet in 
samenwerking met buitenlandse organisaties, die een 
literatuurfestival of een literair project in Nederland willen 
organiseren kunnen binnen de regeling Literaire projec-
ten en manifestaties een incidentele aanvraag doen. En 
wel voor een bedrag van minimaal € 10.000 en maximaal 
€ 46.000.
 Het gaat daarbij om subsidie aan literaire projecten 
en manifestaties of festivals die gericht zijn op vergro-
ting van het publiek voor de Nederlandstalige literatuur. 
Ook projecten en manifestaties waarbij sprake is van 
een wisselwerking tussen Nederlandse en internationale 
literatuur vallen binnen het bereik van de regeling. Op 
deze wijze wil het fonds het Nederlandse literaire klimaat 
bevorderen. 

In 2014 is een groot aantal aanvragen ontvangen, waar-
door er scherp moest worden geselecteerd. De volgende 
aanvragen zijn gehonoreerd:

Behoud de Begeerte  
Editie Saint Amour 2015 in Breda, Heerlen, Enschede en 
Arnhem. 
€ 12.500

Book Awake (Tilburg) 
TiLT Festival, een vijfdaags programma in Tilburg. In het 
bijzonder voor twee onderdelen, een groot evenement in 
Theaters Tilburg op 14 maart 2015 (tijdens de Boeken-
week) en een writer in residence in de Boekenweek. 
€ 15.000

De Balie (Amsterdam) 
What’s art got tot do with it een driedaagse conferentie 
over de rol van kunst & cultuur in het Israëlisch-Palestijns 
conflict. Met Israëlische, Palestijnse en Nederlandse 
schrijvers.  
€ 10.000 

De Tekstsmederij 
Doel van de Tekstsmederij is de zichtbaarheid en de 
mogelijkheden van (jonge) toneelauteurs en het draag-
vlak onder het publiek voor nieuw teksttoneel te stimule-
ren. De Tekstsmederij vraagt (mede)financiering aan om 
manifestaties te kunnen realiseren waarin het werk van 
(jonge)toneelauteurs centraal staat. Daarnaast organise-
ren zij Tekstival!, een dag en nacht in theater Bellevue in 
Amsterdam. 
€ 15.000 

IBBY Nederland 
Subsidie voor Ibby Nederland voor de activiteiten in 2014. 
€ 12.750 

PEN Nederland 
Subsidie PEN Nederland voor de activiteiten in 2014. 
€ 24.500

Poetry International 
Voor Poetry International Web: verdere ontwikkeling 
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Meerjarige subsidies 
In 2014 was er een aanvraagronde voor de meerjarig 
gesubsidieerde manifestaties voor de jaren 2015-
2016. Alleen de organisaties die ook in 2013 en 2014 
in aanmerking kwamen voor een meerjarige subsidie 
konden een aanvraag indienen. Het gaat daarbij om zes 
festivals van (inter)nationaal belang: Writers Unlimited 
in Den Haag, Crossing Border in Den Haag, Passionate 
Bulkboek in Rotterdam, Poetry International in Rotter-
dam, Wintertuin in Nijmegen/Arnhem en Literatuurhuis in 
Utrecht, plus twee educatieve organisaties: School der 
Poëzie en Poëziepaleis. 
 Er is gekozen voor een lichte procedure, een ‘mid-
term review’; de betrokken instellingen hadden in 2012 
allen een uitgebreid beleidsplan en meerjarenbegroting 
neergelegd voor de hele beleidsperiode 2013-2016. 
 Alle meerjarig gesubsidieerde organisaties zijn 
uitgenodigd voor een gesprek met de adviescommis-
sie Literaire Manifestaties en Projecten. De gesprekken 
stonden in het teken van de pittige budgetkortingen  
die de meeste organisaties per 2013 te verwerken 
kregen. Met de overgang van de meerjarig ondersteunde 
literatuur manifestaties van de BIS naar het Nederlands 
Letterenfonds per 2013 is er door de rijksoverheid op het 
beschikbare budget voor deze instellingen met bijna 50% 
bezuinigd. Mede vanwege economische omstandigheden 
en bezuinigingen in andere sectoren was het voor de 
literaire manifestaties lastig alternatieve financierings-
mogelijkheden te vinden. Deze omstandigheden hebben 
aanzienlijke gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering en 
activiteiten. In 2013 hebben de instellingen, mede dankzij 
de toegekende frictiegelden van het ministerie van OCW, 
de lagere baten nog enigszins kunnen compenseren. 
Medio 2014 blijken instellingen echter in de problemen 
te komen, ondanks reducties van beheerslasten. In de 
gesprekken stond daarom naast de inhoudelijke ont-
wikkeling van de manifestaties, ook de effecten van de 
bezuinigingen op zowel de organisatie als op de voorge-
nomen activiteiten centraal.
 Gebleken is dat bij meerdere organisaties de 
bezuinigingen hebben geleid tot krimp in zowel de 
personele sfeer als in het aantal en type activiteiten. Alle 
manifestaties zetten bij de keuzes die zij daarin maken 
kwaliteitsbehoud voorop. Het verwerven van alternatieve 
financieringsbronnen, zoals sponsoring, is moeizaam en 
erg arbeidsintensief. Private fondsen zijn een belangrijke 
factor in het al dan niet kunnen voortzetten van specifieke 
activiteiten. Bij een aantal organisaties is de financiële 
situatie zorgelijk. Op grond van deze constatering én op 
grond van het belang van de activiteiten van deze organi-
saties voor het literair klimaat in Nederland en het belang 
van hun literair-educatieve activiteiten, heeft het Let-
terenfonds van het ministerie toestemming gevraagd en 
gekregen om per 2015 uit de bestemmingsreserve OCW 
van het Letterenfonds de manifestaties die binnen deze 
regeling worden gesubsidieerd, naar rato extra middelen 
toe te kennen.

Stichting Literaire Activiteiten Groningen 
voor Dichters in de Prinsentuin 2014, € 11.000
en voor festival Het Grote Gebeuren, € 6.000

Stichting Logos (Amsterdam) 
Logos Festival 2014 in De Balie & de Krakeling te 
Amsterdam 
€ 14.000
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A. Alberts De eilanden Piranha (Frankrijk, Frans),  
Kim Andringa, € 2.940
Diederic van Assenede Floris ende Blancefloer Agenda 
(Duitsland, Duits), Prof.Dr. Johan H. Winkelmann,  
€ 6.600
Gerbrand Bakker Een keuze uit het werk Little Star  
(Verenigde Staten, Engels), David Colmer, € 95
Gerbrand Bakker Boven is het stil Rádio Londres 
 (Brazilië, Portugees), Cristiano Zwiesele do Amaral,  
€ 1.575
Gerbrand Bakker De omweg All Prints (Libanon, 
 Arabisch), Antoine Bassil, € 2.065
Marion Bloem Een meisje van honderd Kepustakaan 
Populer Gramedia (Indonesië, Indonesisch), Widjajanti 
Dharmowijono, € 3.770
Marion Bloem De leugen van de kaketoe Kepustakaan 
Populer Gramedia (Indonesië, Indonesisch), Widjajanti 
Dharmowijono, € 1.470
Marion Bloem Geen gewoon Indisch meisje Kepusta-
kaan Populer Gramedia (Indonesië, Indonesisch), 
Widjajanti Dharmowijono, € 820
Britta Böhler De beslissing Hakibbutz Hameuchad - 
Sifriat Poalim (Israël, Hebreeuws), Rachèle Liberman,  
€ 1.540
Britta Böhler De beslissing Turbine (Denemarken, 
Deens), Lise Bøgh-Sørensen, € 1.690
Britta Böhler De beslissing Kapon Editions (Grieken-
land, Grieks), Margarita Bonatsou, € 1.045
Oscar van den Boogaard De tedere onverschilligen 
Dedalus (Turkije, Turks), Burak Sengir, € 1.570
Ferdinand Bordewijk Karakter Antares Publishing 
House (Armenië, Armeens), Vachagan Ghratyan,  
€ 2.300
Menno ter Braak Een keuze uit het werk Európa  
(Slowakije, Slowaaks), Adam Bžoch, € 3.160
Jeroen Brouwers Het verzonkene Buybook (Bosnië  
en Herzegovina, Bosnisch), Maja Weikert, € 565
Jeroen Brouwers Bezonken rood Buybook (Bosnië  
en Herzegovina, Bosnisch), Maja Weikert, € 935
Carry van Bruggen Eva Portaculturas (Argentinië, 
Spaans), Julio Grande Morales, € 4.110
Peter Buwalda Bonita Avenue Objetiva (Brazilië,  
Portugees), Cássio de Arantes Leite, € 4.550
Peter Buwalda Bonita Avenue Salamandra (Spanje, 
Spaans), Julio Grande Morales, € 8.160
Peter Buwalda Bonita Avenue Scolar (Hongarije,  
Hongaars), Viktor Horváth, € 3.675
Peter Buwalda Bonita Avenue Alexandria  
(Griekenland, Grieks), Ino van Dijck-Balta, € 4.900
Peter Buwalda Bonita Avenue Forlagid (IJsland,  
IJslands), Ragna Sigurdardottir, € 8.040
Remco Campert Een liefde in Parijs Lit Edizioni  
(Italië, Italiaans), David Santoro, € 980
Louis Couperus De stille kracht Helicon Plus (Rusland, 
Russisch), Irina Michajlova, € 7.500
Adriaan van Dis Tikkop Actes Sud (Frankrijk, Frans), 
Daniel Cunin, € 3.780
Marcellus Emants Een nagelaten bekentenis Manesse 
(Duitsland, Duits), Gregor Seferens, € 6.160
Anna Enquist Contrapunt Hakibbutz Hameuchad 
(Israël, Hebreeuws), Ran Hacohen, € 1.430
Anna Enquist Het meesterstuk Kalima (Verenigde 

Translation Grants
Buitenlandse uitgevers kunnen een aanvraag indienen 
voor een bijdrage (van maximaal 70%) in de vertaalkosten 
van een oorspronkelijk Nederlands literair werk. Aanvra-
gen kunnen in principe voor de eerste drie vertalingen 
van het werk van een bepaalde auteur worden ingediend. 
Bij de beoordeling van de aanvraag spelen de literaire 
kwaliteit van het boek en van het werk van de beoogde 
vertaler alsmede de professionaliteit van de buitenlandse 
uitgever een belangrijke rol. Naast de ‘translation grants’ 
worden incidenteel ook productiesubsidies aan buiten-
landse uitgevers verleend en zgn. aanvullende honoraria 
aan literair vertalers uit het Nederlands. Aan aanvragen 
voor ‘translation grants’ gaat doorgaans een uitgebreid 
adviestraject vooraf. In de praktijk worden daardoor vrij-
wel uitsluitend kansrijke aanvragen ingediend. 
 Een overzicht van reeds verschenen vertalingen van 
Nederlandstalige literatuur, zowel ondersteund als niet 
ondersteund, vindt u op www.vertalingendatabase.nl

In 2014 kwamen 267 aanvragen van buitenlandse 
uitgevers binnen die aan alle voorwaarden voldeden en 
konden worden gehonoreerd. Hieronder vindt u de toe-
gekende aanvragen, gegroepeerd op genre. Daarbij zijn 
steeds auteur en titel van het te vertalen boek, de buiten-
landse uitgever en de naam van de vertaler vermeld:

Beeldverhaal (graphic novel)
Jaron Beekes De lens van Spinoza Green Knowledge 
Publishing Co (Zuid-Korea, Koreaans), Sin-Jae Jung,  
€ 1.475
Jan Cleijne Helden van de Tour Head of Zeus 
 (Engeland, Engels), Laura Watkinson, € 2.800
Guido van Driel Gasten L’Agrume (Frankrijk, Frans), 
Daniel Cunin, € 3.390
Erik Kriek H.P. Lovecraft - Het onzienbare en andere 
v erhalen Besna Kobila (Servië, Servisch), Bojana   
Budimir, € 1.630
Barbara Stok Vincent Aiora (Griekenland, Grieks),  
Margarita Bonatsu, € 2.100
Typex Rembrandt Libri (Hongarije, Hongaars), Szabolcs 
Wekerle, € 2.030
Typex Rembrandt Green Knowledge (Zuid-Korea,  
Koreaans), Seong-Eun Park, € 1.725
Typex Rembrandt Casterman Flammarion S.A.  
(Belgique, Frans), Daniel Cunin, € 2.800
Lisette van de Heg Mara Lux Verbi (Zuid-Afrika,  
Afrikaans), Daniel Hugo, € 1.790

Fictie
Kader Abdolah De koning Kuraldısı (Turkije, Turks), 
Mürset Topçu, € 4.310
Kader Abdolah De koning Canongate (Verenigd  
Koninkrijk, Engels), Nancy Forest-Flier, € 5.680
Kader Abdolah De kraai Kuraldısı (Turkije, Turks), 
Mürset Topçu, € 840
Kader Abdolah Het huis van de moskee Flower City 
Publishing House (China, Chinees), Yuan Pan, € 2.830
Kader Abdolah De koning ECC Ediciones (Spain, 
Spaans), Gonzalo Fernández Gómez, € 3.520
Rodaan Al Galidi De autist en de postduif Gelme· s 
Publishing (Lithuania, Litouws), Birute· Avižiniene· , € 730

http://www.vertalingendatabase.nl
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Wicharz-Lindner, € 5.000
Ernest van der Kwast Giovanna’s navel Marebuch 
(Duitsland, Duits), Andreas Ecke, € 945
Tessa de Loo Kenau Edhasa (Spanje, Spaans), Marta 
Arguile Bernal, € 2.150
Walter Lucius De vlinder en de storm Suhrkamp  
(Duitsland, Duits), Andreas Ecke, € 7.030
Tip Marugg De morgen loeit weer aan Yale University 
Press (Verenigde Staten, Engels), Paul Vincent, € 2.810
Myrthe van der Meer Paaz Verlagsgruppe Random 
House GmbH (Duitsland, Duits), Barbara Heller, € 4.325
Erik Menkveld Het grote zwijgen Slovart (Slowakije, 
Slowaaks), Adam Bžoch, € 1.765
Margriet de Moor De verdronkene Ikona (Macedonië, 
Macedonisch), Eli Doezè, € 2.870
Multatuli Max Havelaar, of De koffij-veilingen der Neder-
landsche Handel-Maatschappij Aylak Adam Yayınları 
(Turkije, Turks), Erhan Gürer, € 8.320
Nescio Mene tekel Iperborea (Italië, Italiaans), Fulvio 
Ferrari, € 3.200
Cees Nooteboom Paradijs verloren Humanitas  
(Roemenië, Roemeens), Gheorghe Nicolaescu, € 1.765
Cees Nooteboom ‘s Nachts komen de vossen Everest 
Yayinlari (Turkije, Turks), Burcu Duman, € 1.120
Willem Jan Otten Een man van horen zeggen Les  
Allusifs (Canada, Frans), Daniel Cunin, € 1.425
Gustaaf Peek Dover Kepustakaan Populer Gramedia 
(KPG) (Indonesië, Indonesisch), Widjajanti Dharmo-
wijono, € 1.180
Ilja Leonard Pfeijffer La Superba Deep Vellum  
(Verenigde Staten, Engels), Michele Hutchison, € 8.400
Ida Simons Een dwaze maagd Pistorius & Olsanska 
(Tsjechië, Tsjechisch), Magda de Bruin-Hüblová, € 2.570
Ida Simons Een dwaze maagd Rizzoli (Italië, Italiaans), 
Laura Pignatti, € 2.600
J.J. Slauerhoff Het verboden rijk Afaq Books (Egypte, 
Arabisch), Mostafa Mahmood Mohamad, € 1.815
Philip Snijders Een keuze uit het werk Little Star  
(Verenigde Staten, Engels), Lydia Davis, € 200
Rinus Spruit Een dag om aan de balk te spijkeren  
Deutscher Taschenbuch Verlag (Duitsland, Duits), 
Mirjam Pressler, € 3.220
Wytske Versteeg Boy Kahve Yayinlari (Turkije, Turks), 
Erhan Gürer, € 2.640
Joost van den Vondel Gysbreght van Aemstel Edizioni  
di Pagina (Italië, Italiaans), Marco Prandoni, € 1.115
Bert Wagendorp Ventoux Turbine (Denemarken, Deens), 
Birthe Lundsgaard, € 3.240
Bert Wagendorp Ventoux Kagge (Noorwegen, Noors), 
Guro Dimmen, € 5.650
Tommy Wieringa Keuze uit het werk n.n.W (Kroatië,  
Kroatisch), Gioia-Ana Ulrich, € 160
Tommy Wieringa Joe Speedboot Rádio Londres (Brazi-
lië, Portugees), Cristiano Zwiesele do Amaral, € 1.890
Tommy Wieringa Dit zijn de namen Scribe (Australië, 
Engels), Sam Garrett, € 6.000
Tommy Wieringa Dit zijn de namen Libri (Hongarije,  
Hongaars), Szabolcs Wekerle, € 1.890
Tommy Wieringa Dit zijn de namen Actes Sud (Frankrijk, 
Frans), Bertrand Abraham, € 3.525
Jan Wolkers Turks fruit Tin House Books (Verenigde 
Staten, Engels), Sam Garrett, € 6.000

 Arabische Emiraten, Arabisch), Farah al-Tarhouni,  
€ 2.325
Stephan Enter Grip Iperborea (Italië, Italiaans), Giorgio 
Testa, € 2.240
Anne Frank Verhaaltjes en gebeurtenissen uit het Ach-
terhuis Park Könyvkiadó (Hongarije, Hongaars), Judit 
Gera, € 2.800
Esther Gerritsen Dorst Eduvim (Argentinië, Spaans), 
Micaela van Muylem, € 1.780
Saskia Goldschmidt De hormoonfabriek Protea Boek-
huis (Zuid-Afrika, Afrikaans), Daniel Hugo, € 2.370
Saskia Goldschmidt De hormoonfabriek Deutscher 
Taschenbuch Verlag (Duitsland, Duits), Andreas Ecke, 
€ 4.495
Arnon Grunberg De man zonder ziekte Hakibbutz 
Hameuchad (Israël, Hebreeuws), Rachèle Liberman,  
€ 1.890
Arnon Grunberg Huid en haar Actes Sud (Frankrijk, 
Frans), Philippe Noble et Isabelle Rosselin, € 10.230
Arnon Grunberg Huid en haar Feltrinelli (Italië, Italiaans), 
Franco Paris, € 5.045
Arnon Grunberg Tirza Mladinska knjiga (Slowakije, 
Sloveens), Mateja Seliškar Kenda, € 4.350
Arnon Grunberg De man zonder ziekte Héloïse 
d’Ormesson (Frankrijk, Frans), Olivier van Wersch-Cot, 
€ 3.190
Hella S. Haasse Oeroeg Plus (Tsjechië, Tsjechisch), 
Magda de Bruin-Hüblová, € 450
Hella S. Haasse Oeroeg Padasan (Indonesië, Indone-
sisch), Nurul Indrarini, € 885
A.F.Th. van der Heijden Tonio Flower City Publishing 
House (China, Chinees), Can Zhai, € 5.040
Toine Heijmans Op zee Kuraldısı (Turkije, Turks), Eda 
Yenil, € 775
Toine Heijmans Op zee Cosac Naify (Brazilië,  
Portugees), Mariângela Guimarães, € 950
Murat Isik Verloren grond 2244 Publishers (Zweden, 
Zweeds), Per Holmer, € 5.530
Murat Isik Verloren grond Koton Kitap (Turkije, Turks), 
Gül Özlen, € 4.925
Marek van der Jagt Gstaad 95-98 Dybbuk Publishing 
House (Tsjechië, Tsjechisch), Veronika Havlíková,  
€ 2.450
Otto de Kat Bericht uit Berlijn RBA Libros (Spanje, 
Spaans), Catalina Ginard Féron, € 1.200
Herman Koch Zomerhuis met zwembad Colibri  
(Bulgarije, Bulgaars), Maria Encheva, € 3.025
Herman Koch Odessa star Keter (Israël, Hebreeuws), 
Inbal Silberstein, € 3.010
Herman Koch Het diner TRI Publishing Centre  
(Macedonia, Macedonisch), Eli Pujovska, € 2.190
Herman Koch Het diner Polirom (Roemenië, Roemeens), 
Gheorghe Nicolaescu, € 3.530
Herman Koch Het diner Zavet (Servië, Servisch), Jelica 
Novaković-Lopušina, € 2.625
Herman Koch Het diner Pegasus (Estland, Estisch), 
Kerti Tergem, € 2.625
Guus Kuijer De Bijbel voor ongelovigen, deel 1 Het 
begin Seven Stories Press (Verenigde Staten, Engels), 
Laura Watkinson, € 6.530
Guus Kuijer De Bijbel voor ongelovigen, deel 1  
Het begin Kunstmann (Duitsland, Duits), Angela 
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Damm (Noorwegen, Noors), Bodil Engen, € 2.550
Pieter Koolwijk Vlo en Stiekel Bayard Jeunesse (Frank-
rijk, Frans), Vincent Folliet, € 4.000
Hanna Kraan Hier is de boze heks Syros (Frankrijk, 
Frans), Anne-Lucie Voorhoeve, € 2.800
Rindert Kromhout, Annemarie van Haeringen Kleine 
Ezel en jarige Jakkie Can Yayinlari (Turkije, Turks), Gül 
Özlen, € 300
Rindert Kromhout Kleine Ezel viert kerstfeest Can Yayin-
lari (Turkije, Turks), Gül Özlen, € 300
Guus Kuijer Het is fijn om er te zijn Cappelen Damm 
(Noorwegen, Noors), Bodil Engen, € 1.700
Guus Kuijer Het boek van alle dingen Libri (Hongarije, 
Hongaars), Szabolcs Wekerle, € 1.040
Sjoerd Kuyper Hotel De Grote L Thienemann (Duits-
land, Duits), Eva Schweikart, € 2.390
Joke van Leeuwen Iep! Wydawnictwo Dwie Siostry 
(Polen, Pools), Jadwiga Jędryas, € 1.000
Ted van Lieshout Zeer kleine liefde Susanna Rieder 
Verlag (Duitsland, Duits), Rolf Erdorf, € 335
Paul van Loon Dolfje Weerwolfje Nieko Rimto  
(Litouwen, Litouws), Rima Dirse, € 3.575
Tosca Menten Dummie de mummie en het masker van 
Sebek-Ra Shanghai Gaotan Culture (China, Chinees), 
Yuan Sun, € 570
Tosca Menten Dummie de mummie en de gouden  
scarabee Fabbri (Italië, Italiaans), Laura Rescio, € 700
Tosca Menten Dummie de mummie en de gouden  
scarabee Nieko Rimto (Litouwen, Litouws), Antanas 
Gailius, € 1.200
Janny van der Molen Grote gedachten Thienemann-
Esslinger Verlag GmbH (Duitsland, Duits), Rolf Erdorf, 
€ 3.190
Eva Mirjam Moraal Overstroomd Oetinger Taschenbuch 
(Duitsland, Duits), Rolf Erdorf, € 4.900
Beatrijs Oerlemans De sterrenkijker Freies Geistesle-
ben (Duitsland, Duits), Marianne Holberg, € 1.050
Sieb Posthuma Waar is Rintje? Gecko Press (Nieuw-
Zeeland, Engels), Bill Nagelkerke, € 2.910
Fiona Rempt Omgeruild Urachhaus (Duitsland, Duits), 
Eva Schweikart, € 2.400
Loes Riphagen Huisbeestenboel Janis Roze (Letland, 
Lets), Inga Karlsberga, € 700
Gideon Samson Zwarte zwaan Gerstenberg Verlag 
(Duitsland, Duits), Rolf Erdorf, € 2.795
Karina Schaapman Sam & Julia in het theater Büyülü 
Fener (Turkije, Turks), Chantal Hamelinck, € 1.670
Karina Schaapman Sam & Julia in het theater (China, 
Chinees), Sun yuan, € 2.700
Annie M.G. Schmidt Allemaal sprookjes Tokuma Shoten 
(Japan, Japans), Yumi Nishimura, € 1.900
Annie M.G. Schmidt Otje Verb (Estland, Estisch), Ilvi 
Liive, € 4.310
Annie M.G. Schmidt Floddertje Lata de Sal Editorial 
(Spanje, Spaans), Catalina Ginard Féron, € 1.435
Annie M.G. Schmidt Jip en Janneke; 1 Kim Dong 
Publishing House (Vietnam, Vietnamees), Daisy Le Mai 
Huong, € 2.810
Annie M.G. Schmidt Otje Pagony (Hongarije, Hongaars), 
Orsolya Varga, € 2.960
Annie M.G. Schmidt Jip en Janneke; 1 KUD Sodobnost 
International (Slovenië, Sloveens), Mateja Seliškar 

Jan Wolkers Turks fruit Alma Littera (Litouwen, Litouws), 
Birute· Avižiniene·, € 1.400

Bloemlezing
div. auteurs Bloemlezing Pasar malam (Frankrijk, Frans), 
Anita Concas, € 1.810
div. auteurs Bloemlezing Società Filologica Friulana 
(Italië, Friulaans), Giorgio Faggin, € 1.000
div. auteurs Bloemlezing Literaturen Forum 2014 
 (Bulgarije, Bulgaars), Julia Quak-Stoilova, € 1.235
div. auteurs Bloemlezing Druzhba Narodov (Rusland, 
Russisch), Nina Targan Mouravi, € 945 en € 391

Kinder- en jeugdliteratuur
Miriam Bruijstens Storm Turbine (Denemarken, Deens), 
Lise Bøgh-Sørensen, € 970
Daniëlle Bakhuis Wat als ... Arena Verlag GmbH  
(Duitsland, Duits), Sonja Fiedler-Tresp, € 2.100
Paul Biegel De grote kleine kapitein La nuova frontiera 
(Italië, Italiaans), Anna Patrucco Becchi, € 1.120
Paul Biegel De grote kleine kapitein BooknBean  
(Korea, Koreaans), You Dong Ick, € 1.875
Ilse Bos Troep Urachhaus (Duitsland, Duits), Eva  
Schweikart, € 4.160
Marijke ten Cate Waar is mijn sok? Greenland Book 
International (Taiwan, Complex Chinees), Pei Chih Tang, 
€ 1.155
Arend van Dam Nu of ooit... Byeolsoop Publishing 
(Korea, Koreaans), Dong-ick Ryu, € 2.350
Charlotte Dematons De gele ballon Greenland Book 
International (Taiwan, Complex Chinees), Pei Chih Tang, 
€ 1.290
Jozua Douglas De verschrikkelijke badmeester  
Mladinska knjiga (Slowakije, Sloveens), Mateja Seli│kar, 
€ 800
Tonke Dragt Geheimen van het Wilde Woud Pushkin 
Press (Verenigd Koninkrijk, Engels), Laura Watkinson,  
€ 13.800
Tonke Dragt Het dansende licht Iwanami Shoten  
(Japan, Japans), Yumi Nishimura, € 2.530
Bibi Dumon Tak Mikis de ezeljongen Eerdmans  
(Verenigde Staten, Engels), Laura Watkinson, € 830
Peter van Gestel Winterijs Zhejiang Juvenile and  
Children’s Publishing House (China, Chinees), Suxue 
Zhang, € 1.900
Jesse Goossens Springende pinguïns en lachende 
hyena’s Efil Yayinevi (Turkije, Turks), Chantal Hamelinck, 
€ 1.200
Sylvia vanden Heede Vos en Haas op het eiland Dwie 
Siostry (Polen, Pools), Jadwiga Jędryas, € 1.500
Martha Heesen Wolf Gerstenberg (Duitsland, Duits), 
Rolf Erdorf, € 800
Iris van der Heide Een rare dag Greenland Book  
International (Taiwan, Complex Chinees), Pei Chih  
Tang, € 1.145
Marjolijn Hof Mijn opa en ik en het varken Oma Aladin 
Verlag (Duitsland, Duits), Meike Blatnik, € 500
Marjolijn Hof Moeder nummer nul Women’s Publishing 
House (Vietnam, Vietnamees), Thi Anh Ngô, € 640
Mies van Hout Verrassing Borim Press (Zuid-Korea, 
Koreaans), Heejeong Kim, € 1.110
Vicky Janssen, Anna Woltz Meisje van Mars Cappelen 
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Classic Culture (China, Chinees), Peng Sun, € 425
Nancy Kaufmann Dag! Greenland Book International 
(Taiwan, Complex Chinees), Pei Chih Tang, € 1.115
Elle van Lieshout, Erik van Os O, o, Octopus Greenland 
Book International (Taiwan, Complex Chinees), Pei 
Chih Tang, € 1.155
Koos Meinderts, Harrie Jekkers Ballade van de dood 
Greenland Book International (Taiwan, Complex 
 Chinees), Pei Chih Tang, € 1.110
Stern Nijland Mevrouw Dientje en het leverworstmysterie 
Meander (Tsjechië, Tsjechisch), Adéla Elbel, € 1.150
Sylvia van Ommen De verrassing Greenland Book 
International (Taiwan, Complex Chinees), Pei Chih  
Tang, € 1.140
Francine Oomen Anders is leuk! Beijing Yuanliu  
Classic Culture (China, Chinees), Peng Sun, € 395
Sieb Posthuma Calder - De draad van Alexander  
Editora 34 (Brazilië, Portugees), Lucas Simone, € 1.000
Karina Schaapman Sam & Julia en het circus Media 
Rodzina (Polen, Pools), Jadwiga Jędryas, € 1.900
Karina Schaapman Het Muizenhuis Büyülü Fener  
(Turkije, Turks), Chantal Hamelinck, € 1.660
Karina Schaapman Het Muizenhuis Shengya Culture 
Communication (China, Chinees), Sun yuan, € 2.700
Dieter Schubert, Ingrid Schubert Ophelia Greenland 
Book International (Taiwan, Complex Chinees), Pei 
Chih Tang, € 1.150
Dieter Schubert, Ingrid Schubert Delfts blauw - een  
vaas voor de prinses A Walk Through History (Rusland, 
Russisch), Irina Michajlova, € 830
Jan Paul Schutten Het meisje met de gouden jurk  
A Walk Through History (Rusland, Russisch), Irina  
Trofimova, € 1.300
Paul Steenhuis Anton vangt een vis Beijing Yuanliu 
Classic Culture (China, Chinees), Peng Sun, € 400
Paul Steenhuis Het bovenzeeërtje Beijing Yuanliu  
Classic Culture (China, Chinees), Peng Sun, € 405
Mathilde Stein Van mij! Greenland Book International 
(Taiwan, Complex Chinees), Pei Chih Tang, € 1.110
Toon Tellegen Als Feda slaapt Beijing Yuanliu Classic 
Culture (China, Chinees), Peng Sun, € 455

Non-Fictie
André Aleman Het seniorenbrein Alfa (Turkije, Turks), 
Gül Özlen, € 1.890
André Aleman Het seniorenbrein Autrement (Frankrijk, 
Frans), Anne-Laure Vignaux, € 3.780
André Aleman Het seniorenbrein Scribe (Australië, 
Engels), Annette Mills, € 3.180
Maarten Asscher Appels en peren Four Winds Press 
(Verenigde Staten, Engels), Brian Doyle, € 4.130
Mirjam Bolle Ik zal je beschrijven hoe een dag er hier 
uitziet Yad Vashem (Israël, Engels), Laura Vroomen,  
€ 5.355
Roelf Bolt Leugenaars en vervalsers Reaktion Books 
(Verenigd Koninkrijk, Engels), Andy Brown, € 6.840
Martin Bossenbroek De boerenoorlog Jacana (Zuid-
Afrika, Afrikaans), Anne-Marie Mischke, € 7.210
Martin Bossenbroek De boerenoorlog Jacana Media 
(Zuid-Afrika, Engels), Yvette Rosenberg, € 10.010
Jan Brokken Baltische zielen Turbine (Denemarken, 
Deens), Lise Bøgh-Sørensen, € 6.385

Kenda, € 700
Janneke Schotveld Superjuffie komt in actie! BookInFish 
(Zuid-Korea, Koreaans), Jin-Young Choi, € 835
Ingrid Schubert, Dieter Schubert Er ligt een krokodil 
onder mijn bed Final Culture and Arts Publishing  
(Turkije, Turks), Gül Özlen, € 450
Dieter Schubert, Ingrid Schubert Een gat in mijn emmer 
Greenland Book International (Taiwan, Complex  
Chinees), Pei Chih Tang, € 1.105
Dieter Schubert, Ingrid Schubert Er kan nog meer bij 
Greenland Book International (Taiwan, Complex  
Chinees), Pei Chih Tang, € 1.105
Dieter Schubert, Ingrid Schubert De paraplu Book 
Island (Nieuw-Zeeland, Engels), n.n., € 2.800
Jan Paul Schutten Het raadsel van alles wat leeft en  
de stinksokken van Jos Grootjes uit Driel Gerstenberg 
(Duitsland, Duits), Verena Kiefer, € 4.720
Mathilde Stein Bang mannetje Greenland Book 
 International (Taiwan, Complex Chinees), Pei Chih Tang,  
€ 1.110
Toon Tellegen Juffrouw Kachel (Latvia, Lets), Inese  
Paklone, € 180
Toon Tellegen Is er dan niemand boos? Gecko Press 
(Nieuw-Zeeland, Engels), Bill Nagelkerke, € 580
Edward van de Vendel Toen kwam Sam Päike ja Pilv 
OÜ (Estland, Estisch), Kerti Tergem, € 655
Isabel Versteeg Koe en Haas Gerstenberg (Duitsland, 
Duits), Verena Kiefer, € 2.155
Jacques Vriens Achtste-groepers huilen niet Turbine 
(Denemarken, Deens), Kirsten Rahbek, € 1.570
Anna Woltz Honderd uur nacht Pagony (Hongarije,  
Hongaars), Rádai Andrea, € 1.190
Anna Woltz Mijn bijzonder rare week met Tess Carlsen 
Verlag GmbH (Duitsland, Duits), Andrea Kluitmann,  
€ 1.550
Anna Woltz Mijn bijzonder rare week met Tess 
 Froebel-kan (Japan, Japans), Etsuko Nozaka, € 2.100

Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur
Joukje Akveld Olle wist zeker dat hij geen bril nodig  
had Urachhaus (Duitsland, Duits), Marianne Holberg,  
€ 1.650
Charlotte Dematons Ga je mee? Greenland Book 
International (Taiwan, Complex Chinees), Pei Chih Tang, 
€ 1.145
Nienke Denekamp De krantenpoes Beijing Yuanliu 
Classic Culture (China, Chinees), Peng Sun, € 400
Imme Dros Dit is Oele La Joie de Lire (Zwitserland, 
Frans), Maurice Lomré, € 655
Imme Dros Dit is Lila La Joie de Lire (Zwitserland, 
Frans), Maurice Lomré, € 655
Piet Grobler Eén slokje, kikker! Greenland Book Inter-
national (Taiwan, Complex Chinees), Pei Chih Tang,  
€ 1.110
Mies van Hout Vriendjes Borim Press (Zuid-Korea,  
Koreaans), Heejeong Kim, € 1.620
Mies van Hout Vrolijk Borim Press (Zuid-Korea,  
Koreaans), Heejeong Kim, € 1.365
Mariken Jongman Wasbeer en Otter Greenland Book 
International (Taiwan, Complex Chinees), Pei Chih Tang, 
€ 1.150
Ceseli Josephus Jitta De wolkenfabriek Beijing Yuanliu 
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Philip Mechanicus In dépôt Notes de nuit (Frankrijk, 
Frans), Daniel Cunin, € 13.310
Fik Meijer Paulus Zangak-97 (Armenië, Armeens),  
Samvel Ghratyan, € 3.330
Cees Nooteboom Brieven aan Poseidon Everest  
Yayinlari (Turkije, Turks), Burcu Duman, € 1.435
Cees Nooteboom De omweg naar Santiago Fraktura 
(Kroatië, Kroatisch), Radovan Lučić, € 3.780
Fokke Obbema China en Europa I.B.Tauris (Verenigd 
Koninkrijk, Engels), Laura Vroomen, € 8.980
Luc Panhuysen Een Nederlander in de wildernis Afri-
cana Publishers (Zuid Africa, Afrikaans), Wium van Zyl, 
€ 1.580
Frank Reijnders Meesterwerken meesterzetten Art and 
Theory Publishing (Zweden, Engels), Beverley Jackson, 
€ 3.275
Rob Riemen De universiteit van het leven TIM (Kroatië, 
Kroatisch), Snježana Cimić, € 2.340
Rob Riemen De universiteit van het leven Atmarcadia 
SL (Spanje, Catalaans), Auke Oosterhoff Sanders,  
€ 2.530
Govert Schilling Deep Space Post & Telecom Press 
(China, Chinees), Yi XIE, € 700
Jaap Scholten Kameraad Baron Corvina (Hongarije, 
Hongaars), Tibor Bérczes, € 2.100
Margriet Sitskoorn Passies van het brein Lietusda–rzs 
(Letland, Lets), Ma–ra Pinka, € 1.470
Viktor Staudt Het verhaal van mijn zelfmoord en hoe 
ik de angsten en depressies overwon Droemer Knaur 
(Duitsland, Duits), Rolf Erdorf, € 3.500
Rosita Steenbeek Thuis in Rome Marginesy (Polen, 
Pools), Malgorzata Woźniak Diederen, € 670
Dick Swaab Wij zijn ons brein Protea Boekhuis  
(Zuid-Afrika, Afrikaans), Daniel Hugo, € 3.770
Dick Swaab, Jan Paul Schutten Jij bent je brein Limbakh 
(Rusland, Russisch), Dimitri Silvestrov, € 1.050
Abram de Swaan Compartimenten van vernietiging 
Seuil (Frankrijk, Frans), Bertrand Abraham, € 8.050
Betsy Udink Allah & Eva Ibn Roshd (Egypte, Arabisch), 
Iman Nafea, € 1.960
Mirjam van Veen De kunst van het twijfelen Alcorde 
Verlag (Duitsland, Duits), Andreas Ecke, € 2.730
Paul Verhoeven Jezus van Nazaret Flower City 
Publishing House (China, Chinees), Haiping Xu,  
€ 3.080
Paul Verhoeven Jezus van Nazaret Aux forges de  
Vulcain (Frankrijk, Frans), Anne-Laure Vignaux, € 5.880
Rudi Westendorp Oud worden zonder het te zijn Verlag 
C.H. Beck (Duitsland, Duits), Bärbel Jänicke, € 5.100
Frank Westerman Stikvallei Durieux (Kroatië, Kroatisch), 
Maja Weikert, € 1.730
Frank Westerman Stikvallei Leopard (Zweden, Zweeds), 
Joakim Sundström, € 6.035
Frank Westerman Stikvallei Christian Bourgois  
(Frankrijk, Frans), Annie Kroon, € 4.350
Friso Wielenga Nederland in de twintigste eeuw 
Bloomsbury Publishing (Verenigd Koninkrijk, Engels), 
Lynne Richards, € 7.700
Annejet van der Zijl Sonny Boy Ciela (Bulgarije, 
 Bulgaars), Aneta Dantcheva-Manolova, € 2.020

Poëzie

Jan Brokken Baltische zielen Iperborea (Italië, Italiaans), 
Claudia Cozzi, € 5.850
Jan Brokken Waarom elf Antillianen knielden voor het 
hart van Chopin University Press of Mississippi  
(Verenigde Staten, Engels), Scott Rollins, € 3.790
Luitzen Egbertus Jan Brouwer Leven, kunst en mystiek 
Adelphi (Italy, Italiaans), Lorenzo Perilli, € 1.400
Joep Dohmen Tegen de onverschilligheid Rüffer&Rub 
(Zwitserland, Duits), Bärbel Jänicke, € 5.250
Gaston Dorren Taaltoerisme Profile Books (Verenigd 
Koninkrijk, Engels), Alison Edwards, € 2.800
Douwe Draaisma Ontregelde geesten Seuil (Frankrijk, 
Frans), Bertrand Abraham, € 8.050
Douwe Draaisma De dromenwever Metis (Turkije, 
Turks), Türkay Yalniz, € 2.520
Douwe Draaisma De heimweefabriek Golden Pony 
(Egypte, Arabisch), Ahmed Schalaby, € 1.120
Douwe Draaisma Ontregelde geesten Kodansha (Japan, 
Japans), Sho Suzuki, € 4.000
Jozien J. Driessen-van het Reve De kunstkamera van 
Peter de Grote Kunstkamera (Rusland, Russisch), Irina 
Michajlova, € 2.670
Maxim Februari De maakbare man Reaktion Books  
(Verenigd Koninkrijk, Engels), Andy Brown, € 1.855
Anne Frank De dagboeken van Anne Frank RVP Publis-
hers (Verenigde Staten, Engels), Liz Waters, € 9.400
Dick van Galen Last De zwarte schande Bloomsbury 
(Verenigd Koninkrijk, Engels), Marjolijn de Jager, € 6.160
Dick van Galen Last De zwarte schande Editions de 
l’Université de Bruxelles (België, Frans), Paul-Louis  
van Berg, € 5.335
Paul Glaser Tante Roosje Aufbau (Duitsland, Duits),  
Eva Schweikart, € 4.110
Paul Glaser Tante Roosje Ast (Rusland, Russisch),  
Ekaterina Lubarova, € 3.820
Vincent van Gogh Een keuze uit de brieven Al Kotob 
Khan (Egypte, Arabisch), Yasser Abdel Latif, € 18.800
Vincent van Gogh Een keuze uit de brieven Yale 
 University Press (Verenigde Staten, Engels), n.n.,  
€ 2.800
Tijs Goldschmidt Een keuze uit zijn essays Seven  
Stories Press (Verenigde Staten, Engels), Sherry  
Macdonald, € 3.260
Kristine Groenhart, Willem Jan Verlinden Hoe ik van  
Londen houd Esen Elektronik (Turkije, Turks), Gül 
Özlen, € 980
Robert van Gulik The Gibbon in China Zhongxi Book 
Company (China, Chinees), Shi Ye, € 1.680
Annemieke Hendriks Een tuinbouwfamilie verovert 
Europa Transit- Europäische Revue (Oostenrijk, Duits), 
Ute Schürings, € 1.000
Johan Huizinga Een keuze uit het werk Typotex  
(Hongarije, Hongaars), Tamás Balogh, € 5.830
Suzanna Jansen Het pauperparadijs Ático de los Libros 
(Spanje, Spaans), Goedele de Sterck, € 2.590
Diederik Jekel Bèta voor alfa’s Typotex (Hongarije,  
Hongaars), Miklos Fenyves, € 2.490
A.M. de Jong Een keuze uit het werk Museum of Braila 
- Istros Publishing House (Roemenië, Roemeens), 
Alexa Stoicescu, € 1.540
Geert Mak Reizen zonder John Ponte Alle Grazie  
(Italië, Italiaans), Franco Paris, € 5.320
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Wanderlust
Programma Talentontwikkeling in Internationale 
Context
Dankzij een aanvullende subsidie van het ministerie 
van OCW is in 2014 onder de titel Wanderlust gestart 
met het programma Talentontwikkeling in internationale 
context, dat schrijvers en bemiddelaars de gelegenheid 
biedt ervaring op te doen in een internationale omgeving. 
Het programma sluit nauw aan bij de in 2013 ingevoerde 
vernieuwde werkbeursregeling waarin talentonwikkeling 
een grotere nadruk heeft gekregen. Wanderlust biedt 
schrijvers en bemiddelaars de kans om zich verder te ont-
wikkelen door samen te werken met buitenlandse kunste-
naars of een verblijf in een internationale omgeving: via 
stageplaatsen in het buitenland, via een meester-gezel-
programma en via samenwerking met de Jan van Eyck 
Academie in Maastricht. Een verdere beschrijving van dit 
programma is te vinden op pagina 10 van dit Jaarverslag. 

Voor het writer-in-residence programma aan de Jan van 
Eyck Academie zijn in 2014 vier deelnemers geselec-
teerd. Niña Weijers was van 15 oktober tot 15 december 
2014 de eerste schrijver die aan het programma deelnam. 
Blog. Maartje Wortel, Wytske Versteeg (blog)en Rosan 
Hollak zijn geselecteerd voor een verblijf in 2015. 
 Een ander onderdeel van het programma Wander-
lust richt zich specifiek op de internationale ontwikkeling 
van bemiddelaars in de literatuur, programmamakers 
en redacteuren van (internet)tijdschriften. Najaar 2014 
zijn twee voorstellen van programmeurs gehonoreerd: 
namens Boekids zal een jonge programmamaker onder 
begeleiding van Boekids-directeur Ellen van Heijningen, 
een samenwerking gaan opzetten met buitenlandse part-
ners waaronder het Internationales Literaturfestival Berlin. 
Daarnaast is een bijdrage verstrekt aan Noortje Kessels 
(Wintertuin) voor een wederzijdse uitwisseling met de 
Italiaanse Silvia Della Porta van het Pisa Book Festival. 
blog

Robert Anker De broekbewapperde mens n.n.W  
(Frankrijk, Frans), Daniel Cunin, € 285
Remco Campert Een keuze uit het werk Shoestring 
Press (Verenigd Koninkrijk, Engels), Donald Gardner,  
€ 4.770
Micha Hamel Keuze uit het werk Poetry International 
(Nederland, Engels), Willem Groenewegen, € 570
Antoine de Kom Keuze uit het werk Poetry International 
(Nederland, Engels), Paul Vincent, € 550
Erik Lindner Een keuze uit het werk Matthes & Seitz 
(Duitsland, Duits), Rosemarie Still, € 400
Martinus Nijhoff Een keuze uit het werk Tipp Cult. Ltd 
(Hongarije, Hongaars), Judit Gera, € 1.100
Kees Ouwens Van de verliezer & de lichtbron La Lettre 
Volée (België, Frans), Elke de Rijcke, € 4.550
Alfred Schaffer Een keuze uit het werk Poetry  
International (Nederland, Engels), Michele Hutchison,  
€ 600
Simon Vinkenoog Een keuze uit het werk Caballo negro 
(Argentinië, Spaans), Julio Grande Morales, € 4.025
Menno Wigman Een keuze uit het werk Little Star  
(Verenigde Staten, Engels), David Colmer, € 125

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/857/het-beeld-wil-het-doek-verlaten
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/1089/klooster-zonder-g
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/1060/programmeurs-op-uitwisseling
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Met zingen is de liefde begonnen
Stichting Poëzieclub (Awater)
Voor het slotprogramma ‘Met zingen is de liefde begon-
nen’ in de Stadsschouwburg Amsterdam tijdens het 
Gedichtenbal op 4 februari 2015. De schrijver van het 
Poëziegeschenk, Ilja Leonard Pfeijffer, en de Dichter des 
Vaderlands, Anne Vegter, zullen een keur van interes-
sante dichters en muzikanten op het podium vragen, 
afgewisseld met korte vraaggesprekken die het thema 
van de Poëzie week belichten.
Financiële bijdrage: € 1.815

Literatour 2015
CPNB
Literatour 2015 is een educatief project, een leescam-
pagne gericht op leesbevordering en vergroting van het 
leesplezier voor jongeren van 15 tot 18 jaar. De tour is 
gekoppeld aan de Dioraphte Jongerenliteratuurprijs-cam-
pagne. Deze campagne loopt één week (23 t/m 29 maart 
2015) en heeft een duidelijk begin (Tournee) en einde 
(uitreiking), daarbinnen valt een grote reeks van auteurs-
bezoeken aan scholen door het hele land, van vmbo tot 
vwo waaraan wordt meegewerkt door 20 verschillende 
auteurs. Zie ook de website literatour.nu
Financiële bijdrage € 15.000

Algemeen reglement overig 
Het bestuur kan met inachtneming van het Algemeen 
Reglement (AR) een financiële bijdrage verstrekken ter 
uitvoering van door het bestuur vastgestelde beleidspri-
oriteiten. 

Stap op de Rode Loper, literatuurproject voor de 
bovenbouw van de VMBO
Stichting Samenleving en Kunst
Met inhoudelijke en financiële ondersteuning van Stich-
ting Lezen en het Letterenfonds organiseerde Stichting 
Samenleving en Kunst op 10 november 2014 een dag 
over literatuur voor de leerlingen van de bovenbouw van 
het VMBO in NEMO Amsterdam. In totaal 1.000 leerlin-
gen van 9 scholen namen deel aan het programma; 100 
docenten zorgden voor de begeleiding. Twintig schrijvers 
verzorgden het programma. 
 Het Letterenfonds ondersteunde dit project van-
wege het belang van aandacht voor lezen & boeken in 
het VMBO. Voor deze groep leerlingen (tussen de 50 
en 60% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs 
Nederland zit op een VMBO-school) gebeurt op het ter-
rein van het lezen en de literatuur (te) weinig. Ook gezien 
de grote diversiteit aan culturele achtergrond van de leer-
lingen is contact met lezen & boeken van groot belang. 
Financiële bijdrage: € 10.000

Aanvullende honoraria voor literair vertalers uit het 
Nederlands
Aan Cristiano Zwiesele do Amaral en Malgorzata Die-
deren-Wozniak is een aanvullend honorarium verstrekt. 
Financiële bijdrage totaal: 4.060

Kinderboekenambassadeur
Kinderboekenschrijver Jacques Vriens is maart 2013 
geïnstalleerd als eerste Kinderboekenambassadeur van 
Nederland voor de duur van twee jaar. Stichting Lezen en 
het Nederlands Letterenfonds namen, in samenwerking 
met de CPNB, dit initiatief. De functie van Kinderboeken-
ambassadeur is geïnspireerd op het Britse Children’s 
Laureate. 
 De Kinderboekenambassadeur geeft de promotie 
van kinder- en jeugdboeken een herkenbaar gezicht en 
draagt de boodschap uit dat (voor)lezen een verschil kan 
maken in het leven van jonge mensen. Het kinder- en 
jeugdboek in het algemeen staat daarbij centraal en niet 
in de eerste plaats het werk van de Kinderboekenambas-
sadeur zelf. De Kinderboekenambassadeur bereikt door 
publicaties, workshops, lezingen en andere activiteiten 
een breed publiek, waaronder leerkrachten, ouders en 
kinderen, maar ook politici en aankomend auteurs. 
Financiële bijdrage: € 10.000 (d.w.z. 5.000 voor 2013 en 
voor 2014)

http://literatour.nu
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/181/jacques-vriens-eerste-kinderboekenambassadeur-van-nederland
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Slowaaks   3 (3)
Spaans    15 (8)
Tsjechisch   9 (7)
Turks    17 (10)
Vietnamees    5 (5) (5 delen in een serie,  

dus als 1 aanvraag!)
Zweeds    7 (1)

*In de vertalingendatabase stonden voor verschijning tot 
en met december 2014 nog 134 vertalingen in voorbe-
reiding. Het betreft niet alleen vertalingen die moeilijk 
via internet te traceren zijn en waar we op zullen moeten 
wachten, maar ook vertalingen, waarvan de publicatie-
datum verplaatst is dan wel zal worden naar een later 
tijdstip.

Schenkingen
Evenals voorgaande jaren heeft het Nederlands Letteren-
fonds vertalingen van Nederlands werk geschonken aan 
de bibliotheekcollectie van de Koninklijke Bibliotheek in 
Den Haag, het Lloyd Hotel te Amsterdam en de Airport 
Library op Schiphol. Deze laatste bibliotheek werd van-
wege een grote verbouwing van de Holland Boulevard 
op de luchthaven in de zomer van 2014 tijdelijk gesloten.
 Op 1 oktober 2013 werd in de bibliotheek van de TU 
Delft de Language Library geopend; de bibliotheek is het 
resultaat van de samenwerking tussen het Nederlands 
Letterenfonds, de TU Delft Library en Tandem Delft. De 
eerste schenking aan de Language Library omvatte 120 
vertalingen in 35 verschillende talen.

Verschenen vertalingen van Nederlands werk
www.vertalingendatabase.nl
 
In de vertalingendatabase van het Nederlands Letteren-
fonds is een actueel overzicht te vinden van alle – al dan 
niet ondersteunde – vertalingen uit het Nederlands en 
Vlaams. 
Op 31 december 2014 bedroeg het aantal vertalingen in 
de vertalingendatabase 16.863, waarvan 11.715 daad-
werkelijk aanwezig in de bibliotheek van het Nederlands 
Letterenfonds. De bibliotheek staat op afspraak open 
voor wetenschappelijk onderzoek, maar de boeken wor-
den niet uitgeleend.
In het jaar 2014 verschenen, voor zover eind januari 
2015* bekend, in totaal 392 vertalingen uit het Neder-
lands inclusief 27 heruitgaven. De verdeling over de 
genres was als volgt: fictie (117), non-fictie (84), reislite-
ratuur (7), poëzie (14), graphic novel (23) en kinder- en 
jeugdliteratuur (149, waarvan 55 prentenboeken). 

Van deze 392 vertalingen is voor 192 een subsidie ver-
strekt door het Nederlands Letterenfonds. De vertalingen 
verschenen in de volgende talen (tussen haakjes het aan-
tal vertalingen dat met een zogenoemde translation grant 
van het Nederlands Letterenfonds tot stand kwam):

Afrikaans   4 (3)
Albanees   1
Arabisch   4 (4)
Bosnisch   2 (1)
Bulgaars   3 (2)
Catalaans   2 (1)
Chinees    10 (6)
Complex Chinees 2 (1)
Deens    13 (2)
Duits    73 (24) (ook heruitgaven!)
Engels    63 (29)
Estisch    3 
Fins     1
Frans    29 (12)
Friulaans   1 (1)
Galicisch   1 (1)
Grieks    3 (2)
Hebreeuws    1 (1)
Hindi    3 (3)
Hongaars    22 (14)
IJslands    1 (1)
Indonesisch    4 (3)
Italiaans    18 (11)
Japans    7 (3)
Koreaans    12 (7)
Kroatisch    3 (2)
Lets    1
Litouws    2 (2)
Macedonisch   5 (1) 
Noors    9 (4)
Pools     11 (7)
Portugees   7 (2)
Roemeens   2
Russisch   9 (7)
Servisch   2 (2)
Sloveens   2 (1)

http://www.vertalingendatabase.nl
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Het Nederlands Letterenfonds kent zelfstandig of in 
samenwerking met andere literaire organisaties een 
aantal prijzen toe ter bekroning van het werk van vertalers 
en schrijvers. In Nederland worden de Nederlands Let-
terenfonds Vertaalprijzen uitgereikt – dit zijn oeuvre-
prijzen voor vertalers in en uit het Nederlands waarmee 
ook het werk van de literair vertaler als cultureel bemid-
delaar wordt bekroond. Daarnaast organiseert het fonds 
samen met andere partijen de Europese Literatuurprijs, 
waarmee zowel auteur als vertaler van de winnende 
roman worden bekroond. In het buitenland kent het fonds 
in samenwerking met het Vlaams Fonds voor de Letteren 
een drietal tweejaarlijkse vertaalprijzen ter grootte van 
5.000 euro toe: de Else Otten Übersetzerpreis, de Prix 
des Phares du Nord en de Vondel Translation Prize, 
voor de beste vertaling van een Nederlandstalig proza-
werk in respectievelijk het Duits, Frans of Engels. 

Nederlands Letterenfonds Vertaalprijzen 
De Nederlands Letterenfonds Vertaalprijzen gaan naar 
literair vertalers die zich niet alleen onderscheiden door 
de hoge kwaliteit van hun vertaaloeuvre maar ook door 
hun inzet als ambassadeur voor een bepaald taalgebied 
of genre. Met deze prijzen wil het Letterenfonds de 
belangrijke maar vaak onderbelichte bijdrage die vertalers 
leveren als herscheppend kunstenaar en als bemidde-
laar tussen talen, literaturen en culturen meer voor het 
voetlicht brengen.
 In 2014 zijn Jelica Novakovic-Lopušina en Paul Beers 
bekroond met de Letterenfonds Vertaalprijzen voor de 
vertaler als cultureel ambassadeur. Ter gelegenheid van 
de prijsuitreiking werden twee kleine publicaties uitge-
deeld onder de genodigden en de bezoekers van de 
Literaire Vertaaldagen met daarin onder meer interviews 
met de laureaten. De publicaties, de laudatio voor en het 
dankwoord van beide prijswinnaars zijn te vinden op de 
website van het Letterenfonds.

Jelica Novakovic-Lopušina vertegenwoordigt al meer 
dan twee decennia op vele manieren de Nederlandse 
literatuur in Servië. Na haar middelbare-schoolopleiding 
aan gymnasia in Den Haag en een studie Germanistiek 
in Belgrado en Berlijn, gaf ze in 1991 de aanzet tot het 
Servische jaarboek voor Nederlandstalige literatuur en 
cultuur Erazmo. Ze stelde vele bloemlezingen samen van 
Nederlandstalige literatuur in het Servisch en schreef 
voor Servischtaligen een lexicon van de Nederlandse 
en Vlaamse literatuur, een Nederlandse grammatica en 
een basiswoordenboek. Naast haar wetenschappelijke 
carrière – ze is sinds de jaren 90 verbonden aan de 
Filologische faculteit van Belgrado; als oprichter van het 
eerste Lectoraat Nederlands in het toenmalige Joegosla-
vië, als hoofddocent Nederlands en later als hoogleraar 
– is Novakovic een veelzijdig vertaler van Nederlandsta-
lige literatuur, met titels van onder anderen Hugo Claus, 

Adriaan van Dis, Willem Elsschot, Rodaan al Galidi, 
Jacob Israël de Haan, W.F. Hermans, Oek de Jong, Gerrit 
Kouwenaar, Nescio, Cees Nooteboom, Robert Vuijsje en 
Jan Wolkers. Bijzondere vermelding verdient Gelukkig is 
wie bijtijds waanzinnig wordt, de gebundelde versie van 
het dagboek dat Novakovic in de Vlaamse krant De Stan-
daard bijhield ten tijde van de NAVO-bombardementen 
op Belgrado in 1999.

Paul Beers is als vertaler uit het Duits en Frans een 
echte oeuvre-vertaler: hij verbindt zich aan zijn auteurs, 
met wie hij als het even kan ook een persoonlijke band 
opbouwt. Zo heeft hij de afgelopen decennia het com-
plete oeuvre van de Oostenrijkers Ingeborg Bachmann 
(1926-1973) en Robert Menasse (1954) en van de 
Poolse schrijver Witold Gombrowicz (1904-1969) ver-
taald. Ook publiceerde hij regelmatig interviews met of 
stukken over het werk van ‘zijn’ auteurs; in het bijzonder 
over Gombrowicz – een welhaast ‘vergeten’ schrijver 
die nieuwe generaties lezers verdient. Eind november 
bracht uitgeverij Van Gennep nog een (licht herziene) 
herdruk van Malina, de enige voltooide roman van de 
jong gestorven dichter Ingeborg Bachmann, inclusief 
een nawoord van vertaler Paul Beers. Verder vertaalde 
hij ego-documenten van Thomas, Golo en Erika Mann. 
Als co-redacteur was hij betrokken bij de hervertaling van 
het verzameld werk van Nietzsche en de publicatie van 
het complete werk van Sigmund Freud. De laatste tien 
jaar vertaalt hij regelmatig opera-libretto’s, bijvoorbeeld 
van Richard Wagner, Richard Strauss, Franz Schreker. In 
september bracht de Nationale Opera de Gurre-Lieder 
van Schönberg op het podium en onlangs ging Loheng-
rin van Wagner met boventiteling van Beers in première.

De jury van de Letterenfonds Vertaalprijs voor een literair 
vertaler in het Nederlands bestond dit jaar uit Annelies 
van Hees (Scandinavist, literair vertaler Deens; voorzit-
ter), Peter de Voogd (anglist en lid van de Raad van 
advies van het Letterenfonds) en Mark Wildschut (literair 
vertaler Duits, m.n. van filosofisch werk; winnaar van de 
Vertaalprijs 2012) en werd vanuit het bureau ondersteund 
door Fleur van Koppen. In principe kwamen vertalers in 
alle genres in aanmerking.
 De jury voor de tweejaarlijkse Letterenfonds Vertaal-
prijs voor een literair vertaler uit het Nederlands bestond 
uit de afdeling buitenland van het Nederlands Letteren-
fonds.

De feestelijke uitreiking van de Vertaalprijs vond op 12 
december plaats tijdens de jaarlijkse Vertaaldagen in de 
Rode Hoed. Naar aanleiding van de bekroning versche-
nen er artikelen over of interviews met Paul Beers in 
onder meer de Groene Amsterdammer, De Gelderlander 
en StadTiel.nl. 

Europese Literatuurprijs 
De Europese Literatuurprijs (ELP) werd in 2014 voor de 
vierde keer uitgereikt aan de beste hedendaagse roman 
die in het voorgaande jaar uit een Europese taal in het 
Nederlands werd vertaald. De prijs werd in het leven 
geroepen door Academisch-cultureel centrum SPUI25, 

Bijlage 4: Prijzen

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/802/uitreiking-letterenfonds-vertaalprijzen
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/877/jelica-novakovic-lopusina-bekroond-met-letterenfonds-vertaalprijs
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/876/paul-beers-bekroond-met-letterenfonds-vertaalprijs-2014
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Prix des Phares du Nord 2013
Deze prijs werd op 10 februari 2014 uitgereikt in Parijs 
aan vertaler Alain Van Crugten voor zijn Franse vertalin-
gen van de roman Sprakeloos (La langue de ma mère) 
en het toneelstuk Mama Medea van Tom Lanoye. De 
jury bestond uit Bertrand Abraham, Danielle Bourgois 
en Margot Dijkgraaf. Bij de uitreiking waren 85 mensen 
aanwezig.

Vondel Translation Prize 2013
Deze prijs werd op 11 februari 2014 uitgereikt in Lon-
den aan vertaler David Colmer voor zijn Engelse verta-
ling van De helaasheid der dingen (The Misfortunates) 
van Dimitri Verhulst. ‘Runner up’ was Ina Rilke voor The 
Black Lake (Oeroeg) van Hella S. Haasse. Johanna W. 
en Johanna H. Prins kregen een eervolle vermelding voor 
Mother Number Zero (Moeder nummer nul) van Marjolijn 
Hof. De jury bestond uit Paul Binding, Sam Garrett en 
Paul Vincent. De prijs werd uitgereikt samen met een 
aantal andere internationale vertalersprijzen. Bij de uitrei-
king waren 250 mensen aanwezig.

Else Otten Übersetzerpreis 2014
De Else Otten Übersetzerpreis 2014 is toegekend aan 
twee vertalers, Bettina Bach voor haar vertaling van Hotel 
Linda van Arjan Visser, in februari 2014 verschenen als 
Der Blauwe Vogel kehrt zurück bij Deutscher Taschen-
buch Verlag in München, en Rainer Kersten voor zijn 
vertaling van De laatkomer van Dimitri Verhulst, in april 
2014 verschenen als Der Bibliothekar, der lieber dement 
war als zu Hause bei seiner Frau bij Luchterhand Verlag 
in München. 
 Bettina Bach heeft, naast veel kinder- en jeugd-
boeken, werk vertaald van onder anderen Armando, Jan 
Siebelink, Vrouwkje Tuinman en Tommy Wieringa. De 
jury prijst haar vloeiende vertaling van Hotel Linda en de 
manier waarop ze, soms met kleine aanpassingen, de 
ironie en de humor van het oorspronkelijke werk heeft 
weten te behouden. 
 Rainer Kersten heeft een groot aantal Nederlandse 
en Vlaamse literaire werken vertaald, naast vele toneel-
stukken. Tot zijn ‘vaste’ auteurs behoren Arnon Grun-
berg, Tom Lanoye, Peter Verhelst en Dimitri Verhulst. De 
originele, onconventionele taal die Verhulst, zoals in al zijn 
werk, in De laatkomer hanteert, heeft volgens de jury in 
de Duitse vertaling van Kersten een volstrekt gelijkwaar-
dig equivalent gevonden. 
 Het initiatief voor Else Otten Übersetzerpreis werd 
in 2000 genomen door het Nederlands Letterenfonds 
en het Literarisches Colloquium Berlin. De prijs wordt 
gefinancierd door het Nederlands Letterenfonds en het 
Vlaams Fonds voor de Letteren. De jury bestond uit prof. 
dr. Heinz Eickmans, vertalers Christiane Kuby en Andreas 
Ecke en recensent Herman Wallmann. De prijs is op 3 
februari 2015, in aanwezigheid van de auteurs, uitgereikt 
in Berlijn. Bij de uitreiking waren 100 mensen aanwezig.

het Nederlands Letterenfonds, weekblad De Groene 
Amsterdammer en Athenaeum Boekhandel en werd 
dit jaar financieel mede mogelijk gemaakt door het Lira 
Fonds. De organisatie ligt in handen van het Letteren-
fonds (Roos de Ridder). 
 In januari werd de longlist van 20 titels samengesteld 
door een jury van vijftien kwaliteitsboekhandels uit heel 
Nederland; een vakjury selecteerde daaruit de shortlist 
en de winnaar. 
 Op basis van de longlist werd in april & mei de 
Vertalersgeluktournee georganiseerd, de lezingentournee 
van literair vertalers langs aan de Europese Literatuur-
prijs gelieerde boekhandels in Nederland en Vlaanderen. 
Deze bestond in 2014 uit maar liefst 11 avonden plus 
een feestelijke slotbijeenkomst in de bibliotheek van het 
Letterenfonds. De tournee werd opgezet door vertalers 
Nicolette Hoekmeijer en Andrea Kluitmann i.s.m. het 
Nederlands Letterenfonds (Hanneke Marttin). Meer infor-
matie hierover is in Bijlage 5 opgenomen. Bij aanvang 
van de tournee publiceerde De Groene Amsterdammer 
(op 2 april) een essay van Margaret Atwood, ‘In Vertalië’. 
Tijdens een feestelijke en drukbezochte avond in SPUI25 
in Amsterdam werd op 3 juni de shortlist bekendge-
maakt. Tegelijkertijd bracht De Groene Amsterdammer 
een special over de Europese Literatuurprijs, waarin 
ook de vijf voor de shortlist genomineerde titels werden 
besproken. Dit waren: 
De vlucht van Jesús Carrasco, vertaald uit het Spaans 
door Arie van der Wal (Meulenhoff)
De preek over de val van Rome van Jérôme Ferrari, 
vertaald uit het Frans door Jan Pieter van der Sterre & 
Reintje Ghoos (De Bezige Bij)
Fuck America van Edgar Hilsenrath, vertaald uit het Duits 
door Elly Schippers (Anthos)
Het reisverbod van Ismail Kadare, vertaald uit het Alba-
nees door Roel Schuyt (Van Gennep)
Bleke Niko van Tomek Tryzna, vertaald uit het Pools door 
Karol Lesman (De Geus)

De vakjury bestond uit Alexander Rinnooy Kan, voorzit-
ter; hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de UvA 
en fervent lezer, Christiaan Weijts, schrijver en literair 
criticus, Eric Metz, vertaler en universitair docent slavis-
tiek en vertalen, Joost Baars, boekhandel Van Rossum, 
Amsterdam, Karien Hilbers, Eerste Bergensche boekhan-
del, Bergen.
 De winnaar van de Europese Literatuurprijs 2014 
– De preek over de val van Rome van Jérôme Ferrari, 
vertaald uit het Frans door Jan Pieter van der Sterre & 
Reintje Ghoos – werd op 25 juni bekendgemaakt in het 
radioprogramma Opium op 4. Presentator Mieke van der 
Weij ontving voorzitter Alexander Rinnooy Kan en vertaler 
Jan Pieter van der Sterre in de studio; Jérôme Ferrari gaf 
tijdens de uitzending een telefonische reactie. 
 De Europese Literatuurprijs 2014 werd op Manus-
cripta op het Utrechts Uitfeest door Christiaan Weijts uit-
gereikt aan Jérôme Ferrari en Jan Pieter van der Sterre en 
Reintje Ghoos. Aansluitend werden vertalers en auteur 
geïnterviewd door Margot Dijkgraaf. Daphne Bunskoek 
presenteerde de middag, die door circa 100 belangstel-
lenden werd bijgewoond.
 www.europeseliteratuurprijs.nl 

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/758/een-oefening-in-medemenselijkheid
http://www.groene.nl/artikel/in-vertalie
http://www.groene.nl/artikel/voorbij-het-lyrisch-realisme
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“Tien uitgeverijen slaan deze zomer 
de handen ineen op het gebied van 
literaire klassiekers. Samen met 
Schwob (initiatief van het Letteren-
fonds) organiseren zij Ken uw klas-
siekers. Als start van de campagne 
richten tachtig Nederlandse en 
Vlaamse boekhandels vanaf 16 juni 
een boekentafel in en organiseren de 
tien uitgevers Schwobfest, zondag 
6 juli in de Lichtfabriek in Haar-
lem. Tijdens Schwobfest zullen tien 
‘ambassadeurs’ hun favoriete klassie-
ker in vijf minuten pitchen, om het 
publiek enthousiast te maken over de 
klassiekers.”

‘Uitgevers gaan literaire klassieken promoten  
met ‘Schwobfest’’ door Anne Oerlemans, 
 Boekblad, 10 juni 2014. 

“Tijdens de eerste boekhandels-
actie, afgelopen voorjaar, deden er 
tachtig Nederlandse en Belgische 
boekhandels mee. [Hoofdredacteur 
Alexandra] Koch beschikt niet over 
de precieze verkoopcijfers, maar wel 
liet Libris aan haar weten dat er ruim 
10.000 exemplaren zijn verkocht 
van de tien actietitels bij elkaar. ‘Tot 
de actieperiode (mei/juni) verkocht 
Libris van de tien titels iets meer dan 
2.000 exemplaren. Zonder Schwob 
waren een aantal titels niet of nau-
welijks (opnieuw) ingekocht.’”

‘Schwob-avonden en -boekhandelsactie lopen 
goed’ door Mandy Engelsman, Boekblad, 24 
oktober 2014.

“een mooie actie waar we ook een 
mooie etalage mee konden maken. 
Dus doen we graag weer mee met de 
komende actie.”

Mail van boekhandelaar Martijn van Bommel, 
Island Bookstore in Amsterdam aan Schwob,  
16 september 2014.

“Deze uitgave past prachtig in de 
trend die ons al zoveel mooie boeken 
heeft bezorgd. Op naar de volgende 
Schwob.” 

Boekhandelaar Walter Jansen van Boekhandel  
Jansen en De Feijter in Velp bespreekt op Boek-
blad de roman Nachtwegen van Gajto Gazdanov  
(Cossee/Lebowski), 13 november 2014.

“De incidentele herontdekking 
neemt geleidelijk de plaats in van 
de in brons gegoten traditie. De 
heruitgaven worden gestimuleerd 
door de subsidies van het prachtige 
Schwob-programma van het Neder-
lands Letterenfonds, dat de scherpste 
financiële kantjes van het literaire 
schatgraven haalt.”

‘2014, het jaar van het nieuwe begin’ door Arjen 
Fortuin, NRC Handelsblad, 19 december 2014.

Ken uw 
klassiekers!

10 herontdekkingen 
voor deze zomer
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Ontvangst buitenlandse bezoekers

periode naam samenwerkingspartner(s)

19-22 februari Rudiger Wischenbart, Wischenbart Content & consulting, Wenen, Oostenrijk. 

13-15 april Sisso Artner (literair journalist), ter voorbereiding van de manifestatie in Boedapest.

30 maart-3 april Henry Rosenbloom, Scribe, Sydney, Australië.

19-23 mei Publishers Tour 1: proza
Bezoek van 10 Duitse prozauitgevers aan Amsterdam en Antwerpen ter voorbereiding op het Nederlands-
Vlaamse gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse van 2016. Uitgebreide kennismaking met Nederlandse  
en Vlaamse uitgevers, agenten en auteurs.

Vlaams Fonds voor de Letteren.

18-25 juni Irine Chogoshvilli (Book Support Programme, Georgië) en Lianna Aghmyan (Armenian Literature Foundation). Next Page Foundation

30 juni-3 juli Will Evans, Deep Vellum Publishing, USA.
http://www.uitgeverijpodium.nl/column/282/Dallas 
http://deepvellum.org/?s=ilja 

27-30 augustus Johann Ulrich, Avant Verlag, Duitsland.

14-19 september Publishers Tour 2: Duitse kinder- en jeugdboeken uitgevers 
Bezoek van 10 Duitse kinderboekenuitgevers aan Amsterdam en Antwerpen ter voorbereiding op het 
Nederlands-Vlaamse gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse van 2016. Ontmoetingen met auteurs en 
illustratoren, bezoeken aan Nederlandse uitgevers, de OBA, een kinderboekwinkel en Stichting CPNB.

Vlaams Fonds voor de Letteren.

10-14 november Publishers Tour 3: Poetry 
Antwerpen, Gent, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. 
Ontvangst van 10 poëzieuitgevers uit Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië, Zweden, Engeland en de VS. Zij 
ontmoetten een keur van belangrijke Nederlandse en Vlaamse uitgevers, organisaties, vertalers en dichters en 
namen deel aan een netwerkbijeenkomst die het Nederlands Letterenfonds samen met het Crossing Border 
Festival in Den Haag organiseerde. 

Vlaams Fonds voor de Letteren, 
Crossing Border Festival.

21-28 november Livia Deorsola, redacteur bij Cosac Naify, São Paulo, Brazilië. 
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/870/het-mooie-uitzicht-van-nederlandse-etalages

9-11 december Jaroslav Rudis, Igor Malijevský (moderatoren van de literaire avonden) en Petr Vizina (literair journalist) ter 
voorbereiding van de manifestatie in Praag.

9-12 december Raimund Fellinger, uitgever van Suhrkamp Verlag, Duitsland.

Stands op boekenbeurzen

periode naam aantal afspraken aantal bezoekers stand Letterenfonds*:

31 januari- 
2 februari

Festival de la bande dessinée Angoulême, Frankrijk.
http://www.labedeestdanslarue.com/

30 Het evenement La Bede est dans la Rue werd  
door honderden belangstellenden bezocht.

24-27 maart Bologna, Fiera del Libro per Ragazzi 80 150 per dag

8-10 april London Book Fair
weblog: http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/717/van-drie-procent-naar-
meer

De Londen Book Fair is tevens benut om een bijeenkomst met de 
Europese Schwob-partners (Institut Ramon Llull, Polish Book Institute, 
Société europeénne des auteurs, Wales Literature Exchange, Vlaams 
Fonds voor de Letteren, FILI) te beleggen.

120
+ 9 (Schwob)

Ongeveer 150 à 200 bezoekers per dag.

27-29 augustus Beijing International Book Fair
http://www.boekblad.nl/agnes-vogt-50-000-nieuwe-kinderboeken- 
per-jaar.239183.lynkx 
http://www.boekblad.nl/tiziano-perez-waterdruppels.239117.lynkx

50  100 per dag

8-11 oktober Frankfurter Buchmesse
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/845/world-literature-alive-well-and-
doing-great-business

300 Per dag 200 a 300 bezoekers. De borrel die het 
fonds in Frankfurt organiseerde (10/10) werd 
bezocht door ongeveer 80 personen.

8–10 oktober De Frankfurter Buchmesse is door Schwob tevens benut om een 
bijeenkomst met de Europese Schwob-partners en een bijeenkomst met 
de uitgevers van het Barcelona Schwob-fellowship te beleggen. 
Afspraken met internationale uitgevers voor promotie en acquisitie van 
titels, Co-financierder: Culture Programme van de Europese Unie.

25

http://www.uitgeverijpodium.nl/column/282/Dallas
http://deepvellum.org/?s=ilja
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/870/het-mooie-uitzicht-van-nederlandse-etalages
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/241/angouleme
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/717/van-drie-procent-naar-meer
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/717/van-drie-procent-naar-meer
http://www.boekblad.nl/agnes-vogt-50-000-nieuwe-kinderboeken-per-jaar.239183.lynkx
http://www.boekblad.nl/agnes-vogt-50-000-nieuwe-kinderboeken-per-jaar.239183.lynkx
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/845/world-literature-alive-well-and-doing-great-business
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/845/world-literature-alive-well-and-doing-great-business
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Prospectie-promotiereizen

periode naam aantal afspraken

10-12 februari Parijs, Frankrijk
(ic.m. de uitreiking van de Prix Phares du Nord). 

9

17-19 maart Jaarvergadering RECIT, netwerk van Europese vertalershuizen te Rome, Italië.

24-25 maart Salon du livre, Parijs, Frankrijk. 10

24-26 maart Boedapest, Hongarije. 
Voorbereiding ‘Café Amsterdam’.

per dag 4 afspraken met uitgevers, 
journalisten, en vertalers.

22 april-1 mei Ferio del Libro, Buenos Aires, Argentinië. 10

25 maart - 
2 april

PEN World Voices festival, New York, V.S. auteursbegeleiding plus 8 afspraken 
met uitgevers en festivaldirecteuren.

28 april-1 mei New York, V.S..
(i.c.m. presentatie Words Without Borders Special Issue Holland and Flanders).
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/717/van-drie-procent-naar-meer

12

4-10 mei ITEF, Istanbul, Turkije. 
Ook bezoek aan TANPINAR Literatuur Festival.

23 uitgevers en organisaties;  
16 medefellows. 

26 april-8 mei Rio de Janeiro en São Paulo, Brazilië,
i.v.m. voorbereiding festival Café Amsterdam 2015. 

40

11-13 mei Boedapest, Hongarije 
voorbereiding ‘Café Amsterdam’.

per dag 4 afspraken met uitgevers, 
journalisten, en vertalers.

28 mei-1 juni Boedapest, Hongarije 
(i.c.m. Café Amsterdam). 

9

4-7 juni Poesiefestival Berlin, Duitsland. Onder meer deelname partnermeeting Lyrikline.org en deelname bijeenkomst 
internationale festivals en organisaties bij LiteraturWERKstatt. 

50

10-14 juni Poetry International Festival, Rotterdam. 
Onder meer deelname seminar partners en editors van Poetry International Web.

20

17-23 augustus South China Book Festival, Guangzhou, China. 
Deelname internationale conferentie. 
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/780/you-touch-me-so-much

20

6 september Parijs, Frankrijk. 
Onder meer overleg met vertegenwoordigers van het Centre International de Poésie en Marseille en Poetry 
International.

25-27 
september

Göteborg Book Fair Bok & Bibliotek, Göteborg, Zweden. 20

29 oktober- 
12 november

Rio de Janeiro en São Paulo, Brazilië,
i.v.m. voorbereiding festival Café Amsterdam 2015. 

40

30 oktober- 
2 november

Belgrado, Servië. 
(i.c.m. vertaalworkshop) 

7 uitgevers en 13 vertalers.

1-2 november Maastricht International Poetry Nights. 10

30 november- 
4 december

Feria del Libro, Guadalajara, Mexico.
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/864/guadalajara-international-book-fair-1

30

5-8 november Boedapest, Hongarije.
Boekpresentatie Typex Rembrandt, bijdrage aan Studiedag Neerlandistiek in Hongarije aan de ELTE 
Universiteit.
Foto’s: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=859394480778625&id=198584750192938

uitgeversbezoeken, ontmoetingen 
met studenten, vertalers en 
universitaire staf. 

19-22 november Istanbul, Turkije.
(i.c.m. vertaalworkshop) 

13 uitgevers en 5 vertalers.

22 november Oslo, Noorwegen. 
I.s.m. Nederlandse ambassade. 

12 Noorse uitgevers en 3 vertalers.

27-28 
november

Praag, Tsjechië.
Voorbereiding ‘Liefde en de Lage Landen’, februari 2015.
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/824/olasce-a-amsterdam

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/717/van-drie-procent-naar-meer
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/780/you-touch-me-so-much
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/864/guadalajara-international-book-fair-1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=859394480778625&id=198584
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/824/olasce-a-amsterdam
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Europees Schwob-netwerk, reizen 

datum bijeenkomst deelnemers/afspraken

21 – 24 januari Bijeenkomst van de Europese Schwob-partners - Polish Book Institute, 
Société europeénne des auteurs, Wales Literature Exchange, Vlaams 
Fonds voor de Letteren, FILI en het Nederlands Letterenfonds - bij de 
Catalaanse partner Institut Ramon Llull in Barcalona, Spanje. Gezamenlijk 
selecteren van geschikte, vergeten moderne klassiekers voor promotie, 
en bespreken en evalueren van de activiteiten binnen het EU-programma. 

7 deelnemers: Alexandra Koch, Sonia Garcia,  
Misia Sert, Tomasz Pindel, Katrin Thomaneck,  
Sioned Puw Rowlands, Päivi Paloposki.
Co-financierder: Culture Programme van de  
Europese Unie

19 mei–2 juni Bijeenkomst van de Europese Schwob-partners - Institut Ramon Llull, 
Société europeénne des auteurs, Wales Literature Exchange, Vlaams 
Fonds voor de Letteren, FILI en het Nederlands Letterenfonds - bij de 
Poolse partner, het Polish Book Institute in Krakow, Polen. 
Gezamenlijk selecteren van geschikte, vergeten moderne klassiekers voor 
promotie, en bespreken en evalueren van de activiteiten binnen het EU-
programma. 

6 deelnemers: Alexandra Koch, Sonia Garcia, Tomasz Pindel, 
Katrin Thomaneck, Sioned Puw Rowlands, Päivi Paloposki.
Co-financierder: Culture Programme van de Europese Unie

15–17 juni Barcelona Schwob-fellowship
Fellowship voor internationale uitgevers rondom Schwob-titels en 
doelstellingen. 
Programma: Introductie van het Europese Schwob Project door 
Alexandra Koch en Sònia Garcia, Catalaanse klassiekers door schrijver, 
recensent en vertaler Marina Espasa, Best practices promotie moderne 
klassieker met journalist C. Dreymüller, “Is de vertaler een literair-cultureel 
ambassadeur? “met vertaler P. Bush. 
Bijeenkomst/ontmoeting van Schwob-partners met 16 Catalaanse/
Spaanse literair agenten en uitgevers. 

Negen Europese uitgevers kwamen in Barcelona bij elkaar voor 
een uitwisseling met elkaar en met Catalaanse en Spaanse 
uitgevers over Schwob-titels en promotie-strategieën. Vanuit 
Nederland nam Oscar van Gelderen (Lebowski) deel. 
Aantal deelnemers/sprekers: 30. 
Informele ontmoetingen met vertalers, literair agenten, 
journalisten en boekhandelaren.
Co-financierder: Culture Programme van de Europese Unie

4-5 september Bijeenkomst met een toekomstige Schwob-partner, Estonian Literature 
Information Centre in Tallinn, Estland (ELIC). Overleg over de opzet van 
activiteiten in 2015.

afspraken met uitgeverijen, festivals en vertalers, totaal: 4

11–12 
december

Bijeenkomst van de Europese Schwob-partners bij de Franse partner 
Société europeénne des auteurs in Parijs. 
Evaluatie van de activiteiten binnen het EU-programma. 

Deelnemers: Institut Ramon Llull, Polish Book Institute, Société 
europeénne des auteurs, Wales Literature Exchange, Vlaams 
Fonds voor de Letteren, Nederlands Letterenfonds, FILI.
En Iris Schwanck, Päivi Paloposki, Verena Pescht via Skype.
Co-financierder: Culture Programme van de Europese Unie.

literaire programma’s buitenland

periode naam samenwerkingspartner(s) bereik*

10-12 februari Uitreiking Prix des Phares du Nord in Parijs, Frankrijk. Nederlands Letterenfonds, Vlaams Fonds voor 
de Letteren en de ambassade.

75

12 februari Uitreiking Vondel Translation Prize aan David Colmer in Londen, UK. Nederlands Letterenfonds, Vlaams Fonds voor 
de Letteren en de Britse Society of Authors.

250

9 april presentatie van Schwob en deelname paneldiscussie Dead Interviews: 
Translating the Classics bij het International Translation Centre op de 
London Book Fair.
Sprekers: Alexandra Koch, John Siciliano (Penguin), Patrick McGuinness, 
Daniel Hahn, Oliver Ready (presentation at the LTC).
http://www.londonbookfair.co.uk/en/Sessions/5034/Dead-Interviews-
Translating-the-Classics 

Institut Ramon Llull, Polish Book Institute, 
Société europeénne des auteurs, Wales 
Literature Exchange, Vlaams Fonds voor de 
Letteren, FILI, Literary Translation Centre
co-financierder: Culture Programme van de 
Europese Unie.

70

28 april-1 mei presentatie Words Without Borders Special Issue Holland and Flanders 
in Book Court in (Brooklyn) New York, V.S.
Deelnemende auteurs aan presentatie: Sanneke van Hassel, Annelies 
Verbeke en Joseph O’Neill.
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/717/van-drie-procent-naar-meer

Words Without Borders, het Nederlandse 
Consulaat Generaal in New York, Flanders 
House en het Vlaams Fonds voor de Letteren.

100

29-31 mei Boedapest, Hongarije.
‘Café Amsterdam’.
Deelnemende auteurs: Douwe Draaisma, Arnon Grunberg, Toine 
Heijmans, Jaap Scholten, Barbara Stok, Frank Westerman.
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/729/cafe-amsterdam-boedapest

Crossing Border Den Haag. 15 events
Totaal bereik: 500 
mensen.

18 juni Schwob-debat over Unkown classics and new writers op het CCCB 
Kosmopolis-festival, Barcelona, Spanje.
Deelnemers: Oscar van Gelderen (Lebowski Publishers), 
Laura Baena (Edicions de 1984), Valeria Bergalli (Editorial Minúscula), 
Daniel Osca (Sajalin Editores), Muge Sökmen (Metis Publishers) 
o.l.v. schrijver en journalist Jordi Nopca.

40

17-23 augustus South China Book Festival, Guangzhou, China.
Deelnemende auteurs: Kader Abdolah, Mark Leenhouts, Jos de Mul, Jelle 
Reumer, Abram de Swaan. 
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/780/you-touch-me-so-much

10 events
Bereik van deze events: 
circa 3.000

10-13 
september

Tbilisi International Literature Festival, Tbilisi, Georgië.
Lezing van Mireille Berman over het buitenlandbeleid van het Nederlands 
Letterenfonds.
http://publishingperspectives.com/2014/10/visiting-the-tbilisi-
international-literature-festival/

50

http://www.londonbookfair.co.uk/en/Sessions/5034/Dead-Interviews-Translating-the-Classics
http://www.londonbookfair.co.uk/en/Sessions/5034/Dead-Interviews-Translating-the-Classics
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/717/van-drie-procent-naar-meer
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/729/cafe-amsterdam-boedapest
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/780/you-touch-me-so-much
http://publishingperspectives.com/2014/10/visiting-the-tbilisi-international-literature-festival/
http://publishingperspectives.com/2014/10/visiting-the-tbilisi-international-literature-festival/
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literaire programma’s binnenland

periode activiteit partner bereik*

16 januari Voorlichting EU-vertaalsubsidies voor uitgevers 
Informatiebijeenkomst over het nieuwe Creative Europe Programma 
(2014-2020) van de Europese Unie met de bedoeling uitgevers nader 
te informeren over de mogelijkheden, de procedure en de vereisten 
voor met name EU-vertaalsubsidieaanvragen. Op uitnodiging van Dutch 
Culture en het Letterenfonds was Arnaud Pasquali van het Uitvoerend 
Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur van de EU 
aanwezig om het programma vertaalsubsidies van de EU vanaf 2014 te 
introduceren.
Daarnaast werd informatie verstrekt over het vertaalbeleid van het 
Nederlands Letterenfonds, waaronder de Schwob-website en 
mogelijkheden voor productiesubsidies voor bijzondere vertalingen. 

Dutch Culture Ruim 30 uitgevers/
redacteuren. 

16–19 januari WiR Nihad Siries te gast bij Winternachten in Den Haag. Writers Unlimited 100

19 januari Schrijversfeest. 
Tiziano Perez, directeur van het Letterenfonds, interviewde schrijver Geert 
Mak over de betekenis van de vertalingen van zijn werk in het buitenland 
waaronder In Europa.

Writers Unlimited te Den Haag. 348

9 februari Lezing van WiR Dato Turashvili op de Georgische ambassade in Den 
Haag. 

20

17 t/m  
22 februari

Deelname van WiR Dato Turashvili in Brussel aan Georgië-conferentie. 50

20 februari Optreden van WiR Dato Turashvili tijdens From Georgia. With Love? 
#1, een avond rondom Georgië in de kunst, georganiseerd door Vlaams-
Nederlands Huis deBuren in Brussel, België.

deBuren in Brussel. 40

21 februari Lezing door Rüdiger Wischenbart in de bibliotheek van het 
Letterenfonds naar aanleiding van zijn publicatie Global eBook Report 
A Report on Market Trends, dat Wischenbart tijdens de afgelopen 
Frankfurter Buchmesse presenteerde. Rüdiger Wischenbart brengt 
het mondiale boekenvak in kaart en verzamelt statistieken over alle 
grote boekenmarkten ter wereld. Hij is als geen ander in staat om 
veranderingen en trends in de ontwikkeling van het boek te signaleren en 
te analyseren. 
Na de lezing werd hij geïnterviewd door Arjen Fortuin (NRC Handelsblad) 
en was er gelegenheid voor vragen en discussie.
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/619/trends-in-e-books-wereldwijd

Ruim 54 uitgevers en 
redacteuren en andere 
boekenvakkers waren 
aanwezig.
Boekblad.

2 maart Symposium Made in Europe
Anderhalf jaar lang schreef Pieter Steinz in NRC Handelsblad onder 
de titel ‘Made in Europe’ over de culturele verworvenheden die typisch 
Europees zijn en gidste hij de lezer op bevlogen wijze door het Europese 
culturele landschap, van Art Nouveau tot Het Zwanenmeer en van Asterix 
tot zigeunerjazz. Steinz wilde laten zien dat Europa’s eenheid beter tot 
uitdrukking komt (en voor het publiek veel aantrekkelijker is om te ervaren) 
in het gedeelde cultureel erfgoed, dan in de politieke en economische 
instituties.

De teksten werden gebundeld in het boek Made in Europe. De kunst 
die ons continent bindt. Op initiatief van alle Rijkscultuurfondsen 
organiseerde het Letterenfonds een symposium. In een gevarieerd 
programma kreeg Minister Jet Bussemaker het eerste exemplaar van het 
boek uitgereikt en reageerden verschillende sprekers en kunstenaars in 
een drukbezocht Paradiso op Made in Europe. 

Deelnemers: Maria Barnas, Minister Jet Bussemaker, Calefax & Cora 
Burggraaf, Margot Dijkgraaf, Robbert Dijkgraaf, Bas Heijne, Joep 
Leerssen, Arjen Lubach, Marita Mathijsen, Cees Nooteboom, Erik 
Rietveld, Paul Schnabel, Jet Steinz, Renée Trijselaar.

Beeld, decor, geluid: Behoud de Begeerte /Luc Coorevits en Jan Bader 
(filmverslag); ontwerp: Philip Stroomberg.

Centraal Museum Utrecht, Fonds 
Podiumkunsten, Fonds voor 
Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, 
Nederlands Filmfonds, NRC, Stichting 
Paradiso, Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie, Uitgeverij Nieuw Amsterdam. 

Co-financiers: Fonds Podiumkunsten, Fonds 
voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, 
Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie, SSS.

600

4 maart interview met WiR Dato Turashvili door Michel Krielaars in de NRC 
Talkshow in Amsterdam. 

NRC Café, Amsterdam. 40

4 maart Presentatie hoorspelopdracht voor zes auteurs tijdens feestelijke 
bijeenkomst ter gelegenheid van de lancering van Woord.nl, het nieuwe 
online platform voor verhalende radio in Vondel CS in Amsterdam. 

Mediafonds, VPRO, AVROTROS en NTR. 80

14 maart Optreden van WiR Olga Grjasnowa in boekhandel Pegasus en interview 
met haar in het NRC Restaurant Café, beide te Amsterdam. 

Amsterdamse Boekennacht.
NRC Café, Amsterdam.

50

1 mei WiR Hila Blum en Maarten Asscher spreken bij de presentatie van de 
Nederlandse vertaling (door Kees Meiling) van een enkele jaren geleden 
in Israëlische archieven ontdekt manuscript van David Vogel (1891-1944). 

30

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/619/trends-in-e-books-wereldwijd
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/608/olga-grjasnowa-bij-pegasus-en-nrc-cafe
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/608/olga-grjasnowa-bij-pegasus-en-nrc-cafe
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23 mei Interview met WiR Hila Blum door Michel Krielaars in het auditorium van 
het Joods Historisch Museum in Amsterdam.

Joods Historisch Museum, Michel Krielaars 
(NRC). 

30

3 juni Feestelijke bekendmaking shortlist Europese Literatuurprijs 2014 in 
SPUI25 te Amsterdam.
Sprekers: Marja Pruis, Jerker Spits, Margot Dijkgraaf, Arjen van Veelen en 
Alex Drace-Francis.

SPUI25, Amsterdam. 70

6 juni Interview met WiR Jesús Carrasco aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Voertaal: Spaans. 

Radboud Universiteit Nijmegen 40

12 juni Openbare slotlezing van Rokus Hofstede, Translator in Residence 
bij de Master Literair Vertalen aan de UU, over nut en noodzaak van 
hervertalingen in de bibliotheek van het Letterenfonds. 

Master Literair Vertalen Utrecht. Circa 20

14 juni WiR Jesús Carrasco met schrijver Arjen van Veelen te gast bij Das 
Magazin Festival.

Das Mag. 100

23 juni Vertaalsymposium over Intemperie (De vlucht), de debuutroman van WiR 
Jesús Carrasco aan de UvA.

Gastsprekers:
Pablo Valdivia (Spaanse taal- en letterkunde UvA)
Eric Metz (MA Literair Vertalen UvA)
Adri Boon/Arie van der Wal (literair vertalers Spaans-Nederlands) 
Margaret Jull Costa (literair vertaler Spaans-Engels)
Marie Christine Vila (literair vertaler Frans-Engels)
Rondetafelgesprek o.l.v. Fedde van Santen (directeur VertalersVakschool)

Universiteit van Amsterdam 100

15 juni- 
30 augustus

Ken uw klassiekers! – Tien herontdekkingen voor de zomer:, 
boekhandelsactie in Nederland en Vlaanderen georganiseerd door 
Schwob i.s.m. tien Nederlandse uitgeverijen.
De tien recente herontdekkingen werden in 80 Vlaamse en Nederlandse 
boekhandels onder de aandacht gebracht via boekentafels, etalages, 
promotiemateriaal en bijeenkomsten.

Uitgeverijen Lebowski, Cossee, Van 
Oorschot, Meulenhoff, Atlas / Contact, 
Wereldbibliotheek, De Geus, Arbeiderspers, 
Van Gennep en De Bezige Bij.

tachtig boekhandels

25 juni Bekendmaking winnaar Europese literatuurprijs 2014 bij radioprogramma 
Opium op 4. Mmv juryvoorzitter Alexander Rinnooy Kan en vertaler Jan 
Pieter van der Sterre, presentatie Mieke van der Weij.

NPO Radio4 Aantal luisteraars: circa 
25.000.

26 juni Lezing van WiR Jesús Carrasco aan het Instituto Cervantes in Utrecht. 30

28 juni Eéndaagse boekhandeltournee van WiR Jesús Carrasco langs 
boekhandel Van der Velde in Leeuwarden, boekhandel Voorhoeve in 
Hilversum, De Algemene Boekhandel in Amersfoort en boekhandel 
Kramer en van Doorn in Zeist. 

30

6 juli Schwobfest
Feestelijke lancering van de zomeractie Ken uw klassiekers met tien 
ambassadeurs in De Lichtfabriek in Haarlem.

Sprekers:
Casper Luckerhof, Alexandra Koch, Arjen Fortuin, Michel Krielaars, 
Ronnie Terpstra, Rebecca Wilson, Ivo Victoria, Koos Hageraats, Joubert 
Pignon, Rob van der Veer, Peter Bergsma, Michel van der Waart
http://www.boekblad.nl/boekbladwaserbij-schwobfest-in-haarlem.236133.
lynkx 

uitgeverijen Lebowski, Cossee, Van 
Oorschot, Meulenhoff, Atlas / Contact, 
Wereldbibliotheek, De Geus, Arbeiderspers, 
Van Gennep, Bezige Bij, tachtig boekhandels

100 bezoekers.
Breed bereik via pers, 
boekhandels en social 
media. 

17 juli Lezing door WiR Jesús Carrasco in Boekhandel van Stockum in Den 
Haag. 

15

3 september Boekpresentatie Alleen de wolken van WiR Philipp Blom in het Goethe 
Instituut. Interview met Blom door Maarten Asscher.

Goethe Instituut, Amsterdam. 50

4 september Lezing door WiR Philipp Blom bij het Studium Generale van de 
Universiteit van Leiden, na vertoning van The Vertigo Years (De 
duizelingwekkende jaren).

40

7 september Uitreiking Europese Literatuurprijs 2014 door jurylid Christiaan Weijts aan 
auteur Jérôme Ferrari en vertalers Jan Pieter van der Sterre en Reintje 
Ghoos, tijdens Manuscripta op het Utrechts Uitfeest. Presentatie Daphne 
Bunskoek, interview met auteur en vertalers door Margot Dijkgraaf. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.699403673467822.10737
41863.147236652017863&type=1

Lira Fonds. Athenaeum boekhandel, SPUI25, 
De Groene Amsterdammer, CPNB.

100

13 september Middag van het Kinderboek in de OBA te Amsterdam: lezing door 
Agnes Vogt over de activiteiten van het Nederlands Letterenfonds ter 
bevordering van de vertaling van kinderboeken.

250

14 september Optreden van WiR Philipp Blom op het Eilandfestival Antwerpen. 50

26 september WiR Philipp Blom geeft de 8e SPUI25-lezing in de aula van de Oude 
Lutherse kerk in Amsterdam. 

SPUI25 150

http://dasmag.nl/
http://dasmag.nl/
http://utrecht.cervantes.es/FichasCultura/Ficha94094_39_6.htm
http://www.boekblad.nl/boekbladwaserbij-schwobfest-in-haarlem.236133.lynkx
http://www.boekblad.nl/boekbladwaserbij-schwobfest-in-haarlem.236133.lynkx
http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/studium-generale/nieuws-agenda/agenda.html
https://www.youtube.com/watch?v=vEuiWjo9ro4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.699403673467822.1073741863.147236652017863&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.699403673467822.1073741863.147236652017863&type=1
http://www.eilandfestival.be/


66 Jaarverslag Nederlands Letterenfonds 2014

24 oktober Boekpresentatie De boekendokter bij Athenaeum Boekhandel. Jamal 
Ouariachi interviewt WiR Roderik Six, aansluitend is er een voorlees- en 
signeersessie.

Athenaeum Boekhandel 50

29 oktober Schwob-avond, OBA, Amsterdam. 
Drie schrijvers van de Finnegan’s List vertellen onder leiding van Margot 
Dijkgraaf over hun persoonlijke Schwob-Geheimtipps. 
Sprekers: Arnon Grunberg, Christos Chrissopoulos, Jens Christian 
Grondahl, Margot Dijkgraaf.
http://www.yvonnevanosch.nl/teksten/7%20schwob.html 

Société europeénne des auteurs, Spui25, 
OBA. co-financierder: Culture Programme van 
de Europese Unie.

100

31 oktober (Besloten) Gastcollege door WiR Roderik Six over zijn schrijverschap en 
werk. 

VU Amsterdam. 15

10 november Stap op de Rode Loper, een dag over literatuur voor de leerlingen van de 
bovenbouw van de VMBO in NEMO Amsterdam. 
Aan het programma namen 20 schrijvers deel. Het Letterenfonds 
ondersteunde dit project vanwege het belang van aandacht voor lezen 
& boeken in het VMBO. Voor deze groep leerlingen (tussen de 50 en 
60% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs Nederland zit op een 
VMBO-school) gebeurt op het terrein van het lezen en de literatuur (te) 
weinig. 

Stichting Samenleving en Kunst, Stichting 
Lezen.

In totaal 1.000 
leerlingen van 9 
scholen namen aan het 
programma deel. 100 
docenten zorgden voor 
de begeleiding. 

15 november Podiumpresentatie van het project The Chronicles door auteurs en 
vertalers ook live op het Crossing Border festival. Interview:  
Michele Hutchison.
http://thechronicles.eu/category/2014/projects-2014/?edition=22

Crossing Border, Den Haag. Live 145 + meer via de 
website.

25 november (Besloten) atelierbezoek en openbaar gesprek van Peter Terrin met 
schrijfster Niña Weijers, writer-in-residence aan de Van Eyck in het kader 
van het Wanderlust-programma voor internationale talentontwikkeling.
Gespreksleider: dichter en schrijver Erik Lindner.

Van Eyck Academie in Maastricht. Circa 30.

5 december Gastcollege studenten master Literair bedrijf aan de VU over de positie 
van het Letterenfonds in het literaire veld door Greetje Heemskerk

15

12-13 december Literaire Vertaaldagen 
Symposiumdag met als thema: Vertalers met de billen bloot, mythes en 
taboes van het literair vertalen.
Workshopdag met 15 vertaalworkshops en een algemene workshop 
Spreken in het openbaar.

Lira Fonds, het Vlaams Fonds voor de 
Letteren, het Expertisecentrum Literair 
Vertalen en de Vereniging van Letterkundigen.

Aantal deelnemers: 370 
(symposiumdag) en 185 
(workshopdag)
Sprekers: 5
Workshopmoderatoren: 
16.

13 december Literatuur op het Scherm (LOS), presentatie van de resultaten 
van dit programma waarin vormgevers en ontwikkelaars samen 
met auteurs literaire of poëtische producties ontwikkelen voor de 
tablet of smartphone. Met LOS willen het Letterenfonds en het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie talentontwikkeling, samenwerking 
en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines versterken. 

Deelnemende duo’s:
Demian Albers / Micha Hamel: project Zonder handen
Mark Boog / John van der Wens: project Dichtbij 
Udo Prinsen / Pauline Genee: project Laatste woord
Sjoerd ter Borg / Jorrit Schaap, Daan Heerma van Voss, Gustaaf Peek, 
Allard Schröder, Carolina Trujillo, Niňa Weijers: Het land binnen de muren. 
Presentatie: Margriet Schavemaker (SM).

Stedelijk Museum Amsterdam en 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

180

http://www.athenaeum.nl/agenda/boekendokter
http://www.athenaeum.nl/agenda/boekendokter
http://www.yvonnevanosch.nl/teksten/7%20schwob.html
http://thechronicles.eu/category/2014/projects-2014/?edition=22
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literaire programma’s binnenland: tournees en reeksen

periode activiteit samenwerkings-
partner(s)(s)

bereik*

1 januari t/m  
5 februari 

Boek een dichter,
In de aanloop naar de Poëzieweek 2014 is voor de eerste keer de 
actie Boek een dichter georganiseerd. Het Letterenfonds bood in 
samenwerking met Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS) 
bibliotheken en boekwinkels de gelegenheid om dichters voorafgaand 
aan en tijdens de Poëzieweek tegen een speciaal tarief te boeken. 
De actie Boek een dichter werd ondersteund door een brochure, die 
in samenwerking met de CPNB is samengesteld, waarin tien recente 
dichtbundels worden uitgelicht. Bovendien werden als promotiemateriaal 
(voor boekhandel en bibliotheek) tien korte filmpjes gemaakt door Stijn 
van der Loo, waarin de tien dichters elk een gedicht voordragen. 

CPNB,
Stichting 
Schrijvers School 
Samenleving 
(SSS).

De samenwerking zorgde voor een toename van 
15% van het aantal poëzievoordrachten: in totaal 
vonden er 74 optredens plaats. 
Ellen Deckwitz, Erik van Os en Ester Naomi Perquin 
werden het meest geboekt. In Vlaanderen was 
er veel belangstelling voor dichteres Delphine 
Lecompte. Zowel Perquin als Delcompte waren 
opgenomen in de brochure Uitgelicht! die door het 
Letterenfonds i.s.m. het CPNB onder boekhandels 
en bibliotheken is verspreid.

6, 13, 20, 27 
januari

15 en 29 
januari, 12 en 
26 februari, 12 
en 26 maart,  
9 en 23 april 

Debutantenprogramma
8 deelnemers, de Letterenfonds-debutanten uit 2013: Lodewijk Petram, 
Ellen van Velzen, Shira Keller, Patrick Bassant, Kaweh Modiri, Kira Wuck, 
Rosan Hollak, Annemarie de Gee.

Troost: bij Mediamatic op het Oostenburgereiland te Amsterdam lezen 
de schrijvers in januari op maandag voor uit eigen werk. Tussen de 
voordrachten wordt een stevige daghap geserveerd.
Shut Up & Write, een reeks bijeenkomsten naar New York’s concept 
waarbij een groep een uur lang in stilte schrijft in een boekwinkel. Van 
te voren is er een kennismaking, na afloop is er de mogelijkheid om het 
geschreven werk te bespreken en vragen te stellen aan de auteur. 

Mediamatic.

Jonas Kooyman 
(Shut Up & Write) 
en Steffy Roos du 
Maine (Boekwinkel 
Books & Bubbles).

50

120

23 januari, 20 
maart, 22 mei, 
25 september, 
20 november. 

Letteren &cetera, literaire talkshow 
Interviewer: Kenneth van Zijl (NPO Cultura).

Dichters Annemieke Gerrist over Het volume van een logé, Ester Naomi 
Perquin over Celinspecties, Menno Wigman Mijn naam is legioen, schrijver 
Carolijn Visser over Argentijnse avonden. Van de Zwart Janstraat naar 
de pampa, Jan van Mersbergen over zijn roman De laatste ontsnapping, 
vertaler Rob van der Veer over de Zuid-Afrikaanse roman Kroniek van 
Perdepoort (1975) van Anna Louw, Sjoerd Kuyper over zijn jeugdroman 
Hotel de Grote L, vertaler Djûke Poppinga over De dag dat de leider 
werd vermoord van Nagieb Mahfouz, Jan Vantoortelboom over zijn tweede 
roman, Meester Mitrailette, Nicole Montagne over Een makelaar in Pruisen, 
essays en reisverhalen over kijken, vertaler Harrie Lemmens over Brazilië 
(o.a. Met bloed doordrenkte baard van Daniel Galera en zijn debuut God 
is een Braziliaan), Daan Heerma van Voss over zijn vijfde roman Het land 
32, Peter Terrin over Monte Carlo, Robert van Raffe over zijn graphic novel 
Zonder Filter, literair journalist Mirjam van Hengel over Hoe mooi alles 
(over dichter Leo Vroman en zijn vrouw Tineke Sanders), schrijver Willem 
Melchior over De tijd is op, Christine Otten over haar roman Rafaël, dichter 
Floor Buschenhenke over Het moeten eenhoorns zijn, vertaler Hanneke 
van der Heijden over Verhalen uit Istanbul van Sait Faik Abasiyanik, Mariët 
Meester over haar roman Hollands Siberië, biografe Mieke Koenen over 
Ida Gerhardt (Dwars tegen de keer, leven en werk van Ida Gerhardt), 
Gustaaf Peek over Godin, held, vertalers Aai Prins over Gogol’s Dode 
zielen en Anne Folkertsma over Een waanzinnig begin van Hans Fallada, 
biograaf Nico Keuning over Jan Arends (Angst voor de winter), Rebekka 
Bremmer over haar tweede roman De evolutie van een huwelijk en Naomi 
R. Boekwijt over haar tweede roman Hoogvlakte, Koos van Zomeren over 
Het verlangen naar klapekster en vertaler Paul Bruijn over Babbitt van 
Sinclair Lewis.

http://www.cultura.nl/genres/literatuur/2014/OVERZICHT_letteren_
etcetera.html

NPO Cultura Vijf opnamedagen met elk twee edities, gemiddeld 
25 bezoekers per editie. 10 uitzenddata en 
continue online

4 januari, 1 en 
25 april, 3 en 4 
juni, 8 juli, 2, 27 
en 30 oktober 
en 25 november 
(2x).

Vertalen in zicht

Workshops vertalen door de volgende literair vertalers aan de volgende 
middelbare scholen: 
Het 4e Gymnasium Amsterdam, vijf vertalers, diverse talen; workshop 
voor (taal)docenten.
Visser ’t Hooft Lyceum Leiden 4V, Nele Ysebaert, Frans.
Visser ’t Hooft Lyceum Leiden 4V, Liesbeth van Nes, Frans.
OSG Bijlmer Amsterdam 4H, Martine Woudt, Frans.
OSG Bijlmer Amsterdam 4H, Martine Woudt, Frans,
Openbaar Zeister Lyceum Zeist 4V, Paul Bruijn, Engels.
Ichthus College Dronten 4V, Bindervoet & Henkes, Engels.
OSG Sevenwolden Grou 4VMBO, Lidwien Biekmann, Engels.
Ichthus College Dronten 5V, Bindervoet & Henkes, Engels.
Theresia Lyceum Tilburg 6V, Martine Woudt, Frans.
Theresia Lyceum Tilburg 6V, Gertrud Maes, Frans. 

Verstegen & 
Stigter, culturele 
partners. 

10 workshops op 6 verschillende scholen (waarvan 
4 nieuwe). 
Totaal circa 250 scholieren; per keer 20 tot 30 
leerlingen.
+
Daarnaast is in januari een workshopmiddag voor 
10 docenten georganiseerd aan het 4e Gymnasium 
in Amsterdam; het centrale thema was het vertalen 
van een Jip en Janneke-verhaal. David Colmer gaf 
een toelichting op zijn Engelse vertaling. 

http://www.cultura.nl/genres/literatuur/2014/OVERZICHT_letteren_etcetera.html
http://www.cultura.nl/genres/literatuur/2014/OVERZICHT_letteren_etcetera.html
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8 april-28 mei Vertalersgeluk,
lezingentournee van literair vertalers langs aan de Europese Literatuurprijs 
gelieerde boekhandels in Nederland.
Organisatie tournee: Nicolette Hoekmeijer en Andrea Kluitmann i.s.m. 
Nederlands Letterenfonds.

Inleidingen: Nicolette Hoekmeijer en Andrea Kluitmann.
Animaties: Klaske Oenema en Farida Laan.
Lezingen: Gerrit Bussink over zijn vertaling Bureau gevonden voorwerpen 
van Siegfried Lenz, Gerard Cruys over Onvoltooide liefdesbrieven van 
Michaïl Sjisjkin, Jan van der Haar over Hoger dan de zee van Francesca 
Melandri, Inge Kok over Leven na leven van Kate Atkinson, Karol Lesman 
over Bleke Niko van Tomek Tryzna, Gerda Meijerink over F van Daniel 
Kehlmann, Liesbeth van Nes over Daar is hij weer van Timur Vermes, Elly 
Schippers over Fuck America van Edgar Hilsenrath, Roel Schuyt over Het 
reisverbod van Ismail Kadare en Wraakengelen van Borislav Cicovacki, 
Manon Smits over Zeven minuten na middernacht van Patrick Ness, Jan 
Pieter van der Sterre over De preek over de val van Rome van Jerôme 
Ferrari, Paula Stevens over Zoon van Karl Ove Knausgård, Pietha de 
Voogd over Het menselijk lichaam van Paolo Giordano, Miek Zwamborn 
over de Sez Ner-trilogie van Arno Camenisch.
Interviews slotavond: Jasper Henderson.

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/758/een-oefening-in-
medemenselijkheid

Financiële 
ondersteuning: 
Lira Fonds.

Twaalf avonden. 
Totaal circa 400 bezoekers.

Podia: Boekhandel Godert Walter, Groningen; 
Boekhandel Van Kemenade en Hollaers, Breda; 
Boekhandel Van Someren & Ten Bosch, Zutphen; 
Boekhandel van Gennep, Rotterdam; Literaire 
Boekhandel, Utrecht; De Drvkkery, Middelburg; 
Boekhandel Blokker, Heemstede; Boekhandel 
Athenaeum, Haarlem; Boekhandel Verkaaik, 
Gouda; Boekhandel van Rossum, Amsterdam; 
De Grote Geluksrevue (afsluitende avond) in 
bibliotheek Letterenfonds, Amsterdam.

13 september, 
24 oktober t/m 
1 november 

Ken je buren, 
tournee van drie auteursduo’s langs verschillende manifestaties en 
boekhandelspodia in Nederland en Vlaanderen.

De deelnemende duo’s: Neske Beks-Els Moors, K. Schippers-Ann 
Meskens, Bernard Dewulf-Miek Zwamborn.

Podia: Read my World Festival (Amsterdam), Boekhandel Roelants 
(Nijmegen), Boekenbeurs Antwerpen, Boekhandel Theoria (Kortrijk), 
Boekhandel De Zondvloed (Mechelen), Boekhandel Boekarest (Leuven).

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/777/ken-je-buren-laat-nederlandse-
en-vlaamse-lezers-kennismaken

Vlaams Fonds 
voor de Letteren, 
Nederlandse 
Taalunie.

Zes podia. Totaal circa 260 bezoekers.

1 november Debutantenprogramma
Optredens door zes Letterenfonds-debutanten 2014 op literair festival 
Het Grote Gebeuren in Groningen: 
Mano Bouzamour, Mohammed Benzakour, Elisabeth van Nimwegen, 
Roman Helinski, Ilse Bos, Pauline Genee.

Het Grote 
Gebeuren en de 
SLAG.

20

* De hierboven genoemde bezoekersaantallen zijn deels gebaseerd op kaartverkoop & reserveringen, en deels gebaseerd 
op waarnemingen van aanwezige Fonds-medewerkers.

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/758/een-oefening-in-medemenselijkheid
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/758/een-oefening-in-medemenselijkheid
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/777/ken-je-buren-laat-nederlandse-en-vlaamse-lezers-kennismaken
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/777/ken-je-buren-laat-nederlandse-en-vlaamse-lezers-kennismaken
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Deskundigheidsbevordering literair vertalers buitenland 

periode cursus of workshop / taalgebied plaats deelnemers moderatoren partner(s)

10 maart t/m 9 mei Europese Vertalersfabriek Nederlands-Arabisch-
Nederlands i.s.m. het Collège International des 
Traducteurs Littéraires in Arles en de Fondation Dar 
al-Mamûn in Marrakech. 

Teksten:
De aanslag van Harry Mulisch, 
De avonden van Gerard Reve, 
De Soefi van Abdelkader Benali,
Verhalen uit Irak van Hassan Blasim, en 
Wanneer de haan een ei legt van Mohamed Zefzaf.
Bij de slotpresentatie in Marrakech waren 55 mensen 
aanwezig, bij de slotpresentatie in Amsterdam 50.

Amsterdam 
en Marrakech, 
Marokko.

5 Ali Albazzaz, 
Gert Borg, Fathi 
Mourali en Djûke 
Poppinga

Het project 
ontving een 
subsidie van het 
Lifelong Learning 
Programme van 
de Europese 
Commissie.

31 mei en 1 juni Reünieworkshop Vertalersfabriek Nederlands-Frans-
Nederlands

Behandelde teksten: Stefan Hertmans Oorlog en 
terpentijn en Didier Daeninckx Dernier quart d’heure.

Amsterdam 6 Isabelle Rosselin 
en Martine Woudt

30 oktober t/m 2 
november

Vertaalworkshops Nederlands-Kroatisch en Servisch

Behandelde teksten: Herman Koch Het diner en Dimitri 
Verhulst De helaasheid der dingen.

Belgrado 10 Gioia Ulrich, 
Jelica Novakovi│ 
en Roel Schuyt

20 t/m 22 november Vertaalworkshop Nederlands-Turks

Behandelde teksten: projecten waaraan de 
deelnemende vertalers werkzaam waren.

Istanbul 6 Hanneke van der 
Heijden, Kadir 
Türkmen en Akin 
Terzi

januari-december 2014 (8 
sessies)

Vertaalworkshop Nederlands-Chinees

Behandelde tekst: Laurens Abbink Spaink Zwartboek.

Universiteit 
Leiden

7 Shaogang 
Cheng en Mark 
Leenhouts

Deskundigheidsbevordering literair vertalers binnenland 

periode cursus of workshop / taalgebied plaats deelnemers moderatoren partner(s)

20 en 21 juni, (online 
voortraject 8 mei –  
13 juni).

Vervolgcursus Literair Vertalen Deens, Fins en Zweeds.

Behandelde teksten: 
Deens: Knud Rasmussen ‘Hvalen og Ørnen som 
giftede sig med to Smaapiger’ uit: Myter og Sagn fra 
Groenland, 1924.  
Fins: fragment uit Pentti Haanpää Penna. 
Zweeds: fragment uit Sara Mannheimer, Handlingen, 
Wahlström & Widstrand, 2011. 

Utrecht 12 
(5 uit het Deens, 
3 uit het Fins en 4 
uit het Zweeds).

Annelies van Hees (Deens),  
Marja-Leena Hellings (Fins),  
Janny Middelbeek-Oortgiesen 
(Zweeds), Mark Pieters 
(gastdocent).

Expertisecentrum 
Literair Vertalen 
(organisatie), 
Nederlands 
Letterenfonds en 
Vlaams Fonds 
voor de Letteren.

 
vertaalmentoraten beginnende vertalers in het Nederlands

aantal aanvragen: 8 toegekend: 7 afgerond: 4 ELV

 
coachingstraject ervaren vertaler

aantal aanvragen: 1 toegekend: 1 ELV

 
ontwikkelingsbeurzen beginnende vertalers in en uit het Nederlands

aantal aanvragen: 5 toegekend: 3 ELV

 
vertaalmentoraten beginnende vertalers uit het Nederlands

aantal aanvragen: 5 toegekend: 5 afgerond: 2 ELV

 
kwaliteitsregister literair vertalers Nederlands-vreemde taal

aantal proef-
vertalingen: 77  
(van 76 vertalers) 

goedgekeurd: 15 afgekeurd: 54 nog in 
behandeling: 8

aantal 
verschillende 
talen: 23 

aantal adviseurs: 63 (139 adviezen)
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Publicaties
—  Jaarverslag 2013, twee edities, een beknopte gedrukte versie (28 p, 50 ex) en een 

 uitgebreidere digitale versie inclusief alle toekenningen (71 p, pdf) 
—  Jaarverslag 2010/2011 (84 p, pdf) 
—  10 Books from Holland - Frankfurt Book Fair Issue, Autumn 2014 (16 p., 2.600 ex., Engels) 
—  10 Books from Holland - London Book Fair Issue, Spring 2014 (16 p., 2.600 ex., Engels)
—  Panorama Holland 10, China (750 ex., Chinees / Engels) 
—  Panorama Holanda 3, Brazilië (200 ex., Braziliaans Portugees / Engels)
—  The Little Pharmacy of Children’s Books (leporello, 1.000 ex., Engels)
—  Children’s Books from Holland - Spring 2014 (16 p., 1.900 ex., Engels)
—  Contemporary Dutch Poets: Alfred Schaffer - Man Animal Thing (18 p., 75 ex., Engels) 
—  Quality Non-Fiction from Holland - Autumn 2014 (16 p., 3.400 ex., Engels) 
—  Twenty Poets from the Low Countries (i.s.m. Vlaams Fonds voor de Letteren)
—  Nieuwe toegevoegde dichterspagina’s aan Poetry International Web: Hans Faverey, Piet 

Gerbrandy (NL), Micha Hamel, Sasja Janssen (NL), Hester Knibbe (NL), Antoine de Kom, 
Erik Lindner, Alfred Schaffer.

—  Toegevoegd aan Lyrikline.org: René Huigen
—  Poëzieweekbrochure voor de Nederlandse en Vlaamse boekhandels i.s.m. CPNB  

(24 p, 1.500 ex.) 
—  Poëzieweekbrochure voor Nederlandse en Vlaamse bibliotheken i.s.m. CPNB  

(24 p, 1.300 ex.)
—  Gebruikersonderzoek buitenland: vertalers van Nederlandse literatuur in andere talen (pdf)
—  Gebruikersonderzoek buitenland: A survey among publishers of Dutch literature abroad (pdf)

Film/video
—  Videoportret Dato Turashvili (WiR) door Marieke Kessel (6’53’’, maart 2014)
—  Vertalen in zicht: voorbeeldles door Galit Soesan over het vertalen van toneel van docent 

Andrew Niemeijer aan de klassen MHV4 (FLE) van het OSG West Friesland in Hoorn  
(5’47’’, april 2014).

—  Camping Bellos, animatiefilm door Klaske Oenema, gemaakt voor de Vertalersgeluktournee 
(2’25’’, april 2014)

—  Dode meeuw, animatiefilm door Klaske Oenema, gemaakt voor de Vertalersgeluktournee 
(2’45’’, april 2014)

—  Videoportret Jesús Carrasco (WiR) door Marieke Kessel (5’09’’, juli 2014)
—  twee filmpjes met Philipp Blom (WiR) door en op WHYI LOVETHISBOOK (september 2014)
—  twee filmpjes met Roderik Six (WiR) door en op WHY I LOVE THIS BOOK (oktober 2014)
—  twee filmpjes met Letterenfonds-debutant Mano Bouzamour door en op WHY I LOVE THIS 

BOOK (november 2014)
—  twee filmpjes met Letterenfonds-debutant Roman Helinski door en op WHY I LOVE THIS 

BOOK (november 2014)

De tien 2014-edities van de literaire talkshow Letteren &cetera kunnen worden bekeken via de 
Literatuurpagina op de website van NPO Cultura.

Websites
www.letterenfonds.nl
www.vertalingendatabase.nl 
www.schwob.nl
www.vertalershuis.nl
www.europeseliteratuurprijs.nl
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http://www.letterenfonds.nl/nl/publicatie/98/jaarverslag-2013
http://www.letterenfonds.nl/nl/publicatie/107/jaarverslag-2010-2011
http://www.letterenfonds.nl/en/publication/108/10-books-from-holland-autumn-2014
http://www.letterenfonds.nl/en/publication/99/10-books-from-holland-spring-2014
http://www.letterenfonds.nl/en/publication/105/panorama-holland-10
http://www.letterenfonds.nl/en/publication/103/panorama-holanda-3-brasil
http://www.letterenfonds.nl/en/publication/97/the-little-pharmacy-of-childrens-books
http://www.letterenfonds.nl/en/publication/96/childrens-books-from-holland-spring-2014
http://www.letterenfonds.nl/en/publication/112/alfred-schaffer
http://www.letterenfonds.nl/en/publication/106/quality-non-fiction-from-holland-autumn-2014
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/collection/index/nl
http://www.lyrikline.org/de/gedichte/waarde-buridanus-11028#.VcDWBdL76JA
http://www.letterenfonds.nl/nl/publicatie/110/poezieweek-2015-boekhandels
http://www.letterenfonds.nl/nl/publicatie/111/poezieweek-2015-bibliotheken
http://www.letterenfonds.nl/nl/publicatie/114/gebruikersonderzoek-onder-vertalers
http://www.letterenfonds.nl/en/publication/113/a-survey-among-publishers
https://www.youtube.com/watch?v=HxVmh0SVeBY
https://www.youtube.com/watch?v=31mKPgtPFrU
https://www.youtube.com/watch?v=_kXohP8nwss
https://www.youtube.com/watch?v=4k2Lvky1CKo
https://www.youtube.com/watch?v=HwQWKudijS8
http://www.whyilovethisbook.com/?s=blom
http://www.whyilovethisbook.com/?s=roderik+six
http://www.whyilovethisbook.com/?s=bouzamour
http://www.whyilovethisbook.com/?s=helinski
http://www.cultura.nl/genres/literatuur/2014/OVERZICHT_letteren_etcetera.html
http://www.letterenfonds.nl
http://www.schwob.nl
http://www.vertalershuis.nl
http://www.europeseliteratuurprijs.nl
https://www.youtube.com/user/hetletterenfonds/videos
https://vimeo.com/user4774819
https://www.facebook.com/Letterenfonds?pnref=lhc
https://twitter.com/Letterenfonds
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Bereik 
De tweetalige website van het Letterenfonds werd in 2014 door gemiddeld 
18.242 unieke bezoekers per maand bezocht. (Ter vergelijking: in 2013 ging het 
om gemiddeld 18.111 unieke bezoekers per maand.) Daarnaast werd tien keer een 
algemene Nederlandstalige nieuwsbrief verstuurd naar circa 2.305 abonnees. 
De buitenlandse uitgeverijen werden vier keer geïnformeerd over recent versche-
nen titels via de Highlights-nieuwsbrieven (Engelstalige digitale nieuwsbrief).
Op de social media steeg het aantal volgers van het Letterenfonds flink. Eind 
2014 telde het Twitter-account 1.700 volgers (was eind 2013: 1.221) en de Face-
book-pagina 1.568 (was eind 2013: 1.013). Over het hele jaar genomen bereikte 
de Facebook-pagina in totaal 148.453 personen, een cumulatief gemiddelde van 
12.371 mensen per maand. Het gaat hierbij om louter organische  
(niet: betaald) opgebouwde belangstelling. 

De Facebookpagina van het Vertalershuis Amsterdam kwam uit op 220 (was:  
133) volgers en die van de Europese Literatuurprijs op 225 (was: 130). Medio 
2014 werd een nieuwe website gelanceerd als platform voor de Europese 
 Literatuurprijs: www.europeseliteratuurprijs.nl

De pagina’s van de Schwob-website werden in 2014 per maand in gemiddeld 
1.149 sessies (door 889 unieke bezoekers) bekeken. Ter vergelijking: in 2013 trok 
de website gemiddeld 783 unieke bezoekers per maand. Op Twitter en Facebook 
ver(drie)dubbelde het aantal volgers. Eind 2014 had SchwobBooks op Twitter 
577 volgers (2013: 143). Op Facebook waren dat er 575 (2013: 245). Het totale 
(cumulatieve) bereik van de FB pagina over 2014 is 32.737 personen, per maand 
werden dus gemiddeld 2.728 personen bereikt. Het gaat hierbij om een volledig 
organisch (niet: betaald) opgebouwd publiek.
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Balans

31-12-2014 31-12-2013

Vaste activa € €

Materiële vaste activa

Gebouwen 3.910.065 4.009.325

Inventaris 62.282 79.100

Kunst 4.538 4.538

Totaal vaste activa 3.976.885 4.092.963

Vorderingen 2015/16

Ministerie van OCW 10.684.247 20.765.356

Vlottende activa

Vorderingen

Ministerie van OCW 10.586.518 10.644.467

Overige vorderingen 304.144 353.067

10.890.662 10.997.534

Liquide middelen 7.913.531 7.605.714

Totaal activa 33.465.325 43.461.567

Bijlage 7: 
Balans & exploitatierekening
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31-12-2014 31-12-2013

Eigen vermogen € €

Stichtingskapitaal 45 45

Algemene reserve 438.781 438.781

Bestemmingsfonds pensioenen NLPVF 34.022 37.790

Bestemmingsreserves 1.821.639 1.108.612

Bestemmingsfonds OCW 401.761 1.108.766

Totaal eigen vermogen 2.696.248 2.693.994

Voorzieningen 170.141 124.872

Langlopende schulden 15.130.590 25.786.340

Kortlopende schulden

Subsidieverplichtingen 4.994.858 4.001.620

Nog te realiseren activiteitenlasten 7.791.743 7.884.143

Nog te realiseren beheerslasten 1.770.082 1.787.672

Nog te realiseren frictiekosten 138.690 115.654

Overige kortlopende schulden 772.973 1.067.272

15.468.346 14.856.361

Totaal passiva 33.465.325 43.461.567
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Exploitatierekening

BATEN realisatie begroting realisatie

2014 2014 2013

€ € €

Directe opbrengsten:

Lager vastgestelde subsidies 83.727 0 214.583

Ingetrokken subsidies 20.000 0 0

Overige inkomsten (o.a. verhuur pand) 250.894 230.025 265.025

Totale directe opbrengsten 354.621 230.025 479.608

Subsidie OCW 11.154.200 10.634.463 11.958.704

Overige subsidies en bijdragen publiek 212.851 160.000 172.597

Overige subsidies en bijdragen privaat 53.038 0 27.044

Totale subsidies en bijdragen 11.420.089 10.794.463 12.158.345

Totale baten 11.774.710 11.024.488 12.637.953

LASTEN

Beheerslasten personeel 1.374.635 1.273.588 1.325.100

Beheerslasten materieel 630.316 778.992 671.111

Totale beheerslasten 2.004.951 2.052.580 1.996.211

Verleende subsidies 7.729.234 6.702.715 7.487.818

Overige activiteitenlasten personeel 733.304 726.231 763.922

Overige activiteitenlasten materieel 1.334.583 1.542.964 2.258.925

Totale activiteitenlasten 9.797.121 8.971.908 10.510.665

Totale lasten 11.802.072 11.024.488 12.506.876

Saldo uit gewone bedrijfsvoering -27.362 0 131.077

Rentebaten 33.749 0 31.064

Bijzondere baten -4.133 0 42.771

Exploitatieresultaat 2.254 0 204.912

Onttrekking bestemmingsfonds NLPVF pensioen -3.768 -33.774

Bestemmingsreserves onttrekkingen -107.321 -49.732

Bestemmingsfonds OCW rente 33.749 31.064

Bestemmingsfonds OCW lager vastgestelde subsidies 83.727 214.583

Bestem.fonds OCW onttrekking juridische kosten -4.133 -7.229

Bestem.fonds OCW restant verbouwingssubsidie 0 50.000

2.254 0 204.912
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De Stichting Nederlands Letterenfonds voert met publiek 
geld een publieke taak uit; in de voorafgaande pagina’s is 
hiervan verslag gedaan. Het Letteren fonds is daarnaast 
verantwoordelijk voor twee stichtingen die privaat geld 
beheren: de Stichting Steunfonds Stimulering Neder-
landse Literatuur en het Bert Schierbeekfonds. De leden 
van de Raad van Toezicht zijn q.q. lid van de Raad van 
Toezicht van deze twee stichtingen. Het Steunfonds en 
het BSF zijn door de fiscus erkend als culturele Alge-
meen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

De Stichting Steunfonds Stimulering Nederlandse 
Literatuur (Steunfonds) beheert een nalatenschap van 
de Engelse dichter, vertaler en criticus James Brockway 
(Birmingham, 21 oktober 1916 – ’s-Gravenhage, 15 
december 2000). Met zijn vertalingen gaf hij een Engels 
lezerspubliek toegang tot de poëzie van Rutger Kopland, 
Hans Lodeizen, M. Vasalis, Gerrit Achterberg en vele 
andere Nederlandstalige dichters. In 1966 werd hem 
voor zijn verdiensten als vertaler de Martinus Nijhoff Prijs 
toegekend en in 1997 ontving hij om dezelfde reden een 
ridderorde. Brockway liet de helft van zijn financiële nala-
tenschap na aan een rechtsvoorganger van het Neder-
lands Letterenfonds, met de opdracht de opbrengst uit 
het vermogen te besteden aan activiteiten ter stimulering 
van vertalingen van poëzie uit het Nederlands. De andere 
helft liet hij na aan het Letterkundig Museum te Den 
Haag. Eens in de twee jaar (de oneven jaren) organiseert 
het Steunfonds een meerdaagse vertaalworkshop voor 
internationale poëzievertalers en kent het de Brockway 
Prize toe aan een bijzondere en excellente poëzieverta-
ling uit het Nederlands. In 2014 gebeurde dit dus niet. 
Eerder werd de prijs toegekend aan Judith Wilkinson 
(2013, Engels), Francisco Carrasquer Launed (2011, 
Spaans; †2012), Jan H. Mysjkin & Pierre Gallissaires 
(2009, Frans), Gregor Seferens (2007, Duits) en Francis 
R. Jones (2005, Engels). 

Het Bert Schierbeekfonds (BSF) is in 1998 door een 
rechtsvoorganger van het Nederlands Letterenfonds 
opgericht in aanwezigheid van Thea en Michiel Schier-
beek, de echtgenote en de zoon van de in 1996 overle-
den dichter. Het vermogen van de stichting (dat onder 
meer afkomstig is uit de erfenis van schrijver en docent 
Barend Rijdes, 1910-1975) werd aanvankelijk aangewend 
om een variatie aan bijzondere literaire projecten die 
door overheidssubsidies niet bediend kunnen worden, 
op vlieghoogte te brengen. In 2002 werd (in samenwer-
king met de Stichting Adriaan Roland Holst Fonds) het 
A.  Roland Holsthuis geopend waar schrijvers, dichters 
en vertalers sindsdien tegen een geringe huurprijs in 
“betrekkelijke ballingschap” aan hun oeuvre kunnen 
werken. Gelet op het budget beperkt het BSF zich sinds 
2009 tot de exploitatie van het Roland Holsthuis in Ber-
gen. Het huis wordt telkens voor één maand verhuurd.

In 2014 bood het Bert Schierbeekfonds de Dichter des 
Vaderlands, Anne Vegter, een kosteloos verblijf aan van 
één maand in het voormalige huis van de “Prins der Dich-
ters”. De andere 11 huurders in 2014 waren (in alfabeti-
sche volgorde): Maria Barnas, Corien Botman, Chantal 
van Dam, Job Degenaar, Florette Dijkstra,  
Joke Hermsen, Madelon de Keizer, Manuel Kneepkens, 
Frans Kuipers, Jan Rothuizen en Rob Schouten. 
 De jaarlijkse Open Dag van Het Roland Holsthuis 
tijdens de Bergense Kunst-10daagse op zondag 26  
oktober 2014 kreeg 130 bezoekers. Drie voormalige 
 tijdelijke bewoners van het huis droegen die middag voor 
uit eigen werk: beeldend kunstenaar/auteur Jan Rothuizen, 
auteur Gerrit Jan Zwier en auteur Joke Hermsen. 
 Het BSF ontving in 2014 in totaal € 3.400 aan 
 bijdragen van de vrienden van het fonds. 

Bijlage 8: Private stichtingen

http://www.letterenfonds.nl/nl/bert-schierbeekfonds
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“Normaal gesproken is een dank-
woord niet de plek om jezelf te 
prijzen. Om te zeggen: ik had het wel 
verwacht, ik heb deze prijs verdiend, 
het is volkomen terecht dat ík hier 
sta en niet een ander. Maar omdat 
papa niet wist dat dit zou gebeuren, 
hij dus niets heeft voorbereid en 
bovendien niet kan praten, spreek 
ik het dankwoord uit. En omdat ik 
het doe, vind ik dat ik lekker mag 
opscheppen over papa. En mag 
zeggen dat hij inderdaad precies de 
juiste persoon is die vandaag een 
ere-Gouden Ganzenveer in ont-
vangst mag nemen.”

Dankwoord Jet Steinz bij de uitreiking van de 
Gouden Ereveer aan Pieter Steinz, zie website 
Nederlands Letterenfonds en NRC.nl, 3 maart 
2014.

“Steinz werd door de EBN voorzitter 
Godelieve Van Heteren, die de prijs 
uitreikte, geroemd voor zijn vele toe-
gankelijke culturele columns en Eu-
ropese vignetten, waarvan zijn jong-
ste bundel Made in Europe een ware 
apotheose vormt. De award wordt 
jaarlijks door de EBN toegekend aan 
de persoon of groep personen die ‘op 
de meeste constructieve wijze heeft 
bijgedragen aan het Europese debat 
in Nederland’. In een dankwoord 
onderstreepte Steinz bij monde van 
zijn vrouw Claartje de betekenis van 
cultuur die mensen verbindt.”

De Europese Beweging Nederland bij het be-
kendmaken van de bekroning van Pieter Steinz tot 
EuroNederlander 2014, www.europesebeweging.
nl, 12 juni 2014.

“Pieter Steinz was granted a Special 
Mention for creating an original 
encyclopedia of cultural icons which 
belong to the DNA of Europe ‘He 
has identified and brought together 
over 200 symbols of Europe’s art 
and heritage which have a major 
influence in all parts of our conti-
nent. We hope that this European 
recognition will stimulate the 
translation and broader divulgation 
of this important work, especially at 
the time where Europe needs a New 
Narrative with a stronger cultural 
dimension.’”

De jury van de Helena Vaz da Silva European 
Award bij het bekendmaken van de eervolle ver-
melding voor Pieter Steinz, www.europanostra.
org, 25 juli 2014.

http://www.nrc.nl/boeken/2014/03/03/teruglezen-dankwoord-jet-steinz-bij-toekenning-ereveer-aan-vader-pieter-steinz/
http://www.europesebeweging.nl
http://www.europesebeweging.nl
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/815/lissabon-een-verslag
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/815/lissabon-een-verslag
www.europanostra.org
www.europanostra.org
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