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Schreef,
over ontwikkelingen
in de letteren

Guido Snel, schrijver en docent  
Moderne Europese Letterkunde  
aan de UvA 

“Misschien is Istanbul bij 
kunstenaars uit Europa 
wel zo in trek vanwege  
de zichtbare contrasten. 
Het is een extraverte, 
uitbundige stad.”

Menno Lievers, filosoof, recensent en schrijver

“Tegenwoordig denkt iedereen dat hij kan 
recenseren, terwijl elke vorm van ‘voor
gelezenheid’ ontbreekt. Boeken worden  
niet in een context geplaatst, in een oeuvre, 
laat staan dat wordt bekeken hoe ze zich 
verhouden tot andere boeken.”

Jeanne Holierhoek, literair vertaler  
Frans-Nederlands

“De vertaler die vervolgens 
zwijgt, draagt bij aan de 
opvatting dat vertalen een 
soort machinale handeling 
is, niets dan het vervangen 
van het ene woord door het 
andere.”

 
Ye Fu, schrijver

“Op mijn eerste trip 
buiten China, het land 
waar de Himalaya, het 
dak van de wereld staat, 
vloog ik uitgerekend naar 
het laagst gelegen land 
ter aarde, Nederland. 
De hele reis leek op een 
lange, trage duikvlucht, 
van misschien wel het 
meest geketende land 
naar het meest vrije.”

 
Marja Pruis, schrijfster en literair criticus van  
De Groene Amsterdammer

“Als een boek niet  
het vermogen heeft  
in te grijpen op je 
leven, dan is het  
geen literatuur,  
maar entertainment.”

http://www.letterenfonds.nl/nl/


collectie
Een auteur schrijft een kort essay over 
enkele beelden of citaten die in zijn ge-
heugen gegrift staan. En geeft daarin 
antwoord op de vraag: welke fascinatie 
maakte u tot curator van deze collectie 
beelden of citaten?

Op het toneel staat een vrouw. Nee, een man, 
maar desondanks een Dame. In een extravagante 
hoepelrok met kanten onderrokken, een roze 
‘beehive’ en enorme schoenen. Ze heeft het warm 
en wappert met haar handen. Terwijl ze ons toe-
spreekt, sluipt er een zwarte figuur vanuit de cou-
lissen het podium op. We schieten uit onze pluche 
rode stoelen en gillen: “Boo! Boo! Hiss, hiss!”
 De Dame slaat met haar hand op haar borst en 
kijkt verongelijkt. We hebben het niet tegen haar:
 “He’s behind you!” 
 De Dame draait zich om en de boze figuur 
bukt snel, zodat ze hem over het hoofd ziet.  
“Oh no, he isn’t!”
 “Oh, yes, he is!”

We zijn toeschouwers in het duister en toch zit-
ten we midden in het verhaal dat zich ontvouwt. 
Sneeuwwitje, Assepoester, Peter Pan, Alladin, 
Dick Whittington, Alice in Wonderland... elk jaar 
was de Christmas Pantomime het hoogtepunt 
van de kerstvakantie. Steeds een ander ver-
haal met altijd dezelfde elementen: de moeder 
gespeeld door een man, de jonge prins gespeeld 
door een vrouw, de slechterik die aan het einde 
berouw toont. Slapstick, Shakespeariaanse 
verwisselingen, musicalliedjes en publieksparti-
cipatie. En altijd een scène waarin de Dame 
haar kleren begint uit te trekken — een joekel van 
een bh en een eindeloze hoeveelheid blouses 
en  rokken — om uiteindelijk in haar ouderwetse 
ondergoed te kijk te staan.

Niet zoals de naakte vrouw die ik in 1993 zag. Ik 
had haar nog nooit eerder gezien, al kende ik haar 
vader Zeus goed — een autoritaire, wispelturige 
man, die vele vrouwen had opgezocht, maar nog 
nooit bij mij had aangeklopt — en ik had veel over 
haar gehoord, maar had altijd gedacht dat het  
een fabeltje was: dat ze de mooiste vrouw ter 
wereld was. Vanuit een kamer vol roezemoesende 

mensen met ritselende papieren en reisboeken 
in de hand ging ik nietsvermoedend haar kamer 
binnen en liep zo tegen haar op. Alles wat ik 
daarvoor had gezien en alles wat ik daarna zag, 
ben ik vergeten. Ik kon mijn ogen niet van haar 
afhouden. Haar ogen stonden triest, maar er leek 
een kleine glimlach om haar lippen te spelen, alsof 
ze berustte in de toekomst, hoe bitter die ook 
was. Ik zag niet waar ik later op werd gewezen, 
de vreemde draai van haar nek, het slungelige lijf 
en de lange armen, de korte kuiten, de kromming 
van haar voeten. Toen niet lang daarna een bom 
afging bij het Uffizi in Florence, kon ik alleen maar 
aan haar denken.

Nu kijk ik weer naar haar en zie hoe de Hemel 
haar droog blaast (hiss, hiss) en hoe de Aarde 
hem dichter tegen zich aantrekt uit angst hem 
aan haar te verliezen (boo, boo). Je ziet nog 
net Venus’ onbedekte borst voordat (de zwarte 
rug van de) Tijd haar bedekt met een mantel. Ik 
denk aan de openingsscène van Javier Marías’ 
Corazón tan blanco. Een jonge vrouw heeft in de 
badkamer voor de spiegel gestaan. Of misschien 
stond ze met haar rug naar de spiegel en zag ze 
zichzelf pas toen ze omkeek, met een trieste blik 
omdat haar bittere toekomst niet lang meer duren 
zou. Nu is haar vaders pistool op de grond geval-
len en ligt zij ernaast, haar bedekte borst nog  
vol en rond, haar andere borst niets dan bloed. 
Ze heeft het zichzelf aangedaan, of... 

Handelen we uit onszelf? Is het stemmetje in 
jouw achterhoofd dat jou instigeert, zachtjes op 
je inpraat en je nu bijna heeft ingepalmd, is dat 
jouw eigen stem? Of is er altijd iemand die achter 
je staat (misschien zonder achter je te staan), 
die je dingen influistert, je aanzet tot daden of tot 
woorden — iemand, of een beeld of een boek? 
She’s behind you. Oh no, she isn’t! Oh yes,  
she is! Yes, she is.

She’s behind you!
Rebekka Bremmer

Rebekka Bremmer (1977) 
groeide op met een Engelse 
moeder en een Nederlandse 
vader. Ze verliet voortijdig 
een toneelopleiding om  
Moderne Westerse Letter-
kunde te studeren in Utrecht, 
waar ze afstudeerde op de 
romans van Javier Marías. 
Ze schrijft theaterteksten en 
proza. Haar debuutroman  
Eb verscheen dit voorjaar  
bij Querido.

since feeling is first 
who pays any attention 
to the syntax of things
will never wholly kiss you; 
wholly to be a fool
while Spring is in the world
my blood approves,
and kisses are a better fate 
than wisdom
lady i swear by all flowers. Don’t cry
the best gesture of my brain is less than
your eyelids’ flutter which says
we are for each other: then
laugh, leaning back in my arms
for life’s not a paragraph
And death i think is no parenthesis

E.E. Cummings

[…] alsof de geschiedenissen die jaren
lang gerust hebben zich op een bepaald 
moment beginnen uit te rekken terwijl 
er niets gedaan kan worden om hun 
komst tegen te houden, hooguit kan die 
een beetje worden vertraagd, een klein 
beetje, volkomen zinloos. […] Misschien 
breekt er een ogenblik aan waarop de 
dingen zelf verteld willen worden, mis
schien om uit te rusten, of om eindelijk 
fictie te worden.

Javier Marías 
vertaling Aline Glastra van Loon
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door Jasper Henderson

Over het raadsel van  
literaire kwaliteit

Mijn oom is een succesvol mens. Hij woont in een groot huis, 
heeft drie auto’s en gaat vier keer per jaar op vakantie. Soms 
leest hij een boek. Omdat hij weet dat ik in het boekenvak zit,  
als redacteur en journalist, wil hij op familiebijeenkomsten wel-
eens over de boeken die hij leest praten: Ludlum. Kluun. Koch. 
Hoewel die gesprekken altijd aangenaam beginnen, verandert 
er halverwege steevast iets wanneer hij zegt: ‘Ja, maar dit vind jij 
natuurlijk niks. Dit is vast geen li-te-ra-tuur, of zoiets.’ Voordat 
ik maar kan beginnen een antwoord te geven, klinkt het: ‘En wie 
bepaalt dat eigenlijk, wat wel en niet literatuur is? Bepaal jíj dat?’ 
En voel ik me even ontredderd als die arme boekverkoopster in 
de sketch van Jiskefet.

Toch is de vraag van mijn oom bevestigend te beantwoorden: ja, 
onder anderen. Er is nu eenmaal een groep professionele lezers die 
van het beoordelen van de literaire kwaliteit van een tekst hun be
roep hebben gemaakt: als redacteur bij een uitgeverij, als recensent 
van een krant of tijdschrift, als academicus, jurylid, of als ‘extern 
lezer’ voor het Letterenfonds. De hamvraag is natuurlijk: welke cri
teria hanteren zij eigenlijk? En zijn die wel objectief vast te stellen?

Formele analyse
Onderzoeker Karina van DalenOskam wil graag een poging 
wagen. Een jaar geleden ging haar project ‘The Riddle of Literary 
Quality’ bij het Huygens Instituut van start, gefinancierd door 
het Computational Humanitiesprogramma van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De crux zit hem in 
het woordje ‘Computational’: dankzij computers zijn er tegenwoor
dig preciezere en vooral snellere analysemethoden beschikbaar 
die nuttig kunnen zijn bij het onderzoek van teksten. Het project 
bestaat uit twee delen. Allereerst worden tientallen romans onder
zocht op formele tekstkenmerken, zoals de zinsstructuur, woord
lengte en het gebruik van bepaalde woordsoorten, zoals adjectieven 
en bijwoorden. Vervolgens wordt een grote groep ‘gewone’ en 
‘professionele’ lezers gevraagd om de onderzochte romans in te 
delen in vier categorieën: literair/geslaagd, literair/nietgeslaagd, 
nietliterair/geslaagd en nietliterair/nietgeslaagd. Van Dalen
Oskam: ‘Wat we hopen te zien als we de resultaten van de onder
zoeken naast elkaar leggen, is een correlatie tussen de waardering 
van een bepaald type lezer voor een tekst en de formele kenmerken 
van die tekst. Als we bepaalde clusters van eigenschappen vinden 
die per boektype of genre verschillen, zouden we enkele criteria die 
meespelen bij de beoordeling van wat literatuur is en wat niet, op 
het spoor kunnen zijn.’

De onderzoeker formuleert behoedzaam, en terecht: durf maar 
eens te beweren wat literatuur is en wat niet, hoon zal je deel zijn; 
de eigen, hoogst individuele smaak is heilig, we laten ons niet 
graag de wet voorschrijven. Sommige reacties op de aankondiging 

van ‘The Riddle’ waren dan ook niet mals, vooral, misschien niet 
verrassend, uit de hoek van de literatuurwetenschap. Wat Van 
DalenOskam wordt verweten is dat ze het onderscheid tussen 
literatuur en lectuur vooral baseert op formele eigenschappen 
en voorbijgaat aan de inhoudelijke aspecten van de roman en de 
voortdurend wisselende smaak van de lezer. Van DalenOskam: ‘Ik 
zal ook nooit beweren dat de uitkomsten van dit onderzoek dé cri
teria zullen vormen voor wat wel of geen literatuur is. Persoonlijke 
smaak en intuïtie spelen bij die beoordeling natuurlijk een grote 
rol; de teksten die we analyseren zijn bijvoorbeeld al niet “naakt” 
meer, ze zijn ooit de kwaliteitspoort gepasseerd met goedkeuring 
van uitgevers. Maar ik wil graag weten hoe die keuze tot stand is 
gekomen, net zoals ik wil weten waarom ik zelf het ene boek ge
weldig vind en van het andere bij de tweede zin al de kriebels krijg. 
Spelen formele tekstkenmerken daarbij een rol? Wat de verande
rende smaak en waardering van de lezer betreft: in een eventueel 
vervolgonderzoek zouden we kunnen kijken of er formele over
eenkomsten zijn tussen boeken die vroeger werden gewaardeerd 
en boeken die nu als “goed” worden aangemerkt. Maar misschien 
blijkt over drie jaar wel dat er toch heel weinig over te zeggen valt, 
en dat zal dan de waarde van literatuur alleen maar verhogen.’

Als een boek  
niet het vermogen 
heeft in te grijpen 
op je leven, dan  
is het geen 
literatuur, maar 
entertainment.
Marja Pruis 
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Wat voor argumenten laten de studenten zoal meewegen in hun 
oordeel? Etty: ‘Als ik ze vraag wat een literaire tekst is, dan antwoor
den ze dat die tekst “diepgang” moet hebben, een zekere gelaagdheid, 
multiinterpretabel moet zijn. Pulp heeft volgens hen die kenmerken 
niet, pulp is platter. Later leren ze ook stijlkenmerken mee te wegen 
in hun oordeel, maar in eerste instantie wil ik alleen maar weten of 
een tekst ze kwaad maakt, ontroert, en wat die emoties in gang zet. 
Dat blijkt dan een combinatie te zijn van thematiek en structuur.’

Zelf leerde ze het onderscheid tussen literatuur en lectuur om
streeks haar dertiende kennen. Las ze voor die tijd vooral om het 
verhaal, het avontuur, toen ze op een dag Het fregatschip Johanna 
Maria van Arthur van Schendel in handen kreeg, leerde ze van 
haar moeder dat er zoiets bestaat als een metafoor en wat die voor 
een tekst kan betekenen. Vanaf die dag las ze met andere ogen, 
zag ze een verdieping in de wereld die er voorheen niet was. Ze wil 
maar zeggen: ‘het onderscheid tussen lectuur en literatuur heeft 
ook te maken met belezenheid. Hoe meer je leest, des te groter 
wordt je onderscheidend vermogen en leer je steeds beter het kaf 
van het koren te scheiden. Het omgekeerde geldt ook: een literair 
boek wint aan waarde als je je erin verdiept. Hoe meer moeite je 
voor een tekst moet doen, des te interessanter die is.’

Opel Astra’s
Het zijn woorden die schrijver/essayist Marcel Möring (1957) 
slechts kan beamen. Enige tijd geleden publiceerde hij een frag
ment uit zijn essay De hele wereld in NRC Handelsblad, waarin hij 
pleit voor een meer gedurfde, experimentele vorm van literatuur, 
als tegenwicht tegen de alomtegenwoordige ‘knap gemaakte’, per
fect kloppende maar zielloze roman: de ‘Opel Astra’ in de letteren. 
‘Waarom zou je een afbeelding van de wereld maken?’ zegt hij. ‘En 
die afbeelding een zo groot mogelijke natuurgetrouwheid meege
ven, om vervolgens tegen de lezer te zeggen: “Kijk, dit is het leven 
zoals het echt is, en ik geef het je terug in de vorm van een boek.” 
Daar is de journalistiek voor, niet de literatuur.’

Hoewel de critici eensluidend zijn in de opvatting dat literatuur 
vooral afwijkend moet zijn, anders dan al het andere, verwijt 
Möring ze juist dat ze vooral oog hebben voor die well made novels: 
‘De meesten beoordelen vooral op vakmanschap. Hoe goed is 
het in elkaar getimmerd, met spijkerkoppen en dwarsverbanden? 
Maar beoordelen ze een horlogemaker of een kunstwerk? Ik be
grijp dat onderzoek aan het Huygens Instituut dan ook niet: alsof 
je met een computer probeert aan te tonen dat god niet bestaat, of 
een algoritme schrijft waarmee je kunt aantonen wat seks is, liefde, 
lust. Wat is de volgende stap? Dat we een massa jpeg’s van schil
derijen in de computer stoppen en daar een algoritme op loslaten 
zodat we kunnen onderzoeken of die plaatjes kunst zijn?’

Critici mogen dan volgens Möring vooral oog hebben voor de 
Opel Astra’s van de letteren, zij zijn niet de enigen die een oordeel 
vellen over de literaire kwaliteit van een roman. Jaarlijks behan
delt het Letterenfonds enkele honderden aanvragen van schrij
vers voor stimulerings, reis en werkbeurzen. Adviseurs, oftewel 
‘externe lezers’ zoals recensenten, schrijvers en andere literatuur
professionals buigen zich over de literaire kwaliteit van de inge
stuurde teksten. Dat doen zij aan de hand van een reeks criteria 
die per genre deels verschillen. Daarbij wordt in de richtlijnen van 
het Fonds gevraagd een omschrijving of typering te geven van het 
werk en dan nader in te gaan op drie basisvragen: 1. Welke inhou
delijke aspecten kenmerken de tekst en zijn deze aspecten goed uit 
de verf gekomen? 2. Welke vormaspecten kenmerken de tekst en 

Complexiteit
Het is een dappere poging van Van DalenOskam om meer licht 
te laten schijnen op het inderdaad wat duistere raadsel van wat 
precies een tekst ‘literair’ maakt. Ik ben op zoek naar een definitie 
en vind er een in Kus me, straf me. Over lezen en schrijven, liefde en 
verraad, de recente essaybundel van Marja Pruis, schrijfster en 
literair criticus van De Groene Amsterdammer: ‘Als een boek niet 
het vermogen heeft in te grijpen op je leven, dan is het iets wat 
je alleen maar een paar uur uit de wereld tilt. En dan is het geen 
literatuur, maar entertainment.’ Het lijkt duidelijk, maar is dat ook 
zo? Welke elementen in het boek zorgen er dan voor dat het weet 
in te grijpen in mijn leven? Pruis (1959): ‘Die elementen hebben te 
maken met de complexiteit van de tekst. Voor literatuur moet je 
moeite doen, het boek geeft zich niet zomaar gewonnen. Maar ik 
ben ook altijd op zoek naar het verrassingseffect, naar een schrij
ver die iets anders doet dan de anderen. Dat hoeft geen positieve 
ervaring te zijn: een roman kan ook weerzin oproepen, maar dan 
weet ik in ieder geval dat hij iets met me doet. Lectuur is daaren
tegen hapslikweg, je kunt er misselijk van worden.’

Voor haar recensies voor De Groene is ze dan ook op zoek naar 
boeken die de grijze middelmaat ontstijgen, de ‘semiliteratuur’: 
boeken vol clichématige taal, afgekloven beelden en ‘personages 
die terugkijken op hun leven’. Je zou deze punten heldere criteria 
kunnen noemen, maar bij Pruis ligt het toch anders: ‘Toen ik be
gon met recenseren was ik vooral bezig met de vraag of de com
positie rammelde, of het perspectief wel logisch was. Je wilt laten 
zien dat je niet van de straat bent. Misschien heb ik tegenwoordig 
ook wel zo’n rijtje criteria bij het schrijven van een recensie, maar 
ik ben me daar niet van bewust. Ik lees en oordeel nu veel intuïtie
ver, het gaat mij er vooral om wat het boek bij mij teweegbrengt, 
dat geeft de recensies hopelijk een zekere urgentie en intensiteit.’

Diepgang
Ook Arjen Fortuin (1971), criticus van NRC Handelsblad, heeft geen 
vast lijstje punten waar hij op let als hij een boek bespreekt. Hij leest 
intuïtief en ook hij is op zoek naar de verrassing: ‘Geen verrassing 
zoals wanneer ik een boek lees over de tafelmanieren van Papoea’s; 
ik wist al wel dat ik niets wist van dat onderwerp. Het gaat juist om 
de verrassing op vertrouwd terrein: de auteur maakt mij iets helder
der wat ik al vermoedde maar niet zo geformuleerd zag. Ik laat mijn 
oordeel grotendeels afhangen van de mate waarin de auteur hierin 
slaagt. Het is een esthetisch, zeer subjectief oordeel en dat is waar 
het wat mij betreft in de kunstkritiek om draait.’

Dus geen behoefte aan een set objectieve criteria? ‘Ik kan me best 
voorstellen dat er enige steekhoudende resultaten uit “The Riddle” 
voortkomen. In de boeken van Saskia Noort staan bijvoorbeeld 
vrijwel geen bijzinnen, terwijl als je alleen al met Dimitri Verhulst 
práát, je de bijzinnen om de oren vliegen. Daarmee wordt de bijzin 
inderdaad een soort criterium. Maar ik ben geneigd dergelijke cri
teria niet te gebruiken, daar ben ik een veel te ouderwetse kunstbe
schouwer voor. Ik leer studenten kunstkritiek aan de UvA de eerste 
weken dan ook vooral die academische mentaliteit áf; de mentali
teit die zoekt naar objectiviteit en algemeenheden. Voor de weten
schap misschien heel nuttig, maar voor de kunstkritiek zinloos.’

Sinds 2004 kunnen ook studenten aan de Vrije Universiteit colleges 
Literaire Kritiek volgen, onder leiding van bijzonder hoogleraar 
Elsbeth Etty, tevens critica van NRC Handelsblad. Tijdens veertien 
colleges wordt onder andere ingegaan op de inhoudelijke basis
eigenschappen van een recensie: informatie, oordeel, argumenten. 

Het gaat om de verrassing 
op vertrouwd terrein: 

de auteur maakt mij 
iets helderder wat ik al 

vermoedde maar niet zo 
geformuleerd zag.

Arjen Fortuin

Hoe meer je leest,  
des te groter wordt 
je onderscheidend 
vermogen. 
 

Elsbeth Etty
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hoe zijn deze aspecten te waarderen? 3. Hoe verhouden de vormas
pecten en de inhoudsaspecten zich tot elkaar? Uiteindelijk wordt 
het oordeel uitgedrukt in een letter, variërend van A tot D voor 
respectievelijk uitmuntende tot slechte literaire kwaliteit.

Smaak
Filosoof, recensent en schrijver Menno Lievers (1959) was vier jaar 
(de maximum termijn) lid van de adviescommissie werkbeurzen. 
De eerste schifting vindt wat hem betreft plaats bij de beoordeling 
van de stijl van een roman: de woordkeus (niet te mager, niet te 
bloemrijk), de tekening van de personages, maar ook heel simpel: 
spelling. Lievers: ‘Nog steeds zie je boeken met een grote hoeveel
heid taal en spelfouten, ook van gerenommeerde uitgeverijen.’

Het valt Lievers op dat er bij de beoordeling van romans al snel 
consensus is: ‘Er zijn praktisch geen romans die honderd procent 
geslaagd zijn. Dus kijk je in plaats van naar het geheel, vaker naar 
bepaalde componenten van een roman. Een roman kan in zijn 
totaliteit niet geheel geslaagd zijn, maar de auteur is er bijvoor
beeld wel in geslaagd zijn personages tot leven te brengen. Dan is 
de beoordeling toch positief. Zeker bij romans en ander proza is er 
een verschil tussen het smaakoordeel en het waardeoordeel — ik 
kan zeggen dat ik een bepaalde roman goed vind, maar tegelijker
tijd beweren dat hij mij persoonlijk niet veel doet. Bij poëzie vallen 
die oordelen meer samen, de meningen van de beoordelaars lopen 
daarbij sneller uiteen.’

Smaak. Het woord was nog niet eerder gevallen, terwijl het vol
gens Lievers vaak het enige peillood is waar professionele lezers, 
recensenten voorop, mee werken. Lievers: ‘Tegenwoordig denkt 
iedereen dat hij kan recenseren, terwijl elke vorm van “voorgele
zenheid” ontbreekt. Boeken worden niet in een context geplaatst, 
in een oeuvre, laat staan dat wordt bekeken hoe ze zich verhouden 
tot andere boeken. “Deze roman mist urgentie,” lees je dan. Dat is 
een smaakoordeel, geen waardeoordeel. Ik kan ook geen muziek 
recenseren, omdat ik alles mooi vind. Ik mis de bagage om een 
onderscheidend vermogen te ondersteunen.’

Intersubjectiviteit
Het uiteindelijke oordeel van de adviescommissies van het 
 Letterenfonds over de met de ingediende aanvragen te beoorde
len literaire werken komt na zorgvuldig en langdurig beraad tot 
stand. Het Fonds hanteert daarvoor het begrip ‘intersubjectiviteit’. 
Daan Stoffelsen (1981), boekhandelaar, medeinitiatiefnemer van 
recensieweb.nl en lid van de Raad van advies van het Fonds, legt 
uit: ‘Het uiteindelijke oordeel over een boek is het resultaat van 
meerdere oordelen waarover in de commissie onderling discussies 
zijn geweest. Ook al gaat het om waarde en smaakoordelen, de 
uitwisseling van argumenten maakt het oordeel steviger; er onstaat 
een intersubjectief oordeel met een wat grotere, algemenere geldig
heid. Ook gebeurt het weleens dat een van de leden een boek een 
D geeft, en de andere drie een A. Dan krijgt de aanvrager toch een 
beurs voor zijn volgende boek.’ Bij de adviezen over aanvragen 
wordt niet alleen de door Lievers aangestipte context van een boek 
meegewogen, maar ook andere factoren. ‘Ook recensies in dag en 
weekbladen, het werkplan en de oordelen van vorige commissies 
wegen mee. Bijvoorbeeld: de huidige commissie kan een boek niet 
goed vinden van een auteur wiens werk eerder wel altijd positief is 
beoordeeld. Daar houd je dan rekening mee.’

‘Oecumenisch’, noemt dichter, criticus en adviseur Rob Schouten 
(1954) deze houding. ‘Je moet je grenzen uitvlakken, je smaak naar 
de achtergrond dringen. Ook je eigen schrijverschap mag geen rol 
spelen, want je beoordeelt voortdurend werk van auteurs die iets 
heel anders doen dan jij. Hetzelfde geldt wanneer je zitting hebt in 
een jury, of redacteur bent bij een uitgeverij: je ontkomt er niet aan 
andere criteria te hanteren dan puur persoonlijke alleen.’

Jasper Henderson (1972) was 
jarenlang acquirerend redacteur 
voor achtereenvolgens uitge-
verijen De Bezige Bij/Thomas 
Rap, Nijgh & Van Ditmar en 
Nieuw Amsterdam Uitgevers. 
Sinds 2010 is hij o.a. werkzaam 
als zelfstandig redacteur, publi-
cist (Het  Parool, Awater, De 
Poëziekrant), presentator/mode-
rator van literaire evenementen 
en geeft hij les aan de afdeling 
 Creative Writing van ArteZ, 
Arnhem.

Een literaire tekst moet 
“diepgang” hebben, een  

zekere gelaagdheid, multi
interpretabel zijn.

Elsbeth Etty

Hoe meer je leest,  
des te groter wordt 
je onderscheidend 
vermogen. 
 

Elsbeth Etty

‘Bovendien zijn we zijn ons ervan bewust dat onze ideeën over die 
boeken momentopnames zijn,’ vult Stoffelsen aan. ‘Ze zijn niet al
gemeen geldend. Dat maakt ons nederig. Een oordeel is zo tijdge
voelig, dat merk je al als je op vakantie na een heel goed boek, een 
minder goed boek leest. Is die roman echt niet geslaagd, of heeft 
hij gewoon de pech dat je ervoor een heel goeie las? We kunnen wel 
zeggen wat we belangrijk vinden als het gaat om literatuur, maar er 
spelen altijd andere dingen mee: je blijft een mens.’

Serieus
Hoe ‘menselijk’ kan of mag de literair criticus zijn? Hoezeer ze ook 
gefocust zijn op de tekst die ze moeten bespreken, toch lijkt het me 
niet te vermijden dat hun blik soms afdwaalt naar ‘buitenliteraire 
aspecten’: recensies van collega’s, openbare optredens van de au
teur in kwestie, persoonlijke banden met de auteur. Maar recen
senten zijn hierin uiterst voorzichtig. Fortuin: ‘Ik sla de krant dicht 
als ik zie dat een collega hetzelfde boek heeft besproken als waar 
ik op dat moment mee bezig ben. Ik wil geen voorsprong nemen 
op kennis. En wat vriendschappen betreft: die zoek ik niet op. Het 
is onvermijdelijk dat je auteurs weleens ontmoet, maar dat mag 
nooit in de weg staan van mijn oordeel. Mijn criterium is: kijken ze 
over mijn schouder mee als ik schrijf?’ Marja Pruis en Elsbeth Etty 
zijn iets minder streng als het gaat om recensies van collega’s: ze 
maken deel uit van een discours, en daar horen de meningen van 
anderen ook bij. Maar ook bij hen is een persoonlijke band met de 
auteur uit den boze. Pruis: ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat sommige 
recensenten doodleuk op tournee gaan met de auteur die ze uiterst 
positief in de krant hebben besproken. Hun oordeel is dus recht
streeks verbonden met hun nevenactiviteiten. Een krant die zulke 
oordelen plaatst kun je niet serieus nemen.’

En het beoordelen van literaire kwaliteit is een serieuze aange
legenheid, vinden de ondervraagden zonder uitzondering. Hun 
onderscheidend vermogen, hun ‘autoriteit’ is gebaseerd op een 
levenslange leeservaring waarbij ze een zekere gevoeligheid heb
ben ontwikkeld voor de mechanismen in een tekst. Die mechanis
men zijn werkzaam op het gebied van stijl, structuur, inhoud. Af en 
toe werken die mechanismen zo goed samen dat de lezer het idee 
krijgt dat hij ‘wordt opgetild’. Dat is het criterium. En om dat cri
terium te kunnen hanteren trainen de beoordelaars elke dag. Dat 
is iets anders dan mijn oom die twee keer per jaar een boek oppakt 
bij het zwembad van zijn vakantieadres. En wie weet is er over drie 
jaar wel een boodschappenlijstje met formele kenmerken voorhan
den. Kan ik daarmee op de familiefeestjes wapperen.

Er is een verschil tussen 
het smaakoordeel en het 
waardeoordeel — ik kan zeggen 
dat ik een bepaalde roman  
goed vind, maar tegelijkertijd 
beweren dat hij mij persoonlijk 
niet veel doet.
Menno Lievers 
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door Guido Snel

Zwervend 
door een 
chaotische, 
extraverte 
stad

Guido Snel: Voor een schrijver, die met woorden werkt, is het bijna 
jaloersmakend om deze fraaie tekeningen over Istanbul te zien. 
De beelden zijn zo direct, zo sprekend. Mijn Turks is beperkt, wij 
zijn hier nu anderhalve maand en ik besef aldoor dat ik door een 
anderstalige stad loop waarover ik in onze blog in het Nederlands 
aan het schrijven ben. Het geeft bijna het gevoel van een soort 
blindheid, vergeleken bij een tekenaar die meteen in detail kan 
gaan, zonder zich zorgen te maken over verbale communicatie.
Nurnaz Deniz: Je boek bevat louter tekeningen en één woord,  
de titel: Basıbos. Waarom koos je die titel? 
Gijs Kast: Het betekent zoveel als ‘leeghoofd’. Bovendien kan het 
in de frase ‘basıbos geçmek’ ook verdwalen, afdwalen, struinen 
betekenen. Dat is wat ik heb gedaan. Het is een dwaalboek, met 
een bepaalde vrijblijvendheid. 
ND: Basıbos kan ook de negatieve connotatie van ‘een stad 
 zonder sturing’ hebben. 
GK: Als het ‘stuurloos’ betekent dan is het meer die van mijzelf 
geweest. Istanbul is hoe dan ook een chaotische stad, een zootje 
 ongeregeld, om het oneerbiedig te zeggen. Een stad die zó divers 
is dat je je af en toe afvraagt of je er wel over kunt generaliseren. 
Nurnaz, schrijf jij alleen in het Nederlands?
ND: Tot nu toe wel. In Nederland voelde ik altijd druk om in het 
Nederlands te schrijven, ook vanwege de terugkerende vraag  
naar het uitblijven van Nederlands-Turkse schrijvers. Ik verhuisde 
hiernaartoe met het voornemen totale vrijheid te nemen. Misschien 
zal ik beide talen gaan gebruiken, dat wil ik aan de stad en aan 
mijn eigen beleving overlaten. 
GS: Dat is weer een heel ander uitgangspunt dan het mijne. Als 
buitenstaander voel ik een sterke behoefte op zoek te gaan naar 
het wezen van Istanbul.
ND: Ja, mijn geschiedenis met de stad gaat al wat verder terug. 
Toen ik een kind was deden we Istanbul altijd aan op doorreis van 
Nederland naar Anatolië. Als jonge twintiger besloot ik er te gaan le-
ven. Ik heb er tien maanden gewoond, en sindsdien noem ik de stad 
wel mijn tweede geliefde. Natuurlijk zijn de dingen er nu anders en is 
het er voor mij anders. Destijds kwam ik als een tabula rasa. Dat gaf 
me een enorme vreugde. Ik voelde me vaak alleen, maar ik was niet 
eenzaam, want deze stad kan je heel warm omhelzen. Die bijna kin-
derlijke vreugde is nu in een rijpere band veranderd. In de afgelopen 
jaren heb ik door de culturele uitwisselingsprojecten die ik tussen 
Amsterdam en Istanbul heb georganiseerd de verschillende lagen 
van de stad — kunst, cultuur, overheid, minderheden — door en door 
leren kennen. In jouw tekeningen meende ik ook eenzaamheid te 
zien, vooral in de beelden van de onderkant van de maatschappij.  
Is die van de stad of van jouzelf?

Rafelranden
GK: Je kunt hier midden in de hectiek ontzettend eenzame zielen 
zien zitten. Mensen die te midden van alle drukte maar wat voor 
zich uit staren. Maar je hebt gelijk. Het zou ook best mijn eenzaam-
heid kunnen zijn. Ik was het grootste deel van de tijd alleen. En 
alles wat je in de tekeningen ziet is gezien door mijn ogen, en dus 
van mij. Voor vertrek las ik in Pamuks boek over Istanbul over de 
hüzün, de zo typerende triestheid die de stad kan hebben. Dat 
sprak tot mijn verbeelding. Maar misschien is het een self-fullfilling 
prophecy geworden, en heb ik getekend wat ik dacht dat ik zag.
ND: Nou, de hüzün bestaat wel degelijk. Pamuk is een van de 
velen die dit gevoel beschreven hebben. Het is echt iets 
dat in de ziel van de bewoners schuilt. Ik herken het 
ook wel uit eigen ervaring. Bijvoorbeeld als ik 
in de zijstraten van Beyoglu loop 
en de stemmen van de verdwe-
nen, oude bewoners meen te 
horen, en intussen ligt in het 
kozijn van zo’n bouwval een 
kat in de zon te spinnen. 

Tekenaar Gijs Kast verbleef een half jaar in Istanbul en pro-
beerde als buitenstaander het ‘wezen’ van de stad te ontdek-
ken. In zijn net verschenen boek Basıbos doet hij in beelden 
verslag. Schrijvers Guido Snel en Nurnaz Deniz verhuisden 
onlangs van Amsterdam naar Istanbul om er tijdelijk te wonen 
en te werken — Snel aan een wetenschappelijke monografie 
over literatuur en de grenzen van Europa, Deniz om een nieuw 
boek te schrijven. In de voetsporen, zou je  kunnen zeggen, van 
de Nederlandse auteurs die in de door hen samengestelde 
bundel Met gesloten ogen vertellen over hun kennismakingen 
met de stad. Een gesprek tussen twee schrijvers en een teke-
naar over Istanbul.

Basibos 
In Basibos, het debuut 
van Gijs Kast, glijdt het 
leven als een getekende 
documentaire aan je voor-
bij. ‘Istanbuls wanorde 
verzet zich tegen classi-
ficatie,’ schreef Orhan 
Pamuk, maar het blijkt 
uitermate geschikt voor 
een getekend portret. 
Uitgeverij De Harmonie, 
128 pagina’s, ISBN: 
9789076168418,  
€ 19,90.
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Kunst
GS: Misschien is Istanbul bij kunstenaars uit Europa wel zo in trek 
vanwege de zichtbare contrasten. Het is een extraverte, uitbundige 
stad. Ik sta nog steeds versteld als ik een man zie die in een vuil-
container wroet, of bedelende kinderen naast de enorme, zicht-
bare rijkdom.
GK: En alles gebeurt 
bij wijze van spreken op 
straat. Door het klimaat, 
maar ook door de cultuur 
zoekt men elkaar op in 
de openbare ruimte.
ND: Wat waren je 
indrukken van de kunst 
die in Istanbul zelf wordt 
gemaakt? 
GK: Ik zag vooral veel 
‘conceptuele’ kunst 
die lijkt te zijn gemaakt 
met het Westen in het 
achterhoofd. In de kunst-
wereld lijkt veel nog in 
de kinderschoenen te 
staan, maar je voelt dat 
het borrelt. Ik had het 
idee dat er in Istanbul 
op het vlak van de kunst 
ontzettend veel mogelijk 
is. Amsterdam is zoveel 
meer verzadigd.
ND: Het is een geluid dat je al langer hoort. De kunst in Europa 
staat misschien stil, in Istanbul gebeurt intussen van alles. Het is 
wel zo dat er in Turkije een kloof is tussen enerzijds de oude am-
bachten, de oude technieken, en anderzijds de westers georiën-
teerde kunst die soms nogal pretentieus is, zo niet gekopieerd. De 
overheid, bijvoorbeeld op gemeenteniveau, propageert nu de oude 
ambachten weer. Maar dat is nog geen kunst. Tegelijk ontbeert 

wat nu voor kunst doorgaat vaak ook iets. Het handwerk. Als  
die twee bij elkaar  zouden komen, dan zou er iets nieuws 

kunnen ontstaan.
GK: Dat de oude vormen weinig worden gebruikt is 

inderdaad een gemis. Er is zo’n rijke traditie. Turkse 
kunstenaars vinden de ebru-techniek  

misschien verschrikkelijk, maar je 
moet, als je beelden maakt, zo’n 

achtergrond niet vergeten. Cem 
Dinlenmis, die voor de stripkrant 
Penguen tekent, heeft een heel 
moderne grafische stijl. Hij 
maakt ook goed schilderwerk, 
zeer ingenieus met panelen en 
raderen. Heel Turks ook, op een 
bepaalde manier. Dat combi-

neert hij dan met die satiri-
sche politieke tekeningen.

GK: In Met gesloten ogen las ik een treffende 
zin: dat mensen op reis anders gaan kijken — als 
iemand die nooit naar een museum gaat maar nu 
gefascineerd naar de brandblusser staat te kijken, 
omdat hij denkt dat het ook kunst is. Zo heb ik ei-
genlijk ook rondgelopen, in een soort romantische 
stemming, waarin alles boeiend kon zijn.
GS: Hoe bepaalde je je route? Hoe koos je de 
mensen en de plaatsen die je ging portretteren? 
GK: Ik had enkele buurten geselecteerd die me 
boeiden, zoals Dolapdere, Tarlabası, Nisantası, 
Uskudar, Cihangir, Karakoy. Vervolgens ben ik er 
letterlijk gaan verdwalen, langs portieken die me 
aanspraken, mensen die ik fotografeerde. Vooraf 
was ik huiverig, hoe zouden ze reageren op een 
blonde toerist met camera? Maar mensen bleken 
juist gevleid dat ik van hen een foto wilde maken. 
Ik denk dat Turken trots zijn, dat ze de interesse 
die je in ze stelt waarderen. 
ND: In ieder geval moeten mensen vertrouwen 
in zichzelf hebben om voor een onbekende te 
poseren. Ze moeten niet bang zijn voor de ander. 
Istanbul is een stad waar je risico’s moet nemen 
om iets te bereiken. Soms heel grote risico’s. 
De sociale en financiële verschillen zijn enorm. 
Behalve je familie is er niets of niemand om op te-
rug te vallen in een miljoenenstad. Taal is hier ook 
niet essentieel om met mensen te communiceren. 
Een onbekende is een gast van God, de eerste 
reactie is geen afwijzende. 
GS: In Met gesloten ogen staat een mooi voorbeeld. Ugur Ziya, 
schrijver maar ook uitgever van Sokak Kitapları, ‘Straatboeken’, 
ervaart tijdens het verkopen van zijn waar op straat dat mensen, 
voorbijgangers, soms ontzettend boos worden vanwege zijn boe-
ken, maar vaak ook juist heel getroffen kunnen zijn. Door de thema-
tiek van Ugurs boeken, over de seksuele en etnische rafelranden 
van de maatschappij, doen ze de meest intieme bekentenissen. Ik 
vind dat fascinerend. Het duidt op een heel andere opvatting van 
privé versus publiek, die opvattingen zou ik ontzettend graag nader 
onderzoeken. 
GK: Sowieso is het een stad waar je makkelijk contact legt. Een 
praatje bij de bushalte. Al is het met handen en voeten. Voor de 
tekeningen maakte ik eerst een foto. De spanning zat daarbij voor 
mij in het voorkomen dat mensen een houding aannamen. Oude 
mensen gaan vaak netjes staan als ze op de foto gaan, verbergen 
hun sigaretje. Ze zijn onderdeel van een tafereel terwijl je wilt voor-
komen dat ze gaan poseren. Portretteren is een sociale bezigheid, 
je moet contact zoeken.
ND: De vrouwen die je portretteert zijn heel divers, van religieuze tot 
seculiere dames, overigens beiden met Chaneltasjes. De mannen 
zijn qua leeftijd wel divers maar zijn bijna allemaal oosterse, Anatoli-
sche types. Is dat toeval? Heb je ze bewust zo geportretteerd?
GK: Haha, betrapt. Maar de contrasten tussen vrouwen zijn in  
Istanbul ook zo veel sterker, die vallen echt meer op dan de ver-
schillen tussen de mannen.

Tour-de-Nurnaz

1. Ga in de Abdi I
.
pekçi caddesi in 

Nisantası etalages bekijken. Dan in 
 Brasserie een glas wijn drinken.

2. Ruk je even los van I
.
stiklal caddesi, 

steek de weg over naar Tarlabası  
(alleen overdag) en zie de rafelrand van 
de stad midden in het centrum.  
En ervaar hüzün.

3. Neem vanuit Taksim metro, taxi of 
bus naar Esenkent of Kartal of Levent, 
er zijn talloze van dit soort buurten.  
Je zult een paar keer moeten over-
stappen. Vinex wijken in the middle of 
nowhere. Compounds met zwembad 
en security. Durf te verdwalen. 

Met gesloten ogen/
Gözlerim kapalı is een 
tweetalige bundeling 
gedichten en reisverhalen 
over de ontdekkingen van vier 
Nederlandstalige auteurs in 
Istanbul, en drie Turkstalige 
auteurs in Amsterdam en 
Antwerpen. Met bijdragen 
van Maria Barnas, Tom 
Naegels, Rashid Novaire, 
Alfred Schaffer, Annelies 
Verbeke, Zeynep Köylü, Ugur 
Ziya Simsek en Seray Sahiner. 
Redactie Nurnaz Deniz en 
Guido Snel.  Uitgeverij Van 
Gennep, 207 pagina’s, ISBN 
9789461641557, € 19,90. 
In  oktober verscheen een 
Turks talige editie bij Sokak 
Kitapları. 

Tour-de-Gijs

1. De Besiktas Bazar, een grote markt, 
elke zaterdag op een parkeergarage: 
één groot beunhazenspektakel!

2. Mini(bar) Müzikhol. Een vriend gaf me 
de tip naar MiniMüzikhol te gaan, een 
hippe club! Ik belandde in de MiniBAR 
Müzikhol, wat een zeer schrale kroeg 
annex bordeel bleek te zijn. Het was 
even ongemakkelijk, maar hilarisch.

3. Bezoek Camlica, één van de 
hoogste heuvels, met uitzicht over de 
Bosporus met Azië op de voorgrond 
en Europa op de achtergrond.
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GS: Wat jij tekent onderscheidt zich door een 
ontzettend persoonlijke, directe stijl. Zelf heb ik 
oprecht moeite met de overmaat aan concep-
tuele kunst in West-Europa, die blijkbaar voor 
een deel van de Turkse kunstenaars ook 
weer maatgevend is. Op het gevaar af 
ouderwets te klinken, maar ik vind dat 
je als kunstenaar een eigen stijl moet 
hebben om dat wat je observeert via je 
medium in iets doorwrochts om te zet-
ten. In dat opzicht sta ik in deze stad 
helemaal op scherp. Er is hier zoveel dat 
het beschrijven waard is.
GK: Helemaal mee eens. Ik hecht veel waarde 
aan het ambacht, het vakmanschap. Beeldende 
kunst is vorm. Anders moet je gaan schrijven,  
dan heb je geen beelden nodig. 
GS: Schrijven is ook een ambacht, beschrijven dus ook,  
zeker als je in een vreemde stad bent.
ND: Het doel van Met gesloten ogen was ook om auteurs naar een 
andere stad te brengen, om ze te laten onderzoeken of er zoiets 
is als een universele stedelijke ervaring. Zoals sommige auteurs in 
het boek beamen: kunstenaars zouden zich vaker moeten verplaat-
sen om dingen scherper te kunnen zien.
GK: Absoluut. Dat Basıbos nu als boek is verschenen is natuurlijk 
mooi. Maar eigenlijk was met mijn verblijf in Istanbul de buit al bin-
nen. Ik heb het gevoel dat ik opnieuw ben gaan kijken, anders gaan 
kijken. Al is dat eenmaal thuis lastig vast te houden, ik moet mezelf 
dwingen om hier ook te blijven ‘kijken’. En nu ben ik benieuwd wat 
de mensen in Istanbul ervan zullen vinden. Want als kunstenaar wil 
je ook iets teruggeven aan de stad die je de beelden heeft geleverd.

Nurnaz Deniz (1971) is 
schrijfster. Ze is daarnaast 
oprichter en directrice van 
Urban Cosmopolitans, 
een stichting die door 
internationale uitwisseling, 
samenwerking en artis-
tieke coproducties tussen 
kunstenaars, schrijvers en 
culturele beleidsmakers, 
de dialoog tussen steden 
in West-Europa en Turkije 
wil stimuleren. www.ur-
bancosmopolitans.com. 
 

Guido Snel (1972) is 
schrijver en doceert 
Moderne Europese 
Letterkunde aan de 
Universiteit van Amster-
dam. Hij publiceerde 
eerder de romans Mr 
Lugosi’s butler (2008),  
De dichter en de dief 
(2004) en Op drift (1999). 
Deniz en Snel schreven 
samen de roman Ayla en 
Hugo. Een liefde in 
Amsterdam (Cargo/De 
Bezige Bij, 2011) dat 
begin 2013 in Turkse 
vertaling verschijnt bij 
uitgeverij Dedalus. www.
aylaenhugo.blogspot.com

Tüyap International Book Fair in Istanbul 
 
Van 17 t/m 20 november 2012 is Nederland 
gastland op de Tüyap International Book Fair  
in Istanbul. 
 
Het Letterenfonds is met een aantal auteurs 
present op de beurs en organiseert op 
verschillende plaatsen in de stad literaire 
bijeenkomsten. Met deelname van Kader 
Abdolah, Henk Boom, Joke van Leeuwen,  
Marit Törnqvist en Erik-Jan Zürcher.

Gijs Kast (1983) volgde zijn opleiding 
aan de Design Academy Eindhoven. Hij 
tekent voor onder andere de Volkskrant, 
DJ Broadcast en Vrij Nederland. In 2009 
kreeg hij de Dutch Design Award voor 
Beste Illustratie voor zijn afstudeerproject 
Böhnhase. In 2010 werd hij genomineerd 
voor de German Design Award.  
www.gijskast.com

Tour-de-Guido

1. Vlak achter Taksim, in de Sıraselviler 
caddesi 8, 1e verdieping, staat een 
klein  schrijvershuis gewijd aan een 
groot  dichter, Nazım Hikmet.

2. Wandel over Osmanbey en kijk 
tussen de Rumeli caddesi en de 
 Cumhuriyet bulvarı goed naar het 
trottoir, er is een gedenksteen op 
de plaats waar Hrant Dink in 2007 
is  vermoord. Probeer hier een paar 
 minuten stil te staan.

3. Kijk varend op de Bosporus van 
Kabataş naar Kadıköy naar de Zee van 
Marmara: de vele wachtende schepen 
voor de kust vormen samen een eigen 
skyline.

schreef pagina 10nummer 3

gesprek

http://www.urbancosmopolitans.com
http://www.urbancosmopolitans.com
www.aylaenhugo.blogspot.com
www.aylaenhugo.blogspot.com
http://www.istanbulbookfair.com/
http://www.gijskast.com


‘Wilt u onze kinderen soms aan het roken  
krijgen?’ luidde slechts een van de vele reacties 
die we de afgelopen weken van ouders hebben 
gekregen. In een verhaal van Küçük Pıtırcık 
(De kleine Nicolaas) haalt Nicolaas weer eens 
kattenkwaad uit. Hij pikt een sigaar van zijn 
 vader, gaat die stiekem in een hoekje zitten 
roken en krijgt vervolgens een hoestbui. Hij 
imiteert zijn vader, zoals ieder kind dat doet. 
Een scène, prachtig geïllustreerd door Sempé, 
maar voor de hierboven geciteerde moeder is 
het de reden haar kind nooit meer een boek  
van Goscinny te laten lezen.

De personages uit de antiautoritaire kinderlite
ratuur van auteurs als Dahl en Lindgren roepen 
bij ouders en onderwijzers in Turkije meer en 
meer reacties op. Niet dat ik er iets op tegen heb 
als mensen over de scène met de sigaar willen 
discussiëren, maar de ouders die wij tegenko
men lijken niet erg open te staan voor discussie 
— vooral niet wanneer het gaat om onderwerpen 
waar ze hun kinderen bij uit de buurt proberen te 
houden. En doordat de mentaliteit en de leef
cultuur in Turkije steeds meer van het Westen 
wegdrijven zijn er steeds vaker van dat soort 
onderwerpen. Om tegemoet te komen aan de 
verwachtingen van ouders heeft een conservatie
ve televisiezender recentelijk nog allerlei veran
deringen aangebracht in de tekenfilmserie Heidi.

Als Heidi’s opa tegen zijn kleindochter zegt dat 
ze niet naar het adelaarsnest moet gaan omdat 
dat veel te gevaarlijk is, antwoordt Heidi in de be
werking die Isao Takahata in 1974 van het boek 
van Johanna Spyri maakte: ‘Ik ben weg, hoor,’ en 
vervolgens klimt ze naar de bergtop. In de serie 
doet Heidi eigenlijk nooit wat haar opa zegt. 
Maar in de aangepaste versie zegt Heidi: ‘Natuur
lijk, lieve opa.’ De scène waarin ze naar het nest 
klimt is eruit geknipt. Dat is in overeenstemming 
met het beeld van de vrouw die altijd gehoor
zaamt aan haar vader en aan haar echtgenoot, 
aan mannen dus, een vrouwbeeld dat past bij 
het Turkije waar men pogingen in het werk stelt 
vrouwen ook het recht op abortus te ontnemen, 
waar seks buiten het huwelijk felle reacties op
roept, waar op vrouwen zonder hoofddoek steeds 
vaker druk wordt uitgeoefend, waar meisjes van 
vijftien rustig worden uitgehuwelijkt aan man
nen van veertig of ouder (president Gül trouwde 
zijn vrouw op haar vijftiende); want dat zelfs 
maar ter discussie stellen is al pervers, en in strijd 
met de religieuze moraal. Ik weet niet in hoeverre 
de aanpassingen in Heidi in overeenstemming 
zijn met de moraal van het auteursrecht; maar ik 
heb het idee dat de religieuze moraal het in dit 
geval, zoals zo vaak, wint van een andere.

De conservatieve tendensen, die met het beleid 
van de in 2001 aan de macht gekomen AKP aan 
kracht hebben gewonnen, duwen de Turkse 
lezers, en daardoor ook de Turkse auteurs, in de 
richting van veel cleanere, en in moreel opzicht 
soms didactische boeken. Dit soort druk zal 
beslist geweldige schrijvers voortbrengen, daar 
twijfel ik niet aan. In Iran en ZuidAmerika is dat 
ook gebeurd. Maar het ziet er wel naar uit dat die 
schrijvers gedwongen zullen zijn zich te manifes
teren via andere kanalen, buiten de raderen van 
de uitgeefindustrie om.

Dat is naar mijn mening de belangrijkste reden 
dat Turkse kinderboekenschrijvers weinig kans 
maken in het Westen. Want ik moet bekennen 
dat we een land als Nederland, waar kinderlite
ratuur, en dus ook het humanisme en de vrij
heid van mening, zo elegant ter hand genomen 
worden, waar men het op dit moment al heeft 
over auteurs als Guus Kuijer en Thea Beckman, 
niet bijster veel kinderboekenschrijvers te bieden 
hebben. 

Natuurlijk kan daar nog aan worden toegevoegd 
dat er in het Westen weinig vertalers en redacteu
ren voorhanden zijn die met het Turks uit de voe
ten kunnen, dat er maar weinig literaire agenten 
zijn. Men kan het hebben over het ontbreken van 
kapitalistische uitgeefmechanismen in Turkije, 
maar het is de vraag of dat een oorzaak is of een 
gevolg. En, anders dan de ouders over wie ik het 
hierboven had, de ouders die hun kinderen als 
kasplantjes opvoeden, ben ik graag bereid de 
discussie daarover aan te gaan.

Maar deze sombere ontwikkelingen geven geen 
volledig beeld van Turkije. Het mag op dit mo
ment misschien niet eenvoudig lijken om over 
de jeugdherinneringen van een Koerdisch kind 
te schrijven, of over het drama van een kind dat 
opgroeit te midden van drugs dealende jongens; 
maar er zijn ook kinderboekenschrijvers die 
zich niets aan deze ontwikkelingen gelegen laten 
liggen en boeken schrijven zonder ook maar de 
geringste bedoeling de maatschappij een bood
schap mee te geven, boeken waarin kinderen 
kind kunnen zijn, waarin de hoofdpersonen het 
recht hebben hun puberteit te beleven, boeken 
met een sterk humoristische inslag die in geen 
enkel opzicht didactisch zijn. Dat is precies de 
reden waarom ik zo blij ben dat Sevim Ak in 
Nederland wordt uitgegeven. Bovendien is zij 
ondanks alle ontwikkelingen die op dit moment 
gaande zijn, de best verkochte kinderboeken
schrijfster in Turkije. Als zo’n schrijver in westerse 
landen gewaardeerd wordt zal dat haar positie in  
Turkije bestendigen, zal dat het haar makkelijker 

maken zich uit te drukken. Orhan Pamuk is 
wat dat betreft een heel goed voorbeeld. Kijkt u 
alstublieft goed naar Sevim Ak; laat u haar niet in 
de kou staan.

Voor Turken die meer en meer naar een Neo
Osmaanse mentaliteit opschuiven en maar niet 
over het trauma van de afwijzing heen komen, 
mag het Westen dan misschien grotendeels aan 
populariteit hebben ingeboet, het heeft nog 
steeds allerlei kanten die bewondering oproepen 
en eerbied afdwingen. Op vele gebieden, zoals 
die van de gelijkwaardigheid en de mensenrech
ten, is het Westen onverminderd een voorbeeld. 
En laat het Westen ook haar sigaar nog liggen, 
dan zal het voor Turkije nóg makkelijker een 
voorbeeld kunnen zijn.

Odyssee  
‘Wilt u onze  
kinderen soms  
aan het roken  
krijgen?’

Can Öz is eigenaar en directeur van 
uitgeverij Can Yayınları. Hij studeerde 
sociologie aan de Boston University. 
Hij nam de uitgeverij over van zijn 
in 2006 gestorven vader, Erdal Öz, 
die behalve als uitgever, vooral ook 
bekendheid genoot als schrijver. Can 
Yayınları is in Turkije een van de drie 
meest gerenommeerde en meest 
verkopende uitgeverijen. Haar fonds 
omvat meer dan 2.000 titels: van werk 
van populaire auteurs als Coelho, 
Auster, Marquez, Tamaro en Marc 
Levy, klassieke schrijvers als Gide, 
Camus, Sartre, Mann en Timm, tot aan 
werk van de nieuwste literaire auteurs. 
Ook op het gebied van kinderliteratuur, 
ondergebracht in de poot Can Çocuk 
Yayınları, is Can Yayınları de bekendste 
en meest verkopende uitgeverij.

Aan de vooravond van de Kinderboeken-
week 2012, met als thema Hallo wereld!, 
verscheen het eerste Turkse kinderboek in 
Nederlandse vertaling: Mol en de levende 
dingen van Sevim Ak. De vertaling werd 
verzorgd door Hamide Dogan en verscheen 
bij uitgeverij Manteau. Tegelijkertijd was de 
schrijfster op uitnodiging van het Letteren-
fonds en het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst, de hele maand oktober als writer-in-
residence in Amsterdam. In samenwerking 
met Boekids maakte de schrijfster een 
tournee langs Nederlandse scholen en 
bibliotheken. Ak schrijft sinds 1985; haar 
oeuvre telt inmiddels meer dan 25 titels 
en werd eerder vertaald in onder meer het 
Duits, Albanees, Arabisch en Koreaans.

door Can Öz 
vertaling: Hanneke van der Heijden

Schrijfster Sevim Ak (rechts) was in Deventer te gast op de 
 basisscholen Rivierenwijk en Mikado. Wethouder Margriet  
de Jager (links) las voor uit Mol en de levende dingen.
Foto: Gemeente Deventer.
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Mark Leenhouts (1969) heeft zich 
na zijn promotie aan de Universiteit 
Leiden geheel toegelegd op het literair 
vertalen. Al bijna twintig jaar is hij 
actief als vertaler Chinees-Nederlands 
van zowel moderne als klassieke litera-
tuur. Naast het vertalen van proza van 
auteurs als Su Tong (Mijn leven als 
keizer en Rijst), Bi Feiyu (Maanopera), 
Pai Hsien-Yung (Jongens van glas) en 
de experimentele auteur Han Shaogong 
(Het woordenboek van Maqiao en  
Pa pa pa vrouw vrouw vrouw) heeft hij 
het overzichtswerk Chinese literatuur 
van nu — Aards maar bevlogen (De 
Geus, 2008) geschreven. Hij was 
een van de oprichters en jarenlang 
redacteur van Het trage vuur: tijdschrift 
voor Chinese literatuur. In 2011 
verzorgde hij als gastredacteur een 
themanummer over Chinese litera-
tuur van Armada. Verder schrijft hij 

regelmatig recensies en artikelen voor 
de Volkskrant, zoals onlangs over 
Nobelprijswinnaar Mo Yan, en levert 
hij bijdragen aan tijdschriften als Filter, 
De tweede ronde, De Gids, Tirade en 
Revisor. Om de culturele uitwisseling 
tussen China en Nederland verder 
te bevorderen reisde hij herhaaldelijk 
met het Letterenfonds naar Beijing ter 
voorbereiding van het Nederlandse 
gastlandschap op de boekenbeurs 
aldaar; ook speelde hij een belangrijke 
rol bij de ontvangst van Chinese au-
teurs in Nederland. Momenteel werkt 
Leenhouts aan enkele zeer omvangrijke 
vertaalprojecten: de twintigste-eeuwse 
klassieker Belegerde vesting van Qian 
Zhongshu, en samen met co-vertalers 
Anne Sytske Keijser en Silvia Marijnis-
sen vertaalt hij China’s beroemdste ro-
man, het achttiende-eeuwse De droom 
van de rode kamer van Cao Xueqin.

David Colmer (1960) is geboren in Australië. Hij woonde in 
Londen en Berlijn en woont en werkt sinds 1991 in Neder-
land. Twee jaar later verscheen zijn eerste literaire vertaling 
uit het Nederlands in het Engels. Inmiddels heeft hij zich 
ontwikkeld tot een uiterst veelzijdig vertaler. Zijn vertaaloeu-
vre bestrijkt alle literaire gebieden — fictie, poëzie, kinder-  
en jeugdliteratuur en literaire non-fictie — en telt tientallen 
boekvertalingen. Zo vertaalde hij werk van Adriaan van Dis, 
Anna Enquist, Gummbâh, Arthur Japin, Bart Moeyaert,  
Ramsey Nasr, Martinus Nijhoff, Annie M.G. Schmidt en 
 Dimitri Verhulst; momenteel werkt hij aan bloemlezingen 
van de poëzie van Hugo Claus en Cees Nooteboom. Zijn 
vertaling van Boven is het stil (The Twin) van Gerbrand 
Bakker werd in 2010 bekroond met de IMPAC Dublin 
Literary Award; ook won hij vier keer de David Reid Poetry 
Translation Prize. In 2009 werd zijn oeuvre bekroond met de 
Australische NSW Premier’s Translation Prize. Colmer is bo-
vendien zeer actief in het doorgeven van zijn kennis en kunde 
aan jongere collega’s, hij geeft regelmatig vertaalworkshops 
in opdracht van onder meer het Expertisecentrum Literair 
Vertalen, de Vlaamse en Nederlandse letterenfondsen en 
het British Centre for Literary Translation. Eerder dit jaar 
was hij de eerste Translator in Residence aan de Universiteit 
Utrecht. In die hoedanigheid verzorgde hij gastcolleges voor 
de studenten en de alumni van de master Literair Vertalen 
i.o. te Utrecht en Antwerpen. Colmer publiceerde tevens een 
roman en een verhalenbundel, Lew (vert. Peter Bergsma, 
2003) en Op de verkeerde plek (vert. Richard Kruis, 2006), 
beide bij uitgeverij Contact. Door zijn veelzijdigheid en zijn 
kwaliteiten als vertaler en opleider heeft David Colmer een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het ontsluiten van de En-
gelstalige markt voor de Nederlandstalige literatuur.
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Mark Wildschut (1957) is afgestudeerd 
in de filosofie en is sinds begin jaren 
’90 werkzaam als vertaler Duits-Neder-
lands. Hij is erin geslaagd belangrijke 
titels van de Duitstalige filosofie uit 
de 19e en 20e eeuw te ontsluiten in 
het Nederlands. Binnen zijn vertaal-
oeuvre heeft hij zich in het bijzonder 
gespecialiseerd in het werk van Martin 
Heidegger. Wildschuts vertaling van 
het complexe en taalvernieuwende 
hoofdwerk Sein und Zeit van deze 
auteur werd in 1998 lovend ontvangen. 
In samenwerking met collega Michel 
van Nieuwstadt vertaalde hij daarna 
zes delen Nagelaten fragmenten van 
Friedrich Nietzsche en solo was hij 
verantwoordelijk voor de vertaling 
van vrijwel alle literair-filosofische 
biografieën van Rüdiger Safranski 
plus een reeks oorspronkelijke werken 
van bijvoorbeeld Karl Jaspers, Max 
Weber (De protestantse ethiek en 
de geest van het kapitalisme) en Karl 
Barth (De brief aan de Romeinen). 
Recent verschenen van zijn hand twee 
vertalingen van Theodor W. Adorno: 
Zonder richtlijn: parva aesthetica en 
Prisma’s. Cultuurkritiek en maatschap-
pij. Mark Wildschut deelt door middel 
van lezingen en interviews graag zijn 
uitgebreide kennis over het werk van 
al deze denkers en over het vertaal-
proces in het algemeen.

Vertalers David Colmer, 
Mark Leenhouts en Mark 
Wildschut over hun vak

Met die  
eenzaamheid  
valt het wel  
mee door Eric Metz

foto: Linette Raven
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Gefeliciteerd met deze officiële erkenning van jullie vertaal-
activiteiten. De prijs wordt niet alleen toegekend voor de  
kwaliteit van jullie vertaaloeuvres, maar ook vanwege jullie 
verdiensten in het ‘ontsluiten’ van een cultuur gebied. Méér dan 
‘vertalen’ impliceert dit begrip jullie betrokkenheid als bemid-
delaars tussen culturen?
Mark Wildschut: Grappig genoeg is ‘ontsluiten’ een grondwoord van 
Heideggers filosofie, namelijk ‘erschliessen’, het ontsluiten van 
een landschap door de wegen die de filosofie daar doorheen baant. 
Als ik een bijdrage mag leveren aan het ‘ontsluiten van de ontslui
tingsfilosofie’ door te vertalen, dan ben ik daar heel gelukkig mee.
Mark Leenhouts: Omdat er zo weinig Chinese literatuur vertaald is, 
betekenen ‘ontsluiten’ en ‘vertalen’ in mijn geval eigenlijk hetzelf
de. Pas vanaf de jaren zeventig is men langzamerhand meer Neder
landse vertalingen van Chinese literaire teksten gaan publiceren. 
In het begin van de jaren negentig ontdekte ik zelf een aantal 
favoriete schrijvers, die ik vervolgens aan uitgevers voorstelde. 
 
Als vertaler spelen jullie dus een essentiële rol in wat er wel 
of niet in jullie doelcultuur gelezen wordt?
MW: Ik was blij verrast te constateren dat mijn vertalingen van 
Duitse filosofie een behoorlijk breed bereik hebben: via publica
ties in kranten bijvoorbeeld of in Filosofie Magazine. In de jaren 
negentig heb ik een beetje meegeijverd voor filosofie in het mid
delbaar onderwijs. Ja, ik ben ervan overtuigd dat vertalingen dan 
een belangrijke rol spelen.
David Colmer: Het is zelden de vertaler die bepaalt wat er vertaald 
zal worden. Sinds ik een jaar of twaalf geleden vooral boeken 
begon te vertalen, zijn nagenoeg al mijn vertalingen op verzoek van 
een uitgever tot stand gekomen. Bij sommige projecten heb ik wel 
invloed kunnen uitoefenen: de publicatie van Annie M.G. Schmidt 
in het Engels bij Querido is er deels op mijn aandringen gekomen. 
Inmiddels zijn er een paar uitgeverijen die heel graag met me 
 samenwerken, dan is er een basis om met voorstellen te komen.

Je moet, met andere woorden, het vertrouwen van uitgevers 
weten te winnen?
DC: Precies. Tenminste van goede uitgevers, niet per se van grote 
uitgevers: die laatste kunnen je misschien wel een geweldig verta
ler vinden, maar dat betekent nog niet dat je hun vertrouwen als 
marketeer geniet!
ML: Soms pikken uitgevers jouw idee op, soms komt de vraag van 
hen. Zo was er lange tijd vraag naar politiek getinte memoires, 
vaak van naar het Westen uitgeweken Chinezen. Bij gebrek aan 
beter waren dat dan de literaire boeken, omdat er persoonlijke 
verhalen in zaten. In de jaren negentig besloot ik samen met enkele 
jonge collegavertalers het tijdschrift Het trage vuur op te richten: 
daarin verschenen vertalingen van Chinese teksten waarvan we 
vonden dat ze wél intrinsieke literaire kwaliteiten hadden.

Is er in de loop van jullie vertaalcarrière meer (publieke) 
 waardering gekomen voor het vak?
MW: Ik denk dat het wel iets verbeterd is. Vroeger kwam het voor 
dat de vertaler niet eens in het boek vermeld werd, hetgeen vandaag 
absoluut ondenkbaar is. Maar in recensies van vertaalde literatuur 
wordt de vertaler vaak niet genoemd, laat staan dat men over de 
kwaliteit van de vertaling rept. Als vertaler word je vooral zichtbaar 
wanneer je het niet goed doet: dán wordt je werk ineens besproken.
DC: Engelstalige recensenten hebben meestal niet de taalkundige 
competentie om het vertaalde boek met de brontekst te vergelijken.
ML: Recensenten zoomen soms in op één of twee woorden die ze 
slecht vertaald vinden, maar hebben het verder over de prachtige 
stijl van een auteur — terwijl díe toch juist door toedoen van de 
vertaler wordt waargenomen.

Hoeveel vrijheid krijgen jullie van de auteurs die jullie vertalen 
— tenminste voor zover ze nog in leven zijn?
MW: Heidegger en Adorno zijn allebei dood, maar dat geeft me als 
vertaler heus geen vrijheid. De erven van deze filosofen kijken heel 
nauwgezet toe op wat je met hun oeuvre doet. Je hebt niet eens het 
recht om een voor of nawoord bij je vertaling te schrijven. Hun  
essays mag je ook niet afzonderlijk publiceren, alles moet in over
eenstemming met de Gesamtausgabe gebeuren.
ML: De meeste Chinese auteurs laten je heel erg vrij, ze begrij
pen meestal geen woord van de vertalingen die van hun teksten 
gemaakt worden, zelfs niet in het Engels. Anderzijds zijn ze vaak 
bijzonder behulpzaam bij het vertalen; ik hoor dat ook van collega’s 
die Chinese literatuur in andere talen dan het Nederlands vertalen.
DC: Nederlandse schrijvers beheersen het Engels doorgaans heel 
behoorlijk. Je krijgt dan het volledige scala aan reacties op je ver
taalarbeid: van volledig vertrouwen tot zelf aan de slag willen gaan 
met je vertaling. 

Ze dringen hun eigen vertaalsuggesties op?
DC: Met vertaalsuggesties heb ik geen probleem, zolang je ze maar 
mag negeren. Wanneer schrijvers correcties suggereren, wijst dit 
meestal wel op een zwakke plek in je vertaling. Maar het betekent 
niet dat de correctie zelf perfect is. Soms denken auteurs ten onrech
te dat je iets verkeerd vertaald hebt; dan moet en kun je je overwegin
gen gewoon uitleggen. Als vertaler mag je geen lange tenen hebben.

Van literair vertalen wordt vaak beweerd dat het een bijzonder 
eenzaam beroep is. Is dat eigenlijk wel zo? 
ML: Ja, maar het ligt mij wel om alleen voor een scherm te zitten, 
met boeken om me heen. Samenwerken met andere vertalers is wel 
belangrijk, en dat is niet in tegenspraak met die eenzaamheid. Ons 
tijdschrift Het trage vuur was daar een voorbeeld van. Het waren 
heel gelukkige jaren. We discussieerden over Chinese teksten en 
over elkaars vertalingen, en we leerden ontzettend veel van elkaar.
MW: Vertalen is monnikenwerk, dat klopt. Dat is ook een van de 
redenen waarom ik me tegenwoordig niet alleen met vertalen bezig
houd, maar ook als psychotherapeut actief ben. Ik was mijn beroep 
té eenzaam gaan vinden. Met uitgevers is het contact beperkt, maar 
ik heb wel een aantal positieve ervaringen wat overleg met collega

Als vertaler word je vooral 
zichtbaar wanneer je het  
niet goed doet: dán wordt  
je werk ineens besproken.
Mark Wildschut

Omdat er zo weinig 
Chinese literatuur vertaald 
is, betekenen ‘ontsluiten’ 
en ‘vertalen’ in mijn geval 
eigenlijk hetzelfde.
Mark Leenhouts

Het bevalt me dat je als 
vertaler zelf over je werk 
kunt beslissen, zonder 
voortdurend overleg te 
moeten plegen.
David Colmer

De Nederlands Letterenfonds Vertaalprijzen 
2012 worden op vrijdag 14 december uitge-
reikt aan David Colmer (vertaler Nederlands-
Engels), Mark Leenhouts (vertaler Chinees en 
publicist) en Mark Wildschut (vertaler Duits 
van filosofisch werk). Drie mannen met een 
uiteenlopend profiel maar een gemeenschap-
pelijke passie voor hun vak.
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vertalers betreft. Daarnaast heb ik voor de vertaling van Nietzsches 
Nagelaten Fragmenten intensief met een andere vertaler samenge
werkt, met Michel van Nieuwstadt. Zoiets is niet altijd gemakkelijk, 
maar het feit dat je constant feedback krijgt werkt stimulerend.
DC: Het bevalt me dat je als vertaler zelf over je werk kunt beslis
sen, zonder voortdurend overleg te moeten plegen. Daar staat 
tegenover dat ik als ingeweken Engelstalige niet zo snel in de 
Nederlandse maatschappij kon integreren, daar was mijn beroep 
te eenzaam voor. Workshops vormen wel een leuke manier om met 
andere vertalers in contact te komen. Ik geef ze veel, bijvoorbeeld 
in opdracht van het Expertisecentrum Literair Vertalen, de Master 
Literair Vertalen i.o. of het British Centre for Literary Translation.

“Wie de vertaalbaarheid van een werk ontkent, ontkent eo 
ipso ook de leesbaarheid van dat werk. Lezen is vertalen”. Met 
deze stelling bestrijdt de Duitse vertaler Karl Dedecius de idee 
dat niet alle teksten vertaalbaar zijn, door uit te gaan van het 
interpretatieve karakter dat eigen is aan zowel het lezen als 
het vertalen. Kunnen jullie je vinden in deze uitspraak?
MW: Dat lezen en vertalen gelijkaardige handelingen zijn, daar ben 
ik het eigenlijk wel mee eens. Heidegger was in zijn filosofische 
werk voortdurend Plato, Aristoteles, Kant, Hegel en anderen aan 
het hervertalen. “Übersetzen und interpretieren sind im Wesen 
dasselbe”, zei hij daarover. Maar vertaalbaarheid gaat over wat 
anders. Soms heb je als vertaler een hele zin nodig om een woord 
in een andere taal uit te leggen. In die zin ben ik het dus niet met 
Dedecius eens: soms lukt het gewoon niet om iets in een goede 
Nederlands tekst om te zetten. In de filosofie zijn er veel onvertaal
bare woorden, denk maar aan logos. Dergelijke woorden worden 
dan toch op allerhande manieren vertaald, maar eigenlijk gaat het 
dan telkens om een welbepaalde interpretatie in een welbepaalde 
richting, die de kern dan ook weer kwijtraakt. Bij Sein und Zeit heb 
ik gemerkt dat de vertaling er in principe altijd naast zit. Bij het 
vertalen van zo’n tekst, die als een plant steeds verder groeit, wordt 
dat ‘ernaast zitten’ steeds groter.
ML: Lezen is nog geen vertalen. Lezen is begrijpen, en dat gaat 
vooraf aan vertalen. In het boek dat ik nu vertaal, zitten bijvoor
beeld een heleboel woordgrappen. Soms gaan er dagen voorbij 
voordat ik daar een oplossing voor vind. Maar dat niet alleen, ook 
het treffen van de juiste toon, in verteltekst of dialoog, is een dage
lijks wikken en wegen.
DC: Ik ben helemaal geen voorstander van het oprekken van het 
begrip vertalen tot ‘lezen’ en, aan de andere kant, tot ‘herschrijven’. 
Ik vertaal, dat is gewoon wat ik doe en dat is al genoeg… Al doende 
blijkt veel moeilijk of niet vertaalbaar, maar hoe omvangrijker je 
tekst is, hoe meer mogelijkheden je hebt om dat probleem (elders) 
op te lossen. Een woordspeling in een kort gedicht kan dus echt 
onvertaalbaar zijn.

Hoe zien jullie je eigen evolutie als vertaler?
DC: Het gebeurt wel eens dat ik een oude, ongepubliceerde verta
ling van me ter hand neem, en dan breng ik altijd correcties aan, 
zet ik ongelukkige vertaalkeuzes recht. Mijn Engels is mettertijd 
ook technisch beter geworden.
ML: Zelf heb ik vooral gemerkt dat ik in de loop der jaren meer 
Chinees heb geleerd. Daarnaast vertaalde ik vroeger op een meer 
intuïtieve manier, met meer branie ook. Tegenwoordig doorzie ik 
de procédés beter. Bij het Chinees moet je bijvoorbeeld al meteen 
de woordvolgorde in de zin helemaal omgooien. Dat zijn dingen 
die je mettertijd sneller leert zien, je krijgt er dus dat metaachtige 
niveau bij. 
MW: Ook mijn kennis van de brontaal is er met de jaren zeker op 
verbeterd. Tenslotte ben ik van opleiding een filosoof en geen 
specialist Duits. Maar of ik nu Nietzsche, Barth of Adorno ver
taal, telkens is het weer een andere taalwereld waar ik me in moet 
onderdompelen. Mijn ontwikkeling als vertaler verloopt dus niet 
langs een eenvoudig stijgende lijn.

Het boekenvak zit in economisch zwaar weer. Veel uitgeve-
rijen snoeien in het aantal vertalingen dat ze publiceren. Is de 
beroepspraktijk van een literair vertaler nog leefbaar?
MW: Ik ben daar niet erg optimistisch over, maar dan praat ik in 
eerste instantie over het vertalen van filosofie. Toen ik begon, 
waren er in Nederland drie uitgeverijen die filosofische teksten 
uitgaven, nu is er eigenlijk nog maar één. Boom is natuurlijk dé 
filosofische uitgeverij, maar vroeger kon ik ook bij SUN en Atlas 
terecht. Ik hoop dat binnenkort kleine uitgeverijen zich aan het pu
bliceren van dit genre zullen wagen, maar zij hebben het natuurlijk 
zwaar. Je weet ook niet welke kant het opgaat met subsidies zoals 
die van het Goethe Institut. Zonder ondersteuning zijn vertalingen 
van werken die bepalend zijn geweest in onze cultuurgeschiedenis 
al helemaal niet uit te geven.
DC: De opkomst van het e-book is voor de professionele literaire 
vertaler misschien geen goede zaak. Er komen op die manier heel 
wat nieuwe boeken op de markt die tegen een lage kostprijs wor
den gemaakt. Ik denk dat vertaalopdrachten op die manier gemak
kelijker naar beginnende, goedkopere vertalers zullen gaan of dat 
men met cloudvertalingen zal werken, waarbij vertalingen op een 
interactieve manier tot stand komen via een web interface. 

Kent men in de Engelstalige landen een systeem van 
 werkbeurzen, zoals de letterenfondsen in Nederland en 
 Vlaanderen hebben?
DC: Nee, nauwelijks. En het Letterenfonds verstrekt werkbeurzen 
voor vertalingen in het Nederlands. Buitenlandse uitgevers kun
nen vragen om een bijdrage in de vertaalkosten. Daarbij stelt het 
Fonds wel bepaalde eisen aan de kwaliteit en honorering van de 
vertaler — net zoals bij de werkbeurzen trouwens. Maar dit bete
kent dat de vertaler uit het Nederlands niet méér geld krijgt door 
de bemoeienis van het Fonds, wel loopt de uitgever minder finan
cieel risico en zal hij dus sneller geneigd zijn om een boek uit te 
geven. Bij het publiceren van een vertaling gaan de kosten immers 
voor de baat uit.
MW: We zijn het Nederlands Letterenfonds ontzettend dankbaar, 
schrijf dat maar op!

Eric Metz (1971) is universitair docent 
vertaalwetenschap en Tsjechische 
letterkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam. In het verleden doceerde 
hij Slavische talen — inzonderheid 
Russisch — aan de Universiteit Gent  
en de Université libre de Bruxelles,  
en vertaalkunde aan de Artesis 
Hogeschool Antwerpen. Daarnaast 
vertaalt hij hedendaagse poëzie uit het 
Russisch, het Tsjechisch, het Pools en 
het Oekraïens; recent bijvoorbeeld voor 
de bundel Je bereikt me in vertaling 
(Passa Porta Cahier 3, 2011).

Lezen is nog geen 
vertalen. Lezen is 
begrijpen, en dat gaat 
vooraf aan vertalen.
Mark Leenhouts

Dat lezen en vertalen 
gelijkaardige handelingen 
zijn, daar ben ik het 
eigenlijk wel mee eens. 
Mark Wildschut

Ik ben helemaal geen 
voorstander van het 
oprekken van het begrip 
vertalen tot ‘lezen’ en, 
aan de andere kant,  
tot ‘herschrijven’. 
David Colmer
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Vertalers hebben misschien geen gezicht, allemaal willen ze wel 
graag een naam. Ze leveren immers een persoonlijke prestatie. 
Wie twee vertalingen van eenzelfde tekst naast elkaar legt, zal 
meteen de verschillen zien. Anders dan de maker van een radio-
programma ooit probeerde mij wijs te maken, is een vertaler niet 
hetzelfde als een technicus of een cateraar. 

Mijn moeder liet aan vrienden en familie altijd die ene vertaling  
van mij zien waar mijn naam op de voorkant van het boek  
terechtgekomen was. Voor haar was dat het bewijs dat er pro-
fessioneel gezien toch nog iets van me was geworden. Veel 
andere bewijzen kon ik haar jammer genoeg niet leveren. Ik zit 
lange dagen roerloos aan een bureau en ik leef op kleine voet. 
Dat levert geen flitsend imago op. Kun je jaren je arbeidsvreugde 
op peil houden als bovendien niemand enig benul heeft van wie 
je bent en wat je doet? Wie vlot zijn zakken vult, blijft bij voorkeur 
in de anonimiteit. De topbankier of voetbalcoach die kritiek over 
zich heen krijgt zal denken: schelden jullie maar, mijn miljoenen 
heb ik binnen. Maar de vertaler, die moeizaam een bescheiden 
inkomen bij elkaar sprokkelt, moet zijn motivatie ergens anders 
vandaan halen. En nu heb ik het dus over de literair vertaler, niet 
over vertalers die soms met gouden kettingen aan een bedrijf of 
overheidsinstantie vastliggen. 

Verschillende partijen hebben er belang bij dat er goede 
 vertalingen blijven verschijnen. Vooral uitgevers zouden zich 
moeten realiseren dat vertalers iets terugverwachten. Het is 
crisis, de vertaaltarieven zijn bevroren, veel uitgevers schroe-
ven de begeleiding van het vertaalwerk terug, voor etentjes is 
geen budget meer. Toch zouden uitgevers hun vertalers moeten 
koesteren, anders worden vertalers een uitstervende soort. Kan 
het niet met geld dan moet het met complimenten, faciliteiten, 
publiciteit. Vandaar mijn eerste oproep: uitgevers, zet de naam 
van jullie vertalers op de website, doe eens royaal en zet er een 
mooi citaat bij uit een lovende bespreking, of een interview met 
de vertaler zelf. Dring er bij webwinkels op aan dat ook zij namen 
gaan noemen. Zorg dat op luisterboeken niet alleen de naam en 
het portretje van de voorlezer komt te staan, maar ook die van de 
vertaler. Stuur een bloemetje als een van jullie vertalers een prijs 
heeft gewonnen. Stel ze in de gelegenheid iets te zeggen als hun 
vertaling wordt gepresenteerd.

Daarmee vloeit mijn oproep aan de uitgevers meteen over in een 
oproep aan de vertalers zelf. Er is een samenhang tussen de 
status van een vak, de arbeidsvreugde van de beoefenaar en de 
financiële beloning. Status verhoogt je motivatie en verbetert je 
onderhandelingspositie. Om onze status op te krikken kunnen 
we zelf veel doen. Niet alle vertalers vinden het prettig een lezing 
te houden of in een forum mee te praten, maar je kunt ook een 
nawoord schrijven, of een artikel over de eigen auteur. Want wie 
verdiept zich intensiever in een tekst dan een vertaler? Bezor-
gers van een origineel gaan soms stiekem voorbij aan juist de 
allermoeilijkste passages, maar een vertaler zal door zo’n lastige 
passage heen moeten, anders kan hij niet tot een herformulering 
komen. De vertaler die vervolgens zwijgt, draagt bij aan de  

In mijn studententijd leek vertalen me al een prachtig vak. Mees-
terwerken uit de Franse literatuur ontdoen van al hun geheimen, 
de stem van je lievelingsauteurs vermengen met die van jezelf; 
wat kon er mooier zijn? En dan mocht je ook nog hopen op de 
bewondering van je lezers, die Jeanne Holierhoek misschien wel 
net zo goed zouden vinden als Voltaire of Maupassant. In die tijd 
kende ik mensen die speciaal naar een Shakespeare-voorstelling 
gingen omdat het stuk in kwestie was vertaald door Bert Voeten. 
Bij de slavisten werd heftig gediscussieerd tussen de fans van 
Charles B. Timmer en die van Aleida Schot. Op de tv zag ik hoe 
Thérèse Cornips zich in afzondering wijdde aan haar heroïsche 
taak: het vertalen van de Recherche van Proust. En liep ik over 
de Witte Singel naar college, dan kon ik een vluchtige blik wer-
pen op Clasine Heering-Moorman die in haar huiskamer René 
Char zat te vertalen. Over haar werk werd in Leidse kringen — 
want daarin verkeerde ik als dromerige studente — met respect 
gesproken.

De inhoud van het vak bleek nog mooier dan ik had gedroomd, 
maar de randvoorwaarden vielen tegen: er waren bijbaantjes 
nodig om in leven te kunnen blijven, en hoe zat het met die 
bekendheid? Op dat punt is er in ieder geval een groot verschil 
met andere uitvoerend kunstenaars. Want vertalers kunnen als 
uitvoerend kunstenaars worden gezien. Ze vertolken een tekst, 
zoals een musicus een compositie ten gehore brengt en een 
 acteur een rol speelt in een toneelstuk. Maar terwijl de musicus 
en de acteur op een podium staan en hun vaardigheden tonen 
voor een publiek dat hen ziet, dat minstens beleefd applaudis-
seert en misschien wel gaat juichen, leveren vertalers hun 
prestaties in eenzaamheid, op een afstand van hun lezerspubliek. 
Vaak blijven ze een schim zonder gezicht.

Veel vertalers willen niets liever dan die afzondering. Ze hoeven 
helemaal niet in de schijnwerpers, van applaus zouden ze zich 
alleen maar ongemakkelijk gaan voelen. Laat hen maar rustig 
werken op hun spreekwoordelijke zolderkamertje en zich  
verliezen in hun creatieve arbeid.

Jeanne Holierhoek (1947) is vooral 
vertaalster, maar ze doet ook aan 
doceren, mentoreren en jureren. 
Daarnaast spreekt en schrijft ze graag 
over vertalen — onder meer op haar 
blog: jeanneholierhoek.blogspot.nl. Ze 
vertaalde boeken uit het Frans, o.a. van 
Montesquieu, Marie NDiaye, Descartes 
en Michel Tournier. In 2007 werd haar 
oeuvre bekroond met de Elly Jaffé Prijs.  
Holierhoek is vanaf november als 
de tweede Translator in Residence 
verbonden aan de Universiteit Utrecht. 
Zij zal daar onder meer colleges ver-
zorgen. De lezing van 17 januari 2013, 
getiteld Niet voor de eeuwigheid: over 
vertaalkritiek en het verouderen van 
vertalingen, is voor alle belangstellen-
den toegankelijk. U dient wel uiterlijk 
een maand van tevoren te reserveren 
via www.masterliterair vertalen.eu 

Noem mij, 
koester mij!
door Jeanne 
Holierhoek
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Boje liet het boek daarom door Mirjam Pressler vertalen, die 
in Duitsland veel en veel meer bekendheid geniet dan ik. Als 
vertaalster, maar vooral als auteur. Dus kon Boje ook háár goeie 
naam op de cover zetten. Gebaat heeft het weinig. Boje is inmid
dels door een andere uitgever gekocht en van kostbaarheden 
als Het geheim van de keel van de nachtegaal is allang geen sprake 
meer, laat staan van dichtbundels als Superguppie.

Maar dan, enkele maanden geleden, lees ik in de aankondiging 
van uitgeverij Oetinger Taschenbuch een citaat uit mijn lees
rapport over De hondeneters van Marita de Sterck: »...wie eine 
Stimme aus dem Niemandsland: dem Herzen Europas, zerstört 
zwischen den Fronten des Ersten Weltkriegs.« Mét naamsver
melding en vergezeld van een prachtige cover met de eveneens 
schrijnend mooie Duitse titel: Zuletzt die Hunde. Een advertentie 
met een citaat van mij! Toch wel iets bereikt in mijn carrière?  
Zeker weten! Al eerder, toen een criticus zijn ontevredenheid 
over een door mij vertaald gerijmd prentenboek te kennen gaf 
met: Das kann er doch eigentlich besser! Toen dacht ik al: het is 
niet onopgemerkt gebleven…

Het verschil tussen ‘iemand’ of ‘niemand’ zijn ligt voor literair 
vertalers niet zozeer in de bekendheid bij het lezerspubliek, maar 
wel in de erkenning binnen het literaire circuit: uitgevers, col
lega’s, critici, nuttige instellingen als vertalershuizen of letteren
fondsen. Ik voelde dat verschil het duidelijkst in 2006, nadat ik 
in het jaar daarvoor de Martinus Nijhoff Prijs had ontvangen. 
Vanaf toen was ik ‘iemand’ in Nederland en Vlaanderen, maar 
in Duitsland naar mijn gevoel nog net niet. Hoewel dat gauw 
veranderde: ik merkte dat op de boekenbeurzen in Frankfurt en 
Leipzig, aan twee literaire prijzen, aan het feit dat critici ineens 

‘Eigen lof stinkt,’ met dat gebod ben ik grootgebracht. Het klonk 
streng, bijna Bijbels. Zoals Spreuken 27:2: ‘Laat u liever door een 
vreemde prijzen, dat is beter dan dat u zichzelf prijst.’ Of Mattheüs 
6:2, dat mij ongeveer zo is bijgebleven: wanneer je iets geeft 
en dat zelf rondbazuint of laat rondbazuinen, dan zal een holle 
klank je loon zijn en meer niet. Dat ik me dit later nog vaak zou 
herinneren, niet alleen in verband met publieke fundraising voor 
goede doelen, maar ook als vertaler, kon ik toen nog niet voor
zien. Gebleven is de door ervaring aangescherpte vraag: waaróm 
doet iemand iets? Is dit schitterend of schetterend?

‘Klappern gehört zum Handwerk’, luidt een Duits gezegde, waar 
ik alleen een Engelse en geen Nederlandse vertaling voor weet: 
‘Puff is part of the trade’. En ik zie ze toch puffen en klepperen, 
mijn Nederlandse en Belgische auteursvrienden, op Facebook 
bijvoorbeeld. Ik doe weinig aan Facebook, want eerlijk: ik krijg 
er de kriebels van. Iedereen maakt er maar reclame voor z’n eige, 
ikzelf inbegrepen. Hoewel ik blij ben als vertaler niet hetzelfde te 
moeten nastreven als mijn auteurs, namelijk een zo groot moge
lijke publieke bekendheid.

Maar tenzij je Odysseus (of Dissus) heet, schop je het als 
 ‘niemand’ ook niet ver. Een voorbeeld: nadat ik voor uitgeverij 
Boje in Keulen twee Superguppiebundels van Edward van de 
Vendel had vertaald, kocht Boje Het geheim van de keel van de 
nachtegaal van Peter Verhelst en Carll Cneut, hoewel ze vonden 
dat auteur en tekenaar in Duitsland eigenlijk te onbekend waren. 

spichtige klank van het klavecimbel, kleurverschietende toon-
constellaties. Die recensies las ik louter voor mijn plezier, ook als 
ik het muziekstuk niet had gehoord. Waar blijft de recensent die 
in even meeslepende bewoordingen over de karakteristieken van 
een vertaling gaat schrijven? Zijn lezers zouden er plezier aan 
beleven en de vertaler zou glunderen.

Nu en dan geef ik les aan studenten die willen leren vertalen. 
Dan meen ik mijn dromen van vroeger bij hen terug te vinden. 
Gelukkig zijn er inmiddels betere opleidingen, solidere contrac-
ten, een groter aantal vertaalprijzen, gunstige subsidiemoge-
lijkheden, vertaaldagen, een vertaaltijdschrift, een waakzame 
vakbond. Er is zelfs ieder jaar een Vertaalslag, maar de slag om 
iets meer bekendheid, om enige statusverhoging, die gaat het 
hele jaar door.

opvatting dat vertalen een soort machinale handeling is, niets 
dan het vervangen van het ene woord door het andere. Waarmee 
niet gezegd is dat alle vertalers nu meteen alle podia van Neder-
land zouden moeten bespringen…

De musicus heeft ten opzichte van de vertaler het voordeel dat 
hij noten moet kunnen lezen en meestal een instrument bespeelt. 
De acteur beweegt en spreekt heel anders dan wij gewone 
mensen. Dat ziet er allemaal veel professioneler uit dan het 
instrument van vertalers, de taal. De taal is immers van iedereen, 
vertalen kunnen we allemaal. Wat mij ook vaak verbaast is dat 
de taal over het vertalen zo blijft steken in clichés. Fris, soepel, 
vaardig, veel verder komt een recensent meestal niet. Vergelijk 
dat eens met de vracht aan creatieve formuleringen die Kasper 
Jansen tot voor kort uit de kast haalde in zijn NRC-recensies 
over muziekuitvoeringen: tedere magie, pinnig pianospel, de 

Schetteren of 
schitteren?  
door Rolf Erdorf
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gingen volgen wat ik vertaalde of dat ik bijvoorbeeld een uit
voerig portret over Ted van Lieshout in een Oostenrijks literair 
tijdschrift mocht plaatsen. Maar vooral luisteren uitgevers beter 
dan vroeger naar mij. Bijvoorbeeld als het erom gaat hoe be
langrijk het is wat België en met name Marita de Sterck ons (en 
met name ons Duitsers) over WO I te vertellen heeft. Het is niet 
alleen strelend om binnen het literaire circuit geleidelijk toch  
als kleine autoriteit te gelden, het is een voorwaarde om goed  
te kunnen werken. Als vertaler maar ook als bemiddelaar voor  
Nederlandstalige kinder en jeugdliteratuur in Duitsland,  
hetgeen in het specifieke geval van een vertaler uit het Neder
lands altijd met elkaar samengaat.

Uitgevers zien dat natuurlijk anders. Een vertaler moet vooral 
klein en onbekend blijven, vervangbaar als de eerste de beste, 
een onderbetaalde huisarbeider die zonder morren zijn werk 
doet en verder niet aan het daglicht treedt. Heel toepasselijk ook 
is onze beschermheilige de heilige Hiëronymus, een heremiet 
en asceet. Dat is, ik geef het toe, wel enigszins de aard van het 
beestje. Ik ben niet gespeend van ijdelheid en geldingsdrang, 
maar vaak heb ik teruggetrokkenheid nodig, zonder marktplein 
en literair bedrijf (en Facebookexhibitionisme). Het is zo mooi 
om onzichtbaar te kunnen werken. Dat gewassen en vertalingen 
groeien weet iedereen, maar hoe dat precies in zijn werk gaat kan 
noch een glazen tuinman noch een gläserner Übersetzer tijdens de 
boekenbeurs in Frankfurt echt laten zien. Voor mij is dat in orde, 
maar niet in orde is hoe uitgeverijen hun voordeel doen met onze 
teruggetrokkenheid en onzichtbaarheid. Om zakelijke rede
nen moeten we dus toch onze aard verloochenen en puffen en 
klepperen en bazuinen. Want: ‘Puff is part of the trade.’ Of: Wie 
zich als hond verhuurt, moet op de botten kluiven. Met andere 
woorden: dit gaat om geld.

Maar bazuin nooit in je vertaling. Een vertaler moet zijn au
teur presenteren en niet zichzelf. Daarvoor moet je allebei zijn: 
geheel aanwezig met alles wat je in je mars hebt, en toch liefst 
geheel onzichtbaar. Zelfverzekerd weten wat je doet. Zoals de ac
teur Rainer Strecker in het Literaturhaus Hamburg, die tijdens 
de uitreiking van de Luchs van het jaar 2006 aan Guus Kuijer uit 
Het boek van alle dingen voorlas: hij was met elke vezel aanwezig, 
maar hij zat niet tussen tekst en luisteraars. Je vergat hem terwijl 
hij de tekst ongelofelijk dicht naar je oor en je hart bracht. Ik wist 
meteen ook waarom hij daar las: niet omwille van zichzelf, maar 
van de tekst. En ik wist: zo hoor je te vertalen.

Rolf Erdorf (1956) studeerde 
Germanistiek, Romanistiek en 
Nederlandse filologie in Bonn, 
Keulen en Berlijn en werkte 
enkele jaren als freelance 
journalist. Hij vertaalt Neder-
landstalige kinder- en jeugd-
literatuur in het Duits, onder 
veel meer werk van Veronica 
Hazelhoff, Martha Heesen, 
Marco Kunst, Gideon Sam-
son, Marita de Sterck, Karlijn 
Stoffels, Frank Vermeulen, 
Edward van de Vendel, Derk 

Visser en Floortje Zwigtman. 
In 2005 werd zijn vertaaloeu-
vre bekroond met de Martinus 
Nijhoff Prijs. In 2006 won hij 
samen met Dolf Verroen de 
Deutscher Jugendliteratur-
preis én de Gustav Heine-
mann Friedenspreis voor Wie 
schön weiß ich bin (Peter 
Hammer Verlag; de vertaling 
van Slaaf kindje slaaf ). Erdorf 
verblijft in november in het 
Vertalershuis Amsterdam.

Traditiegetrouw worden op 
zaterdag workshops georga-
niseerd en wordt op vrijdag 
het thema vanuit verschil-
lende invalshoeken belicht: 
vertalers Martin de Haan  
en Rien Verhoef zullen hun 
verschillende visies op het 
vergroten van de zichtbaar-
heid toelichten en daarna 
met elkaar in debat gaan. 
Michele Hutchison, literair 
vertaler Nederlands-Engels 
en redacteur, zal een  

lezing houden over moderne 
manieren van zichtbaarheids-
bevordering, zoals Twitter en 
Facebook. Ten slotte inter-
viewt Pieter Steinz, directeur 
van het Letterenfonds, vier 
vertalers die elk op hun eigen 
manier hun zichtbaarheid 
hebben vergroot, bijvoor-
beeld door zelf lezingen te 
organiseren of een eigen 
website te creëren.

Schaduw of  
schijnwerper
De veertiende Literaire Vertaaldagen, die 
op vrijdag 14 & zaterdag 15 december 
in Amsterdam plaatsvinden, staan in 
het teken van de zichtbaarheid van de 
vertaler. Om hier een praktische en 
ludieke draai aan te geven kunnen alle 
aanwezige vertalers zich op vrijdag door 
fotograaf Hannie van Herk – bekend van 
Boekblad was erbij – laten portretteren. 
De foto’s worden kort na de Vertaaldagen 
op de Facebook-pagina van het 
Letterenfonds gepubliceerd.

U kunt u tijdens ontvangst 
en lunch van de Symposi-
umdag laten fotograferen 
door Hannie van Herk. 
Vertalers mogen hun 

 eigen foto vervolgens gratis down-
loaden en gebruiken. Stond u op 14 
december voor Hannie’s camera? Ga 
dan naar de Facebook-pagina van het 
Nederlands Letterenfonds en down-
load uw portret. Vermeld u bij gebruik 
voor bijvoorbeeld publicitaire doelein-
den wél de naam van de fotograaf: Hannie van Herk.
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Op mijn eerste trip buiten China, het land waar de Hima-
laya, het dak van de wereld staat, vloog ik uitgerekend 
naar het laagst gelegen land ter aarde, Nederland. De 
hele reis leek op een lange, trage duikvlucht, van mis-
schien wel het meest geketende land naar het meest vrije; 
niet verwonderlijk dat ik me haast gewichtloos voelde, als 
in een droom waarin je van een klif springt. Vanuit de lucht 
kon ik de uitgestrekte bloemenvelden al zien, haast zo 
vlak als de zee, en ook nadat ik goed en wel op de grond 
stond, had ik nog altijd de kriebels in mijn buik. Ik kon 
mijn geluk maar amper geloven: de wereld die ik enkel uit 
boeken kende, opende voor het eerst echt zijn bladzijden 
voor mij.

De oude Chinezen gaven maar zelden een zo typisch 
Chinese en schilderachtige naam aan een vreemd land: 
He-lan*, ‘Lotus-Orchidee’, twee van de mooiste oosterse 
bloemen. Een naam die overigens tot op heden wordt ge-
bruikt, zodat de werkelijke naam, Nederland, maar bij wei-
nig Chinezen bekend is. Al tijdens de late Mingdynastie 
klopte dit kleine Europese koninkrijkje met een grote vuist 
op de poorten van ons ver-oosterse keizerrijk — waardoor 
het in de huidige, sterk ideologisch gekleurde geschie-
denisboeken van China, ondanks zijn fleurige naam, nog 
altijd met enige heimelijke rancune als koloniale indringer 
wordt bezien.

Op uitnodiging van het Nederlands Letterenfonds kwam 
ik te wonen in het voormalige woonhuis van Anne Frank. 
In 1933 vluchtte het gezin Frank uit Nazi-Duitsland naar 
Amsterdam, waar ze dit appartement betrokken; elf jaar 
later werden ze naar Auschwitz gedeporteerd, waar Anne, 
samen met haar zus en moeder, om het leven kwam. Het 
dagboek dat dit joodse engeltje naliet, werd een van de 
invloedrijkste boeken ter wereld, en het toeval wil dat ik, 
toen ik in het voorjaar van 1996 uit de gevangenis kwam 
en actief werd in het uitgeven van buitenlandse boeken, 
als een van mijn eerste titels de rechten van Het dagboek 
van Anne Frank aankocht.

Geheel in de geest van Anne Frank, om de herinnering 
aan haar onverstoorbare schrijven in onderduikschap 
levend te houden, hebben woningcorporatie Ymere en 
het Letterenfonds haar oude huis opengesteld als tijdelijk 
toevluchtsoord voor schrijvers van over de hele wereld 
die nog steeds onder onderdrukking moeten schrijven. 
Anne’s foto hing er aan de muur. De kastanjebomen voor 
het raam stonden in lichtwitte bloei en op het grasveldje 
zag ik geregeld spelende kinderen. In 1944 werden in 
deze wijk vijftienduizend joodse gezinnen opgepakt, 
die stuk voor stuk achter het doek van de geschiedenis 
verdwenen. Maar door het dagboek van één meisje zijn al 
die misdaden, die de wereld nog altijd bedroeven en tot 
nadenken stemmen, voor altijd aan de schandpaal van de 
mensheid geslagen.

Dagelijks gebruikte ik Anne’s huisgerei, dagelijks keek 
ik haar zwijgend in de heldere ogen. Tijdens slapeloze 
nachten, waarop ik me ver van huis voelde, meende ik 
zelfs geregeld voetstappen op de houten trap te horen. 
Soms licht, als van een klein meisje dat zich stiekem 
kwam verstoppen; soms nerveus en opgejaagd, als van 
een verschrikte wilde zwaan. Ik moest dan terugdenken 
aan mijn angstige kindertijd: in die houten huizen diep in 
de bergen was ik vaak net zo bang voor de voetstappen 
van een nachtelijke razzia. Soms werd ik wakker en wist ik 
even niet meer waar ik was, of in welke tijd ik me bevond.

Wie in de eindeloze nacht is opgegroeid, blijft in zijn 
hoofd een onverdrijfbare donkere schaduw houden. Ook 
al sta je in de zon, soms heb je nog altijd koude handen 
en voeten. De Duitse wetenschapper Adorno zei ooit dat 
het barbaars was om na Auschwitz nog poëzie te schrij-
ven. Maar ik denk: als het leed van een volk de toegang 
tot de literatuur wordt ontzegd, dan zal de wereld dat leed 
alleen maar sneller vergeten. Als alle zonden bij voorbaat 
worden vergeven, zullen de zondaars nooit omkijken naar 
de gevolgen van hun daden.

Vanuit Anne’s oude huis begon ik aan mijn verkenning van 
Nederland. Al waren we ‘even droef, maar in and’re tijden’, 
toch had ik het gevoel dat haar ziel me overal vergezelde. 
Dit vreemde land had haar kinderjaren behoed, waardoor 
ze in elk geval nog een dierbare tijd had mogen beleven 
— en die geschriften had kunnen nalaten waarmee ze de 
wereld zou beroeren. En ik, die hier op middelbare leeftijd 
eventjes neerstreek, wat zou ik voor geschriften nalaten om 
recht en eer te doen aan al die ten onrechte gevallen zielen, 
versmoord onder het totalitarisme van oost en west!

In mijn korte verblijf van drie maanden heb ik een vrijheid 
en een veiligheid ervaren die ik nooit eerder heb gekend. 
Elke schemeravond keek ik naar de ondergaande zon, ver 
weg boven de Atlantische Oceaan, terwijl de ontelbare 
bloemhoofdjes van de platanen klingelden in de wind — 
een beurtzang met de klokken van een verre kerk, luidend 
voor de avondmis, rouwend, met mij, om al het leed van 
de twintigste eeuw…

door Ye Fu 
vertaling: Mark Leenhouts

In Amsterdam Tolerantie  
tussen lotus  
en orchidee

column

Ye Fu (pseudoniem van Zheng 
Shiping) studeerde Chinese let-
teren aan de Wuhan University, 
waarna een kort dienstver band  
bij de politie van Wuhan (pro-
vincie Hubei) volgde. Uit protest 
tegen het bloedige neerslaan van 
de Tiananmen studentenprotes-
ten in 1989 nam Ye Fu ontslag. 
Wegens zijn betrokkenheid bij 
hulpacties aan mensenrechten-
activisten en bij de protesten 
betrokken studenten, werd hij 
nog datzelfde jaar gearresteerd 
en tot 6 jaar gevangenschap 
veroordeeld. 
Na zijn vrijlating was Ye Fu en-
kele jaren werkzaam als redac-
teur in een literaire uitgeverij en 
vestigde hij zijn naam als dichter 
en schrijver van romans, maar 

hij kreeg met name bekend-
heid vanwege scherpzinnige en 
uitgesproken kritische essays en 
artikelen, later ook vanwege zijn 
veelgelezen blog. Voor zijn werk 
als onafhankelijk schrijver en 
publicist ontving hij in 2010 van 
de Onafhankelijke Chinese Pen 
de Freedom to Write Award. In 
datzelfde jaar werd zijn boek 
Moeder op de rivier bekroond 
met de Book of the Year Award 
van de Internationale Boeken-
beurs in Taipei.

In het kader van het programma 
Amsterdam Vluchtstad verbleef 
Ye Fu deze zomer in Nederland. 
Hij was de elfde tijdelijk bewoner 
van het voormalige woonhuis 
van Anne Frank. 

* Omdat het Chinees geen alfabet 
heeft om te spellen, kiest men voor 
buitenlandse namen karakters op 
klank, en de kunst is dan natuurlijk om 
karakters te kiezen die ook qua beteke-
nis enigszins relevant zijn; ‘tulp’ klinkt 
helaas niet als Holland, maar lotus 
(He) en orchidee (lan) samen wel.

De komende maanden zijn op 
 uitnodiging van het Letteren-
fonds de volgende buitenlandse 
gasten in Amsterdam

 
in de Schrijversresidentie:
i.s.m. het Amsterdams Fonds  
voor de Kunst
•  november 2012:  

Nir Baram (Israël)
•  december 2012:  

Florence Noiville (Frankrijk)
•  januari 2013:  

Mohamed Magani (Algerije)
•  medio april – medio juni 2013:  

Kettly Mars (Haïti)
•  medio juni - juli 2013:  

Jane Draycott (Groot-Brittannië)

via het bezoekersprogramma:
•  10 t/m 14 december 2012: Irina 

Balakhonova en Elena Quintana 
van uitgeverij Samokat  
(Rusland), uitgevers van kinder- 
en jeugdliteratuur (o.a. van Joke 
van Leeuwen).

 
in het Vertalershuis:
www.vertalershuis.nl
•  t/m 28 november: Ivana  

Scepanovic (Canada),  
vertaalster Nederlands-Servisch 

•  t/m 30 november: Rolf Erdorf, 
 vertaler Nederlands-Duits

•  t/m 30 november: Mireille 
 Cohendy, vertaalster  
Nederlands-Frans

•  t/m 2 januari 2013: Gül Özlen, 
 vertaalster Nederlands-Turks

•  januari 2013: De Europese 
vertalersfabriek/La Fabrique 
européenne des traducteurs, zie 
www.fabrique-traducteurs.org

•  februari 2013: Vishnu Khare 
(India), vertaler Nederlands-Hindi

•  februari 2013: Micaela van 
Muylen (Argentinië), vertaalster 
 Nederlands-Frans

•  februari – maart 2013:  
Burak Sengir, vertaler  
Nederlands-Turks

•  februari – maart 2013:  
Tibor  Bérczes, vertaler  
Nederlands-Hongaars

•  februari – maart 2013:  
Rainer  Kersten, vertaler 
Nederlands-Duits

•  maart 2013: Maja Weikert, ver-
taalster Nederlands-Kroatisch

•  15 maart t/m 15 april:  
Etsuko Nozaka, vertaalster 
Nederlands-Japans

•  april 2013: Gioia Ulrich  
Knezevic en Josipa Dvoracek, 
vertaalsters Nederlands-Kroatisch

•  april 2013: Per Holmer, vertaler 
Nederlands- Zweeds

•  april 2013: Wladimir Oschis 
(Duitsland), vertaler  
Nederlands-Russisch

•  mei 2013: Henri Deluy, vertaler 
Nederlands-Frans

en elders in Nederland,  
op het NIAS te Wassenaar:
www.nias.knaw.nl
•  t/m januari 2013: schrijver  
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Nieuws
Les 
Schwobs 
sont  
arrivés
meer bijzondere  
boeken op komst

Ze zijn er, de eerste vijf boeken die 
door Schwob zijn ondersteund: Suc-
ces van Lion Feuchtwanger; Zuiden-
wind van Norman Douglas, vertaald 
door Johan Hos; Geteld, geteld van 
Miklós Bánffy in vertaling van Rebekka 
Hermán Mostert; De bottenzoekers 
van Tahar Djaout, uit het Frans ver-
taald door Hester Tollenaar, en De 
legende van de heilige drinker van 
Joseph Roth (Atlas Contact) dat, kort 
voor zijn dood in 2011, werd vertaald 
door Wilfred Oranje. 

De legende 
van de heilige 
drinker verscheen 
oorspronkelijk 
in 1939, het jaar 
waarin Joseph 
Roth, 45 jaar oud, 
zichzelf in Parijs 
het graf in dronk. 
Met die gegevens 
— Parijs, drank, 
zelfkant — is het 
decor van het 
verhaal geschetst. 
De openingszin 
“Op een lente-
avond in 1934 
liep een heer van 
gevorderde leeftijd 
de stenen trappen 
af die van een 
der bruggen over 
de Seine naar de 

oevers leiden” doet een klassiek, kalm 
en lang verhaal vermoeden, maar de 
spanningsboog blijkt kort en krachtig. De 
vertelling verscheen bij Atlas Contact in 
een mooie uitgave die het midden houdt 
tussen beeldverhaal en novelle. Tekst en 
beeld wisselen elkaar af: de dialogen zijn 
weergegeven in stemmige illustraties van 
de hand van Bert Dekker. 

De Franstalige 
Algerijn Tahar Djaout 
(1954-1993) werkte 
na zijn studie wis-
kunde als journalist 
en schrijver. In 1993 
werd hij door funda-
mentalisten voor zijn 
huis doodgeschoten. 
Hij was daarmee een 
van de eerste intellec-

tuelen die slachtoffer werden van de Al-
gerijnse burgeroorlog. De bottenzoekers 
is “het Berbers-Algerijnse antwoord op 
het Frans-Algerijnse De pest van Albert 

Camus”, zo stelt Albelkader Benali in zijn 
voorwoord bij de roman. “In beide romans 
wordt de vraag gesteld hoe je overleeft 
in een samenleving die meer aandacht 
heeft voor de dood dan voor het leven.” 
De vertaling verscheen in de Berberbiblio-
theek, een samenwerking tussen schrijver 
Asis Aynan, vertaalster Hester Tollenaar 
en uitgeverij Athenaeum, Polak & Van 
Gennep. De eerste twee delen, Leven en 
legende van Agoun’chich van de Frans-
talige Marokkaanse schrijver Mohammed 
Khaïr-Eddine en De bottenzoekers van 
Tahar Djaout, vielen op: Hester Tollenaar 
werd voor deze vertalingen bekroond met 
het Elly Jaffé Stipendium 2012.

Jaap Scholten 
onthaalde Geteld, 
geteld van Miklós 
Bánffy (Atlas Con-
tact) in de Volkskrant 
met een lovende 
recensie. “Na zestig 
jaar verguizing en 
vergetelheid ver-
schijnt het eerste 
deel van de weerga-
loze Transsylvanië-

trilogie van de Hongaarse edelman en 
minister Miklós Bánffy in het Nederlands. 
[…] Sommige Hongaren klagen tegen mij 
dat hun literatuur doorwasemd is van poli-
tiek en verzuchten dan dat Franse auteurs 
zo fijn over de liefde kunnen schrijven. 
Miklós Bánffy (1873-1950) vermengt in 
de Transsylvaanse trilogie beide en kon 
daarbij putten uit eigen ervaring.” Wel 
kostte het lezen van de roman Scholten 
aanvankelijk moeite, pas na een bladzijde 
of 50 kwam hij er echt in. “Maar wanneer 
je eenmaal gewend bent aan dat tragere 
tempo, te paard of per rijtuig trekkend van 
landgoed naar landgoed, dan is het een 
weldaad — de ziel reist immers te paard.” 
Rebekka Hermán Mostert tekende voor 
de vertaling uit het Hongaars.

Terwijl Geteld, geteld 
zich afspeelt aan de 
vooravond van de 
Eerste Wereldoorlog, 
beschrijft Succes van 
Lion Feuchtwanger 
(München, 1884 - Los 
Angeles, 1958) de 
jaren na WO I. In ruim 
600 pagina’s wordt 

een beklemmend beeld opgeroepen van 
het Duitsland waarin het gedachtegoed 
van Hitler en zijn partij — in de roman 
Rupert Kutzner en de ‘Ware Duitsers’— 
steeds meer gehoor vindt. Hoofdpersoon 
in het verhaal is museum directeur Martin 
Krüger, die met de politiek in aanvaring 
komt als hij moderne schilderijen ten-
toonstelt die in de ogen van de macht-
hebbers aanstootgevend zijn. Erfolg 
verscheen in 1930 in Berlijn en werd 
drie jaar later door de nazi’s verboden. 
Meteen in 1930 verscheen een Neder-
landse vertaling van Anthonie Donker 
bij Querido; die nu is herzien door Koos 
Hageraats en uitgegeven door De 
Wereldbibliotheek. "Een meesterwerk", 
oordeelde Vrij Nederland. 

Zuidenwind van 
Norman Douglas ver-
schijnt als het derde 
deel van de Angel-
saksische bibliotheek 
waarin uitgeverij Van 
Oorschot ‘vergeten 
meesterwerken’ uit het 
Engelse taalgebied 
wil brengen. Eerder 
verschenen Een 

 sterfgeval in de familie van James Agee 
en Winesburg, Ohio van Sherwood  
Anderson (beide in vertaling van Nele 
Ysebaert). Zuidenwind (South Wind) 
werd in 1917 geschreven en is nu 
vertaald door Johan Hos. Als bisschop 
Heard op terugweg van Afrika naar 
Engeland het fictieve eiland Nepenthe 
aandoet om zijn nicht te bezoeken, maakt 
hij kennis met de expat society en de 
lokale bevolking op het mediterrane  
eiland. De ironische en soms buitenis-
sige conversaties met, en de geschiede-
nissen en fascinaties van de leden van 
deze gemeenschap vormen een essayis-
tische lappendeken in deze betrekkelijk 
plotloze roman, waarin en passant ook 
nog een moord wordt opgelost. 

Schwob is een website én een regeling 
voor (nog) onvertaalde literatuur uit alle 
windstreken. Met dit initiatief wil het  
Nederlands Letterenfonds de nieuws-
gierigheid naar vertaalde literatuur 
verbreden en de kwaliteit en diversiteit 
van de literatuur in Nederlandse vertaling 
stimuleren. De vijf boeken hierboven  
vormen het eerste resultaat van de 
nieuwe regeling. 

In de loop van de komende maanden ver-
schijnen naar verwachting de volgende, 
eveneens ondersteunde titels: Goudstof 
van Ibramhim al-Koni (Athenaeum /  
Berberbibliotheek), vertaald door Jan 
Jaap de Ruiter; Nedjma van Kateb Yacine 
(Athenaeum / Berberbibliotheek), ver-
taald door Hester Tollenaar; De liefde 
van Pierre Neuhart van Emanuel Bove 
(Coppens & Frenks), vertaald door 
Mirjam de Veth en De brieven van Ted 
Hughes van Ted Hughes / Christopher 
Reid (Arbeiderspers / Privé-domein), 
 vertaald door Nelleke van Maaren. De 
op de Schwob-website geïntroduceerde 
titels van Boleslaw Prus (De pop) en 
Yusuf Atilgan (De lanterfanter) werden 
aangekocht door Atlas Contact resp. 
Coppens & Frenks. Karol Lesman en 
Hanneke van der Heijden werken aan  
de vertaling van deze werken.
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Uitgelicht

“in de laatste Ten Books […] 
duikt ineens een lijvige 
roman op die in vrijwel geen 
periodiek besproken is: Alles 
kan kapot van Martijn Knol 
 (Wereldbibliotheek). Barbara 
den Ouden van het Letteren
fonds: ‘Martijn Knol laat zien 
wat literatuur vermag en 
speelt met alle taalregisters. 
Een groot talent.’ ”
‘Knol kan niet kapot’, Hans Driessen 
in de Volkskrant van 31 maart 2012.

“Hoe is de liefde voor je vak 
begonnen? Op de middelbare 
school tijdens Grieks. We 
kregen daar kleine stukjes van 
Plato te vertalen en dat gepuz
zel vond ik geweldig.”
 
‘Vakvrouw’, interview door Milou van 
der Will met Tjadine Stheeman, literair 
vertaalster Engels-Nederlands en part-
time docent aan de VertalersVakschool 
in Esta 8/12, april 2012.

 

“Het is een statement: op de 
shortlist voor de Dioraphte 
Jongerenliteratuur Prijs 
2012, die volgende week 
wordt uitgereikt, staan nul 
jeugdboeken. […] Er zijn wel 
zes boeken genomineerd 
— die samen dus de beste 
‘jongerenliteratuur’ van 2011 
heten — maar die vind je in 
de boekhandel tussen de 
literatuur voor volwassenen. 
[…] Dat het jongerenlitera
tuur was, merkte tot nu toe 
niemand op. Behalve dan die 
godin Dioraphte (overigens 
een anagram van Aphrodite), 
die de grens tussen jeugdboek 
en ‘volwassenenboek’ triom
fantelijk opzoekt, doorbreekt 
en opheft. Dat is wel een klein 
altaartje waard.”
 
‘Een beetje identiteit graag. Nul jeugd-
boeken genomineerd voor jeugdboe-
kenprijs’, Thomas de Veen, 13 april 
2012 in NRC Handelsblad.

“Dinsdag is de Nederlandse 
Poëzie Encyclopedie (NPE) 
online van start gegaan, een 
overzicht van alle Nederlands
talige professionele dichters 
vanaf 1 januari 1900. Ook 
biedt de NPE inzicht in de 
jaarlijkse bundelproductie.”
 
de Volkskrant, 25 april 2012.
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Subsidie  
bibliotheken  
BES- 
eilanden

Bonaire, St. Eustatius en Saba, de 
zogenoemde BES-eilanden, zijn sinds 
10 oktober 2010 bijzondere open-
bare  lichamen van het Koninkrijk der 
Nederlanden. Dat betekent dat de 
eilanden — en daarmee ook de open-
bare bibliotheken op deze eilanden 
— onder Nederlands bestuur vallen. Bij 
de overgang naar het nieuwe bestuur 
bleek echter geen geld beschikbaar te 
zijn gesteld voor de drie bibliotheken. 
Ze hadden geen eigen budget om per-
soneel aan te stellen, nieuwe boeken, 
inventaris en computers aan te schaffen, 
catalogussen te digitaliseren, etc. Zelfs 
voor een kapotte lamp of airco moesten 
de bibliotheken naar de lokale bestuur-
ders stappen om geld te vragen. 

Tijdens een dienstreis (in het kader van 
de Kultura-regeling) naar de Antillen 
werd de onhoudbare situatie van de bi-
bliotheken onder de aandacht gebracht 
van het Letterenfonds. Vervolgens 
rapporteerden het Fonds en anderen 
hierover aan het ministerie van OCW. 
Met resultaat. In augustus kende het 
ministerie een eenmalige subsidie toe 
aan de drie bibliotheken om ze voor 
2015 naar “een in Nederland gangbaar 
niveau” te brengen, “door een kwaliteits-
impuls aan de collectie, het versterken 
van de kwaliteit van het bestuur en 
het personeel, door een professionele 
dienstverlening op maat en door het zor-
gen voor de randvoorwaarden”. Voor elk 
van de drie bibliotheken is € 150.000 
beschikbaar. 

Ondertussen op Curaçao
Kort nadat dit besluit bekend werd, 
brachten enkele medewerkers van de 
Nederlandse cultuurfondsen in het ka-
der van de Kultura-regeling een laatste 
bezoek aan de Antillen. Een verrassend 
onderwerp dat tijdens de gesprekken 
aldaar opdook, waren de bezuinigingen 
in Nederland op de bibliotheken. Vele 
filialen hier moeten sluiten: bijvoorbeeld 
in Rotterdam blijven er van de twintig 
nog maar zes over. De Biblioteka Publiko 
Korsou, omgedoopt tot Nationale Biblio-
theek, opperde dat de collecties en 
inventaris van die bibliotheken zijn weg 
zou kunnen vinden naar Curaçao waar 
een groot gebrek is. Hetzelfde geldt 
misschien voor afgeschafte bibliobus-
sen… Nederlandse bibliotheken die 
mogelijkheden zien om aan de bezuini-
gingen zo een zinvol gevolg te geven, 
kunnen contact opnemen met Ronald 
Bos, medewerker Intercultureel beleid 
bij het Nederlands Letterenfonds. 

Uitgeschreven 
ruimte
Een verkenning van opdracht mogelijk heden  
in het publieke domein

Met het project Uitgeschreven 
ruimte onderzocht het Bra-
bants Kenniscentrum Kunst 
en Cultuur (bkkc) wat samen-
werkingen tussen beeldend 
kunstenaars en schrijvers in 
de openbare ruimte kunnen 
opleveren. Zeven duo’s kregen 
een locatie in Tilburg en een 
opdracht toegewezen. En 
elkaar. De uitkomsten van deze 
samenwerkingen worden nog 
tot en met zondag 27 januari  
2013 gepresenteerd in de 
ontmoetingsruimte van bkkc. 
Tegelijkertijd verscheen een 
publicatie rondom het project. 

Tentoonstelling en publicatie 
laten zien dat samenwerking 
meer oplevert dan ‘een gedicht 
op de muur’, dat het materiaal van schrijvers zich niet beperkt tot computer, 
papier en pen en dat kunstenaars anders kijken als ze met een schrijver 
werken. Het boekje Uitgeschreven ruimte. Literatuur en beeldende kunst 
in het publieke domein bevat essays van Marco Goud (neerlandicus) en 
Margriet Schavemaker (Stedelijk Museum Amsterdam) en toont de voor-
stellen/werken van de betrokken schrijvers en kunstenaars: Ester Naomi 
Perquin en Paul Mijksenaar; Nick J. Swarth en Ad Roefs; Peter Verhelst en 
Tim van Cromvoirt; Hanneke Hendrix en Strijbos & van Rijswijk; Delphine 
Lecompte en André van de Wijdeven; Peter Holvoet-Hanssen en Eveline 
van de Griend; Elisabeth Tonnard en Geert-Jan van Oostende.

Het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur gaat de komende jaren op 
zoek naar opdrachtgevers die benieuwd zijn naar een door schrijvers en 
beeldend kunstenaars toegevoegde betekenislaag. Ook wil het centrum 
met dit project dichters en schrijvers stimuleren op zoek te gaan naar 
bijzondere opdrachten voor alternatieve werkplekken. 

 
Uitgeschreven ruimte. Literatuur en beeldende kunst in het publieke domein. bkkc 
 brabants kenniscentrum kunst en cultuur | Jenneke Harings (red.) | ISBN/EAN  
978-90-71092-72-5 | ş12,50. De publicatie is te bestellen door een mail te sturen aan 
j.obbens@bkkc.nl ovv ‘publicatie uitgeschreven ruimte’. De tentoonstelling is geopend van 
dinsdag t/m zondag van 13:00 tot 17:00 uur, bkkc, Spoorlaan 21 i-k, 5038 CB Tilburg.

Roland Colastica beleefde een uiterst succesvolle 
kinderboekenweek in Nederland. Zijn debuut, de 
jeugdroman Vuurwerk in mijn hoofd, werd door 
NRC Handelsblad bestempeld als een van de drie 
mooiste kinderboeken van 2012: “Je voelt de magie 
die in de lucht hangt. Je ziet de uitbundige kleuren 
en ruikt de bedwelmende geuren van mango- en 
wayakabomen.” Ook in andere bladen was er 
aandacht voor het boek, het tijdschrift Lezen bracht 
onder de kop Zonder literatuur geen identiteit een 
interview met de auteur. Daarnaast trad Colastica 
samen met Rodaan Al Galidi (Irak) op voor de Lite-
raire Avond van de Eerste Bergensche boekhandel 
in Bergen (NH). Voor een uitverkocht huis vertelden 
zij in een dubbelinterview over hun eerste ontmoe-
ting op Curaçao deze zomer en droegen zij aan een 
gretig publiek hun gedichten en verhalen voor in het 
Nederlands, Papiaments en Arabisch. 

Succesvol 
debuut

Vuurwerk in mijn hoofd verscheen 
bij uitgeverij Leopold. Het boek 
is ontstaan in samenwerking met 
coach Sjoerd Kuijper, die daarvoor 
via het Intercultureel beleid van het 
Letterenfonds was gevraagd. De 
jeugdroman werd in mei officieel 
gepresenteerd in De Balie in Am-
sterdam, later volgden presentaties 
op Aruba en in Colastica’s woon-
plaats Willemstad op Curaçao.

“De poëzie in Santenkraam is 
rauw, direct maar ook lyrisch 
en ritmisch, wat nog versterkt 
wordt door het zangerige 
Afrikaans, dat voortreffelijk is 
vertaald door Alfred Schaffer. 
[… Kamfer] schrijft, anders 
dan haar generatiegenoten, 
niet in het Engels maar in het 
Afrikaans. ‘Engels is de taal 
van de vooruitgang. Vergeet 
het verleden, kijk vooruit! 
Maar dat is te makkelijk. We 
moeten het verleden juist niet 
vergeten. The spirit came from 
the past! Het Afrikaans is mijn 
taal.’” 
 
‘Ik wil de stem van mijn opa zijn. Writer 
in residence: Zuid-Afrikaanse dichter 
laat zich niet verleiden tot Engelse 
poëzie, alles is rauw en Zuid-Afrikaans’, 
Maarten Moll in Het Parool, mei 2012.

“Toen de ZuidAfrikaanse 
dichteres Ronelda S. Kamfer 
haar grootvader kort voor 
zijn dood vroeg verhalen over 
Skipskop te vertellen, het vis
sersdorpje aan de Atlantische 
klippenkust waar hij op
groeide en uit verdreven werd 
door het toenmalige Apart
heidsbewind, zei hij: „Ik wil 
wel vertellen maar je moet me 
beloven dat je mijn verhalen 
in je eigen woorden doorver
telt.” […] Ik spreek haar in haar 
appartement aan het Spui, 
waar ze met man en dochter 
twee maanden woont op uit
nodiging van het Nederlands 
Letterenfonds. ‘Doorvertel
len’. Liefst vijf gedichten in de 
bundel dragen die titel.”
 
‘Eerlijkheid is lastig’, interview met 
WIR Ronelda S. Kamfer door  
Christine Otten in NRC Handelsblad,  
11 mei 2012
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Internationale  
gastverblijven  
voor schrijvers  
en vertalers
 
Actueel nieuws van Trans Artists 

Instituto Sacatar
Candomblé en saudade, palm-
bomen en witte zandstranden. 
Het is moeilijk om geen clichés 
te gebruiken om Instituto Sacatar 
te typeren, gelegen op het tropi-
sche eiland Itaparica voor de kust 
van Salvador, hoofdstad van de 
Braziliaanse provincie Bahia. Op de 
website van dit eerste en grootste 
artist-in-residence centrum van Bra-
zilië getuigen schrijvers en dichters 
van hun ervaringen. Ze lijken zich 
haast bezwaard te voelen. Zo’n 
weldaad. En er wordt ook nog voor 
je gekookt! Behalve in het week-
end. Niemand heeft er stilgezeten. 
Schrijvers doen er onderzoek naar 
Candomblé rituelen. De Roemeense 
dichter Dinu Flamand rijmde er over 
de lokale weemoedigheid, die ook 
hem overmande. De Mexicaanse 
schrijver Gonzalo Vélez ontdekte in 
zichzelf de fotograaf. Hij ging met 
een serie foto’s naar huis in plaats 
van met een afgeronde roman. Zo 
ziet de organisatie het graag.  

In een interview voor de Trans 
Artists-nieuwsbrief schreef mede-
oprichter van Sacatar Taylor Van 
Horne het ooit zo: “What is the 
point of traveling half way around 
the world to Bahia to lock yourself 

up in a room that looks just like the 
one you left behind in Germany? Or 
to sit in front of a computer all day 
every day, as did a recent artist? 
Sacatar is meant to be a space for 
experimentation, far from daily rou-
tine. Bahia is a unique community 
in the New World in which traditi-
ons brought by the African slaves 
managed not just to survive, but to 
evolve and thrive. We urge inte-
rested guests to take their practice 
into the local community in a variety 
of ways — through exhibitions, work-
shops, theater and dance produc-
tions, oral histories — in fact, in any 
way the artist can imagine.”

Overigens krijgt de gast alle ruimte 
om die interesse in het lokale zelf in 
te vullen. Instituto Sacatar behoort 
tot het residency-model dat de gast 
de vrijheid geeft zijn of haar verblijf 
naar eigen inzicht vorm te geven. 
Geen programma, geen struc-
tuur, geen verplichting. Dat model 
staat de laatste tijd onder druk. 
Steeds meer artist-in-residence 
programma’s vragen van hun gasten 
om een eindresultaat, om productie 
en publicatie. Dat werkt prima voor 
schrijvers die graag in opdracht 
werken en van deadlines houden. 
Instituto Sacatar echter houdt vast 

aan het model van een doorbreking 
van productie en van routine, en dat 
is belangrijk nu ook in de wereld van 
artist-in-residence de druk om te 
scoren zich laat gelden.
Er is plaats voor vijf gasten tegelijk: 
beeldend kunstenaars, componis-
ten, schrijvers. Sacatar heeft een 
jaarlijkse inschrijvingsronde. Neem 
de tijd voor een aanmelding. De 
concurrentie is groot. 
 
Instituto Sacatar 
Rua da Alegria 10
Itaparica, BA 44460-000
www.sacatar.org

Trans Artists 
Op de website van Trans Artists 
staan meer dan 1.000 artist-in-
residence programma’s over de 
hele wereld vermeld. Ongeveer 300 
daarvan bieden faciliteiten voor 
schrijvers aan. Bezoek de Writers’ 
Section (Engels) van Trans Artists 
op: www.transartists.org. Op de 
website kun je je aanmelden voor de 
gratis digitale nieuwsbrief met artist-
in-residence programma’s, die een-
maal per maand wordt verstuurd. 
 
Trans Artists
020-6127400
info@transartists.org

Vertaler Rien Verhoef eredoctor  
Universiteit Leiden  
   

Vertaler Rien Verhoef krijgt op 8 februari 2013 een ere-
doctoraat. De Universiteit Leiden verleent Verhoef het 
eredoctoraat omdat hij Engelstalige wereldliteratuur op 
een constant hoog niveau en op prachtige en inventieve 
wijze toegankelijk maakt in het Nederlands. 

Rien Verhoef vertaalde auteurs 
als Graham Swift, David 
Leavitt, Vladimir Nabokov, 
William Faulkner en Ian 
McEwan, van wie hij de vaste 
vertaler is.  Onlangs verscheen 
Suikertand, zijn vertaling van 
McEwans nieuwste boek 
Sweet Tooth.

Voor zijn werk ontving Rien 
Verhoef in 1982 de Martinus 
Nijhoff-prijs, samen met Sjaak 
Commandeur, met wie hij 
onder meer Saul Bellow en 
Anthony Burgess vertaalde. 

In 2008 ontving hij de vertaalprijs van het Fonds voor de 
Letteren op grond van de hoge kwaliteit van zijn vertaaloeuvre 
en zijn onvermoeibare inzet voor het literair vertalen en de 
beroepsgroep. Behalve literatuur vertaalt hij ook teksten voor 
musea, dag- en weekbladen. 

Verhoef studeerde aan het Instituut voor Vertaalkunde (later: 
Vertaalwetenschap) van de Universiteit van Amsterdam en 
had daar leermeesters als Peter Verstegen, Cees Buddingh’ 
en Else Hoog. Hij was een van de initiatoren van de Literaire 
Vertaaldagen en geeft incidenteel workshops en masterclas-
ses aan de Vertalersvakschool Amsterdam en het Expertise-
centrum Literair Vertalen te Utrecht. Later was hij bestuurslid 
van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, 
en nauw betrokken bij de totstandkoming van het Nederlands 
Letterenfonds. Samen met Andrea Kluitmann en Fedde van 
Santen zette hij onlangs Vertaalverhaal.nl op, een website 
met verhalen van gelauwerde en anderszins aansprekende 
vertalers over de vertaal- en vertalerswijsheden waarin zij hun 
toekomstige opvolgers willen laten delen.

De Universiteit Leiden noemt het eredoctoraat dat op 8 febru-
ari 2013 aan Rien Verhoef wordt uitgereikt ook een eerbetoon 
aan het vertalen zelf en een erkenning van de waarde van 
vertalingen: ze bieden lezers de mogelijkheid inzicht te krijgen 
in de ervaringen en opvattingen van culturen die ver van hen 
verwijderd zijn. En voor de wetenschap vormen vertalingen 
een ideaal middel om de raakvlakken en spanningsvelden te 
analyseren tussen talen, culturen en identiteiten. 

“Dat ik in Nederland 150.000 
boeken heb verkocht vindt hij 
zo indrukwekkend dat hij het 
in een oranje balk op de cover 
van de vertaling heeft laten 
zetten. Ik zeg dat dat voor 
Braziliaanse begrippen na
tuurlijk niks is, maar volgens 
Marcelo [Melo, mijn Brazili
aanse uitgever,] is het tegen
deel waar. Hoewel alleen al in 
São Paulo evenveel mensen 
wonen als in Nederland, 
kost het hem veel moeite van 
een literaire roman een paar 
duizend boeken te verkopen. 
Brazilianen lezen gemiddeld 
twee boeken per jaar. Veel 
nieuwe rijken hebben vroe
ger nooit geleerd te lezen, en 
zeker geen literatuur. Ik stel 
mijn verwachtingen wat bij.”
 
‘Doorbreken in booming Brazilië’, 
Franca Treur in NRC Handelsblad,  
10 mei 2012. 

“Stel, je staat voor een brie
venbus, gooit er een brief in, 
en je zou het leuk vinden als 
er ook nog wat uit zou komen. 
Een gedicht bijvoorbeeld. 
Dan heb je geluk: het kan  
met ‘augmented reality’, 
toegevoegde realiteit. Met 
je smartphone kun je gratis 
de app ‘200 ton TNT’ down
loaden. […] 200 ton TNT is 
één van de zes projecten die 
morgen worden gepresen
teerd in TrouwAmsterdam. 
Het Mondriaan Fonds en het 
Nederlands Letterenfonds 
gaven zes dichtervormgever
duo’s de kans om samen de 
mogelijkheden van touch
screens en augmented reality 
te onderzoeken.”
 
‘Met de app komt de ouderwetse  
brievenbus tot leven’, Anna Vossers  
in Trouw, 16 mei 2012.

Letteren &cetera is de live talkshow waarin Pieter Steinz, 
directeur van het Nederlands Letterenfonds, iedere 
maand drie schrijvers en/of vertalers interviewt over  
hun recent verschenen boeken. 

Op vrijdag 7 december gaat Pieter Steinz met Christiaan 
Weijts, Saskia Goldschmidt en Peter Delpeut in gesprek 
over hun nieuwe romans: Euforie (De Arbeiderspers), De 
hormoonfabriek (Cossee) en Kruisverhoor (Augustus).  
Letteren &cetera is gratis toegankelijk. Wel verzoeken we  
u te reserveren via de website van Spui25.

Op de website van het Letterenfonds kan een filmpje worden 
bekeken met een compilatie van de interviews met Thomas 
Rosenboom over zijn nieuwe roman De rode loper en met 
essayist Graa Boomsma en vertaler Guido Golüke over de 
Amerikaanse literatuur. 

Volgend jaar verhuist Letteren &cetera van de vrijdag naar de 
donderdag. En wel naar de laatste donderdag van de maand. 
Noteert u de data alvast in uw agenda? Donderdag 31 janu-
ari, donderdag 28 februari, donderdag 28 maart, &cetera. 
Tijd en plaats blijven ongewijzigd: Spui25 in Amsterdam, 
aanvang 17.00. Wees welkom.

Letteren &cetera verhuist  
in 2013 naar de laatste  
donderdag van de maand

door Erik Hagoort
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Belangrijke informatie voor aanvragers in het kader 
van de Werkbeursregeling schrijvers en de Project-
werkbeursregeling vertalers. 

Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds heeft 
de inkomensgrens voor schrijvers en vertalers voor 
2013 tot en met 2016 vastgesteld op € 45.000 be-
lastbaar verzamelinkomen (artikel 2.18 Wet inkom-
stenbelasting 2001). Ook voor recent gedebuteerde 
schrijvers geldt vanaf 2013 de inkomensgrens. De 
berekeningswijze van de inkomensgrens wordt gewij-
zigd en er komt een meldplicht aan het fonds als de 
inkomensgrens is overschreden.

Andere belangrijke wijzigingen die gezien de bezuini-
gingen op budget en personeelsformatie per 1 januari 
2013 worden doorgevoerd op de Werkbeursregelingen:

   van twee aanvraagrondes naar één  
aanvraagronde per jaar voor schrijvers

Tot nu toe waren er twee aanvraagmomenten per jaar 
voor auteurs bij de werkbeursregeling (15 januari en 15 
juni) en één (15 maart) voor auteurs binnen de stimule-
ringsregeling. Vanaf 2013 geldt dat voor alle aanvragers 
er nog maar één aanvraagmoment per jaar is. Omdat er 
bovendien een differentiatie komt in de beurzen per ‘soort’ 
aanvrager, is het erg belangrijk dat elke aanvrager goed 
kennis neemt van ‘zijn’ aanvraagdatum per 2013.

15 januari 2013: sluiting aanvraagronde voor de groep 
 ervaren schrijvers. Dit zijn auteurs die al minimaal vijf 
werkbeurzen hebben ontvangen (dit geldt voor zowel 
 genoten projectwerkbeurzen vanaf 2001 als continue-
ringsbeurzen van de jaren daarvoor). Hoogte van de  
beurs ligt tussen de € 5.000 en € 30.000.

15 maart 2013: sluiting aanvraagronde voor de starters: 
de groep recent gedebuteerde schrijvers en de schrijvers 
die inmiddels twee literaire titels hebben gepubliceerd in 
de genres proza, non-fictie, poëzie of kinder- en jeugd-
literatuur. Zij kunnen aanvragen voor een tweede dan wel 
derde literair werk. Hoogte van de beurs ligt tussen  
€ 5.000 en € 30.000.

15 juni 2013: sluiting aanvraagronde voor de groep 
 oeuvrebouwers. Dit zijn auteurs die al minimaal drie lite-
raire titels hebben gepubliceerd en nog geen vijf werk-
beurzen hebben ontvangen. Hoogte van de beurs  
ligt tussen de € 5.000 en € 50.000.

   van vier rondes naar drie rondes per jaar  
voor vertalers

Aanvragen van vertalers voor een projectwerkbeurs kun-
nen het hele jaar door worden ingediend. In 2013 worden 
ze echter nog maar in drie rondes per jaar behandeld.

Aanvragen die voor 1 januari 2013 worden ingediend, zijn 
verzekerd van behandeling in de eerste ronde. Aanvragen 
die binnenkomen voor 1 mei 2013 maken deel uit van de 
tweede ronde en aanvragen die voor 1 september 2013 
worden ingezonden, gaan mee met de derde ronde.

Het blijft van belang om een aanvraag bij aanvang van de 
vertaling in te dienen.

   stopzetten ‘dubbele’ aanvraagmogelijkheid  
met het Vlaams Fonds voor de Letteren

Vanaf 2013 is het ook voor schrijvers niet langer mogelijk 
om voor een en hetzelfde project zowel bij het Nederlands 
Letterenfonds als het Vlaams Fonds voor de Letteren aan 
te vragen. (Voor vertalers is dit vanaf eind 2009 al niet 
meer mogelijk.) Zij die woonachtig zijn in Vlaanderen wor-
den geacht uitsluitend bij het Vlaams Fonds voor de Lette-
ren aan te vragen. Eerstvolgende aanvraagdatum voor de 
werkbeursregeling auteurs aldaar is 1 december 2012.

   uitsluitend nog aanvraagmogelijkheid voor 
 toneelschrijvers voor werk dat bij een literaire 
 uitgever verschijnt

Het Nederlands Letterenfonds biedt per 2013 uitsluitend 
de toneelschrijvers die hun werk in boekvorm gepubli-
ceerd weten (dus een intentieverklaring van een uitgever 
kunnen overleggen) nog de mogelijkheid tot aanvragen. In 
overleg met Fonds Podiumkunsten (FPK) is hiertoe beslo-
ten omdat de expertise om opvoeringen en de statuur van 
gezelschappen te beoordelen beter is gezekerd bij het 
FPK. Hoe de regeling er bij het FPK uit zal komen te zien 
zal dit najaar bekend worden gemaakt.

Verlaging van de inkomens-
grens naar € 45.000 voor 
schrijvers en vertalers

Redacties die willen meedoen aan het Initiatief literaire 
tijdschriften 2013 van het Nederlands Letterenfonds en 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, hebben tot maandag 
26 november 10:00 uur de tijd om een aanvraag in te 
dienen. Het initiatief biedt talentvolle redacties ruimte 
om hun tijdschrift verder te ontwikkelen op internet en 
op het vlak van publieksbereik. De aanvraag bestaat uit 

een ingevuld aanvraagformulier en alle 11 bijlagen.  
Let op: indienen kan alleen op het (post)adres van het 
Nederlands Letterenfonds. Meer informatie en het 
aanvraagformulier vindt u op onze website onder 
‘Subsidies’. Voor nadere vragen kunt u terecht bij 
Suzanne Meeuwissen, telefoon: 020 520 73 00. 

Bekendmaking  
nieuwe regelingen

De nieuwe Regeling projectwerkbeurzen schrijvers 
met informatie over de gewijzigde inkomensgrens  
is vanaf half december te vinden op onze website  
www.letterenfonds.nl. Ook de nieuwe Regeling reis-
kosten buitenland, de Regeling digitale literaire projec-
ten en de Regeling literaire projecten voor rechtsper-
sonen (voorheen: Incidentele literaire  manifestaties) 
worden half december 2012 op de website van het 
fonds gepubliceerd. De Regeling reisbeurzen en 
 verblijfsbeurzen vervalt per 1 januari 2013. 

De overige Regelingen blijven voorlopig ongewijzigd 
en zijn op onze website te vinden onder ‘Subsidies’.

“Poëzie loont! Onder dat credo 
ontwikkelden dichter Arnoud 
van Adrichem en grafisch 
ontwerpers Cox & Gruse
meyer de mobiele browser 
GELD, waarmee hardwer
kende belastingbetalers hun 
belastingcenten kunnen 
terugverdienen door gedich
ten te lezen.”
 
Frank Keizer op website Ooteoote,  
14 mei 2012

“Vertalers die gewoonlijk in 
stilte hun werk doen, laten 
van zich horen en hoe. […] 
Ronald Vlek, die eerder als 
ondertitelaar werkte, vertaal
de The Sense of an Ending van 
Julian Barnes (1946). Literair 
vertalen is een moeilijk vak, 
zegt Vlek. De openingszin The 
sun was shining brightly kan al 
op allerlei manieren weerge
geven worden. Het bijvoeglijk 
naamwoord helder is meer 
van toepassing op maanlicht. 
Vertalen is interpreterend 
begrijpen. Iedereen doet dat 
anders.”
 
Rein Swart op zijn blog Allerhande 
over ‘Vertalersgeluk, Athenaeum 
Boekhandel Haarlem’, 30 mei 2012. 
Alle lezingen van de Vertalersgeluk-
tournee, mei & juni 2012, zijn gepubli-
ceerd als de blog ‘Vertalersgeluk’ op 
de Letterenfonds-website.

“Inevitably, as the number 
of people speaking English 
increases, so do the sales of 
novels in English. But not 
enormously. The surprise is 
that increased knowledge of 
English has also brought a 
much more marked increase 
in sales of literature written 
in English but read in transla
tion in the local language. […] 
Statistics provided by Dutch 
Foundation for Literature 
show that while the number 
of translations coming from 
other languages has been 
static, or risen only slowly,  
as English is taught more and 
more widely in schools and 
universities through the  
seventies and eighties there 
has been a huge leap in trans
lations from English.”
 
‘Most Favored Nations’, Tim Parks  
in The New York Review of Books,  
11 juni 2012. Initiatief literaire tijdschriften 2013 

Inzenddatum  verlengd tot 26  november 2012

schreef pagina 23najaar 2012

nieuws

http://www.letterenfonds.nl/nl/werkbeursregeling-auteurs
http://www.letterenfonds.nl/nl/werkbeursregeling-auteurs
http://www.letterenfonds.nl/nl/werkbeurzen-vertalers
http://www.letterenfonds.nl/nl/werkbeurzen-vertalers
http://www.fondsvoordeletteren.be/nl/content/93/werkbeurzen-voor-literaire-auteurs-en-illustratoren.html
http://www.fondspodiumkunsten.nl/subsidies/
http://www.letterenfonds.nl/nl/subsidies
http://ooteoote.nl/2012/05/geld-poezie/
http://ooteoote.nl/2012/05/geld-poezie/
http://reinswart.blogspot.nl/2012/06/vertalersgeluk-athenaeum-boekhandel.html
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/142/vertalersgeluk
http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2012/jun/11/literary-globalization-europe-translation/
http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2012/jun/11/literary-globalization-europe-translation/
http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2012/jun/11/literary-globalization-europe-translation/
http://www.letterenfonds.nl/nl/initiatief-literaire-tijdschriften-2013


Op Prinsjesdag ontving het Nederlands 
 Letterenfonds van het Ministerie van OCW het 
definitieve besluit over de middelen die het 
Fonds voor de periode 2013 – 2016 tot zijn 
beschikking krijgt. Kort gezegd komt het erop 
neer dat het Fonds de komende jaren met een 
korting van zo’n 12% op de totale begroting 
wordt geconfronteerd. Dat er bezuinigd zou 
moeten worden was al langer duidelijk — al in 
juni 2011 werd het fonds door Staatssecreta-
ris Zijlstra van zijn voornemens op de hoogte 
gebracht. Goed nieuws is dat de uiteindelijke 
budgetvermindering lager uitvalt dan aan-
vankelijk werd gevreesd. Niettemin zijn de 
gevolgen voor de activiteiten en de subsidies 
van het Fonds aanzienlijk. 

Om korting van budgetten bestemd voor auteurs, 
vertalers en van het fonds afhankelijke literaire 
instellingen waar mogelijk te beperken, worden 
de belangrijkste besparingen gerealiseerd door 
verlaging van de beheerslasten van het Letteren-
fonds. Voor de nieuwe beleidsperiode is een for-
se personele reductie voorzien; in totaal zal tot en 
met 2016 de formatie worden teruggebracht met 
8,9 fte, een reductie van ongeveer 28% van de 
personele bezetting. Per 2013 maakt het Fonds 
op verzoek van het ministerie de overstap van een 
bestuurs- naar een Raad van Toezicht-model. Het 
huidige bestuur telt zeven leden, de Raad van 
Toezicht zal uit maximaal vijf personen bestaan. 
Verdere kostenverlagingen worden gerealiseerd 
door verhuur van vrijgekomen kantoorruimte.

Reductie van subsidiebudgetten zal desondanks 
onvermijdelijk zijn. De door het ministerie, op 
 advies van de Raad voor Cultuur, opgelegde ver-
laging van het budget voor werkbeurzen auteurs, 
het stopzetten van de eregeldregeling en het 
wegvallen van de mogelijkheid tot ondersteuning 
van papieren uitgaven van literaire tijdschriften 
hebben in de pers inmiddels ruime aandacht 
gekregen. Een herziening van de regeling werk-
beurzen auteurs (zie ook pagina 23, z.o.z.) was 
noodzakelijk om met beperktere middelen de am-
bities van het fonds ten aanzien van de instand-
houding van de kwaliteit en pluriformiteit van het 
Nederlandse literaire aanbod te kunnen blijven 
verwezenlijken. Het accent komt daarbij te liggen 

Bezuinigingen  
op budget  
Letterenfonds  
in 2013–2016

op talentontwikkeling, om ook nieuwe  generaties 
schrijvers in staat te kunnen stellen een oeuvre 
op te bouwen. In aanvulling daarop ontwikkelt het 
Fonds samen met de Stichting Lezen en de SSS 
voor zowel gerenommeerde als jonge schrij-
vers programma’s en  activiteiten gericht op het 
zichtbaar maken van het uitzonderlijke werk dat 
jaarlijks mede met steun van het Fonds tot stand 
komt. Voor de literaire tijdschriften zijn de moge-
lijkheden voor ondersteuning op digitaal gebied 
verruimd, mede door samenwerking te zoeken 
met het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Ook de grote literatuurfestivals krijgen in de 
nieuwe subsidieperiode te maken met een 
aanzienlijke verlaging van de door de rijksover-
heid beschikbaar gestelde middelen. Scherpe 
keuzes bij zowel het Fonds als de festivals zelf, 
en vindingrijkheid van festivalorganisaties bij het 
vinden van alternatieve financieringsmogelijk-
heden, hebben er desalniettemin toe geleid dat 
zes literatuurfestivals van internationaal belang en 
twee literair-educatieve organisaties vanaf 2013 
meerjarig kunnen worden ondersteund.

Tevreden is het Fonds met het feit dat in tijden 
van bezuiniging de budgetten voor vertalers en 
vertalingen, voor zowel vertalingen in het Neder-
lands als voor die van Nederlands- en Friestalige 
literatuur in andere talen, intact kunnen blijven. 
De ondersteuning van vertalingen, in het belang 
van een levendige, zich vernieuwende literatuur, 
zal zo ook de komende jaren een van de speer-
punten van het Fonds kunnen blijven. Voor de 
verspreiding van de Nederlandse literatuur in het 
buitenland zal het Letterenfonds zich met onver-
minderde energie blijven inzetten. Om ook in de 
toekomst grootschalige presentaties van Neder-
landstalige literatuur te kunnen blijven organi-
seren zal vaker samenwerking worden gezocht 
met de andere Nederlandse cultuurfondsen. 
Het Letterenfonds verwacht op deze manier zijn 
doelstelling om de Nederlandstalige letteren in 
2016 opnieuw Schwerpunkt te doen worden op 
de Frankfurter Buchmesse te kunnen realiseren.

door Tiziano Perez
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“Dit boek is ons te dun,” zegt 
de uitgeefster van Horizon 
Media. In haar handen heeft 
ze de Duitse vertaling van 
Oeroeg van Hella S. Haasse, 
een schrijfster van wie nooit 
iets in het Chinees gepubli
ceerd werd. Als ze hoort dat 
Haasse drie beroemde boeken 
over NederlandsIndië heeft 
geschreven, ziet ze nieuwe 
mogelijkheden. Misschien 
kunnen ze Der schwarze See, 
The Tea Lords en het niet in het 
Duits of Engels vertaalde Sleu-
teloog in één band uitgeven.
Chinese lezers houden van 
dikke boeken; daarin verschil
len ze niet van Nederlanders. 
Maar door een economisch 
schrift – karakters – worden 
westerse boeken gemiddeld 
een kwart dunner.”
 
Blog ‘De Stem van Holland’ door  
Pieter Steinz op de Letterenfonds-
website, 7 september 2012.

“Sander van Vlerken bemerkt 
groeiende belangstelling 
vanuit Duitsland en Scandi
navië voor het Nederlandse 
taalgebied. Dat auteurs in de 
folders van het Letterenfonds 
staan werkt voor hen goed. 
Buitenlandse uitgevers zijn blij 
met een onafhankelijk fonds 
dat iets zegt over de kwaliteit 
van boeken.”
 
‘Positiviteit overheerst op Frankfurt’, 
Vincent Elzinga op Boekblad,  
12 oktober 2012

"De toekomst heeft de kunsten 
misschien nog wel meer nodig 
dan de kunst een toekomst.”
Maarten Doorman op symposium De 
waarde van cultuur, 1 november 2012

"Sinds de overheid zich  
terugtrekt en minder aan de 
kunsten geeft, worden haar 
eisen pregnanter."
Lex ter Braak op symposium De 
waarde van cultuur, 1 november 2012

"De doorbraak van het ebook 
in de Verenigde Staten beziet 
Fisketjon met zorg: „Elektro
nische boeken zijn een stuk 
goedkoper en genereren dus 
minder omzet. Dat scheelt de 
uitgeverij inkomsten – en de 
auteurs ook. Die moeten steeds 
meer boeken verkopen om een 
redelijk inkomen te verwer
ven.” En de meeste schrijvers 
verkopen juist minder. Net als 
in Nederland is de markt voor 
de literaire middenmoters in 
crisis. „Wie vroeger altijd wel 
een paar duizend exemplaren 
verkocht, komt nu soms niet 
verder dan een paar honderd. 
Dan is het moeilijk om gemo
tiveerd te blijven – nog los van 
het feit dat schrijvers ook huur 
moeten betalen.” ”
 
`De echte revolutie was niet het e-book 
maar de pdf ,́ Arjen Fortuin in NRC 
Handelsblad, 2 november 2012.
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