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Schreef,
over ontwikkelingen
in de letteren

 
Hans Hogenkamp,  
directeur Schrijversvakschool 

“Een opleiding biedt  
juist kans om je sneller  
te ontwikkelen.”

 
Ellen van Velzen,  
schrijfster en bioloog,  
debuteerde dit jaar met  
de jeudroman Jonge vlieger

“Het valt me op dat 
als je iets artistieks 
doet, je competenties 
snel worden onder- 
gewaardeerd.”

 
Alexandra Finogenova,  
rechtenmanager bij uitgeverij  
POSTUM in Moskou

“Dit avant-gardisme, 
deze durf, zijn te 
verklaren uit het feit 
dat ouders die in de 
post-Sovjetperiode 
zijn opgegroeid, 
hun kinderen willen 
laten opgroeien met 
fundamenteel andere 
boeken dan die zij 
zelf als kind hebben 
gelezen.”

 
Christiaan Weijts, schrijver 

“Schrijfonderwijs leidt 
tot netjes gepolijst,  
eenvormig proza.”

 
David Vann, Amerikaans bestsellerauteur  
was als writer in residence een maand in 
Amsterdam

“Ik vind dat we als schrijvers 
iedere handreiking, iedere 
beurs moeten aannemen. 
Het brengt niet alleen  
tijd en geld – twee kostbare 
zaken – maar ook erkenning 
van je ambities. Iedere 
overheid zou cultuur 
moeten beschermen.”



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 
maakt u tot curator van deze collectie 
beelden of citaten?

Een foto uit mijn familiealbum, Bandoeng, Neder-
lands-Indie, 1933. Theeuur op het platje, in de 
koelte en rust van de namiddag. Een beeld van 
een verdwenen tijdperk, een verdwenen wereld 
en van een manier van leven die ook voorgoed 
voorbij is: ‘Indië’ bestaat niet meer. De mensen 
op deze foto bestaan bijna niet meer; alleen het 
meisje met de grote strik is er anno 2013 nog. 
Die sfeer van vergankelijkheid stemt weemoedig 
en is tegelijkertijd een bron van inspiratie. 

Voor de auteur F. Springer, Meester van de Wee-
moed, vormden de idyllische foto’s van zijn eigen 
Indische jaren een belangrijke catalysator om zijn 
herinneringen op gang te helpen en die voorbije 
werkelijkheid dichterbij te halen teneinde erover 
te kunnen schrijven. Als zijn biografe tuurde ik 
grenzeloos gefascineerd naar die oude prentjes, 
inzoomend op het kleinste detail. Ik kroop in de 
omlijsting, observeerde de kleine Springer en 
stelde mij voor aan deze en gene onbekende in 
wit tropenpak. Ik voelde mij senang in die om-
geving; de sfeer was mij vertrouwd. In dat decor 
beleefde het object van mijn biografie zijn meest 
vormende jaren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Herinnering’ is een terugkerend thema in Sprin-
gers oeuvre. Scherpe geheugenissen zijn er aan 
de Japanse bezetting, de daaropvolgende interne-
ring en de uiteindelijke hereniging met zijn familie. 
Die als authentiek beleefde herinneringen worden 
bij hem al schrijvend tot een verhaal. ‘De histori-
sche feiten moeten kloppen’, zei Springer eens, 
‘dat is de basis waarop ik een verhaal bouw’. In 
die werkelijkheid situeert hij zijn vertelling. Feit en 
fictie – echt gebeurd en toch allemaal gelogen. 

Koppeltekens
Liesbeth Dolk

Liesbeth Dolk (Djakarta 
1954) schrijft de biografie 
van de auteur F. Springer, 
pseudoniem van Carel Jan 
Schneider (Batavia 1932 – 
Den Haag 2011). Eerder was 
ze als docente Nederlands 
en als docente koloniale 
 letterkunde verbonden aan 
universiteiten in onder andere 
Indonesië en Maleisië en 
aan de Sorbonne in Parijs.  
In 1993 promoveerde ze  
op het proefschrift Twee 
zielen, twee gedachten: 
tijdschrift en en intellec
tuelen op Java (19001957).

Jeder Mensch erfindet sich früher oder 
später eine Geschichte, die er [...] für sein 
Leben hält, oder eine Reihe von Ge-
schichten, die mit Namen und Daten zu 
belegen sind, so dass an ihrer Wirklich-
keit, scheint es, nicht zu zweifeln ist. 

Max Frisch Werkstattgespräch

Of niet? Het ontraadselen van de manier waarop 
Springer poëzie maakt van de werkelijkheid, het 
onderzoek naar die transformatie, onthult de 
 essentie van zijn literaire schrijverschap.  

In de loop der jaren reisde ik, alleen of met de 
schrijver, terug naar zijn lieux de mémoire. Dat 
waren er vele. Als jongen woonde Springer op 
twaalf verschillende plekken. Later zwierf hij 
over de wereld als bestuursambtenaar en diplo-
maat. Kousbroek heeft ooit prachtig beschreven 
waarom je ten slotte een keer op zoek gaat naar 
de huizen waar je vroeger als kind woonde. 

Het komt erop neer dat alles bestaat in je herinne-
ring, maar dat het terugzien van een ouderlijk huis, 
een vroegere school, een zwembad, het karakter 
heeft van een bewijs: het heeft echt bestaan, het 
is echt gebeurd. Voor mij heeft het een zekere 
bekoring om in de biografie het verleden met het 
heden te verbinden door kiekjes van toen te ‘her-
fotograferen’, en zo vast te leggen wat veranderde 
en wat bleef. De Amerikaanse fotograaf Mark 
Klett doet dit al geruime tijd met landschappen 
en gebouwen in een meeslepend en minitieus 
uitgevoerd Rephotography Survey Project. 

De myriade van gebeurtenissen, dimensies en 
associaties waaruit een mensenleven is opge-
bouwd, laat zich maar gedeeltelijk vangen in een 
lineair verhaal. Inspiratie voor een andere benade-
ring van de biografie vond ik jaren geleden bij de 
filosofen Deleuze en Guatarri. Zij introduceerden 
het rizoom, een term uit de plantenwereld. Een 
rizoom is een ondergronds wortelsysteem met 
stervormige afsplitsingen, zijtakken, knollen en 
verknopingen die zich doorlopend in alle richtin-
gen kunnen uitbreiden. Deleuze gebruikte het 
rizoom als nieuwe metafoor in een filosofische 
poging de complexe, chaotische bewustzijns-
stroom van de menselijke geest te doorgronden: 
niet hiërarchisch, multidimensionaal, heterogeen, 
associatief. Wat geldt voor het bewustzijn, kan 
ook gelden voor de geschiedenis, of dat nu de 
geschiedenis van een samenleving betreft of de 
geschiedenis van een mensenleven. Ruimte, tijd, 
mensen, herinneringen, foto’s, verleden, heden 
– ook in een schrijversleven is alles met alles 
verbonden in een gelaagd netwerk van koppel-
tekens. Ons digitale tijdperk maakt een multidi-
mensionale toegang tot de biografie steeds meer 
mogelijk. Onder biografen in Nederland wordt 
een dergelijke benadering vaak met onbegrip 
tegemoetgetreden. Jammer is zoiets.

We begrijpen de wereld niet altijd door 
van oost naar west te gaan, van eerste 
naar tweede, van oorzaak naar gevolg  
of van verleden naar heden.

A. Keller A hypertextual life
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© Thomas Rousset
www.thomasrousset.com
Meer werk van Thomas Rousset is te 
vinden in het FOAM Talent Issue 2013.
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door Arjan Visser

Shira Keller heeft zich afgemeld. Ze is éen van de drie genomineer-
den voor de Academica Literatuurprijs 2013 en die middag op weg 
naar de uitreiking. Dubbeltalent Kaweh Modiri kan er niet bij zijn 
omdat hij in Schotland aan zijn tweede film werkt. Rosan Hollak 
schuift halverwege het verhaal aan: ze is niet alleen schrijfster maar 
ook journaliste met een opdracht, een deadline en een schoor-
steen die moet roken. Ook de naar Nieuw-Zeeland geëmigreerde 
Amerikaan David Vann, die op uitnodiging van het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst en het Letterenfonds één maand in Amster-
dam verblijft, heeft zich bij het gezelschap gevoegd.
 Vann zocht twaalf jaar naar een uitgever voor zijn debuut, de 
verhalenbundel Legende van een zelfmoord. Hij mag zich inmid-
dels bestsellerauteur noemen maar doet dat niet van harte. “Na 
iedere pagina die ik heb geschreven, denk ik dat het me niet gaat 
lukken om er nóg een te schrijven. Na ieder boek dat ik heb gepu-
bliceerd, denk ik: dit was mijn laatste boek. Die onzekerheid blijft. 
Er zijn maar weinig momenten waarop ik met volle overtuiging kan 
zeggen dat ik een schrijver ben.” 

De Gee: Iedereen kan wel een beetje schrijven; dat maakt het lasti-
ger om te zeggen dat het je beroep is. Als je een sport beoefent, of 
muzikant bent, zijn je vaardigheden veel makkelijker te meten.
Van Velzen: Het valt me op dat als je iets artistieks doet, je compe-
tenties snel worden ondergewaardeerd. Ik ben bioloog, daar heb 
ik elf jaar lang voor gestudeerd; het valt niet te ontkennen dat ik 
dingen weet, maar ik heb óók acht jaar geschreven en geoefend, 
een ontwikkeling doorgemaakt, om de roman te kunnen maken die 
hier nu op tafel ligt... Misschien heb ik daar zelfs meer moeite voor 
moeten doen.

Wuck: Zo rond mijn negende, toen ik begreep dat mijn moeder 
een alcoholiste was, begon ik in een dagboek op te schrijven wat 
er bij ons thuis gebeurde. Niet om iets te verwerken maar op een 
feitelijke manier. Ik was nieuwsgierig. Ik schreef ook over honden 
en paarden. Daarom beantwoordde ik de vraag wat ik later wilde 
worden – in zo’n vriendenboekje van een van mijn klasgenoten – 
met: journalist/schrijver. Later ontdekte ik dat een creatieve manier 
van schrijven beter bij me paste, en pas toen ik op de Schrijvers-
vakschool zat kwam ik erachter dat ik het vooral van beelden moet 
hebben. Dat was het moment waarop ik wist dat ik een dichter 
was. Het enige wat ik moest doen was doorgaan, mezelf verbete-
ren. Het zou misschien vijf jaar duren voordat het goed was, maar 
ik wist dat het tot iets zou uitgroeien.
Vann: We worden, als schrijvers, gevormd door onze omgeving en 
ik had het geluk op te groeien in een familie met vijf zelfdodingen 
en een moord. Iedereen in mijn familie loog – grote leugens, kleine 
leugens – er waren van alle verhalen altijd verschillende versies. 
Nu ik er over nadenk... Volgens mij besloot mijn moeder dat ik een 
schrijver was. Ik vertelde haar altijd over de eekhoorntjes die ik was 
tegengekomen in het bos – meestal in zes of zeven versies van wat 
er werkelijk was gebeurd – en zij schreef die gedachten voor mij 
op. Toen ik zelf leerde schrijven heb ik het van haar overgenomen. 
Als een waardig lid van mijn familie, met geen enkel verlangen om 
de waarheid te vertellen.
Petram: Ik ontdekte pas tijdens mijn studie hoe leuk ik het vond 
om papers te schrijven en daarna dat het nóg leuker was om die 
academische taal om te zetten in een populair-wetenschappelijke 
toon. Mijn debuut is gebaseerd op mijn proefschrift. Het is literaire 
non-fictie, het zijn niet mijn eigen verzinsels, maar toch: ik heb het 
gevoel dat ik vorig jaar, toen mijn boek verscheen, wel als schrijver 
ben geboren.

De weg naar het debuut
Bassant: Ik las vroeger alles wat ik te pakken kon krijgen, maar het 
lezen van Tongkat van Peter Verhelst, in 1999, was zo’n intense er-
varing – het was alsof al mijn zintuigen tegelijkertijd werden geraakt 
bij het lezen van dit boek – dat ik nog maar één ding zeker wist: dit 
wil ik ook kunnen. Jaloezie is, denk ik, een belangrijke drijfveer.
Petram: Ik zit in een andere positie. Als ik non-fictie lees, denk ik 
doorgaans: dat kan ik beter.
Bassant: Goed, maar daar is dus óók competitie.
Vann: Weet je wat een goed geneesmiddel is voor een writer’s 
block? Een paar goede boeken lezen! Ik ben het dichtst in de buurt 
van een writer’s block gekomen toen ik – op school nog – begon 
na te denken over de commerciële kanten van het schrijverschap. 
Wat moest ik doen om gepubliceerd te kunnen worden, welke 
agent moest ik kiezen, wat zouden anderen graag willen lezen? Die 
dingen maakten mij onrustig, vooral omdat ze helemaal niets met 
het schrijven zelf te maken hadden. De enige uitweg was: goede 
fictie lezen. Al die prachtige zinnen brachten mij terug bij waar het 
mij allemaal om was begonnen: zelf te willen schrijven.
Bassant: Het heeft bijna zeven jaar geduurd voor ik een uitge-
ver vond. Ik schreef korte verhalen en publiceerde die in literaire 
bladen. Dat bracht een beetje succes en erkenning, maar uitgevers 
bleken niet geïnteresseerd, ze zagen geen brood in verhalenbun-
dels. Ik moest maar een roman schrijven. Na vier jaar had ik mijn 
boek af. Soms verloor ik even de moed, maar door de reacties op 
de korte verhalen wist ik al dat het wel goed zat.
De Gee: Ik had contact voor ik materiaal had. Naar aanleiding van 
een klein interview in NRC over een theatertekst van mij, belde een 
uitgever me met de vraag of ik ook proza schreef. Zo kwam ik op 
het idee. Later kwam ik in contact met uitgeverij Veen (nu: Atlas 
Contact) die mijn roman graag wilde uitgeven.
Van Velzen: Ik dacht heel lang dat ik epic fantasy zou schrijven, een 
beetje à la Tolkien. Ik werkte er zes jaar aan, het werd een monster 
van duizend pagina’s. Absolute rommel. Toen kreeg ik het idee voor 
het kinderboek dat ik in drie maanden tijd schreef. Ik liet het eerst 
aan een paar vrienden lezen, die vonden het goed, daarna heb ik 
het naar een uitgever gestuurd. Inmiddels vragen de mensen die 
weten dat ik zo lang met die roman bezig ben geweest of ik wil pro-
beren die gepubliceerd te krijgen, maar nee, nee! Dat manuscript 
ligt ergens diep in mijn computer opgeborgen – het heeft emotio-
nele waarde maar is beslist niet geschikt voor publicatie.
Vann: Dat is interessant. Ik heb ook zo’n verschrikkelijke roman. 
Niemand mag hem lezen, maar ik wil er ook geen afstand van doen.

De wereld in
Bassant: Veel mensen in mijn omgeving dachten dat ik mijn tijd een 
beetje zat te verprutsen en toen mijn boek uitkwam zeiden ze: ‘Hm... 
misschien toch niet zo gek wat je hebt gedaan.’ Herkenning en erken-
ning maken je sterker. Er is niet veel veranderd na mijn romandebuut, 
daar had ik ook geen grote verwachtingen over. Maar het gepubli-
ceerd zijn maakt wel dat je door kunt gaan. Het geeft zelfvertrouwen.

Erkend maar  
onbekend?

Acht talentvolle debutanten ontvingen deze zomer 
een startersbeurs van het Letterenfonds waarmee 
ze aan hun tweede literaire boek kunnen werken. 
Patrick Bassant, Annemarie de Gee, Rosan Hollak, 
Shira Keller, Kaweh Modiri, Lodewijk Petram, Ellen  
van Velzen en Kira Wuck: vijf romanciers, vier schrij-
vers van korte verhalen, twee theatermakers, een 
dichter, een filmmaker, een jeugdauteur en een 
schrijver van literaire non-fictie. In de bibliotheek 
van het Letterenhuis gaan ze met elkaar en met 
writer in residence David Vann in gesprek over de 
geboorte van hun schrijverschap en de beroeps-
praktijk na hun debuut.

Een rondetafelgesprek  
over de eerste jaren  
van het schrijversvak

Kira Wuck (1978) volgde de 
 opleiding scenarioschrijven en 
poëzie aan de Schrijversvak-
school. Ze werd bekend als 
(podium)dichter. In 2011 won 
ze de Festina Lente Poëzieslag 
en het NK Poetry Slam. Haar 
eerste dichtbundel Finse Meisjes 
(Podium) is bekroond met de 
C.W. Van der Hoogtprijs 2013; 
een Finse vertaling is in voorbe-
reiding. “Ik wil bij de lezer nieuwe 
perspectieven, nieuwe gedachten 
opwekken. Ik schrijf over loners.”

David Vann (1966) debuteerde 
op zijn 42ste met de verhalenbun-
del Legende van een zelfmoord. 
Onlangs verscheen de Neder-
landse vertaling van zijn vierde 
roman Goat Mountain (De Bezige 
Bij). Vann publiceert in literaire 
bladen en is deeltijds werkzaam 
als docent creative writing aan 
de Universiteit van Warwick (UK). 
“Met de paar maanden lesgeven 
per jaar kan ik de meeste rekenin-
gen betalen. Dat is belangrijk voor 
mij. Ik wil het schrijven los houden 
van commerciële overwegingen.” 

“Ik ben het dichtst in de 
buurt van een writer’s 
block gekomen toen ik 
begon na te denken over 
de commerciële kanten 
van het schrijverschap.”
David Vann
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Lodewijk Petram (1981) ver-
werkte zijn proefschrift tot het 
non-fictieboek Bakermat van de 
beurs (Atlas Contact 2012). Hij is 
zelfstandig historicus, econoom 
en schrijver. De korte versie van 
zijn doel als schrijver is: “Mijn 
brood ermee verdienen. Als het 
bestsellers worden zou dat prach-
tig zijn, maar als ze niet meer dan 
gemiddeld succesvol zijn is dat 
ook goed. Goed genoeg. En ik 
heb een vrouw met een baan. Dat 
scheelt.”
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Vann: Ja, precies. Het idee dat het je is toegestaan om te schrij-
ven. Het is een prachtig iets om je boek gepubliceerd te zien, al 
denk ik nooit aan een publiek, aan de mensen die het gaan lezen. 
Ik schrijf gewoon. En dan, als het boek er is, begint het andere 
verhaal: ik bedoel nu niet de commerciële en publieke kant maar de 
ontmoetingen die bijna net zo persoonlijk zijn als het schrijven zelf. 
Journalisten die je interviewen en je haast beter lijken te kennen dan 
je eigen familieleden omdat ze zich zo zorgvuldig in je werk hebben 
verdiept. Dat is een intieme ervaring, bijna helend. In dat opzicht zijn 
de laatste vier jaar misschien wel de mooiste van mijn leven.
Van Velzen: Mijn boek is pas in maart verschenen. Ik kan nog niet 
zeggen hoe die andere kant van het schrijversvak eruitziet. In het 
begin, de eerste paar weken, was ik erg nerveus. Ik googelde mijn 
naam voortdurend om te zien of er al iemand iets over mijn boek 
had gezegd.
Hollak: Ik heb nooit geweten dat het zo lang duurt voordat er een 
recensie komt. Als debutant ben je onbekend, jouw boek heeft 
geen haast, het is geen wereldschokkende gebeurtenis. Na een 
maand raakte ik een beetje van slag, daarna kalmeerde ik: zo gaat 
het, kennelijk. Mijn eigen krant, NRC, was zo beleefd om meteen te 
recenseren. Je weet van te voren niet wie het gaat doen en zo'n be-
spreking valt lang niet altijd positief uit. Ook die van mij niet, vond 
ik, maar vrienden zeiden dat die recensie echt niet zo beroerd was.
Petram: De spin-off van mijn werk heeft me verrast. Ik geef 
rondleidingen en lezingen. Dat deed ik al maar mijn redacteur zei: 
‘Misschien is het leuk om zoiets op de flap van je boek te zetten.’ 
Mensen zien mijn onderwerp, het ontstaan van de beurs, als iets 
ingewikkelds wat eeuwen terug gebeurde, dat maakt het interes-
sant om het te vertalen naar de tegenwoordige tijd. Het is een 
groot succes geworden.
Hollak: Ik stond op de Uitmarkt, met nog twee andere auteurs.  
Er kwamen mensen langs om te vragen of wij wisten waar de 
vuilnisbakken stonden. Daar zaten we, achter onze boeken, met 
naamkaartjes voor onze neus. Er kwam zelfs iemand vragen waar 
de halte was voor lijn 5. Misschien hebben er twee of drie bezoe-
kers even, minzaam, in de boeken gebladerd om vervolgens quasi- 
nonchalant door te lopen naar een volgende stand. Die andere 
twee auteurs hadden ervaring met dit soort activiteiten. ‘Trek het je 
niet aan,’ zeiden ze, ‘zo gaat het altijd’. Het was niet eens echt een 
teleurstelling, eerder een les in nederigheid. Werk is het enige wat 
telt. Je moet je concentreren op waar je mee bezig bent, en je niet 
afvragen hoe anderen over je denken. 

Vann: Die publieke kant vind ik wel leuk om aan mee te doen; ik 
kom ieder jaar in wel twintig verschillende landen, ik ontmoet an-
dere schrijvers, raak op de hoogte van culturele verschillen zonder 
daarvoor de toerist te hoeven spelen. Maar ik zie het ook als iets 
dat apart staat. Ik probeer het los te houden van het schrijven zelf. 
De Guggenheimbeurs maakte het voor mij bijvoorbeeld mogelijk 
om het gesprek met mijn uitgever – die wil dat mijn volgende boek 
commerciëler wordt – aan te gaan en meer literair te werken. Ik 
vind dat we als schrijvers iedere handreiking, iedere beurs moeten 
aannemen. Het brengt niet alleen tijd en geld – twee kostbare 
zaken – maar ook erkenning van je ambities. Iedere overheid zou 
cultuur moeten beschermen. 
Van Velzen: Literatuur verschilt in dat opzicht niet van het bedrijven 
van wetenschap. Het zijn alle twee specialismen, waarbij mensen 
je vragen ‘waar het goed voor is’. Bij beide vraag ik de overheid om 
financiering.

Shira Keller (1985) is in 2008 als 
theatermaker afgestudeerd aan 
de Toneelacademie Maastricht. 
Ze leeft afwisselend in Amstel-
veen en een Zwitsers bergdorpje 
waar ze samenwoont met een 
goochelaar. Haar debuutroman 
M. verscheen september 2012 
bij Podium en werd bekroond 
met de Academica Literatuurprijs 
2013. Ze werkt aan een nieuwe 
roman, schrijft korte verhalen en 
assisteert haar geliefde tijdens 
zijn goochelshows.

Kaweh Modiri (1982) werd in Iran 
geboren en kwam op vijfjarige 
leeftijd naar Nederland. Hij stu-
deerde aan de afdeling Beeld & 
Taal van de Rietveld Academie en 
won met zijn eindexamenfilm Mijn 
inbreker en ik de Rene Coelho-
prijs 2010 van het Nederlands 
Instituut voor Mediakunst. In zijn 
eerste roman, Meneer Sadek en 
de anderen (Thomas Rap), schrijft 
Modiri – min of meer – over de 
eerste zestien jaar van zijn leven. 

Annemarie de Gee (1987) is  
behalve schrijver, ook theater-
maker en regisseur. In 2012 ver-
scheen haar roman Kamermen
sen bij Atlas Contact, nu werkt 
ze aan een tweede roman met de 
werktitel Naar een eiland. “Ik wil 
de wereld een beetje beter maken 
met mijn boeken. In die zin zie ik 
het als een baan.” Vanaf januari 
2014 zal ze voor TPO Magazine 
een maandelijkse column schrij-
ven over de wording van haar 
tweede boek – de strubbelingen, 
het contact met de redacteur,  
het overstijgen (of niet) van de 
eerste roman.

Rosan Hollak (1971) studeerde 
filosofie en politieke wetenschap-
pen. Ze is journaliste bij NRC 
Handelsblad. Hollak publiceerde 
verhalen in de literaire tijdschrif-
ten Bunker Hill, Lava en Tirade 
en debuteerde vorig jaar met 
Scherptediepte bij De Bezige Bij. 
“Het is goed dat er naast de vrije 
markt – waar boekhandels af-
wachtend zijn en uitgevers terug-
houdend – een andere, objectieve 
instantie als het Fonds is.”

TROOST
 

Aan de VOC kade 10 te Amsterdam organiseert 
 Mediamatic elke maandagavond het literaire 
programma Troost. Het recept is even eenvoudig 
als doeltreffend: een stevige daghap met korte 
voordrachten vooraf en als toetje. Tijdens het eten 
schuiven de auteurs aan voor een informeel gesprek. 
 Begin 2014 staat Troost in het teken van 
de Letteren-fonds Debutanten, op de vier januari-
maandagen lezen steeds twee van de acht schrijvers 
voor uit eigen werk:

6 januari: Lodewijk Petram & Ellen van Velzen
13 januari: Shira Keller & Patrick Bassant
20 januari: Kaweh Modiri & Kira Wuck
27 januari: Rosan Hollak & Annemarie de Gee

Aanvang: 19.00, inloop vanaf 18.00
Entree: 10 euro, inclusief diner en lidmaatschap.
Locatie: Favelous, de tentoonstellingskantine  
van Mediamatic, VOC-kade 10, Oostenburg  
Amsterdam. Zie ook: www.mediamatic.nl

Schrijfsessie Shut Up and Write! 

Vind je het leuk om in een groepje te werken  
aan je eerste roman of korte verhaal? Kom dan  
naar de schrijfsessie van Shut Up and Write! 
 In Boekwinkel Books&Bubbles in Amsterdam 
kunnen beginnende schrijvers zich, samen met een van 
de acht Letterenfonds-debutanten, in een kleine groep 
een uur lang buigen over het eigen werk in wording. 
Daarna is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de 
aanwezige schrijver over zijn of haar werk, debuteren in 
het algemeen, schrijftips, etc. De sessies vinden plaats 
in de eerste maanden van 2014. Meerinformatie volgt 
op books-bubbles.com en www.letterenfonds.nl.

als een opgelegde deadline, precies zoals bij de krant. Maar er is 
wel een groot verschil tussen ‘schrijven voor alledaags gebruik’ en 
woorden vinden voor wat je denkt – dat is een innerlijke reis.
Petram: Op dit moment werk ik in opdracht aan de geschiedenis 
van een familiebedrijf. Mede daardoor kan ik nu van het schrijven 
leven. In het begin dacht ik dat het een saaie klus zou zijn, maar 
gaandeweg ben ik allerlei interessante dingen tegengekomen. 
Ik moet nu alleen de familie er nog van zien te overtuigen dat 
die delen van het verhaal óók de moeite waard zijn om voor het 
nageslacht bewaard te blijven. Ik heb in ieder geval veel lol in het 
schrijven nu.
Vann: Ja, volgens mij is dat het belangrijkste. En dat je doorgaat. 
Uiteindelijk is dat de definitie van een schrijver: iemand die elke 
dag schrijft, als een soort Boeddhistische oefening. Als je er 
eenvoudigweg voor gaat zitten, ontstaat er een pagina. Ook als 
ik niet thuis ben, zoals nu, sla ik nooit over: pas als ik ’s ochtends 
anderhalf uur heb geschreven mag ik naar buiten om de toerist uit 
te hangen. 

Rond die tijd, ongeveer, komt het rondetafelgesprek ten einde. 
Terwijl de bestsellerauteur en de jonge talenten hun ervaringen 
uitwisselen, hoort Shira Keller – zo’n zestig kilometer verderop – 
dat ze met haar debuutroman M. de winnaar is van de Academica 
Literatuurprijs 2013.

Arjan Visser (1961) is journalist en 
schrijver. Zijn romandebuut De laatste 
dagen (Augustus) werd bekroond met de 
Geertjan Lubberhuizenprijs en de Anton 
Wachterprijs, vorig jaar verscheen zijn 
vierde roman Hotel Linda bij de Arbeiders-
pers. Als journalist werkt hij onder meer 
voor Trouw, Vrij Nederland, Marie Claire  
en Nestor. www.arjan-visser.nl

Ellen van Velzen (1983) pro-
moveert aan de Universiteit van 
Groningen op een onderzoek in 
de evolutionaire biologie. Ze de-
buteerde in 2013 met de jeugdro-
man Jonge Vlieger en heeft haar 
tweede boek al bij de uitgever 
ingeleverd. “Dat komt doordat ik 
het al zo’n beetje af had toen mijn 
eerste boek werd uitgebracht. Ik 
schrijf niet per se heel snel, maar 
wel voortdurend.”

Patrick Bassant (1977) is schrij-
ver en redacteur – onder meer 
bij DW B en De Reactor. Na zijn 
studie Nederlands in Amsterdam 
en Leuven, debuteerde hij in 
2000 met een verhaal in DW B. 
Zijn eerste roman Joy verscheen 
bij Wereldbibliotheek (2012). Hij 
wil als schrijver iets toevoegen 
aan het arsenaal van de kunst 
op de wereld. “Literatuur maakt 
zoals alle kunst de wereld een 
beetje beter. Maar het is niet mijn 
taak om lezers te vinden, het is 
mijn taak om iets moois te maken 
en het enige wat ik kan doen is 
hopen dat mensen ervan zullen 
genieten.”

“Gepubliceerd zijn maakt 
dat je door kunt gaan.  
Het geeft zelfvertrouwen.”
Patrick Bassant

“De beurs is een 
stimulans om nog 
harder te werken; 
om te bewijzen 
dat ik het waard 
ben, te geloven in 
mijn kwaliteiten 
en meer ambities 
te hebben.”
Annemarie de Gee

“Ik heb nooit geweten dat 
het zo lang duurt voordat 
er een recensie komt.” 
Rosan Hollak

Naar een volgend boek
De Gee: Het moeilijke is dat ik nu weet wat verkoopbaar is. Ik 
weet nu te goed wat ik doe, wat werkt en wat niet. Dat helpt niet 
bij het schrijven. Maar het gaat wel goed met mijn tweede roman. 
De beurs is een stimulans om nog harder te werken; om te bewij-
zen dat ik het waard ben, te geloven in mijn kwaliteiten en meer 
ambities te hebben. Het volgende boek wordt groter, gelaagder, 
omvangrijker.
Wuck: Door de beurs heb ik meer tijd om te schrijven. Ik trad soms 
wel vier keer per week op en werkte daarnaast als kok in een 
restaurant. Dat doe ik nu wat minder. En ik heb een werkruimte 
gehuurd waar ik aan verschillende dingen werk, niet alleen aan 
nieuwe gedichten maar ook aan verhalen.
Van Velzen: Toen mijn eerste boek verscheen, was ik al bezig 
met het tweede. Er was nog geen publiek; niemand die over mijn 
schouder meekeek. Na mijn debuut ben ik zelfbewuster geworden. 
Dat is niet goed voor mij, daardoor raak ik van een creatieve, schrij-
vende modus in een redigerende houding.
Hollak: Een debuut schrijven is net zoiets als voor de eerste keer 
drugs gebruiken. Je staat open voor alle ervaringen. Mijn tweede 
boek zal wat sneller gaan denk ik, niet vanwege de ervaring want 
ik heb mezelf uitgedaagd om iets totaal anders te doen. Maar 
vanwege de omstandigheden – werk en het gezin. Ik zie de beurs 

“Op de Schrijversvakschool 
kwam ik erachter dat ik 
het vooral van beelden 
moet hebben. Dat was het 
moment waarop ik wist dat 
ik een dichter was.”
Kira Wuck
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Aanvragen startersbeurs

Tot 15 maart 2014 kunnen de zogenoem-
de starters een projectsubsidie voor het 
schrijven van een tweede dan wel derde 
literair werk aanvragen.  Wanneer een 
schrijver op het moment van het indienen 
van de aanvraag slechts één literaire titel 
op zijn naam heeft staan, dient dit debuut 
verschenen te zijn in de periode van  
1 januari 2012 t/m 15 maart 2014.
 Meer informatie over de subsidies voor 
schrijvers vindt u op onze website onder 
Subsidies > Projectsubsidies voor publi-
caties. U kunt ook contact opnemen met 
Orli Austen.
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http://www.lodewijkpetram.nl/boek.html
http://www.lodewijkpetram.nl/boek.html
http://www.uitgeverijpodium.nl/Auteurs/book/391/M-
http://www.youtube.com/watch?v=d4MbKFboCIk
http://www.youtube.com/watch?v=d4MbKFboCIk
http://www.thomasrap.nl/web/Boek.htm?dbid=53102&typeofpage=400494
http://www.thomasrap.nl/web/Boek.htm?dbid=53102&typeofpage=400494
http://www.atlascontact.nl/boek/kamermensen/
http://www.atlascontact.nl/boek/kamermensen/
http://www.debezigebij.nl/web/Boek/9789023469087_Scherptediepte.htm
http://books-bubbles.com/
http://lemniscaat.nl/Jeugd/Kinder-%20en%20jeugdboeken/titels/9789047703983/Jonge%20Vlieger
http://www.dwb.be/
http://www.dereactor.org/
http://www.wereldbibliotheek.nl/fonds/showbook.php?boek=641
http://www.letterenfonds.nl/nl/projectsubsidies-voor-publicaties-2013
http://www.letterenfonds.nl/nl/projectsubsidies-voor-publicaties-2013
mailto:o.austen@letterenfonds.nl


Een opgeleide 
schrijver moet 
meer kunnen dan 
onderhandelen 
met Mai Spijkers
door Maarten Dessing

Als er één plek is die een schrijver in spe moet mijden, is het een 
schrijfopleiding. Vindt Christiaan Weijts, auteur van meerdere voor 
de AKO en Libris Literatuurprijs genomineerde romans. ‘Als je 
een stoomcursus van een week volgt, gezellig met een groepje in de 
Provence, kan dat een impuls geven. Maar als je jarenlang schrijf-
onderwijs krijgt, bestaat het gevaar dat je werk gaat voldoen aan een 
norm die impliciet wordt gehanteerd. Dat leidt tot netjes gepolijst, 
eenvormig proza. Tot technisch keurig ambachtswerk, dat geen en-
kele schok teweeg brengt. Waarom zou je het dan lezen? Schrijvers 
van een schrijfopleiding kan ik gewoon niet serieus nemen.’
 Natuurlijk moet iedere schrijver zijn metier leren. Weijts 
herinnert zich het bijvak scenarioschrijven dat hij op de univer-
siteit volgde. ‘Veel van geleerd.’ Hij leest nog altijd boeken als Het 
geheim van de schrijver van Renate Dorrestein of Hoe fictie werkt 
van James Wood. ‘Ontzettend nuttig’. Hij heeft vorig jaar zelfs als 
gastschrijver in Nijmegen een cursus creative writing gegeven. ‘Als 
ik hen dan iets uitlegde over compositie of concreet zijn, bleek dat 
voor hen een eye-opener.’
 Het belangrijkste kan echter niemand een schrijver leren. 
‘De stijl en de ideeënwereld van een schrijver, waarin zijn persoon-
lijke ervaringen, creativiteit en originaliteit samenkomen. Die heb 
je of die heb je niet. Die ideeënwereld komt het best tot wasdom als 
je je eigen weg volgt. De beste schrijvers zijn juist nee-zeggers, out-
casts, verschoppelingen. Die verzetten zich tegen groepsdenken. 
Slauerhoff, Oscar Wilde, Rimbaud. Je kunt je toch niet voorstellen 
dat die in een schoollokaal hebben gezeten?’
 Ondanks Weijts’ banvloek zijn er de laatste jaren steeds 
meer schrijfopleidingen bij gekomen. De Schrijversvakschool 
Amsterdam, voortgekomen uit het in 1984 opgerichte ’t Colofon, is 
niet meer de enige. De Rietveld Academie heeft sinds 2005 de af-
studeerrichting Beeld en Taal. Twee jaar geleden startte de Schrij-
versvakschool Groningen. Vorig jaar volgde de HBO-opleiding 
Creative Writing aan ArtEZ, en onlangs de Schrijversacademie, die 
lessen in verschillende plaatsen combineert met online-onderwijs. 
Vlaanderen heeft al twee decennia een eigen Schrijversacademie.
Al deze opleidingen zien een groeiende belangstelling. ‘We had-
den zo’n twintig studenten, nu zijn het er dertig, verdeeld over drie 
studiejaren,’ zegt coördinator Gijs Müller van de opleiding Beeld 
en Taal aan de Rietveld. ‘De meeste van mijn studenten beginnen 
aan het basisjaar met het expliciete idee om daarna Beeld en Taal 
te volgen. Ik krijg ook steeds meer verzoeken van internationale 
studenten die hieraan willen beginnen. Maar dat kan niet. Beeld  
en Taal is de enige afdeling op de Rietveld die Nederlandstalig is. 
Dat kan ook moeilijk anders.’
 Een van de redenen voor deze groei, verklaart Frank Noë, 
hoofdredacteur van Schrijven magazine en auteur van acht boeken, 
is juist het verdwijnen van de ‘romantische opvatting van schrijver-
schap’ die Weijts uitdraagt. ‘Jonge schrijvers zeggen zonder schroom 
dat ze die of die opleiding hebben gedaan. Als er zo nuchter naar 
wordt gekeken, kunnen ook anderen onbeschaamd een opleiding 
doen.’ ‘Een auteur als Corine Nijenhuis (Luchtcowboy) vermeldt in  
de catalogus van haar uitgeverij dat ze cum laude is afgestudeerd aan 
de Schrijversvakschool’, valt directeur Hans Hogenkamp hem bij.

Een andere verklaring is het wegval-
len van de traditionele leerweg van 
schrijvers, vertelt hoofd opleiding 
Frank Tazelaar van Creative Writing 
aan de ArtEZ in Arnhem. ‘Als je vroe-
ger schrijver wilde worden, stuurde je 
werk op naar een literair tijdschrift. 
Zo kwam je in contact met een 
uitgeverij en na vijf jaar begeleiding 
kon je debuteren. Anders dan tien 
jaar geleden is dit pad nu verdwenen. 
Literaire tijdschriften als kweekvijver 
verdwijnen. Redactionele begeleiding 
staat onder druk. Schrijfopleidingen 
springen in dat gat.’ 
 Ook de veranderingen in het literair bedrijf spelen een be-
langrijke rol. ‘Een keer per jaar een mooi boek schrijven en wachten 
op de royaltycheque is ouderwets geworden,’ zegt Tazelaar. ‘Het 
wordt steeds lastiger om van het schrijven van boeken alleen te 
leven. De omloopsnelheid van boeken is enorm toegenomen. Hoog-
uit een paar maanden en je boek is weg uit de boekhandel. Daarom 
moet je ook andere competenties aanleren om als schrijver een 
kansrijke beroepspraktijk op te bouwen. Dat je ook les kunt geven of 
als redacteur kunt werken. En dat moet je leren.’
 De bestaande schrijfopleidingen leggen hun eigen accenten, 
waardoor ze onderling erg van elkaar verschillen. De Schrijversvak-
school leidt het meest expliciet op tot publiceren van een literair 
werk. De vierjarige deeltijdopleiding neemt jaarlijks zo’n veertig eer-
stejaars aan, waarvan een kwart de eindstreep haalt – en vervolgens 
daadwerkelijk publiceert. ‘Wij koesteren ons literair profiel’, zegt 
Hogenkamp, die de opleiding zelf ook met succes heeft afgerond 
en twee romans op zijn naam heeft staan. ‘Daarom is het ook zo 
belangrijk dat wij een instelling zonder winstoogmerk zijn. Wij laten 
studenten niet uit commerciële overwegingen maar doorstuderen.’
 Ook de Rietveld en ArtEZ leveren literaire auteurs af, maar 
zij bedden de opleiding in een breder kader in. Bij de eerste is dat de 
conceptuele en beeldende traditie van de Academie. ‘Wij bieden een 
hard theoretisch programma aan, omdat we het belangrijk vinden 
dat onze studenten de context kennen waarin ze werken,’ meent 
Müller. ‘Ik hou ervan als studenten hun eigen geluid ontwikkelen, 
maar niet van naïviteit. Ze moeten niet bleu in het discours stappen.’

Bij ArtEZ is het kader de daadwerkelijke beroepspraktijk van de 
toekomstige schrijvers. ‘Ze leren ook recensies schrijven en docu-
mentaires maken’, vertelt Tazelaar. ‘Ze lopen stage: een student zit 
nu bij Vincent Bijlo om hem te helpen bij research en redactiewerk 
voor een nieuwe roman. Ze moeten straks immers meer kunnen 
dan onderhandelen met Mai Spijkers [uitgever van Prometheus | 
Bert Bakker]. En ze maken vier jaar lang bij het vak Tekst en Media 
kennis met alle nieuwe mogelijkheden door de, veelal digitale, 
veranderingen in het publiceren en distribueren van tekst.’
 Daarnaast profiteren beide opleidingen van de andere 
kunstvakken die in hetzelfde pand worden gedoceerd. Schrijvers 
worden nadrukkelijk gestimuleerd samen te werken met beeldend 
kunstenaars, interaction designers, theatermakers enzovoorts. Op 
de Rietveld kunnen schrijvers zelfs met beeldend werk afstuderen. 
Müller: ‘Ik zie ook dat onze schrijvers vaak een sterk waarnemend 
vermogen hebben.’ Op ArtEZ doen studenten gezamenlijke vaak 
opdrachten. Tazelaar: ‘Zo leren ze kijken naar andere narratieve 
vormen – games, apps, journalistiek. Het boek is niet het doel.’
 De Schrijversacademie richt zich van deze vier schrijf-
opleidingen op de breedste groep: van romanciers in spe tot  
amateurs die hun familiegeschiedenis willen boekstaven voor  
een klein publiek. Directeur Kees Spijker, die voor Hogenkamp de 
Schrijversvakschool leidde, wil dan ook groeien naar 600 tot 700 
studenten die jaarlijks de eenjarige opleiding volgen. ‘Natuurlijk 
kan een beginneling nooit in één jaar zo goed worden als Thomas 
Rosenboom. Het uitgangspunt is dat we de studenten verder op 

weg helpen – voor de een is dat 
met ambachtelijke basisprinci-
pes, voor de ander het helpen 
nadenken of hij misschien pro-
fessioneel auteur wil worden.’
              Als enige opleiding biedt 
de nieuwe academie studenten 
een mix van klassikaal en online 
onderwijs. Dat scheelt veel ver-
plichte reistijd. ‘Natuurlijk krijgt 
een student meer feedback als hij 
een uur alleen met een docent zit,’ 
zegt Spijker. ‘Maar via onze digi-

tale leeromgeving kun je heel zinnige terugkoppeling geven. Terwijl 
al dat reizen juist de verleiding om ermee te stoppen groot maakt.’
Het idee van Weijts dat je talent niet aan kunt leren, zal geen 
schrijfdocent bestrijden. Maar het is een onzinnige gedachte dat 
iedere schrijver dan maar zijn eigen weg moet vinden. Een oplei-
ding biedt kans om sneller basisprincipes als show don’t tell, het 
belang van spanningsopbouw, of het verschil tussen een goede en 
een slechte openingsscène te leren. ‘Mensen met veel talent zouden 

ook op  eigen kracht 
tot publicatie kunnen 
reiken, maar het zal veel 
meer tijd kosten,’ vindt 
Hogen kamp. ‘Omdat 
je het op een opleiding 
krijgt uitgelegd. En 
omdat je wekelijks op-
drachten maakt, en het 
dus makkelijker is jezelf 
aan het werk te houden.’

Müller noemt het succes van een autodidact zelfs een ‘toevalstref-
fer’. ‘Iedere schrijver moet worden ingewijd in het idioom – of je er 
daarna in slaagt om dat te herijken naar je persoonlijke stijl of niet. 
Iedereen heeft een meester nodig die je dat idioom bijbrengt. Je 
ontwikkeling als schrijver gaat het snelst als schrijven vier jaar lang 
de hoofdlijn van je leven is, als je er, gevrijwaard van de maatschap-
pelijke druk van presteren en geld verdienen, op kunt focussen.’
 Het is wel zaak om de getalenteerden, die je zinvol kunt 
begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling, zo snel mogelijk te 
scheiden van de niet-getalenteerden. De meeste opleidingen vinden 
de selectieprocedure daarom zeer belangrijk. De circa tweehonderd 
studenten die zich jaarlijks bij ArtEZ aanmelden doorlopen ver-
schillende ronden voor de beschikbare twintig plekken. Ze moeten 
meerdere schrijfopdrachten vervullen, hun motivatie verwoorden 
en tijdens drie dagen tal van workshops volgen, debatten voeren en 
opdrachten uitvoeren. 
 

Maarten Dessing (1974) is 
freelance journalist. Hij werkt 
voor onder meer Boekblad, 
Knack, BOEK, Bibliotheek
blad, Schrijven magazine en 
Taalschrift. Hij was jurylid van de 
AKO Literatuurprijs (2009-2012). 
Hij schreef het boek Uitgeven in 
eigen beheer en is mede-auteur 
van de Nederlandse editie van 
De boekenapotheek van Susan 
Elderkin en Ella Berthoud.  
maartendessing.blogspot.com.

Wie een schrijfopleiding wil volgen heeft 
steeds meer keuze. Studenten leren op deze 
studies meer dan alleen de ambachtelijke 
kanten van het schrijven. Ze worden 
geprikkeld om hun eigen stem te zoeken 
en ontdekken alle aspecten van de literaire 
wereld waarin ze na hun afstuderen actief 
hopen te zijn. Dat schrijven niet te leren is, 
vinden de bestaande schrijfopleidingen een 
vooroordeel.

Slauerhoff, Oscar 
Wilde, Rimbaud.  
Je kunt je toch niet 
voorstellen dat die  
in een schoollokaal  
hebben gezeten?
Christiaan Weijts

Jonge schrijvers zeggen 
zonder schroom dat ze  
die of die opleiding  
hebben gedaan.
Frank Noë

Ik hou ervan als  
studenten hun eigen 
geluid ontwikkelen, 
maar ze moeten niet 
bleu in het discours  
stappen.
Gijs Müller 
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‘We letten daarbij op technisch vermogen: kan iemand adequate 
zinnen bouwen,’ somt Tazelaar op. ‘Creërend vermogen: kan 
iemand ideeën uitwerken. Reflectief vermogen: hoe praat iemand 
over zijn eigen schrijven? En professioneel vermogen. Ook kijken 
we naar leerbaarheid. Is iemand er al klaar voor om zich te ont-
wikkelen? Of juist niet te ver? Aan schrijvers met een goedgevuld 
portfolio, die bijvoorbeeld al bij Lebowski Achievers publiceren, 
hebben we geen behoefte.’
 ArtEZ gaat het verst, maar ook de Schrijversvakschool  
en de Rietveld selecteren studenten serieus op ingestuurd werk. 
‘En daarna beoordelen we hen ieder jaar weer,’ zegt Hogenkamp. 
‘Gebrek aan progressie kan dan een reden zijn om iemand niet 
door te laten gaan.’ Alleen de Schrijversacademie beperkt zich tot 
de eis van een diploma Nederlands op minimaal havo-niveau. Al 
wordt dat niet formeel getoetst. Spijker: ‘Iemand die problemen 
heeft met de d/t’s kun je dat best even laten opfrissen en hem 
 vervolgens evengoed beter maken in schrijven.’

Ook bestrijden de schrijfopleiders Weijts’ idee dat schrijfonderwijs 
tot eenvormigheid leidt. ‘We bieden juist maatwerk om iedereen 
zijn eigen stem te laten ontdekken’, zegt Hogenkamp. ‘De een moet 
iets aanleren om te voorkomen dat hij zijn favoriete schrijver na-
aapt of iets modieus schrijft. De ander moet iets afleren, bijvoor-
beeld omdat hij door een overdaad aan persoonlijke expressie te 
hermetisch schrijft. Wij wijzen hem er dan weer op: er is ook nog 
een lezer. Daarom is onderwijs in kleine groepen ook noodzakelijk, 
dan kun je die essentiële individuele aandacht geven.’
Nog een voordeel van schrijfonderwijs is het contact met de lite-
raire wereld die de opleiding biedt. Dat gaat bijna vanzelf, omdat 
de docenten allemaal in die wereld actief zijn. Maar ook organise-
ren alle opleidingen lezingen van redacteuren van een uitgeverij, 
maken ze uitjes naar literaire festivals of geven les in de werking 
van literaire organisaties als de VvL of het Nederlands Letteren-
fonds. ‘Zelf ben ik ook via mijn docent Arie Storm bij uitgeverij 
Nijgh & Van Ditmar beland,’ zegt Hogenkamp. ‘Je komt dan direct 
via de voordeur binnen.’
 Omwille van die verbinding met de beroepspraktijk werken 
alle opleidingen uitsluitend met schrijvers als docent - in ieder ge-
val voor de schrijfvakken. De Schrijversvakschool stelt als formele 
eis: minimaal twee boeken gepubliceerd bij een professionele uit-
geverij. De anderen hanteren het meer als algemeen uitgangspunt. 
Bij elkaar vinden zo tientallen, zo niet meer dan honderd schrijvers 
emplooi als schrijfdocent. Al worden ze wel getest op hun didac-
tische vaardigheden. Zo moeten studenten op de Schrijversvak-
school voortdurend hun docenten evalueren.
 Frank Noë vindt dat onzin: ‘Het gaat toch in de eerste plaats 
om de didactische vaardigheden? De beste schrijver is niet per 
definitie de beste docent. Zelf heb ik ooit scenarioles gehad van 
Robert McKee. Nooit een Oscar gewonnen, krijgt hij altijd als 
 kritiek. Maar ik heb ontzettend veel van hem geleerd.’
 Toch gaat het schrijfopleidingen er niet zozeer om dat 
schrijvers de elementaire schrijftrucjes uitleggen. Dat zou mis-
schien ieder ander ook kunnen. Het gaat erom dat auteurs zelf 
gevoeld hebben wat schrijven mentaal en professioneel inhoudt. 
En, zoals Müller uitlegt, de studenten een droom kan voorspiegelen. 
‘Zij hebben de moedige keuze gemaakt om schrijver te worden. 
Het is onze taak om te laten zien dat hun droom haalbaar is: door 
hen in aanraking te brengen met – het liefst jonge – schrijvers die 
leven van hun fantasie en hun pen.’ 
 Alle schrijfopleidingen houden uiteraard lijsten bij van 
afgestudeerden die hebben gepubliceerd. Het is het beste marketing-
instrument dat ze hebben, zeker nu die lijsten almaar indrukwekken-
der worden. De Schrijversvakschool Groningen houdt online zelfs 
een uitgebreid (maar niet compleet) overzicht bij van alle opleidin-
gen, waarop  namen prijken als Alma Mathijsen, Miek Zwamborn 

 

Schrijfdocent  
Thomas Verbogt
door Maarten Dessing 

Meer dan twintig jaar is Thomas Verbogt 
verbonden aan schrijfopleidingen. Ooit 
begonnen bij ’t Colofon geeft hij nu – 
structureel of incidenteel – les in proza-, 
column- en toneelschrijven aan Rietveld, 
ArtEZ, Toneelacademie Maastricht en 
Editio (online schrijfcursussen). Ook zit 
hij in de Raad van Advies van de Schrijf-
academie.

Geef je graag schrijfles?
‘Anders zou ik het natuurlijk niet doen. Het 
is nuttig voor mezelf om woorden te vinden 
voor kennis die ik kan overdragen. Het is 
mooi om, zoals vroeger gewoon was, een 
vak door te geven aan beginners. Een 
verantwoordelijkheid ook als schrijver.’

Moet je schrijver zijn om schrijfdocent  
te kunnen zijn?
‘Vind ik wel. Alleen als je vanuit eigen erva-
ring spreekt kun je iets wezenlijks uitleggen. 
Dat kan niet vanuit theoretische kennis al-
leen. Daarom is het ook subjectief onder-
wijs: ik doceer wat ik zelf heb ondervonden. 
En daarom is het goed dat een student van 
verschillende schrijvers les krijgt. Dat is een 
groot voordeel van een schrijfopleiding ten 
opzichte van zelf leren schrijven.’

Een schrijfopleiding heeft dus zin?
‘Ja. Ik hoor in Nederland nog steeds die 
denigrerende toon. In recensies: typisch  
een product van een schrijfschool, staat 
er dan. Maar iedere schrijver moet zich de 
techniek eigen maken. Voor sommigen is  
het prettig om dat in interactie met anderen 
te doen. Daarom is het belangrijk dat dat  
ook ergens kan.’ 
 
Kan iedereen daar leren schrijven?
‘Nee. Ik ben ooit weggegaan bij ’t Colofon 
omdat ik het destijds een droomfabriek vond. 
Te veel mensen, te weinig talent. Selectie 
vooraf is heel belangrijk om de mensen eruit 
te halen voor wie schrijven een noodzaak is.’

Toch zijn er aan al die opleidingen  
steeds meer studenten.
‘Het huidige aanbod opleidingen is absoluut 
te groot. Van de, zeg, honderd mensen die 
zich aanmelden, zijn er maar vijftien de moeite 
waard om mee door te gaan. Al die opleidin-
gen zien een gat in de markt, omdat ze lezen 
dat er tienduizenden mensen schrijven. Op 
termijn zullen sommige opleidingen weer 
verdwijnen.’

Zou je als docent studenten die ‘het’ niet 
hebben, per direct willen verwijderen?
‘Graag. Ik kan dat natuurlijk niet doen. Dat 
is aan de leiding. Ik geef het aan hen door, 
maar als iemand voor een jaar heeft betaald 
of de overheid maakt subsidie afhankelijk van 
het aantal studenten… In het algemeen vind 
ik schrijfopleidingen te weinig kritisch. In de 
klas geef ik wel een eerlijke reactie. Anders 
heeft schrijfonderwijs geen zin.’

Wat raad je studenten van een 
 schrijfopleiding aan?
‘Dat ze het als een hulpmiddel zien. Een 
verpleegkundige leert vaardigheden die ze 
daarna toepast. Een schrijver leert vaardig-
heden die het begin zijn van iets anders. 
Dat iets anders is voor iedereen uniek. Een 
schrijfopleiding is twintig procent van het 
werk – daarna moet je zelf werken, lezen, 
kijken; een manier van leven ervan maken.’

Literaire tijdschriften als 
kweekvijver verdwijnen. 
Redactionele begeleiding  
staat onder druk. Schrijf-
opleidingen springen in  
dat gat.
Frank Tazelaar

‘Beginnend’ is een relatief begrip. Gedurende mijn kortjarige 
vertalerschap vraag ik mij wel eens af hoe ik Spaanse literatuur 
zou kunnen vertalen als ik bijna vijftig jaar geleden niet, na een 
zes weken durende bootreis, voor het eerst voet op Spaanstalig 
grondgebied had gezet. Een kleine vijftig jaar, waarin ik met die 
taal heb leren lezen en schrijven. 
 In elke taal bestaat er zoiets als een ongesproken, mentale 
taal, waarin je van kinds af aan leert je ideeën, je waarnemingen, 
je associaties in woorden weer te geven. Word je in het diepe van 
een nieuwe taal gegooid, dan moet je dat hele proces nog eens over 
doen, maar nu in voortdurende wisselwerking met de taal waarin 
je eerder had geleerd je uit te drukken. Doorzien hoe de ander tot 
zijn woorden, zijn taal is gekomen en dat verbinden met de wijze 
waarop je dat zelf hebt geleerd. Voordat ik attent werd gemaakt op 
een Spaanse roman die volgens mij vertaling naar het Nederlands 
verdiende – de aanzet tot mijn vertalerschap – had ik er al zo’n 
vijfenveertig jaar ‘vertalen’ op zitten. 
 Nu ik een drietal Spaanse romans in het Nederlands heb 
vertaald, blijkt dat lange voortraject eigenlijk interessanter dan de 
scholing waaraan ik mij vervolgens vrijwillig onderworpen heb. 
Geen twijfel, de Vertalersvakschool leerde mij dat iedere vertaler 
zich op een andere manier verbindt met het mentale proces van 
de auteur, een inzicht dat zowel zelfkritisch als nederig maakt. En 
inderdaad, het was uitermate leerzaam bij de vertaling van mijn 
eerste opdracht begeleid te worden door een erudiete 
mentrix, die mij in de praktijk leerde niet te bang te 
zijn om de brontaal te deconstrueren en de tekst 
opnieuw, maar nu in de doeltaal, op te bouwen. 
Een gerenommeerd vertaler vertelde eens dat 
hij zich pas na zijn vijfentwintigste roman echt 
los kon maken van de brontekst. Ik vrees dat 
ik zoveel tijd niet heb, maar gelukkig handel ik 
met voorkennis.
 Het was een bijzonder toeval dat uitgeve-
rij Wereldbibliotheek, vlak na mijn afstuderen 
aan de Vertalersvakschool, een literair vertaler 
Spaans zocht, dat werd geaccepteerd dat ik de 
eerste roman die mij werd voorgelegd afwees  
en dat men mij een andere aanbood. Beginners-
geluk, waarna het echte werk begon. Ik ben niet 
meer zo bleu als op mijn drieëntwintigste, toen 
dit taalavontuur begon. Ik manifesteer me op 
de Boekvertalerslijst, laat uitgevers weten dat ik 
er ben en wanneer ik beschikbaar ben, bezoek 
bijeenkomsten waar ik zelf wijzer van word en 
waar ik mijn eigen ideeën kan ventileren. Net-
werken zogezegd, jezelf laten zien en horen. 
Maar vooral goed werk leveren. Na de eerste 
opdracht volgde een tweede en een derde, 
maar, toegegeven, uiteindelijk ben ik toch een 
beginnend vertaler. Terwijl ik kan bogen op 
een rijke praktijk, ligt er nog een heel nieuw 
terrein voor me open.

“Je lijkt wel gek!” “Zou je dat wel doen in deze tijden van crisis?” 
Twee veelgehoorde reacties als je besluit om je veilige baan in 
loondienst te verruilen voor een onzekere carrière als zelfstan
dig boekvertaler. Toegegeven: nu steeds meer zzp'ers een beroep 
op de voedselbank doen of – godbetert – bij de diaconie moeten 
aankloppen voor financiële steun, lijkt het geen verstandige 
keuze. En al helemaal niet als je, zoals veel vertalers, uit het 
Engels vertaalt. Je mag in je handen knijpen als je werk en dus 
brood op de plank hebt. Maar die veilige baan maakt niet geluk
kig, zeker niet als je jaar in jaar uit op een kantoor iets nutteloos 
doet. Dan komt er onherroepelijk een moment van inzicht: tot 
hier en niet verder. Dan maar geen brood van het Vlaamsch 
Broodhuys.
 Dus besluit je te gaan doen wat je echt graag wilt en waar je 
best goed in bent: boeken vertalen. Maar hoe kom je als beginnend 
literair vertaler aan die boeken? Hoe overtuig je een redacteur om 
jou een opdracht te geven en daarmee feitelijk zijn nek voor je uit 
te steken? Hij kan namelijk putten uit een poule van uitstekende, 
ervaren vertalers die zich al bewezen hebben en die ook staan te 
springen om een nieuwe klus.
 Aan de gevestigde vertalers onder mijn lezers: ik heb een 
hekel aan jullie. Niet aan jullie persoonlijk, maar aan jullie als 
groep die de deuren hermetisch gesloten houdt voor aanstormend 
talent. Ik voel me af en toe net een Pool die met scheve ogen beke-
ken wordt omdat hij het werk inpikt van eerlijke, hardwerkende 

Nederlanders. Omdat hij maar de helft vraagt. Maar ja, als je dat 
niet doet blijft je broodplank akelig leeg.

Kijk, dat is nu het mooie van schrijven: een schrijver 
hoeft zijn werk aan niets ondergeschikt te maken 

en kan zich een ongebreidelde artistieke vrijheid 
veroorloven. In het stukje fictie van zo-even heb 

ik me dan ook lekker laten gaan. Ik ben name-
lijk geen vertaal-Pool. En ik heb helemaal geen 
hekel aan gevestigde vertalers. Sterker nog, 
wat mij keer op keer verrast is dat ze zich zo 
ontzettend sociaal opstellen ten opzichte van 

hun beginnende beroepsgenoten. Ervaren 
vertalers verstrekken vertaaladvies, geven 
als mentor hun geheimen prijs en bevelen 
je aan bij uitgevers. Dat laatste is voor mij 
een belangrijke bron van nieuwe opdrach-

ten gebleken. Zonder kruiwagen geen klus. 
Zo'n aanbeveling, in combinatie met een 

talentbeurs van het Letterenfonds, doorzet-
tingsvermogen, netwerken op literaire feestjes, 
en liefde voor het vak, kan deuren openen. Dan 
is het voor een beginnende vertaler alleen nog 

een kwestie van op tijd een goede vertaling in-
leveren. Al is dat – paradoxaal genoeg – geen 
garantie voor een volgende opdracht. 
 Ondanks het kleffe casinowit sta ik volle-
dig achter mijn keuze. Ik doe werk naar mijn 
hart, en zit niet meer acht uur per dag in een 
grijs kantoorpand opgesloten met roddelende 
collega's die wekelijks een nieuw kledingstuk 
komen showen. Werken als literair vertaler is 
een verademing. Nu alleen nog werk.

Lange 
leerschool

Casinowit met  
tevredenheid

door Peter Gelauff door Astrid Huisman 

Peter Gelauff vertaalde twee romans van Isaac Rosa, 
Het land van de angst (2011) en De onzichtbare hand 
(2013). Onlangs rondde hij – met ondersteuning van 
een tweede projectwerkbeurs – de vertaling af van El 
Ciclista de Chernóbil van Javier Sebastián, die voorjaar 
2014 onder de titel De fietser bij Wereldbibliotheek 
verschijnt.  Gelauff zoekt nog een uitgever voor het boek 
dat hem tot vertalen inspireerde: La voz dormida van 
Dulce Chacón. “Een aangrijpend boek over vrouwen in 
de vrouwengevangenis van Franco aan het einde van de 
Spaanse Burgeroorlog.”

Astrid Huisman ontving in het kader van de Master 
Literair Vertalen i.o. in 2010 een Talentbeurs. Ze 
benutte deze voor een mentoraat bij haar vertaling van 
de historische roman Het keukenhuis, het debuut van 
Kathleen Grissom, voor uitgeverij Artemis. Binnenkort 
verschijnt bij dezelfde uitgeverij haar – met een eerste 
projectwerkbeurs ondersteunde – vertaling van Red 
Joan van Jennie Rooney.

(Rietveld), Jan van Aken, Sanneke van Hassel, Vincent Overeem en 
Anne  Vegter (Schrijversvakschool).
 Zijn dit dan allemaal schrijvers die Weijts niet serieus kan 
nemen? ‘Er staan namen bij van wie ik weleens iets heb gelezen 
waar ik enthousiast van werd,’ zegt hij als hij het overzicht heeft 
bestudeerd: Pia de Jong, Maartje Wortel, Esther Gerritsen. ‘Maar 
ik blijf geloven dat ze mij evengoed enthousiast hadden kunnen 
krijgen zonder een opleiding of cursus te volgen. Sterker nog: ik 
mag toch hopen dat een schrijverschap dermate sterk is dat ze er 
hoe dan ook aan zouden beginnen. Indachtig Harry Mulisch: je 
wordt geen schrijver, maar blijkt het te zijn.’
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Master Literair Vertalen  
officieel van start
Op 20 september 2013 is  
de binationale Master Literair 
Vertalen officieel en feestelijk 
gedoopt. Op de website  
masterliterairvertalen.eu leest  
u de openingstoespraak van 
Ton Naaijkens, coördinator  
van de nieuwe master.

http://www.nieuwamsterdam.nl/auteur.aspx?id=461
http://vb.literairvertalen.org/vertalersbestand/peter_gelauff
http://www.linkedin.com/profile/view?id=165569445&authType=NAME_SEARCH&authToken=sZEz&locale=en_US&srchid=457301971384532312472&srchindex=1&srchtotal=7&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A457301971384532312472%2CVSRPtargetId%3A165569445%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http://hvanherk.blogspot.nl/
http://www.masterliterairvertalen.eu/
http://content.masterliterairvertalen.eu/uploads/2013-Opening-Master-Literair-Vertalen.pdf


De Europese Schwob-partners introduceren 
hun ‘Geheimtipp’ uit de kinder- en jeugdlite-
ratuur. Schwob ontsluit moderne klassieken, 
cultboeken en must-reads die tot nog toe té 
onbekend zijn gebleven. Wat begon als een 
Nederlandse website groeit nu uit tot een  
ambitieus Europees portaal vol ‘Geheimtipps’ 

uit de wereldliteratuur – mede dankzij een 
maximale subsidie die dit voorjaar door de  
EU aan het Schwob-netwerk is toegekend. 
Inmiddels is de Engelstalige website gelan-
ceerd, en ging ook de Poolse site online;  
deze winter volgen het Catalaans, Fins en 
Welsh op schwob-books.eu. 

junior

Pierre Gripari 
Vertelsels uit de Rue Broca 

De Rue Broca is niet zomaar een Parijse 
straat; de grens tussen werkelijkheid en 
fantasie wil in deze straat nog weleens 
vervagen. De bewoners, die afkomstig 
zijn uit de hele wereld, zelfs uit Frankrijk, 
ontmoeten er merkwaardige figuren: Nadia 
en haar broer Basjir hebben te maken met 
de heks uit de Rue Mouffetard, een ver-
schrikkelijk oud en lelijk mens dat ernaar 
snakt ter verjonging een klein meisje met 
tomatensaus te eten. En: wat gebeurt er 
wanneer Basjir de alwetende pop Skoebi-
doe verzoekt om zijn vader zover te krijgen 
een fiets voor hem te kopen, of wanneer 
het goede feetje van een verre bron op 
zekere dag in de val van een leiding loopt 
en kraanfee wordt? Waarom eindigt de 
bijdehante big als spaarvarken? Hoe valt 
de heks in de bezemkast te omzeilen? De 
kinderen uit de Rue Broca wenden hun 
onuitputtelijke verbeelding aan om de 
tovenarij van boze feeën te dwarsbomen 
en een verliefd paar schoenen op huwe-
lijksreis te helpen. 

 
 
 
Dylan Thomas 
A Child’s Christmas in Wales
 
‘Alle kerstfeesten rollen de heuvel af naar 
de tweetongige zee, als een ijzige, over-
ijlde maan, buitelend door de hemel die 
onze straat was; aan de rand van de met 
ijs begrensde, vissen bevriezende golven 
houden ze stil en begraaf ik mijn handen 
in de sneeuw om eruit op te diepen wat 
ik maar vinden kan. Mijn hand verdwijnt in 
de wolwitte, klok-klepelende kluwen van 
feestdagen die rust aan de rand van de 
kerstliedjes zingende zee en daar heb  
je mevrouw Porthero en de brandweerman-
nen,’ schrijft Dylan Thomas in zijn klassieker 
A Child's Christmas in Wales.  

Geïnspireerd?

Welke klassieker uit de Neder- 
landstalige jeugdliteratuur verdient  
volgens u alsnog een buitenlandse 
vertaling en een breder lezerspubliek? 
En: waarom? Vertel het ons en deel uw 
Geheimtipp op de Facebook-pagina van 
Schwob met onze buitenlandse partners.

Emili Teixidor 
Vuurvogel

Teixidor, een van de belangrijkste Cata-
laanse schrijvers van zowel jeugd- als 
volwassenenliteratuur, beschrijft in 
Vuurvogel, tegen de achtergrond van het 
Catalonië-Occitanië van de dertiende 
eeuw, de belevenissen en avonturen van 
een jonge troubadour en diens zoektocht 
naar zijn identiteit. Een leerling-minstreel 
die Vuurvogel wordt genoemd reist in 
gezelschap van zijn meester-minstrelen 
door het gebied van de Pyreneeën, tussen 
de Provence en Catalonië, ten tijde van de 
kruistocht tegen de Albigenzen, de nada-
gen van het katharisme en de Catalaanse 
expansie naar het zuiden. Hij trekt langs 
kloosters en kastelen om meer te weten 
te komen over zichzelf, zijn ouders en zijn 
afkomst. 

Maciej Wojtyszko 
Bromba en de anderen 

Het is een klein boekje. Dat wil  
zeggen, nu zie je dat niet meer zo:  
de huidige editie is prachtig verzorgd, 
heeft een harde cover en kleurrijke illu-
straties, maar wij, de eerste lezers in de 
jaren zeventig en tachtig (de eerste druk 
verscheen in 1975), beschikten over 
armoedig uitgegeven, flinterdunne exem- 
plaren – het niveau van uitgeven in het 
(post)communistische Polen was even 
schamel als de toenmalige economie. Des 
te meer indruk maakte het op ons dat zo’n 
kleine hoeveelheid pagina’s zo’n grote 
wereld kon bevatten. 

Finnish Literature  
Exchange

FiLI, de Finnish Literature Exchange  
presenteert op haar website een scala  
aan Finse kinder- en jeugdboeken, varië-
rend van moderne fabels tot strips en van  
prentenboeken tot adolescentenromans:  
www.finlit.fi/fili/en/. Volgend jaar is Finland 
het gastland op de Frankfurter Buchmesse 
(8 t/m 12 oktober 2014).

Schwob-special
bij De Groene Amsterdammer

In december verschijnt i.s.m. Athenaeum 
boekhandel een speciale Schwob-bijlage 
bij De Groene Amsterdammer. Met vele 
recensies van herontdekte klassiekers 
zoals Sergeant in de sneeuw van Rigoni 
Stern, Naakt onder de wolven van Bruno 
Apitz, De weg van alle vlees van Samuel 
Butler en Belegerde vesting van Qian 
Zhongshu, een rondgang langs Neder-
landse uitgeverijen en hun ontdekkingen, 
een essay over de eeuwige honger naar 
oude boeken, en meer. De Groene-special 
ligt vanaf woensdag 27 november in de 
winkels.

 

Schwob wordt gefinancierd met 
de steun van de Europese Com-
missie. De verantwoordelijkheid 
voor dit artikel ligt uitsluitend bij 
de auteurs en het Letterenfonds; 
de Commissie kan niet aanspra-
kelijk worden gesteld voor het 
gebruik van de informatie die erin 
is vervat.

illustratie: Michiel Moormann
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We verbaasden ons ook over de vorm van het boek. 
Het is geen roman en eigenlijk ook geen verhalen-
bundel, maar een soort catalogus of verzameling 
van vreemde wezens die een bijzonder gemêleerd 
gezelschap vormen, zowel in uiterlijk als karakter. 
Spikoetsels zien eruit als tandwielen met oogjes (ze 
wonen overigens in auto-interieurs), een Waffel doet 
denken aan een vleermuis (maar hij is afkomstig 
uit een ander, zeer klein heelal); detective Kajetan 
Chrumps heeft iets vossigs, daarentegen is zijn 
aartsvijand Makaviet gewoon een poes; regisseur 
Gloesj, de dichter Fikander met de lange oren en 
titelheld Bromba zijn mensvormige wezentjes, terwijl 
Het Diertje Van Mijn Moeder net als de Viezeverza’s 
zich sowieso moeilijk laat beschrijven: de eerste 
doet nog het meest aan een bolletje haren denken 
en die laatsten wonen in spiegels.
 Maar het gaat in Bromba en de anderen zeker 
niet om een vertoon van imaginaire inventie. Als we 
proza, enigszins simplificerend, kunnen verdelen in 
psychologische (sprekend over gevoelens) en filoso-
fische (sprekend over ideeën) verhalen, dan behoort 
Bromba ondubbelzinnig tot die tweede categorie. 
Toen wij het in onze kindertijd lazen, vonden we het 
ongehoord sprookjesachtig en fantasierijk, vol gran-
dioze episodes uit het leven van de helden en on-
gelooflijke ideeën. Als we er vandaag onze kinderen 
uit voorlezen, raken we in de ban van een beschou-
welijk en conceptueel boek; een soort – vergeeft u 
me de misschien wat riskante vergelijking – Borges 
voor kinderen. Wojtyszko is soms sarcastisch 
(Foema’s steken duidelijk de draak met het massa-
toerisme), maar meestal bespiegelend (zoals in het 
verhaal van Gloesj, die bij het draaien van zijn film 
vergeten is het lenskapje van zijn camera te halen en 
daarom de hele inhoud moet navertellen, zodoende 
een doorbraak in de geschiedenis van film tot stand 
brengend; of in het avontuur van Spikoetsel Nulletje, 
dat een verhaal is over opstand). Zo nu en dan is 
hij ook een beetje sentimenteel, maar altijd subtiel, 
zoals in het verhaal over de romance tussen Fikan-
der en Malvina (waarin overigens de gecodeerde 
geschiedenis van de schrijver en zijn vrouw blijkt te 
worden verteld).
 Want Bromba en de anderen biedt vooral 
subtiel en intelligent proza; in omvang bescheiden 
en verrassend veelomvattend. 
 
 door Tomasz Pindel 
 Polish Book Institute
 vertaling: Karol Lesman
 www.bookinstitute.pl

 
 
 

 
 
Die wereld van de Middeleeuwen met zijn ridders en 
troubadours vormt een grote aantrekkingskracht van 
deze onderhoudende jeugdroman. Teixidor weeft er 
een spannend coming of age-verhaal doorheen dat 
een breed lezerspubliek weet te boeien. Dit gebeurt 
met de nodige historische nauwkeurigheid waardoor 
de lezer het tijdperk en het culturele klimaat begrijpt, 
maar zonder pedagogische lessen te verkondigen. 
De Middeleeuwen in Zuid-Europa vormen het decor 
van vele, bekende verhalen, legendes en films. De 
roman laat dit beeld intact, maar voegt er op vakkun-
dige wijze concrete historische gegevens aan toe, 
zoals verwijzingen naar de koningen van de kroon 
van Aragon, het feodalisme en het ontstaan van de 
minstreel- en troubadourstraditie. Kortom, naar de 
eerste culturele en historische processen die de 
fundamenten vormen van het hedendaagse Europa 
zoals wij het kennen.
 Zelf zal ik vijftien zijn geweest toen het boek 
voor het eerst verscheen en ik las het met enthou-
siasme. Jaren later lazen mijn drie kinderen, toen ze 
een jaar of tien, twaalf waren, het met nog groter 
enthousiasme. Nu wacht het op de boekenplank tot 
mijn toekomstige kleinkinderen ervan zullen genieten. 
Sinds het boek begin jaren zeventig uitkwam, zijn er 
in het Catalaans meer dan dertig edities verschenen; 
al tientallen jaren weet het boek op doeltreffende en 
aantrekkelijke wijze jonge lezers uit te nodigen tot het 
lezen van literatuur en vooral van historische romans. 
Het is een boek dat verhalen vertelt in plaats van 
geschiedenis doceert, dat literatuur wil zijn en niet al-
leen een pakkend verhaal. Bij het lezen van Vuurvogel 
zal iedere jonge lezer van waar dan ook, een wereld 
herkennen die hem vertrouwd is. Hij zal er nieuwe en 
fascinerende aspecten in ontdekken en zich kunnen 
inleven in sympathieke, geloofwaardige personages 
die hem meevoeren in een interessant, goed opge-
bouwd verhaal met een spannend plot. Een klassiek 
en tijdloos boek voor jongeren van ongeveer twaalf  
jaar oud. 
 
 door Vicenç Villatoro  
 Institut Ramon Llull 
 vertaling: Helena Overkleeft
 www.llull.cat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het vertrekpunt van de vertelsels: het winkeltje van 
kruidenier Saïd, waar een van de klanten, meneer 
Pierre, deze wel zeer wonderlijke verhalen opdist. 
Het gerucht gaat dat hij zelf een toverheks is, maar 
dat weten de kinderen best, al een hele tijd ook, en 
ze vragen hem steeds om nog meer vertelsels. 
 Contes de la rue Broca, een moderne klas-
sieker van de Franse jeugdliteratuur, blijft een boek 
waar niemand omheen kan – en dat ruim vijfenveer-
tig jaar na de verschijning. Ook in toekomstige jaren 
zullen deze verhalen vast nog worden gelezen, want 
ze blijven eigentijds; met een grote dosis humor en 
liefde wordt een vertrouwde, realistische wereld 
neergezet waarin dankzij de fantasie van de schrij-
ver de magie toch alomtegenwoordig is.
 De taal van Gripari is weelderig en gedragen 
maar hij vertelt met ritme en vaart, verbaas u niet 
als kinderen meerdere verhalen achter elkaar willen 
horen. Het boek is geschikt voor kinderen vanaf een 
jaar of zes en leent zich trouwens uitermate goed 
voor voorlezen. 
 
 door Katrin Thomaneck  
 Société européenne des auteurs 
 vertaling: Nele Ysebaert 
 seua.org

Dit verhaal is eerder een verzameling levendige,  
poëtische schetsen van gebeurtenissen dan een 
vertelling. We zien het kerstfeest van een gezin uit 
een Welsh dorpje door de ogen van een jongen – de 
schrijver als kind –, opgetekend als een geromanti-
seerde autobiografie. In een storm van sneeuwrijke 
beelden op beierende, rood gemutste bladzijden 
voert Thomas de lezer naar een andere tijd: ‘Toen 
er in Wales nog wolven waren, en vogels in de 
kleur van roodflanellen rokken over de harpvormige 
heuvels scheerden, [...] en wij met het kaakbeen van 
kerkdienaren de Engelsen en de beren verjoegen, 
nog voor de auto, nog voor het wiel, nog voor de 
paarden met hertoginnengezichten, toen wij zonder 
zadel door de doldwaze heuvels reden, sneeuwde 
het aan een stuk door.’ 
 A Child’s Christmas in Wales, een verhaal 
voor kinderen en volwassenen, verscheen in 1954. 
Het is een van Dylan Thomas’ meest gelezen 
teksten. Dat geldt met name voor de door Edward 
Ardizzone geïllustreerde uitgave speciaal voor kin-
deren, die sinds de verschijning in 1978 toonaange-
vend is. Ik weet nog hoe ik als kind betoverd raakte 
door de onbestendigheid van die kerstdag en al 
lezend het gevoel had dat ik het verhaal kon ruiken. 
Zeker is dat het ‘zindert van zinnelijkheid’ (The 
Listener), hoewel het vreemd genoeg buiten Wales 
en het Verenigd Koninkrijk nooit als plaatjesboek 
schijnt te zijn uitgegeven. 
 Maar iedereen die A Child's Christmas in 
Wales met de unieke illustraties van Edward Ardiz-
zone kent, zal zich herinneren hoe ‘de verkleumde 
postbode met een blos op zijn dopneus over het met 
dienbladen besleede pad de kilkoud-glinsterende 
heuvel af klingelde.’ En geen van hen zal ooit die 
‘paar kleine tantes’ vergeten, ‘niet gewenst in de 
keuken, en ergens anders ook niet trouwens, die 
zorgelijk en breekbaar op het puntje van hun stoel 
balanceerden, bang om stuk te vallen, als verschoten 
kop-en-schotels,’ of de ooms die na het eten ‘bij het 
haardvuur gingen zitten, al hun knoopjes losmaakten, 
hun grote klamme handen over hun horlogeketting 
legden, nog wat bromden en indommelden.’

 door Sioned Rowlands  
 Wales Literature Exchange  
 vertaling: Nele Ysebaert  
 i.s.m. Walter van der Star
 waleslitexchange.org

WEBTIP 
Bericht uit een  
dynamisch getto 

Paul van der Woerd doet verslag 
van een thema-avond over Schrij
vers (en lezers) onder Poetin: 
“Toch zijn er nog steeds lezers 
[…] Dankzij het internet: terwijl 
een monopoliserend uitgevers-
wezen lezers vernedert door 
voornamelijk massaproductie  
aan te bieden, biedt het web  
toegang tot steeds meer teksten 
die er werkelijk toe doen. Niet  
alleen dode, maar ook levende 
schrijvers dragen daaraan bij.” 
www.nlrf2013.nl

Een column over een fenomeen dat zich zo  
onstuimig ontwikkelt als de Russische uitgevers
markt had ik graag willen beginnen met een 
mooi citaat, iets van Poesjkin bijvoorbeeld: ‘Wat 
zal de dag van morgen brengen?’ Maar toen ik 
mijn gedachten begon op te schrijven, kwam er 
iets anders boven: ‘Het onmogelijke is mogelijk’. 
Want zo zie ik de huidige situatie: als de coëxis
tentie van paradoxale verschijnselen.

Een fundamenteel probleem van de Russische 
markt is het ontbreken van een krachtig distribu-
tiesysteem, waar Europa en de VS een uitgebalan-
ceerde distributiepolitiek kennen. En waar zelfs in 
de Sovjet-tijd nog praktisch iedere nieuwe uitgave 
van Moskou tot Vladivostok was te vinden (terwijl 
er een tekort was aan verzamelde werken van de 
klassieken en bibliofiele uitgaven). Ons land is 
zonder overdrijving gigantisch, zowel qua territo-
rium als qua lezerspotentieel. En wat zien we? De 
gemiddelde oplage van een nieuw boek is (afge-
zien van gegarandeerde bestsellers) slechts 2.000 
exemplaren. Evenveel als in Hongarije, Grieken-
land of Tsjechië – landen met beduidend minder 
inwoners. Tegelijkertijd is in onze afgelegen regio’s 
de vraag naar nieuwe boeken zo groot, dat alles 
wat de uitgevers meebrengen naar de boekenbeur-
zen, meteen is uitverkocht. Een goed voorbeeld 
daarvan is de Boekcultuurbeurs in Krasnojarsk.

‘En het digitale boek?’ vraagt u misschien. Dat lijkt 
immers een uitkomst voor lezers die te kampen 
hebben met grote afstanden. En u hebt gelijk, 
maar niet helemaal. Want de verkoopcijfers wijzen 
uit dat de zegetocht van het e-boek in Rusland 
op zich laat wachten. Hier zien we alweer een 
contradictie: ondanks de eenvoud van de nieuwe 
gadget hebben de meeste lezers, zowel in de grote 
steden als op het platteland, een vooroordeel tegen 
het kopen van e-boeken, met name op het gebied 
van bellettrie. Veel mensen blijken wel bereid om 
inferieure piratenedities te gebruiken, of wachten 
tot iemand het begeerde nieuwe boek uit Moskou 
meebrengt. De verkoop van paperbacks van goed-
verkopende auteurs, zowel van populaire zoals 
Oestinova en Dontsova, als van ‘elitaire’ schrij-
vers als Pelevin, Sanajev en Gloechovski, blijft 
op niveau; maar net als bij bellettrie als geheel 
vertonen de verkoopcijfers ook daar een (langza-
mer) dalende lijn. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat de ontwikkeling van het internet in Rusland 
uiterst onregelmatig verloopt: waar de toegang tot 
informatie voor inwoners van de grote steden een 
onvervreemdbaar deel van het dagelijks leven is 
geworden, is die in de kleinere plaatsen nog een 
onbereikbare luxe.

Vorig jaar zomer werd de Russische boekenmarkt 
opgeschrikt door een heuse revolutie: een fusie 
tussen de twee grootste uitgeversgroepen, beide 
met een miljoenenomzet: AST en EKSMO. In 
het veld werd zeer wisselend, maar overwegend 
pessimistisch gereageerd: middelgrote en kleine 
uitgeverijen maakten zich ernstig zorgen over hun 
voortbestaan. De situatie lijkt nu tot rust gekomen. 
En gelukkig zonder dramatische veranderingen: 

Alexandra Finogenova (1975) is als 
rechtenmanager verbonden aan uitge-
verij POSTUM in Moskou, dat onder 
meer werk van Geert Mak in Russische 
vertaling publiceert. Eerder werkte 
Finogenova, na haar studies Klassieke 
talen en culturen en Engels aan de 
Russian State University of Humanities 
in Moskou, als docent Literair Vertalen 
aan dezelfde universiteit en als vertaler 
en redacteur. www.postum.ru

Non/Fiction 
Boekenbeurs in Moskou 
Op de 15de internationale Non/Fiction book fair 
in Moskou, die plaatsvindt van 27 november tot  
1 december 2013 in het Central House of Artists, 
geven zes Nederlandse auteurs acte de présence, 
te weten Geert Mak, Dick Swaab, Sjeng Scheijen, 
Loes Riphagen, Guus Kuijer en Herman Koch.

Non/Fiction, een onafhankelijke boekenbeurs in 
 particuliere handen, richt zich op literaire fictie, 
non-fictie en jeugdliteratuur en trekt jaarlijks rond de 
34.000 bezoekers. Vanwege het Nederland-Rusland-
jaar is Nederland dit jaar uitgeroepen tot focusland. 
 Van de zes Nederlandse auteurs is recent werk in 
Russische vertaling verschenen: De Azbooka-Atticus 
Publishing Group brengt vertalingen van Herman 
Koch Het diner en Sjeng Scheijen Sergej Diaghilev. 
Een leven voor de kunst, bij Limbakh Publishing 
House verschijnt Dick Swaab Wij zijn ons brein in 
Russische vertaling, Olga Morozova Publishers brengt 
Geert Mak Een kleine geschiedenis van Amsterdam 
en bij Samokat Publishers verschijnen de vertalingen 
van Guus Kuijer Het boek van alle dingen en Loes 
Riphagen Huisbeestenboek.
 Ook vindt tijdens deze boekenbeurs onder leiding 
van Pieter Waterdrinker de presentatie plaats van het 
Nederlandse nummer van het prestigieuze literaire 
tijdschrift Inostrannaja Literatura. Afgelopen februari 
bezocht Jevgenija Jarmysj, de samensteller van dit 
nummer, Amsterdam als Writer in residence.
 Voor meer informatie over de Nederlandse  
bijdrage aan Non/Fiction kunt u contact opnemen  
met Mireille Berman (Letterenfonds) of zie  
www.moscowbookfair.ru. Een overzicht van  Russische  
vertalingen van Nederlandse literatuur vindt u in de 
vertalingendatabase van het Nederlands Letteren-
fonds.

door Alexandra Finogenova
vertaling: Anne Stoffel

de redacteuren en andere medewerkers van de 
uitgeverijen van AST behielden hun baan, de 
gezamenlijke boekoplagen gingen niet noemens-
waard achteruit. Wel leidde de fusie tot liquidatie 
van de boekhandelsketen Bukva (De Letter), die 
uitsluitend boeken van AST verkocht; het zoveel-
ste verontrustende teken van de versmalling van 
de distributiekanalen in Rusland.

Om het groeiende monopolie tegen te gaan, heeft 
een aantal kleine uitgeverijen zich in 2011 verenigd 
in een alliantie van onafhankelijke uitgevers en 
boekdistributeurs, om te komen tot een onafhan-
kelijke boekensector en dito intellectueel veld. 
Het programma van de alliantie luidt: ‘Het boek 
kan een belangrijk element in de vorming van 
de nieuwe sociale en stedelijke omgeving wor-
den, maar daarvoor moet het letterlijk “de straat 
op”.’ De alliantie zoekt naar manieren om lezers 
rechtstreeks te bereiken, buiten het ingewikkelde 
en dure distributiesysteem om dat vooral voor-
ziet in de behoeften van grote uitgeefconcerns. 
Vertaalsubsidies zijn belangrijk voor uitgevers die 
voornamelijk buitenlandse literatuur uitbrengen, 
maar anderen, die zich toeleggen op het ontdek-
ken van nieuwe namen in de Russische literatuur, 
hebben meer behoefte aan vrije toegang tot een 
breed publiek.

Toch is er in de Russische boekenmarkt een 
bloeiende niche waar de zaken zonder meer 
goed gaan, en dat is de kinderliteratuur in al haar 
veelvormigheid. De verkoopcijfers in dit segment 

groeien gestaag, en het zijn dan ook vooral de 
uitgeverijen van kinderboeken die streven naar het 
publiceren van ‘bijzondere’ hedendaagse auteurs. 
Zij wagen zich aan de vertaling van buitenlandse 
auteurs als Sven Nordqvist, Roland Topor en 
Sylvie Bednar en brengen ook moderne Russische 
schrijvers als Sergej Sedov en Oleg Grigorjev. Dit 
avant-gardisme, deze durf, zijn te verklaren uit het 
feit dat ouders die in de post-Sovjetperiode zijn 
opgegroeid, hun kinderen willen laten opgroeien 
met fundamenteel andere boeken dan die zij zelf 
als kind hebben gelezen.

Tot slot nog een opmerkelijke nieuwe ontwik-
keling. Vorig jaar, in 2012, is het Instituut voor 
Literaire Vertalingen begonnen met een  
programma dat vertalingen van Russische litera-
tuur subsidieert. Alle betrokkenen bij het uitge-
ven van hedendaagse Russische schrijvers zijn 
voorzichtig optimistisch over dit initiatief. Het is 
de bedoeling dat het geen korte-termijnproject 
wordt, maar zal leiden tot een gestage groei van 
het aantal vertalingen van Russische klassieke 
en hedendaagse literatuur. Zodat over een jaar of 
vijf de buitenlandse uitgevers op de Frankfurter 
Buchmesse met de Russische uitgevers af wil-
len spreken om de vertaalrechten van Russische 
schrijvers te kopen – in plaats van omgekeerd. 
Zodat niet alleen enthousiaste agenten, maar ook 
de redacteuren van de Russische uitgeverijen hun 
auteurs zelf actief gaan vertegenwoordigen. 

Een mooie droom, waarvan ik hoop dat het nabije 
realiteit is. De jonge Russische literatuur, met haar 
enorme potentieel, is het in ieder geval absoluut 
waard. 

Odyssee  
‘Het onmogelijke 
is mogelijk’
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3. En daarom zijn jullie met 
 tientallen mensen, en zitten  
jullie in een groot pand? 
 
We zitten in het Letterenhuis aan de Nieuwe Prinsengracht, 
een oude kweekschool met een gymzaal die verbouwd is tot 
bibliotheek, gevuld met onder meer een unieke collectie (deels) 
door het Fonds gesubsidieerde vertalingen van Nederlandse 
literatuur in andere talen. We verhuren de helft van de ruimte aan 
Nationaal Comité 4 en 5 mei en aan twee instanties waarmee we 
veel samenwerken: Schrijvers School Samenleving en Stichting 
Lezen. En ja, we zijn met meer dan dertig, inclusief parttimers; 
we onderscheiden ons van de meeste andere publieke cultuur-
fondsen doordat we ook de buitenlandse promotie als kerntaak 
hebben en doordat we – behalve bij een handvol grote festivals 
(zoals Crossing Border en Passionate Bulkboek) – met verhou-
dingsgewijs kleine investeringen al veel verschil kunnen maken. 
Budgettair is het Letterenfonds het kleinste publieke cultuur-
fonds, maar dat geldt niet voor het aantal activiteiten dat we 
initiëren en uitvoeren: het Fonds organiseert wereldwijd ook zelf 
zeer regelmatig evenementen, festivals en themapresentaties.

1. Het Letterenfonds, dat is toch  
de instantie die de schrijvers-
subsidies verdeelt?
 
Jazeker, maar het Fonds doet veel meer. Een vijfde van ons bud-
get, ongeveer twee miljoen euro, wordt besteed aan projectsub-
sidies voor schrijvers, dat wil zeggen aan investeringen in nieuwe 
romans, verhalenbundels, literaire non-fictie, kinderboeken en 
toneel in boekvorm. Daarnaast steunen we literaire festivals, 
huisvesten we writers in residence, organiseren we schrijvers- en 
vertalerstournees en investeren we in (digitale) projecten die de 
lezer opzoeken. Dus niet alleen de AKO-prijswinnende roman 
van Joke van Leeuwen en de biografie van Willem Frederik 
Hermans, maar ook Poetry International en de evenementen van 
Das Magazin. En dan hebben we het eigenlijk alleen nog maar 
over schrijvers gehad; de andere kerntaak van het Letterenfonds 
is de ondersteuning van vertalingen. Zo is er anderhalf miljoen 
beschikbaar voor vertalers van buitenlandse literatuur, van Auster 
tot Zweig en van Oud-IJslandse saga’s tot de autobiografische 
romans van Karl Ove Knausgard..

2. Oké, het speelveld blijkt breder: 
jullie subsidiëren dus schrijvers én 
vertalers?
 
In binnen- én buitenland. Bijvoorbeeld door het selecteren – en 
bij buitenlandse uitgevers aanbieden – van Nederlandse en 
Friese klassieken en hoogtepunten uit de recente fictie- en non-
fictieproductie. We maken speciale brochures als Ten Books 
from Holland, Quality NonFiction en Children’s Books, we 
verstrekken subsidies voor de vertaling van Nederlandse boeken 
in vreemde talen, en we bemiddelen tussen uitgevers en verta-
lers. Op die manier kwamen er het afgelopen jaar vertalingen tot 
stand van onder meer Het Bureau (Duits), Tonio (Duits, Hon-
gaars, Chinees), Bonita Avenue (Engels, Italiaans, Tsjechisch, 
Hongaars), De man zonder ziekte (Italiaans, Turks) en natuurlijk 
Het Diner (een dozijn talen). Het Fonds presenteert de Neder-
landse literatuur op boekenbeurzen en op internationale manifes-
taties zoals het Tanpinarfestival in Istanbul en de Feria del Libro 
in Buenos Aires. Specialisten maken verkenningsreizen naar 
nieuwe afzetmarkten, zoals Brazilië en Zuid-Afrika.

8. Zijn die beurzen eigenlijk niet te 
hoog? Leggen jullie de auteurs en 
vertalers in de watten?
De werkbeurzen voor auteurs zijn gemiddeld 16.000 euro per 
boek, die voor vertalers de helft, die voor buitenlandse vertalin-
gen 3.000 euro. Per schrijver kunnen maximaal twee projecten 
tegelijk gesubsidieerd worden. Daar moet je dan nog twee 
dingen bij bedenken: er wordt over de beurzen nog belasting 
betaald, én een schrijver doet gemiddeld drie jaar over een boek. 
Trouwens, er is ook nog zoiets als de inkomensgrens. Wanneer 
het belastbaar verzamelinkomen van een auteur of vertaler boven 
de 45.000 euro per jaar komt, moet hij de beurs (gedeeltelijk) 
terugbetalen. Die inkomensgrens zorgt er ook voor dat een 
ondersteunde auteur na een commerciële doorbraak (lees: na 
het schrijven van een bestseller) voor een nieuw project geen 
aanvraag zal kunnen indienen.

9. Maar schijt de duivel niet altijd op 
dezelfde hoop? Wanneer jullie de 
Nederlandse literatuur naar het bui-
tenland brengen, zijn het toch altijd 
dezelfde schrijvers die mee mogen? 

Het komt regelmatig voor dat een boek dat met een werkbeurs 
gesubsidieerd is, vertaald wordt zodat het Letterenfonds de 
auteur kan presenteren op een buitenlandse boekenbeurs of 
schrijverstournee. Gelukkig maar, want ook daar doen we het 
voor. En ja, er zijn een paar schrijvers van wie werk in vele talen 
beschikbaar is en die dus multi-inzetbaar zijn – noem hen de 
ambassadeurs van de Nederlandse literatuur. Je zou gek zijn 
als je Cees Nooteboom, Arnon Grunberg, Frank Westerman en 
Marjolijn Hof niet in je delegatie opnam. Maar verder heeft iedere 
manifestatie die het Fonds (mede)organiseert een ander affiche; 
naar Midden-Europa nemen we in 2014 andere schrijvers mee 
dan naar Brazilië in 2015.

10. Stimuleren jullie niet altijd 
 dezelfde soort literatuur? En weten 
jullie eigenlijk wel wat literatuur is?
Om met de tweede vraag te beginnen: we zijn ons ervan bewust 
dat literaire kwaliteit moeilijk meetbaar is, ook al zal niemand 
betwisten dat een herkenbare stijl, een slimme compositie en 
een oorspronkelijk plot belangrijke elementen van een goed 
boek zijn; vandaar dat onze adviescommissies ‘intersubjec-
tief’ te werk gaan: ze baseren hun advies op een debat over 
soms uiteenlopende meningen. De leden van onze commissies 
worden zo breed mogelijk geselecteerd, ook al om expertise in 
verschillende literaire genres te waarborgen; en dus investeert 
het Letterenfonds uiteindelijk in zeer verscheiden auteurs, van 
kinderboekschrijvers tot hermetische dichters en van writers’ 
writers tot thrillerauteurs. ‘We are large’, zou de dichter zeggen, 
‘we contain multitudes’.

4. Al die boeken die door het 
 Letterenfonds worden gesubsidi-
eerd, wie zit daarop te wachten,  
in een markt vol overproductie?

We subsidiëren niet bepaald alles wat los en vast zit. Zowel in 
binnen- als in buitenland werken we samen met uitgevers, van 
wie bij nieuwe literaire werken en bij vertalingen een serieuze 
investering wordt verwacht. Geen schrijver of vertaler kan bij 
het Fonds aanvragen zonder een verklaring van een reguliere 
uitgeverij dat het boek ook daadwerkelijk wordt gepubliceerd en 
breed wordt verspreid. Maar natuurlijk moet het boek ook bij de 
lezers komen; daarom ondersteunen we literaire manifestaties, 
voorzien we boekhandels van informatie over onbekende juweel-
tjes en nieuwe poëziebundels, en beheren we zelfs een tweeta-
lige website (Schwob.nl) om ‘de beste onbekende boeken’ een 
breed lezerspubliek te bezorgen. Een boek bestaat niet als het 
niet zichtbaar is.

5. Zichtbaarheid, ook zoiets. Moet 
het Letterenfonds ervoor zorgen dat 
schrijvers en vertalers hun boek op 
televisie omhoog kunnen houden?

Dat misschien niet, want de meest bekeken tv-programma’s zijn 
toch vooral geïnteresseerd in het verhaal achter de schrijver 
in plaats van de inhoud van het boek. Maar de door het Fonds 
ondersteunde schrijvers en vooral vertalers mogen net als hun 
boeken best in de schijnwerpers gezet worden. Een van de ma-
nieren waarop we dat doen, is de toekenning van prijzen – voor 
de beste vertalers in en uit het Nederlands. Drie jaar geleden 
stelden we samen met Athenaeum Boekhandel, De Groene 
Amsterdammer en Spui 25 de Europese Literatuurprijs in, een 
prijs voor een buitenlandse auteur en zijn vertaler die deels door 
het Lira Fonds wordt gefinancierd. Door middel van de daaraan 
gekoppelde ‘Vertalersgeluktournee’ langs boekhandels in Neder-
land en Vlaanderen werden inmiddels vijfentwintig vertalers aan 
hun lezers voorgesteld.

6. Klopt het dat jullie je tegenwoor-
dig vooral op jonge auteurs richten, 
zoals een oude schrijver vorig jaar 
in de krant beweerde?

Sinds dit jaar verleent het Letterenfonds startersbeurzen van 
10.000 euro aan acht talentvolle debutanten (met één boek op 
hun naam); maar die hoeven niet per se jong van jaren te zijn. 
Het grootste deel van de projectsubsidies gaat naar ‘oeuvrebou-
wers’, die meer dan drie boeken hebben geschreven, maar zelfs 
dan blijft er genoeg over voor de projecten van de echt geves-
tigde schrijvers, die doorgaans inderdaad wat ouder zijn.

7. Als je eenmaal een gevestigde 
schrijver bent, dan heb je een 
 subsidie-abonnement?
Vanzelfsprekend niet; bij iedere nieuwe projectbeursaanvraag 
wordt ook gekeken naar de kwaliteit van het vorige boek. Publi-
ceert een auteur naar het oordeel van de commissie een minder 
werk dan kan dat gevolgen hebben voor een volgend project. 
Vertoont zijn oeuvre een neergaande lijn, dan wordt de subsidie 
stopgezet. 

Het Letterenfonds  
in tien vragen
door Pieter Steinz

Bijna vier jaar geleden ontstond het Neder-
lands Letterenfonds, uit een fusie van het 
Fonds voor de Letteren en het Nederlands 
Literair Productie- en Vertalingenfonds. De 
helft van die tijd was Pieter Steinz directeur 
en merkte hij dat er veel onduidelijkheid is 
over aard en werkwijze van het Fonds. Een 
stoomcursus in tien pertinente vragen.
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Vertalen is 
per definitie 
herscheppen
door Frank Meester

Martin de Haan ontvangt op vrijdag 13 december, 
tijdens de Literaire Vertaaldagen, de Letterenfonds 
Vertaalprijs 2013. Daarmee wordt niet alleen de 
literaire kwaliteit van zijn vertalingen uit het Frans 
bekroond, maar ook zijn inspanningen op vele  
fronten voor het vertalen. Zo was hij lange tijd  
voorzitter van de Europese vertalersraad en schrijft 
en spreekt hij over vertalen en literatuur in verta-
ling. “In dat opzicht ben ik in de terminologie van 
het Fonds bij uitstek een cultureel bemiddelaar.”

Ben je niet vooral een ‘cultureel bemiddelaar’ omdat  
je zulke mooie vertalingen maakt? 
‘Dat hoop ik natuurlijk wel. Ik denk dat een goede vertaling inder-
daad bemiddelt tussen culturen. Een vertaler is niet iemand die 
een tekst verhuist van de ene plek naar de andere, nee, hij moet een 
tekst opnieuw tot leven brengen om hem te laten resoneren in een 
andere cultuur. Vertalen is per definitie herscheppen. Je maakt iets 
nieuws en zo verrijk je je taal.’ 

Dus daarom is het zinvol dat klassieke boeken steeds  
weer opnieuw vertaald worden?
‘Precies. Niet omdat vertalingen zouden verouderen, zoals som-
migen zeggen. Een vertaling is geen afvalproduct. Waarom zou een 
vertaling ‘soepel’ of ‘als een trein’ moeten lezen als het origineel dat 
allang niet meer doet, of nooit heeft gedaan? Ik hou niet van die 
tendens om alles maar ‘normaal’ te maken. Wat vertalers volgens 
mij moeten doen is het vreemde voelbaar maken door hun eigen 
taal op te rekken. Dat zei Proust trouwens ook: je kunt de taal al-
leen verdedigen door hem aan te vallen.
 In Elementaire deeltjes van Michel Houellebecq schrijft 
een van de hoofdpersonages een artikel over zijn ervaringen in 
een naaktclub. De stijl van dat stuk is een soort pastiche van een 
artikel uit een Frans opinieblad: wollig, opgeblazen, intellectueel 
gebabbel. Geen ongebruikelijk taalgebruik in Frankrijk, maar in 
het Nederlands zou het in een woordelijke vertaling niet herken-
baar zijn als pastiche. Ik heb het dus wat aangedikt door er in het 
Nederlands een gezwollen toon aan te geven met behulp van aan 
het Latijn ontleende woorden.’  

Waarom zijn vertalingen belangrijk? Is het niet beter  
als meer mensen vreemde talen leren?
‘Een Nederlandse lezer die denkt goed Engels te lezen, mist zeker 
dertig procent. Ik woon in Frankrijk en ik vertaal al jaren Franse 
boeken, maar zelfs ik begrijp een Franse tekst niet honderd 
procent zonder woordenboek. Vertalers zijn de beste lezers. Zij 
verdiepen zich in de stijl, de betekenis, de achtergronden. Dat 
is allemaal verwerkt in de vertaling. Maar er is nog iets anders: 
vertalingen voegen een extra laag toe aan het origineel. Je kunt de 
vertaler  vergelijken met een uitvoerend musicus. Die brengt zijn 
eigen versie van een bestaande compositie.
 Je moet ook bedenken dat literaire ontwikkelingen vaak 
zijn gestimuleerd door vertalingen. Milan Kundera, die erg van 
Rabelais houdt, merkt in een van zijn essays op dat deze vijftiende-
eeuwse Franse schrijver voor hem toch vooral een Tsjechische 
Rabelais is uit de jaren dertig van de vorige eeuw.’  

Je bent de vaste vertaler van Milan Kundera en Michel 
 Houellebecq. Is het contact met hen belangrijk voor  
je vertaalwerk? 
‘Ik ken ze allebei, en ja, ik denk dat ik hun werk daardoor beter 
begrijp. Dat betekent niet dat ik het in alles met ze eens ben. In het 
werk van Houellebecq zijn steeds twee tendensen te herkennen: 
het lyrische, het zoeken naar liefde tegenover het humoristische 
en het relativerende. Hij vindt zelf dat hij moet streven naar het 
overstijgen van die relativering en die humor. Maar godzijdank lukt 
hem dat niet. Behalve misschien in zijn korte film La Rivière. Die 
gaat over een eiland vol met blote vrouwen die elkaar voortdurend 
strelen en aanraken. Het is echt sentimentele kitsch. Maar Houel-
lebecq is er zelf erg tevreden mee.’ 
 
Blijf je als vertaler dicht bij het origineel of kies je voor  
mooi Nederlands?
‘Volgens mij hoef je niet te kiezen tussen die twee. Ik streef ernaar 
om het allebei te doen. En dat doe ik door me vooral te richten 
op de vorm. Als je de juiste vorm en toon te pakken hebt, volgt 
de inhoud vanzelf. Je kunt wel proberen zo dicht mogelijk bij de 
inhoud te blijven en op de koop toe nemen dat je vertaling houterig 
is, maar als het origineel wel goed loopt, ben je dan werkelijk dicht 
bij de brontekst gebleven?  
Een goede vertaler ziet een tekst als een ruimte waarin hij heen 
en weer kan lopen. Dat is noodzakelijk, want je begrijpt het begin 
anders wanneer je het einde hebt gelezen en je begrijpt het einde 
weer anders als je het begin voor de tweede keer hebt gelezen. Ga 
zo maar door. En dat begrijpen heeft dus niet alleen met de inhoud 
te maken, maar ook met de vorm. Sommige woorden of patronen 
herhaalt de schrijver. Dat merk je pas wanneer je een paar keer 
heen en weer bent gelopen.’

Je vertaalt ook samen met Rokus Hofstede. Als je met  
z’n tweeën door die ruimte moet lopen, wordt het er niet  
gemakkelijker op, lijkt me.
‘Nou, het kost in ieder geval veel meer tijd. We vertalen allebei een 
stuk van het boek en dan sturen we dat naar de ander, die er vervol-
gens in gaat werken. Zo blijven we het heen en weer sturen tot we 
tevreden zijn. Rokus en ik vullen elkaar goed aan. Mijn stijl draait 
rond zinsbouw, hij heeft een neus voor woordkeus. We werken niet 
samen omdat het makkelijker is, maar omdat het resultaat beter 
is. Dat samenwerken is ontzettend inspannend. Ik zou niet alles 
samen kunnen doen. Het is ook fijn om in m’n eentje wat te rom-
melen. Dan kan ik soms in een soort roes raken.’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jullie werken aan Du côté de chez Swann waarvan al twee  
Nederlandse vertalingen bestaan, die van C.N. Lijssen &  
M.E. Veenis-Pieters en die van Therèse Cornips. Welke  
laag voegen jullie nu nog toe?
‘In het Frans ervaren we Proust als veel leesbaarder en moderner 
dan in de bestaande Nederlandse vertalingen. Dat heeft vooral 
te maken met de zinsbouw van het Frans, die meer mogelijkhe-
den biedt om zinnen eindeloos uit te laten dijen, maar toch ook 
met de toon, die in het Frans absoluut niet deftig-aristocratisch 
klinkt. Die twee aspecten proberen we sterker in het Nederlandse 
taaleigen in te bedden dan onze voorgangers. Zonder overigens de 
pretentie te hebben dat dit de definitieve versie wordt. De winst 
voor Proust ligt nu juist in het bestaan van verschillende versies.’ 

Als vertaler ben je een meester in het imiteren van stijlen.  
Heb je toch een eigen stijl?
‘Natuurlijk. Ik merk dat het duidelijkst in mijn essays. Ik weet 
hoe ik mijn zinnen opbouw. Mijn manier van schrijven draait om 
beknoptheid en helderheid. Daarom maak ik bijvoorbeeld veel 
gebruik van de dubbele punt, die de relatie tussen twee stukken zin 
impliciet kan houden. Maar al dat vertalen beïnvloedt me zeker. 
Soms denk ik als ik schrijf, nu zou ik wel een Houellebecqje kun-
nen doen. Bij het vertalen heb ik ook een eigen stijl, maar dat is 
moeilijker te zien.’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met Hofstede schreef je Overigens schitterend vertaald,  
een pleidooi voor meer erkenning voor het literair vertalen  
– ook onder lezers en recensenten. Hoe kun je daar 
 verandering in brengen? 
‘Bijna alle Europese vertalersverenigingen proberen het auteur-
schap van de vertaler meer onder de aandacht te brengen. Er zijn 
al allerlei acties. Hiëronymusdag, 30 september, is internationale 
vertaaldag; dit jaar hebben we een e-card gemaakt waarop je 
een stapel boeken op een bed ziet liggen met de tekst erbij: “Met 
hoeveel vertalers ben jij naar bed geweest?” Er zijn bijeenkom-
sten waar vertalers voorlezen uit hun eigen werk. Hopelijk gaan 
mensen ooit eens begrijpen dat een vertaald boek een werk van 
twee auteurs is.’ 

Frank Meester (1970) schreef samen 
met zijn broer Maarten Meesters in de 
filosofie (2005), Descartes’ dochter 
(2007) en Meesters in het hier en nu 
(2012). Solo publiceerde hij Islam 
(2008) en Zie mij. Filosofie van de 
ijdelheid (2010). Hij geeft met regel-
maat lezingen en publiceert in Filosofie 
Magazine, de Volkskrant en Trouw.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin de Haan (1966) werkte na zijn studies Frans en 
 Algemene literatuurwetenschap in Leiden enkele jaren aan 
een proefschrift over de poëzie van Raymond Queneau. Zijn 
eerste vertalingen – mét inleiding – verschenen in de bekende 
Slibreeks: 18 sonnetten van Raymond Queneau (1994) en De 
veerman van Émile Verhaeren (1996). Sindsdien volgden de 
prozavertalingen elkaar gestaag op, zowel van klassieke Franse 
auteurs als Diderot, Constant, Zola en Proust, als van heden-
daagse iconen als Houellebecq, Kundera, Jauffret en Echenoz.
 De Haan was jarenlang recensent voor de Volkskrant, 
schrijft essays en geeft lezingen over vertalen en literatuur en 
onderhoudt met collega Rokus Hofstede het (vertaal)blog Hof/
Haan. Samen met Hofstede en Jan Pieter van der Sterre voerde 
hij de redactie over de Perlouses-reeks, die uitgroeide tot 24 
voorbeeldig toegelichte en verzorgde deeltjes waarin onbe-
kende teksten van grote Franse schrijvers voor de Nederlandse 
lezer worden ontsloten.
 Bovendien stond De Haan op de bres voor de positie van 
de vertaler. Als bestuurslid van de Vereniging van Letterkun-
digen vertegenwoordigde hij van 2002 tot 2005 de belangen 
van literair vertalers. In opdracht van de Taalunie, het ELV en de 
Nederlandse en Vlaamse letterfondsen schreef hij in 2008 met 
Rokus Hofstede het manifest Overigens schitterend vertaald, 
waarin wordt gepleit voor meer waardering voor en betere oplei-
ding van de Nederlandse vertalers. Van 2009 tot 2013 was hij 
voorzitter van de Europese vertalersraad, de Conseil Européen 
des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL), waar hij 
nu vice-voorzitter is.
 Voorjaar 2014 verschijnt bij De Arbeiderspers De Haans 
vertaling van twee dichtbundels van Michel Houellebecq en bij 
De Geus het derde deel in de romantrilogie van Echenoz, Flit
sen (vertaald i.s.m. Jan Pieter van der Sterre). Ook bereidt De 
Haan een nieuwe vertaling van Les Liaisons dangereuses voor.

“Literaire ontwikkelingen 
zijn vaak gestimuleerd  
door vertalingen.”

“Soms denk ik als ik 
schrijf, nu zou ik wel  
een Houellebecqje 
kunnen doen.”
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Literaire Vertaaldagen 
De vertaler als rentmeester 

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 december a.s. vinden de Literaire 
Vertaaldagen weer plaats in Amsterdam. De symposiumdag heeft 
als thema: De vertaler als rentmeester. In hoeverre zien vertalers 
het als hun taak de rijkdom van de doeltaal te bewaren en te ‘begie-
ten’ met invloeden uit de brontaal? De inschrijving voor de work-
shops op zaterdag is inmiddels gesloten. Via de website van het 
Vertalershuis Amsterdam zijn nog enkele last-minute aanmeldingen 
voor de symposiumdag mogelijk.
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Nieuws
De indruk die een kunstwerk maakt, wordt niet 
altijd maar wel dikwijls mede bepaald door de 
tijd die je eraan geeft. Het is een banale consta-
tering, maar als je wilt vaststellen wat de impact 
van een roman bepaalt, moet je daarmee 
beginnen. Ravels pianoconcert duurt twintig 
minuten, Breaking the Waves duurt tweeëneen-
half uur, naar het zelfportret van Caravaggio 
kijk ik hooguit tien minuten. Met het lezen van 
Misdaad en straf ben ik tussen alle bedrijven 
door twee weken bezig geweest.
 Wanneer ik het zo noteer lijkt het lezen 
van een grote roman haast een bezigheid uit 
een andere tijd. Waar haal je tegenwoordig 
nog de tijd vandaan om zo’n roman te lezen? 
Of doe ik door dat te zeggen niets anders dan 
meedrijven op de altijd krachtige stroom van de 
tijdgeest, die voor alles snelheid en gemak eist? 
Is het niet juist een wezenlijk kenmerk van een 
roman dat je er dagenlang in kunt opgaan? Is 
het niet juist de kracht van een roman dat je al 
lezend uit het vluchtige en verbrokkelde leven 
van alledag wordt getrokken en door de taal van 
een schrijver een andere ruimte betreedt? En is 
dat niet de ruimte van de ziel?

[…] Het is een van de opvallendste lijnen in de 
evolutie van de roman: steeds meer realiteit, 
fysieke en psychische realiteit, verschijnt in  
de roman. Stendhal, Balzac, Zola, Flaubert,  
Tolstoj, Dostojevski, Proust, Joyce, Kafka, 
Céline – al deze grote namen markeren stadia 
van deze ontwikkelingslijn. Tolstoj is de grote 
meester van het ‘tegenwoordig stellen’ van de 
realiteit — nooit eerder kwam de fysieke werke-
lijkheid in een roman zo dichtbij. Dostojevski 
exploreert de duistere kanten van de menselijke 
geest op een niet eerder vertoonde manier. 
Prousts verfijnde psychologische analyse was 

nieuw. Joyce slaagde er in Ulysses in het meest 
triviale en alledaagse tot literaire schoonheid te 
verheffen. Kafka exploreerde de werkelijkheid 
van de droom. Met Céline doen een ongekend 
directe manier van schrijven, de taal van de 
straat en zelfs het schelden hun intrede in de 
roman: 1932, Reis naar het einde van de nacht. 
Weer was er door de roman nieuw gebied 
veroverd. Na de Tweede Wereldoorlog is dit 
proces doorgegaan. De seksuele revolutie en 
liberalisering van de jaren zestig en zeventig 
veroorzaakten de laatste grote doorbraak. 
Sindsdien is er niets meer dat niet in een 
 roman getoond kan worden.
 Persoonlijk beschouw ik dit als het 
belangrijkste wat de roman sinds de achttiende 
eeuw heeft gedaan: de werkelijkheid van de 
eigen tijd beschrijven en tegelijkertijd steeds 
meer werkelijkheid in de roman exploreren.  
In feite weerspiegelt de roman al gedurende 
een aantal eeuwen ons steeds scherper wor-
dend bewustzijn van wie we zijn en van wat  
er zich in de wereld en in onszelf afspeelt. 
 Dit alles leidt tot de vraag: wat zijn na 
tweehonderd jaar ontwikkeling van de realis-
tische roman nog de mogelijkheden voor de 
romanschrijver? Wat valt er voor hem nog te 
ontdekken?

In Wat alleen de roman kan zeggen, 
waaruit het fragment hiernaast is genomen, 
schrijft Oek de Jong over het métier van de 
romanschrijver in een nieuwe tijd. Het gaat 
over beeldcultuur en literaire cultuur, over 
klassieken als Tolstoj en Proust, maar ook 
over Jonathan Franzen en de grote Japanse 
schrijver Kawabata; over de verhouding 
tussen roman en actualiteit, de verbeelding 
van het intieme, het belang van stijl en 
literaire traditie, het verlangen naar nieuwe 
vormen en de toekomst van de roman. Al-
lesbeheersend is de vraag: hoe kan de ro-
man overleven in een cultuur waarin hij met 
zoveel andere media moet concurreren?
 Wat alleen de roman kan zeggen is het 
vijfde deel in Over de roman, een reeks es-
says van vooraanstaande Nederlandse au-
teurs die wil bijdragen aan het debat over 
een steeds veranderend en zichzelf steeds 
weer vernieuwend literair genre: de roman. 
De eerste vier delen verschenen bij uit-
geverij Athenaeum–Polak & Van Gennep: 
De hele wereld van Marcel Möring, Kruis 
en kraai. De romankunst na James Joyce 
van A.F.Th. van der Heijden, Het geluk van 
de eenzaamheid van Connie Palmen en 
Echt zien. Literatuur in het mediatijdperk 
van Bas Heijne. De essayreeks werd mede 
mogelijk gemaakt door het Nederlands 
Letterenfonds en de Koninklijke Vereniging 
van het Boekenvak.

Oek de Jong Wat alleen de roman  
kan zeggen, uitgeverij Atlas Contact, 
paperback, 192 blz., € 12,50,  
ISBN 9789025442132. 

WEBTIP
Boeken
Interview van Wim Brands met Oek de Jong 
 
“Ik heb het gevoel dat ik voor de tweede keer in mijn 
leven een revolutie meemaak. Eerst waren er de jaren 
zestig en zeventig, toen ging er in Nederland heel veel op 
de schop. Seksuele revolutie, ontzuiling en een enorme 
 liberalisering van de samenleving, dat heeft ook echt 
effect op de roman gehad. Nu zitten we in de tijd van de 
digitale revolutie. Ik zie dat als iets in de orde van de uit-
vinding van het schrift en de uitvinding van de boekdruk-
kunst; dat zijn nieuwe technologieën die de samenleving 
op alle niveaus en in alle geledingen veranderen, dus 
ook de cultuur. […] Dat vond ik het meest interessante 
perspectief: eerst proberen de culturele context van 
de roman te schetsen, neer te zetten, in wat voor tijd 
functioneren we nu eigenlijk als romanschrijvers, in welke 
cultuur moet die roman zien te overleven. En de tweede 
vraag die ik mezelf gesteld heb: wat is nu de specifieke 
kracht van de roman, wat kun je in deze tijd nu alleen met 
dit specifieke medium doen?”
 
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1374928Fo
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Boek (e)en dichter
Ter gelegenheid van de Poëzieweek 2014 heeft het 
Nederlands Letterenfonds in samenwerking met de 
CPNB voor de boekhandel een brochure over poëzie 
samengesteld waarin tien recente dichtbundels 
worden uitgelicht. Bovendien kunnen boekhandels 
en bibliotheken van 1 januari tot en met 5 februari 
2014 dichter(s) tegen het speciale Poëzieweektarief 
laten optreden.

In de brochure In de etalage! worden tien recente 
 bundels van tien verschillende dichters aan de 
boekhandelaar voorgesteld, te weten Micha Hamel, 
Delphine Lecompte, Leonard Nolens, Ester Naomi 
Perquin, Mustafa Stitou, Toon Tellegen, Anne Vegter, 
Edward van de Vendel, Menno Wigman en Kira Wuck. 
Rob Schouten verzorgde een inleiding bij het geheel. 
De brochure is eind oktober onder ruim 1.000 boek-
handels verspreid maar is ook als pdf te vinden op de 
website van het Letterenfonds, onder Programma’s. 
http://www.letterenfonds.nl/nl/boek-een-dichter. 
 Omdat poëzie bij uitstek een literair genre is dat 
wint bij voordracht, is in samenwerking met Stichting 
Schrijvers School Samenleving (SSS) een programma 
ontwikkeld dat boekhandels en bibliotheken stimuleert 
om tijdens en voorafgaand aan de Poëzieweek zo veel 
mogelijk dichters (dus niet alleen de tien uitgelichte 
dichters!) te laten optreden. Via SSS kunnen dichters 
tegen het speciale Poëzieweektarief geboekt worden 
in de periode van 1 januari tot en met 5 februari 2014. 
 Geïnteresseerde boekhandels en bibliotheken 
 kunnen contact opnemen met SSS: tel 020 820 26 50 
of mail volwassenen@sss.nl. 

Roland Holsthuis in Bergen 
Nu inschrijven voor 2014 
 

Wilt u als schrijver, dichter of literair vertaler gebruik maken van 
de mogelijkheid een maand lang te wonen en werken op een 
unieke literair-historische locatie? Tot dinsdag 26 november a.s. 
kunt u een aanvraag indienen voor een verblijf in het A. Roland 
Holsthuis, Bergen (NH) in 2014. 
 
Het Bert Schierbeekfonds biedt in 2014 wederom iedere kalender-
maand een schrijver, dichter of literair vertaler de mogelijkheid het 
voormalige woonhuis van de dichter tegen een gereduceerd tarief 
te huren als woon- en werkplek. Van de huurder wordt een eigen 
bijdrage gevraagd van € 700,- per maand. Dit bedrag is inclusief 
gebruik van gas & licht, gebruik van computer met internet, en ex-
clusief eenmalige schoonmaakkosten van € 50,-. Heeft u interes-
se? Neem dan contact op met Julia Priesman bij het Letterenfonds. 
 Het bestuur van het Bert Schierbeekfonds selecteert de huur-
ders en is verantwoordelijk voor de besluiten; de aanvragers krijgen 
in december uitsluitsel. 

Letteren &cetera gaat door als ‘semi live’ 
interviewprogramma bij Cultura, het digitale 
televisiekanaal van de openbare omroepen. De 
literaire talkshow zal worden gepresenteerd 
door Kenneth van Zijl, per aflevering ontvangt 
hij steeds drie schrijvers of vertalers. 
 
In de eerste uitzending – op zaterdag 23 novem-
ber om 19.30 – gaat Van Zijl ingesprek met Elke 
Geurts over haar nieuwe roman De weg naar zee, 
met Willem Otterspeer over zijn biografie over  
Willem Frederik Hermans en met literair vertaler 
Jos Vos, die jaren lang werkte aan de eerste com-
plete Nederlandse vertaling (ruim 2.000 pagina’s) 
uit het Japans van ’s werelds eerste grote roman:  
Het verhaal van Genji van Murasaki Shikibu.
 De opnames van de tweede talkshow vinden 
op donderdag 19 december 2013 plaats in de 
bibliotheek van het Letterenhuis aan de Nieuwe
Prinsengracht 89 in Amsterdam. U bent van harte 
welkom om deze opname bij te wonen. U kunt  
vanaf woensdag 4 december een plaats reser-
veren via www.letterenetcetera.nl. Inloop vanaf 
16.30, aanvang 17.00 (tot circa 18.30). Na aan-
vang is er geen toegang meer.
 De talkshows zijn online te bekijken via het 
videokanaal van Cultura: gemist.cultura.nl.

Letteren &cetera
Literaire talkshow  
naar Cultura

Murakami Festival 

Op zaterdag 11 januari 2014 verandert Amster-
dam voor één avond in een grote Murakami-lees-
club. Simultaan vinden er vijftien leesclubs plaats 
over de nieuwe roman van Haruki Murakami, De 
kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren, die 
is vertaald door Jacques Westerhoven. 

Op vijftien plekken, verspreid over heel Amsterdam, 
gaan 500 deelnemers in gesprek over het boek. De 
bibliotheek van het Letterenhuis is, naast onder meer 
het Okura, de Stadsschouwburg en het Kattenka-
binet, een van de bijzondere locaties. De lezers die 
meedoen aan het Murakami Festival krijgen de roman 
een maand van tevoren en hebben dus een pri-
meur: ze zijn de allereerste lezers in Nederland. Elke 
leesclub wordt begeleid door een gespreksleider 
(o.a. Wim Brands, Marja Pruis en Arjen Fortuin). Op 
verschillende locaties zal vertaler Jacques Westerho-
ven vanuit Japan via een digitale verbinding worden 
betrokken bij de gesprekken over de roman.
De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren 
verschijnt bij uitgeverij Atlas Contact en ligt vanaf 11 
januari in de winkels. De organisatie van het Mura-
kami Festival is in handen van literair tijdschrift Das 
Magazin en uitgeverij Atlas Contact. Kaarten zijn via 
www.murakamifest.nl verkrijgbaar a € 27,50, inclusief 
boek en afterparty in het Comedy Theater.
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Wat alleen de  roman  
kan zeggen

Oek de Jong

Oek de Jong (1952) is de schrijver van romans, verha-
len en essays. Hij publiceerde de romans Opwaaiende 
zomerjurken (1979, F. Bordewijkprijs), Cirkel in het gras 
(1985), Hokwerda’s kind (genomineerd voor de Libris 
Literatuurprijs en de Gouden Uil) en Pier en Oceaan 
(2012, genomineerd voor de Libris Literatuurprijs,  
bekroond met de Gouden Uil, de F. Bordewijkprijs  
2013 en de Zeeuwse Boekenprijs 2013). Zijn werk  
is onder meer vertaald in Duitsland, Frankrijk en 
 Scandinavië. oekdejong.nl

pagina 21pagina 20 najaar 2013nummer 4schreef schreef

essay nieuws
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http://dasmag.nl/murakami/
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http://oekdejong.nl/


La Bédé est  
dans la rue 
Nederlandse striptekenaars  
naar Angoulême

Van 30 januari t/m 2 februari 2014 vindt in het 
Franse Angoulême het 41ste Festival Inter-
national de la Bande Dessinée plaats, het 
grootste stripfestival ter wereld dat jaarlijks 
zo’n tweehonderdduizend bezoekers trekt. De 
Nederlandse tekenaar Willem is dit jaar gast-
voorzitter van het festival. Het Nederlands 
Letterenfonds promoot er de Nederlandse 
graphic novel.

Willem (Bernhard Holtrop) werd in 2013 be-
kroond met de Grand Prix van Angouleme. Dat 
betekent ook dat hij dit jaar als gast-voorzitter van 
het festival suggesties kan doen voor de invulling 
van het programma. Tijdens het festival zal i.s.m. 

Joost Swarte en Gert Jan Pos een atelier worden 
ingericht waar een tiental Nederlandse tekenaars 
elke dag affiches zal maken, die vervolgens elke 
dag op strategische plekken in de stad worden 
opgehangen. Met de affiches becommentariëren 
de tekenaars de (strip)actualiteit en creëren ze 
een mobiele, voortdurend veranderende tentoon-
stelling.
 De affichetentoonstelling zal plaatsvinden on-
der het motto La Bédé est dans la rue (De strip 
ligt op straat), naar een beroemd affiche uit 1968 
met als slogan La beauté est dans la rue. Willem 
verhuisde halverwege de jaren zestig naar Parijs 
waar op dat moment de revolutie op uitbreken 
stond. Door affiches te maken gaven studenten 
van de kunstacademie in Parijs in die tijd kleur 
aan de protestbeweging. 
 Het Nederlands Letterenfonds ondersteunt de 
affichetentoonstelling waaraan door een tiental 
Nederlandse striptekenaars zal worden mee-
gewerkt. Daarnaast zijn Barbara den Ouden en 
Tiziano Perez van het Letterenfonds op de beurs 
aanwezig om de Nederlandse graphic novel 
onder de aandacht van buitenlandse uitgevers  
te brengen.

Maar liefst 655 schrijvers, vertalers, uitgevers en adviseurs 
gaven begin dit jaar hun mening over de communicatie,  
de verschillende subsidieregelingen en de activiteiten van 
het Letterenfonds in de afgelopen beleidsperiode. In de 
publicatie Gebruikersonderzoek 2009-2012 vindt u een 
overzicht van de uitkomsten.

De waardering van de gebruikers over de communicatie, 
regelingen en activiteiten bleek niet afhankelijk van leeftijd of 
geslacht van de respondenten. Bij individuele aanvragers 
(schrijvers en vertalers) ligt de waardering onder de groep  
‘geen beurs’ duidelijk lager dan onder de groep ‘wel (eens)  
een beurs’. Bij de uitgeverijen is dit verschil niet zichtbaar. 
 De respondenten zijn in het algemeen positief over de 
communicatie, zowel over de website als de overige vormen  
van informatieverstrekking. Op een schaal van 1 tot 5 scoort  
de gemiddelde tevredenheid hier een 3,5 (Facebook) tot 4,0 

(tijdschrift Schreef). Over de dienstverlening van de individuele 
medewerkers is men in hoge mate tevreden.
 Ook over de uitvoering van de verschillende subsidierege-
lingen en van de diverse activiteiten in binnen- en buitenland is 
men tevreden. Hierbij worden de kernregelingen, de werkbeur-
zen, gemiddeld het hoogst gewaardeerd (3,6 en 3,7); onder de 
aanvragers ligt de waardering nog iets hoger. Bijzonder is de 
brede waardering voor het nieuwe ‘zichtbaarheidsbeleid’ voor 
schrijvers resp. vertalers – een van de speerpunten uit het 
beleidsplan 2013-2016.
 De noodzaak van een letterenfonds wordt boekenvakbreed 
onderschreven – van makers tot uitgevers. Ook door de respon-
denten die geen subsidie hebben ontvangen. Alle respondenten 
onderschrijven de doelstellingen van het Letterenfonds: het 
Fonds dient een rol te spelen bij de creatie van literatuur en in  
de promotie van de Nederlandse literatuur in het buitenland en 
vervult, zo meent men, die taken ook in belangrijke mate.

In Amsterdam

De komende maanden 
zijn op uitnodiging van 
het Letterenfonds de 
volgende buitenlandse  
gasten in Amsterdam

in de Schrijversresidentie:
i.s.m. het Amsterdams Fonds  
voor de Kunst
•	 	t/m	december	2013:	Ece Temelkuran 

(Turkije)
•	 	januari	2014:	Nihad Siries (Syrië)

Amsterdam Vluchtstad
i.s.m. de gemeente Amsterdam
•	 	t/m	30	april	2014:	Masresha Mammo 

(Ethiopië).

via het bezoekersprogramma:
•	 	7	t/m	12	december	2013:	Tuğçe	

Özdeniz, rights manager Children 
and Young Adult titles, en Mehmet 
Demirtas, events manager, van Kalem 
Literary Agency in Istanbul, Turkije. 
(I.s.m. het Prins Claus Fonds)

•	 	2	t/m	5	april	2014::	Heloisa	Jahn,	
redacteur bij Cosacnaify in São Paulo, 
Brazilië.

in het Vertalershuis:
www.vertalershuis.nl
•	 	november	2013: Ivana Scepanovic 

(Canada), vertaalster Nederlands-
Servisch

•	 	november:	Aneta Dancheva, 
vertaalster Nederlands-Bulgaars

•	 	23	t/m	30	november:	Hanneke van 
der Heijden (Turkije), vertaalster 
Turks-Nederlands

•	 	t/m	12	december:	Birgit Erdmann, 
vertaalster Nederlands-Duits

•	 	t/m	15	december:	Christiane 
Burkhardt, vertaalster Nederlands-
Duits

•	 	1 t/m 15 december: Simone Schroth, 
vertaalster Nederlands-Duits

•	 	december:	Rolf Erdorf, vertaler 
Nederlands-Duits

•	 	1	december	2013	t/m	15	januari	
2014: Mireille Cohendy, vertaalster 
Nederlands-Frans

•	 	1	t/m	15	januari	2014:	Orsolya Varga, 
vertaalster Nederlands-Hongaars

•	 	16	t/m	31	januari:	Gül Özlen, 
vertaalster Nederlands-Turks

•	 	januari	en	februari:	Burak Sengir, 
vertaalster Nederlands-Turks

•	 	januari	en	februari:	Julia Telezhko, 
vertaalster Nederlands-Russisch

•	 	januari	en	februari:	Tibor Berczes, 
vertaler Nederlands-Hongaars

•	 	1	t/m	15	februari:	Bettina Kuba, 
vertaalster Nederlands-Duits

•	 	5	t/m	28	februari:	Franco Paris, 
vertaler Nederlands-Italiaans

•	 	10	maart	t/m	4	april:	De Europese 
vertalersfabriek / Fabrique des 
Traducteurs

•	 	april:	Stana Anzelj, vertaler 
Nederlands-Sloveens

•	 	7	april	t/m	31	mei:	Rainer Kersten, 
vertaler Nederlands-Duits

•	 	mei: Ira Wilhelm, vertaalster 
Nederlands-Duits

•	 	juni	en	juli	2014:	Samvel Ghratyan, 
vertaler Nederlands-Armeens

en elders in Nederland,  
op het NIAS te Wassenaar:
www.nias.knaw.nl
•	 	t/m	januari	2014:	schrijver	 

Marcel Möring
•	 	februari	t/m	juni	2014:	schrijver	

 Frederick Reiken (VS)

> De cartografie was bovendien een voorloper van het wetenschap-
pelijk uitgeven dat in de relatief tolerante Republiek der Verenigde 
Nederlanden tot bloei kwam – een traditie die – getuige oorspron-
kelijk Nederlandse conglomeraten als Reed Elsevier en Wolters 
Kluwer en het pionierswerk in e-learning en elektronisch uitgeven 
– tot op de dag van vandaag voortduurt.
 Vijfhonderd jaar na de eerste successen van de laaglandse 
drukkers in Frankfurt, zijn Nederlandse en Vlaamse uitgevers nog 
steeds in groten getale vertegenwoordigd op de Buchmesse. De 
Duitse boekenmarkt is voor Nederlandstalige uitgevers het belang-
rijkste podium om internationale ambities te etaleren; het aantal 
vertalingen in het Duits is groter dan die in enig ander taalgebied, 
wat mede is gegroeid dankzij de Schwerpunkt-presentatie van de 
Nederlandse en Vlaamse literatuur op de Frankfurter Buchmesse 
van 1993. Daar staat tegenover dat Duits, voor fictie en non-fictie 
ook nog steeds een van de meest vertaalde talen op de Neder-
landstalige markt is, en dat de hipste initiatieven op literair gebied 
althans in Nederland zijn getooid met namen als Literaturfest, Nur 
Literatur en Das Magazin. Duitsland en de Lage Landen hebben 
een onverbrekelijk sterke literaire band, die al teruggaat tot de 12de 
eeuw, toen de eerste met naam en toenaam bekende Zuid-Neder-
landse dichter, Hendrik van Veldeke, naar het hof van de landgraaf 
van Thüringen verhuisde om daar zijn minneliederen te schrijven.
 De Nederlandstalige literatuur heeft zich sinds Hendrik 
van Veldeke volgens het Europese patroon ontwikkeld: na de 
troubadours en de eposdichters (Van den vos Reynaerde!) kwamen 
de humanisten en de Renaissancedichters; na de grote 17de-eeuwse 
toneelschrijvers (Vondel en Brederode) de classicisten en de ro-
mantici, van wie Hendrik Conscience (De leeuw van Vlaanderen) en 
Multatuli (Max Havelaar) de bekendste zijn; op de naturalisten en 
de symbolisten volgden de expressionisten (Paul van Ostaijen,  
F. Bordewijk) en de (post)modernisten. In de decennia na de Tweede 
Wereldoorlog werden de Vlaamse en Nederlandse literatuur gedo-
mineerd door een tiental grote namen: Louis Paul Boon, Lucebert, 
Hugo Claus, Gerard Reve, Willem Frederik Hermans, Jan Wolkers, 
Hella S. Haasse, Harry Mulisch, Simon Vestdijk, Cees Nooteboom 
– allemaal schrijvers die niet alleen klassieke romans en dichtbun-
dels publiceerden maar zich ook in het maatschappelijk debat over 
sociale, politieke en seksuele emancipatie mengden.
 Anno 2013 hebben de nieuwe fictieschrijvers in Nederland 
en Vlaanderen zich ontworsteld aan hun grote voorbeelden. De 
literatuur lijkt bevrijd, anything goes: het autobiografisme van  
Connie Palmen en Tom Lanoye staat naast de gefantaseerde  
moraliteiten van Herman Koch en Tommy Wieringa; het moreel 
geladen absurdisme van Arnon Grunberg, Dimitri Verhulst en  
Annelies Verbeke naast het poëtisch realisme van Gerbrand Bakker 
en Erwin Mortier; de migrantenliteratuur van Kader Abdolah en 
Rachida Lamrabet naast de experimentele laaglandse poëzie van 
Tonnus Oosterhoff en Peter Verhelst. Maar de Nederlandstalige 
literatuur behelst meer dan schrijvers van fictie voor volwassenen; 
ook de non-fictieschrijvers, van Geert Mak tot David Van Reybrouck, 
zijn internationaal toonaangevend, evenals de Nederlandse en 
Vlaamse graphic novelists en kinder- en jeugdboekenschrijvers. 
Brecht Evens en Bernard (Willem) Holtrop wonnen grote prijzen in 
Angoulême; Guus Kuijer won vorig jaar de Astrid Lindgren Memo-
rial Award en Bart Moeyaert is al jaren dicht bij de Hans Christian 
Andersen Award. Eigenlijk is er maar één ding dat in de prijzenkast 
van Nederland en Vlaanderen ontbreekt, en dat is de Nobelprijs 
voor literatuur.

Low Countries.  
Deep Imagination.

Ruim twintig jaar na het succesvolle Schwer-
punkt Flandern und die Niederlande: Weltoffen 
in 1993, dat in veel opzichten het startpunt mar-
keerde voor de internationale verbreiding van de 
Nederlandstalige literatuur, achten het Vlaams 
Fonds voor de Letteren en het Nederlands Let-
terenfonds de tijd rijp voor een nieuwe inspan-
ning in het Duitse taalgebied, dat fungeert als 
een brug naar veel andere talen. Sindsdien zijn 
immers nieuwe generaties aangetreden: auteurs, 
uitgevers, redacteuren en ook lezers.

Op 12 oktober jongstleden werd het Nederlands-
Vlaamse bidbook Low Countries. Deep Imagination 
voor Frankfurt 2016 aangeboden aan Jürgen Boos, 
directeur van de Frankfurter Buchmesse. De tekst 
hiernaast, van de hand van Pieter Steinz, dient 
daarin ter inleiding. Met de aanbieding van het bid-
book bekrachtigden beide letterenfondsen de geza-
menlijke kandidatuur voor het gastlandschap op de 
Frankfurter Buchmesse in 2016. Het is de bedoeling 
om de Nederlandstalige literatuur daar in samen-
hang met de Nederlandse en Vlaamse kunsten te 
presenteren. De Buchmesse is met 7.400 exposan-
ten en ruim 300.000 bezoekers uit meer dan 100 
verschillende landen zonder meer de grootste en 
meest invloedrijke boekenbeurs ter wereld.
 Op uitnodiging van de ministers Jet Bussemaker 
en Joke Schauvliege brengt Jürgen Boos begin 2014 
een bezoek aan Nederland en Vlaanderen. Tijdens of 
kort na dit bezoek is een beslissing te verwachten van 
de Aufsichtsrat van de Frankfurter Buchmesse over 
het gastland van 2016 – waarvoor ook een onbekend 
aantal andere landen in de running is.
 De tekst van het volledige bidbook is te lezen op 
de website van het Nederlands Letterenfonds onder 
Publicaties. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Bas Pauw, tel. 020 5207330.

Gebruikers- 
onderzoek

Frankfurt 2016

Strip: Pieter Geenen Strip: Peter Pontiac Strip: Nix. 
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De geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur begint niet 
met een religieus traktaat of een heldendicht, maar met een versje 
over de liefde. Je kunt aannemelijk maken dat de auteur, een mon-
nik die in een Engels klooster zijn ganzenveer uitprobeerde, zich 
met deze frivole woorden heel even ontworstelde aan het keurslijf 
van het geloof – iets wat vele Nederlandse en Vlaamse schrijvers 
na hem zouden doen. Je kunt in het zinnetje een aankondiging 
zien van de voorliefde voor de ‘kopieerlust des dagelijksen levens’ 
die de literatuur (en de schilderkunst!) van de Lage Landen in de 
eeuwen daarna zou doordesemen. Maar het is ten minste zo veel-
zeggend dat de schrijver van het eerste gedicht in het Nederlands 
een expat was – symbool voor de internationale gerichtheid van 
de kleine landen aan de Noordzee – en naar alle waarschijnlijk-
heid afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen, in naam het duidelijkste 
grensgebied tussen Nederland en Vlaanderen.
 Twee landen verenigd door één taal, dat zijn Nederland en 
Vlaanderen – met respectievelijk zestien en zes miljoen sprekers 
de op zes na grootste taalgemeenschap van Europa. Staatkundig 
hebben de Lage Landen niet lang bij elkaar gehoord: een korte 
periode in de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, waarna de 
protestantse noordelijke Nederlanden zich losvochten van het ka-
tholieke Habsburgse rijk; plus een jaar of twintig onder Napoleon 
en Koning Willem I, waarna België onafhankelijk werd. Maar de 
verbondenheid in taal, formeel bekrachtigd in het Taalunieverdrag 
van 1980, is al meer dan duizend jaar oud. En hoewel de verschil-
len in dialect groot zijn, is de literatuur altijd sterk verbonden 
geweest; niet alleen in de eeuwen vóór de Nederlandse Opstand 
(1568-1648), die leidde tot een scheiding van de Lage Landen, 
maar ook daarna. 
 Vlaamse schrijvers werden door Nederlandse schrijvers 
beïnvloed en omgekeerd. Willem Elsschot, de 20ste-eeuwse 
meester van de kernachtig komische stijl (Kaas!), was de peetva-
der van een hele generatie Nederlandse schrijvers, maar dankte 
zijn bekendheid aan een Nederlands tijdschrift. De Vlaamse 
schrijver-schilder Hugo Claus maakte deel uit van de dichtersbent 
De Vijftigers, en was goed bevriend met zijn Nederlandse collega- 
Nobelprijskandidaten Harry Mulisch en Cees Nooteboom. 
Moderne Vlaamse romanciers als Tom Lanoye, Dimitri Verhulst 
en Peter Terrin publiceren bij Nederlandse uitgeverijen; moderne 
Nederlandse fictieschrijvers als Herman Koch en Arnon Grun-
berg zijn populair bij de Vlaamse lezer. En het oude cliché dat de 
Vlaamse literatuur barok is en de Nederlandse calvinistisch ligt 
allang aan diggelen. Je hoeft maar een bladzijde van de Nederlan-
der A.F.Th van der Heijden op te slaan om getrakteerd te worden 
op Rubensiaans taalgebruik; een alinea Elsschot is genoeg om de 
spaarzaamheid van de kerkinterieurschilder Pieter Saenredam 
tegen te komen. 
 Misschien nog inniger zijn de historische banden tussen 
de makers van boeken, de drukkers in de noordelijke en zuide-
lijke Nederlanden die vanaf de late 15de eeuw uitgroeiden tot de 
belangrijkste verspreiders van literatuur, theologie en filosofie 
over Europa. Goed, de boekdrukkunst mag dan ontwikkeld zijn in 
Mainz, maar het waren steden als Aalst, Amsterdam, Antwerpen, 
Leiden en Utrecht die bestsellers als de Lof der zotheid van Eras-
mus en de brieven van Columbus over Europa verspreidden. In  
de 16de en 17de eeuw domineerden drukkers uit de Nederlanden 
de Frankfurter Buchmesse – met de katholieke (vooral naar  
Engeland geëxporteerde) propaganda van de persen van Plantijn, 
de roofdrukken van Franse dichters en denkers van Elsevier  
en de zee- en landkaarten van firma’s als Hondius en Blaeu. >

Twee landen 
verenigd  
door één taal
door Pieter Steinz

   Hebban olla vogala nestas hagunnan 
   hinase hic enda thu 
   wat unbidan we nu?
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De strips op pagina 23 en 24 komen uit het 
boek Mooi is dat! Hoogtepunten van de 
Nederlandstalige literatuur verbeeld, dat in 
2010 voor Uitgeverij De Vliegende Hollander 
werd samengesteld door Gert Jan Pos.
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