
De wereld van het woord 
en dus de boekenmarkt 
verandert volop. Veel 
uitgeverijen van nu 
pro duceren en gedragen 
zich alsof ze deel uitmaken 
van de ‘entertainment
industrie’ en niet van de 
markt van ideeën. 
André Schiffrin

Ik geloof niet dat de 
digitale technologie de 
functie van de uitgever 
radicaal zal veranderen in 
de komende jaren. De 
selectieve functie is het 
hart van ons vak. Ik denk 
dat het papieren boek en 
het ebook gedurende een 
heel lange tijd naast elkaar 
zullen blijven bestaan,  
en ik geloof niet dat het 
papieren boek ooit totaal 
zal verdwijnen.
Jean Mattern
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In deze rubriek wordt naar aanleiding van 
enkele fragmenten of beelden die in 
iemands geheugen staan gegrift, in een 
kort essay beschreven welke fascinatie 
de schrijver tot curator van deze collectie 
heeft gemaakt.

Er was een wereld die aan alle woorden voorafging. Ik 
herinner me het dorp, de weilanden, die zich voor en 
achter ons huis uitstrekten tot aan de horizon. Af en toe 
een pleisterplaats voor het oog, een boerderij, een 
windmolen. De vogels, de fijne klacht van de kieviet, de 
trotse, rossige figuur van de grutto op een hekpaal. 
Natuurlijk ben ik later in mijn werk teruggekeerd naar dat 
dorp, dat zorgeloze begin. Maar ik vond het ook terug in 
het werk van anderen, in Fern Hill van Dylan Thomas 
bijvoorbeeld, of in Wat de dichter witte moat van de 
Friese dichter Obe Postma. Hoe tevreden spinde ik toen 
ik dat laatste later mocht vertalen!

 Het duurde niet lang of de woorden belaagden me 
van alle kanten. Het allereerst die van de bijbel, waaruit 
we dagelijks lazen en waarvan ons werd verteld op de 
Chr. Nat. School in Hilaard. Mijn moeder, hardhandig 
door de wateren der wijsheid gewassen, voegde er een 
schat aan gezegdes aan toe. ‘Wees voorzichtig gelijk de 
slangen en oprecht gelijk de duiven,’ placht ze ons voor 
te houden als we reisvaardig waren. Als er werd gerod-
deld, klonk het bekende ‘Het ware te wensen/ Dat alle 
mensen/ Met hun gebreken/Zichzelf het eerst bekeken…’ 
En dan beschikte ze nog over eigenzinnige spreuken, 
zoals deze, naar verluidt afkomstig van een predikant te 
Appelscha: ‘Ja ja, gemeente. Ik zeg niet dat ge dieven zijt, 
toch raak ik al mijn kippen kwijt.’ 
 Ik werd een hartstochtelijk lezer, helemaal toen ik 
de volwassenenliteratuur ontdekte. Een jaar of veertien, 
vijftien was ik. Aanvankelijk was daar veel puberale 

Wees voorzichtig gelijk  
de slangen
Jabik Veenbaas

Jabik Veenbaas (1959, Hilaard) is dichter, 
vertaler en filosoof. Dit najaar verschijnt 
zijn nieuwe dichtbundel Om de zee te 
bevaren bij Uitgeverij De Contrabas. 
Daarnaast schrijft Veenbaas voor 
Uitgeverij Nieuw Amsterdam momenteel 
een boek over de Verlichting. Recent 
vertaalde hij poëzie van Walt Whitman 
Grashalmen (Wagner & Van Santen)  
en Wordsworth en Coleridge Lyrische 
balladen (Athenaeum-Polak & Van 
Gennep). Samen met Willem Visser 
vertaalde hij de drie Kritieken van Kant 
(Boom); Kritiek van het oordeels-
vermogen werd bekroond met de Filter 
Vertaalprijs 2010.

dweperij bij, al waren er auteurs die me onmiddellijk in  
het hart raakten en nog altijd tot mijn lievelingen behoren: 
Campert en Vasalis, bijvoorbeeld. Later was er een tijd 
dat ik onveranderlijk een boek van Campert in mijn tas 
had, omdat hij me het gevoel gaf dat de poëzie van de 
straat viel te rapen, zo eenvoudig klonk het allemaal.
 Er is zoveel poëzie die mijn geest heeft gevoed.  
Ik noem ‘Lovesong of Alfred J. Prufrock’ van T.S. Eliot, 
waarvan ik de openingsregels nog altijd graag voor me 
heen mompel wanneer ik bij avond de deur uitga. Ik noem 
‘Tulips’, Sylvia Plaths hypergevoelige noodkreet: ‘The 
tulips are too excitable, it is winter here…’ En dan nog  
‘In Praise of Limestone’ van W.H. Auden, dat ook zo 
onnavolgbaar opent. Ik droom al mijn halve leven van het 
schrijven van zo’n gedicht, dat in het bestek van enkele 
bladzijden een compleet wereldbeeld oproept.  

 Ook de wijsbegeerte heeft van jongs af aan bij me 
gehoord. Innerlijke onrust, onvrede met de gemeenplaat-
sen, in het woud der waarheden je eigen weg willen 
zoeken. Wat levert zo’n zoektocht op? Antwoorden die 
met het verstrijken van de tijd steeds aardser worden en 
steeds meer op vragen gaan lijken. En daar bewijst de 
poëzie eens te meer haar bestaansrecht, omdat ze de 
vragen in beeld kan brengen.
 Een enkele keer duikt er in mijn gedichten een 
citaat van een wijsgeer op. Dat is meestal het startpunt 
voor het ontkrachten van zelfverzekerde posities. Zo heb 
ik in mijn bundel De zon, het smalle bed, mijn lichaam 
een gedicht geschreven dat kritisch naar Nietzsche’s leer 
en leven kijkt, maar ook een prachtige metafoor van hem 
benut: zijn typering van de mens als een wezen ‘… rijdend 
op de rug van een tijger, in dromen hangend…’ En nu 
werk ik aan een ironisch vers over Spinoza, die meende 
dat het mogelijk was om de wereld ‘onder het gezichts-
punt van de eeuwigheid’ te begrijpen. 
 Dichters zijn het, allemaal. En allemaal ontroeren 
ze me, met hun tasten naar waarheid en schoonheid, met 
hun illusies en hun stelligheden. Ik neem ze mee op mijn 
grillige pelgrimage door het leven, die ooit aanving in een 
wereld die al hun woorden nog niet kende, in een huis  
dat voor en achter uitzag op een zee van weiland.
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Earst it wûnder fan it bouwen.
 De bûthúsdoar stiet iepen;  
de man leit de stiennen op inoar.
 Hy bout in muorre. Op ’e muorre komt  
it stalhout.
Nêst him stiet de ridskipsbak mei it  
machtich ark.
Sa is wol groeid wat fan alle tiden like!
Dan bout ek de jonge sels;
Yn ’e ierde graaft er hoalen en gongen,
Yn it sân bout er kanalen en sluzen en  
fan stien tuorren en kastielen.
[…]

 Obe Postma
 Wat de dichter witte moat

If it form the one landscape that we,  
 the inconstant ones
Are consistently homesick for,  
 this is chiefly
Because it dissolves in water.  
 Mark these rounded slopes
With their surface fragrance of  
 thyme and beneath
A secret system of caves and conduits…

 W.H. Auden 
 In Praise of Limestone

Winter nadert.
Ik voel het aan de lucht
en aan de woorden die ik schrijf.
Alles wordt klaarder: de straat
is tot aan zijn eind te zien…

 Remco Campert 
 Koud

… und wehe der verhängnisvollen Neubegier,  
die durch eine Spalte einmal aus dem 
Bewußtseinszimmer heraus und hinab zu sehen 
vermöchte und die jetzt ahnte, daß auf dem 
Erbarmungslosen, dem Gierigen, dem 
Unersättlichen, dem Mörderischen der 
Mensch ruht in der Gleichgültigkeit seines 
Nichtwissens und gleichsam auf dem Rücken 
eines Tigers in Träumen hängend.

 Friedrich Nietzsche 
 Über Wahrheit und Lüge in  
 außermoralischen Sinn



De 
waarde 
van 
boeken

Gallimard – het nu 100-jarige vlaggenschip van de Franse 
boekenwereld – is wat optimistischer dan zijn Amerikaanse 
collega: ‘De literaire uitgevers in Frankrijk prijzen zich gelukkig 
dat de zogenaamd ‘veeleisende’ boeken een zo grote zicht-
baarheid behouden op onze markt. Dat is te danken aan het 
uitgebreide netwerk van onderling zeer verschillende boek-
winkels, zowel de breed bevoorrade assortimentszaken 
waarvan de meeste onafhankelijk zijn, als de boekenwaren-
huizen zoals de FNAC en de laagdrempelige inloopzaken van 
de ‘ketens’. Dat netwerk kan in stand blijven dankzij de 
wettelijke vaste boekenprijs. Tevens verleent de Franse 
overheid effectieve steun aan de kwaliteitsboekhandel om 
zich cultureel te blijven onderscheiden, en er zijn subsidies 
beschikbaar voor het uitgeven van cultureel waardevolle 
boeken die anders niet zouden kunnen verschijnen, maar  
die wel de nieuwsgierigheid van het publiek naar het nieuwe 
boekenaanbod prikkelen. Het ‘bestsellerisme’ heeft in 
Frankrijk lang niet de omvang zoals in Amerika of in Engeland, 
en dat is goed voor de verscheidenheid van het aanbod.’

Wat is er aan de hand met de markt voor het literaire boek  
en de serieuze non-fictie?
 Schiffrin: ‘De wereld van het woord en dus de boekenmarkt 
verandert volop. Veel uitgeverijen van nu produceren en gedragen 
zich alsof ze deel uitmaken van de ‘entertainmentindustrie’ en 
niet van de markt van ideeën. Het beleid om minder titels uit te 
brengen, en zich te beperken tot boeken die het grootste commer
ciële potentieel hebben, is een algemene tendens geworden. Hele 
terreinen binnen de fondsen van bekende uitgeverijen, die de 
identiteit van die huizen uitmaakten, worden geëlimineerd. De 
fondsen met vertaalde literatuur zijn nagenoeg opgeheven, 
evenals alle nonfictieuitgaven met een kritische kijk op samen
leving en politiek. Romans die te veel inspanning zouden kunnen 
vergen van lezers worden bij voorbaat afgewezen, ook als ze in 
literair opzicht belangwekkend zijn. Ook zijn serieuze publieks
boeken over wetenschap, filosofie en kunst volledig afgeschoven 
naar de University Presses — die echter nauwelijks verspreiding 
vinden via de commerciële boekhandels. Die ontwikkeling heeft 
grote gevolgen voor de auteurs. Veel goede auteurs kunnen geen 
uitgever meer vinden, en de meeste auteurs die nog wél worden 
uitgegeven verdienen aanzienlijk minder royalty dan vroeger. 
Rekening houdend met de tijd die nodig is om een boek te 
schrijven en mee te werken aan de promotie, ligt het inkomen van 
vrijwel alle auteurs beneden het minimumloon. Steeds minder 
auteurs kunnen leven van de pen.’
 Mattern meent dat een dergelijk negatief scenario voor 
Frankrijk, en misschien ook voor andere landen van Europa, nog 
niet bestaat en hopelijk voorkomen kan worden. ‘Alle spelers in de 
keten van het boek, te beginnen met de uitgeverijen, moeten hun 
verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Het nemen van risico bij 
debuten hoort bij die verantwoordelijkheid, maar ook het levend 
houden van de ‘backlist’. Die dingen maken deel uit van het 
kwaliteitslabel ‘LIRE’, dat door het Centre National du Livre (CNL), 
het Franse fonds voor literatuur en boekenwereld, wordt toegekend 
aan boekwinkels die een voldoende gevarieerd literair assortiment 
voeren. De steun aan het boekenvak door de centrale overheid in 
Frankrijk via het CNL en het Ministerie van Cultuur, maar ook via 
het Institut Français (een instelling van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken) is sinds vele jaren stabiel geweest, ondanks de 
verandering van de politieke meerderheid. Ik verwacht geen grote 
beleidswijziging in de komende jaren. Het CNL verleent allerlei 
vormen van steun; onlangs is er een financiële ondersteuning 
beschikbaar gekomen voor kleine en middelgrote uitgeverijen om 
hun fonds te digitaliseren. Dat bewijst dat de overheid haar 
steunprogramma aanpast aan een omgeving die verandert, en in 
dit geval rekening houdt met de kwesties rond het e-book.’
 Schiffrin is het daar wel mee eens, maar vertelt hoe anders 
de Amerikaanse boekenmarkt ervoor staat: ‘Ik word steeds weer 
verrast door het enorme verschil in het aanbod van de grote 
boekhandelsketens en die van de onafhankelijke boekwinkels.  
In de meeste landen hebben die bijna niets gemeen. In de grote 
ketenboekwinkels zie je maar heel weinig ‘moeilijke’ boeken, 
maar volop bestsellers, deels tegen afbraakprijzen. Toen in New 
York een filiaal van Barnes & Noble werd geopend direct naast 
een van de laatste onafhankelijke Newyorkse boekhandels, St. 
Mark’s, waren de eigenaren daarvan heel ongerust. Maar nadat zij 
het aanbod van hun nieuwe concurrent hadden bekeken, stelden 
zij vast dat maar 4% van de boeken die zij in voorraad hadden, ook 

André Schiffrin en 
Jean Mattern over de 
literaire boekenmarkt 
in de 21ste eeuw

‘De ontwikkeling van het uitgeversvak is mede zo interessant 
doordat het echt een microkosmos vertegenwoordigt van de 
samenleving waarin het actief is, ook van de effecten die het 
kapitalisme teweegbrengt. Tot voor kort beantwoordde het 
uitgeversvak aan het traditionele ambachtelijke model. 
Uitgeven werd beschouwd als een métier en niet als een 
business. Mensen die het vooral om het geld te doen was, 
kozen een ander beroep dan dat van uitgever. Natuurlijk 
moest er voldoende worden verdiend om door te kunnen 
gaan, maar fabelachtige winsten werden niet verwacht. 
Geleidelijk aan zijn uitgevers echter investeerders geworden, 
een speciaal soort bankiers, wanhopig op zoek naar bestsel-
lers en naar nieuwe overnemingen. Tegelijk werd het normaal 
dat degenen die aan het hoofd staan van uitgeversgroepen 
een salaris ontvangen dat overeenkomt met het salaris van 
bankiers.’ Aan het woord is uitgever André Schiffrin, nestor 
van de boekenwereld in de Verenigde Staten, gezaghebbend 
om zijn voortreffelijke keuze van auteurs en om zijn polemische 
meningen over wat er in het ‘vak’ aan de hand is.
 De Franse uitgever Jean Mattern, die verantwoordelijk 
is voor het vertaalde literaire programma bij uitgeverij 

Laurens van Krevelen
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werd aangeboden door Barnes & Noble. Het wordt voor kleine uitgevers 
steeds moeilijker om hun boeken te plaatsen bij de grote ketens. Die 
vragen bovendien enorme vergoedingen voor display en voor het opne
men van die boeken in hun catalogus en website. Toch zijn het vooral de 
kleine onafhankelijke uitgevers die belangrijke vertalingen uitbrengen, 
belangwekkende nonfictie en essays, en veelbelovende debuten.’
 Hij voegt eraan toe: ‘Het is van groot belang om het voort
bestaan van de overgebleven onafhankelijken veilig te stellen. Aangezien 
alle kleine uitgeverijen de facto zonder winstdoel opereren, zou overwogen 
moeten worden om ze alle ook de jure die status te verlenen. In de VS 
kunnen culturele ondernemingen, ook uitgeverijen met een culturele 
missie, al heel lang gebruikmaken van de fiscale not for profitregeling;  
die mogelijkheid hangt ongetwijfeld samen met de lange Amerikaanse 
traditie van culturele sponsoring door vermogende weldoeners. Er zijn 
ook Europese voorbeelden van fiscale vrijstelling voor culturele media
bedrijven. Het dagblad The Guardian is één van de uitgeverijen die de 
‘nonprofit’status van de Britse fiscus heeft gekregen. Vergelijkbare 
regelingen voor de pers bestaan in Noorwegen en Zweden. Een dergelijke 
status zou er ook voor boekenbedrijven moeten komen.’ In Nederland zou 
dat kunnen door de zogenaamde fiscale ANBIstatus (voor ‘Algemeen Nut 
Beogende Instellingen’), die nu alleen wordt verleend aan niet op de markt 
gerichte organisaties, ook open te stellen voor cultureel waardevolle 
boekenbedrijven, ook al bieden die hun uitgaven te koop aan. Zulke 
boekenbedrijven vertegenwoordigen immers een groot algemeen nut voor 
de ‘vrije markt van ideeën’, die door de steeds commerciëlere reguliere 
boekenmarkt van nu in gevaar dreigt te komen.

Welk effect verwacht u van het e-book en andere digitale dragers  
op het boekenvak?
 Mattern: ‘Ik geloof niet dat de digitale technologie de functie van de 
uitgever radicaal zal veranderen in de komende jaren, niettegenstaande de 
evolutie van de informatiedrager (papier of elektronisch). Meer dan ooit zal 
de lezer de kwaliteitsselectie van de uitgever nodig hebben in de oceaan 
van media, blogs en internetsites. Die selectieve functie is het hart van ons 
vak. Ik denk dat het papieren boek en het e-book gedurende een heel 
lange tijd naast elkaar zullen blijven bestaan, en ik geloof niet dat het 
papieren boek ooit totaal zal verdwijnen. De nieuwe leesgewoonten die het 
gevolg zouden zijn van het lezen van een scherm doen in Frankrijk maar 
uiterst langzaam hun intrede, als je kijkt naar de verkoop van e-books; die 
verkoopaantallen zijn nog bijna te verwaarlozen, ondanks het aanzienlijke 
aanbod van titels dat momenteel door de grote uitgeverijen beschikbaar 
wordt gesteld. Misschien is er sprake van een vertraagde acceptatie van 
het e-book door het Franse publiek, en wellicht speelt ook het Europese 
culturele gedrag hierbij een rol. In Frankrijk wordt het door de uitgevers-
wereld van groot belang geacht dat de boekhandel zoveel mogelijk wordt 
betrokken bij de distributie van het e-book, om de kwetsbaarheid van de 
keten van het boek niet te vergroten.’
 Schiffrin: ‘Natuurlijk is alom beweerd dat het ebook het einde van 
het papieren boek aankondigt. Het einde van het boek is voorspeld bij elke 
nieuwe techniek op het gebied van de communicatie, zowel toen de radio 
furore begon te maken als toen de televisie haar intrede deed. De effecten 
van internet op het leesgedrag lijken groter, maar vooralsnog lezen nog 
maar 3% van de Amerikanen hun krant via het scherm; wel besteden zij 
daar veel minder tijd aan, maar enkele minuten per dag, terwijl aan een 
serieuze papieren krant gemiddeld ongeveer een uur per dag wordt 
besteed. Toch vertegenwoordigt het ebook een serieuze bedreiging voor 
auteurs en uitgevers, omdat het monopolie van distributie in de VS in 
handen is van giganten als Amazon, Google en de grote winkelketens, 
vooral Barnes & Noble. Die bepalen de marktvoorwaarden en de prijs en 
ook de auteursroyaltys. Degenen die al het werk voor de boeken hebben 
verzet – de makers, de schrijvers en vertalers, en de uitgeverij – zullen maar 
een fractie ontvangen van wat zij ontvingen voor de handel in het traditio
nele papieren boek.’

Als u de kans kreeg om een instelling op te richten voor het behoud 
van de literaire cultuur, wat voor beleid zou u dan voeren?  
 Mattern: ‘Ik noemde al het gelukkige initiatief van het CNL om kleine 
en middelgrote uitgeverijen te helpen om hun fonds te digitaliseren. Ik denk 
dat veel andere landen dat initiatief zouden moeten volgen. Voor het 
overige vind ik de Franse infrastructuur met CNL, ADELC (Association 
pour le développement de la librairie de création) en de wet op de vaste 
boekenprijs heel adequaat.’
 Mattern wil daar graag iets aan toevoegen over het belang van het 
Letterenfonds voor de internationale literaire markt: ‘Ik vind dat ook het 
Letterenfonds uitstekend werk verricht. Het Productiefonds, dat daarin is 
opgenomen, ken ik als een voorbeeld van efficiency en degelijkheid. Door 
het Fonds heeft de Nederlandse literatuur een zichtbaarheid in de wereld 

gekregen die nooit was ontstaan zonder zijn inspanningen. Dat succes 
wordt mede teweeggebracht door de combinatie van de informatiefunctie, 
het laten kennisnemen van wat er interessant is van de nieuwe 
Nederlandse literatuur, en van de praktische ondersteuning die wordt 
gegeven bij het uitgeefwerk, bijvoorbeeld door subsidiëring van vertalin-
gen. Naar mijn mening is het van het grootste belang om dat systeem, dat 
zijn nut bewezen heeft, verder te versterken. Het geeft internationale 
uitgevers een aansporing en een begeleiding die niet rechtstreeks ingrijpt 
in hun markt, maar die het voor hen wel gemakkelijker maakt om goede 
keuzen te maken en zo het uitgeefrisico te verminderen. Voor een land als 
Nederland is een dergelijke instelling volgens mij nog belangrijker dan voor 
de grotere taalgebieden die nu eenmaal ruimer worden gevolgd in de hele 
fondswereld. Dankzij het Fonds kan Nederland zichzelf exporteren in 
literaire vorm; ook al is het moeilijk om de resultaten daarvan te becijferen, 
het is onweerlegbaar dat Nederlandse literatuur in andere talen een beeld 
van jullie land vestigt, en dat leidt indirect tot tal van economische 
opbrengsten. Voor een uitgeverij als Gallimard is het werk van het Letteren-
fonds in recente jaren bijzonder belangrijk geweest. Wij hebben een groot 
aantal Nederlandse auteurs uitgegeven (Mulisch, Hermans, Mak, Van den 
Brink, Abdolah, Bakker e.a.), niet alleen omdat wij geloven in de intrinsieke 
waarde van hun werk, maar ook omdat wij ons gesteund wisten door het 
Fonds, op allerlei manieren.’
 André Schiffrin besluit met een filosofische reactie: ‘De wereld van 
woorden en dus van het boekenvak in relatie tot het grote geld ondergaat 
in onze tijd veranderingen die bezig zijn onze landen en culturen ingrij
pend te transformeren. Maar die veranderingen hoeven niet onomkeer
baar te zijn. Andere wegen zijn mogelijk, en het is aan ons om die te kiezen 
en die wegen dan in te slaan, liefst samen met de voor cultuur verantwoor
delijke overheid, in de eerste plaats de centrale overheid natuurlijk, maar 
ook de regionale en de gemeentelijke. Er zijn zeer succesvolle regelingen 
van regionale overheden in Frankrijk, Schotland, Zwitserland, Québec (en 
in meer landen) die regionale literaire boekenbedrijven, uitgevers en 
boekhandels, steun verlenen. Deze bedrijven vervullen inmiddels een 
belangrijke functie als podium voor auteurs van serieuze literaire romans 
en essays, die op de nationale commerciële boekenmarkten geen kans 
meer krijgen. Zo ontstaat er een alternatief circuit voor boeken die van 
groot belang zijn voor de culturele ontwikkeling, en wordt een nieuwe 
‘vrije markt van ideeën’ mogelijk gemaakt.’

Presentatie De boekenbusiness 
Maandag 26 september 2011
Binnenkort verschijnt De boekenbusiness, de 
Nederlandse vertaling (door Leon Stapper) van 
The Business of Books bij Uitgeverij 
Wereldbibliotheek. In dit boek deed Schiffrin in 
2000 zijn persoonlijke verhaal over de desas-
treuze veranderingen in de Amerikaanse boeken-
wereld vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw. 
Sindsdien heeft het grote invloed gehad op het 
internationale debat over de maatschappelijke rol 
van de uitgeverij. 
 Uitgeverij Wereldbibliotheek nodigt u in 
samenwerking met de GAU en het Nederlands 
Letterenfonds van harte uit voor de presentatie 
van De boekenbusiness. Verschillende sprekers 
uit het boekenvak zullen hun visie geven en met 
André Schiffrin in gesprek gaan.

Datum: maandag 26 september 
Aanvang: 16.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Letterenfonds
Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam 

Meer informatie: www.wereldbibliotheek.nl
Reserveren: promotie@wereldbibliotheek.nl

Laurens van Krevelen was directeur-uitgever van Meulenhoff. 
Hij publiceerde onder meer De stijl van de uitgever (2002) en 
Het boek is van de schrijver (2005). In 2010 hield hij de PEN-
lezing onder de titel De onzichtbare voet van de marktcensuur 
(afgedrukt in De Gids, maart 2011). 

foto boven: Micheline Pelletier / onder: Catherine Hélie
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André Schiffrin (1935)  studeerde ge-
schiedenis aan de Yale University en in 
 Cambridge. Hij begon als uitgever bij de 
New American Library, waarna hij in 1962 
directeur-uitgever werd van Pantheon 
Books, gespecialiseerd in vertaalde Eu-
ropese literatuur. Pantheon is onder zijn 
leiding uitgegroeid tot een van de intel-
lectuele en literaire parels in de Ameri-
kaanse boekenwereld. Na een conflict 
met de aandeelhouders over het te voe-
ren uitgeefbeleid nam Schiffrin in 1990 

ontslag en stichtte zijn eigen bedrijf, The New Press, een uitge-
verij  zonder winstdoel, gericht op internationale literatuur, filo sofie 
en maatschappijkritische non-fictie. Schiffrin is er nog steeds 
directielid en  publisher-at-large. Daarnaast publiceert hij over de 
internatio nale uitgeverswereld.

Jean Mattern (1965) studeerde vergelijkende literatuurweten-
schap in Parijs en werd direct daarna redacteur en rechten- 
manager bij de literaire uitgeverij Actes Sud. Hij had daar een 
groot aandeel in de reeks vertalingen van Nederlandstalige  
auteurs als Lieve Joris, Adriaan van Dis, Monika van Paemel en 
tal van anderen. Vervolgens werd hij benoemd tot uitgever van 
het vertaalde fonds van Gallimard, waar hij onder andere de 
reeksen ‘Du Monde Entier’ en ‘Arcade’ leidt. Inmiddels werkt 
Mattern ruim twintig jaar in de uitgeverij, en geldt hij als een van 
de meest vooraanstaande literaire uitgevers in Europa.  
Mattern is ook romancier: zijn eerste roman, De baden van Kiraly,  
verscheen in 2009 in vertaling (door Prescilla van Zoest) bij  
Uitgeverij Cossee.

‘De wereld van het 
woord en dus de boe
kenmarkt verandert 

volop. Veel uitgeverijen 
van nu produceren en 
gedragen zich alsof ze 
deel uitmaken van de 
‘entertainment indu

strie’ en niet van de 
markt van ideeën.’ 

‘In Frankrijk nam de 
CNL onlangs het geluk
kige initiatief kleine en 

middelgrote uitgeve
rijen te helpen om hun 
fonds te digitaliseren.  

Ik denk dat veel andere 
landen dat initiatief 

zouden moeten volgen.’



  

  

En daarmee is het belangrijkste gezegd: het is de overheid, de 
samenleving, die belang heeft bij het verstrekken van subsidie; 
middels die subsidie wil ze de beslissingen van de kunstenaar 
beïnvloeden. Waar komt dan toch die schamperheid vandaan 
over de kunstsubsidie? Vreemd genoeg — ik weet al niet meer 
waarom — ben ik ooit als jurist afgestudeerd op een verhaal over 
‘doelstellingen van subsidiebeleid’. Het is zo’n geleerd stuk dat 
ik het nu nauwelijks nog begrijp, maar ik herken nog wel de 
boodschap dat de overheid in het algemeen economische steun 
verleent ‘met het oog op publieke belangen’ zoals de maatschap
pelijke orde, de werkgelegenheid, het onderwijsniveau of het 
vestigingsklimaat. De overheid wil wat, de samenleving wil wat, 
en dus worden ondernemers verleid iets te doen ten laste van de 
openbare middelen. Wij willen romans, roept de samenleving, 
en de schrijver is niet zo goed of hij schrijft er eentje.

Met het debat over kunst komt het niet goed als je niet eerst dit 
misverstand uit de weg ruimt. Een subsidie is geen uitkering. 
Natuurlijk zijn er ondernemingen die te afhankelijk zijn van 
subsidie, maar dat is pathologie en op pathologie voer je geen 
algemeen beleid. Dat ook de staatssecretaris op dit punt in 
verwarring is, blijkt wel uit de brief van juni waarin hij zijn visie 
op het cultuurbeleid uiteenzet; op bijna iedere bladzijde schrijft 
hij dat ‘bij makers en instellingen niet de oriëntatie op subsidie 
(voorop moet staan), maar de mogelijkheden om eigen inkom
sten te verwerven’. Jawel. Dat is tegelijk waar en grotendeels 
irrelevant. Het is waar omdat je als ondernemer nu eenmaal 
altijd je risico’s moet spreiden. En het is irrelevant, omdat de 
overheid zich niet allereerst zorgen moet maken om de finan
ciering van de onderneming maar om het publieke belang. 

essay

essay
Subsidieverlening is geen inkomenspolitiek. Het is de grote 
fout geweest van de kunstsector dat ze zich tijdens deze bezuini
gingsronde heeft laten meeslepen in een gesprek over inkomen. 
Een subsidie is geen uitkering, geen toelage die het kwetsbare 
en onzelfstandige individu overeind moet houden. Subsidies 
worden verstrekt voor het heil der natie. 

Laat ik, voordat ik meer verstandige dingen over subsidiëring 
zeg, eerst eens een taboe doorbreken. De etiquette verbiedt ons 
over geld te spreken, ik merk dan ook steevast dat het onder
werp tot gêne leidt, maar het moet maar eens gezegd dat de 
overheid schrijvers nooit voor hun werk betaalt. Uit mijn 
jarenlange, gemengde praktijk — deels binnen de wereld van de 
letteren, deels erbuiten — weet ik wat het verschil in waardering 
is voor schrijvers en juristen. Als een schrijver al voor opdrachten 
in de publieke sector wordt betaald, ligt het tarief gauw twintig 
keer lager dan dat van een adviseur. Verbazingwekkender is nog 
dat schrijvers meestal gratis worden opgetrommeld, vooral door 
universiteiten, ministeries en maatschappelijke organisaties.

In mijn literaire praktijk stromen althans de opdrachten binnen 
en ik kan gemakkelijk een bureau beginnen met tien medewer
kers die allemaal voor niets werken. Of ik hoogleraar filosofie 
en literatuur wil worden, gratis. Adviseur letteren, gratis. 
Voorzitter commissie letteren van de Raad voor Cultuur, gratis. 
Of ik gratis een essay wil schrijven van tachtig pagina’s voor een 
wetenschappelijke stichting. Of ik de prestigieuze Huppelepup
lezing wil houden, van drie kwartier, publicatie achteraf in een 
glossy boekje, graag ‘op wetenschappelijk niveau’. Gratis. Je zou 
haast denken dat Nederland geen schrijvers wil, want het 
spuugt op schrijvers. Het geeft geld uit aan hoogleraren litera
tuurwetenschap, aan museumdirecteuren, aan ambtenaren met 
letteren in hun portefeuille, aan consultancy en tekstbureaus. 
Maar niet aan schrijvers. Geef toe, als je schrijver bent is dit een 
lastig uitgangspunt voor je ondernemingsplan.

Terug naar de subsidiëring. Als je het schrijven inderdaad wilt 
opvatten als een onderneming, en vooruit dan maar, is het 
verwerven van een subsidie geen schande. Er is geen onder
neming in Nederland te vinden die niet direct of indirect steun 
krijgt van de overheid; zo is Philips onbetwist een van de 
grootste afnemers van subsidie — toch hoeven werknemers zich 
nooit te verantwoorden voor het feit dat hun inkomen afhanke
lijk is van de overheid. En terecht. Als de overheid belang heeft 
bij het verstrekken van subsidie, houdt een verstandige onder
nemer rekening met het bestaan daarvan. 

Wat wil Nederland van kunst? Wat wil het van schrijvers? Dat is 
de vraag die je moet stellen in het cultuurbeleid. Natuurlijk 
verandert het antwoord op die vraag wanneer het politieke 
denken in het land verandert. Het is geen ramp als de samen
leving zo nu en dan probeert de kunst een andere richting in te 
duwen, en dat een nieuwe regering met haar cultuurbeleid 
andere doelen nastreeft dan een vorige regering is vanzelfspre
kend. Maar het geeft wel te denken dat die richting ook nu weer, 
zoals altijd, wegvoert van de levende kunst. Met zijn oproep 
vooral ‘minder budget te besteden aan werkbeurzen voor 
auteurs’ bevestigt de staatssecretaris dat Nederland liever geld 
uitgeeft aan hoogleraren literatuurgeschiedenis en medewerkers 
letteren dan aan schrijvers. 

Wat is het toch met die schrijvers? Wil Nederland dan echt 
helemaal niets van ze? Het gekke is, dat Nederland volgens mij 
juist heel veel van ze wil. Als ik het maatschappelijke beroep op 
schrijvers bekijk, kom ik tot de conclusie dat ze een belangrijke 
publieke functie vervullen — dat ze moeten meedenken, advise
ren, lezingen geven, aanzitten, brainstormen, teksten schrijven, 
commentaar leveren en opiniëren. Nederland hecht een groot 
belang, een publiek belang, aan schrijvers. Het enige probleem 
is dat niemand ze wil betalen.

Hoewel ik zelden direct subsidie aanvraag, zijn de vertalingen 
van mijn romans vaak ondersteund door het Nederlands Letteren
fonds en ook als ik voor een festival in Kroatië of Roemenië ben 
uitgenodigd, wordt mijn reis gesubsidieerd. Alleen al uit eigen 
belang zou ik dus tegen de bezuinigingen van Zijlstra moeten 
zijn. Uiteraard eveneens uit solidariteit met mijn kunstbroeders, 
van wie sommige wellicht brodeloos zullen worden. Het soort 
solidariteit dat niets kost, maar waarmee je wel goede sier kunt 
maken. Toch verdient het kunstenaarsprotest het om aan een 
nader onderzoek te worden onderworpen.

Dit kabinet is in het zadel geholpen door kiezers die zich er niet 
voor schamen dat ze meer van hun auto houden dan van Goethe. 
Een Nederlands verschijnsel trouwens, soortgelijke geluiden 
hoor je zelden uit Duitsland. Dat zo veel Nederlanders deze 
voorkeur hebben, valt te betreuren, maar het is een realiteit. Om 
Brecht te parafraseren: je kunt het volk wel afschaffen, al zal dat 
ook in 2011 niet zonder bloedvergieten gaan.

Er bestaat in WestEuropa consensus dat ziektekostenverzeke
raars niet moeten opereren op een ongereguleerde vrije markt. 
Ook wordt er nauwelijks geprotesteerd tegen de accijns op 
sigaretten, eveneens een vorm van regulering in naam van de 
volksgezondheid. Dat de kunst net als de ziektekostenverzeke
ringen niet volledig kan worden overgeleverd aan de recht 
vaardige hand van de vrije markt staat hier niet ter discussie. 

Marjolijn Februari is schrijver 
en rechtsfilosoof. Ze schrijft 
wekelijks een column voor de 
opiniepagina van NRC 
Handelsblad, publiceerde 
romans en een proefschrift 
over de verhouding tussen 
economie en ethiek. Ze is lid 
van het adviescollege 
burgerluchtvaartveiligheid 
DEGAS, maakte deel uit van 

de commissie Van Oostrom 
die de canon van Nederland 
opstelde, werkte als docent 
rechtsfilosofie en organisatie-
adviseur, geeft lezingen en 
schrijft essays over veiligheid 
en andere maatschappelijke 
onderwerpen. Voor haar 
literaire werk ontving ze 
meerdere literaire prijzen.

Het publieke 
belang van 
schrijvers
door Marjolijn 
Februari

Gesloten 
deuren 
door Arnon  
Grunberg
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Meetkunde 
van de ziel

Als ik het goed begrijp is dat ook niet door de heer Zijlstra en de 
zijnen ter discussie gesteld. Waar het om gaat, is hoe de regule
ring moet plaatsvinden en wie de reguleerder moet zijn. 

Er zijn kunstsectoren, denk aan de literatuur, die vrijwel geheel 
overgelaten worden aan de vrije markt. Je zou de vaste boeken
prijs als een milde vorm van regulering kunnen beschouwen en 
de beurzen voor schrijvers wellicht ook. Ik vraag me af of die 
beurzen (die ik, laat dat duidelijk zijn, niemand misgun) werke
lijk bijdragen aan een grotere kwaliteit van de Nederlandse 
literatuur, maar dat terzijde. Andere kunstdisciplines zouden op 
de vrije markt bijna volledig ten onder gaan. Toneel bijvoor
beeld. Toch blijft het een zwaktebod als de betrekkelijk welva
rende minderheid die geïnteresseerd is in gesubsidieerd toneel 
niet in staat is de bekostiging, of een gedeelte daarvan, voor 
elkaar te krijgen buiten het logge overheidsapparaat om. Op de 
openingsavond van een internationaal toneelfestival in Amster
dam hoorde ik een man zeggen: ‘Ik zou best mecenas willen zijn 
als de belastingdruk in Nederland wat minder hoog is.’ Sommige 
mensen zullen altijd excuses vinden om geen mecenas te zijn. 
Op het mecenaat is veel af te dingen, maar het gaat vermoedelijk 
niet gepaard met de bureaucratische instituten van de overheid 
die de burger dikwijls niet alleen vernederen maar ook verslinden.

De tragikomedie van de kunstbezuinigingen volgde het bekende 
scenario: kunstenaars en kunstliefhebbers protesteerden. Ze 
deden het voorkomen alsof het om meer dan pecunia zou gaan 
— wat ik niet helemaal geloof. De staatssecretaris nam beleefd 
kennis van de protesten en ging vervolgens over tot de orde van 
de dag. Hier en daar sloeg de ME er lustig op los, om aan te 
geven dat er werkelijk iets op het spel stond en dat Nederland 
toch echt een politiestaat was geworden. Wat wellicht zo is, 
maar om andere redenen. De protesterende kunstenaars deden 
denken aan boeren die klaagden dat ze vroeger tien zakken 
graan kregen voor het bewerken van het land en dat ze er nu nog 
maar acht zouden overhouden. Een van de ongewenste neven
effecten van de verzorgingstaat is feodalisme, of om het milder 
te zeggen: feodale toestanden. Zeker, veel mecenassen eisen 
artistieke inspraak en de verborgen agenda van de mecenas is 
niet altijd even prettig, maar jezelf afhankelijk maken van één 
broodheer getuigt van een slavenmentaliteit en historische 
onbenulligheid. Macht begint, zoals het spreekwoord aangeeft, 
bij verdelen. Wie slechts van één broodheer afhankelijk is, kan 
niet verdelen en dus nooit heersen.

De overheid heeft, laat daar geen misverstand over bestaan, een 
verantwoordelijkheid ten opzichte van kwetsbare groepen. Als 
door de bezuinigingen een vrouw van 72 straks geen rollator 
heeft en haar huis niet uit kan, dan is dat immoreel. Mocht een 
danser van 28 brodeloos worden door bezuinigingen, zou dat 
niet mijn keuze zijn, maar immoreel kan ik het niet vinden. 
Kunstenaars, schrijvers, acteurs en regisseurs zijn veelal zonen 
en dochters uit de middenklasse en de hogere middenklasse. De 
kunstenaar die zichzelf tot een kwetsbare groep rekent, heeft, 
een enkele uitzondering daargelaten, last van zelfmedelijden en 
kent geen ander belang dan zijn eigenbelang.

De staatssecretaris wil een kunstbeleid waarin kunst en kunste
naars worden ingezet als een diplomatiek glijmiddel. ‘Cultuur 
opent deuren in de buitenlandse politiek,’ schrijft hij. Dát stuit 
mij nu echt tegen de borst. Een kunstenaar die de bestaande 
machtsverhoudingen niet wil consolideren maar veranderen 
zou moeten zeggen: ‘Ik open geen deuren, ik sluit ze.’

[…] En nu dit. Een ruimte die minder is dan niets.  
De kale banken als aards bezinksel. Het enige wat de 
ruimte nu nog vult is de preek, het galmen van die zal-
vende stem, eerst nederig prevelend dan weer aanzwel-
lend tot het gebulder van een in het nauw gedreven 
gezagsdrager. Een stem die misschien wel dankzij de 
enorme ruimte ontzag inboezemt, vindt u niet? 
 Misschien moeten we in die bank daar links gaan 
zitten, dan kan ik u vertellen wat me is overkomen. Of juist 
niet, omdat we dan nog meer opvallen. Die bank is onge-
twijfeld bedoeld voor notabelen of weldoeners der 
geloofsgemeenschap. Men zou zich maar afvragen: wie 
zijn die vreemdelingen die onze mores met voeten treden, 
zijn het spionnen, indringers of ongelovigen? Ach heer, ik 
heb hier niets te zoeken. Toen mijn aandacht voor het 
woord verslapte, werden de mensen allengs kleiner, de 
vrouw en het kind die daar zaten, en ook de gegoede 
burgers in hun hoge banken; zelfs de figuur op de kansel 
kromp ineen. Alles wat menselijk was, was vol overtuiging 
door menselijk toedoen weer uitgewist. Wat restte was 
niet zomaar een lege ruimte, maar de ruimte die mij nu 
door zijn leegte verplettert. Toen dat tot me doordrong, 
was het alsof ik weer voor het eerst op het strand stond  
en uitkeek over de zee. Het mes van de horizon sneed mijn 
blikveld in tweeën. Boven de lucht ijsblauw, daaronder de 
groene zee. Of was het een asgrauwe zee met daarboven 
een lucht loodgrijs. De einder, de kim, de rand waar 
voorbij niemand weet. De horizon waar twee wederhelften 
naadloos aan elkaar leken te passen, maar misschien ook 
wel niet. 

 Nu begrijpt u waar ik heen wil. Wat in deze leeg-
geplunderde kerk overbleef is de ruimte zelf, even overwel-
digend als onaanraakbaar. Door de afwezigheid van taal 
en teken krijgt de ruimte bezieling en kracht.  
 De Chinezen zeggen treffend dat het nut van de 
vaas schuilt in de lege ruimte die hij omhult. Evenzo is het 
de lege ruimte die een huis bewoonbaar maakt. Door die 
leegte kwam ik in de ban van een ander, meeromvattend 
kader. Het was alsof de geometrie zijn eigen verhaal ging 
vertellen. Ik voelde plotseling de spanning van de even-
wijdige lijnen, de zelfverzekerde dwarsbinten, en de ijle 
bogen die de ruimte deden krommen. Eenzame hoek-
punten, strakke lijnen, vlakken platgedrukt tot parallello-
grammen, en volumes als samengebalde vuisten. De 
ruimte zelf die onderworpen moest zijn aan wetten even 
ongrijpbaar als meedogenloos. Hier zong een duivels-
kunstenaar zijn hoogste lied en ik verstond hem. Met 
stomheid geslagen was ik. Ik die hier niets te zoeken had 
werd teruggeworpen op mijzelf. De meetkundige orde van 
een lege ruimte bijeengehouden door witte wanden en 
zachtbruine balken had mij in zijn greep, want juist die 
inkadering gaf meer van het wezen van de lege ruimte  
prijs dan ooit die aanblik van de onafzienbare zee. […]

Pieter Jansz. Saenredam, 
Interieur van de Sint 
Odulphuskerk te Assendelft, 
gezien vanuit het koor naar  
het westen, 1649. Olieverf  
op paneel, 49,6 x 75 cm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, 
bruikleen van de gemeente 
Amsterdam, legaat A. van der 
Hoop, sk-c-217.

Een schrijver  
ziet meer
Dit essayfragment, een denkbeeldig 
gesprek tussen Spinoza en Descartes 
in de Sint Odulphuskerk, is een 
voorpublicatie uit de bundel Een 
schrijver ziet meer. Nederlandse 
auteurs en het Rijksmuseum. De 
bundel werd samengesteld ter 
gelegenheid van de Beijing 
International Book Fair 2011. Ruim 
twintig Nederlandse auteurs reageren 
op de mooiste schilderijen van 
Hollandse Meesters uit het 
Rijksmuseum. De auteurs beschrijven 
in proza, poëzie of illustratie een 
scene die voorafgaat – of beter: zou 
kunnen zijn gegaan – aan het 
afgebeelde tafereel.  
 Nederland was van 31 augustus tot 
4 september gastland op de Beijing 
International Book Fair 2011, in 
omvang de vierde boekenbeurs ter 
wereld. Nederlandse auteurs, 
illustratoren en vormgevers namen 
deel aan publieke ontmoetingen met 
Chinese collega’s, lezingen en boek-
presentaties. Nederlandse uitgevers 
hebben kennis gemaakt met de 
Chinese markt en belangrijke Chinese 
schrijvers. Tegelijkertijd verscheen een 
Chinese editie van Een schrijver ziet 
meer (vertaling: Aurea Sison en Sofie 
Sun) bij uitgeverij Shanghai Fine Art 
Publishing House.
 Het project kwam mede tot stand 
met bijdragen van het Rijksmuseum en 
de Nederlandse Ambassade in Beijing. 
Greetje Heemskerk, Wieneke ’t Hoen 
en Maarten Valken tekenden voor de 
redactie; Suzan Beijer voor de 
vormgeving. Een schrijver ziet meer. 
Nederlandse auteurs en het 
Rijksmuseum verschijnt oktober 2011 
bij uitgeverij Athenaeum (96 blz; 
€19,95).

voorpublicatie

Arnon Grunberg is schrijver. Hij 
debuteerde in 1994 met Blauwe 
maandagen, recent verscheen 
de roman Huid en haar (beide 
Nijgh & Van Ditmar) en werd zijn 
toneelstuk De Hollanders 
opgevoerd. Zijn werk verscheen 
in 24 talen en is regelmatig 

bekroond. Zo ontving hij dit jaar 
de Frans Kellendonkprijs en 
voor Tirza de Vlaamse KANTL-
prijs. Daarnaast is Grunberg 
vaste medewerker van de VPRO 
Gids, de Volkskrant, NRC 
Handelsblad, Vrij Nederland 
en Wordt Vervolgd.

Sander Bais is als theoretisch 
natuurkundige verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij 
bezit het talent om complexe 
vraagstukken terug te brengen tot 
de essentie en de boodschap van 
de wetenschap voor een breed 
publiek toegankelijk te maken. Dat 
resulteerde onder (veel) meer in het 
boek Keerpunten. Momenten van 
waarheid in de natuurwetenschap 
(2009). www.aup.nl

Sander Bais
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tekening
 
Werkkamer Christine Otten 



Een 
kwestie 
van 
kiezen

‘Vertalen is schrijven — met beperkingen’ maar ‘Een goede 
schrijver is niet per definitie een goede vertaler’. In een ronde 
tafelgesprek praten Niek Miedema, literair vertaler en docent 
op de VertalersVakschool, Cees Koster, vertaler en docent 
Vertalen Engels en Vertaalwetenschap aan de Universiteit 
Utrecht, en de Britse schrijver, vertaler en docent Tim Parks 
over het opleiden van literair vertalers. Parks was onlangs op 
uitnodiging van het Letterenfonds als writer in residence in 
Nederland. Hij deed onderzoek naar de manier waarop hier 
internationale literatuur wordt gelezen en gaf enkele lezingen 
— onder meer in Utrecht voor de Master Literair Vertalen in 
oprichting. Parks heeft uitgesproken ideeën over vertalen, die 
hij ook op zijn studenten in Milaan probeert over te brengen.

Wordt er tijdens de opleidingen een onderscheid gemaakt 
tussen het vertalen van algemene en literaire teksten? 
 TP: Ik denk dat het niet goed is om literair vertalen te 
onderscheiden van ‘gewoon’ vertalen. Toen ik op mijn 27ste begon 
met het vertalen vanuit het Italiaans [Parks verhuisde op zijn 25ste 
vanuit Engeland naar Italië – JH], heb ik vooral commerciële 
vertalingen gedaan — handleidingen voor dieselfilters, folders 
over schoenen; pas op mijn dertigste kreeg ik mijn eerste literaire 
vertaling. In een literaire tekst kun je al die verschillende werelden 
weer tegenkomen, je zult een enorme diversiteit aan vocabulaire 
moeten beheersen.  
 CK: Wat betreft beheersing van het idioom zijn er 
inderdaad niet zo veel verschillen. Er is wel een groot verschil 
in de communicatieve situatie waarin literaire en commerciële 
teksten functioneren. Wij laten onze studenten aan het begin van 
de Master Vertalen zoals die nu is — de Master Literair Vertalen 
gaat in 2012 voluit van start — verschillende soorten tekst vertalen: 
literaire en, zoals wij dat noemen, vaktalige teksten. Daarna 
kunnen ze zich in een van deze richtingen specialiseren.  
 NM: De studenten op de VertalersVakschool hebben 
meestal al enige ervaring als algemeen vertaler en komen specifiek 
voor het literair vertalen. Ik moet ze in het begin dan ook vooral op 
het hart drukken niet alles zo letterlijk te nemen en ze er bewust 
van maken dat de tekst een dubbele betekenis kan hebben. Later 
leer ik ze de echte instinkers herkennen die in elke tekst verstopt 
zitten. 
 TP: Wat het vertalen van een literaire tekst zo interessant 
maakt, is de overvloed aan betekenis zonder een eenduidige 
aanwijzing van de bedoeling van de tekst. Elk woord doet iets 
anders, haakt aan bij een ander woord, ze beïnvloeden elkaar 
semantisch maar ook ritmisch, op klankniveau. Bovendien heeft 
het verhaal of gedicht betekenis in relatie tot andere teksten die 
niet worden genoemd.  
 Iedere taal heeft zijn eigen precisie, het is alsof je een 
ander landschap betreedt. Vertalen verandert de geur en de 
kleur van de tekst. Een belangrijk punt van de opleiding vind 
ik de aandacht voor de taalvaardigheid van de studenten, zowel 
in hun moerstaal als in de taal waaruit ze vertalen. Ze komen er 
bijvoorbeeld achter dat een bepaalde uitdrukking in de ene taal 
prima werkt, maar dat een andere taal diezelfde uitdrukking 
blokkeert. 

 Als ik een roman schrijf laat ik betekenis en elegantie van 
de tekst zoveel mogelijk gelijk opgaan, samenvallen. Als literair 
vertaler worstel je voortdurend met de keuze tussen betekenis en 
elegantie. Een goede schrijver is nog geen goede vertaler. Dat is 
het ironische van vertalen: dat wat de inspiratie opwekt, vormt 
tegelijkertijd het obstakel. 
 NM: De vertaler is de meest nauwkeurige lezer van 
een boek. Als je om een boek geeft, dan wil je ook heel precies 
weten wat er staat. Ik vertaal (samen met Harm Damsma) vooral 
hedendaagse auteurs, waarmee we ook overleggen. Als ik ze dit 
soort dilemma’s voorleg waarbij gekozen moet worden tussen de 
betekenis en elegantie, tussen heel precies weergeven wat er in het 
origineel stond of de zin net iets veranderen zodat het natuurlijker 
klinkt, dan antwoorden ze me zonder uitzondering allemaal: doe 
wat het beste klinkt in je eigen taal.

Besteden jullie aandacht aan verschillende benaderingen van 
het vertalen, zoals de vrije, romantische vertaling versus de 
meer analytische?
 CK: Ik geloof niet dat er een tegenstelling is tussen doel
taalgerichtheid, wat dan ‘vrij’ vertalen heet, en brontaalgericht
heid; ze liggen in elkaars verlengde. Wel zie je dat studenten soms 
te veel aan de brontekst hangen en soms juist te vrij werken. Mijn 
advies aan de eerste groep is altijd: forceer jezelf om het anders te 
doen. Het resultaat wordt vrijwel altijd beter.
 TP: Ik gebruik nooit het woord ‘vrij’ — hooguit ‘vrij om wat 
het origineel zegt op een andere manier uit te drukken’. We 
hebben uiteraard studenten die zich vastklampen aan de letter
lijke tekst, en andere die bij elk probleem dat ze tegenkomen over 
het origineel heen schrijven, met andere woorden: ze verzinnen 
maar wat. Dat is trouwens sowieso een probleem met Italiaanse 
vertalingen: er wordt te vaak iets elegants geconstrueerd over iets 
wat niet is begrepen. 
 Het is moeilijk om het gedrag van studenten te veranderen. 
Hun huiswerk wordt klassikaal besproken, en het aardige is dat ze 
na een tijdje elkaars eigenaardigheden en gewoontes gaan 
herkennen, hun ‘handtekening’. Zo worden ze zich in ieder geval 
bewust van hun voorkeuren en kun je proberen die te sturen. 
 NM: Wat mij betreft gaat het er niet zozeer om of je letterlijk 
vertaalt of wat vrijer, maar om het voortdurend maken van keuzes. 
Vertalen is schrijven — maar met beperkingen. De schrijver kiest 
een bepaald woord, de vertaler kiest een woord. Maar de vertaler 
mag nooit vergeten dat de schrijver als eerste koos, en dus redenen 
had om bepaalde woorden niet te kiezen. Als je je daaraan houdt, 
kom je een heel eind. Sterker, in dit opzicht ben ik een idealist: ik 
geloof dat het mogelijk is om als vertaler de spijker precies op de 
kop te slaan. 

Over het 
opleiden 
van literair 
vertalers
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Gaat tijdens de lessen de meeste aandacht uit naar het 
technische, of het interpretatieve aspect van vertalen?
 TP: Ik laat ze wel eens een vertaling nauwgezet met het 
origineel vergelijken, met als opdracht: zorg dat je van ieder 
woord en ieder zinsdeel precies begrijpt wat er staat en waar die 
informatie in de vertaling naartoe is gegaan. 
 NM: We besteden enorm veel tijd aan interpretatie en het 
uitbreiden van hun woordenschat. Ze moeten uiteindelijk een 
groot pakket aan mogelijkheden tot hun beschikking hebben. 
Iedere week vertalen ze een fragment van 400 woorden — natuur
lijk probeer je ze daarbij verhalen in zoveel mogelijk verschillende 
stijlen en uit verschillende tijden aan te bieden  — de bespreking in 
de les is zo intensief dat we vaak het eind niet halen. Je moet ze 
ook leren dat woordenboeken 
niet perfect zijn, het kan je op 
het verkeerde been zetten. Ik 
train dat door ze bijvoorbeeld 
een lijst van tien alternatieven 
voor een bepaald woord te 
laten maken. Waar het om gaat 
is dat ze gevoel krijgen voor de 
verschillende spreeksituaties 
en de context, het hele land
schap om die woorden heen. 
 CK: Literair vertalen is 
een proces van associatie en 
een proces van beslissingen 
nemen. Je kunt studenten 
vooral leren hun associaties 
beter te sturen. In het begin 
maakt een student vaak een 
‘reflexvertaling’ van een woord 
of zinsconstructie; ze vertalen 
het met het eerste het beste dat 
in hen opkomt. Pas als ze zien 
dat het echt niet klopt gaan ze 
op zoek naar alternatieven. Wij leren ze om andersom te werken: 
eerst een poeltje van mogelijkheden verzamelen, en daaruit de 
beste oplossing kiezen. Ook moeten ze proberen de oplossingen 
buiten zichzelf te zoeken. Zeg nooit: ik ben de lezer, maar bedenk 
voor wie het boek is bedoeld en denk dan aan je moeder, je broer 
of een vriend. Hoe spreken zij?
 TP: Het is van het grootste belang om te begrijpen wat er 
staat. De meeste tijd gaat uit naar het begrijpen van de connotatie 
van woorden. Neem nou de eerste zin van Orwells 1984: ‘It was a 
bright cold april morning, and the clocks were striking thirteen.’ 
Om te beginnen refereert ‘april morning’ aan Elliot en Chaucer;  
je hebt het positieve ‘bright’ tegenover het negatieve ‘cold’, waarbij 
ze moeten begrijpen dat Orwell beide zaken heeft samengevoegd 
en niet heeft geschreven ‘It was a nice sunny day’ of ‘It was 
freezing cold’; dan heb je nog het gegeven dat de klok dertien keer 
slaat: 13 is een negatief getal, maar ook futuristisch, want een klok 
slaat maximaal 12 keer. Je moet de studenten ook uitleggen dat de 
24uursklok in de UK nog niet in zwang was, die werd alleen in 
het leger gebruikt. Over die ene alinea doen we twee weken, in 
twee lessen van drie uur. En dat is natuurlijk een groot probleem 
in het onderwijs: de tijd.
 CK: We hebben in Utrecht een iets andere benadering van 
het lesgeven. De studenten gaan ook echt diep in op een tekst, 
maar over het algemeen zijn de lessen probleemgericht: je weet bij 
bepaalde teksten welke passages voor problemen zorgen, en daar 
richten we onze aandacht op. Een voordeel van deze aanpak is dat 
je hun concentratie beter kunt kanaliseren.

Is er ruimte om leerlingen voor te bereiden op het werkveld?
 NM: Het eerste jaar is puur gericht op het zo goed mogelijk 
leren vertalen, in het tweede jaar trainen we ze ook op het ontwik
kelen van snelheid — om in de praktijk geld te kunnen verdienen. 
 TP: Zo doen wij het ook. En elke maand komen er mensen 
seminars geven over bijvoorbeeld het lezen van drukproeven, of 
hoe je om moet gaan met uitgevers. Ook zijn ze verplicht stage te 
lopen. Dat kan bij een kantoor, of gewoon thuis. We hebben 
bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met een groot online 
tijdschrift waaraan onze studenten in drie maanden tijd ongeveer 
vijftien artikelen leveren. Maar het is lastig om dat soort stages te 
regelen en goed te begeleiden: een vertaling die niet perfect is, is 
al snel slecht.

 CK: We proberen ze te leren hoe ze met zichzelf moeten 
omgaan — met onzekerheid, en de hele tijd alleen zijn. Ze 
moeten zich ervan bewust worden dat die zaken een groot deel 
van hun professionele leven gaan bepalen; soms beangstigt hen 
dat ook wel.

Hoe ziet het examen eruit?
 TP: Ze maken een vertaling met daarbij een voorwoord dat 
voor een gemiddeld intelligent persoon te begrijpen moet zijn.  
Ik vind het het leukst als ze stukken vertalen uit verschillende 
bronnen die wel iets met elkaar te maken hebben. Zo had ik 
een studente die geïnteresseerd was in vrouwelijke detective
schrijvers. Als eindscriptie vertaalde ze van vijf verschillende 
vrouwelijke auteurs uit vijf verschillende tijdvakken de scène 
waarin het lijk wordt gevonden. Vervolgens keek ze naar de 
verschillen in toon, register, enzovoort.
 CK: In Utrecht zijn er twee mogelijkheden: een onderzoeks
scriptie over een onderwerp uit de vertaalgeschiedenis, of, 
zoals in Italië, een vertaling met toelichting. Dat betekent dat 
ze bijvoorbeeld een analyse moeten geven van de stijl, het 
genre, het domein, et cetera. Daarbij moeten ze laten zien wat 
de vertaalproblemen zijn en daar met behulp van secundaire 

literatuur op reflecteren.
 NM: Onze studenten studeren af op een vertaling van een 
verhaal of enkele hoofdstukken uit een roman die ze zelf in 
overleg uitkiezen. 

Kun je vertalen wel leren? Is het niet een gave?
 TP: Ieder jaar zijn er een of twee studenten die echt talent 
hebben. Maar aan het begin van het tweede jaar zie je dat er een 
stuk of vijf zijn die door de wekelijkse discipline hun mogelijk
heden leren zien en veel beter worden. Het is als met zingen: als  
je les neemt, word je beter.
 CK: Ook bij ons zien we dat er maar enkelen goed genoeg 
zijn om literair vertaler te worden. De andere studenten krijgen 
technieken aangereikt waarmee ze enorm veel verder komen en 
hun beperkingen leren kennen; uiteindelijk is er op elk niveau 
werk te vinden.
 NM: De een heeft gewoon meer talent dan de ander, maar 
de intensiteit van de opleiding, en de toewijding die er van ze 
wordt gevraagd, zorgt er in grote mate voor dat de studenten dat 
specifieke talent kunnen ontwikkelen. In die zin is het onderwijs 
geen voorbereiding op de praktijk: ze zullen nooit meer het 
genoegen kennen om zo volledig en diep op te gaan in het vertalen. 
Wat een luxe!
 CK: Inderdaad, een luxe. Maar literair vertalen is ook een 
vorm van opleiden die veel en veel intensiever is dan andere 
opleidingen — zowel voor de student als voor de docent.

Literair vertalen  
is een vorm van 
opleiden die veel en 
veel intensiever is 
dan andere oplei
dingen – zowel voor 
de student als voor 
de docent.
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George van Elburg (vervangt
Barbara Mazzotta tijdens haar verlof) 

vertaalbeleid buitenland 
Er was één bibliotheek met een bibli-
othecaresse die er altijd was. Ik zat 
bij de eerste gemengde lichting van 
de katholieke lagere school in Sas-
senheim, die school stond naast een 
klooster en in dat klooster was de 
dorpsbibliotheek. Er lag tapijt waar-
van je niet meer kon zien welke kleur 
het had gehad. Het rook er ook een 
beetje. Ik heb daar de hele Kameleon-
serie gelezen. Ik kwam er vaak. Het 
was niet onvriendelijk maar je werd 
wel geacht naar je leeftijd te lezen. 
De Btjes en Ctjes. 

5

Maaike Pereboom
schrijversprogramma 
buitenland
Literatuur is voor mij ook altijd iets 
schokkends of gevaarlijks geweest. 
Mijn leeshonger was het grootst op 
de middelbare school, toen begon  
ik de boeken van thuis te lezen. Mijn 
vader was boekhandelaar geweest 
en had veel literatuur staan. Daarvoor 
las ik vooral verantwoorde kinder-
boeken – de Lemniscaat-boeken 
– met plezier, dat zeker. Ik haalde 
Céline uit de kast, Cremer, Reve en 
Wolkers. Dingen waar je een vage 
notie van had kwamen met zo’n boek 
opeens je wereld binnen denderen. 

7

Jan Kamp
beleidsassistent auteurs
Door mijn oudere zussen werd ik lid 
van de bieb in De Bilt. Die zat in een 
complex met de school, een kinder-
opvang, etc. en zal niet groter dan 
een klaslokaal zijn geweest. Ik was 
gek op De kameleon. Las ook Enid 
Blyton’s De vijf. Op mijn elfde had ik 
de kinderboeken gelezen – twee 
kasten – en begon ik aan 13+, een 
tussenkast. Later kreeg het dorp een 
heel mooie bieb maar toen ging ik 
zelf al naar Utrecht. De jaren zestig 
waren nog een beetje een armoedige 
tijd. Pas in de jaren zeventig kwamen 
de voorzieningen echt op. 

9

Thomas Möhlmann
vertaalbeleid poëzie
Ik zal een jaar of tien zijn geweest 
toen mijn moeder Ooit gedicht cadeau 
kreeg, een CPNB-uitgave, samen-
gesteld door Willem van Toorn. Die 
bundel heb ik naar mijn kamer ver-
huisd en heel lang gehouden. Het 
bevatte een enorme variatie aan stij-
len, tonen en vormen. Veel werk van 
de zestigers, maar ook songteksten 
en rebelse poëzie van Vasko Popa, 
die ik nog steeds heel goed vind. 
Eerder kwam Thera Coppens op 
school vertellen over haar vertalingen 
van Shel Silverstein. Dankzij die ge-
dichten begreep ik dat poëzie niet 
per se streng en netjes hoeft te zijn, 
althans voor kinderen. Ooit gedicht 
bracht die vrijheid voor de volwassen 
poëzie.

6

Orli Austen
beleidsmedewerker auteurs
We gingen altijd op de fiets naar de 
bieb, naar de BoekenBoot. Dat was 
een soort woonboot vol boeken die 
in één van de grachten lag. Ik heb 
alles van Astrid Lindgren, Ronja de 
roversdochter en De gebroeders 
Leeuwenhart, en Roald Dahl verslon-
den. Eigenlijk las ik alles wat los en 
vast zat, ook uit de schoolbibliotheek 
en mijn moeders boekenkast. Bij ons 
thuis had iedereen Knikkertje Lik van 
Daan Zonderland gelezen – dat was 
een begrip. Figuren als de Wijze van 
Antrim speelden een rol in onze fami-
liegrapjes.

— 

Jacques Huiskes
senior beleidsmedewerker 
auteurs 
Ik ben opgegroeid in het cultuurarme 
Venlo waar maar één bibliotheek 
was, in het centrum – dus daar kwam 
ik nooit. Eens per week kwam de 
bibliotheekbus langs in de buurt, 
maar ik las voornamelijk de boeken 
van thuis. Als jongste had ik een ruime 
keus. Wipneus en Pim, Pinkeltje, 
Arendsoog en strips: de reeks Clas-
sics Illustrated bood prachtige inter-
pretaties van de hele wereldliteratuur. 
Van The Invisible Man herinner ik me 
nog heel goed de plaatjes van die 
ingezwachtelde man die, als de ban-
dages eraf gingen, in het luchtledige 
verdween. Op de lagere school ont-
dekte ik in het kastje achter in de klas 
de Ridderromans, Karel ende Elegast, 
het Roelantslied; ongelooflijk span-
nende boeken met zwartwitillustraties. 
Die hebben mij aan het lezen gekregen.

— 

Mireille Berman
internationale literaire 
projecten
Ik ging zelf naar de dorpsbibliotheek 
toen ik een jaar of acht was. Je mocht 
vijf boeken lenen. Ik nam altijd de 
kaart van mijn broer mee en dan 
leende ik er tien. Ik nam altijd stomme, 
dus slechte, boeken én leuke boeken. 
Pitty op de kostschool en De Mare 
van de witte toren, bijvoorbeeld. Dat 
doe ik nog steeds. Ik koop veel vlieg-
tuigpockets die ik weggooi als ik ze 
uit heb. Troep om bij in slaap te vallen, 
noem ik het nu. En goede boeken 
zodat je geest wakker blijft.

8

Floris Lieshout
beleidsmedewerker 
uitgevers
Mijn moeder nam me al vroeg iedere 
week mee naar Nieuw Waldeck, een 
grote bibliotheek vlak bij ons huis. In 
de erker was een kinderhoek inge-
richt met vierkante houten tafeltjes 
en stoelen. Daar werd ik neergezet 
en daar kwam ik in aanraking met 
Rupsje nooitgenoeg, Max en de 
Maximonsters, Ernstjan en Snabbel-
tje en de semi-interactieve kleuter-
boeken van halverwege de jaren 
tachtig, boeken met luikjes en klepjes 
op de pagina’s, zoals Dribbel. Eén 
van de bibliothecaressen, mevrouw 
Elise, was heel aardig, zij raadde me 
later vaak boeken aan: veel vertaalde 
Scandinavische jeugdliteratuur en 
Imme Dros. 

2

Suzanne Meeuwissen
beleidsontwikkeling 
eliteratuur
Wat diepe indruk op me heeft ge-
maakt is de bibliotheek in een mid-
deleeuwse stadspoort van Zwolle, de 
Sassenpoort. Mijn vader was archi-
varis. Toen ik op de kleuterschool 
zat, haalde hij me vaak in de pauze 
op voor de lunch. We gingen dan 
naar zijn werk. Op de heen- en terug-
weg babbelden we. De boterham 
aten we stil in de leeszaal van de 
bibliotheek. Ik had er mijn eigen 
boekjes, en stripboeken met harde 
kaften van Kuifje en Asterix. Het was 
er mooi, historisch, bomvol boeken 
maar ik herinner me vooral de ge-
wijde, heilige stilte die er hing.

3

Pieter Jan van der Veen
beleidsontwikkeling 
binnenland
Een piepklein gemeentelijk biblio-
theekje op het platteland van Gronin-
gen, dat naast de dorpskroeg stond. 
Daar ging ik dan met mijn moeder 
naartoe om boeken te lenen. Arends-
oog waarschijnlijk, en meer van dat 
soort jongensboeken. En veel over 
de oorlog natuurlijk. Zoals Anne de 
Vries met Reis door de nacht en Boris 
van Jaap ter Haar – dat ging over de 
slag bij Leningrad. In mijn herinnering 
stonden er vooral boeken die al een 
generatie meegingen, veel vernieuwing 
zat er niet in.

4

Greetje Heemskerk
hoofd afdeling 
auteursbeleid
Als kind las ik de roodbruingekafte 
boeken uit de schoolbibliotheek.  
Elke dag één. Later begon ik aan de 
boeken van mijn oudere broers.  
Thuis (groot gezin) was niet één 
bibliotheek, wel overal boeken; vaak 
letterlijk stukgelezen. Verantwoorde 
kinderliteratuur zoals De koning van 
Katoren van Jan Terlouw kwam via 
mijn zus die de pedagogische 
academie deed het huis binnen.  
Ik las het direct. Behalve dat ik het 
goed vond, herinner ik me de 
sensatie van het eerste-lezer-zijn.

tekst: Hanneke Marttin

10

Marlies Hoff
bibliotheek & documentatie 
Ik was vroeger vooral gek op de boe-
ken van Annie M.G. Schmidt en Astrid 
Lindgren en was verliefd op de illustra-
ties van Fiep Westendorp. Het liefst 
wilde ik ze allemaal zelf hebben. Als 
kind al vond ik de boeken in biblio-
theken vaak zo lelijk: harde geplastifi-
ceerde kaften met codes op de rug. 
Ik ben daarom vroeg begonnen met 
het aanleggen van een eigen collec-
tie. Achteraf vind ik het leuk dat ik 
toch een beetje in de voetsporen van 
bibliothecaresse en documentaliste 
Schmidt ben getreden door mijn 
functie bij het fonds.

13

Joyce Bonaparte
huismeester Letterenhuis
Op mijn negende ging ik op internaat 
in Paramaribo – in West Suriname 
waren weinig opleidingsmogelijk-
heden. Het was een heel complex 
met een klooster, het internaat en 
meisjesscholen van de kleuterklas tot 
een opleiding voor onderwijzeressen. 
De MULO had een bibliotheek, daar 
mocht ik de nonnen af en toe helpen. 
Het was heel groot en indrukwek-
kend, ik keek er met ontzag naar. 
Veel geschiedenisboeken, boeken 
met historische platen. Romans waren 
er niet. De oudere meisjes vertelden 
me dat ik later over mijn naam zou 
leren. Ik was er altijd op gebrand om 
daar klusjes te doen want dan kon ik 
verder lezen. Hoe meer ik las, hoe 
nieuwsgieriger het mij maakte.

foto: Brigitte Friedrich

Cees Koster

Master Literair Vertalen, 
Universiteit van Utrecht
De eenjarige master Literair 
Vertalen volgt op een drie-
jarige universitaire talen- 
opleiding, en richt zich op 
literair vertalen in het Neder-
lands, aangevuld met academi-
sche reflectie op het vertaal-
proces. De klas bestaat uit 5 
tot 20 studenten, afhankelijk 
van de brontaal, deze hebben 
12 contacturen per week.

Niek Miedema

VertalersVakschool, 
Amsterdam 
De VertalersVakschool in 
Amsterdam werd in 2007 op- 
gericht. Het is een particuliere 
tweejarige (parttime) opleiding 
die zich richt op literair vertalen 
in het Nederlands uit het Engels, 
Duits, Frans, Italiaans, Spaans 
of Russisch. Een klas telt circa 
8 studenten, deze hebben 3 
contacturen per week.

Tim Parks

IULM 
De University of Languages 
and Communication (Libera 
Università di Lingue e Comu-
nicazione) in Milaan, Italië, 
biedt sinds 1968 onderwijs  
in commercieel, juridisch en 
literair vertalen. Het is een 
particuliere tweejarige opleiding 
die gericht is op het vertalen 
in én uit het Italiaans. De klas 
telt circa 20 studenten, deze 
hebben 25 contacturen per 
week.

11

Petra Schoenmaker
senior beleidsmedewerker 
vertalingen
Wij hadden in Ter Apel een dorps-
bibliotheek. De kinderkant was strikt 
gescheiden van de volwassen boeken 
aan de andere kant. Maar achter de 
kinderkasten stonden wel de roman-
netjes, de Bouquetreeks enz. Daar 
heb ik veel uit gelezen. Ik ging het 
liefst alleen naar de bieb, ik vond het 
heerlijk om tussen de rijen te kijken. 
Als ik een boek goed vond, ging ik op 
zoek naar meer van die auteur, van 
Annie M.G. Schmidt bijvoorbeeld. 
Net zo lang tot je ze allemaal gehad 
had. Tegen mijn twaalfde was ik uit-
gelezen aan de kinderkant en moest 
ik kunstmatig een jaar wachten.

12

Anne Swarttouw
beleidsmedewerker 
vertalingen
Ik kwam laatst in een verhuisdoos 
een tas tegen, zo’n oude kunststof-
achtige tas. Daarmee ging ik vroeger 
elke woensdagmiddag met mijn moe-
der naar de bieb. Ik herinner me voor-
al nog Klein mannetje en Kikker van 
Max Velthuijs. Later was De Reuzen-
krokodil van Roald Dahl echt een 
openbaring. Het gaat over een kroko-
dil die trek had, in een kind om precies 
te zijn. Dahls boeken zijn net een 
beetje gemener, viezer en stouter 
dan andere kinderboeken. Die voor-
keur voor romans waarin de zelfkant, 
het zwartgallige en humor een rol 
spelen, heb ik nog steeds.



foto: Erik & Petra Hesmerg
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Nico de Wit 
financiën & personeel 
De eerste boeken die indruk maakten 
waren tijdschriftachtige dingen, de 
Geïllustreerde Klassieken, zoals De 
reis om de wereld in 80 dagen – die 
kocht ik om de hoek. De bladenman 
bracht de Katholieke Illustratie en 
soms boeken als Alleen op de wereld 
of Baron Van Münchhausen. Als zo´n 
boek gekocht werd, ging het de hele 
familie door: we waren met vijf kinde-
ren. Er was, geloof ik, wel een katho-
lieke bibliotheek in Noord waar mijn 
moeder heen ging. De verzuiling, het 
verschil tussen katholieken en pro-
testanten speelde toen nog sterk in 
clubs, scholen en bibliotheken.

23

Barbara den Ouden
vertaalbeleid fictie
Ja, dat was vroeger heel belangrijk:  
de bibliotheek. De schoolbibliotheek 
bracht me ook mijn eerste conflict 
met de volwassen wereld. Toen ik in 
de tweede klas zat wilde ik Pjotr van 
Jan Terlouw lezen, maar er werd me 
gezegd dat dat nog te moeilijk voor 
me zou zijn. De redenering was dat 
het dan zonde was. Later heb ik het 
wel allemaal gelezen: Tonke Dragt, 
Beckman en Pjotr dus. Ik weet nog 
wel dat er één moeilijk woord in zat: 
roebel. 

14

Emel Aktas
beleidsassistent vertalingen 
Op mijn tweede verhuisden we van 
Turkije naar Nederland. Ik had hier 
ooms die al naar de middelbare 
school gingen – zij lazen me voor. 
We hadden thuis één boekje. Het 
ging over jongens die gingen vissen, 
toen ze een vis hadden gevangen 
gingen ze weer naar huis om die op 
de barbecue te leggen. Na een jaar 
voorlezen kon ik het zelf lezen. Ik kan 
me nog heel goed herinneren hoe 
trots en opgewonden ik naar mijn 
moeder liep om dat te vertellen. 
Sindsdien werd ik iedere week naar 
de bieb gebracht. Mijn hele jeugd 
was lezen. Heksen en zo van Annie 
M.G. Schmidt; ook Guus Kuijer, Paul 
van Loon en Carry Slee las ik graag. 

15

Onno de Graaff
financiën 
In Laren, waar we op mijn tiende 
naartoe verhuisden, was een ontzet-
tend sfeervolle bibliotheek uit de 
jaren dertig. Een semi-Engelse boer-
derij, met nieuwbouw aan de achter-
kant – daar had de jeugdafdeling een 
eigen ingang. Ik ging er iedere woens-
dagmiddag heen om te lezen en wat 
te helpen. Later zat ik vaak onder de 
oude balken van de fraaie leeszaal 
voor de kranten en Vrij Nederland te 
spellen. Uit die tijd staan D.H. Law-
rence Sons and Lovers en Siegfried 
Lenz Deutschstunde me nog heel 
goed bij. Die laatste roman is trou-
wens onlangs opnieuw vertaald als 
Duitse les.

16

Machteld de Vries
secretariaat en secretariaat 
Vertalershuis
Ik ben opgegroeid in een huis vol 
boeken, mijn ouders zaten alle twee 
in het onderwijs. Met die achtergrond 
begrijp je wel dat we naar de bieb 
werden meegenomen zodra we ver-
voerd konden worden. Het eerste 
boek dat echt indruk maakte was De 
kleine Kantjil, een zielig verhaal over 
een hertje. Later volgden sprookjes-
boeken en Annie M.G. Schmidt. De 
brief voor de koning en Geheimen 
van het Wilde Woud van Tonke Dragt 
zijn heel lang mijn lievelingsboeken 
geweest. En populair wetenschappe-
lijke boeken vond ik leuk; we waren 
ook abonnee van de KIJK.

17

Dick Broer
publicaties & websites
Het eerste boek waar ik me in verloor 
was Rob en de stroper van Tjot-Idi 
van J.B. Schuil. Hij schreef ook De 
Katjangs, over twee jongens uit Bor-
neo die naar Nederland komen en 
ontzettend goed konden voetballen. 
Ik las wat ik bij mijn oma of thuis in 
de kast vond; jongensboeken zoals 
Bob Evers of De Engelandvaarders 
van K. Norel. De kennismaking met 
literatuur kwam later op school met 
Archibald Strohalm van Mulisch. 
Toen ik de Franse poëzie ontdekte 
van Apollinaire, Rimbaud en Verlaine 
was ik verkocht.

19

Maarten Valken
hoofd afdeling  
vertaalbeleid
Als kind kreeg ik boeken, later las ik 
wat in de kasten van mijn ouders 
stond. Lenen doe ik niet graag, ik wil 
in boeken kunnen schrijven of een 
ezelsoor maken. Van de gebruikelijke 
kinderklassiekers zoals Winnie de 
Pooh en de Wild West-verhalen van 
Karl May kwam ik via detectives en 
series als Biggles uit bij de literatuur. 
Thuis was er veel Nederlandse litera-
tuur uit de jaren vijftig en kasten vol  
Amerikaanse literatuur. Ik las alles 
wat er was: Vestdijk, Blaman, Reve, 
Hella S. Haasse – De scharlaken 
stad maakte veel indruk – Hermans, 
Norman Mailer en Nevil Shute.

21

Linda van Dijk
directiesecretaris 
Ik ging elke woensdagmiddag met 
mijn moeder naar de bibliotheek in 
Den Haag. Dat grote, witte gebouw. 
We bleven daar dan best lang – om 
boeken uit te kiezen, meisjesboeken 
zoals Pitty op kostschool en informa-
tieve boeken, maar ook om er te lezen. 
En er werd voorgelezen. Door die 
wekelijkse bezoeken groei je echt op 
van de kleuterafdeling naar de A, B 
en C-boeken.

22

Alexandra Koch
hoofd en webredacteur 
Schwob.nl
Drie boekenplekken uit mijn jeugd 
zijn me dierbaar: de bibliotheek van 
Flensburg, de biebbus die eens per 
week in de wijk kwam en de boeken-
kast van mijn ouders. In de biblio-
theek heb ik de stripafdeling van  
A tot Z gelezen. Wat me ook fasci-
neerde was de ordening van boeken: 
de kaartenbakken; de indeling in 
categorieën als reizen, literatuur, etc. 
Als zesjarige zat ik graag voor de 
boekenkast van mijn ouders alle titels 
te lezen en de boeken te bekijken. De 
eerste echt indrukwekkende leeser-
varing kwam een paar jaar later met 
Unten am Fluss (Watership down).

— 

Henk Ibelings
huismeester Vertalershuis 
en Letterenhuis
Toen ik jong was ging ik vaak alleen 
of met vriendjes naar de OBA aan de 
Prinsengracht: om dingen op te zoe-
ken of als je je verveelde. Ik heb er 
wel veel gevonden wat ik interessant 
vond, vooral geschiedenis en grens-
wetenschappelijkheden. Bijvoor-
beeld een boek over bijzondere jaar-
tallen, zoals 666, het jaar van de 
duivel, en de chaos waar dat toe 
leidde – veel mensen waren toen 
echt bang dat de wereld zou vergaan. 
Nu doe ik dat eerder op internet, een 
beetje zwervend op zoek gaan.

20

Agnes Vogt
beleid kinderboeken
Ik heb twee jaar in Engeland gewoond. 
De schoolbibliotheek zie ik zo voor 
me, die was klein. Net als de school 
zelf, die meer op een woonhuis leek. 
Ik was een jaar of negen, tien en 
droeg zo’n echt Engels schooluni-
form. De omgangsvormen waren 
formeel, opstaan voor de juf en zo. 
We lazen er allerlei klassiekers:  
gedichten, toneel van Shakespeare. 
Een tante uit Nederland nam de eer-
ste Madelief-boeken van Guus Kuijer 
voor me mee – dat contrast was zo 
groot, ook ten opzichte van mijn leef-
wereld, dat vrije en emanciperende 
van zijn werk vond ik echt een gewel-
dige ervaring.
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Met de nieuwe Kousbroek Essay-
opdrachtregeling wil het Nederlands 
Letterenfonds essayisten en redacties in 
Nederland de ruimte bieden om het genre 
te blijven vernieuwen. Redacties van 
literaire tijdschriften, dag- en weekbladen 
(zowel in papieren als digitale vorm) 
worden uitgenodigd een voorstel te doen. 
Gedacht wordt aan een lang essay dat 
getuigt van originaliteit en denkkracht, 
waarbij stilistisch talent samengaat met 
een oorspronkelijke geest. De geest van 
Kousbroek indachtig zullen er geen 
beperkingen worden gesteld aan het 
onderwerp. Er is ruimte om zo´n vier keer 
per jaar in wisselende media de publicatie 
van een essay mogelijk te maken.

 Het Nederlands Letterenfonds hoopt 
op deze manier redacties van verschil-
lende media te stimuleren tot het opne-
men van essays. Aan goede essayisten 
ontbreekt het niet in Nederland, aan 
publicatiemogelijkheden vaak wel. In de 
aanvraag dient te worden aangegeven 
welke nevenactiviteiten worden ontwik-
keld om aandacht te genereren voor het 
betreffende essay. Verdere informatie over 
de mogelijkheden en voorwaarden vindt u 
op www.letterenfonds.nl onder Nieuwe 
regelingen. U kunt ook contact opnemen 
met Greetje Heemskerk.

Begin september was 
Nederland gastland 
op de Beijing Inter-
national Book Fair. 
Tegelijkertijd maakte 
het Nederlandse 
publiek tijdens 
Manuscripta in 
Amsterdam kennis 
met een tweetal 
Chinese auteurs: Su 
Tong en Mian Mian 
zullen op uitnodiging 
van het Letterenfonds 
i.s.m. het IIAS tot en 

met oktober 2011 als writer in residence in 
Nederland wonen en werken. Zij geven onder 
meer lezingen in Spui25 in Amsterdam en 
aan het International Institute for Asian Studies 
(IIAS) in Leiden, waarschijnlijk gevolgd door 
optredens in België en Frankrijk. 

Su Tong, geboren in 1963 als Tong Zhonggui, 
groeide in de jaren negentig uit tot een van de 
bekendste auteurs van China. Hij verwierf in het 
westen grote faam als de auteur van de novelle 
Vrouwen en bijvrouwen (1987) waarop de film 
Raise the Red Lantern is gebaseerd. Su Tong 
publiceerde tot nu toe zes romans en ruim 120 
verhalen. Daarvan verschenen er meerdere in 
Nederlandse vertaling in het tijdschrift Het trage 
vuur. In 2009 publiceerde De Bezige Bij zijn 
roman Binu en de Chinese muur, eerder bracht 
De Geus Rijst en Mijn leven als keizer. Vertaler 
Mark Leenhouts noemt in zijn overzicht Chinese 
literatuur van nu ‘sfeer’ het sleutelwoord in Su 
Tongs oeuvre: ‘Meestal weet de hoofdpersoon 
of verteller niet precies wat er om hem heen 
gaande is, hij lijkt niet in zijn omgeving thuis te 

Onder de naam Vertalers-
geluk maken de literair 
vertalers van de vijf 
romans die genomineerd 
waren voor de Europese 
Literatuurprijs dit najaar 
een korte tournee langs 
Nederlandse boekhandels. 

Zij vertellen over hun bijzondere vak en gaan daarbij 
specifiek in op de vertaling van HhhH van Laurent 
Binet, Dat weet je niet van Jens Christian Grøndahl, De 
niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet van David 
Mitchell, De werkplaats van de duivel van Jáchym 
Topol en Drie sterke vrouwen van Marie NDiaye.

Het programma van de middag of avond bestaat steeds 
uit een inleiding door vertaalster Nicolette Hoekmeijer, 
gevolgd door drie lezingen door enkele van de genomi-
neerde vertalers en afsluitend een discussie met alle 
sprekers. De tournee brengt literair vertalers Liesbeth 
van Nes, Annelies van Hees, Niek Miedema en Harm 
Damsma, Edgar de Bruin en Jeanne Holierhoek op de 
volgende data in de volgende boekhandels:

horen en contact met anderen is vaak vijandig, 
zo niet gewelddadig. Su Tongs talent bestaat 
erin die broeierige zinderende sfeer meesterlijk 
op te roepen.’

Mian Mian (1970) debuteerde op jonge leeftijd 
met de semi-autobiografische roman Candy, die 
een ruw, ongeslepen portret biedt van de eerste 
generatie stadsjongeren die opgroeide na de 
Culturele Revolutie. ‘Als in een dagboek 
beschrijft Mian Mian hoe een meisje vanaf haar 
schuchtere ‘eerste keer’ verwordt tot een in de 
liefde bedrogen heroïneprostituee – en zich 
weer uit dat leventje werkt.’ Het boek groeide uit 
tot een cultklassieker, de schrijfster tot voor-
vechtster van de eerste grote rockconcerten en 
housefeesten in het China van eind jaren negen-
tig. Candy werd vertaald in meer dan vijftien 
talen, waaronder het Nederlands (uitgeverij 
Arena, 2001; vertaling Martine Torfs). Mian 
Mians tweede roman Pandaseks (2004) 
beschrijft wederom het typische stadsgevoel 
van Shanghai – waar ze woont en werkt – in een 
wat experimenteler vorm die het midden houdt 
tussen roman, documentaire en reisgids. Het 
boek is vertaald in het Frans, Duits en Pools. 

Verzoeken om interviews of lezingen voor Su 
Tong of Mian Mian kunt u voorleggen aan Pieter 
Jan van der Veen.

De Chinese writers in residence worden in 
november opgevolgd door de Argentijnse 
schrijfster Pola Oloixarac (1977). Tegelijkertijd 
zal de Nederlandse vertaling (door Adri Boon) 
van haar debuutroman verschijnen bij 
Meulenhoff. Meer informatie vindt u op www.
writerinresidence.nl; ook kunt u contact 
opnemen met Fleur van Koppen.

Nieuws
Vertalers-
geluktournee

Stimulans 
voor 
essayistiek 

woensdag 14 september 
aanvang: 20.00
Edgar de Bruin (Topol), 
Harm Damsma & Niek 
Miedema (Mitchell), 
Liesbeth van Nes (Binet).
Gespreksleider: Arno 
Koek. In: Boekhandel 
Blokker te Heemstede.
www.boekhandelblokker.nl

dinsdag 20 september 
aanvang: 20.00
Harm Damsma & Niek 
Miedema (Mitchell),  
Jeanne Holierhoek 
(NDiaye), Liesbeth van  
Nes (Binet).
Gespreksleider: Jasper 
Henderson. Boekhandel 
Linnaeus te Amsterdam 
i.s.m. het Letterenfonds.
In: Bibliotheek Letterenfonds,  
Nieuwe Prinsengracht  
89 te Amsterdam.
www.linnaeusboek - 
handel.nl

dinsdag 27 september 
aanvang: 20.00
Harm Damsma & Niek 
Miedema (Mitchell), 
Annelies van Hees 
(Grøndahl) en Jeanne 
Holierhoek (NDiaye).
Gespreksleider:  
dr. Stella Linn (RUG).
In: Selexyz Scholtens te 
Groningen.
www.selexyz.nl/
winkels/28/

donderdag 13 oktober
aanvang: 20.00
Harm Damsma (Mitchell), 
Jeanne Holierhoek (NDiaye), 
Liesbeth van Nes (Binet) 
In: Boekhandel Van 
Gennep te Rotterdam. 
www.boekhandel-
vangennep.nl
 
vrijdag 28 oktober
aanvang: 16.00
Harm Damsma & Niek 
Miedema (Mitchell), Edgar 
de Bruin (Topol), Jeanne 
Holierhoek (NDiaye)
In: Brasserie De Drukkerij 
te Middelburg.
www.de-drvkkery.nl

Op de website van de 
betreffende boekhandels 
vindt u actuele informatie 
over het programma en de 
mogelijkheid om te 
reserveren.

Op www.whyilovethis-
book.com vertellen Edgar 
de Bruin, Xandra Schutte, 
Kester Freriks en anderen 
in korte filmpjes van één 
minuut over de vijf genomi-
neerde vertalingen.

Een mooi radio-interview 
met vertaler en winnaar van 
de Europese Literatuurprijs, 
Jeanne Holierhoek, kunt u 
beluisteren op de website 
van VPRO radioprogramma 
De Avonden onder datum 
15 juni 2011.

Chinese 
auteurs in 
Nederland
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Fleur van Koppen
(www.writerinresidence.nl)

beleidsmedewerker 
vertalingen
Ik moest het van de biebbus hebben, 
die stopte één keer in de week voor 
het schoolplein. Daar werd mijn lees-
honger gestild, ik las zo’n beetje alles. 
Na de lunchpauze kwam ik ’s middags 
vaak te laat op school omdat ik nog 
zat te lezen. Gek genoeg heb ik daar 
nooit problemen mee gehad. En er 
was de bibliotheek van mijn ouders 
thuis. Mijn vader had alles van Olivier 
B. Bommel en las Dik Trom voor en 
de sprookjes van Grimm, uit zo’n 
mooi boek met etsen. Mijn moeder 
had veel klassiekers: Kafka, Sartre, 
De Beauvoir, Herfsttij der middel-
eeuwen. Als kind bestudeerde ik die 
boekenkast wel maar las er nog niet 
uit, dat kwam pas later.

25

Martine Bibo 
hoofd afdeling  
bedrijfsvoering
Toen ik vooral nog een luisteraar was, 
waren de boekenkasten thuis en bij 
mijn oma belangrijk. Reeksen Gouden 
Boekjes, In de Soete Suikerbol en 
Nijntje zijn me voorgelezen. Ik was 
dol op de sprookjes van Grimm met 
illustraties van Anton Pieck. Van alle 
wereldliteratuur sprak dat, met de 
verhalen uit de kinderbijbel, sterk tot 
mijn verbeelding. Vanaf de eerste 
klas ging ik iedere woensdagmiddag 
naar de bibliotheek. Floddertje en 
Pippi Langkous vond ik heel mooi, en 
later Marijn bij de Lorredraaiers van 
Miep Diekmann.28

Tiziano Perez
hoofd afdeling promotie  
& informatie
Ik heb geen levendige jeugdherinne-
ringen aan bibliotheken; ik kwam er 
hooguit om boeken over vogels te 
halen. De liefde voor het lezen kwam 
via een docent Nederlands die heel 
goed kon verhalen over een beperkt 
aantal titels. De aansprekers van 
Maarten ´t Hart wist hij na te vertellen 
alsof hij als jongetje aan het graf had 
gestaan en het bot van zijn vader in 
de handen gedrukt had gekregen.  
Je voelt dan de kracht van de litera-
tuur en de verbeelding. Met De uit-
vreter van Nescio en later Het uur  
U van Nijhoff kreeg die kracht echt 
vat op me.

32

Ronald Bos
(www.interculturele-letteren.nl)

intercultureel  
letteren beleid
Ik haalde mijn boeken altijd bij het 
OB-filiaal in Rijswijk, naast boek-
handel Paagman. Daar las ik eerst 
alle kinderboeken – ik heb nu geen 
idee meer wat. Of wacht, er was een 
trilogie bij van Anne de Vries over de 
Tweede Wereldoorlog, laten we zeg-
gen over de gereformeerden in het 
verzet: Reis door de nacht. Mijn eer-
ste volwassen boek herinner ik me 
wel heel goed. Dat was Serpentina’s 
Petticoat van Jan Wolkers – ook een 
gereformeerd schrijver. Die verhalen-
bundel opende de wereld voor me, 
de wereld buiten Rijswijk.

—

Jan Hoekema
voorzitter bestuur
 
De belangrijkste bibliotheek van mijn 
jeugd was die van mijn ouders, al-
thans die van mijn moeder en haar 
tweede man. Ze hadden veel boeken, 
vooral kunstboeken – ik herinner me 
de Vlaamse primitieven –, weten-
schappelijk werk, de Winkler Prins 
encyclopedie, af en toe kwam er een 
supplement. De bijbel werd iedere 
dag voorgelezen met stentorstem 
door mijn stiefvader. Mijn moeder 
was onderwijzeres, daardoor heb ik 
heel jong leren lezen. Ik las graag 
strips zoals Kapitein Rob, Kick 
 Wilstra en Olivier B. Bommel en een 
uitgebreide reeks mini boekjes met 
klassieke verhalen zoals Jules Verne. 
Mijn oudere broer had dat allemaal 
achtergelaten toen hij op kamers 
ging. Echte romans, de Nederlandse 
en Vlaamse literatuur kwam pas later 
via de boekenlijst op school en tij-
dens en na de studie in Leiden als 
regelmatige koper”.
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Julia Priesman
secretariaat 
Ik was gek van lezen, ik was daar 
heel fanatiek in en wou het overdragen 
aan mijn broertje – dus hij kon lezen 
voor hij naar school ging. Iedere  
verjaardag, kinderboekenweek en 
vakantie nam mijn moeder ons mee 
naar de winkel om een boek uit te 
kiezen. Bij Favié in de Rijnstraat of 
Schimmelpenninck op de Wetering-
schans. Daar bewaar ik heel goede 
herinneringen aan. De triomf van de 
verschroeide aarde van Beckman 
verslond ik. Jan Terlouw Koning van 
Katoren, Els Pelgrom, Minoes en 
Tante Patent van Annie M.G. Schmidt. 
En daarnaast de Juultje-serie, dat 
waren meisjesboeken die ik echt 
geweldig vond. 

30

Welmoet Tideman
juridische zaken 
Op zaterdagochtend gingen we met 
de hele familie in de auto naar de 
bibliotheek in Deventer, een prachtig 
oud pand met uitzicht op de Waag, 
om allemaal tien boeken in te slaan. 
Ik was en ben een veellezer. Toen 
ging het van alle Agatha Christies in 
vertaling tot Afke´s tiental van Nynke 
van Hichtum en De kinderkaravaan 
van An Rutgers van der Loeff. En 
natuurlijk de tiendelige serie Het 
kleine huis op de prairie. De boeken, 
ja, we hadden nog geen TV thuis. 
Later werd ik gegrepen door de romans 
van Virginia Woolf.
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Hanneke Marttin
medewerker communicatie
Ik kwam veel en graag in de dorps-
bibliotheek. Maar als eerste schieten 
me boeken van thuis te binnen, boeken 
die ik vaak oppakte en herlas. Het 
fotoboek van Curtis met portretten van 
indianen. Een geïllustreerde Robinson 
Crusoe, deels verteld in plattegronden 
van het eiland en van alle snufjes in zijn 
hut. Sprookjesboeken. Elfje Twaalfje 
van Martine Bijl en andere vierkante 
prentenboekjes met een single erbij: 
Alice in Wonderland, Mary Poppins, 
Peter Pan. Je las de tekst mee terwijl  
je werd voorgelezen. Als er een belletje 
klonk, kon je de bladzijde omslaan. Ik 
zocht laatst zoiets als cadeautje maar 
dat is niet meer te vinden.

— 

Peter Bergsma
directeur Vertalershuis 
Ik ben een beetje opgegroeid in een 
bibliotheek. We hadden heel veel 
boeken thuis, zowel volwassen als 
kinderboeken. Iedere zaterdag werd 
er gekocht bij de Eerste Bergensche 
Boekhandel. Ik was de jongste thuis. 
Toen ik een jaar of vier, vijf was had 
je van die zaterdagavonden waarop 
je langer op mocht blijven en waarop 
iedereen zat te lezen. Dat wilde ik 
ook. Maar ik kon het nog niet. Zo 
raakte ik enorm gemotiveerd om te 
leren lezen. Van mijn eerste boeken 
herinner ik me vooral Pinkeltje en een 
reeks van Cor de Bruijn, Keteltje, 
over een jongen in de Zaanstreek. 

Bibliotheek Letterenfonds 
Het Nederlands Letterenfonds is eerder dit jaar 
naar de Nieuwe Prinsengracht 89 verhuisd. Dit 
pand werd in 1877 gebouwd als Gemeentelijke 
Kweekschool. De voormalige gymzaal is nu 
ingericht als bibliotheek.
 De bibliotheekcollectie omvat een unieke 
verzameling van ruim 11.000 vertalingen van 
Nederlandse en Vlaamse fictie, non-fictie, poëzie 
en kinder- en jeugdliteratuur in meer dan 75 
talen. Het gaat daarbij zowel om vertalingen  
die met als zonder ondersteuning door het 
Nederlands Letterenfonds (voorheen het NLPVF 
en daarvoor de Stichting voor Vertalingen) tot 
stand zijn gekomen. Daarnaast bezit het 
Letterenfonds een grote selectie uit de in de 
loop van enkele decennia (door het Fonds voor 
de Letteren) ondersteunde oorspronkelijke 
Nederlandstalige literatuur in alle genres en  
in het Nederlands vertaalde wereldliteratuur.
Om te weten welke Nederlandse boeken zich 
in vertaling in de bibliotheek bevinden kunt  
u de vertalingendatabase raadplegen:  
www.vertalingendatabase.nl. Aanvullingen  
op de collectie en/of op de informatie in de 
vertalingen database worden zeer op prijs 
gesteld.
 De bibliotheek staat open voor onder-
zoeksdoeleinden. U kunt hiervoor een afspraak 
maken met Marlies Hoff: m.hoff@letterenfonds.nl. 
De boeken kunnen helaas niet worden 
uitgeleend.

nieuws
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Henk Pröpper
directeur 
Er was de schoolbibliotheek. En er 
was de bibliotheek thuis. Mijn moeder 
was docent Nederlandse literatuur. 
Mijn vader verzamelde oorlogsboeken: 
historisch werk, maar ook romans. 
Die twee waren voor mij richting-
gevend. De oorlog fascineerde me, 
ook als vergrootglas van menselijk 
gedrag. En de bibliotheek van mijn 
moeder gaf me de wereldliteratuur. 
Er waren geen restricties, ik kon 
lezen wat ik wou. Sterke herinneringen 
heb ik aan De donkere kamer van 
Damocles van Hermans. Inderdaad, 
daarin komen die twee invloeden 
precies samen.
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Bas Pauw
internationale literaire 
manifestaties
Ik heb goede herinneringen aan de 
bibliotheek in Nijmegen, waar ik tussen 
mijn achtste en twaalfde iedere zater-
dag doorbracht. Ik las en leende er 
de klassieke Nederlandse jeugd-
literatuur, het liefst boeken met een 
historische achtergrond zoals De 
scheepsjongens van Bontekoe en 
Geef me de ruimte. Maar ook veel 
sprookjes en Griekse mythen. Het 
was trouwens een erg lelijk gebouw, 
een kolos van baksteen. En toch was 
het aangenaam om daar te zijn. Nu 
lees ik die boeken voor aan mijn 
zoons, dat is geweldig. Fabricius is 
een groot stilist, Beckman meer een 
verhalenverteller.
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Eveline Polman
secretariaat 
Het was een heel eind lopen over de 
Hogeweg, Middenweg en de Polder-
weg naar bibliotheek Het Kraaien-
nest. We gingen er meestal met zijn 
tweeën heen, alleen mocht nog niet. 
Mijn vader kocht ook veel (kinder)-
boeken, zoals De kinderen van de 
grote fjeld van Laura Fitinghoff. We 
waren met acht kinderen en werden in 
twee groepen voorgelezen: de groten 
en de kleintjes. Ik hoorde bij de groten. 
Later had je van die echte meisjes-
boeken zoals Stijfkopje en de boeken 
over Joop ter Heul van Cissy van  
Marxveldt, die haalde ik uit de bieb.

29

Jaja Holisova
beleidsassistent vertalingen
Op het genationaliseerde landgoed 
van de familie was een grote biblio-
theek, ook met kinderboeken. Veel 
– ontzettend romantische – kinder-
boeken uit de Kaukasus maar ook De 
scheepsjongens van Bontekoe in het 
Tsjechisch. Als kind bracht ik er mijn 
zomervakanties door in de hangmat, 
omringd door boeken en poezen. Op 
het gymnasium ben ik systematischer 
gaan lezen: de grote Russen, de 
grote Duitsers, de grote Fransen, de 
Essays van Montaigne bijvoorbeeld. 
Dat was natuurlijk nergens te krijgen 
in het communistische Tsjecho- 
Slowakije, veel te individualistisch. 
Gek genoeg vond ik juist dit boek in 
een bibliotheek en heb het dan ook 
meteen ontvreemd. Ik heb het nog.

— 

Victor Schiferli
vertaalbeleid fictie
Ik woonde in Schalkwijk, daar was 
niet veel te beleven. Meestal ging ik 
naar de bibliotheek in Heemstede. 
Ontdekkingstochten op een grijze 
woensdagmiddag, op zoek naar iets 
waar je je in kon verliezen. Een boek 
dat een opening bood naar een ver-
gezicht, een andere wereld. Philip en 
de anderen van Nooteboom was een 
roman die ik op die manier vond. Dat 
zintuigelijke van urenlang zitten voor 
een kast en wegdromen, dat heb je 
niet bij een e-reader. Hopelijk zullen 
onze kinderen ook nog op die ouder-
wetse manier het lezen kunnen ont-
dekken.

Jeanne Holierhoek (foto: Roeland Fossen)

foto: Xu Fusheng



    

Pieter de Jong (1943) begon, na een studie 
Nederlandse Taal- en letterkunde aan de Rijks- 
universiteit Groningen, zijn loopbaan bij een 
grote educatieve uitgeverij, waar hij later direc-
tielid werd. In 1986 trad hij toe tot de directie 
van Weekbladpers (nu WPG Uitgevers), waar hij 
van 1994 tot 2008 algemeen directeur was. De 
Jong was daarnaast actief in brancheorganisa-
ties als de NUV, GAU en CPNB; en trad van 
2002 tot 2008 op als voorzitter van De Gouden 
Ganzeveer. Momenteel is hij actief als zelfstan-
dig adviseur. In maart verscheen van zijn hand 
De eerste honderd dagen. Over leiderschap bij 
uitgeverij Balans. Dit najaar zal bij dezelfde 
uitgeverij het omvangrijkere Het avontuur van 
leidinggeven verschijnen.

Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds 
bestaat nu uit voorzitter Jan Hoekema, penning-
meester Yvonne van Oort, Anna Enquist (schrijf-
ster en dichteres), Pieter de Jong, Marja van 
Nieuwkerk (senior beleids adviseur Kunst en 
Cultuur) en Maarten Steenmeijer (hoogleraar 

Spaanse Letterkunde en Cultuur, vertaler en 
criticus). Anna Enquist heeft haar maximale 
termijn in het bestuur bereikt; daarom zal binnen-
kort afscheid van haar moeten worden genomen. 
Naar een geschikte kandidaat opvolger die 
eveneens als schrijver expertise in het bestuur 
kan inbrengen, wordt momenteel gezocht.

Jan Hoekema werd mei 2010 door de toen-
malige staatssecretaris van OCW, Marja 
Bijsterveldt, benoemd tot voorzitter. Hoekema 
(1952) is sinds 2007 burgemeester van 
Wassenaar en werkte 21 jaar bij het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Na zijn vertrek uit de 
Tweede Kamer – hij was acht jaar Kamerlid voor 
D66 – keerde hij in 2003 terug naar het ministe-
rie als directeur onderzoek, onderwijs en cultuur, 
en als ambassadeur voor internationale culturele 
samenwerking. 

Sinds kort werken 
schrijver Christiaan 
Weijts en vertaler 
Roemeens Jan 
Willem Bos op uit- 
nodiging van het 
Nederlands Letteren- 
fonds als writer  
in residence respec-
tievelijk translator  
in residence aan  
het Netherlands 
Institute for 
Advanced Study 
(NIAS) in Wassenaar. 

Christiaan Weijts (1976) wist met Art. 285b 
(2006) direct zijn naam als romanschrijver te 
vestigen; het werd bekroond met de Max Pam 
Award, de Anton Wachterprijs en het Gouden 
Ezelsoor. Zijn volgende roman Via Capello 23 
werd bekroond met de Gerard Walschap 
Literatuurprijs 2009. Weijts werkt van september 
tot en met januari 2012 op het NIAS aan een 

Stichting Cultuur-Ondernemen 
stimuleert ondernemerschap 
bij kunstenaars, creatieven en 
culturele organisaties, en 
bemiddelt bij het aanbieden 
van hun creativiteit aan bedrijven 
en maatschappelijke organisaties. 
Kijk voor meer informatie op 
www.cultuur-ondernemen.nl.

Mentortraject bij  
Cultuur-Ondernemen
In 2010 namen 86 beginnende 
kunstenaars en creatieven deel 
aan het mentortraject van de 
stichting Cultuur-Ondernemen. 
Doel: verder ontwikkelen van 
de vakinhoudelijke kennis en 
kunde, en stimuleren van het 
ondernemerschap. Eind sep-
tember start een nieuw team 
van dertig mentoren uit 
uiteenlopende sectoren van 
de kunst. Aanmelden kan via  
www.cultuurondernemen.nl/
mentoring. Daar vind je meer 
informatie, een aanvraag-
formulier en een overzicht van 
de mentoren. 

In 2010 volgde 
beeldend kunste-
naar/schrijver Dorien 
de Wit (1980) een 
mentortraject bij 
Cultuur-Onder-
nemen. In hetzelfde 
jaar begon ze met 
het publiceren van 
poëzie en proza in 
Hollands Maandblad. 
Haar mentor was 
dichter/filosoof/
essayist Henk van 
der Waal (1960),  
die haar een mooi 
opstapje bood. 

Hoe kijken jullie terug op de gesprekken?
 Dorien: ‘Het waren leuke gesprekken bij 
Henk thuis, waarvoor hij ruim de tijd nam. Op 
heel aandachtige en precieze manier las Henk 
mijn teksten; op microniveau als het ware. Hij 
zoomde in tot op woordniveau. Dit was voor mij 
nieuw, zo gedetailleerd kijken hoe woorden en 
zinnen hun uitwerking hebben. Henk is een 
strenge maar heel stimulerende meelezer die 
duidelijk verwoordt hoe ik mijn ideeën helder kan 
overbrengen, zonder overbodige zinnen. Dat 
hielp om met wat meer afstand en kritisch naar 
mijn eigen werk te kijken.’
 Henk: ‘Ik bied mensen een opstapje naar de 
wereld van de literatuur en geef een extra zetje in 
de rug. Ik kijk vooral naar de sterke punten; daar 
liggen de kansen en zit de kracht. Vanuit de 
inhoud probeer ik mensen op een hoger plan te 
brengen. Als het om teksten gaat, ben ik streng 
en precies.’

Wat heeft het opgeleverd?
 Dorien: ‘Ik wilde een stap verder komen met 
mijn gedichten. Maar naast gedichten schrijf ik 
ook fragmentarische stukjes, losse gedachten 
en observaties. Een soort poëzie in prozavorm. 
Door Henks meelezend oog zag ik dat dit mijn 
meest natuurlijke manier van schrijven is, en dat 
dit de vorm is waarin ik mijn gedachten het beste 
onder woorden breng. Dat wat ik schreef, was al 
grotendeels af. Daardoor durfde ik mijn teksten-
naar een literair tijdschrift te sturen.’

 Henk: ‘Voor een deel was het een kwestie 
van onzekerheden wegnemen. Dorien heeft een 
beeldende achtergrond en is associatief. Haar 
werk was al kwalitatief goed. Dankzij haar 
vasthoudendheid is ze op een hoger niveau 
gekomen.’ 

Gingen de gesprekken ook over de  
zakelijke kant van het schrijverschap? 
 Dorien: ‘Af en toe hadden we het wel over 
hoe je een tekst in een literair blad kunt krijgen. 
Maar het ondernemen was bijzaak. Geld verdie-
nen met kunst blijft toch een moeilijk ding.’ 
 Henk: ‘Ik ben geen literair agent. Het ging 
voor tachtig procent over de inhoud van het vak. 
Ik heb wel tips gegeven hoe ze haar werk kan 
uitgeven. En ik heb Dorien aanbevolen bij 
anderen. Maar verder deed ze het vooral zelf.’

Is het mentorprogramma een aanrader?
 Dorien: ‘Ik beveel de mentorgesprekken 
iedereen aan. Het is ontstellend leerzaam.  
Je gaat de diepte in met een vakgenoot. Het is 
anders dan op de academie, waar je een meer 
hiërarchische verhouding hebt met je docent. 
Het mentorprogramma heeft mijn ontwikkeling 
echt versneld.’
 Henk: ‘Zelf leer je er ook van. Het leukste vind 
ik: doordat je één op één met elkaar praat, kom 
je dichter bij de psyche van de kunstenaar.’

Schwob.nl introduceert belangrijke 
literatuur die we niet kennen en die 
(nog) niet verkrijgbaar is in het 
Nederlands. De website werd eind 
april geïntroduceerd in Perdu – met 
succes: vanaf de eerste nieuwsbrief 
kwam er buitengewoon veel respons 
op dit initiatief.
   Via essays, interviews of boek-
besprekingen en via fragmentverta-
lingen brengt Schwob.nl iedere 
maand een nieuwe titel voor het 
voetlicht. Zo is in de afgelopen 
maanden uitgebreid aandacht 
besteed aan de Turkse roman Aylak 
Adam (De lanterfanter) van Yusuf 
Atılgan, De republiek van Farahat 
van de Egyptische schrijver Yusuf 

Idris, beide uit de jaren vijftig, de in 1984 in Roemenië gepubli-
ceerde roman Dimineata pierduta (Verspilde ochtend) van 
Gabriela Adamesteanu, aan de 19de eeuwse klassieker Lalka 
(De pop) van Boles∆aw Prus en aan Chinese literatuur. Voor drie 
van de genoemde titels bestaat inmiddels serieuze belangstel-
ling van de zijde van uitgevers.
 Schwob.nl verbindt de kennis van vertalers in en uit het 
Nederlands, buitenlandse uitgevers en redacteuren, onder-
zoekers, lezers en critici. Zonder dit enthousiasme van buitenaf 
– in de vorm van een permanente stroom van voorstellen, tips of 
adviezen, kan Schwob.nl niet bestaan. De redactie ziet voorstel-
len dan ook graag tegemoet, u kunt deze mailen naar write@
schwob.nl.
 Voor Nederlandse uitgevers bestaat tevens een mogelijkheid 
een bijdrage in de promotie- of productiekosten van financieel 
risicovolle publicaties aan te vragen. Dat kan zowel voor de 
Nederlandse uitgave van op Schwob.nl voorgestelde romans, 
als voor vertalingen van andere moderne klassiekers waarvan de 
grote literaire waarde zowel binnen als buiten hun taal- en tijd- 
grenzen is erkend. Daarbij zal voorrang worden gegeven aan 
vertalingen in het Nederlands uit die taalgebieden of landen 
waar géén instituut of fonds bestaat dat voorzieningen kent ter 
ondersteuning van de vertaalkosten van een boekuitgave. U 
vindt de precieze voorwaarden onder Nieuwe regelingen op de 
website van het Letterenfonds. Nadere vragen kunt u voorleg-
gen aan Schwob-hoofdredacteur Alexandra Koch.
 De naam van de website is ontleend aan de Franse schrijver, 
essayist en vertaler Marcel Schwob (1867-1905). Uiteraard kunt 
u op Schwob.nl ook een kennismaking met het werk van deze 
auteur tegemoet zien.

Schwob.nl 
Succesvolle 
lancering

Christiaan 
Weijts en Jan 
Willem Bos  
naar het NIAS 
in Wassenaar

nieuwe roman, werktitel Augustus plein, over een 
architect die betrokken raakt bij een omstreden 
project. Het boek zal naar verwachting in 2012 
verschijnen bij De Arbeiders pers voor de Neder- 
landse markt. Van Art 285b en De etaleur ver-
schenen vertalingen in het Sloveens en Engels. 
 Jan Willem Bos (1954) zal vanaf september 
gedurende vijf maanden aan het NIAS werken 
aan de vertaling van het derde deel van de 
Orbitor- trilogie van de Roemeense schrijver 
Mircea Cartarescu dat bij De Bezige Bij zal 
verschijnen. Al eerder verscheen werk van 
Cartarescu (eveneens in vertaling van Jan Willem 
Bos) bij De Bezige Bij, zoals De wetenden in 
2010. Bos publiceert naast zijn vertalingen ook 
regelmatig artikelen en boeken over het land. In 
maart 2011 verscheen van hem Mijn Roemenië 
bij uitgeverij Atlas; daar verscheen ook de door 
hem samengestelde en vertaalde bloemlezing 
Moderne Roemeense verhalen.
 Zowel het writer in residence programma,  
als het translator in residence programma zijn 
een gezamenlijk initiatief van het NIAS en het 
Nederlands Letterenfonds.

Bestuur 
Letterenfonds

In gesprek 
met mentor 
en pupil
Gezocht: 
strenge maar 
stimulerende 
meelezer

Met ingang van 1 juli 
2011 is Pieter de Jong 
toegetreden tot het 
bestuur van het 
Nederlands Letteren-
fonds. Hij volgt uitgever 
Joost Nijssen op.

Toine Heijmans

Jan Hoekema 
 

pagina 22schreef schreef najaar 2011nummer 1 pagina 23

Het Nederlands 
Letterenfonds en het 
Fonds voor beeldende 
kunsten, vormgeving en 
bouwkunst (Fonds 
BKVB) zetten hun 
samenwerking voort 
met een nieuwe editie 
van Poëzie op het 
scherm die geheel 
toegespitst zal zijn op 
de mogelijkheden van 
draagbare schermen 
zoals telefoons, tablets 
of navigatiesystemen.

  Wat gebeurt er als een dichter en een 
digitale media vormgever samen poëzie op het 
scherm gaan maken en daarbij de specifieke 
mogelijkheden van draagbare schermen benutten, 
bijvoorbeeld door de mogelijkheden van aug-
mented reality of de zintuiglijkheid van touch 
screens te verkennen?
  Poëzie op het (draagbare) scherm biedt 
dichters, vormgevers en kunstenaars de gelegen-
heid te onderzoeken wat samenwerking in de 
nieuwe media voor hun werk kan betekenen en 
hoe taal, beeld, geluid en beweging elkaar, en 
de interactie met de lezer en zijn of haar omge-
ving kunnen versterken. Bijzonder aspect is de 
gelijkwaardige samenwerking tussen dichters en 
nieuwe media vormgevers, beiden treden op als 
uitvoerend kunstenaars. Met dit interdisciplinaire 
project beogen de fondsen de totstandkoming 
van inhoudelijk en beeldend vernieuwende 
literaire projecten in de nieuwe media te 
stimuleren. 

Belangstellenden kunnen voor maandag 19 
september 2011 individueel of gezamenlijk een 
aanvraag indienen.
  De aanvragen worden beoordeeld door een 
adviescommissie; er is ruimte voor vijf à zes 
duo’s. De geselecteerde duo’s krijgen enkele 
maanden de tijd om nieuw werk in de Neder-
landse taal te maken. De werkperiode begint 
nog dit jaar met een aantal besloten workshops 
onder andere over (het vormgeven van) augmen-
ted realty i.s.m. het Stedelijk Museum Amsterdam 
en een oriëntatie op internationale ‘digital poetry’ 
via onderdelen van het congres Digital Poetics 
dat op 9 en 10 december 2011 aan de UvA 
plaatsvindt. De samenwerking tussen de gese-
lecteerde vorm gevers en dichters dient uit te 
monden in een innovatief en Nederlandstalig 
poëtisch werk in de nieuwe media. Rond de 
nieuwe werken zal mei 2012 een presentatie en 
een expositie worden georganiseerd in het 
NIMk, het Nederlands Instituut voor Mediakunst 
te Amsterdam.
  Een aanvraagformulier en verdere informatie 
over de selectieprocedure vindt u op www.
letterenfonds.nl onder Nieuwe regelingen. Voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen met 
Hanneke Marttin.  
 Dit is de derde editie van Poëzie op het 
scherm die gezamenlijk door het Nederlands 
Letterenfonds en het Fonds BKVB wordt 
georganiseerd. Resultaten van de eerdere 
edities zijn te vinden op www.poezieophet
scherm.nl en www.digidicht.nl.

nieuwsnieuws

De dertiende Literaire Vertaaldagen vinden plaats op vrijdag 9  
(symposiumdag) en zaterdag 10 (workshopdag) december 2011, 
ditmaal voor het eerst in Amsterdam.  

Thema van de symposiumdag is dit jaar ‘Vertalen en tijdgeest: de houd-
baarheid van de vertaler’: hoe lang kunnen vertalers mee? Hoe ervaren 
zijzelf de houdbaarheid van hun vertalingen van decennia geleden? Zijn  
zij in de loop der jaren anders gaan vertalen? En wat is het beleid van 
uitgevers? De symposiumdag wordt besloten met de uitreiking van de 
vertalersprijzen van het Nederlands Letterenfonds.
 Op zaterdag worden naast de gebruikelijke workshops (Frans-
Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, 
Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en 
Nederlands-Engels) de ‘bijzondere’ workshops Noors-Nederlands, 
Russisch-Nederlands, Nederlands-Tsjechisch en Nederlands-Turks 
georganiseerd.
 Aanmelden is verplicht en kan onder meer via www.vertalershuis.nl. 
Daar vindt u ook het volledige programma.

Literaire 
Vertaaldagen 
2011  
Vertalen en 
tijdgeest: 
de houdbaar-
heid van de 
vertaler

Pieter de Jong  
(foto: Allard de Witte)

Oproep
Poëzie op  
het scherm:  
de draag- 
bare editie

Het buiten-
huis van de 
Nederlandse 
literatuur 

‘Altijd al was dit het 
buitenhuis van de 
Nederlandse litera-
tuur. Ze kwamen in  
de tijd dat de oude 
dichter nog leefde: 
Schierbeek, Andreus, 
Lucebert, Bloem, 
Marsman, Ter Braak. 
Slauerhoff liet het 
huis nog bijna afbran-
den door een ongeluk 
met een elektrisch 
broodrooster. En nu 
komen de nieuwen...’

Sinds 2002 is het voor schrijvers, dichters en 
literair vertalers mogelijk het A. Roland Holsthuis 
in Bergen (NH) gedurende een kalendermaand 
te huren als werkplek. Van de huurder wordt een 
eigen bijdrage gevraagd van € 700,- per maand. 
Dit bedrag is inclusief gebruik van gas en licht, 
gebruik van computer met internet, en exclusief 
eenmalige schoonmaakkosten van € 50,-. Het 
Bert Schierbeekfonds subsidieert tweederde 
van de maandlasten.

Wilt u ook een maand in het Roland Holsthuis 
verblijven? Inschrijving voor 2012 is mogelijk tot 
20 oktober 2011. U dient een brief of e-mail met 
de gewenste huurperiode en uw werkplan naar 
het Bert Schierbeekfonds te sturen. Begin 
december krijgen aanvragers uitsluitsel. Kijk 
voor de voorwaarden op www.bertschierbeek
fonds.nl onder Roland Holsthuis.



  

Letterenhuis
 
Henk 
Pröpper

Aad Nuis zou hier graag hebben gestaan. Hij zou dat peinzend hebben 
gedaan en er de tijd voor hebben genomen. Hij zou naar het dak hebben 
gestaard en de lucht erboven. En misschien had hij wel de pas geverfde 
deuren aangeraakt, met een vluchtige, precieze beweging: de toegang tot 
zijn nu gematerialiseerde droom van een Letterenhuis in Amsterdam. Als 
staatssecretaris beschreef hij al eens zijn visioen en ook later als voorzitter 
van het NLPVF verbaasde hij zich met regelmaat over de verbrokkeling van 
de letteren(clubjes) die hij als funest beschouwde en isolement in de hand 
zou werken “op het departement”. Reden ook waarom hij zich altijd heeft 
ingespannen de samenwerking tussen uitgevers, boekpromotors, fondsen, 
bibliotheken, de gehele infrastructuur van het boekenvak, te bevorderen. 
Hij geloofde heilig in het belang van het boek en voorzag dat het moest 
worden verdedigd, juist omdat de verbinding met de markt zo’n vanzelf-
sprekende is. De natuurlijke verbinding van artistieke, culturele en econo-
mische waarde, zo eigen aan het boek, zou het juist minder kwetsbaar 
moeten maken, was zijn gedachte, echter alleen dan wanneer de verschil-
lende spelers in het boekenvak een klimaat weten te installeren waarin de 
verschillende belangen optimaal op elkaar aansluiten. Alleen zo achtte hij 
het mogelijk hoogwaardige artistieke productie te bevorderen en de zorg 
voor het literaire erfgoed en het verlangen naar een divers aanbod van 
(internationaal) betekenisvol werk te verbinden met commerciële, maar ook 
educatieve doeleinden. Het boek als alfa en omega. Ja, wellicht ook in zijn 
nieuwe verschijningsvormen en via nieuwe distributiewijzen.

Het Letterenhuis dat nu officieel wordt geopend herbergt sinds begin dit 
jaar op de benedenverdiepingen het voormalige Fonds voor de Letteren en 
het vroegere Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. Op de 
bovenverdiepingen en de majestueus naar de Amsterdamse hemel uit-
ziende zolder vinden wij de Stichting Schrijvers School Samenleving en 
Stichting Lezen. In de zogenaamde conciërgewoning van de oorspronkelijk 
negentiende-eeuwse kweekschool is de CEEBP gevestigd (Fund voor 
Central and East European Book Projects). Ten slotte vindt ook de lande-
lijke afdeling van Nationaal Comité 4 en 5 mei een plek in ons pand, net als 
het Letterenfonds op de benedenverdiepingen. Ik hoop dat die bijzondere 
historische dimensie op de een of andere manier een rol zal spelen in ons 
werk, misschien alleen al vanwege de strijd voor het vrije woord, in zijn 
meest elementaire betekenis.

Ons ‘huis’ bevindt zich aan de uiterste grens van het centrum, tegen de 
Artisbuurt aan, en ligt aan het einde van de hier doodlopende Nieuwe 
Prinsengracht. Je zou kunnen zeggen dat de literatuur hier doodloopt, en 
dat het boek hier ten einde wordt gedacht; zelf denk ik dat met het samen-
brengen van al deze organisaties onder een dak ontzaglijk veel kennis en 
ervaring bijeen is gebracht, maar ook de bezieling, om het boek nog 
duizend nieuwe levens te geven, daarbij schrijvers en lezers te stimuleren, 
dat alles met inzicht in de (razendsnelle) ontwikkelingen elders. Het 
internationale perspectief waarvan de Nederlander van oudsher de predi-
ker en missionaris is, maar dat de laatste jaren door veel politici wordt 
verkwanseld, ingegeven door slecht doordacht eigenbelang, is daarbij 
essentieel. Zoals het boek alleen maar kan floreren in de keten van samen-
werkende organisaties en in het internationale perspectief, zo kan ook 
Nederland slechts een factor zijn in internationaal verband. Van die 
gedachte is het Letterenhuis de manifestatie.

Er zijn er die zeggen dat de bewoners van dit huis geluk hebben gehad. 
Het besluit tot fusie van de letterenfondsen werd immers genomen juist 
voor de heersende crisis, en de overgang van alle partijen naar het nieuwe 
pand kwam juist voor de nu aangekondigde bezuinigingen. Je zou ook 

kunnen spreken van goede timing of inzicht in de ontwikkelingen, in ieder 
geval van daadkracht. Feit is dat de bewoners van dit huis gelukkig zijn, en 
dat ze zich er terdege van bewust zijn dat er veel van hen wordt verwacht, 
juist ook in economisch lastiger tijden. Wie ons huis betreedt zal onmiddel-
lijk zien dat het fraai maar sober is ingericht. De oude klaslokalen zijn nog 
als zodanig herkenbaar, het zijn kantoortuintjes op menselijke maat. Je hoort 
niet de stemmen van kwekelingen bezig met de topografie van Nederland, 
van Appelscha tot Rodeschool, wel het geroezemoes van medewerkers 
met talrijke verbindingen met de wereld. Ja, als het een behouden huis is, 
dan een uitvalsbasis waarin veel specialistische kennis samenkomt en 
wordt samengebald om vervolgens zo goed mogelijk in te kunnen grijpen 
in de wereld.

Pronkstuk van het letterenhuis is zonder twijfel de bibliotheek, ingericht in 
het voormalige gymnastieklokaal, een verbinding die ik persoonlijk als een 
van de meest gelukkige van al onze acties beschouw. Geest op een 
fundament van lichaam, dus zonder het lichaam te misprijzen, het vormt 
immers de basis. Een bibliotheek waarin de stemmen uit honderd wind-
streken zijn verzameld en waarin ook de Nederlandse stem in meer dan 
vijfenzeventig andere tongen klinkt. Plek van een borgesiaanse kracht. Wie 
de rust neemt om hier wat tijd door te brengen, te midden van de boeken, 
hoort het gekwetter van de kinderen in het kinderdagverblijf achter ons 
pand, hoort de geluiden uit de muziekschool daarnaast, hoort misschien 
ook de geesten van schrijvers hangend in het wandrek van de tijd, een 
boksprong makend met hoop opgeheven benen, loskomend om weer te 
landen. Hier vechten ze elkaar de kast niet uit, hier staan ze naast elkaar tot 
het fluitje klinkt dat het uur ten einde is. De wapenstilstand in de gangen 
van de geschiedenis is weer voorbij.

Voor het pand staande en denkende aan alle bewoners van ons huis, 
schiet mij de schrijver Georges Perec te binnen, en speciaal diens meester-
werk La Vie mode d’emploi (1978; Het leven een gebruiksaanwijzing, 
vertaling Edu Borger). ‘Romans’ noemde Perec die roman omdat hij er 
honderden verhalen in tientallen verschillende stijlen in samenbracht. 11, 
Rue Simon-Crubellier heeft wel iets weg van Nieuwe Prinsengracht 89-91. 
Perec beschrijft de levenspatronen, filosofieën en domheden van tientallen 
personages, wonend in appartementen verspreid over negen verdiepingen 
van het pand. Verhalen die vooral laten zien hoezeer mensen langs elkaar 
heen leven, ook al kruisen hun levens elkaar dagelijks onopgemerkt, soms 
toch werkelijk even voelbaar. Samen weven ze in hun onaangedaanheid en 
onverschilligheid, met hun liefdes en toegenegenheden, achterlijkheden en 
fouten het weefsel van het leven. Op de Nieuwe Prinsengracht komen ook 
de levens en geschiedenissen van veel mensen samen, de bewoners zijn 
er echter niet toevallig, en ze hebben de behoefte te werken aan een roman 
met talrijke hoofdstukken die samenhang vertonen. Je ziet het misschien 
niet meteen, er zijn immers verschillende stijlen en soms verschilt de visie 
hier en daar. Maar een roman wordt het, met moderne en klassieke trek-
ken, spelend in onze tijd, belangrijke rollen spelend in de wereld van het 
boek. Het schrijven is begonnen.

Graag bedank ik alle medewerkers, alle bestuursleden en stuurgroepleden, 
alle adviseurs, alle schrijvers, vertalers, uitgevers, alle medewerkers van 
OCW, alle relaties die de afgelopen jaren ons pad kruisten en die bijdroe-
gen aan dit nieuwe begin. Speciaal wil ik de bestuursvoorzitters van de 
letterenfondsen danken voor hun inzet, doorzettingsvermogen en inspiratie: 
Aad Nuis, Klaas de Vries, Tjalling Halbertsma, Jan Hoekema.

Aad, je huis staat er, ik doe de deuren voor je open.
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